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

Vill du ha
ett värdigt och rikt liv, 

fritt från missbruk?

Välkommen till oss!
Välkommen hit!

Vår allra viktigaste resurs är vår personal. Under behandlingen 
är det oerhört viktigt att ha tillgång till kompetent och profes-
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 erfa-
renhet 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!
Korpberget Behandlingscenter, Svanö  

Tel: 0612-71 82 80 | info@korpberget.se   
www.korpberget.se

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

Välkommen till Korpberget.

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



När vi  grundade Korpberget i början av 1980- 
talet var det med övertygelsen att det finns vägar 
ut ur beroendet för alla människor. Med kär-
leksfull personal, väl beprövade metoder och en 

harmonisk miljö kan vi ge varje människa en ny chans till ett 
värdigt och bra liv, fritt från beroenden.

Ända sedan starten vilar Korpbergets behandling på 
12-stegsfilosofin, men metoderna har under åren utvecklats 
och förfinats. Vi är stolta över att kunna visa mycket goda 
resultat. 

Till största delen beror det på vår personal, som är engagerad 
till 100 procent och finns där när det behövs. Många av dem 
har gjort samma resa. De vet hur det känns, vad som krävs 
och vad som fungerar.

Välkommen till Korpberget! 

Helena & Torbjörn Fjellström

Vår behandlingsmetod är utarbetad enligt Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för 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

Läs mer på vår hemsida www.korpberget.se

Läs mer på vår hemsida www.korpberget.se

Behandling

Vi är mycket nöjda med Korpbergets behandling. Behandlings-
hemmet har alltid kompetent och positiv personal. De ser inga 
hinder utan vill vara delaktiga och lösa de problem som möjligen 
uppstår. Vi är nöjda med samarbetet och de möjligheter Korpber-
get erbjuder våra klienter”

Suvi Järvinen-Valo, socialtjänsten Haparanda

Konsekvens, värme, tydlighet i en strukturerad miljö, vård för både 
kropp och själ”

Lotta Backström, frivården Härnösand

Röster om oss
    


