RYFORS – HELDYGNSVÅRD
I området Ryfors strax utanför Mullsjö i Västergötland ligger vår behandlingsenhet för kvinnor. Vi
vänder oss till kvinnor som behöver ett mindre och enkönat sammanhang för att få förutsättning
till arbetsro och möjlighet till förändring. Alla våra behandlingar är individuellt utformade och våra
insatser anpassade för att möta upp kvinnors specifika problemställningar och behov. Då vi har
placeringar från hela Sverige erbjuder vi möjlighet till övernattningsboende åt familjen.

Iris Utvecklingscenter Ab
Ryfors
Box 113
565 23 Mullsjö
t 0392 375 60
f 0392 375 48
www.irisuc.se

DET HÄR INGÅR I VÅR BEHANDLING – RYFORS
BEROENDE / MISSBRUK
• ÅP – Återfallsprevention
• MI – Motiverande samtal
• Beroendelära

• Medveten närvaro / Mindfulness
• Samtalsbehandling
• Läkemedelsnedtrappning

PSYKISK OHÄLSA

Omvårdnad

Terapi

• Inventering psykiskt status
• Konsultläkare, psykiatri
• Läkemedelsnedtrappning
• Läkemedelsbehandling

• Samtalsbehandling i grupp – terapeutiskt,
• tematiskt och utbildande
• Enskilda samtal
• Nätverksarbete / Familjesamtal
• Arbete med våld i nära relationer/ våldsutsatthet
• Trauma-, och PTSD-behandling
Social rehabilitering
• Arbete med vardagsstruktur
• Ekonomisamtal / Planering
• Fritidsaktiviteter
• Samverkan med uppdragsgivare för planering
• av sysselsättning, boendefrågor och eftervård
• Träningslägenheter

Grön hälsa
• Trädgårds- och naturbaserade aktiviteter
• Sinnesstimulering
• Medveten närvaro / Mindfulness
• Kreativ/skapande verksamhet
• Fysisk aktivitet

FYSISK HÄLSA
• Massage
• Yoga
• Akupunktur – NADA

• Friskvård
• Fysisk träning
• Kvinnohälsa

ÖVRIG INFORMATION
LÄGE OCH RESVÄG
Iris Utvecklingscenter Ryfors är beläget fyra kilometer utanför Mullsjö, tre mil nordväst om Jönköping.
BOENDE
Boendedelen är ett tidigare hotell. Du bor i enkelrum med egen dusch och toalett. Vi har även tillgång till ett antal utslussningslägenheter i centrala Mullsjö.
FAKTA I KORTHET
Antal vårdplatser:
Bemanning:
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VÅR PERSONALKOMPETENS
I verksamheten arbetar samtalsterapeuter, alla med grundutbildning i psykoterapi. I samarbete
med vår Leg psykoterapeut säkerställs en hög kvalité på samtalsbehandlingen. Våra
behandlingsassistenter har alla lång erfarenhet, och ﬁnns på plats under kvällar, nätter och
helger. I vårt Grön Hälsa team samverkar Leg.arbetsterapeut, friskvårdsterapeut/Certifierad
Mindfulnessinstruktör, massör och restaurangpersonal. I omvårdnadsteamet ingår Leg
sjuksköterska, psykiater (konsult) och psykolog (konsult). I verksamheten arbetar också en
placeringskoordinator/samordnare som ansvarar för logistiken med bl. a. studiebesök och
inskrivningar.
Kontakta oss gärna om du vill ha mer information och önskar komma på studiebesök.

