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Vill du veta mer om vår verksamhet är du välkommen 
att hör av dig till oss!
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031-703 39 50 • info@gryning.se

BESÖKSADRESS
Kålltorpsgatan 2, Göteborg

www.gryning.se

Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och 
erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, 
ungdomar och familjer, jour- och familjehem, bero-
endevård, lägenheter med stöd, boende för ensam-
kommande barn och ungdomar, insatser mot heders-
relaterat våld och förtryck samt LSS-boende. 

Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till 
med placeringar. Kontakta placeringsrådgivningen på 
031-703 73 48 för mer information.

Bergiusgården
behandling för ungdomar 16-20 år

PLACERINGSRÅDGIVNINGEN
Grynings placeringsrådgivning erbjuder information 
och rådgivning i samband med placering på institu-
tion, i familjehem eller vid förfrågan om andra insat-
ser. 

En kunnig och erfaren placeringskonsulent lyssnar in 
vad det är du söker och kan sedan ge information om 
vilket utbud som finns inom Gryning, men också om 
vårdlösningar utanför Gryning. Målet är att tillsam-
mans hitta det behandlingsalternativ som bäst svarar 
mot varje individs behov och resurser.

Kontakta Placeringsrådgivningen på tel 031-703 73 48 
eller via e-post placeringsradgivningen@gryning.se. 
Vi har öppet alla vardagar 8.00 – 16.30.

Kvällar och helger kan du kontakta 
våra akutinstitutioner; 
(0-1 & gravid)  Birkahemmet - 031-25 64 10 
(1-12 år)  Bryggan - 031-47 21 02 
(14-17 år)  Herkules - 0322-65 45 00 
(12-21 år)  LillaTorp - 031-707 31 73



MÅLGRUPP
Bergiusgården tar emot pojkar och flickor 16-21 
år som har problem med missbruk av alkohol och 
droger. Vår huvuduppgift är att tillsammans med 
ungdomen och hens nätverk möjliggöra ett håll-
bart förändringsarbete i en trygg och stabil miljö. 
Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen 
och vårdnadshavare utformar vi en individuell 
behandlingsinsats som konkretiseras i en genom-
förandeplan. 

Då ungdomarna vistas i en mängd system så ar-
betar vi utifrån ett systemteoretiskt perspektiv 
där närvaro och delaktighet är viktiga element. 
Inskrivna ungdomar kan parallellt med behand-
lingen på Bergiusgården gå i skola. Alla ungdomar 
erbjuds att ha en meningsfull fritid och att 
utveckla fritidsintressen.

Ungdomarna placeras enligt SoL eller LVU. 
Bergiusgården har åtta platser i rymliga lokaler 
och stora boenderum. 

INRIKTNING
Verksamheten på Bergiusgården vilar på en 
miljöterapeutisk grund och vi använder oss av 
MI (Motiverande intervju) som förhållningssätt 
och ett lågaffektivt bemötande. 

Vi utför ESTER-bedömning för kartläggning av 
risk- och skyddsfaktorer hos den unge och nät-
verket. 

I behandlingsarbetet använder vi oss av av HAP 
(haschprogrammet) och CPU (cannabisprogram-
met ungdom). Vi använder också A-CRA som är 
ett rehabiliteringsprogram där fokus ligger på 
social färdighetsträning, och av ÅP- återfalls- 
prevention för att förebygga återfall i missbruk. 
Färdighetsträningen lämpar sig bra för ungdomar 
som riskerar att hamna i socialt utanförskap, har 
relationsproblem och brister i impulskontroll. 

Vi arbetar vid behov med Kriminalitetsprogram 
med fokus på att utmana kriminella tankar och 
bryta kriminella beteendemönster.  

På Bergiusgården använder vi oss även av meto-
den Tejping som underlättar kommunikationen 
och förståelsen hos individer som till exempel 
har språksvårigheter eller låsningar i tankebanor. 
De metoder vi har valt att fokusera på matchar 
med målgruppens behov av individuella och 
riktade insatser.

SKOLA OCH PRAKTIK
Placerade ungdomar erbjuds skolplats inom 
Uddevalla kommun. Placerande socialtjänst anmäler 
behov av skolplats. 

VÅR KOMPETENS
Personalgruppen består av socionomer, beteende-
vetare och behandlingsassistenter med erfarenhet 
av att arbeta med ungdomar och unga vuxna med 
missbruk- och beroendetillstånd, psykosociala 
problem, beteendestörningar och trauma. Vår 
personalgrupp har vidareutbildning och metod-
utbildning inom MI, Miljöterapi, HAP/CPU, A-CRA, 
ÅP, Kriminalitetsprogram, Tejping, Trauma, TMO 
och A-CRA. Vi har tillgång till psykiatrikonsult. 

Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och  
familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar,  
insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till  
med placeringar. Kontakta placeringsrådgivningen på 031-703 73 48 för mer information.
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