Vill du ha ett värdigt
och rikt liv,
fritt från missbruk?
Välkommen till oss!

Korpberget Behandlingscenter erbjuder professionell 12–stegsbehandling
med stöd av andra evidensbaserade metoder

Om oss

Behandling

Korpberget är ett av Sveriges äldsta
behandlingshem som bygger på
12-stegsfilosofin.

Vår behandlingsmetod är utarbetad enligt
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för

Vårt mål är att hjälpa människor att
tillfriskna från beroende.
Våra fördelar
• Kompetent och engagerad
personal
• Kärleksfullt klimat
• Lugn och harmonisk miljö
• Anpassade program efter
beroende, kön och ålder

missbruk och beroendevård och är en
professionalisering av 12-stegprogrammet med integrering av terapeutiska
metoder, såsom gestaltterapi, miljöterapi, nätverksterapi, familjeterapi och
äventyrspedagogik.
Vi är framför allt kända för våra goda
resultat när det gäller människor med
alkohol- och/eller drogmissbruk, men
våra metoder fungerar lika bra för
andra typer av beroenden, till exempel spel-, sex- och matmissbruk eller
tvångsmässigt och destruktivt användande av våld.
Behandlingsenheter:
• Primärbehandling för män
• Halvvägshus för män
• Primärbehandling för kvinnor
• Behandling för unga män
• Abstinensbehandling
• Specialprogram
• Utsluss

Röster om oss

Välkommen hit!

”Kvalificerad missbruksbehandling med ett rikt
innehåll och engagerad personal som har ett
bra samarbete med socialtjänsten”

Vår allra viktigaste resurs är vår personal.
Under behandlingen är det oerhört viktigt
att ha tillgång till kompetent och profes-

Petra Puolakanaho, socialsekreterare i Hagfors
”Jag tycker att ni har en gedigen planering och
behandling gällande helheten kring klienten.
Er ambition känns ärlig och uppriktig.
Min erfarenhet är att Ni har ett otroligt trevligt
bemötande mot både klienter och samarbetspartner. Er miljö är fantastiskt rogivande. Ni
har goda resultat och goda referenser runt om
i landet”

Anki Aurell, socialsekreterare i Nässjö
”Korpnästet är ett av de mest seriösa HVB-hemmen i Sverige, som inte bara över en axel eller
en snabb signal tar emot pojkar med särskilda
behov. De är flexibla och öppna för alternativa
lösningar för att ge en god vård. Jag kommer
absolut att använda Korpnästet framöver för
pojkar med särsklda behov”

sionell personal som man kan lita på
fullt ut i alla lägen.

Vår personal är engagerad och har
lång erfarenhet av att behandla beroendeproblem. Flera av oss har dessutom personlig erfarenhet av att leva
i beroende.
Vi satsar kontinuerligt på fortbildning
och all personal, även icke behandlande personal, är utbildade i addiktologi, läran om beroende, besatthet och
bindningar.
Vi både kan och vill hjälpa!

Christer Rönnholm, socialsekreterare i Enköping
För mer information och frågor,
ta kontakt med
Tina Ångman, tel 0612–71 82 76,
tina@korpberget.se
Jan-Olof Öhlen, tel 073–80 83 474,
janne@korpberget.se
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