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Välkommen!

Röingegården är ett boende med särskild service 

för vuxna personer från 18 år och uppåt med 

psykisk ohälsa.

Verksamheten drivs som ideell förening vilket 

innebär att allt eventuellt överskott går direkt 

tillbaka till verksamheten i utveckling av 

insatser och andra kvalitetsförbättringar. 

Utgångspunkten under vistelsen är ”Klienten i 

centrum” och det innebär att klienten planerar, 

diskuterar och lägger upp sin vistelse gemensamt 

med kontaktpersoner.

För att  klientens psykiska mående ska stärkas tas  

klientens inneboende resurser tillvara.

Målet är att klienten ska trots begränsning av 

funktioner, kunna leva ett värdigt liv och få en 

fungerande vardag.
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Målgrupp

Röingegården tar emot kvinnor och män från 18 år och 

uppåt med olika psykiatriska funktionsnedsättningar och 

diagnoser.

Diagnosgrupper som förekommer är bland annat:

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

ADHD, ADD, Autismspektrumtillstånd, Tourettes 

syndrom m.fl.

Psykiatriska diagnoser 

Schizofreni och övriga psykossjukdomar, bipolär 

sjukdom, tvångssyndrom, ångesttillstånd, fobier, 

depressioner med mera.

Verksamheten är indelad i olika enheter för att kunna 

tillgodose olika behov beroende på typ av 

funktionsnedsättning och problematik. 
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Värdegrunder

Arbetet på Röingegården genomsyras av våra nyckelord:

Trygghet
Varje individ erbjuds en tydlig struktur och inramning för att känna trygghet på 

Röingegården.

Bemötande
Varje möte utgår från ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt. 

Varje individ är unik och bemöts individuellt utifrån sin situation här och nu.

Kompetens
Se möjligheter i alla situationer och ta tillvara individens egen kompetens och 

egna resurser.

Utveckling
Stödja individen i att utvecklas som människa och känna framtidstro. 

5



Enheter & lägenheter

En av Röingegårdens styrkor är att kunna 

erbjuda anpassade vistelseformer, på enheter,  

separata lägenheter på Röingegården samt 

lägenheter i centrala Hässleholm. 

Möjligheterna är många. 

Verksamheten har:

• 39 dygnet runt platser enligt 7.1.2 SoL

• 10 platser enligt 7.1.3 SoL (lägenheter 

utanför Röingegården)

• 10 öppenvårdsplatser enligt 7.1.4 SoL

Platserna är indelade i 4 enheter på 

Röingegården: Cedar, Villa

Novum och Qupolen; 5 separata lägenheter 

knutna till enheterna på Röingegården, samt 8 

lägenheter i centrala Hässleholm.
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Metoder och insatser

• ESL (Ett Självständigt Liv)

• Daglig sysselsättning

• MI (Motiverande samtal)

• Motion och friskvård

• Individuell kravanpassning och 

stressreducering (inklusive lågaffektivt 

bemötande)

• Nätverksarbete
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Klienten i centrum

Utgångspunkten i arbetet är

"Klienten i centrum". 

Ambitionen är att klienten under 

sin vistelse på Röingegården 

ska vara delaktig i största 

möjliga mån i att utforma och 

planera sin vardag, inklusive 

stöd och insatser.
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Personalens arbete ska bygga 

på ett samarbete med klienten 

och utformas så att klienten 

upplever vistelsen på 

Röingegården meningsfull. 



Hälso- och sjukvård

Under vistelsen erbjuder vi möjlighet till 

medicinska insatser för ett förbättrat mående. 

Det finns tillgång till psykiatrisjuksköterskor, 

utredande psykolog, sjukgymnast, 

arbetsterapeut och läkare varav en psykiatriker.

Medicinska insatser kan vara att erbjuda rätt 

medicinering, provtagningar, olika typer av 

undersökningar eller att få stöd i att kontakta 

externa vårdgivare. Vi arbetar hälsoförbyggande 

och utbildar i kost och hälsa samt ordinerar 

friskvård.

Målet är att stötta klienten i att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt i att förbättra sin 

hälsa, både psykiskt och fysiskt.
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Från Röingegårdens Humlekulle…
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Teamarbete

Alla insatser under vistelsen samordnas via våra team. Varje enhet på 

Röingegården har ett team som består av enhetspersonal, representanter 

från sysselsättningen, ledningsgruppen samt HSL personal.

Det centrala i teamarbetet är placerarnas uppdrag, som vi bygger våra 

genomförandeplaner på. Vid inskrivning upprättas en individuell 

genomförandeplan som revideras och uppdateras löpande under våra 

teammöten. Detta sker i samarbete mellan alla våra yrkesgrupper för att 

säkerställa att alla observationer av klienterna i deras vardag tillvaratas.

Vårt arbetssätt syftar till att möjliggöra stressreducerande anpassningar i 

enskilda klienters vardagsmiljöer, utifrån funktionsförmåga och mående.

Ledstjärnan är respekt för den enskilde, lågaffektivt bemötande och korrekt 

hantering av eventuella problemskapande beteenden.



Daglig sysselsättning

Forskningsresultat visar på att sysselsättning har en  

bevisad god effekt för att stödja personer som lider 

av psykisk ohälsa.

Röingegården har tagit fasta på dessa 

forskningsresultat och har därför ett brett utbud av 

möjligheter till sysselsättning. 

Röingegården kan till exempel erbjuda arbete i:

• Snickeri

• Biltvätt

• Måleri

• Fastighetsskötsel

• Trädgård

• Kök

• Tvätt

• Lokalvård

Röingegårdens miljöterapeutiska inriktning gör att 

utgångspunkten i arbetet är att klienterna ska vara 

delaktiga i alla sysslor.
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Röingegårdens Syssleria erbjuder möjligheter 

till hantverk, kreativ och skapande 

verksamhet, internetcafé m.m. Endast fantasin 

sätter gränser när det gäller kreativa och 

skapande aktiviteter. Klientens egna intressen 

och önskemål styr utbudet.
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Friskvård

Friskvård är en viktig del i vård, 

behandling och rehabilitering för att 

stärka individen både fysiskt och 

psykiskt. 

Röingegården erbjuder olika former av  

friskvårdande insatser. Friskvård kan vara 

allt ifrån träning på vårt eget gym, 

stärkande promenader, besök på badhus, 

massage, fotvård, sjukgymnastik, mental 

avslappning och mycket mera.
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Aktiviteter

Aktiviteter är en viktig del i att stärka individen och 

erbjuda en meningsfull vistelse. Individens intresse och 

behov styr planeringen av aktiviteter och genomförs 

både enskilt och i grupp.

Exempel på aktiviteter kan vara bio, biblioteksbesök, 

fiske, restaurangbesök, marknader, loppisbesök, 

utflykter, cafébesök, matlagning, minigolf, bowling, 

ridning, scrapbooking, musik, museébesök och mycket 

mera.
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Miljö

Röingegården är en verksamhet som arbetar för att ta 

sitt ansvar för miljön och bidra till utvecklingen mot ett 

hållbart samhälle och ett bättre klimat. Miljöfrågorna 

beaktas vid planering och genomförande av 

verksamheten.

Röingegården strävar efter att minska verksamhetens 

negativa miljöpåverkan. Detta gör vi genom ett aktivt 

miljöarbete inom områdena avfall, energi, livsmedel, 

material och produkter samt transporter. 

Inköp görs ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt 

hållbart perspektiv med minsta möjliga miljöpåverkan.

Röingegården arbetar aktivt för att  certifiera oss 

gentemot ISO14001.



Kvalitet

Röingegården erbjuder hög kvalitet på 

vård och insatser och de övriga tjänster 

som erbjuds. Ambitionen är även att skapa 

en god arbetsmiljö och ständigt förbättra 

kvalitetssystemet för att möta marknaden.

Vidare arbetar vi med systematiskt 

patientsäkerhetsarbete. Kvalitetslednings-

systemet används för att systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet. 

Röingegården har upprättat ett 

kvalitetsledningssystem för att uppfylla 

kraven i SOSFS 2005:12, genom att 

använda SS- EN ISO 9001:2015 som 

grundläggande system. Vi distribuerar 

dokument enligt fastställda rutiner och 

arbetar ständigt på att följa upp och 

förbättra kvaliteten i verksamheten och i 

systemet.
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GPS-koordinator: Lat: N 56°8’50.97” Long: E 30°48’37.62”

För mer information:

Box 4, 281 21 Hässleholm  Röinge 5280, 281 92 Hässleholm  info@roingegarden.se  www.roingegarden.se

Verksamhetschef/Föreståndare..0451-409 61 MAS/Kvalitet/Miljöansvarig.………….0451-409 67

Ekonomichef………………….0451-409 60            Sjuksköterska……..................................0451-803 49 

Enhetschef/Bitr. Föreståndare...0451-409 65            Expedition…………………..……….....0451-145 49

Fax……………..……...…........0451-106 88


