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Utredningen 
En HSL-enhet i Bollnäs för Vuxna, 15 platser 

 

Om oss 

Neuropsyk i Bollnäs har mångårig erfarenhet 

av att arbeta med personer som har olika for-

mer av neuropsykiatriska tillstånd. Utrednings-

enheten har 15 platser, alla med enkelrum. 

Vårdtiden på enheten kan innehålla en utred-

ningsdel eller en behandlingsdel, eller både 

och. Enheten bedrivs inom ramen för hälso- 

och sjukvård och remiss krävs. Ett besök görs 

alltid innan inskrivning, besöket syftar till att 

erhålla god kontakt med patienten och dennes 

nätverk. 

På avdelningen vårdas patienter med utage-

rande beteende, tvångsbeteenden, autism-

spektrumstörningar, eller andra avvikande  

beteenden. Även svåra depressioner, epilepsi, 

och demens/alzheimer behandlas, likaså  

personer med förvärvade eller medfödda  

hjärnskador. 

Utrednings– och behandlingsprocess 

Utredningsteamet består av psykiatriker, psy-

kolog med inriktning neuropsykologi, special-

pedagog och psykiatrisjuksköterska som till-

sammans med erfarna skötare säkerställer ett 

utförligt kvalitativt utredningsresultat och en 

heltäckande tydliggörande pedagogik. 

Som ett led i utredningen görs flera undersök-

ningar utifrån uppdraget.  Möjlighet att koppla 

in andra specialister finns och all personal är 

utbildad i studio 3 (lågaffektivt bemötande). 

Träning och observation i ADL, sociala samspel 

och andra delar sker under trygga former, allt  

 

för att skapa så bra förutsättningar som möjligt 

för patienten att lyckas i ett framtida boende. 

 

Vi sätter patienten i centrum där vår ambition  

är att medicineringen ska vara optimerad. Vi 

har hög personaltäthet så att det alltid ska fin-

nas personal i patientens närhet, dygnet runt. 

Under vårdtiden görs uppföljningar tillsammans 

med uppdragsgivaren, ansvarig sjuksköterska 

och andra berörda i teamet. Inför utskrivning 

träffas samtliga berörda och en noggrann 

"utslussningsplan" arbetas fram.  

Aktivering 

Daglig aktivering utgår från varje patients för-

måga, intresse och dagsform. Det kan handla 

om utevistelse, ridning, bad och fysisk aktivi-

tet. Den sociala träningen består av att handla, 

laga mat, fika, gå på bio, besöka sportevene-

mang mm. 

Kvalitet och uppföljning 

Utrednings- och behandlingsenheten verkar för 

att ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärde-

ringsarbete sker i samverkan med uppdragsgi-

varen, anhöriga och god man. Vi erbjuder an-

passade lösningar för uppdragsgivaren och ar-

betar flexibelt samt anpassar önskemålen efter 

individens förutsättningar och förmåga. 

 

 

 



 

 

 

Marie Nordin 

Enhetschef 

070-385 01 72  

marie.nordin@humana.se 

 

Barbro Altberg 

Placeringskoordinator 

070-226 31 66 

barbro.altberg@humana.se 

 

 

 

www.humana.se/utredningen 

www.humana.se/Individ-och-familj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild 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: 

Neuropsyk i Bollnäs AB  

Heden 134  

821 31 Bollnäs 

Telefon: 0278-177 80 


