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HVB-hem  
i hemlik miljö

Vilhelmsro är ett HVB-hem i liten skala. 

Vi välkomnar pojkar och flickor i åldern 

9-16 år med psykosocial och/eller neuro- 

psykiatrisk problematik. 

Vilhelmsro ligger en kvart från Gränna i 
den lilla byn Adelöv i Tranås kommun. 
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Vilhemsro

Jönköping 

Linköping 

NYHET! Transporttjänster

NYHET! Transporttjänster

Vilhelmsro har trafiktillstånd och erbjuder person-

transporter utförd av erfaren behandlingspersonal. 

För mer info, kontakta trafikansvarig:  

Jenny Ljungberg 0140-77 00 56

http://vilhelmsro.se
http://vilhelmsro.se
http://vilhelmsro.se


”Behandlingsinsatserna börjar  
vid inskrivning.” 

Vistelsen hos oss kan liknas vid ett träningsläger. Från första dagen  

börjar arbetet med barnets problematik – alltid med sikte på att barnet 

ska bli placerbart i familj. 

Grunden är ett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt. Vi utgår 

från beteendeanalyser, där vi identifierar negativa och positiva förstärk-

ningar i barnets beteende. Behandlingsarbetet genomsyras av lågaffek-

tivt bemötande, något all behandlingspersonal kontinuerligt får hand-

ledning i. Erfarenhetsmässigt ser vi att barnen svarar med framgång 

när vi tydliggör förväntningar och skapar rätt förutsättningar för varje 

individ att lyckas.

God omsorg.  
Uthållighet.  
Positiva behandlingsresultat.

Tack vare erfaren personal och evidensbaserade behandlings- 

metoder har Vilhelmsro gjort sig känt för hög kvalitet, god om-

sorg och för en uthållighet som leder till posi-

tiva behandlingsresultat. ”Saker blir verkligen 

gjorda”, som en socialsekreterare uttrycker det. 

Förutom en deltidsanställd psykiatrisjuk- 

sköterska, har vi en specialistläkare i barn-  

och ungdomspsykiatri och en barnpsykolog 

nära knuten till verksamheten. Vid behov arbetar 

också en grundutbildad psykoterapeut enskilt eller 

med nätverket under den tid placeringen fortgår. 

Vår föreståndare Lena Rydman är socionom och 
grundutbildad psykoterapeut med KBT-inrikt-
ning med mångårig erfarenhet av socialt arbete 
med barn och ungdomar inom individ- och 
familjeomsorg och skola.

lena.rydman@vilhelmsro.se 0140-77 00 57

Biträdande föreståndare Jenny Ljungberg är 
pedagog och grundutbildad psykoterapeut med 
KBT-inriktning, samt Master Trainer inom 
A.R.T med lång erfarenhet av behandlingsarbete 
bland barn/ungdomar med neuropsykiatrisk och 
annan psykosocial problematik. 

jenny.ljungberg@vilhelmsro.se 0140-77 00 56

Behandlingsmetoder

• BBIC

• KBT & A.R.T

• Familjearbete

• Medicinsk behandling

• Taktil massage
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