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Din dag är viktig!
Haga Göstorp Psykiatri välkomnar psykiskt funktionshindrade personer
i behov av ett boende med tillgång till personal dygnet runt.
Förutom att tillgodose vårdbehovet jobbar vi med att bygga upp en
vardagsstruktur som är anpassad till den enskildes behov och förmåga
(IBIC-metoden).
Vi tar emot placeringar enligt SoL samt permissioner enligt LPT, LRV och
LVM enligt §27. Vi arbetar i kombination med HSL.
För oss är det alltid lärande, målprioritering, gemenskap och
engagemang som styr vårt arbete för den enskilde boende i stort
och smått.

Hagagården är ett nybyggt boende med fina
lägenheter i centrala Båstad. Här finns bra service i
form av affärer, restauranger och kommunikationer
för ett gott självständigt liv. Havet och stranden
ligger på promenadavstånd.

Göstorpsgården ligger i en lantlig miljö med ett
tryggt avstånd från vardag och stress men ändå nära
till allt med hjälp av bra kommunikationer. Här finns
en utvecklad trädgårdsverksamhet i vår arbetsterapi
som ger stor mening för många boende.

Totalt finns 36 boendeplatser på Hagagården.

Totalt finns 28 boendeplatser på Göstorpsgården.

“Haga Göstorp Psykiatri är specialiserade
inom socialpsykiatriskt vuxenboende i
kombination med samsjuklighet”
“Vår arbetsmetod är
Individens Behov I Centrum”
“Vi är en resurs för att
få vardagen att fungera”

Gemenskap & engagemang
Med vår värdegrund skapar vi förutsättningar för en trygg och
tillåtande miljö. Att vara accepterad, att få vara annorlunda och
allas lika värde är viktigt för oss. Vi bjuder in till gemenskap, lindrar
utanförskapet och välkomnar in i gemenskapens värme. Att få stöd
och stöttning i att kunna umgås med andra människor och i samhället
enskilt och i grupp. Vi ska ständigt skapa en stimulerande, utvecklande
och trygg miljö för oss och våra kunder.
Vi bryr oss om och vill göra skillnad. Vi arbetar för att ge människor
möjlighet till självutveckling genom personcentrerade arbetsmetoden
Individens Behov I Centrum, IBIC.

Metoder
Våra övergripande metoder

Tränande eller stödjande
Med våra metoder vill vi lära, förbättra eller utveckla färdigheter.
Metoderna utformas individuellt för varje boende genom personalens
olika aktiviteter i relevant miljö i boendet. Vi tränar och stödjer
färdigheter i
•

att lära, tillämpa kunskap som är inlärd, att tänka, lösa problem
och fatta beslut.

•

att genomföra enstaka eller mångfaldiga uppgifter med
organiserad arbetsgång.

•

att klara och hantera sitt mående, beteende och stress.

I personalens dagliga arbete finns vi tillgängliga för den enskilde i
stöd vid beslut. Vi gör information tydlig, vi förklarar, omformulerar
och tillrättalägger för förståelse i stunden. Vi påminner, motiverar
och tolkar situationer. Vi finns där för att stödja och vid behov hjälpa
att fokusera uppmärksamheten.

Våra olika arbetssätt
Färdighetsträning ‒ För att lära eller utveckla färdigheter
genom praktiska övningar i relevant miljö.
Undervisning ‒ Att ge strukturerad information på ett sätt
som bidrar till ökad kunskap med betydelse för hälsa och
funktionstillstånd.
Råd eller information ‒ Att ge råd eller information
som uppmuntrar en förändring eller bibehållande av
funktionstillstånd, omgivning, attityd eller beteende i
relation till hälsa eller risker.
Hjälpmedel och miljö ‒ Att justera eller modifiera
utrustning, hjälpmedel eller omgivande miljö.

Stödjande samtal ‒ Teori- och metodbaserat samtal för
att hitta strategier för att lösa eller lindra svårigheter och
krav som uppstår i det dagliga livet och individens aktuella
funktionstillstånd.
Behandlande samtal ‒ Teori- och metodbaserade
terapeutiska samtal enligt KBT.
Kompensatoriskt stöd ‒ Att utföra en uppgift åt
individen, som den inte kan utföra själv.
Praktiskt stöd ‒ Att praktiskt stödja eller guida individen i
aktiviteter eller till delaktighet.
Emotionellt stöd ‒ Att känslomässigt stödja eller motivera
individen till aktiviteter och/eller delaktighet.

Kvalitet
Genomförandeplan, utförande & uppföljning

Med individens behov i centrum
När man kommer till oss ska man alltid känna sig välkommen. Vid
första samtalet har vi fokus på den enskildes akuta behov och aktuella
livssituation. Vi upprättar en genomförandeplan tillsammans med
uppgifter från tidigare boende, socialtjänst, sjukvård och anhöriga.
Planen utformas enligt IBIC-metoden och denna ligger sedan som
grund i vårt arbete. I planen finns en nära beskrivning av målen inom
respektive livsområde. Vi beslutar tillsammans vilken arbetsmetod
som passar bäst och hur vardagen ska se ut i boendet. Den dagliga
planeringen har den boende i huvudsak med sin kontaktperson.

Uppföljning sker utifrån målen och sker i planerade nätverksträffar
men också löpande av ansvarig personal. Vi är angelägna om att följa
upp den enskildes upplevelse av kvaliteten på våra utförda insatser.
Vi följer upp om vi närmar oss målet, om begränsningen blivit mindre,
om vi valt rätt metod för att nå målet och om vald insats är den rätta.
Vår uppföljning sammanfattas i en skriftlig vårdrapport eller efter
behov i en större bedömning som utformas efter önskemål. All skriftlig
uppföljning delges ansvarig handläggare.

Ständiga förbättringar
Vi gör inte bara uppföljningar och utvärderingar när det gäller
genomförandeplaner och målsättningar. Det är också viktigt för oss att
veta vad våra uppdragsgivare tycker och tänker. Deras professionella
åsikter hjälper oss att se var vi ska lägga mer energi. Detta ger oss
tydliga målbilder och stor inspiration. Vi är väldigt stolta att våra
utvärderingar visar att vi är på rätt väg och guidar oss vidare i vårt
arbete att bli ännu bättre!

Ps y kiat r i AB
Haga Göstorp Psykiatri AB
Tel 0431-78170
E-post info@hagagostorp.se
www.hagagostorp.se
Hagagården Hagagatan 24, 269 35 Båstad
Göstorpsgården Göstorpsvägen 116A, 312 92 Laholm
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