
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasslegården – Trygg vård och boende 

Hasslegården är ett vårdboende för personer med lättare psykiatriska vårdbehov eller 

samsjuklighet på landet strax utanför Mariestad. I en lugn och hemlik miljö får våra bo-

ende vård, behandling och social anpassningsträning. För de flesta av våra boende är mål-

sättningen att återgå i eget boende.  

Det två viktigaste arbetsinstrument som vi har är dels att skapa en miljö där de boende 

känner sig trygga och motiverade och dels att personalen har förutsättningar och egen-

skaper i kombination med lämplig utbildning och erfarenhet för att ge de boende de verk-

tyg som behövs för att kunna leva i eget boende. Vi arbetar kontinuerligt med vår miljö 

och med vår kompetensutveckling. Det sker främst genom handledning, metodikdagar och 

utbildning med inriktning på psykiatriska och psykosociala funktionshinder. 

 

Hasslegården ligger naturskönt på landet i anslutning till E20, 10 km norr om Mariestad 

och ca 1 timme söder om Örebro, mellan Stockholm och Göteborg. Du når oss via bil eller 

tåg/buss. Åker du tåg/buss anländer du antingen till Mariestad eller till Töreboda där du 

hämtas upp av oss. 

 

 
 

Här kan du nå oss: 

Föreståndare: Tina Johansson 

Biträdande föreståndare: Eddie Berani 

Telefon: 0501-203 90 

Adress: Vallby 4, 542 92 MARIESTAD 

E-mail: hasslegarden@crispa.se 

Hemsida: www.crispa.se/hasslegarden/ 
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Välkommen till 
 

 

Hasslegården 
E20

Hasslegården är ett vårdboende för personer med 
psykiatriska vårdbehov eller samsjuklighet.  
 
I en lugn och hemlik miljö får våra boende vård, 
behandling och social anpassningsträning.  
För de flesta av våra boende är målsättningen att 
återgå i eget boende. 

mailto:hasslegarden@crispa.se
http://www.crispa.se/hasslegarden


 

Hasslegården tar emot män och kvinnor över 18 år med psykiatriska vårdbehov, 

alkoholdemens, fd missbrukare med psykiatrisk problematik/samsjuklighet, personer 
med trauma m fl som behöver vård och social anpassningsträning i hemlik miljö.  
 
Vi har 20 platser och det är normalt socialtjänsten eller andra myndigheter som place-
rar boende på Hasslegården enligt SoL 7 kap. 1§ 2p och 1§ 3p.  
 
Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Syftet är att synliggöra och tillvarata det friska 
och de resurser den boende har och skapa möjligheter, träna och  ge verktyg för att leva i 
eget boende. 

 

 

 

Personal 

Hasslegårdens personal har adekvat utbildning och er-

farenhet av sitt kompetensområde. Personalen får 

både extern och intern handledning samt deltar i olika 

utbildningsprogram. Personalgruppen har utbildning 

som t ex sjuksköterska, undersköterska/mentalskötare 

och behandlingsassistent. 

Vaken personal dygnet runt. 

Sjukvård 

På Hasslegården finns sjuksköterska i tjänst alla var-

dagar och beredskap helger. Konsultläkare specialist i 

psykiatri samt allmänmedicin besöker verksamheten 

regelbundet. Gott samarbete med vårdcentral och öv-

riga parter inom psykiatrin och sjukvården. På samtliga 

pass finns sjukvårdskunnig personal.  

Spetskompetenser 

Psykiatri, MI, mindfulness, akupunktur/NADA, mas-

sage, återfallsprevention. Vi gör MINT och andra ut-

värderingar som underlag för genomförandeplanen. 

 

Genomförandeplan 

För varje boende som kommer till Hasslegården 

upprättas en genomförandeplan. Genomförande-

planen grundar sig på socialtjänstens vårdplan, 

den boendes uttalade behov samt Hasslegårdens 

observationer från inskrivningssamtal och tester. 

Under hela behandlingstiden har den boende en 

kontaktperson som är den sammanhållande länken 

mellan den boende och socialtjänsten. 

Varje vecka har den boende och kontaktpersonen 

uppföljningssamtal där behandlingsarbetet följs 

upp mot genomförandeplanen. Regelbundet möts 

också den boende, socialtjänsten och kontaktper-

sonen.  

"Meningen med vistelsen 

 på Hasslegården är att 

 kunna fungera i eget boende 

 med en normal vardag, med  

allt vad det innebär” 

Behandlingsinnehåll 

Vård- och behandlingsarbetet utgår ifrån den 

individuella genomförandeplanen  

Personalens handledning och aktiva närvaro 

syftar till att stärka varje boendes autonomi. 

Personalen utövar ett kvalificerat socialt be-

handlingsarbete parallellt med ADL-träning, om-

vårdnad, hälso- och sjukvård.  

MI är den samtalsmodell som tillämpas. För bo-

ende med missbruksproblematik bedriver vi 

återfallsprevention enligt Väckarklockan. 

Synsättet är miljöterapeutiskt vilket innebär att 

man använder den fysiska och sociala miljön i 

vardagen. På Hasslegården har de boende an-

svar för en syssla, t ex städning, trädgårdssköt-

sel eller fastighetsskötsel. På ”Vardag och Ruti-

ner” går man igenom t ex hygien, ekonomi, 

vardagsplanering, kost, motion, sömn.  

Öronakupunktur, NADA, är uppskattat inslag. 

Aktiviteter 

Vi har ett strukturerat veckoschema och aktiviter ordnas 

på vardagar förmiddag och eftermiddag, t ex fysisk 

träning, stadsresa, gemensam läsning, spel mm. Ibland 

går vi på bio eller konserter. På Hasslegården finns 

gymnastiksal med tillhörande bastu. Våra boende deltar 

efter önskemål och förmåga. 

Som en del i den dagliga träningen och för att bidra i det 

gemensamma boendet har också varje boende en egen 

syssla. Boende som studerar eller har någon form av 

praktik stöttas också i detta av personalen som hjälper till 

med bl a mål, struktur och transport. 

Boende och kost 

Vi erbjuder våra boende enkelrum med egen toalett och 

dusch samt tv. Vi har också mindre lägenheter med 

pentry. Våra boende får om de önskar möblera med egna 

möbler, annars finns möbler att tillgå här. Vår 

köksansvarig serverar frukost, lunch och middag samt 

mellanmål i matsalarna. Våra boende kan också laga egen 

mat i sitt pentry eller i vårt träningskök. 

Hållbarhet 

Vårt hållbarhetsarbete präglas av att vi i 

god anda ska samverka med lokala och 

andra aktörer och genom miljömedvetenhet 

och affärsmässighet bidra till att vara en 

trygg leverantör, en säker arbetsplats och 

till ett hållbart samhälle. 

Kvalitet och miljö 

Vi har ett kvalitets- och ledningssystem 

enligt Socialstyrelsens förordning. Det 

innebär att vi har ett system för planering, 

utförande, uppföljning och utveckling av 

verksamheten och att vi arbetar aktivt för 

att upprätthålla kvaliteten. Vi vårdar vår 

miljö ute och inne och försöker skapa en 

trivsam atmosfär och leva i enlighet med 

vår miljöpolicy. 

Förfrågan: 

Tel: 0501-203 90 
E-mail: hasslegarden@crispa.se 


