Vårnäs behandlingshem, Vingåker söker Rådgivare till
sin 12-stegsbehandling

Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker bildar
tillsammans Vårdförbundet Sörmland som i egen regi driver
verksamhet inom missbruksvård, ungdomsvård och
familjerådgivning. Vårdförbundets syfte och målsättning är att
säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik
avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen,
får lättillgänglig och effektiv vård och behandling. Vårdförbundets
uppdrag omfattar också upphandling av vårdplatser åt
förbundsmedlemmarnas och övriga fyra Sörmlandskommuners
socialtjänst hos andra huvudmän. I uppdraget ingår rådgivning,
uppföljning och utvärdering
Vårnäs behandlingshem är den del av Vårdförbundets verksamhet som bedriver
missbrukarvård riktad till vuxna män och kvinnor. Medlemskommunerna har
organiserat sig på ett sätt som ska göra att den som har missbruksproblem ska
kunna erbjudas snabb och lätt tillgänglig hjälp via Öppet intag.
Öppet intag säkerställer hjälp till människor i samma stund de själva definierar
sitt behov. Vi är övertygade om att sannolikheten att nå goda resultat ökar om
den enskilde kan erbjudas behandling i nära anslutning till att beslutet om
förändring fattas. Vårt mål är att kunna erbjuda inskrivning i behandling 10
dagar efter första kontakt. Nykterhet krävs inte vid inskrivning, något som,
enligt vår uppfattning, på många andra håll utgör ett hinder för att snabbt
komma in i behandling. Vi har därför en medicinskt stödd
avgiftning/abstinensbehandling på vår introduktionsavdelning för den som inte
orkar vara nykter eller drogfri på själva inskrivningsdagen. Där arbetar
sjuksköterskor med lång erfarenhet av avgiftning/abstinensbehandling samt
vårdansvariga läkare.
12-stegsprogrammet är vår behandlingsideologi och samtliga Rådgivare
(behandlande personal) har erfarenhet av eget missbruk och aktiva i
självhjälpsgrupperna Anonyma Alkoholister och/eller Anonyma Narkomaner.
Detta tror vi är viktigt för att snabbt vinna patienternas förtroende och sprida
hopp genom identifikation i en, som många patienter uppfattar det, hopplös
situation.
Tillfrisknandet ser vi som en livslång process där patienterna måsta ta eget
ansvar för sina liv. Vår uppgift är att peka ut en alternativ väg i livet genom att

sprida hopp och väcka patienternas villighet till egen förändring. Vi lägger
därför mycket stor vikt vid Rådgivarnas personliga lämplighet. Vi vill att du
som söker ska vara en ansvarstagande människa med lång och djup erfarenhet
av att leva i 12-stegsprogrammet. Du ska vara en god förebild i ditt sätt att leva
och föra dig. Du bör besitta en bred pedagogisk förmåga då föreläsningar är
viktiga programpunkter i behandlingen. Arbetet handlar dessutom mycket om
att lyssna på och samtala med patienterna. Genom samtal, enskilt eller i grupp,
försöker vi hjälpa och motivera personen att förändra sin livssituation. Du bör
kunna överblicka och styra grupprocesser då gruppsittningar, enligt vårt
förmenande, är den i särklass mest effektiva metoden där patienterna ges
möjlighet att identifiera sig med andra i samma situation, få hopp och villighet
att göra förändring – du som Rådgivare visar vägen i dessa processer.
Du kommer att vara kontaktperson för en eller flera patienter med
behandlingsansvar som innebär att planera, genomföra och följa upp
behandlingen tillsammans med patient eller remittent. I de fall patienterna har
remittenter bakom sig kommer du att samverka i uppföljning av behandlingen
med exempelvis kommuner, företagshälsovården eller kriminalvården. God
kännedom om och erfarenhet av socialtjänst och socialtjänstlagstiftning är i
sammanhanget extra meriterande.
Låter det spännande? Är du en behandlingspedagog, alkohol-, drogterapeut eller
har någon annan bakgrund som du anser kan bidra till Vårnäs verksamhet då är
du välkommen att söka platsen som Rådgivare på Vårnäs behandlingshems 12stegsprogram. Vi söker dig med ovan nämnda kvalifikationer eller dig som vill
skaffa sig dessa kvalifikationer under anställningstiden. Vi uppmuntrar personlig
såväl som professionell utveckling hos våra medarbetare.
Läs mer om Vårdförbundet Sörmland, Vårnäs Behandlingshem och vårt
behandlingsprogram på vår hemsida.
http://vfsormland.se/varnas/

Kvalifikationer

Alkohol- /drogterapeututbildning, behandlingspedagog/assistent
eller annan utbildning som bedöms som likvärdig av arbetsgivaren
och aktivt deltagande i 12-stegsprogrammet.

Varaktighet

Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning.

Tillträde

Snarast efter överenskommelse.

Arbetstid

Schemalagd arbetstid

Lön

Månadslön.
Kollektivavtal finns

Kontaktpersoner

Erik Spolander, verksamhetschef, 0151 – 51 81 90, eller Tommy
Holm programansvarig. 0151 – 51 80 94

Facklig företrädare

Niklas Ernving, Vision 0151- 51 80 90

Ansökan

Skriftlig ansökan, CV och personligt brev, senast den 15 augusti
2017 ställd till:
Vårdförbundet Sörmland
Vårnäs behandlingshem
643 92 VINGÅKER
Tel 0151 – 51 80 90
varnas@sormland.se

