Välkommen till Friab Göteborg
Friab Göteborg arbetar med förstärkt familjehemsvård och har specialistkompetens för att kunna erbjuda rätt stöd
till barn, unga och vuxna med socialpsykiatriska- eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta i kombination
med missbruksproblematik.
Vi erbjuder KBT-baserade behandlingar som vi kombinerar med en boendeform i ett trygghetsgivande familjehem
med stöd dygnet runt, öppenvård och träningslägenheter. På våra mottagningar arbetar psykoterapeut, psykiatriker,
psykolog, socionom och psykiatrisjuksköterska som kan tillgodose våra klienters psykiatriska behov.
Vi har ett trettiotal noga utvalda familjehem utspridda i Västra Götaland, Halland samt Småland för att på bästa
möjliga sätt kunna matcha alla önskemål och behov.

Behandlingsinsatser
Teamets erfarenhet och utbildningsbakgrund är bred och mångårig för att tillgodose alla behov för både barn, unga
och vuxna. Vi har flera enheter vilket gör att vi kan individanpassa behandlingen.
Behandlingsfokus är att ge klienten ökad kunskap om sig själv, motivera beteenden som är bra och leder till
satta mål, samt att minska negativa beteenden. Efter avslutad behandling arbetar vi för att skapa en meningsfull,
strukturerad vardag med rutiner och goda relationer som leder fram till de individuella målen.
•• ASI
•• Neuropsykiatrisk utredning
•• Psykoterapi
•• Familjerättsliga vårdnads, boende
och umgänge utredningar

•• Programverksamhet
•• ÅP
•• KSL
•• Nya BBIC utredningar,
LVU och SOL

•• CRA
•• DBT
•• ADHD-skola
•• MI

•• Friskvård
•• Drogtester
•• Sysselsättning

Varmt välkommen till oss och hör gärna av dig om du har frågor eller skulle vilja veta mer!

Anna-Maria Sahlgren
Enhetschef
0720 - 80 87 86
annamaria@friab.se

”De är otroligt flexibla, ser till individen och är ej
fyrkantiga. Samt att de har ett bra helhetspaket, är det
någon som behöver utredning, läkare, samtalshjälp,
psykolog eller hjälp med något så ordnar dem det.”
Kungsbacka Kommun
SSIL Kvalitetsindex

Friab Göteborg
Sofierogatan 3A
412 51 Göteborg
Växel: 031 - 797 25 09

Friab individ & familj arbetar för att förändra livet på barn, unga och vuxna som hamnat i svårigheter
på grund av psykisk ohälsa. Gemensamt är att de behöver stöd, omtanke och behandling som leder
till förändring, vi finns idag på 12 platser runt om i Sverige. Läs mer på www.friab.se

