
Skammen är stark. Att 
känna skam innebär att 
man uppfattar att någon 
annan person ser ner på 
en. Det kan vara både bra 
och dåligt. Sidan 20

Att åldras.  PC Jersild 
anser att gamla och 
döende ska få behålla sin 
integritet och identitet så 
långt som möjligt.   

Sidan 39
Bengt Starrin PC Jersild

aldrig för sent 
att få ett nytt liv 
Det unika ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten

sid 44

Annika Brar
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På väg mot en ny standard
INOM -
vård inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete. Vår vision är att skapa en ny, 

på vetenskaplig grund. Praktiska erfarenheter tillsammans med forskningsprojekt av 
hög vetenskaplig kvalitet kommer att öka graden av evidensbasering.

INOM står för nytänkande och trygghet. Vi utvecklar nya vårdmetoder och behandlingar.

anhöriga, uppdragsgivare och medarbetare genom vård och omsorg som ger resultat.

INOM arbetar med områden som:

 • Specialinriktat boende och utslussningsenheter för särskilt vårdkrävande klienter, öppen
   rättspsykiatrisk och psykiatrisk tvångsvård.

 • Omvårdnad, rehabilitering, behandling och utredning gällande psykiatri, neuro-
   psykiatri, dubbeldiagnostik, samsjuklighet, demenssjukdomar samt medfödda och
   förvärvade hjärnskador.

 • Evidens- och kunskapsbaserat förändringsarbete för barn, ungdomar och familjer med 
   komplexa behov och svårigheter.

En viktig del av utvecklingsarbetet är det utbyte som sker vid utbildningar, konferenser
och mässor. Besök oss gärna vid:
Psykiatridagarna i Stockholm den 28-29/3
NPF-Forum i Uppsala den 19-20/4

INOM består av följande enheter:
   

-
 
Björkviksgruppen

  
-
 
Partnergruppen   

-
 
Cornelia

 
&

 
Felicia

  
-
 
Rasmus   

-
 
Eken-Utsluss
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Sociala

 
Tjänster   
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Familjeforum

   
-
 
Södertörns

 
Familjevård   
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Neuropsyk

 
i
 
Bollnäs

  
-
 
Tibble

 
Gård

 
Ungdomshem

Vill du läsa mer om våra behandlingsmetoder,
utbildningar eller veta mer om INOM,
besök vår hemsida www.inom.com



Ekängens Halvvägshus
Ekängsvägen 1
570 80 Virserum

Tel: 0495 - 497 80 växel
Fax: 0495 - 497 85 
E-post: info@ekangen.se
Internet: www.ekangen.se

Vi på Ekängen riktar oss till 
klienter med en komplex proble-
matik. Det är en positiv utmaning 
för oss. "Draken stiger i Motvind" 
är ju ett känt talesätt.  Utma-
ningar är och blir en viktig vita-
mininjektion som får oss att bli 
ännu bättre!  Vi vågar tänka 
annorlunda. Ju mer spännande 
och komplext uppdraget är desto 
intressantare utmaning får vi!

I vår behandling hjälper vi människor med 
samsjuklighet. Målgruppen är vuxna män 
och kvinnor med livsproblem som kan ta 
sig uttryck i missbruk/beroende och psykisk 
ohälsa. I bakgrunden kan det �nnas en 
psykisk instabilitet som föranlett missbruket 
eller självmedicineringen. Ekängen har lång 
och stor erfarenhet av att arbeta med 
personer med samsjuklighet, det vill säga 
personer med psykisk diagnos, personlig-
hetsstörning och som samtidigt har ett 
missbruk eller beroende. Det kan handla 
om ångestproblematik, självskadebeteende, 
depression, �ykt från smärtfulla upplevelser 
eller ett sätt att dämpa det som gör ont. Det 
kan också vara missbruket/beroendet som 
har föranlett de psykiska svårigheterna. 

Missbruk/beroende leder ofta till psykiska 
problem, som i sig kan ses som en orsak till 
fortsatt missbruk.

Evidens
Ekängen står för ett Evidensbaserat 
Behandlingskoncept som bygger på 
vetenskaplig kunskap, klientens erfarenhet 
och önskemål, den lokala situationen och 
omständigheten samt behandlarens 
erfarenhet och yrkeskunskap. Vi är ett 
kunskaps/vårdföretag som arbetar med 
målinriktad, miljöterapeutisk behandling 
för vuxna män och kvinnor.

Individen i Fokus
På Ekängen har vi ambitionen att alltid 
sätta individen i fokus, gällande miljö, 
behandlingskoncept, kvalité och bemö-
tande. Hos oss bor klienterna i egna 
lägenheter med tillgång och närhet till 
personal dygnet runt.
Behandlingen utgår från samtal, både 

individuella och i grupp. Dessa samtal 
innefattar bearbetning av missbruksproble-
matiken samt de psykiska svårigheterna 
utifrån den helhetssyn som en integrerad 
behandling grundar sig på. I tillitsfulla 
relationer och i en drogfri och trygg miljö 
söker vi tillsammans nya möjligheter för 
klienten att förhålla sig till livet. Vår 
teoretiska utgångspunkt är hämtad från 
Systemteorin. Ett genomgående tema i 
miljöterapin på Ekängen är att behandlarna 
växlar mellan ett omvårdande, pedagogiskt, 
psykoterapeutiskt och kognitivt förhåll-
ningssätt för att hjälpa klienten till utveck-
ling och förändring. Metoder som används 
är Motiverande samtal, Lösningsfokus samt 
Kognitiv beteendeterapi.

Aktiviteter
På Ekängen har vi ett aktivitetshus på cirka 
750 kvm som bland annat innehåller en 
stor motionshall med diverse träningsred-
skap. Denna lokal används också till 
utbildningar och föreläsningar samt till 
stormöten. Vidare �nns här musikrum med 
instrument, datasal, måleri, träverkstad och 
silversmide. För avkoppling �nns också 
bastu och bubbelbad. Som extern aktivitet 
genomförs bl. a ridning några gånger i 
veckan.  Alla aktiviteter bedrivs i organiserad 
form och tillsammans med 
aktivitetsansvariga.

Klienten i Fokus – vårt motto!

Intreriörskiss  av lägennhet
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mässor och konferenser.

34





Kostnadsfritt
Placeringsservice är helt kostnadsfritt  
för er som lämnar förfrågan.

www.ssil.se • info@ssil.se •  Tel 0651-16040 • Fax 0651-71 19 80 • Tingsgatan2, 827 32 LJUSDAL

Snabbt, enkelt och personligt
Normalt har ni svar inom någon timme. 
Kontakta oss på telefon eller mejl om ni är 
nöjd med antalet svar eller om ni vill ha fler  
- vi hjälper er!

Neutralt
SiL favoriserar inga verksamheter. Vi är en 
neutral part som förmedlar er förfrågan till 
matchande verksamheter oavsett ägare 
eller koncernförhållande.
Förfrågan går även ut till de verksamheter 
som ni har ramavtal med.

Lämna din placeringsförfrågan på 
www.ssil.se

Ramavtal
I svarslistan anges tydligt om  
verksamheten har ramavtal med er. 
Viktig men inte avgörande information  
vid ert val av verksamhet.  

Sveriges största 

placeringsservice!



Isabel Domberg 
isabel@multikulturell.se
070–317 90 80

Tobbe Öhman 
tobbe@multikulturell.se
076–765 09 33

Familjehemsvård med språk och kulturkompetens

Kurd

Somalier

Afghan

www.multikulturell.se | Hushållargatan 5, 733 40 Sala | Tel 0224–167 00

Våra integrerade värdfamiljers språk & ursprung är kompetenser som vi på MKF värdesätter högt. 
Förståelse för kulturskillnader och en möjlighet för den placerade att kunna göra sig förstådd på sitt 
hemspråk, skapar goda förutsättningar för att ge rätt stödinsatser och få en bra integration. Vi tar bl.a. 
emot ensamkommande barn och ungdomar med olika etniska bakgrunder.

Arab

Är en fungerande framtid möjlig för  
människor med komplexa beteendestörningar? 

Vårt arbete visar att utveckling kan ske mot 
alla odds.

Vi hjälper dig som handläggare på  
kommunen eller inom den psykiatriska 

vården. Vi kan vara ett komplement eller 
det stöd ni behöver för att på sikt 

kunna hjälpa människor tillbaka till 
ett fungerande liv i samhället.

Framtid utan kaos?
för människor som ingen vill se

nagarden

 
Hur är det möjligt?
På Inagården arbetar vi för att synliggöra dessa män-
niskors behov och hjälpa dem till ett fungerande liv utan 
kaos. Vi har utvecklat en modell som visat sig ge fantas-
tiska resultat. Vårt fokus ligger på att se och utveckla  
varje individ efter hans eller hennes unika  
förutsättningar. 

Inagårdsmodellen® bygger på:
•Daglig aktivitet
•Relationer & social träning
•Utveckling av intressen & fortbildning
•Tydlig struktur, normal dygnsrytm & hälsa
•Hög personaltäthet & adekvat medicinering
•Specialistkompetens
•Löpande kontakt med hemkommun & anhöriga
•Utslussning och handledning inför hemflytt.

Unga vuxna – en bortglömd grupp…
Att vara ung men ändå räknas som vuxen kan vara 
nog så svårt – även för den som är frisk och normal-
begåvad. Lider man av psykiska problem och svåra 
beteendestörningar blir det inte lättare. Alldeles för ofta 
placeras unga vuxna tillsammans med gamla och de-
menssjuka i brist på lämpliga vård- och boendeformer. 
På inagården har vi stora möjligheter att utveckla unga 
vuxna på deras egna villkor.
Den 8-9 februari deltar vi vid Psykisk O-hälsa i Stock-
holm. Besök vår monter där, så kan vi berätta mer om 
vad vi gör för unga vuxna. Eller kontakta oss på www.
inagarden.se eller telefon: 0292-508 76 

annonssiljan2012.indd   1 2012-01-12   09:55
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Uppskattad flexibilitet. Till Plateas dygnet 
runt jour kan kommuner ringa med frågor, 
funderingar eller för akuta insatser.
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Text och Foto: Marie Bergström

D
et är veckan före jul och 
Elin Klint, behandlare 
på Prästgården i Hag-
fors, har just förberett 
julskink an.

–  Tyckte du den var 
god? frågar hon tonårstjejen som sitter mitt 
emot henne i köket.

–  Nej. För lite senap, svarar tjejen och äter 
upp hela biten. 

Prästgården som vänder sig till flickor i 
åldern 12-18 år, med självskadebeteende 
eller annat socialt nedbrytande beteende, 
startades 2008 och är Plateas andra be-
handlingshem.

Vårdföretaget grundades två år tidigare av 
Pernilla B Nykvist och hennes syster Idah 
Bosdotter. 

–  Jag hade en djup önskan sedan jag var 
tonåring att göra något för att hjälpa an-
dra. Jag var familjehem en period och när 
min lillasyster hade utbildat sig inom det 
här tyckte hon att det var klart att vi skulle 

starta en verksamhet. Vi hittade ett hus och 
då körde vi på det, berättar Pernilla B Ny-
kvist.

flickorna prioriteras inte

Villan vänder sig till barn i åldern 0-12 år. 
Det rör sig bland annat om barn vars för-
äldrar inte klarar av att ta hand om dem och 
även om ensamkommande flyktingbarn. 
Barnen kan bo där ensamma eller tillsam-
mans med sina föräldrar.

Att öppna ett behandlingshem till efter 

Villan var inget ledningen hade planerat.
–  Vi hade en tjej som var tolv och skulle 

fylla tretton, och som då skulle växa ur Vil-
lan. Vi lyckades inte placera henne någon 
annanstans, hon kom alltid tillbaka. Så då 
startade vi Prästgården. Vi vet att det inte 
går att göra så med alla, men hon fanns 
djupt i våra hjärtan, säger Pernilla B Ny-
kvist.

Prästgården tar inte emot flickor med 
missbruk eller allvarlig kriminalitet och 
den inriktningen är uppskattad bland 

Öppenvården	ger	resultat
Ett flexibelt alternativ som avlastar kommunerna

Plateas öppenvård avlastar kommunerna med utredningar, 
akutinsatser och hembesök. Samtidigt är verksamheten en 
tillgång för företagets egna behandlingshem.
– Det blir en extra knorr, säger vd Pernilla B Nykvist.

” Men de här tjejerna kostar inget. 
De har långärmade tröjor och är inte 
med på gymnastiken.
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kommunerna.
–  Vart man än kommer säger folk: ”Guud 

vad bra med ett sådant boende”. Men ändå 
är Prästgården aldrig full. Förfrågan är stor, 
men efterfrågan liten, säger Anna Frank, en-
hetschef på Prästgården.

Hon tror att det beror på att flickor som 
inte har missbruk inte ställer till problem för 
andra och därför inte prioriteras.

–  Jag är övertygad om att man ser dem. 
Skulle man gå till ett lärarrum och be lärar-
na peka ut tre tjejer i riskzonen så skulle de 

kunna göra det. Men de här tjejerna kostar 
inget. De har långärmade tröjor och är inte 
med på gymnastiken, säger hon.

Under årens gång upptäckte personalen 
ytterligare ett behov som behövde tillgodo-
ses – nämligen avlastning för socialtjänsten 
i närkommunerna. 

För två år sedan startade Platea därför öp-
penvård där de hjälper kommunerna med 
olika stödinsatser - från drogtester till att 
sköta hela utredningar. 

–  Öppenvården har smugit sig på, det har 

varit småduttar. De små kommunerna har 
inte flexibiliteten att klara av behovet som 
finns, säger Pernilla B Nykvist.

Anna Frank tycker att öppenvården är en 
fördel även för Villan och Prästgården.

–  En styrka hos oss är att vi kan använda 
öppenvården för att befästa det vi arbetat 
med även i hemmamiljön. Eftersom vår per-
sonal jobbar både på Villan, i Prästgården 
och i öppenvården har man redan etablerat 
en relation, säger hon.

Pernilla B Nykvist håller med.

Uppdragen i öppenvården varierar.
–  Vi hade mycket utredning i början av året och sedan har det blivit mycket behandlingsuppdrag, 
säger Irené Larsson, enhetschef på öppenvården. Här med Anna Frank och Pernilla B Nykvist.

20 fast anställda och 15 vikarier jobbar på Plateas tre enheter.

Pernilla B Nykvist grundade Platea 
tillsammans med sin syster Idah Bosdotter.
–  Jag hade en djup önskan sedan jag var
tonåring att göra något för att hjälpa andra.



Deltagaravgift:  
2 dagar 2 495:– inkl för-/eftermiddagskaffe och lunch.  
1 dag 1 895:– inkl för-/eftermiddagskaffe och lunch.  
Alla priser är exklusive moms.

Anmälan: Telefon 08-23 73 10, info@expomedica.se 
eller www.vuxnaochpsykiskhalsa.se

27–28 mars 2012  |  City ConferenCe Centre  |  stoCkholm

www.vuxnaoChpsykiskhalsa.se

Arrangör:

Samarbetspartners: Mediapartner:

vuxnA och  
Psykisk hälsA

Plenumföreläsning Petter Askergren, rappare och  
låtskrivare |  Moderator: Annika Dopping, journalist

Psykisk funktionsnedsättning och arbetsmarknad  
– regeringens insatser
Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig för Maria Larsson, 
barn- och äldreminister 

vad är på gång inom Arbetsförmedlingen?
Henrietta Stein, chef för avd Rehabilitering till arbete

hur kan vi identifiera risksituationer?
Maria Bauer, beteendevetare, handledare, författare

socialstyrelsen – på vems sida står vi?
Maria Nyström Agback, utredare, Socialstyrelsen 

valfrihetsstress och trygghetsnarkomani
David Eberhard, psykiatriker och författare 

Alkohol och depression –  
när två diagnoser förekommer samtidigt
Agneta Öjehagen, professor

Bättre vård – mindre tvång
Susanne Rolfner Suvanto, fil mag och utbildnings-
koordinator, SKL

Det galna geniet – myt eller verklighet?
Simon Kyaga, psykiatriker och doktorand

Ångest – rädslan syns i hjärnan!
Predrag Petrovic, hjärnforskare och psykiatriker, KI

Föreligger det förhöjd farlighetsrisk hos personer 
med dubbeldiagnos?
Martin Grann, utvecklingschef kriminalvården, forskare

Välkommen till årets självklara mötes-
plats för dig som arbetar med vuxnas 
psykiska hälsa.

För mer information kontakta:
Peter Kult, 070 – 440 05 25, 0243 - 21 77 30 

peter.kult@adventum.se

Adventum erbjuder vård, omsorg, boende  
och skola för barn och ungdomar

Hos oss finns en etablerad förmåga att 
 bemöta barn och ungdomar med känsla 
och värme, en mångårig behandlingskun-
skap och en bred psykiatrisk kompetens. 
På latin betyder Adventum  ankomst. Med 
det vill vi understryka, att hos oss ska alla 
barn och ungdomar känna sig välkomna 
och att det alltid finns en möjlighet att 
starta om. 

Adventum har bedrivit HVB och barn- & 
ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan 
1995. Totalt har vi 37 platser. Våra fyra 
hem varierar i storlek. Lanternan är en 
grundskola för elever i behov av särskilt 
stöd och/eller anpassad skolgång. 

Adventums målsättning är att hjälpa barn 
och ungdomar (9-21 år) till ett självstän-
digt liv med ett stimulerande socialt sam-
spel i form av vänner, relationer, menings-
full sysselsättning och lustfylld fritid. 

Vi gör utvidgade utredningar och bedöm-
ningar med psykiatrisk inriktning. Vi ger 
vård, omsorg,  skola och boende där vi 
arbetar utifrån en strukturerad miljöterapi 
i vardagen - stödd av en  psykiatrisk spe-
cialistkompetens i form av psykoterapi, 
dialektisk beteendeterapi (DBT), kognitiv 
beteendeterapi (KBT), krishantering och/
eller familjeterapi.

www.adventum.se

Möt oss på  
Psykisk Ohälsa 8-9 februari 2012 
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Socialstyrelsen har nyligen genomfört en 
tillsyn av Platea men vid denna tidnings 
pressläggning var beslutet ännu inte of-
fentligt.

Den senaste tillsynen dessförinnan ge-
nomfördes av Socialstyrelsen i juni 2009 
och beslutet meddelades i september. In-
spektionen var föranmäld och verksam-
heten hette då Villan akut- och utred-
ningshem. Socialstyrelsen inspekterade 

Prästgården, ett HVB för flickor 12-18 år 
med psykosociala problem.

Följande områden granskades:  
Säkerhet, barns behov samt personal och 
bemanning. Vid inspektionstillfället in-
tervjuades föreståndaren, två i personal-
gruppen som fanns på plats, samt två 
ungdomar. Verksamhetens lokaler  
inspekterades utifrån säkerhetsaspekter 
och barns behov.

Socialstyrelsens bedömning:
Av de intervjuer som genomfördes och 
av den granskning som gjordes av begär-
da handlingar, bedömde Socialstyrelsen 
att Prästgården, uppfyllde lagstiftningen 
och dess intentioner i de delar som tillsy-
nen avsåg.

Socialstyrelsens	tillsyn

Omtanke

Kompetens

Trygghet

Människan i fokus
Oasen är ett HVB-hem för utredning och behandling. 
Vi tar emot både familjer och ensamkommande barn 
enligt SoL & LVU.

På Oasen är all vård samlad under samma tak. Hos oss 
arbetar socionomer, läkare med specialistkompetens 
i psykiatri, psykologer, sjuksköterskor, pedagoger och 
behandlingspersonal i samma team. 

Vi erbjuder även egen skola med grundskola, 
grundsärskola och förskoleklass.

Välkommen!

www.oasen.com
info@oasen.com

0380-472 00

–  Det blir en extra knorr och vi ser att det 
ger resultat.

Omvänt kan det också vara personal från 
kommunerna som kommer till behand-
lingshemmen och träffar barnen innan de 
flyttar hem. Det viktiga är att det blir en 
kontinuitet.

Irené Larsson, enhetschef på öppenvår-
den, tror att behovet av öppenvård kom-
mer att öka.

–  Jag upplever att det har blivit mer och 
mer. Jag tror att det kan bero på att man 
avvecklat vissa delar av socialtjänsten, sä-
ger hon.

Behov i perioder

En av kommunerna som använt sig av Pla-
teas öppenvård är Filipstad. Där har Plateas 
personal hjälpt familjer i hemmiljö.

Jeanette Johansson, socialsekreterare vid 

Filipstads kommun, tycker att öppenvården 
är ett bra komplement. Hon upplever att 
behovet går i perioder.

–  Om man bedömer att en familj har 
svårt att sätta gränser, att stödbehovet är 
akut och att det samtidigt är kö hos våra 
familjebehandlare, då är det bra att kunna 
fråga Platea. De är flexibla och samar-
betsvilliga.   

 

Med vår hjälp får du kraften till förändring

Målgrupp:
Pojkar och flickor 12-19 år med relationsstörningar och  
psykosocial problematik.
Behandlingsinnehåll:
Miljöterapeutiskt & Konsekvenspedagogisk.

Holmenvägen 27, 952 52 Kalix - Nyborg www.holmen27.nu
Tel: 0923-211 80, 070-205 44 83 info@holmen27.nu
Fax: 0923-211 65

FAMILJEHEMSVÅRD
& SOCIALA TJÄNSTER

S
A B
H

Ulla Hannu
Socionom
070-2998991
ulla@hsab.eu

Förfrågningar 
och ansökningar

Anita Schön
Socionom
070-2998990
anita@hsab.eu w

w
w
.h
sa
b.
eu

HSAB - Hannu & Schön 
Familjehemsvård och Sociala Tjänster AB

Konsulentstödd familjehemsvård med dygnetruntstöd 
A.R.T, Återfallsprevention, Föräldrarutbildning och  
Motiverande samtal
Barn- och ungdomsutredningar jml SoL (BBIC)
Familjehemsutredningar
Hög servicenivå och fortlöpande kontakt med socialtjänsten
Vi arbetar utifrån kognitiva behandlingsmetoder

•
•

•
•
•
•



Förstärkt boende - för kvinnor som är motiverade  
att lämna missbruk, dysfunktionella beteenden och  
kriminalitet – för ett värdigt och hederligt liv!

info@indrashus.se 
www.indrashus.se

Möt oss på seminariet i Gävle!
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Text: Kerstin Karell   Illustration: Louice Järveryd

V
  åren 2010 presenterade 
Skolinspektionen en rap-
port*  som visade att skol-
pliktiga elever som place-
rades på HVB inte hade 
tillgång till den utbildning 

de har rätt till. Den kommun som eleven är 
skriven i har alltid ansvar för att försäkra sig 
om att eleven får den utbildning de har rätt 
till. Tillsynen visade att det fanns stora bris-

ter i hemkommunernas kännedom om hur 
elevernas rätt till utbildning tillgodosågs.

Med anledning av de uppenbara bristerna 
i kommunikation mellan hemkommunen 
och HVB samt den mellan socialtjänst och 
skola i hemkommunen har Skolinspektio-
nen genomfört en riktad tillsyn som fokuse-
rat på hemkommunerna och deras ansvars-
tagande enligt 1985 års skollag.

Namnet på tillsynen är Rätten till utbild-

ning för elever på hem för vård eller bo-
ende (HVB2). Syftet har varit att få ökad 
kunskap om i vilken utsträckning hemkom-
munerna tar sitt ansvar för HVB-placerade 
elevers rätt till utbildning. De sista besluten 
offentliggjordes i januari i år.

–  Vi har inte sammanställt någon över-
gripande rapport men har fått bekräftat 
att ungdomarnas rätt till utbildning och 
behovet av samverkan inom kommunen är 

Bättre	rutiner	behövs
 – för skolgång vid placering

Det är hemkommunen som har ansvaret för att elever som 
vistas på HVB får den utbildning de har rätt till. Skolinspektio
nens riktade tillsyn visar att det finns mycket att önska när det 
gäller samverkan inom kommunerna. Leksands kommun är 
en av de 45 granskade kommunerna som genom tillsynen 
blivit uppmärksammad på bristerna och tagit fram rutiner.

Socialtjänst

Skola annan ort

Skolförvaltningen
Hemskola

HVB



Socialtjänst

Skola annan ort

Skolförvaltningen
Hemskola

HVB

Socialtjänsten    

placeringsjouren.se

www.placeringsjouren.se

Vi erbjuder placering i hela Sverige

Vi är tillgängliga dygnet runt

Placeringsgaranti

Personligt handläggare

Kontakt

 

DYGNET RUNT

020-22 80 00
HVB, familjehem, jourhem, resurspersonsboende i samarbete. 

Totalt över 350 behandlingsplatser i hela Sverige

Placeringsjouren erbjuder drygt 350 behandlingsplatser 
för ungdomar från 13 år och uppåt. Vi tar emot såväl 
pojkar som flickor på våra kvalitetssäkrade HVB, resurs-
personsboenden och familjehem runtom i Sverige. 
Utöver detta kan vi matcha alla Sveriges behandlings-
platser vid behov. 

När ni väljer att placera via Placeringsjouren får ni en 
egen handläggare som hanterar placeringen från förfrå-
gan till undertecknat avtal. Er personliga handläggare 
matchar er förfrågan. Ni väljer om placeringen skall 
matchas endast mot kvalitetssäkrade behandlingsplat-
ser, eller mot samtliga behandlingsplatser i hela Sverige. 
Handläggaren återkommer sedan med tre rangordnade 
förslag utifrån er elevs problematik.

Ni kontaktar oss antingen genom att mejla eller ringa. Ni 
får ingen reklam, inga utskick eller mejl direkt från några 
uppdragstagare. Ni blir alltd kontaktade av oss istället. 
Om ni önskar hjälper vi även till att sammanställa ett 
förslag/ utkast till interimistisk vårdplan utifrån det under-
lag ni ger oss.

Oavsett om vårt arbete leder till en placering eller 
inte, så är servicen helt kostnadsfri.

När ni väljer att placera genom Placeringsjouren, så 
erbjuder vi oss att hämta eleven oavsett var denne befin-
ner sig i landet. Detta kan vi göra under veckans alla 
dagar, dygnet runt. Vi tar även emot jourplaceringar.

När ni väljer att placera genom Placeringsjouren får ni en 
så kallad placeringsgaranti. Om något går fel där eleven 
placerats, så erbjuder vi annan lösning inom organisatio-
nen. Om ni godkänner förslaget står vi för transporter och 
allt praktiskt kring flytten. Vi garanterar ett professionellt 
överlämnande där all dokumentation/information om 
eleven tas till vara och vi garanterar också att eleven får 
fortsätta att arbeta på sin tidigare arbetsplats. Vi börjar 
aldrig om från början. Och vi ger aldrig upp på våra 
elever.

NY VERKSAMHET 
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ett område där det överlag behöver göras 
förbättringar, säger Anna Kjellberg, inspek-
tör på Skolinspektionen. Hon förtydligar 
att alla kommuner som Skolinspektionen 
besökt har vidtagit nödvändiga åtgärder.

Arbetet med tillsynen startade våren 
2010. Skolinspektionen ringde runt till lan-
dets kommuner för att få vetskap om hur 
många skolpliktiga barn som var placerade 
på HVB i en annan kommun än hemkom-
munen.

–  Det visade sig att det endast var 45 kom-
muner som hade skolpliktiga elever place-
rade i HVB  i en annan kommun vid tillfället 
då vi ringde. Men vi fick en bredd av stora 
och små kommuner i såväl storstad som 
glesbygd, säger Anna Kjellberg.

Socialtjänsten driver ärendet

Även om alla kommuner var medvetna om 
behovet av samverkan så var riktlinjerna 
ibland endast praxis eller muntliga. I flera 
fall var det socialtjänsten som ensam drev 
ärendena och hemskolan var inte tillräck-
ligt involverad. De brister som uppkom var 
framförallt att det saknades tydliggörande 
om ansvar, dokumenterade rutiner för sam-
verkan, uppföljning, dokumentation, över-
lämning mellan olika instanser, uppföljning 
och planerad återgång till hemskolan. 

En av de kommuner som Skolinspektio-
nen besökte var Leksands kommun. Där 
fanns vid tillsynen endast muntliga rutiner 
för samverkan mellan socialförvaltningen 
och utbildningsförvaltningen inför en pla-
cering av elever på HVB. Rutiner behövde 
dokumenteras och implementeras i berörda 
förvaltningar.

–  Vid tidpunkten för tillsynen hade vi inte 
tydliga rutiner och samarbetet mellan soci-
altjänst och skola var inte tillräckligt bra, 
säger Lars Nyberg, sektorchef för lärande 
och stöd.

Sektorn lärande och stöd är en del i den 
nya förvaltningen som infördes vid årsskif-
tet 2010/2011. Den har fyra utskott varav 

lärande och stöd är en och i den ingår all 
individ- och familjeomsorg, skolverksam-
het, familjeteam, fritidsgårdar och integra-
tionsarbete.

ansvarsfrågan är tydlig

I och med den nya förvaltningen är det 
enligt Lars Nyberg både naturligare och 
enklare att samarbeta över de tidigare grän-
serna mellan skola och socialtjänst.

–  Vi är en liten kommun med 15 300 in-
vånare. Det är jättebra med den nya för-
valtningen. Nu sitter ledningen i samma 
kommunhus vilket gör att det är lättare att 
ha kontakt.

Likt många andra kommuner som Skol-
inspektionen besökt var det främst social-
tjänsten som engagerade sig i HVB place-
ringarna i Leksands kommun.

–  Jag kommer själv från skolsidan och 
skolan har inte varit fullt medveten om sin 
roll. Skolledningen vet att elever flyttar men 
inte alltid varför och när de återvänder är 
det en helt ”ny” elev som kommer. Man har 
full koll på den egna skolan och tänker att 
det är den nya skolan som sköter den pla-
cerade elevens skolgång, vilket den också 
gör, men vi som hemkommun har ansvaret. 
I och med inspektionen har alla blivit med-
vetna om ansvarsfrågan.

Det är numera dokumenterat att det är 
skolans rektor som inför en placering ska 
kontakta den mottagande skolan för en 
överlämning av bland annat elevens indi-
viduella utvecklingsplan/studieplan, even-
tuella åtgärdsprogram och betyg.

En tydlig förändring utifrån de nya riktlin-
jerna är att personal från skolan och soci-
altjänst i hemkommunen tillsammans åker 
och besöker den placerade eleven i HVB och 
den nya skolan. Tidigare kunde resorna ske 
utan att båda parter var medvetna om dem.

–  Vi är nöjda med våra nya dokumentera-
de rutiner och vi fick svar från Skolinspek-
tionen i december att de åtgärder vi vidtagit 
är tillräckliga, avslutar Lars Nyberg.   

den nya skollagen
I den nya skollagen (SFS 2010:800) som 
trädde i kraft 1 juli 2011 förtydligas och 
förenklas reglerna om hemkommunens 
ansvar för att skolpliktiga elever fullgör sin 
skolgång. I 7 kap. 22 § skollagen anges att 
när en skolpliktig elev börjar och slutar vid 
en fristående skola eller utan giltig orsak 
är frånvarande i betydande mängd från 
obligatoriska inslag, ska huvudmannen 
snarast lämna uppgift om detta till hem-
kommunen. I 24 kap. 17-19 §§ förtydligas 
lägeskommunens ansvar för HVB-placera-
de elevers skolgång. 

Samverkan kring eleven; Skollagens krav 
på att kommunerna ska se till att skol-
pliktiga elever hemmahörande eller bo-
ende i kommunen fullgör sin skolgång, 
att samarbeta med socialnämnden, sam-
hällsorgan, organisationer och andra som 
berörs angående barn som far illa. 
Information och dokumentation; Skollag-
ens krav på att elevernas skolgång tillgo-
doses och dokumenteras och att kom-
munerna ser till att detta efterlevs samt 
att de som en del i samverkan kring elev-
erna dokumenterar behövliga uppgifter. 

Konsekvenser av bristande hantering; 
Skollagens krav på att kommunerna ska 
se till att eleverna fullgör sin skolgång el-
ler skolplikt och att det vid behov anord-
nas särskild undervisning.

Källa: Skolinspektionen

* Undervisning vid Hem för vård eller bo-
ende – HVB – Barn får inte den undervis-
ning de har rätt till, nr 2010:2

” Skolledningen vet att elever flyttar men 
inte alltid varför och när de återvänder är 
det en helt “ny” elev som kommer
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konsulentstödda familjehem 
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Vi har hela vårdkedjan Läs mer om oss på www.platea.se
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Sedan 1967 bedriver tre O behandling 
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med eller utan missbruk.
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Kortnyheter

www.ssil.se

Ja till sprutbyte
Kalmar kommun säger ja 

till sprututbyte för att mins
ka smittspridning bland miss
brukare. Nu ska socialchefen ta 
fram en ansökan om ett sprut
bytesprogram. 

Kattis ny general
sekreterare på BRIS

TVprofilen Kattias Alhström 
är ny generalsekreterare på 
BRIS. Hon tillträder tjänsten 
12 mars.

Jakt för alla
Svenska Jägareförbundet har 

startat ett projekt för att under
lätta för personer med nedsatt 
rörelseförmåga att komma ut i 
naturen och jaga. Projektet  
finansieras delvis med medel 
från Allmänna arvsfonden.

Föräldrastödsprogram 
ska spridas

Statens folkhälsoinstitut har 
tecknat avtal med Stockholms 
stad, socialförvaltningen, om 
att de från 1 januari 2012 åtar 
sig att sprida och kvalitetssäk
ra föräldrastödsprogrammen 
Familjeverkstan och Alla Barn 
i Centrum (ABC). Avsikten är 
att programmen ska bedrivas 
programtroget och kunna er
bjudas föräldrar i hela landet. 
Stockholms stad kommer att 
erbjuda utbildningar av grupp
ledare och instruktörer och ska 
även följa upp programmens 
spridning och användning i lan
det. 

Tre vinnare i ”Smart 
support for better life

Nu har vinnarna i apptävling
en ”Smart support for better 
life” utsetts. Idéerna som vun
nit är ”Aktiv Assist”,  ”Om en 
bild” och ”Smartkalender”. Det 
har varit ett stort intresse för 
tävlingen och över 50 tävlings
bidrag har nu granskats. Hjälp
medelsinstitutet samordnade 
tävlingen.

Var femte samtal om 
psykisk ohälsa

Var femte barn som ringer till 
BRIS gör det på grund av psyk
isk ohälsa och det är främst 
tonårsflickor som hör av sig  
visiar BRIS färska rapport. De 
vanligaste frågorna handlar om 
ifall men duger som man är.

Svenska folket blir allt äldre vil-
ket ställer krav på att de yrkes-
grupper som arbetar inom pri-
märvården och äldreomsorgen 
har goda kunskaper om äldre 
personers hälsa och sjukdomar.

Samtidigt finns det idag tyd-
liga kompetensbrister när det 
gäller vård och omsorg om 
äldre. Ett exempel är kompe-
tensen hos de sjuksköterskor 

som arbetar inom vården och 
omsorgen om äldre. Av 12 316 
sjuksköterskor är det bara 197 
sjuksköterskor - eller 1,6 pro-
cent - som har läst ett påbygg-
nadsår och är specialiserade 
inom vård av äldre.

Socialstyrelsen har i en tidi-
gare rapport visat att det finns 
liknande kompetensbrister hos 
många läkare. 

– Men det gäller i allra högsta 
grad även andra yrkesgrupper 
som socionomer, arbetstera-
peuter, sjukgymnaster, dietister 
och psykologer, säger utreda-
ren Frida Nobel.

 Socialstyrelsen pekar på att 
det framför allt är inom två äm-
nen - geriatrik och gerontologi 
- som yrkesgrupperna behöver 
förbättra sin kompetens.  

Regeringen har gett Hjälp-
medelsinstitutet uppdraget 
”Teknikstöd i skolan” med 
syfte att öka möjligheten för 

elever med kognitiva svårighe-
ter att klara sina studier bättre. 
I försöksverksamheter, som 
pågår 2012 och våren 2013, 

kommer elever med kognitiva 
svårigheter att prova indivi-
duellt utvalt teknikstöd för att 
klara uppsatta mål. 

Behov av specialisering på äldre

Teknikstöd utifrån elevens behov

Skämt, skojande och skratt är 
viktigt för att fosterbarn ska 
känna sig hemma i sina nya 
familjer visar ny forskning. 
Bra rutiner, en möjlighet att 
påverka och att fosterfamiljen 
har respekt för de biologiska 
föräldrarna har också stor be-
tydelse för ungdomar i foster-
hem.

– Att känna sig hemma sym-
boliserades för många av att de 
fick ta mat i kylskåpet själva el-
ler av att de fick följa med på 
utflykter och semestrar som en 
i familjen, säger Lena Hedin, 
som har skrivit en doktorsav-
handling i socialt arbete vid 
Örebro universitet.

Hon har intervjuat ungdo-
mar, som placerats i olika slags 
fosterfamiljer, och hennes 
forskning visar hur viktigt det 
är att familjen gör saker till-
sammans.

– Känslomässig värme skapas 
genom att göra saker tillsam-
mans och humor och vänligt 
skämtande fyller många funk-
tioner. Det sprider en känsla av 
gemenskap, lindrar spänning-
ar, kan lösa konflikter och är 
avkopplande. En tjej berättade 
till exempel att hon hade varit 

skeptisk till sin nya familj men 
att en semesterresa blev vänd-
punkten då hon upptäckte hur 
roliga de faktiskt var!

Lena Hedins forskning visar 
att fosterbarn som placeras i 
familjer de känner innan pla-
ceringen kommer in snabbare i 
gemenskapen. Det underlättar 
tillhörigheten, speciellt i början 
av placeringen, att som foster-
barn få vara med och påverka 
valet av familj.

– Den mest självklara tillhö-
righeten är i släktinghem men 
även i traditionella, tidigare 
okända familjehem kan ungdo-
men komma att känna sig som 
hemma även om det tar längre 
tid för dem att landa.

När ungdomarna som Lena 
Hedin följt funnit sig tillrätta 
i sin nya familj märktes detta 
även i skolan. När de placera-
des i fosterhem hade flertalet 
allvarliga skolproblem. De 
hade skolkat under långa pe-
rioder, gått i specialklass eller 
hade blivit tvungna att gå om 
en årskurs.

Men redan efter en kortare 
tids placering i fosterhem gick 
alla ungdomarna i skolan och 
arbetade hårt för att få godkänt 

i alla ämnen. Majoriteten hade 
en helt annan attityd till utbild-
ning.

– De betonade att de skulle 
kunna få en bättre framtid  
genom att sköta skolan. De var 
stolta över vad de åstadkom-
mit och det visade sig finnas 
en enorm kapacitet hos ung-
domarna.

– Förändringen beror delvis 
på att ungdomarna nu fick 
sina grundläggande behov 
tillgodosedda och mår bättre. 
De får fasta mat- och sovtider 
och det gör att de orkar gå upp 
på morgonen. De får stöd och 
hjälp med läxor.

När det fungerar riktigt bra 
mellan den biologiska familjen 
och fosterfamiljen kan barnet 
dessutom få hjälp och stöd från 
båda och den biologiska famil-
jen kan utgöra ett komplement 
till fosterfamiljen.

– Till exempel fanns det saker 
de inte ville prata om i fosterfa-
miljen som de kunde diskutera 
med sina biologiska föräldrar. 
Annars kunde det handla om 
att få åka hem och bara slappna 
av. Släppa kravet att skärpa till 
sig som de ofta har på sig själva 
i fosterfamiljen.

Humor viktigt i fosterfamiljer
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Produktnyheter

Med BXOs digitala in- och utalarmering kan 
man enkelt hantera olika larmsystem via ett 
grafiskt gränssnitt. Det överordnade 
systemet  BXO LAS är anpassat till industri, 
kommuner, landsting, räddningstjänst och 
andra som har behov att kunna hantera 
larm själva.

Larmmottagningen kan enkelt samman-
kopplas med andra larmcentraler om 
behov finns till exempel via SOS Access V4 
eller SDS. Man kan även styra olika 
funktioner  som att öppna portar, aktivera tal 
med mera.

Den kostnadseffektiva lösningen kan enkelt 
integereras mot ett flertal system. Öppna 
gränssnitt finns för att bygga egna larm-
funktioner. Larm kan snabbt och enkelt 
skickas vidare till flera olika mottagnings-
enheter som TETRA-terminaler, mobil-

telefoner, DECT-
telefoner, datorer och 
vanliga personsökare 
(POCSAG med mera).

Systemlösningen 
bygger på de senaste 
teknologierna med 
flera sätt att utalar-
mera för att säker-
ställa en bra larm-
funktion. Med våra 
samarbetspartners 
kan vi erbjuda en 
säker och övervakad 
driftmiljö med 
backuprutiner.  

www.bxo.se

Fox Design Belysning presenterar Lightsquare LED, bordslampan 
för den nya ljuskällan. Lightsquare är en bordslampa med ett 
grafiskt  uttryck, ritad av Morten Flensted och tillverkad i 
plexiglasmaterialet  - Satin Ice, ett exklusivt akrylmaterial med en 
diffus  ljuspenetrering som förhindrar reflexer från lampan.
Lightsquare finns i fem färger: Graphite/Snö, Terra/ Snö, Kiwi/snö, 
Plum/Snö, samt Snow/Snö.
Ett färgsortiment som passar för både färgglada och mer dämpade 
inredningar.
Lightsquare är idealisk för privata och offentliga miljöer, till exem-
pel som en sänglampa eller bordslampa på hotell.

www.foxdesign.se

Med nya Milestone Överföringsenhet kan man föra över 
innehåll från en CD/DVD skiva utan behov av en dator.
Informationen (datan) förs över till Daisyspelarens 
SD-kort effektivt och enkelt.

Milestone Överföringsenhet har funktioner som ljudöver-
föring från CD skiva som sedan konverteras till MP3 eller 
WAV. Den fungerar med Milestone 212 och 312 och även 
Daisyspelare Plextalk PTP1 Pocket. Röstguide finns vid 
överföring till Milestone spelaren.

www.iris.se

Alkostickan är ett salivtest, som på endast två minuter 
ger ett svar på om man har alkohol kvar i kroppen. 
Användningen är enkel och resultatet tydligt. Alkostickan 
har kontrollerats, och bedömts som tillförlitlig, på 
Karlstads universitet av docent Caisa Johansson Sober 
Biotech vill tillhandahålla ett alkotest som fungerar och 
som är tillgängligt när det behövs. Förpackningen är så 
liten att den får plats i plånboken, jeansfickan eller väskan 
så att den alltid är med.

www.soberbiotech.se

BXO digital in-  
och utalarmering 

Nya alkotestet Alkostickan

Koppla ihop 
Tryck på knappen
Överför

Mönster 
med karaktär 

Ny mobil radioserie

Bordslampa för LED

Bantie presenterar i vår en 
ny textilkollektion som är 
framtagen för offentliga 
miljöer.
– I många miljöer behövs 
textilier som tar för sig utan 
att dominera. Mönster med 
karaktär som känns nya, 
men för den skull inte 
snabbt blir omoderna, 
säger  Wilhelmina  Wiese 
som är vd på Bantie.
Formgivaren Emma von 
Brömssen lekte med olika 
färgtekniker när hon tog 
fram mönstren som är 
abstrakta i ljusa färger.
– Jag har lekt med teknik 
och vattenfärg för att får 
fram ett flödande mönster 
för att man ska  kunna ha 
många längder av det i ett 
rum. De går även att kombi-
nera med varandra och ha i 
lager på lager med tunn 
voile blandat med den 
kraftigare  bomullen.
Alla tygerna är i flam-
skyddade  kvalitéer.

www.bantie.com

Motorola Solutions, Inc. har släppt 
den nya bärbara SL-serien 
och den mobila radioserien 
DM4000 som de senaste 
komplementen till 
Mototrbo, som är 
Motorolas erbjudande 
inom professionell digital 
kommunikation. Mototrbo 
levererar bra röstkvalitet, 
längre batteritid, ökad 
kapacitet och industrins 
starkaste program för app-
likationsutveckling för ökad 
produktivitet och förbättrad arbetssäkerhet.

SL-serien är världens tunnaste och lättaste 
digitala mobila bärbara radio för säker och 
diskret användning inom hotell och restau-
rang, hälso- och sjukvården och inom 
handeln. 

www.motorolasolutions.com
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Bengt Starrin, professor i socialt 
arbete, säger att skam kan göra 
att människor drar sig undan.
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Text och Foto: Marie Bergström

B
engt Starrin, professor i soci-
alt arbete vid Karlstad uni-
versitet, har under många år 
forskat om emotioner. Han 
har inriktat sig på känslorna 
skam och stolthet och har 

bland annat undersökt vilken betydelse de 
känslorna har för personer som är långtids-
arbetslösa och långtidssjukskrivna. 

–  Skamkänslan är ett tecken på att man 
uppfattar att en annan person ser ner på en, 
att man inte blir tagen på allvar och att en 
relation inte fungerar, säger Bengt Starrin.

Känslan är nödvändig för att människor 
ska fungera socialt.

–  Om jag säger något dumt så är det skam-
känslan som får mig att be om förlåtelse och 
reparera skadan. Om jag sitter i ett viktigt 
möte och vill gapskratta så är det även där 
skamkänslan som reglerar så att jag inte 
gör det.

Samtidigt kan skam leda till att människor 
mår dåligt och drar sig undan. Därför är det 
viktigt att hantera den på rätt sätt.

–  När skammen hålls tillbaka växer den 
och får allvarligare konsekvenser. Om jag 
spiller kaffe på byxan och försöker dölja det 
så blir det värre, men om jag i stället säger: 
”Jäklar, vad klantig jag är!” då släpper det 
och den andra personen kanske säger: ”Ja, 
det där har jag också varit med om.”

Han konstaterar att skam hänger ihop 

med samhällets ideal. Normen är att vara 
frisk och arbeta och därför känner den som 
är sjuk eller arbetslös att den inte passar in. 

Skammen förstärks om personen tar på sig 
skulden för situationen. 

–  När Saab lades ner var det något som de 
anställda inte kunde påverka och något som 
de delade med flera andra därför känner de 
inte skam. Men för den som fortfarande är 
arbetslös om några år, när de flesta fått nya 
jobb, kan skamkänslorna komma.

För den som möter människor i utsatta 
situationer är det viktigt att tänka på sitt 
bemötande för att inte dra ner personen yt-
terligare.

Bengt Starrin ger exemplet med en arbets-
förmedlare som träffar arbetslösa Kalle. 
Kalle skulle ha sökt tre jobb sedan senaste 
mötet, men har bara sökt ett. 

Viktigt att berömma

I stället för att klandra Kalle tycker Bengt 
Starrin att arbetsförmedlaren ska berömma 
honom för det jobb han har sökt. 

–  Annars blir det svårt att bygga ett förtro-
ende. Då har man byggt upp en mur som är 
svårare att riva än Berlinmuren. 

I sin forskning har Bengt Starrin även in-
tresserat sig för motsatsen till skam: Stolt-
het. Men han pratar inte om högfärd.

–  Den vetenskapliga termen för stolthet 
är att ett möte med människan står obe-

hindrat, att man känner sig trygg med den 
andre. Om man tänker sig ett trafikljus så 
är stolthet grönt och skam är när det blinkar 
gult och rött.

När ett spädbarn föds är stolthet det na-
turliga tillståndet. Barnet får sedan lära sig 
att känna skam när det bryter mot sociala 
regler. 

Tillåtet att krama okända

Även om skam är nödvändig tycker Bengt 
Starrin att den får för mycket plats i samhäl-
let. Därför blev han glad när han besökte 
dansbandsveckan i Malung tillsammans 
med sin fru.

–  Vi har hittat ett ställe där det bara finns 
stolthet och glädje. När man tittar på män-
niskors ansikten på en dans ser man en lycka 
som man inte hittar någon annanstans. På 
en hockeymatch kan man också se glädje, 
men då är det blandat med aggression.

Paret arbetar nu med en reportagebok om 
dansfenomenet, med intervjuer och bilder 
på dansare.

–  Dansbanan är den enda offentliga plats 
där man får hålla om en annan människa 
som man bara känt några sekunder, säger 
Bengt Starrin.

Förutom beröringen tror han att det är 
samspelet som får dansare att må bra. Till 
skillnad från andra motionsformer gäller 
det inte att springa ifrån eller tackla någon.

”Skam är nödvändig”
– men kan få allvarliga konsekvenser

Skam kan leda till både depressioner och konflikter. 
Men professor Bengt Starrin har hittat en plats där destruktiv 
skam inte finns.
–  Om Hitler och Stalin varit ute och dansat en kramig foxtrot 
hade andra världskriget aldrig ägt rum.
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–  I dansen handlar det om att följa med i 
en annan människas rörelse. Det är något 
alldeles extra. När man dansar utsöndras 
oxytocin. Många lever en vecka på en dans. 
Dansare beskriver känslan som danseufori, 
dansförälskelse eller att vara danshög.

Han tror att många skulle må bra av att ge 
sig ut och dansa.

–  Alla är nyktra på dans och det behövs 
inte en enda polis. Jag har aldrig träffat 
så många vänliga människor som under  
Malungsveckan. För att dra det till sin spets 
kan man säga att om Hitler och Stalin varit 
ute och dansat en kramig foxtrot hade an-
dra världskriget aldrig ägt rum.

Att Bengt Starrin gör en reportagebok om 
dans är inte så konstigt med tanke på att 
han brukade dansa som ung och även har 
ett stort musikintresse.

Men att han började med forskning var 

däremot inte lika självklart.
–  Jag gillade inte alls att skriva på gymna-

siet. Men på något sätt har jag plågat mig 
igenom det jobbiga och i dag är det så roligt, 
så roligt.

Det märks! 
Bakom sig har han runt 350 vetenskapliga 

publikationer, 25 av dem är böcker.
–  Det är lekfullheten som har gjort det här 

möjligt. När jag började fanns det bara möj-
ligheter, ingen press. Men den stora friheten 
som vi upplevde finns inte längre. Det blir 
tuffare och tuffare, i dag är det hårdare kon-
kurrens och svårare att få forskningspengar.

Trots alla publikationer föredrar han att 
skriva en krönika framför en vetenskaplig 
artikel. Och han skulle inte ha något emot 
att prova något nytt.

–  Skulle jag leva om mitt liv skulle jag testa 
något annat. Se något nytt och utvecklas.  

Bengt Starrin
Ålder:  64 år.
Jobbar: Professor vid Karlstads 
universitet, krönikör Värmlands 
folkblad.
Bor: Karlstad.
Familj: Hustru, barn och barnbarn.
Oanad talang: Spelade trumpet i 
universitetsorkestern Phontrattarné, 
vid Uppsala universitet. Orkestern 
låg tia på Svensktoppen med låten 
”Kaffe utan grädde”.

Om jobbet
: Det är en enorm förmån att få       
forska. Jag har kunnat välja det 
jag är intresserad av.
: I vissa forskningsprojekt är det 
90 procent slit.

 

Under årens lopp har 
det blivit runt 350 veten
skapliga publikationer.

På dansbanan finns ingen destruktiv skam.  
När människor dansar utsöndras det välgörande 
hormonet oxytocin. Foto: Bengt Starrin

Bengt Starrin tycker att livet som forskare kan vara slitsamt.
– Men det är som när man vant sig vid att springa ett motions
lopp. Man vet att glädjen på slutet balanserar upp.



MTFC
– ett bra alternativ  

till placering på institution
MTFC – Multidimensional Treatment Foster Care – är 
metoden som ser till att alla inblandade får det stöd de 
behöver, såväl de unga själva som deras nätverk och 
familjehemsföräldrar.

I MTFC arbetar samordnare och terapeuter i särskilda 
team i varje ärende. Handledning gör behandlingen 
individuell och strukturerad, och alla inblandade har 
samma mål: att ungdomarna ska kunna flytta hem igen 
efter ett år.

MTFC ger resultat. Det visar både uppföljningar och  
fristående forskning. Satsa på utredning och tryggt  
boende i kvalificerade familjehem – välj MTFC hos SiS.

Läs mer på www.stat-inst.se/mtfc eller ring SiS  
kontaktpersoner:

SiS ungdomshem Hässleholm 
Lotta Höjman 
0451-18 13 80, 0734-13 24 17

SiS ungdomshem Långanäs (Eksjö) 
Kristin Halldorsdottir 
0730-80 73 29

SiS ungdomshem Nereby (Kungälv) 
Jennie Gustavsson 
0303-20 88 17, 0706-36 11 38

Safe-Doc används dagligen 
av behandlingshem, frisk- 
och sjukvård, äldre- och 
handikappomsorg samt IFO.

30 000 användare har redan gjort 
sitt val. 

- Välkommen du också!

Ring oss för en visning över 
Internet eller hos er. 

Safe Care Svenska AB
0431-445890

www.safecare.se

Söker Ni ett system som är 
användarvänligt, flexibelt och som 
har fokus på kvalitetssäkring?

Safe Care Svenska AB är 
den största leverantören av 
dokumentationssystem till privata 
vårdgivare i Sverige och har en 
god förankring i den kommunala 
sektorn.
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Längsta kön i Alvesta
Alvesta kommun har landets 

längsta köer till särskilt boen-
de.  Snittet i Sverige ligger på 
60 dagar men i Alvesta tar det i 
snitt 192 dagar innan man blir 
placerad. Förra året betalade 
kommunen 629 000 kronor 
till landstinget för vård av  
patienter som väntade på att 
placeras på särskilt boende.  
Källa: SR.se

Vellinge kräver  
Carema på ersättning

Två gånger har Vellinge kom-
mun kunnat visa att Carema 
brutit mot avtalet om beman-
ning och kvalitetsrapportering 
på äldreboendet Månstorps 
Ängar i Vellinge kommun. Vel-
linge kommun kräver nu eko-
nomisk ersättning av företaget. 
Källa: Vision.se

HVB lex Sarah anmält
HVB Gårdsjö tonårsvård har 

lex Sarah anmält sin egen verk-
samhet med anledning av att 
en flicka blivit utelåst, bunden 
och försedd med munkavle. 
Händelsen inträffade i början 
av januari och är även polisan-
mäld. Källa: Folket.se

Dianagårdens vård- 
bolag i konkurs

Företaget Dignicare som dri-
ver vård- och omsorgsboendet 
Dianagården lämnade den 29 
januari in en konkursan sökan. 
Östermalms stadsdelsförvalt-
ning vill nu att kommunen 
återtar driften av boendet.

Castor Care godkänt 
för LOV i Ålem

Det första omsorgsföretaget 
inom LOV i Mönsterås kom-
mun är godkänt och det är Sör-
gårdens behandlingshem i 
Ålem som drivs av Castor Care. 
De erbjuder nu ett privat alter-
nativ till den kommunala hem-
tjänsten. 

Solhaga By startar ny 
gruppbostad i Säffle

Solhaga By står i uppstarts-
skedet av en ny gruppbostad 
och daglig verksamhet i Värm-
lands Nysäter, Säffle. LSS-bo-
endet har ekologisk profil i ro-
givande och förutsägbar miljö 
Solhaga By är en del av Sol-
hagagruppen.

Medieanalysföretaget Second 
Opinion har publicerat en rap-
port om medias uppmärksam-
het kring Carema Care. Rap-
porten bedömer mediernas 
arbete kring nio stora nyheter i 
”Caremadrevet” under hösten 
2011. Sammanfattningsvis ges 
skarp kritik till både DN och 
TV4.

Second Opinion fick i decem-
ber 2011 uppdrag av Carema 
Care att undersöka rapporte-
ringen om företaget under hös-
ten och vintern 2011. Rappor-
ten som nu kommit står Second 
Opinion för ensamt.

– Vi ville få en oberoende 
granskning av hur vi utmålats i 
media under hösten. Vi samar-
betar gärna med media men vi 
upplevde att kritiken mot oss 
var väldigt onyanserad, säger 
Carl Gyllfors, vd på Carema 
Care. 

Second Opinion tog utgångs-

punkt i nio tongivande nyheter 
som spridits om Carema Cares 
verksamheter; missförhållan-
den på Koppargården, nyheten 
om svält/undernäring i Brålan-
da, Caremaspelet, löner och 
bonusar, blöjvägning, kvinnan/
mannen på golvet, brandsläck-
ning, ”hemtjänstbluffen” och 
avsaknaden av möjlighet till 
att bemöta och kommentera 
artiklar. 

Granskningen av hur dessa 
händelser beskrivits visar att 
man som läsare blir förd bak-
om ljuset. Undersökningen vi-
sar att rapporteringen är djupt 
missvisande och att DN såväl 
som TV4 har brustit i kravet på 
rättvisande fakta och saklighet 
samt att följa vedertagna press-
etiska regler.

– Det känns naturligtvis bra 
att få Second Opinions opartis-
ka bedömning, säger Susanne 
Bodin, informationschef på 

Carema Care. Medierna har 
en viktig roll i att påvisa bris-
ter i samhället och vi tog åt oss 
av den kritik som var befogad. 
Men under stora delar av hös-
ten har medier helt frånsett att 
ge oss möjlighet att kommen-
tera. Det har också varit van-
ligt att våra kommentarer inte 
tagits med och möjligheten att 
retroaktivt få igenom rättelser 
har varit mycket små.

– Det är bra att vi i Sverige har 
börjat diskutera äldreomsor-
gen – både ur ett resurs- och 
upphandlingsperspektiv och 
ur ett kvalitetsperspektiv. Men 
det är orimligt att peka ut ett 
enskilt företag i frågor som gäl-
ler både kommunal och privat 
äldreomsorg i Sverige. I väldigt 
många fall beskrev medierna 
vår verksamhet ur vinklar som 
helt enkelt inte stämde med 
verkligheten, avslutar Susanne 
Bodin.

Stark kritik mot DN och TV4

Andelen äldre personer som 
dricker mycket alkohol och ris-
kerar att utveckla ett beroende 
ökar. Det gäller främst kvinnor. 
Det är en av slutsatserna i Soci-
alstyrelsens årliga lägesrapport 
inom vård och omsorg.

Rapporten beskriver tillstån-
det och utvecklingen inom 
hälso- och sjukvården och so-
cialtjänsten i Sverige. Den pe-
kar på att behovet av vård och 
stöd ökar bland vissa grupper i 
samhället.

Ett exempel är att allt fler äld-
re dricker för mycket alkohol 
och riskerar att bli beroende. 
Andelen patienter i åldern 
60 - 79 år som vårdas med en 
diagnos som kan relateras till 
hög alkoholkonsumtion har 
ökat kraftigt under perioden 
2000 - 2010. Ökningen upp-
går till 45 procent för både män 
och kvinnor. Dessutom dör allt 
fler äldre med en diagnos som 
kan relateras till alkohol.

– Alkoholmissbruk bland 
äldre ser ut att vara ett väx-
ande problem. Vi har en ny 
generation pensionärer som 
har högre alkoholkonsumtion 
än tidigare. Särskilt äldre kvin-
nor verkar dricka mer jämfört 
med tidigare. Detta är en utma-
ning för beroendevården som i 
stort sett saknar behandlings-
program för äldre, säger Eva 
Wallin som är enhetschef vid 
Socialstyrelsen.

Enligt rapporten ökar även 
behandlingen med central-

stimulerande läkemedel mot 
ADHD kraftigt bland både 
pojkar och flickor. Pojkar och 
yngre män står för 80 procent 
av alla uthämtade recept.

Andelen pojkar som hämtar 
ut ADHD-läkemedel är högst 
i åldern 10-14 år. År 2010 fick 
i genomsnitt 3,2 procent av 
pojkarna i den åldersgruppen 
ADHD-läkemedel utskrivet av 
läkare. Motsvarande siffra för 
flickorna var 1,3 procent. Men 
det finns stora skillnader mel-
lan länen och andelen pojkar 
som hämtade ut ADHD-läke-
medel varierade mellan 1,7 och 
6 procent.

– Samtidigt vet vi att alla barn 
som diagnostiseras för ADHD 
inte behöver läkemedel och det 
är därför svårt att bedöma om 
det finns en överförskrivning 
eller en underförskrivning, 
säger Karin Flyckt som är pro-
jektledare på Socialstyrelsen.
effektiva.

Alkoholmissbruket ökar bland äldre



Hedens omvårdnadscenter AB utökar i 
januari 2012 verksamheten med 18 boende-
platser i nyrenoverade lokaler. Verksamheten 
har specialiserat sig på att ta emot personer 

inom området psykiatri/ missbruk.

För mer information kontakta 
Verksamhetschef Jon Schöning

Mobil: 070-260 27 96
Mail: jon.schoning@carema.se 

Gå gärna i på vår hemsida www.hedens-omv.se och läs mer.

• Kraftigt förstärkta familjehem
• Kompletta psykiatriska utredningar
• Motiverande förhållningssätt
• KBT terapi
• Beteendeterapi
• Återfallsprevention och drogkontroll
• ART och Familje-ART
• Erfarna konsulenter som handleder, behandlar 
  och samordnar
• Jour dygnet runt
• Hög servicenivå 

Välkommen med förfrågningar 
och ansökningar!

Vd Mariann Wideving:
Tel: 070-508 22 95

Tel: 070-508 22 98

Verksamhetsansvarig: 
Maria Helge

Webbadress: www.rewith.se                     

Adress: Box: 6012, 700 06 Örebro

Mail. wideving@rewith.se                       

Fax: 019- 10 16 70

 
Org. nr:556709-8487

ETT KOSTNADSEFFEKTIVT KBT ALTERNATIV TILL
INSTITUTIONSVÅRD FÖR BARN,UNGDOMAR OCH 

VUXNA MED BETEENDEPROBLEMATIK

www.baggiumvob.se

Målgrupper:
Mångetniska ungdomar i riskzonen• 
Ensamkommande barn• 
& ungdomar 12-20 år.
Vård & Behandling av flickor • 
och pojkar 12-22 år.
Placeringar enligt SoL och LVU.• 

Våra tjänster:
HVB-hem• 
Familjehem• 
Öppenvård• 
Eftervård• 
Resursskolor• 
Psykologenhet• 

För mer information om våra  
enheter och tjänster besök: 
www.baggiumvob.se

Baggium V&B AB är ett företag inom Humanakoncernen. Vi producerar samhällsnyttiga tjänster 
där vi erbjuder vård- och behandling av barn och ungdomar med mångkulturell bakgrund. 
Vi har 20 års erfarenhet av att arbeta med barn från hela världen. 
Vi har en hel vårdkedja vilket innebär att vi kan erbjuda alla placerade ungdomar den omsorg eller 
behandling de behöver. Till våra enheter har vi dessutom en resursskola med hög lärartäthet och 
små elevgrupper. Vi har också en psykologenhet med kompetens i kris och trauma för att möta 
barn och ungdomar som placeras inom organisationen på bästa sätt. Våra ungdomar skall möta 
de mest kompetenta behandlarna för de behov som de har. 
Vi har personal från hela världen som möter barn från hela världen i nu-Sverige. 
Tillsammans skapar vi en ny värld! 

Vår behandlingspersonal är utbildad i BBIC, MI, ART, LF. Vi har ramavtal med 
70 svenska kommuner.

För Baggium Vård & Behandling är barnens behov i centrum. 

Hos oss finns en plats för alla barn
För Baggium Vård & Behandling är barnens behov i centrum. 

Hos oss finns en plats för alla barn
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Röda Korset får rätt 
att bedriva vård

Röda Korset valde att över-
klaga beslutet att företaget We-
Mind AB vann upphandlingen 
i Stockholms läns landsting 
att bedriva psykiatrisk specia-
listvård för personer med tor-
tyrskador/och eller svåra krigs-
trauman. Förvaltningsrätten har 
beslutat att en rättelse mås-
te göras i landstingets upp-
handling. Enligt domen gjorde 
landstinget fel som lät WeMind 
AB få uppdraget.

Mobilen upptäcker  
om du är deprimerad

I framtiden kanske smart-
phones kan göra en analys av 
din mentala status. Forskare 
vid amerikanska Nortwestern 
University håller på att utveckla 
produkten. Den virtuella psyko-
logen går under namnet ”Mo-
bilyze”, och är ett program som 
ska hjälpa personer att kän-
na igen depressionssymptom 
samt få dem att agera när den 
avgör att glädjenivån sjunker. 
Källa: Prisjakt.nu

Oenig förälder kan 
inte hindra vård

Tvistande föräldrar ska inte 
längre kunna hindra ett barn 
från att få vård och omsorg. 
Enligt ett lagförslag ska det 
räcka med det ena vårdnads-
havarens samtycke till hälso- 
och sjukvård samt behandling 
som beslutas av socialtjänsten 
– under förutsättning att kom-
munens socialnämnd ock-
så anser att barnet behöver 
vårdinsatsen. Lagändringen 
ska enligt förslaget träda i kraft 
den 1 maj 2012.

Förening för ensam-
kommande ungdomar

Den 13 januari 2012 bilda-
des Sveriges första förening för 
ensamkommande ungdomar. 
Styrelseledamöterna är alla en-
samkommande ungdomar 
med PUT (permanent uppe-
hållstillstånd). Det är Skydds-
värnets projekt ”Prata med oss, 
inte om oss” som hjälpt till i 
starten och kommer även att 
stötta föreningen i uppbygg-
naden.

Ny socialchef i Osby
Helena Ståhl blir Osby kom-

muns nästa socialchef. 

I Rikspolisstyrelsens senaste 
lägesrapport om människo-
handel, framgår att antalet 
anmälningar om människo-
handel som rör utnyttjande av 
människor för annan brottslig 
verksamhet än för sexuella än-
damål ökar.

– Den typ av människohandel 
som ökar handlar framförallt 
om fall där personer har förts 
till Sverige av kriminella grup-
per från andra länder för att 
utnyttjas i tiggeri, för tvångs-
arbete eller för att medverka i 
brottslig verksamhet. När det 
gäller tiggeri och medverkan i 
brottslig verksamhet kommer 
majoriteten av de kringresan-
de gärningsmännen och deras 
offer från Rumänien, Vitryss-
land och Bulgarien, säger Kajsa 
Wahlberg, som är kommissarie 

vid Rikspolisstyrelsen.
– Kvinnorna utlovas välbe-

talda arbeten, men väl på plats 
i till exempel Sverige, Tyskland 
eller Storbritannien används 
deras identiteter för att registre-
ra firmor, öppna bankkonton, 
ansöka om och erhålla olika 
former av bidrag och teckna 
mobilabonnemang.

Det finns flera anledningar till 
att antalet anmälningar om an-
nan människohandel ökat mer 
än antalet anmälningar om 
människohandel för sexuella 
ändamål. 

Sedan EUs gränser utvidgats 
har problemet med kringresan-
de grupper som utnyttjar män-
niskor för tiggeri och stölder 
ökat. Bekämpningen av sådana 
brott har prioriterats inom det 
europeiska lagstiftnings- och 

polisarbetet, vilket har lett till 
att antalet rapporterade fall 
har ökat inom hela EU under 
2008-2010. 

Majoriteten av de utländ-
ska flickor och kvinnor som 
rekryteras till Sverige för pro-
stitutionsändamål kommer 
från östeuropeiska länder som 
Rumänien, Litauen, Estland, 
Tjeckien, Slovakien och Ung-
ern, men även Thailand och 
Nigeria.

Under 2010 upprättade Poli-
sen 31 anmälningar om män-
niskohandel för sexuella ända-
mål. Tre personer dömdes för 
människohandel för sexuella 
ändamål och en person döm-
des för medhjälp. Fem personer 
dömdes för grovt koppleri och 
14 för koppleri av människo-
handelsliknande karaktär.

Människohandel – inte bara prostitution

Nästan 70 procent av unga 
vuxna med Aspergers syndrom 
har haft tidigare depressioner. 
Det är viktigt att den psykia-
triska vården är uppmärksam 
på denna vanliga samsjuklig-
het, så att personerna får rätt 
behandling. Det visar forskning 
vid Sahlgrenska akademin. 

Doktoranden Tove Lugne-
gård kan i sin avhandling visa 
att depressioner och ångesttill-
stånd är mycket vanligt bland 
unga vuxna med Aspergers syn-
drom. Omkring 70 procent av 
de unga vuxna med Aspergers 
som ingick i studien hade haft 
minst en tidigare depression, 
och så många som hälften hade 
haft upprepade depressioner – 
ett anmärkningsvärt resultat 
med hänsyn till att medelåldern 
i gruppen bara var 27 år. 

– Resultaten innebär att det 
är viktigt att den psykiatriska 
vården har ögonen öppna för  
depressionssymptom bland 
unga med autismspektrum-
tillstånd. Detta gäller såväl 
mottagningar där autismut-

redningar görs som inom all-
mänpsykiatri. Depression och 
ångest kan vara svårare att 
upptäcka hos personer med 
autismspektrumtillstånd bero-
ende på att mimik och kropps-
språk ofta inte är lika lätt att 
avläsa och personerna kan ha 
svårare att beskriva hur de mår 
inombords. Dessutom är det 
viktigt att ta reda på mer hur 
man kan förebygga depressio-
ner i denna grupp.

Avhandlingen, som handletts 
av professor Christopher Gill-
berg, visar också att omkring 
en tredjedel av personerna med 
Aspergers syndrom även har 
ADHD, vilket stämmer över-

ens med tidigare studier. 
I avhandlingen ingår dess-

utom resultat från en större 
forskningsstudie, som jämfört 
personer med Aspergers syn-
drom med personer som lider 
av schizofreni. Resultaten visar 
att symtomen kan se likartade 
ut; personer med schizofreni 
och personer med Aspergers 
syndrom uppvisar båda autis-
tiska drag, och förmågan att 
tolka sociala samspel var lika 
nedsatt vid schizofreni som vid 
Aspergers syndrom.

Samtidigt hade ingen av de 54 
personer som ingick i studien 
schizofrenidiagnos, och bara 
två av dem hade haft någon 
form av psykossjukdom. 

– Det verkar alltså som att 
personer med schizofreni och 
personer med Aspergers syn-
drom är mer lika varandra i 
både avseende autistiska drag 
och social kognition än vad 
man tidigare trott, säger Tove 
Lugnegård. 

Avhandlingen: http://gupea.
ub.gu.se/handle/2077/28002

Unga med Asperger är deprimerade



Läs mer på www.kangurun.se

Gråbrödragatan 9
532 31 Skara
Tel 0511 – 34 66 70
info@kangurun.se  
www.kangurun.se

 Vi välkomnar familjer, barn med föräldrar 
 samt familjer som väntar barn.

 Vårt behandlingsarbete sker dygnet runt 
 i en miljöterapeutisk anda och utgår från en 
 systemteoretisk grundsyn.

 Vi arbetar för en positiv, bestående förändring 
 som vi tror utvecklas bäst om man själv är en 
 aktiv del av förändringsprocessen.

 Behandlingsarbetet utgår från individuella 
 genomförandeplaner.

Casator Care erbjuder trygg och säker omvårdnad, 
behandling, rehabilitering, särskilt boende och 

utredning inom målgruppen mammor med barn 
och människor med behov av psykiatrisk vård. 

Ledorden i vår verksamhet är 
trygghet, kvalitet och integritet.

Välkommen till Casator Care!

Utredning & tjänster BehandlingshemBehandlingshem

Villa Lindö Villa Lindö Sörgården

Casator Care | Norra Vägen 35 | 392 34 Kalmar | www.casatorcare.se

Kontakt:
Cecilia Kindahl
Tel: 070-210 21 99

Kontakt:
Klara Idensjö
Tel: 070-851 15 25

Kontakt:
Cecilia Friberg
Tel: 070-172 67 64

Behandlingshemmet vänder 
sig till mammor med barn 
(0 till 12 år och medföljande 
syskon upp till 15 år) samt 
gravida kvinnor med 
psykiatrisk problematik, 
psykosocial problematik
och/eller missbruksproblematik.

Vården ges i första hand till
människor som är i behov av
psykiatrisk vård enligt SOL till
medicinskt färdigbehandlade
med psykiska funktionshinder.
Vi har både HVB och särskilt
boende.

Vi utför utredningsuppdrag
och tar emot akutplacerigar.
Målgruppen är förälder med 
barn, familjer med barn och 
gravida kvinnor.
Verksamheten är förlagd i
centrala Kalmar. Plats finns
för upp till 8 personer (barn
0-13 år och medföljande
syskon upp till 16 år).

Besök oss på seminariet i Gävle!

Vård och boende för personer  
med psykisk funktionsnedsättning
Bergslagsgården är ett familjeföretag som bildades 1969 och erbjuder
vård, behandling och rehabilitering för personer med psykisk
funktionsnedsättning. 
Boendet ligger vackert beläget i en rofylld miljö i Bergslagen med utsikt
över sjön Åmänningen. 

Verksamheten bygger på ett psykosocialt arbetssätt med en individuellt
anpassad behandling och rehabilitering i olika steg. Genom en trygg miljö,
kontinuitet i relationer och aktiva program som t.ex. ESL stimuleras 
individens  utveckling. En nystartad tillverkning av stallströ finns där 
individen  har möjlighet att ingå i en arbetsgrupp.

Bergslagsgården använder både internationellt vedertagna och egna
utvecklade uppföljningsinstrument såsom GAF och PANSS för att
mäta individens utveckling.

Är upphandlat av flera kommuner och stadsdelar i Stockholms län men
har upptagningsområde från hela landet. Har tillstånd enligt hem för vård
eller boende samt särskilt boende.
 
Ring gärna för mer information eller besök vår hemsida  
www.bergslagsgarden.se

Ängelsbergsv. 27   737 90 Ängelsberg   Tel. 0223 - 477 70   Fax: 0223 - 477 79   www.bergslagsgarden.se   info@bergslagsgarden.se
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Teaterpjäs med autism
I pjäsen ”Sanningen och Kaf-

ka” stängs tio personer in i en 
klädkammare och olika situa-
tioner uppstår. I den ovanliga 
föreställningen har alla skå-
despelare diagnosen autism. 
Sjuksköterskan, psykoterapeu-
ten och manusförfattaren Ma-
rianne Scheja står bakom pro-
jektet där skådespelarna tar 
hjälp av sina rollpersoner för 
att övervinna problem de själva 
ställs inför i vardagen. 

Mora Park startar 
grundskola

Höstterminen 2012 startar 
Mora Park en grundskola för 
barn med särskilda behov 
inom autismspektrat, som står 
mellan vanlig skola och sär-
skola.

Mer brukarinflytande
Socialstyrelsen har fått i upp-

drag av regeringen att ta fram 
en vägledning avseende bru-
karmedverkan och brukarinfly-
tande. Vägledningen ska vända 
sig till personal inom social-
tjänsten och angränsande om-
råden inom hälso- och sjukvår-
den. Arbetet ska ske i samråd 
med Sveriges Kommuner och 
Landsting och brukarorganisa-
tioner.

Arvika har infört LOV
Från och med 31 januari 

2012 kunde privata företag för 
första gången ansöka om att bli 
godkända för att utföra servi-
ceinsatser inom vård- och om-
sorgsverksamhet i Arvika kom-
mun.

Brister i regeringens 
psykiatrisatsning

I en delrapport från Stats-
kontoret framgår att regering-
ens psykiatrisatsning mellan 
2007 och 2011 inte lyckats 
fullt ut med att utveckla vården. 
Många projekt har blivit förse-
nade och vissa mål har inte 
uppfyllts, som att hitta syssel-
sättning åt psykiskt funktions-
nedsatta.

Miljoner till forskning 
om spelberoende

Centrum för klinisk forskning 
(CKF) har fått 4,85 miljoner 
kronor i forskningsanslag från 
Svenska Spel till sin forskar-
grupp i Västerås.

Länsstyrelserna och Rikspolis-
styrelsen har inlett ett samar-
bete som syftar till att hjälpa 
unga män och pojkar som ut-
sätts för hedersrelaterat våld 
och förtryck. Fokus kommer 
att ligga på att sprida kunskap 
och skapa dialog med olika ak-
törer i samhället.

Initiativet kommer från Läns-
styrelsen Östergötland, i sam-
arbete med övriga länsstyrel-
ser, som arbetat nationellt med 
hedersrelaterade frågor under 
flera år. Sen ett drygt år tillbaka 
driver de uppdraget att ta fram 
en vägledning för stöd och re-
habilitering av unga som pla-
cerats i skyddat boende för att 
de riskerar att bli, eller blivit, 
gifta mot sin vilja. Tillsammans 
med andra myndigheter som är 

i kontakt med utsatta grupper 
har länsstyrelserna identifierat 
ett kunskapsglapp när det gäl-
ler pojkar och hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

– Tidigare har man i huvud-
sak betraktat unga män och 
pojkar som förövare snarare 
än som brottsoffer i samband 
med hedersrelaterat våld och 
förtryck. Vår förhoppning är 
att synliggöra en problematik 
som har hamnat i skymundan, 
säger Juno Blom, utvecklings-
ledare på Länsstyrelsen Öster-
götland. 

En av orsakerna till att pro-
blematiken kring unga män och 
pojkar som utsätts för heders-
relaterat våld inte uppmärk-
sammats i större utsträckning 
kan vara att det saknas forum 

för pojkar att vända sig till. 
– Bristen på forum och nät-

verk där pojkar kan prata om 
sina problem gör att många li-
der i det tysta. Genom att infor-
mera och skapa dialog i skolor, 
hos polisen och i frivilligorga-
nisationer kan vi få fler att lyfta 
blicken och se problemen. Det 
kan i sin tur få fler utsatta poj-
kar att våga söka hjälp, tror 
Juno Blom. 

Projektet kommer främst att 
fokusera på att nå ungdomar 
i grundskolan och gymnasiet 
men även professionella inom 
skolan, kriminalvården, poli-
sen och socialtjänsten. Tanken 
är att arbeta med föreläsningar, 
film och diskussioner samt att 
skapa nätverk och forum dit 
utsatta pojkar kan vända sig.

Hedersvåld mot unga män i fokus

Vinnova har beviljat 13,8 mil-
joner kronor till ett fyraårigt 
forsknings- och utvecklings-
projekt där målet är att hitta 
nya former för upphandling 
av måltidslösningar för äldre. 
Kommunalförbundet Inköp 
Gävleborg är ägare av projek-
tet som ska genomföras i sam-
arbete med fyra kommuner i 
länet, Region Gävleborg samt 
Region Skåne. Både regionala 
som nationella organisationer 
kommer att knytas till projek-
tet.

Projektet handlar om ökad 
livskvalitet för de äldre, sam-
hällsnytta och utveckling av of-
fentliga köp i Gävleborgs län. 

De slutsatser som dras kommer 
också att vara användbara för 
andra delar av landet och även 
inom EU.

– Maten och måltiden är en 
fråga om livskvalitet. Många 
äldre äter för dåligt och frågan 
är hur man kan ändra på det. 
För att hitta nya lösningar på 
hur äldre ska få sina måltider 
måste vi upphandla på andra 
sätt, säger Johan Almesjö, för-
bundsdirektör på Inköp Gäv-
leborg. Med projektet vill vi 
skapa en plattform för test och 
genomförande av innovativa 
lösningar.

Upphandling av en måltids-
situation är en komplex pro-

cess med många inblandade: 
offentliga beställare, upphand-
lare, offentliga utförare, före-
tag som är verksamma inom 
livsmedelsbranschen, men även 
företag inom logistikområdet 
och transportsektorn.

Hur kan måltiden för äldre bli bättre?

Välfärdssektorn behöver rek-
rytera 420 000 nya medarbe-
tare fram till år 2020. Möjlig-
heterna för jobb är stora i så 
gott som alla välfärdsverksam-
heter som skolan, förskolan, 
sjukvården, äldreomsorgen, 
eller inom stadsplanering eller 

teknisk service. Det visar SKLs 
nya rekryteringsprognos.

En tredjedel av medarbetarna 
i välfärdssektorn, 330 000 per-
soner, når pensionsålder fram 
till 2020. Samtidigt kommer 
både andelen äldre och unga 
i befolkningen att öka, vilket 

ökar efterfrågan på välfärds-
tjänster. 

– Att kunna locka människor 
med rätt kompetens att börja 
jobba i välfärdssektorn är av-
görande för kvaliteten på väl-
färden, säger Håkan Sörman, 
vd, SKL.

420 000 medarbetare inom välfärd



Vi har nu utökat vår personalgrupp 
med psykolog, psykiatrisjuksköterska 
som arbetar med terapisamtal.

Humlans HVB AB
Humlevägen 18
816 30 Ockelbo

Telefon: 0297-57 19 40
humlan@humlanshvb.com
www.humlanshvb.com

Familjehemmen får handledning,  
extra stöd och hög service dygnet runt.
Ramavtal finns med flera kommuner.

Stiftelsen har mer än 20 års erfarenhet 
i branchen.

Konsulenterna är socionomer med 
olika vidareutbildningar, även BBiC och 
KOMET, samt mycket lång erfarenhet  

av familjehemsvård.

Vi erbjuder konsulentstödda JOUR- 
och FAMILJEHEM med individuella och flexibla lösningar

Mer information: www.familjehemsstiftelsen.com
Gunilla Andersson, Louise Brandberg

tel. 0500-49 41 60

“Lyssna på mig!
Jag säger vad jag menar
även om jag inte menar
vad jag säger!”

Lenagården
Drevviken

Kumlaviken
Lotsen

Grännäs Strand
Anneberg

Nattsländan

Fargärdet
Navigatorn
Berglunda

Furuviken

Dormsjöskolan, Dormsjö 214, 776 98 Garpenberg, 
Tel 0225–71 07 50, Fax 0225–230 22, info@dormsjoskolan.com
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För ytterligare information,
 
se vår hemsida.

Kontakta oss om du är intresserad av en placering.

Dormsjöskolan är ett läkepedagogiskt HVB 
och särskilt boende med integrerad skola. 
Målgrupp: pojkar 7 till 18 år med neuropsykiatriska 
funktionshinder samt psykosociala svårigheter. 
Vi tar emot barn och ungdomar från hela landet 
placerade enligt LSS, SoL och LVU.

Friskolan erbjuder grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola med inriktning Natur och Miljö 
samt Estetiskt Skapande. 

Vi har lediga platser!

SIL2_JATC_AB_90x65.indd   1 2012-02-22   12:07:13
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Trygg och säker vård  
i familjehem

Socialstyrelsen har fått i upp-
drag att kommunicera och 
sprida det kunskapsstöd som 
myndigheten utarbetar avse-
ende trygg och säker vård i  
familjehem och hem för vård 
eller boende. Arbetet ska ske  
i samarbete med SKL. 

Uppmanade att inte 
prata med media

Enligt Östran larmade perso-
nal på ett demens- och äldre-
boendet i Kalmar tidigare i år 
om att de var tvungna att väcka 
boende klockan halv sex för 
att hinna med morgonbesty-
ren. Demensförbundet riktade 
då hård kritik mot arbetssättet, 
och krävde större bemanning 
Omsorgsnämnden i Kalmar lo-
vade mer resurser, men efter 
larmet om missförhållandena 
har anställda på boendet upp-
manats att inte prata med  
media om vad som sägs på 
möten. Källa: Vision

Färre anställda på  
privata äldreboenden

Privata äldreboenden drivs 
med i genomsnitt tio procent 
färre anställda än kommunala 
boenden. Anmärkningsvärt an-
ser Socialstyrelsen som kom-
mit fram till sifforna i en tre årig 
granskning.  
Källa: Dagens Samhälle

Fackorganisationer 
kritiserar Attendo

Kommunal och Vårdförbun-
det anser att arbetsförhållan-
dena på Attendo Lindgården 
i Broby är oacceptabla. Under 
vintern har Kommunal legat i 
förhandling med äldreboendet 
om den låga bemanningen. 
Källa: Laholms tidning

Partnerrobot ska  
testas nästa år

Den första svenska partner-
roboten ska testas på ett vård-
hem där den ska kunna kom-
municera med de äldre. Bland 
annat ska roboten kunna läsa 
upp nyheter, spela spel och 
visa känslouttryck. Själva robo-
ten består av ett huvud med 
två kameror som ögon och en 
LED-baserad mun som kan 
visa olika känslouttryck. Den lä-
ser även av människors känslo-
uttryck och reagerar därefter.

Familjehemmens Riksförbund 
vill att kommunerna ska  lämna 
i från sig ansvaret för famil-
jehem till staten. Detta med 
anledning av att många kom-
muner länge vittnat om att det 
är svårt att hitta familjehem 
samtidigt som Socialstyrelsen 
påtalat brister. 

Telle Söderberg, ordförande 
i Familjehemmens Riksför-
bund, säger till Sveriges radio 
att kommunerna har hamnat i 

en ond cirkel. De har svårt att 
hitta familjehem och vågar då 
inte ställa krav på de som an-
mäler intresse.

Barn- och äldreminister Maria 
Larsson säger till SR att hon inte 
kommer att frånta kommuner-
na ansvaret för att hitta och be-
döma lämpligheten hos familje-
hem. Hon tycker emellertid att 
det är bättre att kommunerna 
direkt söker familjehem istället 
för att gå via privata bolag.

Ansvaret för familjehem till staten

Rubbad dygnsrytm och att 
vara ständigt uppkopplad mot 
omvärlden  kan få allvarliga 
konsekvenser för ungdomars 
hälsa. Det säger sömnläkaren 
Gaby Badre till TT.

Han har intervjuat och un-
dersökt 260 gymnasieelver. 

En tredjedel lider av sömnbrist 
vilket kan leda till aggression 
och felbedömningar. Det kan 
även sluta i missbruk då ung-
domarna måste hålla sig vakna 
på något sätt. Eleverna är hy-
peraktiva och kan inte koppla 
av. Trots att ungdomarna är 

stressade så upplever de inte är 
de är det. Gaby Badre påpekar 
att stress och sömnbrist leder 
till ökad risk för självmord.

Många känner ångest om de 
inte hela tiden är uppkopplade 
och har koll på till exempel Fa-
cebook.

Stor sömnbrist hos uppkopplade unga

Tre av fyra chefer inom social-
tjänsten är mycket intresserade 
av att arbeta evidensbaserat 
visar en undersökning som So-
cialstyrelsen gjort. Rekommen-
dationer från myndigheter och 
intresse från medarbetare har 
stor betydelse för införande av 
evidensbaserade arbetsmeto-
der. 

– Intresset har ökat sedan 
vår första undersökning, säger 
Knut Sundell, socialråd och 
chef för enheten för kunskaps-
utveckling. Glädjande är också 
att en överväldigande majori-
tet, 87 procent, hade besökt 
Socialstyrelsens webbsida Evi-

densbaserad praktik. 
Undersökningarna genom-

fördes 2007 och 2010. Mål-
gruppen var enhetschefer inom 
individ- och familjeomsorg 
samt omsorg om äldre och 
personer med funktionsned-
sättningar.

Störst betydelse för att införa 
evidensbaserade behandlings-
insatser har rekommendatio-
ner från statliga myndigheter 
som exempelvis Socialstyrel-
sen och SKL. Stor betydelse har 
också uttalade krav från över-
ordnade chefer och ett tydligt 
intresse från medarbetarna.

En förutsättning för att ut-

veckla en evidensbaserad prak-
tik inom socialtjänsten är att de 
yrkesverksamma är positiva till 
forskningsbaserad kunskap om 
insatser och bedömningsme-
toder. De tillfrågade cheferna 
hämtade information om ny 
forskning främst genom kon-
ferenser, internet och facktid-
skrifter. Andelen chefer som 
använde dessa källor ökade 
markant mellan de båda un-
dersökningstillfällena.

– Den kanske tydligaste för-
ändringen är att cheferna läste 
vetenskapliga artiklar i väsent-
ligt större utsträckning 2010, 
säger Knut Sundell.

Många vill arbeta evidensbaserat

Psykiskt sjuka äldre får inte 
tillgång till specialiserad psy-
kiatrisk öppen- och slutenvård 
i samma utsträckning som 
yngre personer. Det är också 
ytterst ovanligt att äldre perso-

ner erbjuds samtalsbehandling 
som till exempel KBT. Det visar 
en rapport från Socialstyrelsen.

Förekomsten av psykisk ohäl-
sa hos äldre personer är minst 
lika vanlig som hos yngre. Upp-

skattningsvis har mellan 12 till 
15 procent av befolkningen 
över 65 år har depression. Även 
ångestsjukdomar bland äldre 
är vanligt och förekommer ofta 
tillsammans med depression. 

Psykiskt sjuka äldre missgynnas 
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INRIKTNING 
Furulundshemmet arbetar med en  
miljöterapeutisk inriktning med den  
kristna tron som grund. Socialtjänst 
och/eller kriminalvård ger oss våra 
uppdrag. Sökanden behöver inte 
vara troende men bör ha vilja och 
motivation att fullfölja behandlingen.  
 
KONTAKTA OSS 
Furulundshemmet 
Kungsforsvägen 40 
811 70 Järbo 
Telefon: 0290-710 40 
Telefax: 0290-710 41 
www.erikedin.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
                                                                                                            
 
 

 

 

 

 

HEMMET 
12 platser för 
vuxna män i 
behandling 

och  6 platser 
i utslussning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÅLGRUPP 
Vuxna män 

med alkohol- 
eller drogmiss-

bruk, även i 
kombination 

med psykiska 
svårigheter. 

 
 
 

Behandling 

med omsorg 

 Det lilla behandlingshemmet  med de stora möjligheterna 

DEPRESSION, TRAUMA, NEGLECT, ÅNGEST, TVÅNG, SKOLSVÅRIGHETER, 
ÄTSTÖRNING, RELATIONSSTÖRNING, BORDERLINE, NEUROPSYKIATRI

Vår medhjälpare Ida visar en Mindfulness-
övning med co/terapeuten Rossio (Lusitano). 

Den ingår i den frivilliga Ridterapin. En av 
Egehems enheter har även hästar för fritidsbruk!

Vi erbjuder Psykosocial och Psykiatrisk 
ungdomsvård i Västervik & Falla med mycket hög kvalité och kompetens. 
Egehem har egen specialistläkare i Barn och Ungdomspsykiatri 
samt i Vuxenpsykiatri för att även nå gruppen unga vuxna.
Egehem har 20 platser delat i mindre enheter för flickor och unga-vuxna 
13-22 år som har psykiatriska diagnoser och svårigheter i sin sociala miljö. 
Självdestruktivitet och suicidtankar är vanligt. Kombinationer med neuropsykiatriska 
diagnoser är inget hinder. 
Vi arbetar ofta med både Kommun och Landsting i våra ärenden.

Vår arbetsmetod är kognitiv och dialektisk med 
farmakologisk behandling vid behov. 
Personalens höga utbildningsnivå gör att det oftast finns en terapeut 
tillsammans med eleven även under de vardagliga sysslorna. 
Vi erbjuder Kognitiv PsykoTerapi, KBT och komplett Dialektisk BeteendeTerapi, 
DBT dvs. både grupp, enskilt samt telefonstöd. 
Din elev har efter separat avtal möjlighet att ta del av vår egen skolenhet som 
stödjer eleverna i den kommunala skolan. Vi har utvärderat goda skolresultat. 
Hos oss finns också ett välfungerande träningsboende.

Föreståndare för Egehem hvb
Telefon: 070-3212752
E-post: info@egehem.se
Hemsida: egehem.se

Vi är stolta att kunna erbjuda ett helhetsperspektiv med 
social träning och behandling av psykisk ohälsa!
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Kortnyheter
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Kostnader för hel-
dygnsplatser minskar

Kostnaderna för heldygns-
placeringar av barn och unga 
har minskat med sex procent 
under de senaste fem åren. 
Även kostnaden per vårddygn 
har minskat något. Minskning-
en kan ha flera orsaker, till ex-
empel att kommunerna förde-
lar mindre resurser till hem för 
vård eller boende (HVB) än ti-
digare eller att kommunernas 
upphandlingar har blivit mer 
kostnadseffektiva.  
Källa: Socialstyrelsen

Fler äldre köper privat
Äldre med goda inkomster 

köper i ökad utsträckning tjäns-
ter på den privata marknaden 
 med skatteavdrag - RUT- 
avdrag. Samtidigt avstår äld-
re med små inkomster ibland 
från hemtjänst eftersom de 
tycker att avgiften är för hög 
och många tar istället hjälp av 
anhöriga. 

Fler unga mödrar får 
ekonomiskt bistånd

Andelen ensamstående 
mödrar som får ekonomiskt bi-
stånd ökar och år 2010 fick 24 
procent av denna grupp eko-
nomiskt bistånd någon gång 
under året. 

Seniorval.se hjälper 
äldre att välja bostad

På Seniorval.se kan man söka 
senior- trygghets- och äldrebo-
enden (vård- och omsorgsbo-
enden) i hela Sverige. Det är 
den mest omfattande databa-
sen som finns på området. Allt 
är kopplat till en kartfunktion 
som gör det lätt att få en över-
blick över utbudet på olika geo-
grafiska platser. Seniorval.se 
har också sammanställt infor-
mation och tips kring boende 
för seniorer.

Nytt boende i Uppland
Indras hus är en ny verk-

samhet, ett förstärkt boende, 
i Månkarbo för kvinnor som 
har genomgått behandling för 
missbruk och som behöver 
stöd efter genomförd behand-
ling. Verksamheten ägs och 
drivs av Sara Söderberg och 
Leif Molarin. Det finns i dags-
läget fyra platser. Indras hus 
kommer också att driva hund-
dagis och hundpensionat.

Såväl ensamarbetet som före-
komsten av hot och våld mot 
anställda inom Kriminalvår-
den fortsätter att öka – trots 
myndighetens omfattande in-
vesteringar i tekniska säker-
hetslösningar. Det visar en ny 
undersökning.

Seko har låtit Novus Opi-
nion ställa ett antal frågor om 
arbetsmiljö och säkerhet till 
1 000 anställda. 

Enkätsvaren visar på en all-
varlig utveckling vad gäller 
säkerhetsläget på landets an-
stalter och häkten. En majori-
tet av de anställda (54 procent) 
har under det senaste året varit 
utsatt för våld eller hot om våld 
på arbetet. Varannan upplever 
att ensamarbete med klient 
har ökat det senaste året, och 
så många som två av tre upp-
lever att det dagligen förekom-

mer riskfulla situationer där 
kriminalvårdare är ensamma 
med intagna på den egna ar-
betsplatsen. 

Undersökningen visar att 
två av tre upplever att de inte 
har tid att läsa in sig på nya 
säkerhetsrutiner, instruktioner 
och riskbedömningar. En klar 
majoritet upplever att de åsido-
sätter säkerheten för att hinna 
med alla arbetsuppgifter.

En färsk undersökning som 
utbildning.se har gjort bland 
chefer i Stockholm, med akade-
misk bakgrund, visar att kvin-
nor är mer stressade än män.

Cheferna fick frågan hur 
ofta de känner sig stressade. 
44,5 procent svarade att de är 

stressade ibland, 28,7 procent 
flera gånger per vecka och 15,8 
procent att de är stressade varje 
dag. Endast elva procent sva-
rade att de aldrig är stressade. 
Bland de som uppger att de är 
stressade varje dag, 15,8 pro-
cent, är kvinnorna klart överre-

presenterade. Fyra gånger fler 
kvinnor än män har angett det 
svaret. Dubbelt så många kvin-
nor som män har svarat att de 
är stressade varje vecka. Män-
nen svarar istället i dubbelt så 
hög utsträckning som kvinnor 
att de bara sällan är stressade.

Den 9 februari samlades ett 
100-tal personer från lands-
ting och kommuner, yrkes-
verksamma inom psykiatrin 
med flera på Kägelbanan på 
Mosebacke i Stockholm för att 
belysa betydelsen av hjälpme-
del för personer med kognitiva 
nedsättningar. 

Anders Milton, tidigare re-
geringens psykiatrisamord-
nare, inledde med att tala om 
vikten av samarbete, större 
förståelse och medmänsklig-
het i vården för personer med 
kognitiva nedsättningar. 

Camilla Tilljander och Lotta 
Boestam berättade om hur 
deras hjälpmedel, till exempel 
bolltäcke, gör skillnad i var-
dagen. Från Kriminalvården 
berättade Martin Folkesson 
att hjälpmedel som bolltäcke 
och veckoschema på ADHD-
avdelningen på Norrtäljean-
stalten gör skillnad. 

Socialförsäkringsminister 
Ulf Kristersson talade om en 
arbetsmarknad för alla.

Lovisa von Goes, hjälp-
medelschef i Jönköping, och 
Rigmor Åkesson, landstings-
råd i Västmanland, redovisade 
hur de arbetat med hjälpme-
del för personer med psykisk 
funktionsnedsättning och ökat 
tillgången till kognitiva hjälp-
medel. 

Dagen avslutades av Karin 
Lindström, SKL, Helena Höji, 
ordförande Hjälpmedelsin-
stitutet och Anki Sandberg, 
NSPH, som uppmanade åhö-

rarna att gå hem och öka till-
gängligheten på hjälpmedel.

Hjälpmedelsinstitutet arrange- 
rade dagen för att ge inblick 
i tre års arbete med att sprida 
kunskap om och öka använd-
ningen av hjälpmedel för per-
soner med psykisk funktions-
nedsättning.

Hjälpmedel gör skillnad för-
stärktes med hjälp av skåde-
spelarna Ulf Eklund och Anna 
Pettersson. Moderator var Iwa 
Boman från Soppteatern.

Ökning av hot, våld och ensamarbete

Kvinnliga chefer är mer stressade

Vad är det som gör skillnad?

Frågestund med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.



Programmet innehåller flera spännande föreläsningar och 35 varierande 
workshops från hela Norden. Kom och ta del av ny forskning, praktikers 

erfarenheter och ungdomars egna synpunkter. 

Kongressen vänder sig till alla som är intresserade av sociala barn 
och ungdomsfrågor och som är nyfikna på vad vi i Norden kan lära 

oss av varandra.

För information och program 

www.allmannabarnhuset.se
Mail: info@allmannabarnhuset.se

Lilla Lugnet
HVB för flickor

”Lilla Lugnet är ett litet HVB beläget 
strax utanför Eskilstuna. Vi har sex 

platser för flickor i åldrarna 13-18 år 
med psykosocial problematik. Utifrån en 
miljöterapeutisk grund och ett kognitivt 

förhållningssätt ger vi flickor en 
möjlighet till en välfungerande tillvaro 
och en stärkt förmåga att skapa sig en 

hoppfull framtid.” 

www.lillalugnet.se
info@lillalugnet.se

016-481145

635 05 Eskilstuna. Tel 016-961 28 Fax 016-961 29

BjörsundsHemmet ser som sin främsta uppgift att förhöja 
funktionsnivån i det vardagliga livet för ökad livskvalité 

och livsglädje. Vi hjälper våra gäster att växa som människor 
utan att inkräkta på deras integritet, att ge trygghet, 

livsglädje och livsrum i en så hemlik miljö 
som vi någonsin kan skapa tillsammans.

www.kraftaverk.se  www.gestalt.is

Varsam tolvstegsbehandling med fokus på 
den terapeutiska samarbetsrelationen. 

Neuropsykiatrisk utredning och kvalificerad behandling 
för män med ADHD och missbruk i en liten, engagerad 
och trygg grupp.

Unik vårdgaranti och förstärkt eftervård

Kraftaverk erbjuder utbildningen 
“Effektivare arbete i grupp”

SiS LVM-hem Rällsögården, 8 mil norr om 
Örebro och 1,5 mil söder om Kopparberg, tar 
emot män med alkohol-, narkotika- och/eller 
blandmissbruk enligt LVM, SoL, Kontraktsvård 
och § 56 KvaL och har 27 platser fördelat på 
tre avdelningar.  

Sedan 2010 kan Rällsögården även ta emot döva och hörselskadade 
klienter. På Rällsögården bedrivs en helhetsinriktad behandling som 
bygger på kognitiv teori, från abstinensbehandling till motivation och 
behandling, på både låsbar och öppen behandlingsavdelning. Alla 
klienter erbjuds individuell behandling, utifrån den utredning som 
genomförts med DOK, ASI och MAPS, med inslag som bl.a. CRA, ÅP, MI, 
kriminalitetsprogram, nätverksarbete och praktiskt arbete. 
 
Rällsögården 106, 714 93 Kopparberg 
Växel: 0580-422 00  Fax: 0580-420 93 
För mer information om Dövprojektet besök vår  
hemsida: www.stat-inst.se/rallsogarden
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Text: Marie Bergström

D
et är den 15 september 
2008 och ambulansen är 
på väg till en gata i söder-
ort i Stockholm. Ett gäng 
ungdomar har berusat sig 
med drogerna mefedron 

och hasch – och något har gått fel. 
En i gruppen, en 18-årig kvinna, krampar 

och har förlorat medvetandet. Hon är blå i 
ansiktet och har slutat andas. Kvinnan förs 

till Huddinge sjukhus men hennes liv går 
inte att rädda.

Försäljningen av lagliga berusningsmedel 
har exploderat de senaste åren. Och kvin-
nan i Stockholm är bara ett exempel på att 
lagligt inte är lika med ofarligt. 

–  De här substanserna är inte testade och 
kan ge allvarliga bieffekter. De är också far-
liga för att man inte vet vilken dos man tål. 
De kan resultera i allvarliga hjärnskador el-

ler dödsfall, säger Anders Persson, utredare 
på Statens folkhälsoinstitut.

Den som söker på ”lagliga droger” på 
nätet kommer bland annat till forum med 
droger som fortfarande är tillåtna och blog-
gar där skribenterna berättar om egna upp-
levelser av olika substanser. 

Skriver man i stället in orden på engelska 
slussas man vidare till välgjorda hemsi-
dor där det, bredvid bantningspiller och  

En dödlig bransch
Nätdroger flödar in i landet

Nätdroger fortsätter att strömma in i Sverige trots den nya lag 
som ger polis och tulltjänstemän rätt att förstöra substanser 
som ännu inte narkotikaklassats.
–  Att totalstoppa går inte, säger Stewe Alm drogexpert på 
Rikskriminalpolisen.
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omega3, går att köpa rökmixar, svampar 
och piller.

Hur stor omfattningen på handeln är vet 
inte polisen.

–  Det är svårt att säga. Vi ser att det är nå-
got som sprungit fram de senaste fem åren. 
Fantasirikedomen är enorm och det har 
växt år för år, säger Stewe Alm, drogexpert 
på Rikskriminalpolisen.

Men det är tydligt att det har utvecklats 
till en välordnad industri.

–  Någon lägger en beställning i Kina eller 
Indien och det skickas sedan till återförsäl-
jaren i Europa, som sedan säljer det via in-
ternet. Det kräver logistik och organisation. 
Det här är en omfattande verksamhet, säger 
Stewe Alm.

Det är framförallt ungdomar som köper 
drogerna. Genom några enkla knapptryck 

kan de göra en beställning som de sedan 
hämtar ut på posten.

–  Det kan vara 13-14-åringar som använ-
der de här substanserna, det finns ingen ål-
dersgräns på internet säger Anders Persson.

Ett stort problem i myndigheternas kamp 
mot de nya drogerna har varit att det tagit 
för lång tid att narkotikaklassa nya ämnen. 
Utredning och beslut om klassning, som tas 
av regeringen, kan ta månader och till och 
med år. 

Under den tiden hinner producenterna 
lansera nya varianter.

-Det kommer nya substanser hela tiden. 
De tas fram i kemikalielokaler i bland annat 
Asien, säger Anders Persson.

För att myndigheterna inte ska ligga steget 
efter infördes förra året en ny lag i Sverige. 
Den så kallade förstörandelagen ger 

500 döda av nätdroger
Mellan 2001 och mars 2011 har runt 500 
människor avlidit med nätdroger i kroppen, 
det visar TV4nyheternas undersökning av 
Rättsmedicinalverkets statistik.
Dödsfallen nästan fördubblades de sista två 
åren (mars 2009-mars 2011). 
På Rättsmedicinalverket analyseras alla 
misstänkta dödsfall och det kan finnas ett 
stort mörkertal eftersom inte alla poliser och 
läkare misstänker nätdroger som dödsorsak.

Källa: TV4nyheterna

Foto: Tullverket

Foto: Tullverket



36 www.ssil.se

åklagare rätt att besluta om förstöring av 
ämnen som tull och polis beslagtagit och 
som kan antas bli klassade som narkotika 
eller hälsofarliga varor.

Det har gett resultat.
–  Vi har haft mer än hundra ärenden där vi 

kunnat konfiskera sådana ämnen. Det har 
gjort att vi fått undan mycket som annars 
hade hamnat på marknaden, säger Stewe 
Alm.

Det finns exempel på svenska återförsäl-
jare som blivit av med hela sitt lager vid be-
slagen och därför lagt ner verksamheten. En 
av dem är sajten Smartbar som, enligt ma-
gasinet Accent, tackade för sig med följande 
meddelande på sajten i april förra året:

”I torsdags kom polisen och tog ALLA 
våra lagliga varor, från hbw-frön till green 
cat och lämnade oss kvar med gigantiska 
leverantörsskulder och ett big fuck you som 
tack för att vi gjort allt för att följa lagen 
till punkt och pricka och hålla ordning på 
skatter och moms.”

Men enligt Stewe Alm går det inte att slå 
sig till ro – lagstiftningen räcker inte för att 
komma åt problemet.

–  Det här är en väldigt lukrativ bransch 
där man kan göra stora pengar. Att total-
stoppa går inte. Det man måste göra är att 
jobba med preventiva medel. Kommun och 

skola måste gå in och informera ungdomar 
om att det här kan hota deras liv och hälsa, 
säger han.

Anders Persson håller med om att infor-
mation är viktigt. Han rekommenderar 
föräldrar och personal som jobbar med 
ungdomar att ta hjälp av internetforum, 
exempelvis sajten Drugsmart där det finns 
aktuell fakta.

–  Försök få igång en dialog och förklara 
riskerna.  Sedan är det inte helt fel - även 
om det inte är så populärt alla gånger – att 
förklara att kickarna som man får, kan man 
få av motion också.   

UTBILDNING

Europarekord 2010
Varje gång ett ämne narkotikaklassas i Sverige eller något annat land designar tillverkarna 
snabbt om drogen, tar bort den olagliga substansen och tillför en laglig substans med lik-
nande effekt.
Under 2010 upptäcktes 41 nya droger i Europa. Så många nya preparat har aldrig förut 
nått den europeiska marknaden under ett år. 
2009 upptäcktes 24 drogsubstanser i Europa och motsvarande siffra 2008 var 13.

Källa: European monitoring centre for drugs and drug addiction, EMCDDA.

Fler beslag av narkotika
Under 2011 skedde en kraftig ökning av 
tullverkets narkotikabeslag jämfört med 
året före.  Tullverket gjorde 5 945 narkotika-
beslag under 2011, att jämföra med 4 232 
beslag under 2010.
Beslagen i post- och kurirflödet ökade med 
över 50 procent från knappt 2 000 till 3 000 
beslag. Enligt Tullverket beror det mycket på 
den nya så kallade förstörandelagen.

Källa: Tullverket

Nya narkotikaklassningar
i Sverige
2011: 9
2010: 14
2009: 10
2008: 3
2007: 3

Källa: Läkemedelsverket

Anders Persson tycker att det är oroande att även 13-åringar kan beställa nätdroger.

Foto: Tullverket
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VUHU-Lotus Uppsala
Björklinge Uppsala

070-5387186 
gunnelcarlsson@yahoo.se

Handledning Utbildning
inom 

Vård Omsorg Personlig Utveckling
Vårdande samtal Gestaltande möten

Att möta och förstå lidande som  
inte finner verbala uttryck. 

”Kroppens och själens språk” 
– förstå och kommunicera med

den inre världens språk och uttryck. 

EWERT
SocialKonSulT aB

Har du hög belastning av ärenden
som rör barn och familjer?

När din grupp behöver handledning eller utbildning.
Då finns vi med mångårig erfarenhet!

Då är vi tjänsteföretaget som hjälper dig med en utredning eller med handläggning!

Honnörsgatan 26, 352 36 Växjö
Telefon; 0470-74 93 93, Mobil; 073 074 46 67
ewert@socialkonsult.se, www.socialkonsult.se

Vi erbjuder handledning för arbets-
grupper och familjehem samt utbild-

ning för personal. 

Även metodhandledning för fördjup ning  
av kunskaperna i praktisk användning 
av BBIC.

Tejping
Samspelsplanschen

BOF - Barnorienterad familjeterapi
 

Se aktuella kurser på 
www.bof-tejping.com 

nilsjo.psyk@telia.com
Tel. 070 - 644 38 72

Nilsson & Sjölin Psykologkonsult AB

Konferenser och kurser  
- i lugn och ro!

Tel: 0176 41062  
info@akerogarden.com
www.akerogarden.com

Åkerö 9300  
761 94 Norrtälje

En naturskön och vilsam miljö  
med rum för reflektion, nya tankar 
och god samvaro.
Ett prisvärt alternativ - bara cirka 
en timmes resväg från Stockholm, 
Uppsala och Arlanda.

Ring eller mejla så berättar vi mer.

Den 5-7 september 2012 arrangerar Föreningen 
Skyddsvärnet i Stockholm, Stiftelsen Credo och 

Studieförbundet Vuxenskolan en konferens om familjevård 
för vuxna i Näringslivets Hus i Stockholm.

För mer information och anmälan: 
www.familjehemskonferensen.se

Psykoterapeutprogrammet inrikt. Familj 90 hp.

Psykoterapeutprogrammet inrikt. Barn/ungdom 90 hp. 

Grundläggande psykoterapiutbildning  
bred inriktning, vuxna, 60 hp

Professionella Samtal 30 hp 

Kursort: Umeå. Utbildningsstart Ht-2012  
Ansökan senast 15 april på www.studera.nu 
Information: www.psykoterapi.org.umu.se

Hitta din utbildning 

Välkommen med din ansökan!

Vill du synas här?
Boka din platsannons

0651-150 50
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Text och Foto: Kerstin Karell

V
  ilka är förutsättningarna för 
den åldrande befolkningen? 
Är det, som Barbro Wester-
holm konstaterade, så att 
man bör undvika de sista 
levnadsåren? Föreningen 

Psykisk hälsa arrangerade tillsammans med 
samarbetspartnern Gothia förlag i januari 
ett seminarium med namnet Åldrande och 
psykisk hälsa. 

Talarna gav sin syn på olika aspekter av 

åldrande och fick som avslutning frågan av 
moderatorn Cecilia Modig vad de anser är 
viktigast för att förbättra äldre människors 
hälsa. 

Författaren PC Jersild: ”Den äldre män-
niskan behöver tid. Det krävs att läkare på 
vårdcentraler har tid att lyssna för att de ska 
komma åt det som är problemet.”

Religionspsykologen Cecilia Meldén: 
”Existentiell hälsa. Äldre behöver sociala 
kontakter även med unga, som behöver äld-

re mentorer. Det behövs kurser och forum.”
Riksdagsledamoten Barbro Westerholm: 

”Äldre behöver bevara känslan av att vara 
behövd.”

Doktoranden Alexandra Pantzar: ”För att 
äldre ska leva länge och stabilt behöver de 
få tid i möten med vården”.

Doktoranden Susanne Rolfner Suvanto: 
”Den 65-års gräns som finns idag behöver 
brytas. Vi behöver inkludera allvarlig psy-
kisk sjukdom i vanlig äldrevård.”

Att åldras idag
Hur är det att bli gammal, egentligen?

Den äldre befolkningen är inte en homogen grupp. Alla har olika 
behov och att var äldre innebär ett åldersspann mellan 65 och 
100 år. En del njuter av ålderdomen och har god hälsa, andra 
känner att de inte längre behövs och många mår psykiskt dåligt.
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Barbro Westerholm, riksdagsledamot, fd generaldirektör 
Socialstyrelsen, talade om hur viktigt det är för många äldre 
att få fortsätta känna sig behövda efter att den yrkesverksam-
ma karriären i livet är över. Vi blir äldre och lever idag en tred-
jedel av våra liv utanför arbetslivet.

För många är deras yrke en stor del av deras identitet.
–  Det finns äldre som säger att det inte är roligt att bli äldre, 

att ha en livslång semester, medan andra njuter av att finnas 
till hands för barnbarn. Vi behöver möta allas behov och ar-
betsmarknaden kommer att behöva den resurs som de äldre 
är. Idag har vi rätt att jobba längre.

Det finns en färdigskriven lag som inte tagits i bruk, lagen 
om åldersdiskriminering. Den innebär att det inte är accep-
tabelt att bedöma personer utifrån kronologisk ålder. Både 
ungdomsförbund och pensionärsförbund driver att den här 
lagen ska bli verkligenhet. 

Till slut påpekade Barbro Westerholm, med anledning av 
namnet på seminariet, att det inte är ok att ha åsikten att ”alla 
gamla är ju lite deppiga”, för det ska de inte behöva vara.

Lokalen på ABF-huset i Stockholm var fullsatt när föreningen Psykisk hälsa tillsammans med Gohtia förlag bjöd in till seminarium.
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PC Jersild, författare, talade om sekula-
riseringen i samhället och vad den bety-
der för åldrande och död. Han konstate-
rade att fundamentalismen ger raka svar 
inför frågor om meningen med livet, liv 
och död medan mindre fundamentalistis-
ka religioner har vagare svar.

Han är positiv till att fundamentalismen 
minskar och ser det som något stort och 
positivt med sekulariseringen då han an-
ser att det gör människorna mognare och 
avförtrollad.

– Det negativa med tro är när den syss-
lar med hot och skrämsel inför döden. 
Hur många har inte skrämts med hot om 
skärselden? Man behöver inte lägga på 
mer tegelsten på den dödsångesten som 
redan finns. Det positiva är att en tro kan 
den ge hopp och förlåtelse. 

När vi närmar oss döden, då uppkom-
mer ofta existentiella frågor, men inte för 
alla. PC Jersild förklarade att för många 
människor är det inte så aktuellt att fun-
dera på de frågorna.

–  Om man är gammal och sjuk har man 
så fullt upp med att vara sjuk att man inte 
hinner tänka på döden. En sjukdom för 

med sig en rad praktiska problem som 
upptar mycket tid. 

Idag har alla människor rätt att få reda 
på prognosen för sitt tillstånd, men samti-
digt påpekar PC Jersild, ska vi inte pådyv-
la människor något de inte vill veta. Det 
finns även en mycket aktuell fråga, den 
om rätten att få avsluta sitt eget liv några 
dagar i förväg, för att slippa det sista  
lidandet.

–  Den sjuka ställs inför val: ”Ska jag tacka 

ja till behandling eller inte?” Och det blir 
inte lättare att svara på de frågorna bara 
för att man är äldre.

PC Jersild konstaterade även att ju äldre 
man blir, desto mindre benägen är man 
att byta trosinställning.

–  När det gäller gamla och döende ska 
man vara försiktig och inte fösa dem åt 
något håll. Låt dessa utsatta människor 
får vara ifred och behålla sin integritet och 
identitet så långt som möjligt.

Cecilia Meldén, fil.dr, religionspsykolog, 
förklarade att i det mer religiösa samhället 
finns en världsbild och allt utgår ifrån den. 
Det finns nästan som mantran att ta till 
när något händer i livet. I ett sekulariserat 
samhälle, där religionen inte har så stor 
makt, så har var och en ett eget ansvar för 
att skapa sig en självbild. 
–  Det finns ett ökat andligt intresse men 
det handlar om att man får tro som man 
vill. Det ställer krav på oss människor, 
det är inte så lätt och är en stor utmaning 
samtidigt som det är en befrielse.
Cecilia Meldén berättade om ett mätin-
strument som tagits fram genom WHO 
som mäter de existentiella behovet, obe-
roende av religion och tro. Det handlar 
om åtta behov som påverkar oss när vi blir 
äldre. 
• Meningen med livet. Det är viktigt att li-

vet har en mening.
• Helhet med kropp och psyke. Är man 

begränsad i någon del så mår man 
sämre. Då har man kanske inte möjlig-
het att göra det man känner för och vill 
göra, vid sjukdom till exempel.

• Hoppfullhet och optimism. 
• Förundran. Att man fortfarande kan för-

undras över saker och ting. En äldre 
person kan behöva hjälp med att finna 
saker att förundras över.

• Harmoni och inre frid. Det finns mycket
som oroar pensionärer. Enligt en un-
dersökning är det tio procent som inte 
har råd att gå till tandläkaren. Äldre be-
höver ha sina basbehov tillgodosedda. 
Det behövs extra stöd för att känna 
harmoni.

• Kontakt med andlig styrka. Att man 

känner att man ingår i ett större sam-
manhang där ens liv har betydelse.

• Andlig styrka.
• Tro som resurs. 
Cecilia Meldén förklarade att för många 
människor är det av betydelse att ha nå-
gon form av grundtro att vila i, att det ger 
en trygghet i det som händer personen.  
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Susanne Rolfner Suvanto, fil.
mag, leg ssk, tidigare utredare 
Socialstyrelsen talade om kun-
skapsläget kring äldres psykis-
ka hälsa. 

– När vi tänker på psykiskt 
ohälsa så tänker vi på psykisk 
sjukdom, det som kräver den 
specialiserade psykiatrin. Men 
den äldre befolkningen har 
hela spektrumet för våra psyki-
atriska tillstånd.

Det finns flera grupper att 
täcka in i begreppet psykisk 
ohälsa äldre. 

– Vi grupperar för att göra 
världen mer gripbar.
1) Psykisk ohälsa som vi drabbas av i samband med det slita-

ge som är och blir synligt med åldrandet. Det finns sociala och 
biologiska faktorer som påverkar att äldre blir deprimerade 
och får ångest. Det kan handla om att förlora närstående, vilket 
hör till tidens gång. 
– Visst, han var så gammal och så sjuk. Men smärtan att för-
lora någon blir nog större med åren.

2) Det finns äldre människor som levt hela sitt liv med till ex-
empel bipolär sjukdom eller schizofreni.  
– Pensionärsgränserna finns inte för dessa människor. 
Många förlorar stödet från samhället då de fyller 65.

3) Forskning visar att personer som någon gång haft psykia-
trisk dygnsvård har 10-15 år kortare livslängd. 
– De har inte tillgång till samma somatiska vård, den psykia-
triska vården är överhängande.

4) Demenssjukdom i kombination med andra psykiska sjuk-
domar. Det är inte ovanligt att demenssjukdom är samman-
kopplat med depresssion.

5) För äldre som bär med sig traumatiska upplevelser från till 
exempel krig eller övergrepp kan det innebära en ökad trau-
matisering då de blir äldre. Andra fenomen dyker upp och 
händelser från barndomen aktualiseras.

– Det är inte ovanligt att tidiga sexuella övergrepp kommer 
fram först när man blir gammal. Det behövs kunskap inom äld-
reomsorgen för att möta de här grupperna.

Alexandra Pantzar, doktorand 
på Karolinska institutet/Aging re-
search center, talade om dep-
ressioner och åldrande. Mycket 
forskning på går men det är inte 
helt klart vilka de biologiska fakto-
rerna är för en depression. Det är 
en kombination av många olika 
faktorer och vägar till depression.

Några fakta är att depression är 
vanligt hos kvinnor oavsett ålder 
och att var fjärde kvinna under 
sitt liv har en depression. I den 
äldre befolkningen är det 8,6 - 
14,1 procent som har mild de-
pression, 1-4 procent har måttlig 
depression och 1-4 procent har 
svår depression. Det innebär att totalt har cirka 10,6 – 22,1  
procent depression. 

– De allra flesta får inte behandling i tid.
Av de äldre, 65 år och uppåt som får läkemedel, så är det  

40 procent som inte blir hjälpta av medicinering.
– Man måste få en chans att ta hand om sin ledsenhet och ha 

det bra tills man dör. Den här gruppen har rätt till socialt stöd och 
medicin.

FÖRSTÄRKT 
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Drivs i samma regi sedan år 1975.  

Vi är bra på udda och komplicerade 

individer då vi har duktig personal. 

Vi ”bryr” oss och är engagerade
 
Du når oss på vår hemsida www.vardhem.se
E-postadress: info@vardhem.se
Adress: Box 14, 713 21  Nora
Telefon: 0587-13130, 0587-13134
Fax: 0587-133 00

Här finner du bland annat böcker 
och hjälpmedel.

Till exempel hemtjänstens egen bok 
för endast 33 kr + moms.
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F 
  ör en tid sedan blev jag uppringd av Sveriges Radio som 
ville göra ett inslag om hot- och våldsituationen inom so-
cialtjänsten i Södertälje. Journalisten var övertygad om 
att arbetssituationen på våra myndigheter måste vara 
förskräcklig. Man kan inte klandra henne. Efter alla skri-

verier som varit om den organiserade brottsligheten eller som hon 
uttryckte det, de maffialiknande strukturerna som härskar i vår 
stad, kan man lätt få uppfattningen att vi lever i ”laglöst land”. 
Efter en snabb kontroll kunde jag meddela att situationen inom 
socialtjänsten i Södertälje inte på något sätt avspeglar den uppfatt-
ning hon hade. Vi har få anmälningar om hot och våld och då endast 
från människor som råkat i affekt när besluten gått dem emot. Alltså 
ingenting som går att koppla till den organiserade brottsligheten. Vi 
har inte i något fall, som journalisten antog, låtit de verbala hoten 
påverka våra beslut.

Detta samtal fick mig ändå att reflektera över hur det är att ar-
beta inom socialtjänsten i en kommun som präglas av stor flykting-
invandring och stora sociala behov på grund av arbetslöshet och 
utanförskap. För vi har många människor som är utanförställda, 
ibland bara för att de har ett främmande namn – och vi har stora 
kostnader för vår socialtjänst.

Men, tänker jag, är det inte just för dessa människor som soci-
altjänsten ska vara ett ”skyddsnät”. Problemet är snarare att en 
ensam kommun får dra ett så tungt lass. Är inte detta ett strukturellt 
problem för hela konungariket Sverige? Varför är det så svårt att 
ta sig in på den svenska arbetsmarknaden om man kommer från 
ett främmande land? Varför är vi så rädda för det som kan synas 
annorlunda?

Allt sedan 70-talet har vi brottats med denna problematik i Sö-
dertälje och det är klart att utanförskapet har fött den frustration 
och vanmakt som, hos några få, så småningom tagit sig uttryck i 
kriminalitet och våld. 

Vi får det samhälle vi förtjänar, brukar man säga. Även den mest 
förhärdade brottsling har varit ett litet oskyldigt barn. Frågan är 
vad vi har gjort för att förhindra utvecklingen?  
• Tidiga och kraftfulla insatser – jo, vi har pratat om det under 

många år men pengarna har inte alltid räckt ända fram.

• Stöd att komma ut i egen försörjning – ja, oj vad vi har satsat, 
men slutligen är det arbetsmarknaden och tillgången på riktiga 
jobb som styr.

• Hårdare krav på individen har varit de senaste årens mantra – 
dock så är jag övertygad om att man inte kan svälta människor 
till en bättre tillvaro.

 
Vi lever i ett rikt land med stora ambitioner att vara involverande. Vi 
förfasar oss över ojämlikhet och flyktingfientlighet. Ändå har vi ett 
samhälle där utanförskap och ojämlikhet är ett växande problem. 
Hur skulle det vara om vi, på riktigt, kunde samordna alla goda kraf-
ter och alla statliga, kommunala och landstingskommunala resurser 
för att tillsammans med näringslivet erbjuda alla en meningsfull och 
värdig tillvaro? 

–  Utopier, säger någon, alla vill inte ta sitt ansvar som samhälls-
byggare. 

–  Jag tror du har fel, säger jag då, jag tror att alla i grunden vill 
sitta med runt lägerelden och känna gemenskapen. För är det inte 
det som det handlar om, att få känna sig delaktig och accepterad?

Just nu pågår den största rättegången genom tiderna mot den 
organiserade brottsligheten i Södertälje. Kommunen och Polisen 
har gjort extremt stora insatser för att komma till rätta med situa-
tionen och det har resulterat i att det nu står 17 personer åtalade. 
Mord, utpressning, vapen med mera finns med på listan över den 
organiserade brottslighet som bedrivits i Södertälje. Som boende, 
och som yrkesverksam, i kommunen har jag – så vitt jag vet – aldrig 
kommit i kontakt med dessa brottslingar. Det är givetvis nödvändigt 
att samhället markerar att dessa beteenden är helt oacceptabla, men 
löser det grundproblemet?

Hans Carlsson 
Planeringschef 
Social- och omsorgskontoret 

Läget i 
”laglösa”  
Södertälje
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Åter till min inledande fråga, påverkar brottsligheten arbetet el-
ler arbetsmiljön för medarbetarna inom socialtjänsten? Den sociala 
situationen i kommunen med ett stort antal utanförställda medbor-
gare påverkar givetvis, men brottsligheten i sig märker man förstås 
inte så mycket av, den utövas inte på socialkontoren.

Brottsoffren som är rädda och pressade finns säkert bland de män-
niskor som är i behov av vårt stöd.

Det kanske till och med är så att många, på ett eller annat sätt, 
är så berörda att de har svårt att fokusera på att göra något åt sin 
sociala situation, och visst händer det att vi får placera människor i 
skyddat boende. På så sätt kan brottsligheten säkert avläsas i sociala 
kostnader.

Vad som påverkar våra socialarbetare är snarare vanmakten. Van-
makten hos klienterna och avsaknaden av egen makt att ge den 
hjälp som man så tydligt kan se behövs. Att dag ut och dag in möta 
medmänniskor som inte klarar sin egen ekonomi, som misslyckats 
i sin föräldraroll eller som blivit sjuka av den situation de befinner 
sig i påverkar – det är tufft.

Att i den situationen behålla sin professionalitet och inte bli synisk 
eller bitter kan bara beskrivas med ett ord – imponerande.

Många gånger måste man meddela svåra beslut som starkt bryter 
in i den enskildes liv på ett dramatiskt sätt men när man gör det med 
respekt och med väl underbyggda beslut så kan individen ändå gå 
därifrån med något av sin värdighet i behåll.

Jag är nämligen övertygad om att den låga frekvensen av hot och 
våld till största delen beror på att socialarbetarna klarar av att visa 
respekt, ha ett gott bemötande och behålla sin professionalitet. 

Jag får ofta frågan från vänner och kollegor från andra kommuner 
hur det är att bo och verka i Södertälje. Underförstått menar de för-
stås att det inte kan vara något vidare, men jag trivs och skulle inte 
kunna tänka mig att varken bo eller arbeta någon annan stans – det 
är ju här jag har min ”lägereld”.

Södertälje är ingen kommun som domineras av kriminella nätverk. 
Det är en kommun med stor mångfald som har all anledning att se 
framtiden an med tillförsikt. Men då måste alla hjälpas åt och vi 
måste våga se längre än ett budgetår i taget.   

Handledning
Chefer - Arbetsledare - Personal

Professionell handledning är en etablerad form av stöd och utveckling i 
yrkesrollen för personal som i sin profession har till sin uppgi� att möta 

och förhålla sig till människor i olika situationer.
Handledningen ger medvetenhet och förståelse men också konkreta 

redskap att ta med sig. 
Den fungerar också som ett psykologiskt stöd och ”bollplank” och 

minskar risken för stress.

Jag har 20 års erfarenhet av handledning med personal, 
arbetsledare och chefer inom bl.a. socialtjänst, äldreomsorg, 

hälso-sjukvård, LSS, HVB, skola, förskola mm. 

För mer information, kontakta Gun-Britt A. Beukelmann  
gunbrittab@spray.se eller ring 0736-422 115, www.gunbrittab.se

NU UTÖKAR VI
Med fler platser i lägenhetsboende

för unga vuxna 17-25 år

RING! Carola Rosengård el Annika Skog 08-720 59 02
www.boamellanvard.se

ReBo erbjuder resursboende för vuxna personer, från 20 år
som hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden, det kan
vara barnfamiljer, ensamstående kvinnor och män, par, samt
personer med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik.
Vår personal finns till hands för att motivera och hjälpa den
boende i sina kontakter med myndigheter, vården och andra
samhällsinstanser. Boendet gäller lägenheter insprängda i 
ordinarie bestånd i Göteborg.

ReBo Stöd- & Resursboende

www.rebo.se

Social problematik:  

 
Boende för personer 
med psykisk ohälsa:

Maria Dahl 
Tel: 0702-61 20 66, Fax: 031-23 47 43

Linda Holm Bengtsson
Tel: 0702-12 01 68, Fax 031-707 21 34

Gryt HVB skräddarsyr behandlingen, 
vilket gör att ungdomen känner sig 
delaktig, bekräftad och motiverad
till att genomgå en behandling. 

Vägen till ett meningsfullt liv 
börjar på GRYT HVB.

www.grythvb.se
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Text: Annika Rådlund   Foto: Marie Bergström
Illustration: Isak Andersson

A
nnika Brar har i sin bok Från 
busfrö till brottsling skild-
rat ett världsunikt svenskt 
forskningsprojekt där lång-
tidsdömda män med ADHD 
på Norrtäljeanstalten fått 

utredning och behandling. Resultatet av 
projektet var över förväntan och har nu 
blivit en ledstjärna för fortsatt arbete med 
kriminella med den diagnosen.

–  Kriminalvården har nu infört den här 
metoden på avdelningar för unga och för 
särskilt resurskrävande intagna på anstalter 
runt om i landet.

Hon brinner för att få ut kunskapen om 
ADHD och hur viktigt det är med rätt be-
mötande, miljöanpassning, stöd och förstå-
else för att de som har diagnosen ska få ett 
bra och fungerande liv.

–  Ett av 20 barn och nästan lika många 
vuxna har ADHD så de flesta har någon 
omkring sig som har det. Om det inte är 
någon i familjen så kanske de har en arbets-
kamrat som har det eller någon annan som 
de möter i jobbet eller i skolan. Även barn 
borde få vetskap om det här så att de förstår 
sina kamrater som har ADHD.

Upplevelser från anstalten

I boken förmedlar hon fakta, egna slutsat-
ser, information och tips från habilitering-
ens ADHD-center och hon berättar om 
forskningsprojektet på Norrtäljeanstalten.

Projektet är en studie gjord av Ylva Gins-
berg. Både forskare, anstaltspersonal och 
tre av de intagna som medverkat i studien 
berättar om sina upplevelser kring projek-
tet, i boken.

Från busfrö  
till brottsling
Norrtäljemetoden framgångsrik för intagna med ADHD

Enligt Annika Brar kan barn som har ADHD utveckla allvarliga pro-
blem om de inte får rätt förståelse, behandling och miljöanpassning.
– Drygt vart 20e barn lider av ADHD. Många växer upp till väl-
fungerande vuxna men en del löper stor risk att tidigt hamna i ut-
anförskap, missbruk och kriminalitet. 
Ny forskning visar att mellan en fjärdedel och hälften av alla manliga 
intagna i fängelse har ADHD. De flesta av dessa personer har varit 
föremål för omfattande insatser från sjukvård och socialtjänst sedan 
de var små men de har inte fått rätt diagnos, behandling och stöd. 
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–  Jag tänkte att detta måste göras tillgäng-
ligt för alla, man måste ta tillvara de här 
erfarenheterna. Jag gör något kvalitativt 
som komplement till den vetenskapliga 
studien. Vissa är kritiska och menar att 
”psykiatriker är köpa av läkemedelsindu-
strin”, men fråga människorna som har det 
här funktionshindret  hur de upplever det. 
Jag tycker att alla människor bör känna till 
ADHD, speciellt om man jobbar med barn 
och ungdomar.

I forskningsstudien blev de intagna på 
Norrtäljeanstalten erbjudna att få en utred-
ning och därtill en behandlig av ADHD, om 
det visade sig att de hade det. 

–  Det visade sig att 40 procent av dessa 
långtidsdömda män hade ADHD.  Man jäm-
förde sedan dem med en grupp med ADHD 
inom psykiatrin. Det visade sig att de på an-

stalten hade svårare ADHD symptom och 
mer uttalade kognitiva brister. Många hade 
mindre än nio års skolutbildning. De hade 
en hög psykiatrisk samsjuklighet, alla hade 
tidigare eller aktuellt missbruk och hälften 
led av ångest eller depression. En fjärdedel 
av dem hade ett samtidigt autismspektrum-
tillstånd men väldigt få hade psykopati.

Halva gruppen fick placebo

Efter ett visst urval fick 30 stycken av de 
intagna ingå i den fortsatta studien där de 
fick läkemedelsbehandling i kombination 
med kriminalvårdens psykosociala pro-
gram. Under de första fem veckorna fick 
halva gruppen placebo för att de skulle vara 
säkra på resultaten.

–  Alla fick sedan conscerta i kombina-
tion med psykosocial behandling, sedan 
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mätte man vid upprepade tillfällen ADHD 
symptom, funktionsförmåga, livskvalitet, 
närvaro i den psykosociala programmen, 
läkemedelsbiverkningar och så vidare.

Det visade sig att alla som blev medicine-
rade fungerade och mådde bättre.

–  90 procent har haft god eller mycket god 
effekt av medicineringen. Många fler än ti-
digare har fullföljt behandlingsprogrammet 
och många har börjat plugga på anstalten.

De flesta av dem hade under skoltiden be-
hövt både extra stöd och särskilda insatser 
från barnpsykiatri och socialtjänst. Ändå 
hade ytterst få utretts för ADHD och ännu 
färre hade fått behandling tidigare.

Tre livshistorier

Tre av männen i studien fick själva skriva ned 
sin berättelse om hur det varit att växa upp 
och leva sina liv med ADHD, fast varken de 
själva eller omgivningen visste om det. 

–  De har alla haft det tufft som barn, både 
hemma och i skolan och de hamnade tidigt 
i utanförskap. 

I sina berättelser beskriver de också vad 
utredning, diagnos och behandling sent i 
liver har betytt för dem. Medicinen gjorde 
det möjligt för dem att för första gången i 
livet kunna slappna av, göra en sak i taget 
och tänka färdigt en tanke. Vilket i sin tur 
har lett till att de kan läsa och studera. 

När jag träffar Annika Brar för intervjun 
har hon precis mottagit ett julkort från 
Micke, en av killarna som fått sin livshis-
toria publicerad i boken.

–  Han är så oerhört stolt. Han berättar om 
böcker han har läst, och allt nytt han har 
lärt sig. Jag var på anstalten i förra veckan 
och gav honom några böcker.

Hon är glad att det verkligen går att för-

ändra livet även för tungt kriminellt belas-
tade.

–  När de startade ADHD-avdelningen på 
Norrtäljeanstalten så var det med en viss 
oro som det skedde. Man visste inte hur 
det skulle gå, det kanske skulle bli kaos. 
Men det blev tvärtom, det blev den lugnaste 
avdelningen på anstalten. De intagna tog 
hand om och stöttade varandra.

Annika Brar vill poängtera att människor 
med ADHD måste få ett bättre bemötande 
och bättre stöd, och boken har två viktiga 
buskap.

–  Det första är att det går att göra något 
åt även en tungt belastad grupp. Här finns 
enorma samhällsvinster att göra, utöver 
minskat mänskligt lidande hos dem själva, 
deras familjer och brottsoffer. Det andra är 
att man måste göra något innan de ham-
nar där. Idag finns mycket kunskap om vad 
barn med ADHD behöver och allt fler möj-
ligheter till behandling och stöd.

Skolgången är A och O

–  Det är en god investering att se till att de 
här barnen klarar skolan. Det är viktigt att 
de inte hamnar utanför kamratgruppen och 
att de hittar något som de är bra på, i skolan 
eller på fritiden, så att de inte känner sig 
misslyckade.

Hon förklarar att det går att slippa många 
sekundära problem med rätt bemötande, 
anpassning och pedagogik både i skolan 
och hemma.

–  Men vissa barn kanske behöver medicin 
för att klara skolan. Olika barn behöver oli-
ka insatser beroende på deras och familjens 
unika förutsättningar. Med rätt stöd går det 
att förebygga en negativ utveckling för barn 
i riskzonen, men det är heller aldrig för sent 
att få ett nytt liv.   

Annika Brar
Läkare, specialist i psykiatri. Överläkare vid 
Neuropsykiatriska enheten, Psykiatri Nord-
väst, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. 
F.n. vik verksamhetschef inom Habilitering & 
Hälsa i Stockholms läns landsting, verksam-
hetsområde autism/ADHD. Medförfattare till 
Regionalt Vårdprogram ADHD, lindrig utveck-
lingsstörning och autismspektrumtillstånd 
(SLL 2010).

ADHD-projektet 
på Norrtäljeanstalten
Nationella psykiatrisamordningen avsatte 
statliga medel för utvecklingsprojekt kring 
speciellt utsatta grupper, medel som förde-
lades av Socialstyrelsen. Ett av dessa pro-
jekt är ADHD-projektet på Norrtäljeanstalt-
en, som genomfördes i samarbete mellan 
Kriminalvården, Karolinska Institutet och 
Stockholms läns landsting.

Från busfrö till brottsling - ADHD 
behandling bryter mönster
Boken handlar om busiga barn som blir kriminella vuxna och hur man kan 
bryta det mönstret. Den handlar också om en banbrytande behandlingsme-
tod som förändrar livet för kriminella med ADHD.
Författare: Annika Brar, utgiven på Gothia förlag. 
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Missbruksbehandling för vuxna män och kvinnor
Neuropsykiatrisk utredning
Individuell behandling

www.fastervera.se

Tfn: 0292-511 77
E-post: carina@fastervera.se

Syster Hulda Englunds stiftelse  EKELIDEN

 

Förutom gruppbostäder erbjuder vi Daglig verksamhet, 
fritids, Snouezelverksamhet samt semesterhuset Villa Benesi.

Den omsorg som vi erbjuder ska vara anpassad till den 
boendes behov och förutsättningar. Målet är att alla som bor 
på Stiftelsen Ekeliden skall ha en god levnadsstandard och 
livskvalitet. Vi utgår från individens perspektiv och deras 
egna önskemål. 
De boende ska leva ett så självständigt och aktivt liv som 
möjligt samt  känna sig stimulerad i sin vardag och uppleva 
tiden som meningsfull.

Kvalitetscerti�erade enligt SS-EN ISO 9001:2008

Vi har gruppboende för LSS personkrets 1 och 2. 
Vi specialiserar oss på förvärvade hjärnskador

Läs gärna mer om oss på vår hemsida  www.stiftelsenekeliden.com

Finjagården i Skåne ger resultatgivande behandling åt
människor med beteendeproblematik som självskador
och färdighetsbrister. 

Standard DBT med Familjeband
Hälsoprogrammet - individuellt och i grupp
ALMA (Att Leva Med Andra) 
Aktivitetshus för alla sinnen med bl.a. bild & form 

Välkommen på studiebesök så berättar vi mer om vår 
kvalitetsuppföljning och behandlingsfilosofi.

finjagarden.se
Tel  0451-451 40
info@finjagarden.se

Att vilja, kunna, våga gå vidare.

M E D L E M

Välkommen!

Miljöanpassning och stressreduktion
Trötthet och stress bidrar till att symtom på ADHD blir  
mer uttalade och att personen mår och fungerar sämre. 

Mindre lämpligt är:
• En rörig och kaotisk yttre miljö.
• Många störande ljud- och synintryck.
• Ostrukturerad vardag utan fasta rutiner.
• För mycket aktiviteter.
• Stress, tidsbrist.
• Abrupt, plötslig avslutning av aktiviteter.
• Oplanerade aktiviteter, plötsliga förändringar.

Bättre är:
• Ordning och reda, var sak på sin plats.
• En lugn avstressande miljö med få ljud- och synintryck.
• Struktur i vardagen, återkommande rutiner på bestämda tider.
• Lagom mycket aktiviteter.
• Tidsmarginaler.
• Förberedande av avslutning av aktiviteter.
• Planering, framförhållning och förutsägbarhet.

Tips: Läs mer om bemötande, kommunikation och 
vardagspedagogik 
www.habilitering.nu/adhd-center

Råd om bemötande och kommunikation
Om man arbetar med barn och ungdomar med ADHD är  
det viktigt att se möjligheterna och förstå svårigheterna.

Mindre lämpligt är att:
• Ställa för stora krav på grund av bristande förståelse för 

svårigheterna.
• Tolka beteenden och reaktioner som trots eller elakhet.
• Utgå från vad andra i samma ålder brukar klara.
• Utsätta personen för situationer som med stor sannolikhet leder 

till misslyckanden.
• Försöka göra om personen så att han/hon blir mer ”normal”.
• Ge mycket information eller långa instruktioner på en gång.
• Ständigt tillrättavisa, tjata och kritisera; förmedla negativa 

förväntningar.
• Vara otydlig med regler, ge efter eller ändra reglerna.
• Ge mycket uppmärksamhet åt olämpligt beteende.
• Bli provocerad, affekterad.
• Ta strid om allt, oavsett vikt.
• Hota, straffa eller tillämpa ”godtyckliga” sanktioner.
• Ge upp, ta avstånd.

Bättre är att:
• Skaffa kunskaper och förståelse för personens svårigheter.
• Tolka beteenden och reaktioner som uttryck för förmågor som 

finns eller saknas.
• Acceptera att personen behöver mer hjälp än andra.
• Satsa på det som personen kan lyckas med.
• Hjälpa personen att göra en sak i taget, med tydliga anvisningar 

steg för steg.
• Ge tydlig, kortfattad  information.
• Se möjligheterna, ge mycket uppmuntran och beröm för det 

som fungerar.
• Ha tydliga och synliga regler, sätta gränser och vara konsekvent.
• Ignorera mindre förseelser och problematiska beteenden.
• Vara lugn, inte låta sig provoceras.
• Ge yttre belöning (något som personen uppskattar) för att 

mobilisera motivation.
• Finnas kvar som stöd, oavsett vad som händer.

Källa: Information som Annika Brar hämtat ur Agneta Hellströms 
broschyr Att vara förälder till barn med ADHD-så kan du 
underlätta vardagen för ditt barn.

Vi på Tallkullen är mycket stolta över vår
kvalitetsindex vi fått av våra uppdragsgivare.

Evidensbaserad vård av män och kvinnor med lättare 
eller tyngre psykiatriska vårdbehov. Detta innefattar även 
dubbeldiagnoser och andra missbruksrelaterade tillstånd.

Vår primära målsättning är att den vård och behandling 
som ges på Tallkullen ska resultera i att dom boende 
uppnår en bättre livskvalitet och att de ska kunna leva ett
värdigt liv.

Omsorgen om dom boende på Tallkullen skall utformas 
utifrån en helhetssyn på individens samlade behov av 
service, fysiska, medicinska, psykiska samt existentiella behov.

www.tallkullen.se

” Starka sidor hos Tallkullens HVB-hem är kompetensen,
professionaliteten, flexibiliteten och strukturen. ”

Nyhemsgatan 40
641 51 Katrineholm

Tel 0150-135 00

” Starka sidor hos Tallkullens HVB-hem är kompetensen,
professionaliteten, flexibiliteten och strukturen. ”

www.tallkullen.se
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Familjehems
boken

- frågor, fakta och 
personliga  berättelser

Den här boken riktar sig till den 
som är eller funderar på att bli 
familjehem,  samt till alla som 
möter  placerade barn i sitt arbete.

Boken innehåller intervjuer med 
familjehem och placerade barn 
som berättar ärligt och öppen
hjärtigt om sina erfarenheter,  
både positiva och negativa. 
Deras  berättelser ger både in
spiration och konkreta råd om 
hur man får vardagen som 
familje hem att fungera.

De personliga berättelserna 
varvas  med fakta: ett kapitel om 
utsatta barns anknytning och ett 
annat om socialtjänstens arbete 
med familjehem. I bokens sista 
kapitel finns de vanligaste frågorna  
om familjehem samlade och 
besvarade. 

Lisbeth Pipping 
www.gothiaforlag.se

Från busfrö till 
brottsling?

Adhd-behandling 
bryter  mönster

Från busfrö till brottsling?  
– Adhdbehandling bryter möns
ter handlar  om busiga barn som 
blir kriminella vuxna och hur man 
kan bryta det mönstret. Den 
handlar också om en banbrytande 
behandlingsmetod som förändrar 
livet för kriminella med adhd. 

Drygt vart 20:e barn har funk
tionsnedsättningen adhd. De 
flesta av dem växer upp till väl
fungerande vuxna, men utan rätt 
behandling och stöd finns det en 
ökad risk att de hamnar i miss
bruk och kriminalitet. 

Från busfrö till brottsling? tar sin 
utgångspunkt i det framgångsrika 
projektet på Norrtäljeanstalten, 
där intagna med adhd har fått 
en effektiv medicinsk och psyko
social behandling. Tre av dem är 
Micke, Lars och Leo. I boken be
rättar de själva om sin uppväxt, 
utanförskapet som mynnade ut 
i tung kriminalitet och hur be
handlingen gav dem livet tillbaka. 
Deras uppriktiga och gripande 
berättelser varvas med fakta om 
Norrtäljeprojektet, fakta om adhd 
samt konkreta råd om hur man 
på bästa sätt bemöter ett barn 
eller  en vuxen med adhd. 

Boken vänder sig till alla som 
möter barn och vuxna med 
adhd, exempelvis inom förskolan  
och skolan, hälso och sjukvården,  
Kriminalvården, socialtjänsten,  
Arbetsförmedlingen  och 
Försäkringskassan.  

Annika Brar
www.gothiaforlag.se

Liv i sikte

Med kriminella på 
Paulusbåten 

– Jag ska starta ett eget fängelse, 
hörde jag mig själv säga på hem
vägen från en besökskväll på 
Hallfängelset. Så blev det också  
– ett 54 meter långt fartyg med 
totalt 25 hytter.

Liv i sikte är berättelsen om 
och av Astrid Ståhlberg som 
i sju år på nittiotalet drev ett 
behandlings hem för grovt 
kriminella  på M/S Paulus I. 
Fartyget  anlöpte hamnar i Sverige  
och lastade hjälpsändningar till 
Baltikum och Ryssland. Många 
som mötte upp i hamnarna blev 
förstås oroliga över ryktet om att 
våra grabbar var farliga, men allt 
gick bra – för det mesta.

Så här skriver förre ledarskribenten  
på Dagens Nyheter NilsEric 
Sandberg i sitt förord: 
”Det är en fantastisk historia om 
hur en ensam kvinna kan hantera  
ett sådant sällskap, och få forna  
gangsters att foga sig i sträng 
disciplin  och spritförbud. För 
socio loger och psykologer som 
forskar om kriminalitet och det 
stora problemet om rehabilite
ring är Astrid Ståhlbergs bok en 
guldgruva av uppslag”.

Boken är också en äventyrsskild
ring, rolig och spännande, med 
en genomgående hoppfullhet.

Astrid Ståhlberg
www.braselpublishing.se

Kroppslig 
bestraffning  och 
annan kränkning 
av barn i Sverige
- en nationell 
 kartläggning 2011

Det är angeläget att förekomsten 
av barnmisshandel i Sverige följs 
upp med regelbundna undersök
ningar. Den främsta anledningen 
är, att i god tid uppmärksamma 
förändringar och anpassa före
byggande insatser till ändrade 
misshandelsmönster. Barn och 
föräldrars egna erfarenheter och 
attityder till barnuppfostran och 
fysisk bestraffning är de enda 
någorlunda säkra indikatorerna 
på förekomsten av misshandel, 
medan sekundär rapportering 
som polisanmälningar och olika 
sociala rapporter vanligtvis ger en 
betydande underrapportering.

I boken redovisas den tredje  
nationella  kartläggningen av för
äldrars och barns erfarenheter 
och attityder till fysisk bestraffning 
och annan kränkning av barn.

Staffan Janson, Carolina Jernbro &  
Bodil  Långberg
www.almannabarnhuset.se
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Med kriminella på Paulusbåten
Astrid Ståhlberg

Stiftelsen 
Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET
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Sanning, konka 
eller bonka
” Man släpper loss, gör bort sig 
och förnedrar sig så där lite 
lagom.  Det blir roliga historier 
liksom.”  berättar en tjej om när 
hon och hennes kompisar kör 
spritlekar på förfesten.

Sanning, konka eller bonka  riktar  
sig till unga som gärna umgås  
med vänner och där alkohol  ofta 
är med i bilden. Genom  olika  
övningar  diskuteras nollning,  
spritoch maktlekar och första  
utlands semestern. Var går 
gränsen  mellan när det bara är 
kul och när är det en kränkning? 
Var sätter  jag stopp?

Med dramascener, övningar och 
olika tänkvärda texter får var och 
en chansen att tänka efter före! 
Materialet är utformat så att unga 
själva kan hålla i övningarna.

Sanna Mohr
www.almaeuropa.org

Sara och den 
andra  mamman
Boken beskriver ur nioåriga Saras  
perspektiv hur hennes mamma,  
från att vara en trygg, glada och 
engagerad förälder förändras 
till att bli ”den andra mamman” 
som inte orkar göra någonting 
och till slut inte tar sig ur sängen. 
Vi får följa hur Sara på barns lojala 
vis försöker skydda sin mamma  
och dölja för omvärlden vad som 
pågår ändå tills hon till sist vågar  
öppna sig och berätta för sin 
mormor om att allt inte står rätt 
till hemma.

Målsättningen med boken är att 
få barn som lever i familjer med 
beroendeproblematik att söka 
sig till en annan vuxen för att få 
hjälp. Det kan vara en släkting, 
familje vän, skolans sjuksyster 
eller  Trygga Barnen. Berättelsen 
konkretiserar de känslor av skuld 
och svek som ofta är orsaken till 
att barn väljer att hålla en jobbig 
hemsituation hemlig. Huvudper
sonen Saras agerande kan hjälpa  
barn att våga förändra sin situa
tion. Genom att berätta för en 
annan vuxen kan de hjälpa både 
sig själva och sin familj. Boken vill 
också belysa att det är tillåtet att 
visa alla sorts känslor. 

Olivia Trygg & Viktoria Olesen
www.tryggabarnen.com

Tiger Tiger
En solig sommardag simmar  
Margaux Fragoso fram till 
Peter  Curran i den allmänna 
swimming poolen och frågar om 
han vill vara med och leka. Hon 
är sju år, han är femtioett. 

Peter bjuder hem Margaux och 
hennes mamma till sitt hus. Det 
som möter den lilla flickan är en 
drömvärld för ett barn: massor av 
märkliga husdjur, böcker, musik 
och magiska leksaker. 

Margauxs mamma älskar sin 
dotter  men är märkt av psykisk 
sjukdom och livrädd för sin het
levrade make, flickans pappa. 
Alltför svag att ta hand om sig 
själv ser hon en flyktväg från var
dagens bekymmer in i dotterns  
nyvunna vänskap med Peter 
och den djupa gemenskap som 
växer  fram mellan honom och 
Margaux.  Peter finns plötsligt 
alltid  där, alltid till lags. 

Margaux tillbringar alltmer tid 
med Peter Curran. Med tiden 
tar han på ett försåtligt sätt över 
rollen  som hennes lekkamrat,  
pappa, älskare och erövrare. 
Charmig och frånstötande, varm 
och våldsam, kärleksfull och 
mani pulativ  Peter nästlar sig in i 
varje del av Margauxs liv. Flickan 
som en gång bubblat av fantasi  
och tillgivenhet växer upp till en 
ung kvinna utan livsglädje, känslo
stum och på gränsen till självmord. 

Med lyrisk och smärtsam skärpa  
har Margaux Fragoso, utan att 
rygga tillbaka för något, utforskat  
sitt livs mörkaste händelser. 
Detta  för att hjälpa oss att förstå 
hur en pedofil kan stjäla en barn
dom, i skuggan av öppenheten. 

Margaux Fragoso
www.norstedts.se

Middag med 
Mandela
– En man kan aldrig på egen 
hand ena ett land! Jag gjorde det 
inte, sa Nelson Mandela och slog 
taktfast sin knutna hand i bordet  
för att understryka varje ord, när 
Vincent Dahlbäck frågade honom  
hur han lyckades ena landet och 
vara försoningsgestalten.

Dahlbäck var i tio års tid stationerad  
som Sveriges Radios utrikes
korrespondent i Sydafrika och 
följde Nelson Mandelas politiska  
karriär på nära håll, liksom turerna  
kring Mandelas hustru Winnie 
Mandela, vilka tog en ände med 
förskräckelse. Dahlbäck var ock
så den som tidigare än någon 
annan förstod att Nelson Man
dela hade fått en ny kärlek i sitt 
liv: GraÇa Marcel, tidigare utbild
ningsminister i MoÇambique 
och änka efter MoÇambiques 
president  Samora Machel.

Här berättas om de politiska 
turerna  – och turbulenserna – 
kring Nelson Mandela och den 
nyfödda demokratiska staten 
Sydafrika. Samtidigt får vi en ny 
och mer mångfacetterad bild av 
människan Mandela än den av 
den ständigt lika lugne och diplo
matiske statsmannen.

Vincent Dahlbäck
www.carlssonsbokforlag.se
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Strategi för romer
Regeringen lanserar en lång

siktig strategi över 20 år med 
syfte att bryta romers utanför
skap. Den som föds som rom i 
Sverige ska ha exakt samma  
rättigheter och möjligheter 
som alla andra.

Skåne ska granska  
läkemedel till äldre

Region Skåne satsar på fler 
vård och omsorgsplaner och 
fler läkemdelsgenomgångar. 
Syftet är att äldre multisjuka 
ska känna sig tryggare med  
hälso och sjukvården.

Större socialt ansvar 
vid upphandling

I samband med ett möte i so
cialnämnden i Stockholms stad 
föreslog Ewa Samuelsson (KD) 
att stadsdelen ska ta ett stör
re socialt ansvar genom att vid 
upphandlingar begära att leve
rantörer uppfyller ett antal soci
ala krav. Ewa Samuelssons för
slag vann majoritetens bifall.

Carema Hjärnhälsan 
får förlängt avtal

Hälso och Sjukvårdsnämn
den i SLL har beslutat att för
länga avtalet med Carema 
Hjärnhälsan gällande drift av 
mottagningarna i sydöstra 
Stockholm i två år, 2013 och 
2014. Carema Hjärnhälsan dri
ver sedan 2009 fem mottag
ningar samt mobil psykiatri i 
sydöstra Stockholms län.

År 2011 fick 93 000  
uppehållstillstånd

Förra året fick 93 134 perso
ner uppehållstillstånd i Sverige, 
vilket är cirka 50 procent fler 
än år 2005. Asylsökningarna 
förra året var cirka 30 000 och 
de flesta kom från Afghanistan 
och Somalia. Anhöriginvand
ringen var cirka 26 000.

Kall mat inom hem-
tjänsten i Skövde

Skövde kommun måste be
tala100 000 kronor i vite för 
att hemtjänsten delat ut kall 
mat till de äldre. Det har mil
jönämnden i Östra Skaraborg 
slagit fast. Miljönämnden kom
mer löpande att utdöma ett 
vite på 10 000 kronor vid var
je upptäckt av brister i mathåll
ningen. Källa: SR.se

Män som är 80 år eller äldre 
har de högsta självmordstalen 
i Sverige. Forskning vid Sahl-
grenska akademin visar att 
mer uppmärksamhet krävs 
runt äldres psykiska hälsa och 
alkoholproblem.

Varje år tar omkring 1 500 
svenskar sina liv, och den grupp 
som har högst självmordstal är 
män över 80. Doktoranden 
Stefan Wiktorsson vid Sahl-
grenska akademin, Göteborgs 
universitet, har i sin avhandling 
studerat 103 äldre personer 
som vårdats för självmordsför-
sök, och konstaterar att vården 
måste bli bättre på att tidigt 

upptäcka riskfaktorer. 
– Mer än hälften av de äldre 

som ingick i studien hade ti-
digare behandlats för psykia-
triska problem. Motsvarande 
andel i kontrollgruppen var tio 
procent. Slutsatsen är att äldre 
som gjort självmordsförsök är 
en mycket sårbar grupp, säger 
Stefan Wiktorsson. 

Nästan 70 procent av de äld-
re i studien hade vid tiden för 
självmordsförsöket en klinisk 
depression, jämfört med bara 
sex procent i kontrollgruppen. 
Men även mildare former av 
depression medför ökad risk 
för självmord. En annan stark 

riskfaktor är tidigare eller på-
gående alkoholproblematik. 

Personligheten spelar också 
en roll. Ensamhet fördubblar 
risken för suicidförsök, medan 
en känsla av sammanhang och 
mening är viktigt för att bli 
depressionsfri visar avhand-
lingen. 

– Tidig upptäckt och adekvat 
behandling av depressions- och 
alkoholproblematik är viktiga 
suicidpreventiva åtgärder, både 
inom primärvård och inom 
psykiatri. Om äldre kände en 
större social delaktighet skulle 
risken för suicidhandlingar 
sannolikt minska. 

Män 80+ är största suicidgruppen

Onödig och olämplig medicinering

På bara en dag bildades Jour-
vuxen, en sida för barn och 
ungdomar på Facebook. 

Idag har Jourvuxen närmare 
2 000 gillare, och 20 vuxna 
med olika bakgrund och etni-
citet som dagligen svarar på 
frågor och funderingar från 
barn och ungdomar.

– Jag fick ett mail från en 

flicka som hade lyssnat på en 
av mina föreläsningar. Hon var 
orolig för nyårsafton eftersom 
hennes mamma hade bjudit in 
kompisar som ofta blev stö-
kiga. Hon behövde prata med 
någon som lyssnade, säger 
Christina Stielli.

Christina twittrade om mailet 
som hon fått av flickan och fick 

stor respons, någon erbjöd sig 
att hämta flickan och en annan 
att prata i telefon med henne 
under nyårskvällen. Det var 
då idén föddes, eftersom det 
inte fanns några vuxna som 
lyssnade på Facebook skapade 
Christina Jourvuxen tillsam-
mans med Karin Berg, som 
byggde facebooksidan.

2 000 gillar Jourvuxen på Faceboook

Omfattande läkemedelsbe-
handling är vanligt bland 
äldre. Nu visar forskning vid 
Örebro universitet att denna 
multimedicinering ofta inte 
är medicinskt motiverad, utan 
tvärtom kan leda till negativa 
hälsoeffekter och sämre livs-
kvalitet – helt i onödan. 

– Trots att riskerna för nega-
tiva effekter ökar dramatiskt 
efter fem mediciner, görs det 
mycket litet för att minska an-
talet läkemedel. Läkemedelsbe-
handlingen har tvärtom ökat 
markant under de senaste de-
cennierna, säger Inger Nordin 
Olsson, som presenterar resul-
tatet av sina studier i en dok-
torsavhandling i medicin vid 
Örebro universitet.

– Medicineringen ökar ris-
ken för exempelvis dödsfall, 
sjuklighet, fall och frakturer, 
samt förvirring. Beräkningar 
visar att upp till 15 procent 
av de patienter som vårdas på 
sjukhus har problem som beror 
på medicinering, och i nio fall 
av tio skulle dessa problem ha 
kunnat förebyggas.

Inger Nordin Olsson under-
stryker att de moderna läke-
medlen har ökat livskvaliteten 
för många människor. Men 
när det gäller äldre människor 
med flera sjukdomar har de nya 
möjligheterna lett till en alltför 
omfattande behandling, och 
därmed ökade risker för nega-
tiva bieffekter.

– Det gäller att väga risker mot 

nytta och prioritera i samråd 
med patienten. När de multi-
sjuka patienterna bollas mellan 
äldreomsorg, primärvård och 
sjukhus är det ingen som tar 
ansvar för helheten och ingen 
har överblick över den totala 
läkemedelsbehandlingen.



PLATSANNONSER

Vill du arbeta som konsult  
inom socialtjänsten?
Vi söker dig med minst 5 års erfarenhet av socialt arbete 
på handläggar- och/ eller chefsnivå. 
CareOnDemand bedriver verksamhet över hela Sverige och 
erbjuder omväxlande uppdrag, en flexibel arbetssituation  
och bra betalt.  
Registrera din intresseanmälan på www.careon.se under 
“arbeta hos oss” eller maila till konsult@careon.se

Mer information finns på www.careon.se. 
Du kan även kontakta oss på telefon 031-7014730.Ê
CareOnDemand är ett auktoriserat bemanningsföretag.

Behandlingshemmet Ulfshyttan AB 
söker erfaren 12-stegsterapeut på heltid.

Du kommer tillsammans med behandlingschef 
ansvara och utveckla behandlingen. 

Arbetstid är vardagar dagtid, lön efter överenskommelse.
Förfrågningar skickas till olle.anderson@ulfshyttan.com

Behandlingshemmet Ulfshyttan AB
78196 Borlänge

0243-25 11 05
www.ulfshyttan.com 

www.mixmedicare.se

VI SER HELHETEN
Neuropsykiatriska utredningar 

Personalbemanning

  Vi söker psykiater, psykologer och sjuksköterskor
För mer information ring vxl 08-74 11 390, Jourtel. 08-74 11 380

Lappvärket AB  i Hallstavik, Norrtälje kommun, driver en gruppbostad enligt 
LSS med tillstånd för 6 platser. Målgruppen är neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar personkrets 1.
Vi söker en föreståndare med minst 120p, och helst en socionom.

Du bör ha lång erfarenhet av arbetsledning, kunskap om LSS och målgruppen.

Anställningen är på heltid och lön efter överenskommelse 
Se hemsidan: www.lappvarket.se 

Ansökan sänds via epost till: lappvarket@telia.com

Irene Weidegård verksamhetsansvarig Lappvärket AB

Föreståndare 
sökes

Älgeredskollektivet är ett litet kvalificerat, 
familjeinriktat medlevarskapskollektiv som  
jobbar socialpedagogiskt med  långtids placerade 
högstadieungdomar. Vi erbjuder också  
utbildningar i bl.a. MAPS, LiP, SDI och UGL. 

För mer information och anmälan www.algered.se

Lediga tjänster 
på Älgered

 www.algeredskollektivet.se

Medlevare 2 platser. 
Ett brinnande engagemang, idealism och en önskan 
att vara medlevare samt adekvat branschutbildn-
ing. På grund av nuvarande könsfördelning söker vi 
främst killar. 
Det är ett plus om du har branscherfarenhet samt 
erfarenhet av följande; lösningsfokuserad terapi, 
ORS/SRS, familjearbete, KBT, ART, ACT, Kriminal-
itet som livsstil, ledarskaputbildning, ADAD, SAVRY.

Lärare 1 plats 
Älgeredskollektivet söker lärare - utbildningsans-
varig dagtid eller schema 
Vi vill höja vår pedagogiska kompetens och söker 
därför en specialpedagog eller en lärare som skall 
ansvara för och jobba med våra elevers inskolning, 
skolgång och läxläsning. 

Husfar - vaktmästare 1 plats 
Älgeredskollektivet söker en husfar - vaktmästare; 
medlevare, schema eller dagtid. 
Vi vill ha en händig person som kan hjälpa oss att 
sköta hus, hem, trädgård, fordon, ved och skog 
(med och utan ungdomar.) 

Husmor 1 plats 
Älgeredskollektivet söker en husmor - inneansvar-
ig; medlevare, schema eller dagtid. 
Vi vill ha en händig person som kan hjälpa oss att 
hålla Älgeredskollektivet hemtrevligt; laga mat, 
städa, tvätta, sköta hus och hem (med och utan un-
gdomar.) 

Krav för alla tjänster: Ett praktiskt handlag, ett 
brinnande engagemang, idealism och en fallenhet 
för att jobba med människor. Det är ett plus om 
du har branscherfarenhet samt erfarenhet av att 
jobba med ungdomar. Utländsk bakgrund och 
språkkunskaper, samt sport- natur- och friluftsint-
resse är också ett plus. Viktigast är dock din per-
sonlighet och hur det för dig fungerar att bo och 
arbeta med oss. Även par är välkomna att söka! 
Skriftlig ansökan på mail till Älgeredskollektivet: 

Övrigt: Kollektivavtal finns, tillträde efter överen-
skommelse. Tjänsterna avser fast anställning heltid 
som medlevare, schema eller dagtid.
Kontaktpersoner: Niklas Waitong och Gun Karlsson 

Mer information om tjänsterna och ansöknings-
instruktioner finns att hämta på www.algered.se
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Kortnyheter

www.ssil.se

Avhopp inom social-
tjänsten i Nyköping

Flera personer inom social
tjänsten i Nyköping har sagt 
upp sig; chefen för missbruks
vården samt ytterligare tre 
nyckelpersoner. Sörmlands Ny
heter skriver att orsaken är in
terna samarbetsproblem och 
de senaste årens hårda bespa
ringar. Källa: SN.se

Få platser på BUP
Sedan mitten av 90talet har 

antalet platser inom den slut
na psykiatriska vården för barn 
minskat från 382 platser till 
bara 146 under 2011.  
Källa: SR.se

Nytt LSS-boende i 
Norduppland

Det privata vårdföretaget  
Grevegruppen Omvårdnad AB 
har fått tillstånd att öppna en 
gruppbostad i Örbyhus. De för
sta boende väntas flytta in un
der våren. Källa: UNT.se

Pengar till forskning 
om spelmissbruk

Landstinget Västmanland och 
centrum för klinisk forskning i 
Västerås har fått nära fem mil
joner i forskningsanslag från 
Svenska Spel till sin forskar
grupp i Västerås. Källa: SR.se

Nytt HVB i Norsjö
Företaget LiBo care öppnar 

ett behandlingshem i byn 
Kvarnåsen i Norsjö kommun i 
Västerbotten. Källa: SR.se

Socialstyrelsen  
utreder skottdrama

Händelsen där en 21årig 
psykiskt sjuk skottskadade sin 
kontaktperson med flera skott 
under en skjutövning på en 
skjutbana, kommer nu att utre
das av Socialstyrelsen i Umeå. 
21åringen bodde på Sörgård
ens HVB i Söråker, Timrå.  
Källa: SVT.se

Kontroll av privata 
äldreboenden inte bra

Revisorer har granskat privat 
drivna vård och omsorgsbo
ende i tre stadsdelar: Hässelby 
Vällingby, Norrmalm och En
skedeÅrstaVantör. De kon
staterar att det brister i ledning 
och styrning från kommunsty
relsen.

En ny studie från Karolinska 
Institutet och Umeå universi-
tet visar att icke-farmakologisk 
vård i livets slutskede, så kall-
lad palliativ vård, inte alls är så 
basal som man kan tro – utan 
istället bygger på komplexa be-
slut från personalens sida som 
väver samman fysiska, psyko-
sociala och existentiella dimen-
sioner till en fungerande helhet. 
Särskilt viktigt i den palliativa 
vården är en trygg och behaglig 
miljö, kroppsvård och beröring 
av en annan människa samt ri-
tualer kring döden, konstaterar 
forskarna. 

–  Den icke-farmakologiska 
vården nära döden handlar 
förvisso om att tillgodose 
grundläggande mänskliga be-
hov. Men i vår studie fann vi 
att arbetet med att tillgodose 
dessa behov innebär så väldigt 
mycket mer än det man kanske 
föreställer sig utifrån. För att 
utveckla den palliativa vården 

ytterligare är det nödvändigt 
att få mer kunskap om och 
tydliggöra nyanser i den här ty-
pen av daglig vård, säger Olav 
Lindqvist, forskare vid Medical 
Management Center vid Karo-
linska Institutet.

Studien, som publicerats i 
PLoS Medicine, ingår som en 
del i ett nyligen avslutat treårig 
internationellt projekt, OPCA-
RE9, som finansierades genom 
EUs sjunde ramprogram. Syftet 
med det aktuella delprojektet 
var att identifiera variationen 
av icke-farmakologiska vår-
daktiviteter som utförs i spe-
cialiserad palliativ vård. 

Den fråga som forskarna 
ställde sig var: Vad gör egent-
ligen vårdpersonalen under de 
sista dagarna i en patients liv 
vid sidan av att administrera 
läkemedel?

– Vårdgivarna beskrev olika 
former av kommunikation med 
patienter och anhöriga, allt-

ifrån rådgivning till kommuni-
kation genom den icke-verbala, 
fysisk kontakt. Ritualer kring 
döende och död var inte bara 
andliga eller religiösa utan 
även mer subtilt existentiella, 
juridiska och professionella 
ritualer kunde urskiljas. 

Ett område som det hittills 
forskats mycket lite på är sen-
soriska aspekter av vårdmiljön, 
både i hemmet och på vårdin-
stitutionen, säger Olav Lind-
qvist.

Studien visar också att den 
icke-farmakologiska pallia-
tiva vården bygger på en rad 
komplexa och sofistikerade 
ställningstaganden från vård-
givarens sida. Beslut behöver 
inte bara fattas om vad som ska 
göras och eller att avstå från att 
göras, utan också när, hur, var-
för och i förhållande till vem. 
Detta skiljer sig från den gängse 
bilden av vård i livets slutskede 
som ”basal”.

Palliativ vård ställer komplexa krav

Krav på utredning om barnglasögon

Enligt en ny undersökning från 
Novus på uppdrag av Röda 
Korset har drygt 40 procent av 
Sveriges befolkning över 30 år 
känt sig ofrivilligt ensamma det 

senaste året. En av tre upplever 
att ensamhet är något som är 
skambelagt och två av tre har 
haft dåligt samvete över att de 
inte kontaktat någon i sin när-

het som känt sig ensam. Röda 
Korset vill vara med och skapa 
ett samhälle där människor inte 
tvingas leva i ofrivillig ensam-
het. 

2,7 miljoner känner sig ensamma 

Barnhjälpsorganisationen Maj-
blommen får allt fler för-
frågningar från föräldrar om 
bidrag till glasögonköp. Nu 
kräver Majblommen svar från 
Socialstyrelsen om hur myndig-
heten ser på synfel som funk-
tionshinder hos barn i grund-
skoleåldern. 

Majblomman vill också att 
man utreder hur stort beho-
vet är och hur det påverkar 
skolgången. Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen har barn rätt 
till hjälpmedel vid funktions-
nedsättning, men landstingen 
står inte för kostnaden för glas-

ögon. De ger endast ett mindre 
bidrag eller inget alls.

Optikkedjan Smarteyes har 
reagerat på Majblommans 
senaste rapport och meddelar 
i ett pressmeddelande att de 
från och med 5 mars skänkar 
glas-ögon till alla barn 0-8 år 
som på recept från landsting-
ets ögonläkare bedöms behöva 
glasögon.

– Det är fruktansvärt. Tand-
vård betalar landstingen men 
glasögon får många familjer 
själva stå för. Kan inte barnen 
se ordentligt kan de varken 
leka eller lära sig att läsa och 
skriva. Därför vill vi på Smart-
eyes hjälpa dessa familjer med 
det som vi är bra på, glasögon, 
säger Fredrik Wistrand, vd på 
Smarteyes.



Brännans behandling – ett alternativ för familjer, par och ensamstående

Nära ett vanligt liv och långt ifrån institution – i vackra Ångermanland
ett lösningsfokuserat och systemteoretiskt 
synsätt
- skräddarsydda och individanpassade 
genomförandeplaner och insatser
- ett professionellt medlevarskap präglat av 
värme och respekt
- beroendeproblematik av olika slag behan-
dlas professionellt med utgångspunkt från
12-stegsprogrammet och dess traditioner i 
en liten grupp

- kombinationen av behandling och yrke-
spraktik eller studier som en förberedelse 
för framtiden
- erfarenhet av ADHD och udda lösningar

Göran Mårskog, föreståndare
Tel: 0623-320 43 Mob: 070 343 51 72 
E-post: marskog@hotmail.com
Hemsida: www.brannans-stiftelse.se

För ungdomar 15-20 år med psykosocial problematik
och neuropsykiatriska funktionshinder.

Centralt beläget i Enköping med mångkulturell
kompetens och KBT-inriktade behandlingsmetoder.

Vi arbetar utifrån individuell behandling och erbjuder, utredningar, 
beteendeanalyser, terapeutiska samtal mot bl.a. fobier och OCD, ART,

teckenekonomi, ADL-träning, stöttning till aktiv fritid och
nära samarbete med skola/praktikplats.

Kontaktperson: Yvonne Nordlund • Mob: 0702-89 89 90
Parkgatan 39, 745 49 Enköping • Telefon: 0171-44 79 09

Fannabacken HVB

Tel: 0278-456 22
E-post: info@murarsgard.se
Hemsida: www.murarsgard.se

Besök oss på 
seminariet i 
Gävle!

 Murars Gård är ett HVB- hem som ligger beläget i Hälsing-
lands inland. Vi vänder oss till föräldrar med barn, 0-16 år samt 
gravida.

 Vi bedriver ett förändringsarbete utifrån den enskildes egna 
vilja och autonomi. Vi möter i vår vardag klienter med psykoso-
cial problematik och med svårigheter att på egen hand ta god 
hand om sig själv och sina barn. 

 Vi arbetar med relationssvårigheter, beroendeproblematik, 
asyl/invandrarproblematik, föräldrar med utvecklingsstörning, 
utredningsstöd till socialtjänstens barnavårds utredningar där 
vi fokuserar och inventerar utifrån BBIC´s föräldraförmågor. 

 Vi arbetar utifrån en miljöterapeutisk vardag med den 
enskildes behov i fokus. Vi har en systemteoretisk utgångs-
punkt och arbetar utifrån identifikationsskapande processer.

 Murars Gård bedriver vård enligt SoL, LVU, LVM 

Ett gott liv - hela livet

Våra tjänster inom LSS, SoL och skola:
   Specialförskola

   Boende med gymnasieskola
Träningsboende och elevhem

   Korttidsboende
   Barn- och ungdomsboende

   Skola
   Kolloverksamhet

   Ledsagning
   Grupp- och serviceboende

   Gruppboende, 65+
                           Daglig verksamhet

   Utredning och behandling

Välkommen att kontakta oss för mer information:
Försäljningschef Lasse Camehagen

Tel 010 707 56 03
E-post lasse.camehagen@solhagagruppen.se

www.solhagagruppen.se

Nianfors Bruksherrgård AB

Vi arbetar med: 
12-stegs inriktning, självkänsla,  

ekonomi, anhöriga, fritid 
och Gunnar Bergströms 

 krimprogram.

Varmt välkomna

www.nianfors.se    Tel 0650-790 35

Kvinnobehandlingen för dig med alkohol-  
och/eller narkotikamissbruk i åldrarna 18-50 år.

Vi tar emot barn 
med särskilda behov. 
Individanpassad 
helhetsplan utifrån 
den antroposofi ska 
människosynen.
Elevhem 3-18 år.
Korttidshem 3-13 år.
Förskola/särskola F-9.
Vi fi nns i Järna i Sörmland.

Telefon: 08-551 700 34
Mejl: info@morapark.se
www.morapark.se

Välkommen till

mora park fk 1106.indd   4 2011-11-15   11.08

Vi tar emot barn med 
särskilda behov.
Individanpassad helhets
plan utifrån den antro
posofiska människosynen.
Elevhem 3-18 år.
Korttidshem 3-13 år.
Förskola, grund- 
och särskola F-9.
Vi finns i Järna i Sörmland.

Telefon: 08-551 700 34
Mejl: info@morapark.se
www.morapark.se



www.attendo.se/iof.

Adventum erbjuder vård, 
omsorg, boende och skola 

för barn och ungdomar
 

www.adventum.se
0243-21 77 37

Vårt behandlingsarbete sker dygnet runt i 
en miljöterapeutisk anda och utgår från en 
systemteoretisk grundsyn.

Gråbrödragatan 9
532 31 Skara

info@kangurun.se
www. kangurun.se

0511-34 66 70

Inbjudan till  

seminarium!
Skandinavisk Sjukvårdsinformation inbjuder  

till KOSTNADSFRITT seminarium på 

Scandic Väst i Gävle, torsdagen den 15 mars 2012
Örebro Slott i Örebro, torsdagen den 19 april 2012

Vi fortsätter med våra uppskattade seminarier även under 2012.

Vi startar i Gävle torsdagen den 15 mars och fortsätter sedan till Örebro. Här kan du träffa kollegor, 
lyssna på intressanta föreläsare, möta representanter från olika behandlingshem och äta gott, allt i 

en trevlig miljö.

Seminariet i Gävle vänder sig i första hand till socialsekreterare, biståndsbedömare, ansvariga chefer 
och politiker inom kommun, landsting och kriminalvård i Gävle och närliggande kommuner.

Heldagsseminariet är helt kostnadsfritt. Material, morgonkaffe, förmiddagsfika, inkl smörgås och 
eftermiddagskaffe, samt lunch ingår.

Läs mer på www.ssil.se

Oss träffar du i Gävle:

0224–773 83 | www.fimab.nuKvalificerad familjehemsvård – ett alternativ till 
institutionsvård där helhetslösningar är vår ledstjärna.



Med bevisat goda resultat!
På våra 70 LP-kontakter  
och 4 behandlingshem har  
vi även idag en öppen famn!

www.lp-verksamheten.se

SIL annons2.indd   1 2012-02-22   10.58

ASP center i Boden
En nationell resurs för unga människor med Asperger, 

ADHD och liknande funktionshiner.
www.asperger.se   info@asp-center.sewww.hedens-omv.se 

M E D L E M

Att vilja, kunna, våga gå vidare.
Finjagården i Skåne ger resultatgivande behandling åt människor 
med beteendeproblematik som självskador och färdighetsbrister. 

finjagarden.se
Tel  0451-451 40
info@finjagarden.se

Inbjudan till  

seminarium!

Björn Ogéus 
Överläkare på Enheten  

för Psykosomatisk Medicin i Västerås.

Björn har över 20 års erfarenhet av klinisk 
verksamhet inom offentlig sjukvård. Han har 
också skrivit böckerna ”Läkebok för trasiga 

själar” och ”Kartbok för vilsna själar”.

De senaste tio åren har Björn arbetat 
med tydlig psykosomatisk inriktning med 

traumatiserade klienter.

Maria Bauer 
Beteendevetare, handleder och utbildar 

personal inom vård, omsorg, sociala, 
säkerhets och pedagogiska yrken. Maria har 

särskilt riktat in sitt arbete på mötet med 
svåra klienter och har lång erfarenhet från 
kriminalvård, rättspsykiatri och psykiatri.

Yvonne Brokvist 
Yvonne Brokvist har de senaste åtta åren 
arbetat med personlig utvecklig. Hon har 
tillsammans med Mia Törnblom utvecklat 

träningsprogrammet ”självkänsla nu”.

Yvonne håller regelbundet  
kurser/föreläsningar och vägleder  

allt från chefer till skolklasser.

Att möta starka känslor  
i ett människo vårdande 

arbete

Så ger du stöd utan att 
ta över ansvaret

Alla behöver en stark 
självkänsla för att få en  

stark grund i livet

www.ssil.se • info@ssil.se •  Tel 065116040 • Fax 065171 19 80 • Tingsgatan2, 827 32 LJUSDAL

Välkommen till en intressant dag i Gävle!



Vad är aktuellt i er verksamhet, vad diskuterar ni?  
Välkomna att höra av er med tips och synpunkter. Kerstin Karell, kerstin.karell@ssil.se

1 2 3 4

Fyll i rätt sidnummer 
till rätt annons:
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Texta tydligt!
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Vilka annonsörer döljer sig i figurerna?Annonspussel

www.ssil.se

1:a - 5:e pris

Periodens 
utvalda böcker

Sedan 1967 bedriver tre O behandling 
av psykiskt funktionsnedsatta vuxna, 

med eller utan missbruk.

tre O Stjärnhusen & Kvarngården, info@tre-o.se, www.tre-o.se

  Föreläsning om Hot och Våld den 25:e maj.
Mer information finns på vår hemsida.

OM
TA

N
KE

  O
MVÅRDNAD  O

M
SORG

tre-o.se

Motivation

Struktur

Delaktighet

Meningsfullhet

MI-utbildad behandlingspersonal

Fullvärdigt DBT-team

ESL - Eget självständigt liv

Arbetsträning och aktiviteter

Safe-Doc används dagligen 
av behandlingshem, frisk- 
och sjukvård, äldre- och 
handikappomsorg samt IFO.

30 000 användare har redan gjort 
sitt val. 

- Välkommen du också!

Ring oss för en visning över 
Internet eller hos er. 

Safe Care Svenska AB
0431-445890

www.safecare.se

Söker Ni ett system som är 
användarvänligt, flexibelt och som 
har fokus på kvalitetssäkring?

Safe Care Svenska AB är 
den största leverantören av 
dokumentationssystem till privata 
vårdgivare i Sverige och har en 
god förankring i den kommunala 
sektorn.

Ekängens Halvvägshus
Ekängsvägen 1
570 80 Virserum

Tel: 0495 - 497 80 växel
Fax: 0495 - 497 85 
E-post: info@ekangen.se
Internet: www.ekangen.se

Vi på Ekängen riktar oss till 
klienter med en komplex proble-
matik. Det är en positiv utmaning 
för oss. "Draken stiger i Motvind" 
är ju ett känt talesätt.  Utma-
ningar är och blir en viktig vita-
mininjektion som får oss att bli 
ännu bättre!  Vi vågar tänka 
annorlunda. Ju mer spännande 
och komplext uppdraget är desto 
intressantare utmaning får vi!

I vår behandling hjälper vi människor med 
samsjuklighet. Målgruppen är vuxna män 
och kvinnor med livsproblem som kan ta 
sig uttryck i missbruk/beroende och psykisk 
ohälsa. I bakgrunden kan det �nnas en 
psykisk instabilitet som föranlett missbruket 
eller självmedicineringen. Ekängen har lång 
och stor erfarenhet av att arbeta med 
personer med samsjuklighet, det vill säga 
personer med psykisk diagnos, personlig-
hetsstörning och som samtidigt har ett 
missbruk eller beroende. Det kan handla 
om ångestproblematik, självskadebeteende, 
depression, �ykt från smärtfulla upplevelser 
eller ett sätt att dämpa det som gör ont. Det 
kan också vara missbruket/beroendet som 
har föranlett de psykiska svårigheterna. 

Missbruk/beroende leder ofta till psykiska 
problem, som i sig kan ses som en orsak till 
fortsatt missbruk.

Evidens
Ekängen står för ett Evidensbaserat 
Behandlingskoncept som bygger på 
vetenskaplig kunskap, klientens erfarenhet 
och önskemål, den lokala situationen och 
omständigheten samt behandlarens 
erfarenhet och yrkeskunskap. Vi är ett 
kunskaps/vårdföretag som arbetar med 
målinriktad, miljöterapeutisk behandling 
för vuxna män och kvinnor.

Individen i Fokus
På Ekängen har vi ambitionen att alltid 
sätta individen i fokus, gällande miljö, 
behandlingskoncept, kvalité och bemö-
tande. Hos oss bor klienterna i egna 
lägenheter med tillgång och närhet till 
personal dygnet runt.
Behandlingen utgår från samtal, både 

individuella och i grupp. Dessa samtal 
innefattar bearbetning av missbruksproble-
matiken samt de psykiska svårigheterna 
utifrån den helhetssyn som en integrerad 
behandling grundar sig på. I tillitsfulla 
relationer och i en drogfri och trygg miljö 
söker vi tillsammans nya möjligheter för 
klienten att förhålla sig till livet. Vår 
teoretiska utgångspunkt är hämtad från 
Systemteorin. Ett genomgående tema i 
miljöterapin på Ekängen är att behandlarna 
växlar mellan ett omvårdande, pedagogiskt, 
psykoterapeutiskt och kognitivt förhåll-
ningssätt för att hjälpa klienten till utveck-
ling och förändring. Metoder som används 
är Motiverande samtal, Lösningsfokus samt 
Kognitiv beteendeterapi.

Aktiviteter
På Ekängen har vi ett aktivitetshus på cirka 
750 kvm som bland annat innehåller en 
stor motionshall med diverse träningsred-
skap. Denna lokal används också till 
utbildningar och föreläsningar samt till 
stormöten. Vidare �nns här musikrum med 
instrument, datasal, måleri, träverkstad och 
silversmide. För avkoppling �nns också 
bastu och bubbelbad. Som extern aktivitet 
genomförs bl. a ridning några gånger i 
veckan.  Alla aktiviteter bedrivs i organiserad 
form och tillsammans med 
aktivitetsansvariga.

Klienten i Fokus – vårt motto!

Intreriörskiss  av lägennhet

Deltagaravgift:  
2 dagar 2 495:– inkl för-/eftermiddagskaffe och lunch.  
1 dag 1 895:– inkl för-/eftermiddagskaffe och lunch.  
Alla priser är exklusive moms.

Anmälan: Telefon 08-23 73 10, info@expomedica.se 
eller www.vuxnaochpsykiskhalsa.se

27–28 mars 2012  |  City ConferenCe Centre  |  stoCkholm

www.vuxnaoChpsykiskhalsa.se

Arrangör:

Samarbetspartners: Mediapartner:

vuxnA och  
Psykisk hälsA

Plenumföreläsning Petter Askergren, rappare och  
låtskrivare |  Moderator: Annika Dopping, journalist

Psykisk funktionsnedsättning och arbetsmarknad  
– regeringens insatser
Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig för Maria Larsson, 
barn- och äldreminister 

vad är på gång inom Arbetsförmedlingen?
Henrietta Stein, chef för avd Rehabilitering till arbete

hur kan vi identifiera risksituationer?
Maria Bauer, beteendevetare, handledare, författare

socialstyrelsen – på vems sida står vi?
Maria Nyström Agback, utredare, Socialstyrelsen 

valfrihetsstress och trygghetsnarkomani
David Eberhard, psykiatriker och författare 

Alkohol och depression –  
när två diagnoser förekommer samtidigt
Agneta Öjehagen, professor

Bättre vård – mindre tvång
Susanne Rolfner Suvanto, fil mag och utbildnings-
koordinator, SKL

Det galna geniet – myt eller verklighet?
Simon Kyaga, psykiatriker och doktorand

Ångest – rädslan syns i hjärnan!
Predrag Petrovic, hjärnforskare och psykiatriker, KI

Föreligger det förhöjd farlighetsrisk hos personer 
med dubbeldiagnos?
Martin Grann, utvecklingschef kriminalvården, forskare

Välkommen till årets självklara mötes-
plats för dig som arbetar med vuxnas 
psykiska hälsa.

Vård och boende för personer  
med psykisk funktionsnedsättning
Bergslagsgården är ett familjeföretag som bildades 1969 och erbjuder
vård, behandling och rehabilitering för personer med psykisk
funktionsnedsättning. 
Boendet ligger vackert beläget i en rofylld miljö i Bergslagen med utsikt
över sjön Åmänningen. 

Verksamheten bygger på ett psykosocialt arbetssätt med en individuellt
anpassad behandling och rehabilitering i olika steg. Genom en trygg miljö,
kontinuitet i relationer och aktiva program som t.ex. ESL stimuleras 
individens  utveckling. En nystartad tillverkning av stallströ finns där 
individen  har möjlighet att ingå i en arbetsgrupp.

Bergslagsgården använder både internationellt vedertagna och egna
utvecklade uppföljningsinstrument såsom GAF och PANSS för att
mäta individens utveckling.

Är upphandlat av flera kommuner och stadsdelar i Stockholms län men
har upptagningsområde från hela landet. Har tillstånd enligt hem för vård
eller boende samt särskilt boende.
 
Ring gärna för mer information eller besök vår hemsida  
www.bergslagsgarden.se

Ängelsbergsv. 27   737 90 Ängelsberg   Tel. 0223 - 477 70   Fax: 0223 - 477 79   www.bergslagsgarden.se   info@bergslagsgarden.se

Fyll i talongen här intill och skicka eller faxa den  
senast 25/3 2012 till: ”Tävling 2/12”  Tidningen SiL,  

Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal. Fax: 0651-133 33.  

Det går även bra att mejla svaren 
och begärda uppgifter till  
kerstin.karell@ssil.se

Enligt ett pressmeddelande så är det mest irriterande 
du kan göra på Facebook att statusuppdatera för ofta om 
betydelselösa företeelser i ditt liv. Om du dessutom skry-
ter för mycket och uppdaterar om vilka Facebookspel du 
spelar i ligger du mycket illa till hos dina Facebookvän-
ner. Det fastlår kommunikationsbyrån Cohn & Wolfe i sin 
nya globala attitydundersökning om sociala medier. 7200 
personer, från nio länder, i åldrarna 18 och uppåt har del-
tagit i undersökningen som genomfördes i december 
2011.

Det här stämmer väl överrens med vad jag själv anser. 
Det ÄR irriterande att ta del av menlösa statusuppdate-
ringar som: ”Dags för middag”, ”Är i affären och vet inte 
vad jag ska handla” eller ännu värre, när personer skri-
ver kryptiska meddelanden som kräver en förklaring för 
att man ska förstå vad det handlar om, som: ”Där gick det 
åt helvete”, ”Jag är så glad, precis vad jag behövde”, ”Tack 
för att du finns när det är så här jobbigt”.  

Men visst, man behöver inte vara ute på FB, då slipper 
man bli irriterad. Tydligen har, enligt undersökningen, var 
tredje svensk under de senaste tre månaderna funderat 
på att radera sitt Facebookkonto. Intressant.

Själv har jag börjat bocka för att jag inte vill se vissa 
meddelanden, rätt skönt faktiskt. Hoppa av FB vill jag 
inte, för jag tycker om att få bilder från mina vänners liv 
och ta del av stora händelser. Nyfiken i en strut.

Irriterande på FBBöckerna du kan vinna genom att delta i 
annonspusslet nedan finns presenterade 
på bokuppslaget sid 48-49 samt i  

     reportaget på sid 44-47.

Vinn böcker

Ett stort grattis till vinnarna av förra numrets annonspussel! Ni får en bok med posten. 
Neptunus, Halmstad, Karin Anteskog, Bollnäs, Ingela Andersson, Stenungsund, Lennart Hasselteg, Alingsås, Narges Sadeghi, Vimmerby, Annika  

Ahrén Vargas, VFrölunda, Emina Muratovic, Ljungby, Annika Legel, Jönköping, Göran Wallin, Skarpnäck, Åsa Dahlqvist, Mullsjö, Pia Ekelund, Essunga.

Rätt ska vara rätt
I förra numret av tidningen, SIL nummer 1 2012, hade vi med en ar-

tikel om farlighetsbedömningar från ett föredrag med Martin Grann. 
Han ber oss förtydliga att den procentsats som nämns gäller mord 
och inte som det står i texten, ”ger sig på”.  Så här ska meningen vara:  
”Enligt Martin Grann sker mindre än ett (0,8) fall per år där en psyk-
iskt sjuk person mördar en främling. 

–  Man behöver statistiskt sett leva i 13 miljoner år för att uppleva det.” 

a
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Med kriminella på Paulusbåten

Astrid Ståhlberg



Kostnadsfritt
Placeringsservice är helt kostnadsfritt  
för er som lämnar förfrågan.

www.ssil.se • info@ssil.se •  Tel 0651-16040 • Fax 0651-71 19 80 • Tingsgatan2, 827 32 LJUSDAL

Snabbt, enkelt och personligt
Normalt har ni svar inom någon timme. 
Kontakta oss på telefon eller mejl om ni är 
nöjd med antalet svar eller om ni vill ha fler  
- vi hjälper er!

Neutralt
SiL favoriserar inga verksamheter. Vi är en 
neutral part som förmedlar er förfrågan till 
matchande verksamheter oavsett ägare 
eller koncernförhållande.
Förfrågan går även ut till de verksamheter 
som ni har ramavtal med.

Lämna din placeringsförfrågan på 
www.ssil.se

Ramavtal
I svarslistan anges tydligt om  
verksamheten har ramavtal med er. 
Viktig men inte avgörande information  
vid ert val av verksamhet.  

Sveriges största 

placeringsservice!
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NÄSTA NummER AV SIL 
kommer den 11 april 

www.ssil.se

mars
Förbättrad biståndsbedöm-
ning inom äldreomsorgen
Stockholm 13 mars.
Arrangör: KUI

Socialt innehåll i vardagen
Stockholm 14 mars.
Arrangör: KUI

Stöd till barn som upplevt  
våld i hemmet
Göteborg 15 mars.
Arrangör: KUI

BBIC för övriga intressenter
Stockholm 20 mars.
Arrangör: Socialstyrelsen

Regionträff ”Tillstånd och 
tillsynshantering”
Stockholm 20 mars.
Arrangör: Svenska Vård

Att arbeta som personlig 
assistent
Stockholm 22 mars.
Arrangör: KUI

Socialnämndens och placerar-
ens skyldigheter och ansvar
Stockholm 23 mars.
Arrangör: IMR

Vuxna och psykisk hälsa
Stockholm 27-28 mars.
Arrangör: Expo Medica

Ungdomsbrottslighet
Stockholm 27-28 mars.
Arrangör: CKU

Psykiatridagarna 2012
Stockholm 28-29 mars.
Arrangör: CKU

Barnets rättigheter i  
vårdnadstvister
Göteborg 30 mars.
Arrangör: FoU Välfärd

Ditt ansvar som enhetschef 
inom äldreomsorgen
Stockholm 30 mars.
Arrangör: IMR

April
Våld i nära relationer, del 2
Stockholm 10 april.
Arrangör: Skyddsvärnet

Evidensbaserad praktik -  
brukarmedverkan
Skövde 16 april.
Arrangör: FoU Välfärd

Att arbeta utifrån salutogent 
synsätt i äldreomsorgen
Göteborg 17 april.
Arrangör: KUI

Barnrättsdagarna 
Örebro 17-18 april.
Arrangör: Stiftelsen 
Allmänna Barnhuset

Vitalis
Göteborg 17-19 april.
Arrangör: Svenska mässan

Lex Sarah
Linköping 17 april, 
Arrangör: KUI

Måltidens betydelse
Stockholm 18 april, 
Lund 24 maj.
Arrangör: KUI

Äldreriksdagen 2012
Stockholm 19-20 april.
Arrangör: SKL

NPF-forum
Uppsala 19-20 april.
Arrangör: Riksförbundet 
Attention

Kvalitetskontroll av privat 
äldreomsorg
Stockholm 23-24 april.
Arrangör: Conductive

Lean Socialförvaltning
Stockholm 23-24 april.
Arrangör: Conductive

Behovsbedömning vid  
psykisk ohälsa
Stockholm 24 april.
Arrangör: KUI

Tonåringens sekretess mot 
vårdnadshavare
Stockholm 24 april.
Arrangör: IMR

Upphandlingskonferens
Stockholm 25 april.
Arrangör: SKL

HVB-hemmets ansvar för 
ensamkommande barn och 
flyktingbarn
Stockholm 25 april.
Arrangör: IMR

Svenska Vårds vårkonferens 
”Kvalitet”
Stockholm 25-26 april.
Arrangör: Svenska Vård

Rikskonferens Kvalitet i 
äldreomsorgen
Stockholm 26-27 april.
Arrangör: KUI

maj
Läkemedel för HVB
Stockholm 2 maj.
Arrangör: IMR

Lex Sarah
Stockholm 8 maj, 
Lund 29 maj.
Arrangör: KUI

Nationell Mötesplats  
Försörjningsstöd
Kalmar 8 maj.

Arrangör: FoU Välfärd
Tonårsmammor
Stockholm 8 maj.
Arrangör: Skyddsvärnet

Nationell mötesplats  
Försörjningsstöd
Kalmar 8 maj.
Arrangör: FoU Välfärd

Rör mig inte! Släpp ut mig! 
Jag vill bestämma själv!
Stockholm 8 maj.
Arrangör: IMR AB

Psykiatrisymposium 2012
Stockholm 9-10 maj.
Arrangör: Conductive

Psykisk ohälsa äldre
Stockholm 10 maj.
Arrangör: KUI

Psykoterapimässan 2012
Stockholm 10-12 maj.
Arrangör: Psykoterapimässan

Äldre och psykisk Ohälsa
Stockholm 21-22 maj.
Arrangör: Expo Medica

Parallellprocesser  
med Sverker Belin
Uppsala 22 maj.
Arrangör: Svenska Vård

Mänskliga rättigheter i HVB
Stockholm 29 maj.
Arrangör: IMR



Välkommen till en förhandsvisning av Rätt Spår 
Version 3. Helt nya funktioner och bl.a. nya 
moduler för personal, marknad, ekonomi. 

Ännu mer användarvänligt, ännu mer tid till 
vård och mindre till administration. 

Anna Westman 
018-565492

Erik Hjort 
018-565493

Andreas Turesson 
018-565495

Lennart Hammarstedt 
018-565497

lanserar Version 3
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INDIVID- & FAMILJEOMSORG 
TRYGGHET DYGNET RUNT.
OAVSETT.
Frösundas verksamhet inom individ och familj bistår 
Socialtjänsten i dess uppdrag att leverera en 
evidensbaserad, kvalitetssäkrad och tillgänglig 
vård och omsorg av barn, ungdomar och vuxna.

TRYGGHET OCH KVALITET, 
DYGNET RUNT
Vår rikstäckande organisation har ett heltäckande utbud 
av tjänster inom individ- och familjeomsorgen, tillgängligt 
dygnet runt, 7 dagar i veckan. Kontakta vår placeringsjour, 
020-22 80 00 eller placeringsjouren.se.

Vi erbjuder ett brett utbud av:
• HVB-hem
• Akutplaceringar
• Familjehem   
• Resurspersonsboende
• Skola
• Hem för ensamkommande flyktingbarn
• Öppenvård 
 
Dessutom tillhandahåller vi:
• Placeringsgaranti. Om en placering inte fungerar 

hittar vi ett alternativ.
• Hämtservice. Vi hämtar den unge personen 

omgående efter överenskommelse, oavsett var i 
landet eller när på dygnet det är.

frosunda.se/Individ-och-familj

TRYGGHET OCH KVALITET. DYGNET RUNT.Kontakta vår placeringsjour:Tel: 020-22 80 00 eller  placeringsjouren.se. 
      

frösunda.
omsorg för högsta livskvalitet. oavsett.


