En framtid
utan kaos
Inagården är ett behandlingshem för vuxna med
komplexa beteendestörningar. Sedan starten 1998 har
vi funnits till för människor som samhället helst vill
blunda för och hjälper dem till en framtid utan kaos.
Målsättningen med vårt arbete är att våra klienter ska
kunna leva ett liv som är så normalt, självständigt och
innehållsrikt som möjligt.
Vi har växt successivt under åren, ökat personalstyrkan
med kompetenta och engagerade medarbetare samt
utvecklat verksamheten med fokus på vården. Men
viktigast av allt är att vi arbetar i samma anda som när
Inagården startades - att alltid finnas där för klienten
och aldrig ge upp!
Våra anläggningar i Tärnsjö och Älvkarleö ligger längs
med Dalälven nära skog och natur. På våra anläggningar
är miljön hemtrevlig och vi har anpassat varje detalj i lokalerna efter vår verksamhet. Vi har också en egen gård
nära anläggningen i Tärnsjö där klienterna har möjlighet
till en daglig kontakt med hästar, får, getter och höns.

Hemtrevligt och nära

Hos oss bor klienter från hela Sverige. För några ligger
anläggningarna långt från hemmet, för andra är det närmare. Oavsett är Inagården en möjlighet att bryta med
gamla sociala nätverk som på något sätt varit destruktiva. Hos oss får klienten en verklig chans till nystart och
utveckling på flera plan.
Vi hjälper till med transporter, logistik och praktiska
bestyr. Vi hämtar och skjutsar eller kommer till dig om
det behövs, och ordnar så att vårdplaneringsmöten kan
ske via länk. Vid mer omfattande vårdplaneringsmöten
eller besök av anhöriga finns även gästbostäder
att tillgå på nära avstånd.
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Inagårdsmodellen
För att säkerställa kvalitet och resultat i vårt arbete,
har vi sedan 1998 utvecklat en modell som bygger
på en miljöterapeutisk behandlingsmetod, där
utgångspunkten är den enskilda individen. Modellen
bygger på tre utvecklingsfaser – Insikt, Normalisering och Aktivering samt en avslutande Utslussningsfas, där insatserna varierar något beroende på
klientens framsteg. Samtliga faser karaktäriseras av
ett antal gemensamma framgångsfaktorer som utgör
Inagårdsmodellen:

Daglig aktivitet
•

Relationer & social träning

•

Utveckling av intressen & fortbildning

•

Tydlig struktur, dygnsrytm & hälsa

•

Hög personaltäthet & adekvat medicinering

•

Specialistkompetens

•

Löpande kontakt med hemkommun & anhöriga

Insikt

I denna första introduktionsfas startar vi med att lära känna
och kartlägga klientens behov och förutsättningar. Tillsammans med klienten och ansvariga inom hemkommunen fastställer vi en vårdplan med en tydlig målsättning för klientens
utveckling. I den här fasen lägger vi grunden för en trovärdig
relation och ett välfungerande samspel med klienten. En tydlig, och till en början snäv, struktur skapar trygghet, god sömn
och goda matvanor samt en förbättrad hälsa, som sammantaget lägger grunden för fortsatt utveckling.

Aktivering

I den här fasen ligger vårt fokus på att aktivera och utveckla klientens
förmågor och intressen på ett djupare plan. Med stöd av vår personal
skräddarsys individuella aktivitetsplaner och våra klienter får chansen
att fördjupa och praktisera sina kunskaper. Vi lägger stor möda på att
hitta dagliga aktiviteter och arbeten som matchar fallenhet och intresse.
Strukturen vidgas ytterligare och klienten når en högre grad av självständighet. Antalet och omfattningen av aktiviteter utökas i samma takt
och klienten kan successivt ta sig an större utmaningar i vardagslivet.
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Normalisering

Här ligger vårt främsta fokus på habilitering. Flertalet av våra klienter har
haft en uppväxt med svåra förutsättningar och behöver lära sig mycket av
det som ingår i vad de flesta skulle kalla ett normalt vardagsliv. Det kan
handla om allt ifrån hygienvanor till sociala koder som hur vi umgås och
hur vi talar till varandra. I den här fasen kan strukturen vidgas något och
klienten deltar fullt ut i meningsfull daglig verksamhet. Genomgående
arbetar vi enligt den lilla gruppens princip som gör att alla får utrymme att
känna sig sedda och hörda. Den bidrar också till att klienter med svåra funktionsnedsättningar kan delta i dialog och samspel med andra människor på
sina egna villkor.

Utslussning

Så snart vi anser att en klient uppnått sina utvecklingsmål påbörjas planering
och förberedelser för en lyckad utslussning. Våra klienter kommer från olika
kommuner runt om i landet och det allra vanligaste scenariot är att de flyttar
tillbaka till sin hemkommun i samband med utslussningen. Flertalet av våra
klienter är sköra i sina nyvunna framsteg och riskerna för att misslyckas med
en utslussning är många. Till exempel återvänder många till gamla destruktiva sociala sammanhang och risken är då stor att återfalla i missbruk och
kriminalitet. Därför är det oerhört viktigt att utslussningen får ta den tid
som krävs och att nödvändiga förutsättningar i vård och boende tillgodoses.
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Engagerad och välutbildad personal
På Inagården anställs personal utifrån personliga egenskaper
och personlig lämplighet, som brinner för sitt arbete. Många har arbetat länge hos oss och har gedigen kunskap och
erfarenhet. Vi kompetensutvecklar kontinuerligt medarbetarna
genom utbildning samt intern och extern handledning så att
de fortsätter att utveckla sin redan breda kompetens. Genom
en unik satsning på utbildning har nästan alla tillsvidareanställda boendeassistenter genomgått en undersköterskeutbildning
med inriktning psykiatri. Majoriteten av sjuksköterskorna har
fördjupat sig inom psykiatri och vi har ett tätt samarbete med
våra psykiatriker. Tillsammans har vi all den kompetens som
krävs för att skapa förändring och hjälpa våra klienter.
Vårt arbete startar alltid med en insiktsprocess där vi lär känna
klienten och kartlägger hans eller hennes unika förutsättningar. Som anställd på Inagården har alla möjlighet att påverka
sin arbetsvardag. Till exempel hittar personalen på diverse
spontana aktiviteter med våra klienter så som fisketurer,
skogspromenader eller badturer under varma sommardagar.
Aktiviteterna och den dagliga verksamheten med klienterna
skapar stor meningsfullhet i arbetet.

På Inagården är du
en del av en familj
I Inagårdsmodellen är daglig verksamhet och fritidsaktiviteter enligt fasta rutiner centralt för att utveckla dialogen
med våra klienter.
Hos oss är du en del av en gemenskap där män och kvinnor
bor tillsammans. Veckorna är fyllda med meningsfulla arbetssysslor, roliga fritidsaktiviteter och friskvård. Måltiderna
består av hemlagad mat som lagas av vår kock.
På vår gård finns allt ifrån katter och hundar till hästar,
höns, får och getter. Vi sysslar också med vedkapning,
skogsarbete, skötsel av fastigheter och vägar. Några sköter
gräsklippning eller snöskottning. I snickeriet bygger vi
både fågelholkar, lagerhyllor och jakttorn. Vi har också
vår egen loppis med café där klienter och personal arbetar
tillsammans.

Placeringsförfrågningar
Placeringskoordinator: Håkan Eklund
Telefon: 026-456 19 56

Inagården Tärnsjö

Adress: Kyrkvägen 10, 740 45 Tärnsjö
Telefon: 0292-509 90
Fax: 0292-507 81
Verksamhetschef, Alexander Vidén
Telefon: 0292-69 93 61
E-post: alexander.viden@inagarden.se

Inagården Älvkarleö

Adress: Inagården 1, 814 94 Älvkarleby
Telefon: 026-17 55 80
Fax: 026-723 20
Verksamhetschef, Fredrik Hannula
Telefon: 026-456 19 42
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E-post: fredrik.hannula@inagarden.se

