Välkommen till Friab Familjevård

- Kraftigt förstärkt familjevård för barn, unga och vuxna
Friab Familjevård arbetar med förstärkt familjehemsvård och har specialistkompetens för att kunna erbjuda
rätt stöd till barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Vi erbjuder KBT-baserade behandlingar som vi kombinerar med en boendeform i ett trygghetsgivande
familjehem med stöd dygnet runt. Vi erbjuder även öppenvård och träningslägenheter. Våra familjehemsorganisationer finns i Malmö, Göteborg och Stockholm. På våra mottagningar arbetar psykoterapeuter, psykiatriker, psykologer, socionomer och psykiatrisjuksköterskor för att tillgodose våra klienters behov. Vi har
noga utvalda familjehem på ett stort antal platser i Mellansverige och södra Sverige för att på bästa möjliga
sätt kunna matcha önskemål och behov. Arbetsgruppen för behandlingsinsatser har en bred utbildningsbakgrund och mångårig erfarenhet av att tillgodose alla behov. Våra olika enheter utgör en bredd som ger
oss möjlighet att individanpassa insatserna.
Behandlingsfokus är att ge klienten ökad kunskap om sig själv samt motivera beteenden som är bra och leder till uppsatta mål. Efter avslutad behandling arbetar vi för att skapa en meningsfull, strukturerad vardag
med rutiner och goda relationer som leder fram till de individuella målen.
VI ARBETAR MED:

• ASI				
• Neuropsykiatrisk 		
utredning			
• Psykoterapi 		
• Programverksamhet

• Familjerättsliga		
vårdnads-, boende- och
umgängesutredningar
• ÅP				
• Kriminalitet som livsstil

• Nya BBIC utredningar,
• MI
LVU och SoL		
• Friskvård
• CRA				
• Drogtester
• DBT				
• Sysselsättning
• ADHD-skola					

Varmt välkommen till oss, vi svarar gärna på dina frågor!

AnnaMaria Sahlgren
Verksamhetchef
0720-80 87 86
annamaria@friab.se

”De är otroligt flexibla, ser 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 annat
så ordnar dem det.”
Kungsbacka kommun
SSIL Kvalitetsindex

Friab Familjevård
La cours gata 4
252 31 Helsingborg
Tel: 0720 80 87 86
www.friab.se/friab-familjevard

Friab Familjevård är en del av Friab individ & familj som arbetar för att
förändra livet för barn, unga och vuxna som behöver omsorg och behandling
som leder till förändring. Läs mer på www.friab.se

Här finns vi...

STOCKHOLM

Belkisa Huzejrovic
Enhetschef

Friab Familjevård i Stockholm

0720-50 70 40
belkisa@friab.se

GÖTEBORG

Marie Larsson
Samordnare

Friab Familjevård i Malmö och Göteborg

0724- 02 53 82
marie.larsson@friab.se

MALMÖ

Fredrik Lavess
Enhetschef

Friab Familjevård i Malmö och Göteborg

0720 - 50 70 44
fredrik.lavess@friab.se

Med stort
engagemang
och ett varmt
bemötande
bedrivs vår
familjevård på ett
professionellt och
etisk hållbart vis.
Friab Familjevård
La cours gata 4.
252 31 Helsingborg
Tel: 0720 80 87 86
www.friab.se/friab-familjevard

Friab Familjevård är en del av Friab individ & familj som arbetar för att
förändra livet för barn, unga och vuxna som behöver omsorg och behandling
som leder till förändring. Läs mer på www.friab.se

