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På Villa Andrum skapar vi bättre liv för män mellan 22-65
år. Vi vänder oss till män med samsjuklighet. Med bred
kompetens och djup precision tar vi individen framåt i
form av psykisk/psykiatrisk ohälsa, NPF eller kognitiv
funktionsnedsättning och beroendesjukdom.
När du som handläggare inte vet vart du ska vända
dig kan du alltid vända dig till oss – hos oss får alla
sin chans, alltid!

Vision Omsorg?
Fundamentet för oss är att driva en organisation med
inriktning vård och omsorg där vi med hög kompetens,
nära engagemang, hög grad av ansträngning och ett
värdestyrt system ger våra medarbetare möjlighet att
med beprövade metoder hjälpa våra klienter till en högre
psykosocial funktionsnivå och ett bättre liv. För att lyckas
med detta ställs höga krav på flexibilitet, engagemang och
lyhördhet.
Sammantaget skapar vår struktur, våra kompetenser, våra
antaganden och vårt värdegrundsarbete möjligheter för
våra klienter till ett bättre liv genom att alla får sin chans,
alltid. Tillsammans skapar vi bättre liv.

Vad är Villa Andrum?
På Villa Andrum finns 9 platser. De flesta rum har egen dusch
och toalett. Här finns möjlighet till gemensamma måltider i
vårt fina och stora kök, som även tillåter enskild ADL-träning.
Här jobbar en föreståndare, en behandlingsansvarig och
6st behandlare. Villa Andrum skapades ur Vändpunkten
och Kronbacken med vår vision om att skapa bättre liv för
de klienterna med större behov. Vi har gång på gång sett
hur klienter som beskrivs som ”svåra” eller som ingen vill
ha aldrig får sin chans, just för att de inte passar in. På Villa
Andrum passar man in, här kan vi alltid ge alla sin chans.
För de klienter som inte klarar av ett boende på Kronbacken
eller Vändpunkten finns möjlighet att genomgå en
klientorienterad och högkvalitativ behandling hos oss på
Villa Andrum.

Målgrupp?
Vi vänder oss till samsjukliga män mellan 22-65 år där behov av enskild
behandling bedöms vara mest framgångsrik. Det innebär att de flesta
klienter hos oss har ett omfattande vårdbehov som kan härledas till
t.ex. en eller flera funktionsvariationer, ofta ADHD/ADD, intellektuella
funktionshinder eller autismspekrum men även psykiatriska diagnoser
som personlighetsstörningar och schizofreni. Gemensamt för våra
klienter är att de även har utvecklat ett beroende och att deras beteende
medfört problem för dem själva och deras omgivning.

Hur ser bemanningen ut på Villa Andrum?
På Villa Andrum arbetar det 3-5 personer dagtid och 2 personer kväll och natt
med sovande jour. På Villa Andrum arbetar man i team om tre behandlare
på rullande schema med sovande jour på plats. Vi är grundbemannade
vaken tid 07.00-24.00.

Finns det tillgång till sjukvård och annan specialistkompetens?
Vi har en sjuksköterska anställd och vi kan administrera
substitutionsbehandling/LARO. Vi har även pedagog anställd
som kan göra pedagogiska bedömningar samt konsult läkare
på avtal.

Vilka metoder?
Hos oss vilar allt på stress- och sårbarhetsmodellen och övriga metoder vi
använder är direkt kopplade till klientens behov; KBT-terapi, CRA, A-CRA,
ÅP, ART, MRT och behandling för spelberoende. Vi ombesörjer även stöd
för att delta i NA/AA-möten för den som önskar.
Anledningarna till att vi väljer att låta verksamheten vila på stress- och
sårbarhetsmodellen är flera och de främsta är: daglig riskbedömning,
rätt insats vid rätt mående/belastning och för att skapa en förståelse för
oförståelse som ger trygghet och förändring.
Hos oss är mycket liten del av behandling kollektiv. Behandlingen och
insatsens innehåll baseras på klientens och uppdragsgivarens önskemål
och behov (se längre ner vilket innehåll som erbjuds och när). Det innebär
att alla stödjande och behandlande insatser utgår från individen och att den
som inte önskar kollektiv behandling finner sin plats hos oss.

Hur fungerar det att bo på Villa Andrum?
Att vara klient hos oss är alltid frivilligt och vi arbetar efter tanken
om 50/50 - vi måste tillsammans vara investerade i insatsen,
göra vår enskilda del, ta vårt enskilda ansvar (efter vår förmåga)
för att ta oss framåt. Vi förhåller oss alltid till den dagliga
balansen mellan krav och förmåga i relation till klientens energi
och belastning. Man får som klient en s.k. “mentor” tilldelad.
Mentorn ansvarar också för att varje vecka hålla ett utvärderande
och planerande samtal, “Mentorsamtalet”. Detta används som
grund för upprättandet av t.ex. månadsrapport och för att följa
utvecklingen.
Vid Mentorsamtalet planeras även veckan tillsammans med
klienten. Veckoplaneringen innehåller aktiviteter som ligger i linje
med aktuell vårdplan/genomförandeplan/uppdrag och
varje aktivitet har ett syfte utifrån detta. Det ska med tydlighet
framgå vad aktiveten syftar till. Veckoplanering kommuniceras till
övriga behandlare i verksamheten och utvärderas i kommande
vecka. Klienten har alltid sin egen planering tillgänglig i sin
lägenhet och den kommuniceras alltid på klientens främsta
inlärningsstil.

På Villa Andrum kan vi erbjuda din klient en stabil fysisk och meningsfull
social miljö i syfte att främja en positiv individuell utveckling. Vi har goda
förutsättningar att kunna tillgodose din klients individuella behov och
önskemål. Detta genom att vi utifrån vår samlade kompetens i form av
KBT-terapeut, beteendevetare, pedagog, konsulterad beroendeläkare,
sjuksköterska, CRA-behandlare och erfaren personal bedriver vårt dagliga
arbete med utgångspunkt i en helhetssyn på människan. Vårt sätt att arbeta
parallellt med en individs olika behovsområden har stöd i aktuell forskning
kring samsjuklighet hos människor samt är i linje med Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Vi
administrerar all medicin för din klients räkning, även LARO.

Återfall, missbruk och problemskapande beteende
Man måste vara investerad i sin drogfrihet med en tydlig önskan om
en drogfri tid under sin vistelse på Villa Andrum. Verksamheten vilar på
Stress- och sårbarhetsmodellen och med metoder som härstammar
från KBT ser vi återfall som ett beteende och ett lärande för individen.
Vi arbetar med återfallet, analyserar det och skapar nya vägar till
drogfrihet och bättre liv.
Ett pågående missbruk är inget som vi jobbar med på Villa Andrum.
Det betyder att man inte kan vara placerad på Villa Andrum med
ett pågående missbruk. Man kan dock påbörja sin placering
på Villa Andrum i direkt anslutning till en avgiftning från t.ex. en
beroendemottagning. Det vill säga att man kan vara positiv på drogtest
när man kliver in och påbörjar sin behandling men vi ska se sjunkande
värden under normal halveringstid.

Problemskapande beteendet kan t.ex. vara missbruk eller andra
typer av beteenden som individen har och som skapar problem
för omgivningen. Vi ser problemskapande beteende som en direkt
relation till krav och förmåga. Det betyder att vi anpassar våra krav
efter individens förmåga. Vi har stor förståelse, hänsynstagande och
kunskap kring hur man arbetar med och minskar problemskapande
beteende. Vi anstränger oss allt vi kan för att bemöta rätt och
hantera problemskapande beteende och vi tar ansvar genom att
inse när vi inte kan påverka.

CRA
Community Reinforcement Approach är en missbruksbehandling
som baseras på kognitivbeteendeterapi (KBT) och motiverande
samtal (MI). CRA har gott stöd i internationell forskning och
rekommenderas i de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid
missbruk och beroende. CRA är en metod som kombinerar
insatser riktade mot personens missbruk eller beroende med
insatser som handlar om boende, arbete, fritid och sociala
kontakter. Ett drogfritt liv ska vara mer belönande än missbruk.
Metoden kombinerar exempelvis beteendeanalys (kartläggning
av vad som utlöser användning av alkohol och narkotika och
vad det får för konsekvenser), färdighetsträning så som att
hantera sug, att lösa problem, att kommunicera, att tacka nej
samt jobbcoachning, relationsrådgivning, återfallsprevention
och vidmakthållandeprogram. Att genomgå CRA-behandling
utesluter inte medicinering parallellt och det finns ingen regel
om att klienten behöver vara fri från missbruk ”innan” hen får
behandling. Däremot behöver klienten givetvis kunna delta
kognitivt i sessionerna.

Återfallsprevention
Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi
(KBT) och bygger på social inlärningsteori och kognitiv
psykologi. En viktig person för metodens framväxt är den
amerikanske forskaren och beteendeterapeuten Alan
Marlatt. I studier med alkoholberoende personer fann han
ett antal vanliga typer av triggers (utlösande faktorer) för
återfall, bland annat negativa känslomässiga tillstånd som
exempelvis nedstämdhet eller ångest, konflikter med andra
personer och ett socialt tryck att dricka. Med dessa faktorer
som utgångspunkt ses återfall i missbruk som en process.
Den startar med tankar och känslor kring alkohol i vissa
situationer och leder fram till att personen inte klarar av att
hålla fast vid sitt mål. Målet sätts av individen och det kan
vara antingen ett kontrollerat drickande eller helnykterhet.

MRT – Moral Reconation Therapy
Är en systematisk och kognitiv beteendeterapeutisk metod.
MRT är uppbyggt på 12+4 steg som syftar till att höja
självbilden, främja tillväxten av en positiv och produktiv identitet
samt att underlätta utvecklingen av högre nivåer av moraliska
tankegångar. MRT har påvisat en moralisk positiv utveckling och
ett mer prosocialt beteende hos programdeltagarna. Det finns
över 120 fristående studier i USA som har visat att MRT leder till en
betydande ökning av nivån på klientens moraliska tankegångar,
förhöjer indivindens tankar om meningen med livet, underlättar
förstärkning och ökning av socialt stöd samt ger deltagarna
en upplevelse av självkontroll. Forskning visar vid jämförande
studier att deltagare som genomgått MRT har en betydande
lägre frekvens av återfallsförbrytelser och återarresteringar. Att
genomgå MRT tar 16 veckor. MRT genomförs i grupp.
Vi har även metoder för KBT-terapi, sorgbearbetning,
KBT-program för spelberoende.

Vilka andra enheter finns det inom Vision Omsorg?
I dagsläget finns Vändpunkten, Villa Andrum och
Kronbacken, se www.visionomsorg.se för mer info.

Hur går jag tillväga om jag vill placera på Villa Andrum?
Du vänder dig i första till Fredrik Wretman eller
Stefan Samzelius.
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