
Villa Vägen ut! Solberg är ett behandlings-
hem med eget utslussboende, Vägen vidare! 
Trulsegård. 

Här kombineras eget boende med gemensamma bo-
endeytor. Här får man i lugn och ro stöd att arbeta 
vidare med sin återhämtningsprocess. Professionella 
boendestödjare finns till hands under såväl fasta tider 
som under oplanerade besök. 

Vårt arbete utgår från en boendeplan med lång- och 
kortsiktiga mål. Planen anpassas efter varje boende 
och undertecknas av alla parter. Arbetsplanen funge-
rar sedan som stöd och hjälp för den boende och alla 
berörda parter, den ökar delaktigheten och tydliggör 
vem som ska göra vad. Detta bidrar positivt till slut- 
resultatet.

Målet är att den boende så småningom flyttar till en 
egen lägenhet med förstahandskontrakt. För att nå dit 
ska ett antal delmål uppfyllas längs vägen, exempelvis 
ska den boende klara av att sköta sin lägenhet, hålla 
en god kontakt med grannarna, planera sin ekonomi 
och hålla budget samt handla och laga mat. Andra 

delmål kan vara att göra en tidsplanering och hålla 
den, genomföra arbetsrehabilitering, praktik eller 
studier. Boendestödjarna motiverar och stödjer den 
boende i vardagskontakterna och ger stödsamtal  
efter den boendes önskemål.

För den boende på Trulsegård ingår eftervårdsgrupp 
en kväll i veckan samt deltagande på två NA-möten 
i veckan. Husmöte med aktuella frågor sker varje 
söndag. De boende lämnar minst två urinprov samt 
utandningsprov per vecka. Stickprov förekommer 
också.

Uppdragsgivaren får månadsvis en skriftlig rapport 
som ger en helhetsbild av den boendes situation och 
i vilken mån delmålen uppfylls. Plötsliga, oväntade 
förändringar rapporteras omgående till uppdrags- 
givaren. Varannan eller var tredje månad träffas alla 
i ett uppföljningsmöte där boendeplanen omprövas 
och utvärderas för bästa resultat. 

Villa Vägen ut! Solberg har ramavtal med ett stort  
antal väst- och sydsvenska kommuner. Ring oss  
gärna för mer information.
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