
Individ och familj │ Vuxna 

Björntorps HVB 
Björntorp välkomnar vuxna personer med  

psykisk funktionsnedsättning, även i kombination med  

upprätthållande av drogfrihet. 

Om oss 

Vi erbjuder en hemlik och trygg miljö för 

vuxna personer med psykisk funktionsnedsätt-

ning, med fokus på individuella lösningar. Här 

ser vi hela människan utifrån ett salutogent 

förhållningssätt. Vi har en psykodynamisk 

grundsyn och arbetar miljöterapeutiskt. Vi tar 

tillvara tidigare livserfarenheter och starka si-

dor, men har vårt fokus på återhämtning och 

nya lösningar för att möta vardagen i ett själv-

ständigt boende. 

Insatser 

Insatserna är individuellt anpassade och utfor-

mas i nära samarbete med den enskilde. Mål-

sättningen är att tillsammans utforma funge-

rande strukturer, rutiner och strategier som 

kan vara ett stöd i vardagen. Vi utgår från pla-

cerande instans uppdrag och den enskildes re-

surser och behov. Samtlig personal är utbil-

dade i MI – Motiverande intervju, för att på 

bästa sätt kunna locka fram framtidsvisioner 

och stödja motivation. 

Möjlighet till utsluss i egen träningslägenhet 

finns. Tillsammans med kontaktpersonen upp-

rättas individuella, schemalagda sociala och 

fysiska aktiviteter.  I närområdet finns tillgång 

till bla gym, bad, ridning, bibliotek, bowling, 

fiske etc. Vid önskemål kan eventuellt daglig 

sysselsättning i form av praktikplats erbjudas. 

 

 

Verksamheten utgörs av tre fristående villor 

belägna på en stor vacker sjötomt.  

 

Inskrivning föregås av informations-/

studiebesök, om önskemål finns kan vi i stället 

besöka den enskilde. Vid behov kan vi eventu-

ellt ombesörja transport till och från vår enhet. 

Vi talar utöver svenska även engelska. 

Övergripande mål: 

Att kunna hantera sin vardag och leva ett så 

självständigt och aktivt liv som möjligt. 

Tillämpade metoder: 

 MI - motiverande samtal 

 Återfallsprevention 

 ESL - Ett självständigt liv 

Aktivering och personalstöd skräddarsys för 

varje enskild individ. 

 

 

 

 

 

 

 



Tillstånd för HVB-placering enligt lagrum 
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Enhetschef 
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Biträdande enhetschef 
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Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med sär-

skild service enligt LSS. Humana har 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor.  

Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. Humana är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. 

Läs mer om Humana på www.humana.se eller corporate.humana.se 

För mer information eller 

placeringsförfrågningar: 

Här finns vi: 

Björntorp 11 

762 91 Rimbo 

Telefon: 070-220 03 48 

 

Barbro Altberg 

Placeringskoordinator 

070-226 31 66 

barbro.altberg@humana.se 


