
Vårt anhörigprogram



Under Anhörigprogrammet träffar du andra 
människor i liknande situationer som din 
egen. Under ledning av professionella 
terapeuter pratar vi tillsammans om de 
problem vi upplever och tar fram strate-
gier för att möta dem på ett bättre sätt i 
framtiden.

Under programmet får du:
•  kunskap om beroende
•  kunskap om det så kallade med  
 beroendet och möjliggörandet
•  kunskap om familjesystemet
•  dela erfarenheter med andra  
 i liknande situationer
•  uppleva att du inte är ensam om   
 problemen
•  svar på dina frågor
•  nya insikter och strategier

Programmet är 4,5 dagar långt och vi håller 
till i det vackra  huset ”Fjället”, där vi också 
bor tillsammans. 
 
Du kan delta i programmet samtidigt 
som din anhörige genomgår behandling 
eller upp till ett år efter avslutad be-
handling.

Är du på Korpberget samtidigt som din 
anhörige erbjuds ni familjesamtal till-
sammans med familjeterapeut i slutet 
av programtiden. 

Men tänk på att anhörigprogrammet 
framför allt är till för din skull, det är 
din chans att få hjälp och stöd i din 
situation.

Upp till två Anhörigprogram ingår  
i Korpbergets behandling. Erbjudandet 
gäller under behandlingstiden och upp 
till ett år efter avslutad behandling. 
Programmet är även öppet för dig som 
har en anhörig i pågående missbruk eller 
en anhörig som har genomgått behand-
ling på annat behandlingshem.

Som anhörig räknas:
•  Make/maka eller sambo
•  Barn över 18 år
•  Föräldrar
•  Syskon
•  Nära vänner
•  Arbetskamrater
•  Handläggare inom social-
 tjänsten, kriminalvården el dyl

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

Anhörigprogrammet



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

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 bero-
endeproblem. Flera av oss har dessut-
om personlig erfarenhet av att leva i 
beroende.

Vi satsar kontinuerligt på fortbildning 
och all personal, även icke behandlan-
de personal, är utbildade i addikto-
logi, läran om beroende, besatthet 
och bindningar.

Vi både kan och vill hjälpa!

Välkommen hit!
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

Om oss



Korpberget Behandlingscenter, Svanö | Tel: 0612-71 82 80 | info@korpberget.se | www.korpberget.se

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

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 samarbets-
partner. 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”

Christer Rönnholm, socialsekreterare i Enköping


