
STOCKROSEN VÅRD OCH OMSORG 
Stockrosen bedriver kvalificerad vård och boende inom psykiatri, missbruksvård och 

psykosocialtsocialt förändringsarbete. All vård och behandling är evidensbaserad 

och anpassad till klientens behov, där vi regelbundet följer upp våra resultat. 

Våra verksamheter är Sobera, Älvstorps Vårdhem, Fogdhyttans Behandlingshem, 

Kraftaverk, Villa Leva, Hasslegården och Stockrosen Stödboende.

HÅLLBARHET, KVALITET OCH MILJÖ
Genom miljömedvetenhet och affärsmässighet är vi en trygg leverantör, en säker 

arbetsplats och bidrar till ett hållbart samhälle. Vårt kvalitéts- och ledningssytem 

följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer.  

 

KONTAKT
Placeringsenhet: 010-788 22 90 alt. placering@stockrosen.com 

Direktkontakt Sobera: 076 - 797 59 59 

E-post: info@sobera.se   Webb: www.sobera.se

Hitorpsvägen 6, 713 30 NORA

Välkommen till Sobera
MOTIVATIONS- OCH AVGIFTNINGSCENTER I NORA



 

Välkommen till vår motivations- och avgiftningsavdelning Sobera.  

Här möts klienten med respekt, engagemang och ett varmt 

omhändertagande. Klientens tid hos oss ska vara meningsfull och trygg. 

Avdelningen Sobera är en avgiftnings- och motivationsavdelning med 7 platser 
där samtliga klienter erbjuds eget rymligt rum med TV. Avdelningen är helt nybyggd, 
är ljust och fräscht inredd för att skapa en trygg och hemtrevlig känsla. Därtill finns 
gemensamma utrymmen som allrum med TV och en köksavdelning som möjliggör 
interaktion med andra klienter och personal.  
Sobera erbjuder hög personaltäthet där personalen jobbar motiverande och 
stödjande under klientens avgiftnings- och förändringsprocess.  

Under vistelsen på Sobera möts klienten av ett professionellt behandlingsteam 
som jobbar dygnet runt med klienten i fokus. Målet är att redan under avgiftningsfasen 
jobba för att klienten ska hitta sin motivation till förändring.  
 
Vi tillhandahåller kläder och hygienartiklar under vårdtiden.  
 
Klienten har möjlighet att använda sin mobil/dator/surflatta på avdelningen  
(tillgång till Wifi). Personliga värdesaker kan förvaras i låst utrymme. 

Hos oss serveras vällagad och valbalanserad kost från grunden samt fika, godis och 
dricka utifrån klientens önskemål.  
 
Rökning sker i anslutning till avdelningen.  

Vår strävan är att erbjuda en lugn, trevlig och harmonisk miljö på avdelningen där 
klienten kan fokucera på förändring och måeende med hjälp och stöd av personalen.  
 

BEHANDLING 

Motivationssamtal 

Öronakupunktur - NADA 

Återfallsprevention 

KBT samtal vid behov

PERSONAL PÅ SOBERA 

Hos oss jobbar omvåndnads- och 
behandlingspersonal. Samtliga med 
gedigen utbildning och erfarenhet.

Personalen finns tillgänglig för  
klienten under dygnets alla timmar. 

Vistelsen på Sobera ska vara 
meningsfull och trygg.  
 

Vid ankomst tas klienten emot och 
genomför inskrivningen tillsammans med 
behandlingspersonal, sjuksköterska och 
ansvarig läkare.  
Avgiftningen för oss omfattar förutom 
det rent medicinska även motivation 
till förändring utifrån ett professionellt 
ödmjukt bemötande.  


