OmFossumkollektivet
Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og
behandlingstilbud for unge mennesker
med rusmiddelavhengighet og eventuell
tilleggsproblematikk. Gjennom mer enn
30 års erfaring har vi utviklet et differensiert
behandlingstilbud for denne målgruppen.
Nære relasjoner og kontinuitet
Gruppe- og samspillfokus

Om Engskleiva
Avdeling Engskleiva er et tilbud til ungdommer
som har behov for rusbehandling i en liten gruppe,
3-5 ungdommer.
Medleverskap, nære relasjoner, behandlingsmetoder,
kompetanse, fysisk miljø og rammer, struktur og
kontinuitet er spesielt tilpasset målgruppen.
For å skape et optimalt behandlingsmiljø for disse
ungdommene, er målgruppesammensetting og grundig
inntaksprosess av stor betydning. Med den kunnskapen
som besittes om kognisjonsvansker som følge av
omsorgssvikt, vold og traumer er det viktig å unngå
et utagerende behandlingsmiljø.

Miljøterapi
Hyppige individualsamtaler
Individualterapi med psykolog/psykiater
Medleverskap, som innebærer at
miljøterapeutene lever og bor i
kollektivet 24 timer i døgnet
Behandlingsmangfold og fleksibilitet,
noe som gjør at vi har mulighet for å spille
på mange ressurser og flere avdelinger,
med differensiert kompetanse
Familiearbeid, kriminalitetsforebyggende
program og egen skole.

AVD. ENGSKLEIVA
Skiptvet i Østfold

Malgruppe

Avdeling Engskleiva
tilbyr rusbehandling
til ungdommer i
alderen 15-20 (23) år,
med særlige kognitive
utfordringer. Det kan
være ungdommer med
kognisjonsvansker eller
ulike psykiske problemer
(ROP) - med eller uten
atferdsforstyrrelser.
Det er ikke et krav at
ungdommene har en av
disse diagnosene for å
få plass på Engskleiva,
men vi benytter
diagnosekriteriene som
veiledende for hvilke
ungdommer vi mener
kan dra nytte av det
behandlingstilbudet
som vi har på denne
avdelingen.

Metodikk

Behandlingsmetodikken tar utgangspunkt
i den eksisterende institusjonsplanen til
Fossumkollektivet, men tilbudet ved Engskleiva
er en særlig og individuelt tilpasset behandling.
Følgende områder er forsterket i det daglige,
og befestet i en ukeplan:
Struktur i ukeplaner/dagsplaner
Tilrettelagt gruppeterapi
Kognitiv atferdsterapi
Trening og opplæring i selvstendig
samfunnsdeltakelse
Dagliglivstrening
Målfokusert rusbehandling med atferdsplaner
Individualterapi med psykolog/psykiater
Kartlegging og utredninger
Deltakelse i familiearbeid
Fysisk aktivitet
Bevissthet og opplæring i kosthold
og ernæring
Kreativ utfoldelse
Psykoedukative grupper

Kontakt oss

Inntaksavdelingen
69 83 31 15

Avdelingsleder Engskleiva
Line Kveum
986 14 979

E-post

line.kveum@fossumkollektivet.no

www.fossumkollektivet.no

