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FÖRELÄSNINGSTURNÉ
NEUROPSYKIATRISKA  

FUNKTIONSMÖJLIGHETER?

Stockholm 21 september
Umeå 28 september
Göteborg 5 oktober
Malmö 12 oktober

Då föreläsnings  - temat är så aktuellt  och så viktigt  behåller vi det lägre priset! Kostnad inkl. frukost,  lunch: 895:- exkl moms

INOM Innovativ Omsorg bjuder in till 
utmanande och aktuella föreläsningar samt 

diskussioner med fokus på neuropsykiatri. 
Artisten Petter medverkar som föreläsare och 
deltari den av slutande paneldiskussionen.  
Vi prövar begreppet funktionsmöjlig heter och 
ställer oss frågan under dagens över gripande 
tema:

Tänk om samhällets attityd är den största 
riskfaktorn för människor med neuropsyki-
atriska diagnoser? 
Program och mer information om Petter och 
övriga föreläsare, Nåkkve Balldin och  
Björn Roslund hittar du på vår hemsida:  
www.inom.com
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Knappt har Socialstyrelsens nya organisation satt sig innan det är dags att 
bryta upp igen. Tolv myndigheter inom vård och omsorg ska bli fyra. Enligt 
planerna ska de fyra sjösättas den första januari 2014. 

Det var den första januari 2010 som ansvaret för tillsynen av socialtjänsten för-
des över till Socialstyrelsen, som sedan tidigare var nationell tillsynsmyndighet för 
hälso- och sjukvården. Samordningen skulle göra att tillsynsarbetet blev effektivare. 
Har det blivit det?

Svaret på den frågan är enligt Stefan Carlsson, utredare för Statens vård- och 
omsorgsutredning att det inte riktigt blev så. Tillsynavdelningen har haft svårt 
att hinna med och många har hört av sig med klagomål. Flera privata vård- och 
omsorgsföretagare tycker att de raka svaren varit få och svåra att få. 

Det har varit och är alltjämt lite förvirring, även för mig. Det är inte alltid 
lätt att veta var man ska vända sig för att få svar på frågor. Det naturliga i 
mitt jobb är många gånger att vända sig till huvudkontoret för att därifrån 
lotsas vidare. Men i Socialstyrelsen fall har jag bollats mellan personer 
på de olika orterna där Socialstyrelsen har sina kontor. Men i ärlighetens 
namn har jag efter lite ringande alltid fått tag på en person som haft ett 
svar att komma med. 

Jag kan tänka mig att det känns lagom kul för en del personal nu. Några 
lämnade sina tjänster på en länsstyrelse, för att jobba på ny ort och inom 
Socialstyrelsen. Blir det nya flyttar nu? Men som jag brukar tänka; Ta det 
när det kommer och det löser sig alltid tillslut.

Kerstin Karell
Chefredaktör Tidningen Skandinavisk Sjukvårdsinformation
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D
et finns ingen kvalitet.

Eller snarare, det finns 
inom social vård, behand-
ling och omsorg alldeles för 
många olika sorters kvali-

tet, och definitioner av vad det egentligen 
innebär. Begreppet kvalitet brukar oftast 
handla om till vilken grad man uppfyller 
ställda krav, men privata vårdgivare ställs 
inför krav från flera olika håll. 

Socialstyrelsen granskar oss, men det finns 
inga tydliga riktlinjer för vad som faktiskt 
krävs. Ett färskt exempel är de nya före-
skrifterna kring ledningssystem för syste-
matiskt kvalitetsarbete. Utgångspunkten 
för systemet är en lagkravslista, men vilka 
lagar som ska ingå svarar SoS inte på, det 
ska man ta fram på egen hand. Om man 
nu inte ens kan fråga SoS, vem ska man då 
vända sig till för att få koll? Och kan SoS 
tillsyna utan en egen lagkravslista?

Ett annat exempel är upphandlingar. Alla 
som lämnat anbud vet att ingen upphand-
ling är den andra lik, och att ställda krav på 
kvalitet varierar från en upphandling till en 
annan. Bedömningen av anbuden varierar 
också, trots att olika upphandlingar ska 
leda fram till köp av samma tjänst. Defi-
nitionen av god vårdkvalitet ska självklart 
inte variera från kommun till kommun.

Tar man sedan steget vidare till faktiska 
placeringar av klienter, så blir kvalitetskra-
ven ännu spretigare. Ett exempel på detta är 
från den egna verksamheten, där vi haft ett 
femtiotal placeringar från cirka 20 kommu-
ner under de senaste 10 åren. Efterfrågan på 
en strukturerad feedback för genomfört ar-
bete uppgår till noll. Tydligt uttryckt: Ingen 
uppdragsgivare har begärt en sådan åter-
koppling. Inom vissa vårdområden finns 
system för detta, till exempel Äldreguiden, 

men för många områden är förekomsten av 
nationella kvalitetsmått och -jämförelser 
obefintlig. Självklart ska alla vårdområden 
följas upp och utvärderas.

Listan kan fyllas på med krav från klien-
ter, anhöriga, politiker och media, men för 
att sammanfatta: Denna förvirring kring 
begreppet kvalitet innebär inte att den inte 
finns, den är självklart central för alla soci-
ala vårdgivare. Utmaningen blir att försöka 
hitta den kvalitetsnivå som balanserar alla 
olika krav, men man står ofta ensam i att 
göra det och stödet från myndigheter och 
uppdragsgivare är idag alldeles för svagt.

Som branschorganisation tar Svenska 
Vård ett ansvar för kvalitetsarbetet på flera 
sätt, bland annat genom en egen handled-
ning för systematiskt kvalitetsarbete och 
genom återkommande diskussioner med 
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och 
landsting. Vi planerar också att delta i Fores 
projekt Uppdrag Välfärd kring framtidens 
välfärdstjänster. Vi efterfrågar följande för 
våra medlemmar:
• Alla institutioner, oavsett huvudman, 

ska tillståndsprövas och tillsynas med 
grund i tydliga riktlinjer för vilka krav 
som ställs. 

• Upphandlingar ska utgå från nationella 
kvalitetsmått och anbud ska värderas på 
lika grunder.

• Vårdinsatser ska följas upp strukturerat 
med grund i nationella kvalitetsmått.

• Myndigheter, kommuner och utförare 
ska arbeta gemensamt för samsyn kring 
god kvalitet, där man tydligt ser sam-
manhanget från myndighet via upp-
handling till insats och uppföljning.

Då börjar vi närma oss en kvalitet värd 
namnet.

 Patrik Ulander

Kvalitet värd namnet

I det här numret skriver Patrik ulander, 
förbundssekreterare på Svenska vård. 



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

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.

Hur är det möjligt?
Här ser vi till människor som samhället helst vill blunda för 
och hjälper dem till en framtid utan kaos. Vårt arbete visar att 
utveckling kan ske mot alla odds.

inagårdsmodellen®
• Daglig aktivitet
• Relationer & social träning
• Utveckling av intressen & fortbildning
• Tydlig struktur, dygnsrytm & hälsa
• Hög personaltäthet & adekvat medicinering
• Specialistkompetens
• Löpande kontakt med hemkommun & anhöriga

Unik tjänst för handläggare
Snart lanserar vi vår nya hemsida där du också kommer att hit-
ta en unik tjänst för att uppskatta och jämföra kostnader i 
samband med svåra placeringar. Tjänsten är tänkt som ett stöd 
till dig som behöver ta fram en budget eller en kostnadsupp-
skattning för en svår placering. 

Vill du veta mer? Besök oss i vår monter på Socialchefs-
dagarna i Stockholm den 26 - 28 September.  
Eller kontakta oss direkt, så berättar vi mer. www.inagarden.se 
eller telefon: 0292-508 76 

Framtid utan kaos?
för människor som ingen vill se

INA-ANNONS-185x122.indd   1 2012-08-27   11:21
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Text och Foto: Kerstin Karell
Illustration: Isak Andersson

Språket är viktigast
Självklar gemenskap genom teckenspråk

Att känna tillhörighet och att kunna kommunicera överskuggar allt 
annat på Odigos HVB i Ystad. De vuxna döva och hörselskadade 
som kommer dit har olika diagnoser men att kunna göra sig för-
stådd och bli förstådd i sin omgivning ger en stark samhörighet.
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D
et är en öppen planlösning på Odigos HVB i Ystad. 
Köket, matplasten och soffgruppen med tv, tid-
ningar och spel är i ett enda stort rum. Orsaken är 
enkel, alla ska kunna delta i samtalen som pågår, 
om de vill. För det språk som råder i verksamheten 
är teckenspråk.

–  Socialstyrelsen har påpekat att de anser att planlösningen är 
för öppen, att man måste kunna gå undan även i de gemensamma 
utrymmena. Men det fungerar inte för oss. Det är svårt att förstå 
vad som är bäst för vår målgrupp om man står vid sidan av den, 
säger Richard Östnes, vd för Odigos.

Han har haft många samtal med tillsynsmyndigheter under åren 
för att öka förståelsen för de döva och hörselskadade brukarna och 
deras situation.

–  Det handlar inte bara om teckenspråk utan att känna till dövkul-
turen och vad det innebär att växa upp i döva miljöer. Det är många 
små detaljer som ger en speciell gemenskap.

Odigos är en verksamhet inom Mo Gård och har inriktning SoL. 
Verksamheten finns i Eskilstuna och Ystad för vuxna samt Fin-
spång och Norrköping för ungdomar. De som kommer till Odigos 
i Ystad är 25-67 år och är döva eller hörselskadade med psykiska 
funktionsnedsättningar.

Språket viktigare än diagnosen

Richard Östnes erfarenhet är att denna målgrupp oftast har fått 
stöd i hörande miljöer där någon enstaka personal kunnat lite teck-
enspråk. De har då saknat gemenskap både bland andra brukare 
och personal. 

–  Därför renodlade Stiftelsen Mo Gård en verksamhet genom Odi-
gos, för att värna de här människornas möjlighet till ett behand-
lingsalternativ för just dem, säger Richard.

–  Att som döv, med till exempel schizofreni, hamna på en psy-
kiatrisk avdelning för hörande är en mycket svår situation, för alla 
inblandade. Här hos oss kan vi kommunicera i en fullt teckenspråk-
lig miljö. Det är enormt viktigt att kunna göra sig förstådd. Det är 
viktigare än vilken diagnos du har.

Men att diagnoserna nästan kommer i andra hand är något som 
Richard och hans kollegor ofta får kämpa för. Det anses inte pro-
fessionellt att blanda diagnoser på ett boende och Richard får ofta 
försvara det, vilket han gärna gör.

–  Går det att ha en döv med ADHD, en döv med Asperger, en 
döv med lättare utvecklingsstörning och eventuell tilläggsdiagnos 
i samma verksamhet? Mitt svar är ja, det är inga problem. Det 
finns en så stark gemenskap i att kunna kommunicera och en stor 
glädje i att kunna göra det. De här personerna får full förståelse för 
sin funktionsnedsättning av de andra brukarna, just för att de har 
gemenskapen i teckenspråk. Alla som kommit hit under åren har 
accepterats av de andra brukarna, oavsett diagnos.  

Och alla har enligt Richard, oavsett diagnos, ett grundläggande 
behov. Det handlar om att bygga relationer, i stort och med famil-
jen där förhållandena ofta är trasiga och komplicerade. Brukarna 
behöver få trygghet och stabilitet i vardagen med gränssättning, 
struktur, sysselsättning och gemenskap.

Medan vi samtalar kommer en av de sju i personalen och be-
höver få några ord med Richard. Språket är teckenspråk. Av de 
anställda är fyra döva, en hörselskadad samt två hörande men alla 
kan teckenspråk. Richard har själv lärt sig teckenspråk sedan han 
anställdes på Mo Gård. Den nuvarande verksamhetschefen kunde 
inte teckenspråk då hon började men har lärt sig. Det är viktigt att 
ha fullt hörande i verksamheten för att det ska fungera rent prak-
tiskt i olika sammanhang. Lika viktigt som att det ska finnas döv/
hörselskadad personal med all sin kunskap och erfarenheter de kan 
ge till verksamheten.

–  Det viktiga är att vi har döva och hörselskadade anställda som 
kan dövkulturen. Vi som är hörande håller teckenspråket vid liv 

I en öppen planlösning kan alla vara med i språkgemenskapen. Vd Richard Östnes har lärt sig teckenspråk sedan han började inom Mo gård.

” De här personerna 
får full förståelse för sin 
funktionsnedsättning av de 
andra brukarna, just för att de 
har gemenskapen i teckenspråk
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också därför är viktigt att Mo Gård genom Odigos fortsätter att 
satsa på målgruppen.

Verksamheten på Ystad har sex platser och anpassas efter de be-
hov som de boende har. Inom Mo Gård, som har funnit sedan 1947 
och då var statligt, finns stor kompetens. Förutom Odigos finns 
inom Mo Gård; LSS verksamhet, gymnasiesärskola, folkhögskolor 
och Nationellt kunskapscenter för dövblinda (NKCDB,) vilket är 
ett statligt uppdrag som stöttar kommuner och landsting i frågor 
kring just dövblindhet. Till verksamheten i Ystad är en psykolog 
och läkare knuten och personalen får löpande utbildning i de olika 
metoder som används.

Personalen ska kunna mycket

Förutom ART (anpassad efter att teckenspråket är ett mer kort och 
komprimerat språk än det talade) och KBT används Katkit och 
Tejping. Båda är verktyg för att förbättra kommunikationen och 
lättare kunna uttrycka vad man vill och känner.

–  De boende har ofta svårt att förmedla saker och även svårt att 
ta till sig information.

Det är väldigt frustrerande att inte kunna kommunicera fullt ut. 
Odigos förmedlar att det är viktigt att vara del i ett större sam-

manhang och därför är personalen alltid med aktivt med brukarna.
–  Vi gör saker tillsammans. Om vi badar så sitter inte personalen 

vid poolkanten utan de är med och badar. Det tankesättet genom-
syrar allt vårt arbete, säger Richard.

Han konstaterar att det är höga krav på personalen. De ska kunna 
teckenspråk, gärna känna till dövkulturen, ha adekvat utbildning 
för behandling och det gäller att de trivs med sitt jobb och utstrålar 
det. För om det är några som är duktiga på att bedöma mimik och 
kroppsspråk och dra växlar på det så är det personer som är hör-
selskadade eller döva. 

–  Det görs tolkningar hela tiden och våra brukare är känsliga för 
vibbar. Det handlar väldigt mycket om vilka signaler vi sänder ut, 
för det är en stor del av deras språk.   

Stiftelsen Mo Gård
Äger Stiftelsen Mo Gård gör; Sveriges Dövas Riksförbund, Förbun-
det Sveriges Döv Blinda, Finspångs kommun och Östergötlands 
läns landsting. Stiftelsen delar ut stipendier för forskning kring Mo 
Gårds målgrupper. Mo Gård har cirka 450 anställda.

Den senaste tillsynen som genomfördes av Odigos HVB i Ystad ge-
nomfördes i april 2009 av Ystads kommun och lämnades utan an-
märkning av länsstyrelsen.

Under tillsynen gicks följande punkter igenom: Verksamhetens 
mål och syfte, målgrupp, lokaler, personal, handledning, verksam-
hetens innehåll, samverkan, dokumentation och kvalitetssystem.

Kommunens bedömning är att verksamheten bedrivs med god 
kvalitet och säkerhet.

Kommunens tillsyn 

eftersom vi är i den här miljön. Vi har en hög nivå på språket här 
vilket även utvecklar de boendes språk.

aktivt liv i rätt miljö

Brukarna stannar allt mellan tre månader till flera år. För Richard 
och hans kollegor är det viktigt att brukaren efter vistelsen hos dem 
kommer till en passande miljö.

–  Det är inte alls roligt att lämna en brukare som utvecklats hos oss 
och fått ett aktivt liv, i en miljö där han eller hon inte kommer att ha 
kompisar i sin nära vardag att kommunicera med. Kanske kan bara 
en person i personalen teckenspråk. Det är tufft. Personen blir mer 
isolerad och tappar i kommunikation.

Han konstaterar samtidigt att det är svårt för små kommuner att 
ha boendealternativ speciellt för döva och hörselskadade och att det 
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Dövkultur
Begreppet dövkultur började användas 1982 och definierades som 
att döva kan betraktas som en språklig minoritet.
• Dövkultur är levnadssätt, synsätt, erfarenheter, kunskaper och 

normer som genomlevs och sprids och som tillsammans med 
teckenspråket blir gemensamma för dövgruppen. 

• Dövkulturen är en livsform vars förutsättning är teckenspråk. 
• Dövkultur i sin djupaste mening förstärker medvetenhet och 

identitet hos döva och bidrar till stimulans och personlig utveck-
ling. 

• Dövkultur är själva nerven till dövas liv.

Källa: Sveriges Dövas Riksförbund

Kat-kit
KAT är en förkortning av Kognitiv Affektiv Träning.
KAT-kittet utvecklades ursprungligen i Danmark för barn med Asper-
gers syndrom genom ett samarbete mellan dr. Tony Attwood, psy-
kolog Kirsten Callesen och psykolog Annette Møller Nielsen.

Det primära syftet är att ge individen ökad förståelsen för sig själv 
och andra och för sitt beteende samt att utveckla det sociala sam-
spelet mot mer ändamålsenliga samvaroformer.

KAT-kittet består av en uppsättning KBT-verktyg som kan användas 
som kommunikationshjälpmedel i samtal kring tankar och känslor. 
KAT-verktygen erbjuder flera olika möjligheter att träna in nya sätt 
att känna och tänka.

KAT-kittet har tagits fram för att barn, ungdomar och vuxna ska få 
ökad insikt om samspelet mellan tankar, känslor och handlingar 
samt möjlighet att dela denna erfarenhet med andra. KAT-verktygen 
kan användas var och ett för sig eller tillsammans. Materialet ska till-
lämpas flexibelt utifrån varje persons individuella behov och svårig-
heter. Det är inte ett standardiserat underlag för en 14-veckors 
KBT-behandling – även om terapeuter givetvis kan använda alla 
KAT-verktygen i sin behandling. Med KAT-kittet som kommunika-
tionsstöd blir själva KBT-begreppet enklare att förstå och arbetssät-
tet mer strukturerat och visuellt.

KAT-kittet består av en hel uppsättning dynamiska kommunika-
tionshjälpmedel som ger individen stöd att bättre förstå sina egna 
tankar och känslor samt utvecklar hans/hennes förmåga att kom-
municera med andra. Att föräldrar och yrkesutövare får större kun-
skap om barnen de arbetar med är också ett mål för användningen 
av KAT-kittet.

Mer läsning: www.cat-kit.com

Tejping
Metoden Tejping kommer från Norge där den utvecklades av psy-
kologen och barnpsykoterapeuten Martin Soltvedt. Metoden har ut-
vecklats ur barnorienterad familjeterapi (BOF) och namnges även 
som leksamtal. Inom familjeterapin används metoden för familjer i 
behov av hjälp och stöd. Med hjälp av dockorna kan barn och ung-
domar lättare uttrycka sig.

Metoden används även inom målgruppen döva med utvecklings-
störning. För just personer som är döva och har en utvecklingsstör-
ning är det vanligt med en nedsatt språklig förmåga.

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 5 enheter och 46 plats-
er. 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



Mikael Andersson
VD / Placeringsansvarig

073-521 70 30

Lina Rancinger
Verksamhetschef / Föreståndare

0761-162 14 06

Lövängen tar emot män, kvinnor och par mellan 
18-55 år, vi är ett behandlingshem och utrednings-
hem med fokus på DBT, KBT, ESL och återfallspre-
vention.

Vi skapar trygghet, behandlar och utreder den en-
skilde klienten med respekt oavsett vilken psykia-
trisk diagnos som föreligger. Dessutom försöker vi 
i möjligaste mån tillgodose klientens behov i var-
dagen.

Vi har ett brett utbud av aktiviteter, både inom och 
utom anläggningen, såsom bio, gocart, bowling-

turneringar och många gemensamma utomhusak-
tiviteter. Vi har även egna hästar. Flertalet husdjur 
är också välkomna till oss.

Vården och omsorgen är helt individuellt anpas-
sad för att tillvarata och tillgodose klientens behov 
utifrån sjukdomsbild och vårdsituation. Vi utgår 
från diagnos, nivå och information om klientens 
psykiska funktion för att på bästa sätt kunna skapa 
en fast och strukturerad vardag med bästa tänkbara 
behandling och vård.

Välkommen att kontakta oss!

Det självklara valet!
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Lövängen
Appelholmsgatan 9, 570 02 Stockaryd

Tel 0382-205 60, 0382-205 61
Fax 0382-205 62

info@lovangen.se
www.lovangen.se

– Uppdraget på Lövängen är ett av de viktigaste 
i min karriär, säger Gun Skillmark, legitimerad 
psykoterapeut inom KBT och legitimerad arbets-
terapeut.

Lövängen ligger inbäddat i grönska i samhällets utkant. Tre huslängor rymmer tillsammans 31 vårdplatser. Utöver det finns här två 
längor med kontor, idrottshall, gym, biograf, bibliotek och gemensamhetsutrymmen. Stall och ängar för hästarna samt fotbollsplan 
finns också på området.

Lövängens socionom Johanna Danielsson i samtal med verksamhetschefen Lina Rancinger.

Nu tar vi nästa steg!
Socialstyrelsen beviljade nyligen Lövängen tillstånd att 
inrätta tio nya vårdplatser, vilket ger oss totalt 31 platser. 

Arbetet har pågått hela sommaren och redan idag står vi 
rustade med både färdiga lokaler och den personal som 
krävs.

Ytterligare ett exempel på att vi utvecklas är att all per-
sonal, inklusive timvikarier, har genomgått utbildning i 
dialektisk beteendeterapi, DBT.
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Text och Foto: Kerstin Karell

A
ssistansreformen infördes 1994. Grunden är att 
personer med omfattande funktionsnedsättningar 
ska ha möjlighet att leva ett liv som är likvärdigt 
med andra medborgares. Reformen står nu inför 
förändringar. Den 7 juni presenterade regeringen en 
lagrådsremiss med förslag för att motverka fusk och 

överutnyttjande. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.
Personlig assistans med dess bedömningar och ersättningar har 

debatterats livligt under flera år. Det var 2007 som Försäkringskas-
san ändrade bedömningarna för ersättningen. Delar av de grund-
läggande behoven började räknas som integritetskränkande och 
det blev svårare att nå upp till de 20 timmar per vecka som krävs 
för att få assistansersättning. Flera olika instanser har kritiserat 
Försäkringskassan bland annat för att minuter räknas för olika 
insatser vid bedömningar.

ansökningar har strömmat in

Sedan den första januari 2011 krävs tillstånd från Socialstyrelsen för 
enskilda att bedriva personlig assistans. Ansökningar ha strömmat 
in. Socialstyrelsen har förlängt tiden för att slutföra alla ansökningar 
och brukare har fått dispens från sina hemkommuner då dem de 
anlitat inte fått sitt tillstånd.

Den 16 februari i år överlämnade utredaren Susanne Billum be-
tänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersätt-
ning (SOU 2012:6) till regeringen. I betänkandet uppskattas det 
att 9-15 procent av all utbetald assistansersättning beror på fusk 
och felaktiga utbetalningar. Några av de uppmärksammade försla-

gen från utredningen var att en assistent inte ska få vara god man 
till den assistansberättigade, den assistansberättigades bostad ska 
kunna inspekteras om han/hon har anhöriga som assistenter och 
att Försäkringskassan ska kunna få uppgifter om assistenter från 
Skatteverket. Betänkandet väckte debatt, bland annat med anled-
ning av hembesöken som många ansåg skulle riskera att kränka 
grundläggande rättigheter som personlig integritet.

assistenter blir uppgiftslämnare

Den 7 juni presenterades en lagrådsremiss med åtgärder mot fusk 
och överutnyttjande inom assistansersättningen. Några av de kriti-
serade förslagen från betänkandet har strukits medan andra frågor 
har kommit i fokus, bland annat genom en debattartikel i Svenska 
Dagbladet av Vilhelm Ekensteen. Han lyfte där fram att det finns 
en risk att assistenter blir uppgiftslämnare om den assistansberät-
tigade.

Bakgrunden är att det i lagrådsremissen föreslås att tillstånds-
havare av assistans ska kunna återkalla ett tillstånd för assistans 
om brukaren inte får all den assistans som den enskilde är i behov 
av och assistanssamordnaren är skyldig att tillhandahålla, eller inte 
uppfyller lämplighetskraven som ställs för att beviljas tillstånd.

Vilhelm Ekesteen konstaterar i sitt debattinlägg att assistenterna, 
som är de som vet hur assistansen fungerar, riskerar att bli uppgifts-
lämnare vilket berövar de assistansberättigade deras integritet och 
självbestämmande. Och i grunden deras rätt att bestämma över sin 
egen assistans.

Turbulens
inom assistans

Det har hänt och händer mycket inom personlig assistans. För-
säkringskassans nya bedömningar har väckt debatt, det krävs till-
stånd för att bedriva personlig assistans och betänkandet i den 
så kallade fuskutredningen har utmynnat i en lagrådsremiss. Vi 
ställde fyra frågor till fyra olika aktörer inom personlig assistans.
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En stor utmaning för psykosocialt förändringsarbEtE är att 
skapa förutsättningar för utvärdEring. Politiker vill se effekten av 
investerade pengar i verksamheten, verksamheten önskar information om 
resultat för utveckling och den enskilde  behandlaren vill få bekräftelse att 
insatsen gör någon skillnad. Men är detta möjligt?

På konferensen ”Utvärdering på bättre grunder!” kommer både svenska och 
internationellt erkända forskare och praktiker att föreläsa om hur vi kan 
utvärdera socialt arbete med barn och ungdomar. Hur kan standardiserade 
formulär vara en del i utvärdering när man arbetar kliniskt med klient och när 
man vill utveckla en verksamhet. Vi kommer även att belysa ämnen som vikten 
av god implementation som en förutsättning för utvärdering och hur viktigt det 
är att beskriva det man gör.

Huvudtalare vid konferensen är Dr. Thomas Achenbach och Prof. Leslie Rescorla. 
De ligger bakom utvecklandet av ASEBA-skattningarna. Mer kända som CBCL, YSR 
och TRF. Dessa skattningar är bland de mest spridda skattningarna globalt och 
används i över 80 länder.

Konferensen riktar sig både till politiker, verksamhetschefer och praktiker inom 
socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om programmet och anmäl dig på journaldigital.se

utvärdEring på bättrE grundEr!
En nATionELL KonFEREnS oM ERFAREnHETER  
AV ATT UTVäRDERA SoCiAL ARBETE
Scandic Star hotEll lund / 16–17 oktobEr 2012



16 www.ssil.se

vilket tycker ni är ett bra respektive mindre bra förslag i  
lagrådsremissen? 
Föreningen JAG tycker att förslagen om skärpta krav på anordnare 
för att få tillstånd och att Försäkringskassan ska få mer resurser för 
att kunna höja kvaliteten på sina utredningar är bra förslag, som 
bidrar till att stärka den personliga assistansen. 
Ett av de förslag som var mindre bra i utredningen var förslaget om 
att god man inte ska få arbeta som personlig assistent. JAGs medlem-
mar har under våren träffat politiker och beslutsfattare för att prata 
om hur förslaget inskränker den enskildas självbestämmande och 
om hur det påverkar kvaliteten på assistansen negativt. Medlem-
marna lyckades övertyga politikerna och förslaget har nu tagits bort!

vilken är den enskilt nödvändigaste förändringen inom  
personlig assistans sett utifrån hur den är idag?
Under de senaste åren har praxis förskjutits och den humanistiska 
människosynen börjar försvinna mer och mer. Försäkringskassan och 
kommunernas bedömningar av rätten till personlig assistans har blivit 
hårdare och allt fler personer får indragna timmar eller assistansbeslut 
som inte går att omsätta i praktiken. Föreningen JAG anser att den 
nödvändigaste förändringen är att hitta tillbaka till den humanistiska 
människosynen och intentionerna med LSS för att personlig assistans 
även i framtiden ska möjliggöra för att personer med funktionsned-
sättningar ska kunna leva på samma villkor som andra.    

vilken är den viktigaste frågan för framtidens assistans?
En viktig fråga för framtidens assistans är utformningen av 
schablonen. Som schablonen är utformad nu så missgynnas de as-
sistansberättigade med störst behov av assistans. Har man assistans 
dygnet runt eller har behov av hjälp med arbetsledning eller behöver 
assistenter med särskild kompetens så blir assistansen dyrare men 
man får samma ersättning per timma. JAG har länge förespråkat en 
differentierad schablon och tror att det är viktigt för legitimiteten i 
assistansreformen att se över utformningen av schablonen. 

vilken fråga skulle ni vilja väcktes inom personlig assistans?
En viktig fråga som vi skulle vilja prata mer om är att öka med-
vetandet om vad personlig assistans är; att det är ett stöd som ska 
kompensera för en funktionsnedsättning och möjliggöra för den 
enskilde att leva på samma villkor som andra. Personlig assistans 
är inte vård utan handlar om stöd med sådant som den assistans-
berättigade skulle ha gjort själv om han eller hon inte hade haft sina 
funktionsnedsättningar. 

En annan fråga är att Försäkringskassans beräkningar av behovet 
av assistans inte går ihop med varken det verkliga livet eller ar-
betsrättsliga krav. Ett exempel är när Försäkringskassan endast 
beviljar assistans för några minuter under ett visst moment, exem-
pelvis träning.  Ett sådant beslut går inte att omsätta i praktiken 
eftersom det inte går att anställa en assistent som arbetar och får 
lön några minuter under en timmes träningspass men ändå måste 
vara närvarande under hela träningspasset för att kunna assistera 
under de moment Försäkringskassan beviljat personlig assistans 
för. Detta sätt att beräkna behov av personlig assistans leder till att 
den enskilde inte kan använda sin assistans till det han eller hon har 
behov av eftersom assistanstimmarna måste planeras så att de också 
blir godtagbar arbetstid för assistenterna. 

vilket tycker ni är ett bra respektive  
mindre bra förslag i lagrådsremissen? 
Bra förslag: Skyldighet för anordnare av personlig 
assistans att tillhandahålla all assistans (även om 
vi är osäkra på tillämpningen?)

vilken är den enskilt nödvändigaste  
förändringen inom personlig assistans  
sett utifrån hur den är idag?
Förändring av huvudmannaskapet, staten bör ta 
över all assistans. Då kan gränsen på 20 tim/vecka 
i grundläggande behov tas bort och nackdelarna 
med att ha olika ansvariga myndigheter för LSS 
minskas.    

vilken är den viktigaste frågan för  
framtidens assistans?
Vi tror att gränserna för när personlig assistans 
är den bästa insatsen bör diskuteras. Det finns 
problem med att assistans ges i så mycket större 
omfattning än vad som var tänkt när reformen 
infördes. Både vad gäller arbetsmiljön, vad assis-
tansen ska kunna användas till och resursmässigt. 

vilken fråga skulle ni vilja väcktes inom  
personlig assistans?
Vi skulle vilja att kommunernas ansvar för 
merkostnader för sjuklön togs bort och att denna 
kostnad räknades in i underlaget för ersättningen 
från Försäkringskassan.

Föreningen JAG

SKL

Johanna Andersson, verksamhetsjurist på Föreningen JAG

Peter Sjöquist, SKL



Kostnadsfritt, utan förpliktelser  
Placeringsservice är kostnadsfritt och utan 
förpliktelser 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!



vilket tycker du är ett bra respektive  
mindre bra förslag i lagrådsremissen? 
Bra är att försöka få till ett objektivt sätt att 
mäta kvaliteten och därmed garantera lika 
stöd för samtliga assistansberättigade och 
undvika att resurser används för ändamål 
som inte överensstämmer med samhällets 
intentioner. Mindre bra är att remissen utgår 
från generella, normativa värderingar hos po-
litiker och experter snarare än utifrån behov 
och önskningar hos människor som berörs av 
“kvaliteten”.

vilken är den enskilt nödvändigaste för-
ändringen inom personlig assistans sett 
utifrån hur den är idag?
Att specificera vad personlig assistans skall 

innehålla utan att inkräkta för mycket på den 
subjektiva viljan. Det är viktigt att få till stånd 
en rättvis och seriös assistans på samhällsnivå 
samtidigt som självbestämmande på individni-
vå. Kunskap om systemet borde byggas utifrån 
människor som lever med assistans varje dag.    

vilken är den viktigaste frågan för  
framtidens assistans? 
Att förstå behov hos dem som har svårast att 
uttrycka dem.

vilken fråga skulle ni vilja väcktes inom 
personlig assistans?
Vilken betydelse assistansen har för männis-
kor som använder den.

vilket tycker ni är ett bra respektive  
mindre bra förslag i lagrådsremissen? 
Lämplighetsprövningen vid utfärdandet av till-
stånd och möjligheterna att följa upp och återkalla 
tillstånd är bra. Mycket bra också att kommunen 
ska anmäla till Försäkringskassan när någon be-
viljas andra kommunala insatser för att minska 
risken med felaktigt utbetald assistans. 
Däremot har man tänkt helt fel när det gäller in-
spektioner i hemmet, något vi menar bryter mot 
europakonventionen. Kanske avstår någon från 
att fuska men det är inte en tillräckligt stark grund 
för att göra undantag från grundläggande rättig-
heter som rätten till skydd för hem och privatliv. 
Eftersom liknande regler inte återfinns inom an-
dra typer av statsbidrag förefaller den dessutom 
diskriminerande. 
Att assistansanordnare ska anmäla förändringar 
som påverkar rätten till assistans kan sätta as-
sistenter i en besvärlig situation, vad måste de 
rapportera till arbetsgivaren? Även detta riskerar 
kränka integriteten för de som har assistans.

vilken är den enskilt nödvändigaste  
förändringen inom personlig assistans  
sett utifrån hur den är idag?
Att Försäkringskassa och kommun ser till helheten 
i assistansen. Idag räknas det minuter för att hålla 
nere den beviljade tiden för assistans som leder 
till att den som har behov av personlig assistans 
alltmer tvingas att beskriva det mest intima i den-
nes vardag. Resultatet blir att det till exempel för 

ofta utfärdas jourbeslut som i praktiken gör det 
omöjligt att utfärda assistansen. En assistent kan 
inte göra ett kort inhopp för till exempel ett toa-
lettbesök för att sedan försvinna igen.   

vilken är den viktigaste frågan för  
framtidens assistans? 
Den som får assistans måste få möjlighet att leva 
ett liv som andra, precis som det står i lagen. 
Idag inskränker Försäkringskassan de möjlighe-
terna genom en snäv tolkning, det är inte håll-
bart. De menar att de enbart följer praxis men 
ofta initierar de själva förändringar. 

vilken fråga skulle ni vilja väcktes inom  
personlig assistans?
Varför det läggs så lite fokus vid barnets bästa när 
assistans nekas för barnet, syskon eller föräldrar. 
Det stycket i lagen känns mest som kosmetika som 
inte har någon förankring i hur det ser ut i verk-
ligheten. Varken Försäkringskassan, kommun 
eller domstol ägnar något utrymme att förklara 
hur barnets bästa beaktats när de (i tveksamma 
bedömningslägen) nekar assistans. 
Dessutom behandlar Försäkringskassan och dom-
stolarna varje tvåårsprövning som en ny ansökan 
istället för att enbart pröva om det skett några 
förändringar hos den som har assistans. Det inne-
bär ett stort stressmoment hos många med assis-
tans. En läkare som tvingades skriva ett nytt intyg 
ställde frågan ”vad i ordet kronisk är det Försäk-
ringskassan inte förstår?”.

Forskare Magnus Roos

Humana AB

Fil Dr John Magnus Roos.
 Forskare vid Ergonomidesign AB och 
Centrum för Konsumtionsvetenskap, 

Göteborgs universitet. 

Christian Källström, 
chefsjurist på Humana.
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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 

Placeringsjourens App
Appen som hjälper dig med 
Konstnadsfri placeringstjänst. 
Tillgängliga 24 timmar om dygnet. 
Matchar mot HVB och familjehem 
i hela Sverige.

(Scanna qr-koden med din iPhone)
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Text och Foto: Kerstin Karell

V
 i träffas på Unga Kris (Kriminellas revansch i samhäl-
let) lokal i Linköping, den lokalavdelning som hon 
själv startade för två och ett halvt år sedan. Men hon 
är tydlig med att det hon säger i intervjun kommer 
från henne som person, inte från Unga Kris.

–  Jag föreläser inte för Unga Kris längre, det ska-
dade vår relation till SiS och krockar med föreningen. Det jag uttalar 
om SiS är mina egna åsikter, säger Maria Moraes.

Och det är inget snack om att hon vet vad hon tycker, står för 
och vill se en förändring av. Det är mycket viktigt för henne att 
Unga Kris har en god relation till SiS (Statens institutionsstyrelse), 
eftersom de samarbetar kring utslussning av ungdomar vilket var 
det stöd som blev avgörande för henne själv den dag hon lämnade 
sitt LVU bakom sig. Eller som hon uttrycker det; ”Det ska vara en 
insluss in i samhället.”

Fint kvitto på bra arbete

I våras fick hon IM-priset. I motiveringen står: ”Maria Moraes får 
IM-priset till Britta Holmströms minne för att hon hade egen kraft 
att ta sig vidare från en svår ungdomstid med bland annat krimi-
nalitet och institutionsplacering och för att hon sedan använt den 
kraften för att hjälpa och stödja andra i samma situation.”

–  Att få priset känns bra. Det är ett kvitto på att jag gör ett bra 
arbete, det bästa kvittot hittills.

Prissumman på 50 000 kronor sitter på sparkontot för framtiden. 
I priset ingår även en resa till en av IMs verksamheter. Vart hon ska 
åka vet hon inte ännu och det kommer inte att ske förrän nästa år.

–  Mina tvillingtjejer är så små ännu, jag vill att de ska vara lite 
äldre, säger Maria och förklarar att hon 
jobbar mindre som verksamhetschef på 
Unga Kris just nu för hon vill få mycket 
tid med döttrarna.

Hon är en mogen 22-åring med stor in-
tegritet som talar klarspråk om sin egen 
situation och vad hon anser behöver för-
ändras inom ungdomsvården. Det hon 
verkligen är emot är den isolering som 
förekommer på institutioner. 

–  Jag vill att den ska avskaffas helt. De motiverar den med att man 
är en fara för sig själv eller för andra. Själv blev jag isolerad en natt 
för att jag hade rymt under ett tandläkarbesök, jag hade inte varit 
våldsam eller tagit droger. Det var en ren bestraffning. De säger att 
det ändrat på det där nu, men jag hör fortfarande från ungdomar 
att de varit inlåsta.

Inlåsning hörde liksom till

Varken under sin institutionsvistelse eller efteråt reflekterade Maria 
speciellt mycket över att isolering förekom, tills hon i sin roll inom 
Kris träffade Barnombudsmannen Fredrik Malmberg. Innan dess 
hade hon tänkt att inlåsning liksom hörde till. Men hon ville se en 
förändring. 

–  Jag träffade BO på ett möte och jag mer eller mindre konstate-
rade i en halv fråga att ”Barnkonventionen gäller väl inte på SiS?” 
Han blev lite chockad och sa att det gjorde den visst. Jag berättade 
om isoleringarna och det ledde till den kritiska rapport som BO 
släppte 2010 om just det.

I den konstateras att under 2009 blev drygt 300 ungdomar av-
skiljda på något av de 26 statliga ungdomshemmen. FN:s barn-
rättskommitté kritiserar Sveriges användning av isolering av unga 
på statliga särskilda ungdomshem. Motiveringen är att disciplinära 
åtgärder som isolering och andra straff som skadar barns fysiska 
och psykiska hälsa är strikt förbjudna enligt barnkonventionen, 
och bör avskaffas.

–  Att vara en del i den utredningen är en av de absolut viktigaste 
sakerna jag har gjort. Men jag vill att isolering ska avskaffas helt.

Hennes egen uppfattning av ungdomshemmen hon var på, var 

Kämpar för
  förbättringar

Maria Moraes åsikter om isolering har lett till en utredning av 
BO och hon fick nyligen pris av IM-stiftelsen. Som13-åring fick 
hon ett LVU och placerades på SiS. Hon är hård i sin kritik mot att 
ingen lyssnade på hennes önskemål och chockades över att det 
finns det hon kallar ungdomsfängelser i Sverige, fastän ingen vet.

” Att vara en del i den utredningen är en av 
de absolut viktigaste sakerna jag har gjort. 
Men jag vill att isolering ska avskaffas helt.
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att de var ungdomsfängelser, något hon inte trodde fanns i Sverige.
–  Då jag blev placerad för utredning innan LVU-domen, då trodde 

jag att jag skulle få komma ut till en fin miljö på landet med djur 
och sånt och ha det bra. Men jag kom in i ett rum med tonade rutor, 
fick klä av mig alla kläder, duscha och kissa i en burk och sedan 
fick jag en svart gympadräkt. Jag var i total chock. Och var enda 
unge som var där för utredning, trodde precis som jag, att efter de 
där åtta veckorna så skulle vi få komma hem, men så var det ju inte 
alls, säger Maria.

Bakgrunden till att det gick snett för henne är, enligt henne själv, 
ett tidigt utanförskap, en känsla av att inte höra till och att inte bli 
insläppt i den stora gemenskapen. Det leder till protester och i hen-
nes fall utåtagerande och destruktiva handlingar.

–  I början vill man vara till lags. Tänk att du står utanför en fin 
herrgård med höga dubbeldörrar. Du vill bli insläppt och knackar 
fint. Men ingen öppnar. Du knackar igen, lite hårdare, men ingen 
öppnar. Till slut ger du upp och börjar kasta ägg mot huset istället, 
du börjar skrika, krossa rutor och så vidare. Det var jag och mina 
vänner mot världen.

En känsla av att intehöra till

Känslan av att inte höra till förstärktes i skolan.
–  Vi delades liksom in i de duktiga och de stökiga redan från bör-

jan. Jag ifrågasatte väldigt mycket redan som liten och kom inte 
överrens med mina lärare. Jag tyckte inte att de vuxna kunde svara 
på mina frågor, att de inte visste något, och jag tappade respekten 
för dem.

Hemma fanns mamma. Marias föräldrar hade separerat då hon 
var tre månader, något hon som vuxen insett påverkat henne väldigt 
mycket. Det var uppslitande gräl och mycket oro då hon var barn. 
Även fast Maria och hennes mamma grälade otroligt mycket innan 
hon placerades på SiS så känner hon sig inte sviken av sin mamma. 
De tappade aldrig kontakten och har idag en vuxen relation. Hon 
vet att hennes mamma gjorde sitt bästa men att hon till slut inte vis-
ste vilket ben hon skulle 
stå på.

–  Mamma kallades till 
skolan  i  mellanstadiet 
och  fick  höra  vad  jag 
hade gjort, som att  jag 
stal  paljetter  från  pys-
selrummet.  Hon  visste 
att  jag  var  kapabel  till 
en del bus, men det kän-
des till slut som att hon 
trodde på allt lärarna sa, 
och allt var inte sant. Vi 
blev mer och mer osams.

Buset ledde till att Ma-

” Den enda behandling jag fick var ART. 
Sen var det miljöterapi, vilket skämt det är.

ria 13 år gammal åkte fast för rån. Familjen flyttade från Linköping 
till Norrköping i ett försök att få rätsida på allting. Men Maria blev 
allt mer våldsam mot sin mamma. De kom inte överrens alls.

–  På helgerna fick jag åka till någon form av hem men jag ville 
flytta helt. Jag sa flera gånger till socialtjänsten att jag vill flytta ifrån 
min mamma, att det inte fungerade. Jag ville flytta till min pappa 
eller till familjehem. Och det står även i mina papper men ingen gav 
mig den chansen. BUP skrev ut lugnande medicin som skulle vara 
ångestdämpande, utan någon utredning. Jag ville inte ta pillren. Då 
sågs jag som en fara för mig själv, allt blev så fel. 

Inte tagen på allvar

Att låta barnen och ungdomarna komma till tals är något Maria 
anser är en självklarhet. Hon är kritisk till att hon inte blev kallad till 
sin egen LVU förhandling, men fick komma då hon krävde det. Väl 
på plats träffade hon sitt rättsliga ombud som var en vikarie och ur-

Ålder:  21 år.
Bor: Centralt i Linköping.
Familj: Sambo och tvillingdöttrar.
Fritid: Spenderar jag min mina 
närmaste, äter gott och njuter av livet.
Läser: Absolut helst Paulo Coelho.
Det jobbigaste med tiden innan 
placeringen: Ångesten, känslan av 
att behöva fly hela tiden.
Bästa med jobbet  
inom Unga Kris: Alla underbara 
människor och möten!

Maria Moraes
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säktade sig med att det bara funnits lite tid att titta på hennes papper.
–  Alla yrkade på LVU utan att ha ställt en enda fråga till mig. Det 

enda jag fick sagt var att jag inte ville att de skulle snacka skit om 
mina kompisar.

Maria är kritisk till att ingen vuxen verkligen pratade med henne 
om hennes önskemål och gav henne en chans att bo i familjehem 
eller hos pappan. 

–  Institution ska bara förekomma när man provat allt annat. Och 
det hade man inte i mitt fall.

När hon efter en första felplacering kom till rätt plats stannade 
hon ett år. Hon kom snabbt fram till att hon skulle sköta sig så att 
hon kom ut. Men hon kan inte se att något var speciellt bra under 
placeringstiden. Det gav ingenting.

–  Den enda behandling jag fick var ART. Sen var det miljöterapi, 
vilket skämt det är. Det jag och alla andra behöver är hjälp att bryta 
kriminella tankemönster, hjälp i hur man beter sig i relationer och 
chans att prata med psykolog.

Psykologen nystade ut livet

Enligt Maria var det ingen på hennes institution som fick ha regel-
bundna samtal med en psykolog, det fanns inte tid. Själv hade hon 
med jämna mellanrum besök av en psykolog från BUP i Norrköping 
som reste till henne för att ha samtal, både under utredningstiden 
och hela LVU-placeringen

–  Hon blev min räddning. Jag fick hjälp att jobba med mig själv 
och komma fram till varför jag var så arg, varför jag bråkade så 
mycket med mamma, känslan av utanförskap och hur mina föräld-
rars konfliktfulla relation hade påverkat mig. Hon hjälpte mig att 
reda ut nystanet. Den hjälpen ska alla få.

Men som Maria säger, i slutändan var det hon själv som bestämde 
sig för vilken väg hon skulle gå, och hon ville ändra sitt liv. Hon sat-
tes på tåg hem till Norrköping, men visste inget om vad som skulle 
hända. Ingen utsluss var planerad, hon avråddes från att ta kontakt 
med sina gamla kompisar och hennes skola ville inte ha tillbaka 
henne. ”Jag hade värsta ryktet i stan”. Under permissionen några 
månader innan hade hon bara mått dåligt, svettats och spytt hela ti-
den och visste nu inte vad hon skulle ta sig till då hon var på väg hem.

–  Man är inte van att vara ute i samhället och det blir för mycket. 
Det bara bubblar inom en och man tror att man ska spricka. Jag 
visste inte vem jag var och vad jag ville.

Gled med till Unga Kris

Det var på tåget under permissionen som hon träffade en kille som 
avslutat sin placering. Han berättade att han hade organiserad ef-
tervård och att han skulle få kontakt med Unga Kris i Norrköping. 

–  Så jag bara gled med honom dit och en kvinna där blev min kon-
taktperson. På Kris hittade jag tjejer som jag kunde vara med. Det 
var otroligt skönt. I början gjorde jag allt med Unga Kris. Det var 
min räddning, min väg in i samhället som ingen annan kunde fixa.

Maria inser att institutioner alltid kommer att finnas men hon vill 
se förändringar innanför väggarna. Ungdomarna ska bli lyssnade 
på, jobba med motivation, få prata med psykolog, ges riktig behand-
ling, utbildning och få verktyg som leder till förändring. De ska inte 
bli inlåsta och få en planerad insluss in i samhället.

Själv vet hon inte riktigt vad som kommer att hända i hennes eget 
liv. Hon håller på och skriver på en bok, funderar på att engagera 
sig partipolitiskt och när en dröm om att starta en folkhögskola. 
Det finns alla möjligheter.   

Ring för köpråd: 0911-21 11 10
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Storviksgårdens Kvinnobehandling är ett behand-
lingshem för kvinnor från 18 år och uppåt. Vi arbetar med 
enskild terapi och gruppterapi. Vi fokuserar på skam, 
skuld, övergrepp, relationer, attityder och beteenden. Vi 
jobbar med beroendet och framförallt det bakomlig-
gande problem till varför kvinnan behöver ta till sinnes-
förändrande som alkohol och droger.

Målgrupp:
• Alkohol/Narkotikamissbruk.
• Läkemedelsmissbruk.
• Blandmissbruk.
• Relationsstörningar.
• Kriminalitet.
• Blivit utsatt för fysisk o psykisk misshandel.
• Destruktiva beteenden och mönster, rädsla och låg självkänsla.

Besök gärna våran hemsida www.storviksgarden.se

Är ni intresserad av att placera en kvinna på Storviks-
gården så kontakta oss gärna på telefon 0290-31600, 
0290-31604 eller maila på info@storviksgarden.se
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Endast fyra av tio kommuner 
har idag rutiner för att förebyg-
ga  vräkning  av  barnfamiljer. 
Det visar Socialstyrelsens för-
sta öppna jämförelser av kom-
munernas arbete mot hemlös-
het 2011. Men resultatet visar 
också att ett utvecklingsarbete 
pågår i många kommuner.

– Inga barn ska behöva tving-
as bort från sina hem. För att 
hindra att barnfamiljer vräks 
och  hamnar  utanför  den  or-
dinarie bostadsmarknaden är 
det  viktigt  att  kommunerna 
arbetar  förebyggande,  säger 
Annika Remaeus, utredare på 
Socialstyrelsen.

Trots  det  saknar  sex  av  tio 
kommuner en aktuell, skriftlig 

och på  ledningsnivå beslutad 
rutin  för  hur  socialtjänsten 
ska förhindra att barnfamiljer 
vräks. 

–  Säkerställda  rutiner  är  en 
viktig  förutsättning  för  att 
kommunerna ska kunna agera 
aktivt och snabbt vid en första 
signal  om  att  en  barnfamilj 
riskerar att bli avhyst från sin 
bostad. Det kan handla om att 
ha  ett  bestämt  arbetssätt  när 
familjen  till  exempel  inte har 
betalat hyran i tid.

Jämförelserna visar på stora 
variationer över landet. I Ble-
kinge län har 80 procent av de 
svarande kommunerna rutiner, 
medan ingen kommun i Jämt-
lands län har svarat att de har 

någon  sådan  rutin. Det  finns 
också  skillnader  mellan  stor-
stadsregionerna,  där  antalet 
personer som står utanför den 
ordinarie  bostadsmarkanden 
är störst.

De barnfamiljer som drabbas 
av vräkning hamnar oftast i nå-
gon form av tillfälligt boende. 
Därmed ingår de i Socialstyrel-
sens definition av hemlöshet, 
där både de som saknar bostad 
helt  och  de  som  har  relativt 
långsiktiga  sociala  bostads-
kontakt räknas in. I maj 2011 
var omkring 34 000 personer 
hemlösa  och  utestängda  från 
bostadsmarknaden,  enligt  en 
kartläggning som gjordes un-
der en vecka 2011.

Få förhindrar vräkning av barnfamiljer

De flesta unga mår bra. Men 
andelen som mår dåligt mins-
kar inte. Var tredje tjej, 16-24 
år, uppger att de  regelbundet 
har besvär av ängslan, oro eller 
ångest. Bland killar i samma ål-
der är det 13 procent. Det visar 
Ungdomsstyrelsens  uppfölj-
ning av ungas livsvillkor, Ung 
idag 2012. 

Ungdomsstyrelsen kan kon-
statera att andelen unga  som 
får  antidepressiva  läkemedel 
har  ökat  kontinuerligt  sedan 
2006. Det var 6,7 procent av 
tjejerna i åldern 20-24 år och 
3,6 procent av killarna som fick 
antidepressiva läkemedel på re-
cept 2011. 

−  Det  är  allvarligt  att  den 

grupp unga  som  säger  att de 
mår  dåligt  inte  minskar.  Vi 
ser också nu att andelen unga 
som  tar antidepressiva medel 
ökar. Sammantaget ger det en 
illavarslande bild av ungas psy-
kiska hälsa, säger Per Nilsson, 
generaldirektör på Ungdoms-

styrelsen. 
Vart fjärde dödsfall i ålders-

gruppen 15-19 år är orsakat av 
självmord och i åldersgruppen 
20-24 år är vart tredje dödsfall 
orsakat  av  självmord.  Själv-
mord är vanligare bland killar 
än bland tjejer. 

Andelen unga, 13-17 år, som 
har  varit  placerade  utanför 
hemmet har ökat stadigt sedan 
2005. Under 2010 var det tre 
procent som någon gång hade 
varit  placerade  enligt  social-
tjänstlagen,  SoL,  eller  lagen 
med  särskilda  bestämmelser 
om vård av unga, LVU. Ande-
len är lika för killar och tjejer 
men ökningen sker nu främst 
bland killar. 

Unga får allt mer antidepressiva

I  våras  lade  Stefan  Carlsson, 
utredare för Statens vård- och 
omsorgsutredning,    fram  be-
tänkandet Gör det enklare! 

I det föreslår han att dagens 
tolv  myndigheter  inom  vård 
och omsorg, där Socialstyrel-
sen och Läkemdelsverket är de 
största, ska bli fyra: Kunskaps-

myndigheten,  Inspektionen, 
Infrastrukturmyndigheten och 
Myndigheten för välfärdsstra-
tegi.

Stefan Carlsson konstaterar 
att Socialstyrelsen brottas med 
sina  dubbla  roller  som  både 
granskare och rådgivare. 

Förändringen är tänkt att gå 

snabbt. Den sista augusti skulle 
alla remissvar vara inne. I sep-
teber kommer en avsiktsförkla-
ring från regeringen i budget-
propositionen och rekrytering 
av de nya generaldirektörerna 
inleds. 

Den första januari 2014 ska 
de nya myndigheterna invigas.

Socialstyrelsen försvinnerKommuner förlorar 
rättstvister om barn

I en årsbok har assistansföre-
taget Humana sammanfattat 
hur bolagets jurister lyckades 
med att överklaga beslut om 
personlig assistans från kom-
muner och Försäkringskassan. 
Humana drev 77 domar som 
gällde barn och i 49 procent av 
dessa ändrades besluten till kli-
entens fördel. I andra typer av 
ärenden fick Humana rätt i 30 
till 40 procent av fallen. 

Ökad meddelarskydd 
ska utredas

Regeringen anser att det be-
hövs ett bättre meddelarskydd 
för privatanställda i verksamhe-
ter som finansieras av offentli-
ga medel. Frågan ska utredas.

Egen myndighet för 
fosterhemsbarn

En ny myndighet ska  hand-
lägga och pröva ansökningar 
från fosterhemsbarn som van-
vårdats. Den inleder sin verk-
samhet vid årsskiftet.

Ny svensk standard 
för äldrevård

Det svenska standardise-
ringsorganet SIS, Swedish 
Standards Institute, har fått i 
uppdrag av regeringen att ta 
fram en kvalitetssäkring för äld-
revård och äldreomsorg. Det 
nya verktyget ska kunna använ-
das som ett förbättringsverktyg 
och för kravsättning i samband 
med upphandlingar.

Fler kvalitetsbokslut 
inom omsorgen

Attendo var först ut med kva-
litetsbokslut i våras. Nu har Frö-
sunda och Carema Care gått ut 
med att även de ska visa upp 
kvalitetsbokslut. Företagen väl-
jer själva vad de tar med i sina 
bokslut.  
Källa: Dagens Samhälle

12 000 unga helt  
utanför samhället

Nu ska det utredas vad de  
cirka 12 000 unga som varken 
studerar eller arbetar faktiskt 
gör. Siffran är en uppskattning 
och tre år gammal. Många i 
gruppen är nyanlända, har bli-
vit föräldrar, har funktionsned-
sättningar eller psykisk ohälsa 
men ovetskapen är stor.



Anecta Translink 
 

specialist på  
företagsöverlåtelser inom  
vård, skola och omsorg 

 
 
 

Stockholm 08-755 55 90 | Jönköping 036-12 66 40 
Malmö 040-630 99 39 | www.anecta.se 

 

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 Friberg
Tel: 0701-72 67 64 
cecilia@casatorcare.se

Kontakt:
Anna Karlsson

Kontakt:
Anna Karlsson
Tel: 0768-77 52 62
anna@casatorcare.se

Tel: 0768-77 52 62
anna@casatorcare.se

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).

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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Det går inte att se några stora 
och  entydiga  kvalitetsskillna-
der mellan privat och offent-
lig äldreomsorg. Däremot har 
storleken  på  den  enhet  som 
utför  olika  insatser  till  äldre 
betydelse. Äldre som bor i små 
särskilda boenden är nöjdare 
än de som bor i stora boenden, 
visar en rapport från Socialsty-
relsen.

 I slutet av december fick So-
cialstyrelsen  i uppdrag av re-
geringen att undersöka om det 
finns  skillnader  i  vården  och 
omsorgen om äldre beroende 
på  om  verksamheten  drivs  i 
enskild  eller  kommunal  regi. 
Rapporten bygger på analyser 
av flera olika datamaterial och 
tidigare studier.

 – Vi kan idag inte se att det 
finns  några  stora  entydiga 
skillnader i kvaliteten på vår-
den  och  omsorgen  om  äldre 
beroende på om den bedrivs i 
enskild  eller  kommunal  regi, 
säger  Lars-Erik  Holm,  gene-
raldirektör på Socialstyrelsen.

 Enligt rapporten verkar kom-
munala  utförare  vara  något 
bättre  i  fråga  om  så  kallade 
strukturmått, som speglar vilka 
förutsättningar verksamheter-
na har att ge en god vård och 
omsorg om äldre. Hit räknas 
till exempel personaltäthet, ut-
bildning och boendestandard. 

Samtidigt tycks enskilda ut-
förare  vara  något  bättre  när 
det  gäller  så kallade process-
mått, som visar det arbete som 
utförs  i  verksamheterna.  Det 
kan handla om att göra riskbe-
dömningar  för  att  förebygga 
trycksår hos äldre eller möjlig-
heten för äldre att få välja mel-
lan två maträtter.

 – Det  finns små skillnader, 
men de är inte entydiga. Däre-
mot tycks det finnas ett sam-
band  mellan  storleken  på  ett 
boende och hur nöjda de äldre 
är. Mindre enheter har fler nöj-
da äldre och anhöriga än större 
enheter, oavsett om de bedrivs 
i enskild eller kommunal regi, 
säger Lars-Erik Holm.

 Rapporten visar även:
• Endast små skillnader i kva-

litet  framträder  när  enskilda 
utförare som är vinstdrivande 
jämförs med dem som är icke-
vinstdrivande.  För  att  kunna 
dra några säkra slutsatser be-
hövs  fördjupande  undersök-
ningar.

• Det finns inte några skillna-
der mellan regiform och antal 
ärenden som anmäls till Soci-
alstyrelsen  enligt  lex  Maria, 
lex  Sarah  eller  från  enskilda 
personer.

– Detta är ett outforskat om-
råde. Det behövs fler nationella 
studier,  både  om  skillnaden 
mellan enskilda och kommu-
nala utförare samt effekter av 
konkurrensutsättningen, säger 
Lars-Erik Holm. 

Han framhåller att det alltid 
är  kommunen  -  oavsett  regi-
form  -  som  ansvarar  för  att 
följa  upp  att  äldre  personer 
får den hjälp de behöver och 
att verksamheterna håller bra 
kvalitet.

Privat och offentligt är lika bra

Ny  forskning  visar  att  idrot-
ten  skyddar  ungdomar  från 
depression och ökar självkäns-
lan. Idrottande ungdomar trivs 
bättre i skolan, dricker mindre 
alkohol och begår färre brott 
än jämnåriga som inte är enga-
gerade  i  föreningar  eller  som 
slutar med idrotten.

– Våra resultat visar hur vik-
tigt det är att uppmuntra barn 
och ungdomar att idrotta, sä-
ger  Metin  Özdemir,  forskare 
vid Örebro universitet.

–  För  att  se  vilka  effekter 
idrotten har, undersökte vi hur 
ungdomar  förändras  när  de 
börjar eller slutar med idrott, 
säger Metin Özdemir, som till-
hör Center for Developmental 
Research,  CDR  vid  Örebro 
universitet.

Tidigare undersökningar har 
jämfört  idrottande  och  icke-

idrottande  ungdomar  vid  ett 
tillfälle men för att få en tyd-
lig uppfattning om orsak och 
verkan har forskarna följt över 
400 ungdomar mellan 12 och 
16 år under tre år. De fokuse-
rade på sex olika faktorer som 
spelar en viktig roll för ungdo-
mars utveckling - depression, 
självkänsla,  skoltrivsel,  från-
varo, brottslighet och alkohol.

Resultaten visar att det finns 
många fördelar med att delta 
i organiserad  idrott – det vill 
säga där det finns vuxnas när-
varo, regelbundna och schema-
lagda träffar och utvecklande 
aktiviteter. Ungdomarna, som 
idrottar i en förening, mår bätt-
re både psykiskt och fysiskt.

– Våra resultat visar att ung-
domar  som  börjar  med  en 
idrott  vänder  sin  utveckling. 
Depressiva symptom minskar 

markant och ungdomarna får 
en bättre självkänsla. De trivs 
bättre i skolan och undviker att 
hamna i problem med lagen.

– När vi jämförde dem med 
ungdomar som lägger av med 
idrotten  såg  vi  det  motsatta. 
Ungdomar  som  slutade  med 
idrott fick i större utsträckning 
problem med depression, alko-
hol och brottslighet. De uppvi-
sade till och med sämre resultat 
än ungdomar som aldrig hade 
idrottat, säger Metin Özdemir.

Ungdomar mår bra av idrottandeNy chef på Renforsen
Mats Kärnestad är ny insti-

tutionschef för SiS LVM-hem 
Renforsen i Vindeln. Han är le-
gitimerad sjuksköterska med 
gedigen erfarenhet av tvångs-
vård av vuxna missbrukare.

Carema Orkidén får 
nytt förtroende

Carema Orkidén vann upp-
handlingen som avser driften 
av fyra gruppbostäder enligt 
LSS vid Örbrinken och Vitnäs-
vägen i Huddinge. Beräknad 
avtalsstart var 2012-09- 01 
och avtalet löper i två år med 
möjlighet till totalt fyra års för-
längning. Detta är tredje om-
gången som Carema Orkidén 
fått förtroendet att driva grupp-
bostäderna på entreprenad. 
Kontraktsvärdet ligger på cirka 
12,9 Miljoner kronor per år.

Förstärkt tillsyn av 
psykiatriska vården

Regeringen har gett Social-
styrelsen i uppdrag att förstärka 
tillsynen över den psykiatriska 
hälso- och sjukvården. Social-
styrelsen tilldelas 50 miljoner 
kronor för genomförandet av 
uppdraget och ska senast den 
15 maj 2013 redovisa erfaren-
heter och resultat. 

Ny avdelning på  
Margretelund

SiS ihar invigt en ny av-
delning, kallad Arnhem, för 
tvångsvårdade pojkar i ålderna 
16-20 år på Margretelund.   
Avdelningsföreståndare är  
Lotta Brakken.

Humana och Förenade 
Care i forskning

Humana och Förenade Care 
har slutit avtal med Ersta skön-
dal högskolan om att ingå sam-
arbete kring tre studier under 
lika många år. Det är Institutet 
för organisations- och arbets-
livsetik (IOA) vid högskolan 
som ansvarar för det treåriga 
avtalet. Studierna handlar om 
bemötande, om chefsroller 
inom omsorgen samt om vår-
dens aktörer.

Ny direktör för  
Äldrecentrum

Chatrin Engbo blir ny direktör 
för Stiftelsen Stockholms läns 
Äldrecentrum. 



•	Familjestödsboende
•	Jourhem
•	Familjehem
•	Träningslägenhet
•	Familjebehandling
•	Kvalificerat		
kontaktmannaskap
•	Umgängesstöd

08-668	44	33
Stora	gungans	väg	14

122	31	Enskede

Plats för anknytning.

R
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D
E
D

www.cean.se

Anknytning är livsviktigt, i synnerhet för unga människor. I vår behandling är deras 
tillit och tro på den egna förmågan att klara livet helt avgörande. Därför arbetar vi 
mycket nära våra ungdomar i den vardag de snart ska vara en del av. Hos oss bor man 
själv, men aldrig ensam, man går i skolan eller jobbar, men aldrig vind för våg och man 
samtalar, men aldrig i förhörsform. Det handlar om att skapa tillit och egenvärde 
i alla led. Vi på Cean vill vara en god och samordnande kraft som hjälper ungdomar 
och stjälper byråkratiska hinder. Och det är aldrig för sent, hur dyster bilden än är.
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Under år 2011 hade BRIS Vux-
entelefon- om barn 2 600 stöd-
jande samtal med vuxna med 
frågor om barn. 

Det vanligaste kontaktområ-
det var myndighetskontakter, 
och det är också det område 
som ökade mest under år 2011. 
Under året berörde 990 samtal 
i BRIS Vuxentelefon – om barn 
Myndighetskontakter,  vilket 
utgör 38,1 procent av alla sam-
tal under året. 

När  vuxna  kontaktar  BRIS 
om  Myndighetskontakter 
handlar  det  ofta  om  att  de 
vuxna har sökt stöd hos olika 
myndigheter och instanser för 
att få hjälp för sitt barn, eller 
hela familjen, men inte lyckats. 

Det näst vanligaste samtals-

området  under  år  2011  var 
skilda föräldrar. 980 av samta-
len berörde skilsmässor, vilket 
utgör 37,7 procent av alla sam-
tal under förra året. 

Vid djupläsning av samtals-
beskrivningar  inom  de  olika 
områdena  framkommer  det 
att vid en tillfällig kris, som en 
skilsmässa,  upplever  många 
föräldrar att både de, och bar-
nen behöver stöd av samhället, 
men lyckas inte få det.

Många  vågar  inte  kontakta 
socialtjänsten, trots att de upp-
lever  att  barnen  mår  mycket 
dåligt, eftersom de oroar sig för 
vilka konsekvenser en kontakt 
med socialtjänsten kan få. An-
dra har kontaktat socialtjäns-
ten, men upplever att de  inte 

blir tagna på allvar, eller att det 
inte finns någon hjälp att tillgå. 

Ofta upplever föräldrar som 
kontaktar  BRIS  om  myndig-
hetsproblem  och  skilsmässor 
att de har svårt att orka med att 
vara förälder och att de behö-
ver hjälp för att kunna ge bar-
nen det stöd de behöver. Många 
är oroliga över sina barns, och 
sin egen, psykiska hälsa.

Kattis  Ahlström,  general-
sekreterare  i  BRIS  säger  att 
föräldrar  och  barn  måste  få 
hjälp och stöd i tid, innan kon-
sekvenserna blir allvarliga.

– Många av föräldrarna efter-
frågar stöd som är tillgängligt 
och  okomplicerat,  för  både 
dem och för barnen. 

Föräldrar vill ha okomplicerat stöd

CAN  har 
presenterat 
sin  drog-
vaneunder-
sökning  för 
2012.  Den 
visar  att 

färre  elever  dricker  alkohol, 
den ökning som varit i narkoti-
kaanvändning bland pojkar de 
senaste åren har avstannat och 
den  långsamt  sjunkande  tren-
den i tobaksanvändning håller 
i sig. De största förändringarna 

gäller alkohol. Där har debut-
åldern blivit högre, konsumtio-
nen gått ner och utvecklingen 
har  gått  hand  i  hand  med  en 
lägre nivå av självrapportade al-
koholproblem både i grundsko-
lans år 9 och i gymnasiets år 2.

Debutåldern har minskat

I  framtiden bör det bara  fin-
nas  två  påföljder  –  fängelse 
eller böter. Är fängelsestraffet 
kortare än ett år ska villkorligt 
fängelse dömas ut. Det framgår 
av  Påföljdsutredningen  (SOU 
2012:34, som letts av Fredrik 
Wersäll och överlämnades till 
regeringen i slutet av maj.

Påföljderna  villkorlig  dom 
och skyddstillsyn ska tas bort 
och  ersättas  med  villkorligt 
fängelse. 

Fängelsestraff som är kortare 
än ett år ska dömas ut villkor-
ligt  om  det  inte  är  fråga  om 
återfall i brott. Villkorligt fäng-
else innebär att en person kan 
dömas till ett fängelsestraff på 
en viss tid men att den dömde 
inte behöver avtjäna straffet i 

anstalt. Förutsättningen är att 
hon  eller  han  uppfyller  vissa 
villkor. 

Villkorligt  fängelse kan  för-
enas med en rad olika tilläggs-
sanktioner, ett exempel är vård- 
eller påverkanssanktion. 

Många  brott  har  samband 
med missbruk eller andra per-
sonliga  problem.  Vård-  eller 
påverkanssanktion ska kunna 
dömas ut när den tilltalade har 
behov av missbruksbehandling 
eller  annan  behandling  som 
finns att tillgå. 

–  Om  förslaget  genomförs 
innebär det att stora satsningar 
måste göras på frivården och 
dess innehåll, säger Nils Öberg, 
generaldirektör  för Kriminal-
vården. 

Påföljdsutredningen föreslår 
även bättre anpassade påfölj-
der  för  ungdomar  mellan  15 
och  17  år.  Idag  finns  påfölj-
derna ungdomsvård, ungdoms-
tjänst och sluten ungdomsvård. 
När ingen av dessa är lämpliga 
kan det leda till att unga pla-
ceras i fängelse. En av de nya 
påföljder som utredningen fö-
reslår är kontaktskyldighet för 
unga. 

Den som döms till kontakt-
skyldighet för unga ska hålla 
kontakt med en kontaktperson 
i mellan två och sex månader. 
Socialnämnden i den dömdes 
hemkommun ska vara huvud-
man.  Deltagande  i  program 
som  motverkar  återfall  ska 
också kunna ingå i påföljden.

Fängelse eller böter - inget annatBlomsterfonden säger 
upp hemtjänstavtal

Den ideella föreningen 
Blomsterfonden har beslutat 
att säga upp sitt avtal med 
Danderyds kommun om att ut-
föra hemtjänst. Anledningen är 
att nuvarande ersättningsnivå-
er inte går att förena med god 
kvalitet och ekonomi i balans. 
En dialog har förts under hela 
våren utan att komma fram till 
en hållbar lösning. Beslutet be-
rör cirka 230 hemtjänstkunder 
och 40 medarbetare.

Behandlingshemmet 
Duvan läggs ner

LP-stiftelsens behandlings-
hem Duvan i Eskilstuna har 
lagts ned. Den främsta anled-
ningen är den misshandel som 
skedde där strax före jul men 
bakom beslutet ligger även 
ekonomiska orsaker då place-
ringarna har minskat. 

Billigare med tidig 
hjälp vid ADHD

Samhällskostnaden för ett 
barn med ADHD blir 5,5 miljo-
ner kronor om skolan och an-
dra instanser gör allt rätt. Gör 
de fel blir summan 2 miljoner 
högre. Siffrorna kommer från 
seminariet ”Vad får ett barn 
med psykisk ohälsa kosta?” 
som Attention organiserade 
under Almedalsveckan.

Socialstyrelsen tar 
över spelberoende

Regeringen har uppdragit åt 
Socialstyrelsen att ta fram en 
plan för hur myndigheten kan 
stödja utvecklingen av vård och 
behandling av spelberoende. 
Ansvaret har tidigare legat på 
Statens folkhälsoinstitut. 

Ja till sprutbyte
Socialstyrelsen har nu sagt ja 

till Stockholms läns landstings 
ansökan om sprututbytespro-
gram. Verksamheten väntas 
dra igång i slutet av året på S:t 
Görans sjukhusområde.

Grönåshemmet vill  
utöka i Sollefteå

Grönåshemmet bedriver 
verksamhet i Järvsö och Boll-
näs och vill nu utöka och starta 
ett behandlingshem även i Sol-
lefteå. Går allt som det ska star-
tar verksamheten i höst.



Helhetslösning
Solberga by erbjuder en 
helhet för barn och ungdomar 
med boende/korttidsvistelse, 
skola och fritidsaktiviteter 
i en vacker och levande 
bygemenskap. Vår styrka är 
förmågan att skapa ett socialt 
sammanhang för den enskilde 
som bygger på trivsel och 
trygghet. 

Fokus på dem vi finns till för
Upprättande av planer och pedagogiska insatser sker alltid i nära 
samverkan med brukare och vårdnadshavare. En röd tråd i Solberga 
bys pedagogik är att utveckla elevernas självbestämmandeförmåga. 
För elever som har svårt att kommunicera, erbjuds alternativ kom-
munikation i form av bildstöd, pecs, samtalsmatta m.m. 

Våra årliga kundundersökningar visar på hög nöjdhetsgrad!

Vi har särskola för barn och ungdomar mellan 7-17 år, klass 1-9, samt elevhem, 
korttidshem och fritidsverksamhet med tillstånd enligt LSS.

Föreningen Solberga by är en  
ideell förening utan vinstintresse

www.solbergaby.se

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 stimul-
eras 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 med kommuner över hela Sverige och har upptagning-
sområde 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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På ett seminarium i Almedalen 
om  hedersrelaterat  våld  ”In-
låst,  bortgift,  mördad”  pre-
senterade  rikspolischef  Bengt 
Svenson  ett  åtgärdspaket  för 
att  förstärka  Polisens  arbete 
mot hedersbrott. 

Åtgärderna består av en po-
lisiär expertgrupp, en heders-
hotline och en nationell kun-
skapsbank.

– För att polisen ska bli bättre 
på  att  utreda  hedersbrott  ser 
jag  behov  av  en  polisiär  ex-
pertgrupp mot hedersvåld dit 

utredarna  i  länen  vid  behov 
kan vända sig för att få stöd i 
komplicerade ärenden. En ut-
redare som behöver rådgöra i 
sitt ärende ska kunna lyfta te-
lefonluren och slå numret till en 
”hedershotline” där en erfaren 
och kunnig utredare kan ge råd 
och stöd i det aktuella ärendet, 
säger rikspolischef Bengt Sven-
son.

Den polisiära expertgruppen 
mot hedersvåld ska bestå av en 
handfull utredare som har be-
prövad erfarenhet och kunskap 

om hedersproblematik. 
Vid behov ska expertgruppen 

även kunna biträda i utredning-
ar.  Expertgruppen  kommer 
kontinuerligt att bygga upp en 
kunskapsbank av de samlade 
erfarenheterna  och  problem 
som man har tagit ställning till 
under året. Syftet med detta är 
att hitta framgångsfaktorer och 
best-practice  som  sedan  kan 
spridas  i  landet och  som  ska 
ligga till grund för effektivare 
utredningar och i längden fler 
fällande domar.

Polisen kraftsamlar mot hedersvåld

Det är stora regionala skillna-
der  i  tillgången  till  hjälpme-
del. Det visar en kartläggning 
som Hjälpmedelsinstitutet har 
gjort. Skillnaderna beror fram-
för allt på om ett hjälpmedel 
är förskrivningsbart eller inte. 
Resultatet visar också att kost-
naderna för att få tillgång till 
hjälpmedel  varierar beroende 
på var i landet man bor. 

Kostnaderna för att få hjälp-
medel för den enskilde indivi-
den varierar  i kartläggningen 
mellan 0 och 25 000 kronor. 
Det  är  närmare  tio  procent 
av  Sveriges  befolkning  som 
använder  hjälpmedel  för  att 
kompensera en funktionsned-
sättning, och många befinner 
sig i en redan ekonomiskt utsatt 
situation.

– De skillnader mellan lands-
ting och regioner som vi kan se 
i kartläggningen ter sig orim-

ligt stora, säger Jan Grönlund, 
direktör för Hjälpmedelsinsti-
tutet. Dessa skillnader är inte 
heller  i  linje  med  hälso-  och 
sjukvårdslagens intentioner. På 
flera andra områden finns både 
nationella  riktlinjer  och  stra-
tegier. Det borde  finnas  även 
inom hjälpmedelsområdet.

I undersökningen har Hjälp-
medelinstitutet utgått från två 
fallbeskrivningar – en 17-årig 
pojke med ADHD och en kvin-
na i 45-års åldern med progre-
dierande synskada – och deras 
hjälpmedelsbehov.  Endast 
drygt  hälften  av  landstingen 
i  undersökningen  kunde  för-
skriva de flesta av hjälpmedlen 
som efterfrågades i undersök-
ningen.

Resultatet visar också på olika 
förutsättningar för att få infor-
mation eftersom transparensen 
i många landstings villkor inte 

är  optimal.  Villkoren 
för de hjälpmedels-
sortiment  

som 
f i n n s 
på lands-
t ingens 
w e b b -
p l a t s e r 
stämde inte alltid när uppgifter-
na sedan kontrollerades. Bland 
annat var förskrivningsmöjlig-
heterna oklara. Ett exempel är, 
att trots att ett hjälpmedel inte 
finns i det upphandlade sorti-
mentet, går det att genom sär-
skild prövning få det förskrivet.

Skillnad i tillgången till hjälpmedel 

Din diagnos och var  i  landet 
du bor har betydelse för vilken 
vård du får i  livets slutskede. 
För att jämna ut skillnaderna 
borde all vård- och omsorgs-
personal  vidareutbildas  inom 
palliativ vård. Det är en av fle-
ra nya rekommendationer som 
Socialstyrelsen presenterat.

Varje år dör omkring 90 000 
personer  i  Sverige  och  upp-
skattningsvis  80  procent  av 
dem  behöver  lindrande  vård 
när  behandlingen  inte  längre 
har någon effekt. 

Uppgifter från Nationella rå-
det för palliativ vård visar att 
antalet  platser  för  specialise-

rad palliativ vård kan variera 
länsvis  mellan  7  till  107  per 
1000 avlidna. För att döende 
personer inte ska behöva åka in 
och ut på sjukhus, tvingas leva 
med smärta och sakna någon 
att prata med så har Socialsty-
relsen tagit fram ett nationellt 
kunskapsstöd.

Nya rekommendationer vid livets slutNy tillsynschef utsedd
Regeringen har utsett Gunil-

la Hulth-Backlund till ny gene-
raldirektör i Regeringskansliet. 
Hon kommer att leda arbetet 
med att bygga upp den nya 
inspektionsmyndigheten för 
vård, omsorg och socialtjänst. 
Därefter tillträder hon som ge-
neraldirektör på den nya myn-
digheten.

Flyktingbarn svårt 
traumatiserade

Allt fler flyktingbarn i Skåne 
är svårt traumatiserade. Därför 
satsar regionen fyra miljoner 
kronor på Teamet för krigs- och 
tortyrskadade inom barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) i 
Malmö. Kunskapen om flyk-
tingbarns psykiatriska ohälsa 
och vård ska öka och kompe-
tensen som finns i Malmö ska 
föras ut till resten av Skåne.På 
BUPs regionala avdelningar har 
man under stora delar av 2011 
haft hälften av platserna belag-
da med flyktingbarn.  
Källa: Svt.se

Våldsamma drogen 
MDPV sprids

På flera håll i landet har be-
roendemottagningar och polis 
kommit i kontakt med drogen 
MDPV i sommar och varnar för 
att den är mycket beroende-
framkallande och leder till ag-
gresivitet vilket gör personerna 
vårdkrävande. Det är en potent 
drog som väldigt snabbt kan 
ge bieffekter vilka även sitter i 
länge. Drogen injiceras, men 
den kan också snortas eller 
drickas upplöst i vätska.

Ny socialchef i Ånge
Katarina Persson, från Östby 

blir ny socialchef i Ånge. Hon 
lämnar samtidigt tjänsten som 
vd för Botniatåg.

Bråk om färgen på  
arbetskläderna

Två företag slåss om att få le-
verera arbetskläder till äldre-
omsorgen i Skellefteå. Ordern 
är värd 700-800 000 kronor. 
Nu har ett av företagen, som 
anser sig ha vunnit upphand-
lingen, begärt överprövning 
av ärendet hos förvaltnings-
rätten. Skellefteå kommun vill 
göra om hela upphandlingen 
då båda företagen erbjuder för 
mörka kläder. Källa: Norran



Jag utgår från en systemteoretisk bas 

och har nätverkstänkande som en viktig del i allt arbete

Ann-Helen Johansson, Box 36, 956 21 Överkalix, Mobil 070-28 20 360
info@annhelenjohansson.se, www.annhelenjohansson.se

Stiftelsen Viktoriagården erbjuder vård och omsorg för ungdomar och 
vuxna med särskilda behov.

Vi kan erbjuda läkepedagogiskt och socialterapeutiskt boende för 
ungdomar och vuxna med stort omvårdnadsbehov.
 Vi riktar oss till personer inom LSS personkrets 1 med autism och 
utvecklingsstörning och tilläggshandikapp. 

Vi arbetar endast utifrån individuelle lösningar och individuella avtal.
Viktoriagården är belägen i en sörmlansk idyll ca 2 mil norr om 
Nyköping i ett litet samhälle som heter Aspa.

Ring oss för information:
Telefon: 0155-240 103  Mobil: 070-775 77 85

E-post: info@viktoriagarden.se www.viktoriagarden.se

Stiftelsen 

www.familjehemsverksamheten.se

Ring
0515-180 30 

så berättar vi mer.

Trygga hem skapar 

starka människor

Finjagården ger specialiserad behandling åt 
patienter med beteendeproblematik som 
självskador och färdighetsbrister. 

KBT och standard DBT med Familjeband
Ätstörningsprogram - individanpassat
ALMA (Att Leva Med Andra) 
Aktivitetshus för alla sinnen 

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

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

Resultatgivande behandling

M E D L E M

• 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

Vi erbjuder en helhetslösning bestående av både undervisning 

och serviceboende. Vi har rymliga och ändamålsenliga lokaler 

för undervisning i små grupper eller enskilt. Skolan följer det 

individuella programmet som består av yrkesträning och 

verksamhetsträning.

Kontakta oss eller besök gärna vår hemsida för mer information.

För ungdomar med behov av stöd

www.salbohedskolan.se | 0224-566 00
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Det är en svår uppgift att reha-
bilitera ungdomar med tunga 
sociala  problem  genom  att 
placera dem i låst institutions-
vård. Det visar en utvärdering 
av MVG-projektet.

MVG-projektet  (Motverka 
våld och gäng) beslutades av re-
geringen och pågick 2006- 2008. 
Uppdraget var att öka samarbe-
tet kring unga som vårdats med 
tvång hos  Statens institutions-
styrelse,  SiS.  Målet  var  ökad 
delaktighet, hållbara vårdkedjor 
och bestående positiva effekter.

De 15 kommuner som ingick 
fick  kraftigt  sänkta  dygnsav-
gifter. 24 särskilda samordna-
re anställdes för att förstärka 
samverkan mellan ungdomen, 
föräldrarna, institutionen och 
socialtjänsten.

En tydlig effekt av subventio-
nen  var  att  antalet  placerade 
ungdomar  ökade  med  cirka 
40 procent. De ungdomar som 
stod  för  ökningen  hade  lika 
allvarliga problem som de som 

normalt placeras från just dessa 
kommuner. Behoven av kvalifi-
cerad institutionsvård omfatta-
de alltså fler individer. Däremot 
sjönk antalet vårddygn.

Som ett  led i att öka delak-
tigheten  gjorde  ungdomarna, 
familjerna, institutionerna och 
socialtjänsten långsiktiga över-
enskommelser. Där kombine-
rades  institutionstiden  med 
fortsatta insatser efter utskriv-
ning från SiS.

Ett  halvår  efter  utskrivning 
fanns  det  fortfarande  aktiva 
överenskommelser  för  nio 
av  tio  ungdomar.  Många  av 
ungdomarna  hade  klarat  sig 
bra. Hälften hade lämnat de-
struktiva gäng, sju av tio var 
fria  från  alkohol  och  droger 
och lika många hade slutat att 
begå brott.

I forskningsrapporten ”Utvär-
dering av en förstärkt vårdkedja 
för ungdomar som vårdats vid 
SiS-institution” har författarna 
följt  upp  MVG-ungdomarna 

när det gått ytterligare en tid.
Resultatet  visar  inte  på  nå-

gon bestående skillnad mellan 
MVG-ungdomarna  och  unga 
som inte ingått i något projekt. 
Två år efter utskrivning hade 
omkring  60  procent  i  båda 
grupperna  blivit  lagförda  för 
nya brott.

– Det är ingen tvekan om att 
ungdomar  som  lämnar  sam-
hällsvård befinner sig i en svår 
situation. Det är också väl känt 
att risken är stor att de eventu-
ella förbättringar som uppnåtts 
under vårdtiden inte kan upp-
rätthållas efter vårdperiodens 
slut, säger Marie Sallnäs, pro-
fessor i socialt arbete vid Stock-
holms universitet.

I MVG-projektet fanns de sär-
skilda samordnarna kvar sex må-
nader  efter  utskrivning.  Redan 
efter sex månader hade var tredje 
ungdom fått en ny socialsekrete-
rare. För att positiva resultat ska 
stå sig krävs ofta fortsatt profes-
sionellt stöd över lång tid. 

Ungdomar behöver stöd länge

En  unik  utvärdering  genom-
förd  under  ett  år  av  Stads-
missionens  boendeform  med 
”housing  first”-  intentioner 
visar att ett tryggt och stabilt 
boende  för  hemlösa  avse-
värt  ökar  livskvaliteten  för 
den  enskilde.  Boendeformen 
minskar därtill kostnaden för 
samhället med miljoner. Detta 
i  jämförelse med de reguljära 
bostadstrapporna  med  ofta 
överproducerad vård och om-
sorg. Utvärderingen Vad tycker 
hyresgästerna?  är  genomförd 
av Göteborgs universitet.

Syftet har varit att undersöka 
hur hyresgästerna upplevt det 
stöd och den tillsyn som Stads-
missionen tillhandahåller. Det-
ta mot bakgrund av att såväl 
verksamheten som Socialtjäns-
ten samt kommunala och pri-
vata  fastighetsägare  upplever 
boendealternativet som lyckat. 

Stadsdelen  Västra  Hisingens 
kostnader för köpt boende har 
minskat sedan 2003 med upp-
skattade  50  miljoner  kronor, 
samtidigt  som  flera  personer 
som tidigare inte har kunnat få 
ett förstahandskontrakt nu har 
ett boende med eget kontrakt. 

Utvärderingen gjordes på 169 
tidigare och nuvarande hyres-
gästers upplevelser med hjälp 
av  telefon-  och  brevenkäter. 
Dessa följdes upp genom inter-
vjuer med de hyresgäster som 
besvarade enkäten och uppgav 
att de kunde tänka sig bli in-
tervjuade.

Göteborgs Stadsmissions verk-
samhet  med  housing  first- 
intentioner ger ökad livskvalitet 
för hemlösa. Resultatet 
visar att  
 
 

de  boende   upplever  informa-
tionen om boendet och relatio-
nen till boendeassistenter som 
mycket god och att stödinsatser 
inte alltid är boenderelaterade 
utan kan handla om hjälp till 
läkarbesök,  svårigheter  med 
språk eller avsaknad av kon-
taktnät.  Till  detta  kommer 
minskade  kostnader  för  Gö-
teborgs  stad  –  allt  enligt  ut-
värderingen,  som  tagits  fram 
i  samarbete  med  Göteborgs 
Stad,  Social  resursförvaltning 
och Västra Hisingen. 

Det blir bättre med ”housing first”Attendo vill bygga 
nytt äldreboende

Omsorgsfastigheter i Upp-
land AB, ett dotterbolag till At-
tendo Sverige AB som ingår i 
Attendokoncernen, har ansökt 
om markanvisning hos kom-
munen för att kunna etablera 
ett nytt vård- och omsorgsbo-
ende för äldre i Heby som ska 
rymma 54 platser. Källa: Unt.se

Många vill bo på 
senior boende för HBTQ

Nästa år öppnar Europas för-
sta seniorboende för hbtq-per-
soner i Stockholm. Initiativta-
garen Christer Fällman berättar 
för Aftonblade att ansökningar-
na har strömmat in.

Solbacken i konkurs
Demensboendet Solbacken i 

Nacka, som bland annat profi-
lerat sig för att de går ut och går 
med de boende varje dag, har 
gått i konkurs. Solbacken vård i 
Nacka AB är ett dotterbolag till 
Prime omsorg. Konkursen för-
klaras av vd med att fastighets-
ägaren varit oförstående och 
inte velat renovera. Att boen-
det är slitet har gjort att allt fär-
re valt Solbacken i kommu-
nens kundval. Källa: Nvp.se

Ny socialchef i Åmål
Gunnar Erlandsson blir ny so-

cialchef i Åmåls kommun. Han 
kommer närmast från tjänsten 
som äldreomsorgschef i Vä-
nersborgs kommun.

Äldreboende anmäls 
för neddrogning

Ett äldreboende i Eksjö har 
anmälts till Socialstyrelsen för 
att ha drogat ner en av sina bo-
enden. En kvinna uppger att 
hon fått veta att hennes mam-
ma medicinerats med antipsy-
kotiskt läkemedel för att hon 
var ”besvärlig och störande”. 
Maman har fallit tre gånger se-
dan den nya medicinen sattes 
in. Källa: Sr.se

Bryter med KRIS
Örebro kommun och krimi-

nalvården har tillfälligt avbrutit 
samarbetet med KRIS. Örebros 
avdelning har nyligen uteslutits 
från riksorganisationen. Anled-
ningen är lyxbil som tjänstebil, 
miljonrullningar och en anställd 
som ovetande gavs fel diagnos 
för att få lönebidrag.



Ring eller mejla för 
mer information.

Tel: 070-757 00 43
info@lopa.se www.lopa.se

solhagens boende är ett stöd 
för människor på vägen tillbaka 
ut i samhället till ett värdigt liv 

med bostad, arbete och nya goda 
sociala relationer.

Vår ambition är att varje individ 
ska kunna leva ett självständigt 

liv när de flyttar härifrån.
Vi finns centralt i Upplands 

Väsby.

solhagen

Kvinnohemmet Rosen AB

På Kvinnohemmet Rosen jobbar vi med en helhets syn som 
grundas på många egna erfarenheter som är väl förank-
rade och beprövade. vi är ett behandlingshem riktat till 
Våldsutsatta missbrukande kvinnor, där vi arbetar utifrån 
missbruk och våld som två huvudproblem.
Specialanpassat program för just denna målgrupp.

Behandling enligt 12-stegsmodellen
individuellt anpassad vårdplan 
Kognitiv inriktning, Utslussboende
Relationsvecka, Anhörigvecka
Uppföljningsvecka, eftervård

Postadress
Kvinnohemmet Rosen AB
Box 20
812 30 storvik

Besöksadress
Kvinnohemmet Rosen 
thore Petrégatan 31
812 30 storvik

Besöksadress
tel: 0290- 76 68 50
www.kvinnohemmet-rosen.se 
lena.stenberg@telia.com

Besöksadress:
Röingegården
Röinge 5280

281 37 Hässleholm

Postadress:
Röingegården

Box 4
281 21 Hässleholm

Tel: 0451-409 61  
Mobil: 070-814 54 91
www.roingegarden.se
Info@roingegarden.se 

Röingegården är ett vårdhem med inriktning vård, behandling och 
rehabilitering av vuxna kvinnor och män från 18 år med neuro

psykiatriska funktionshinder, psykiatriska, neurologiska diagnoser,  
psykiska problem ofta i kombination med annan problematik.

Vi har bemanning dygnet runt och erbjuder möjlighet
till både korta och långa placeringar.

Verksamheten ligger naturskönt ca 4 km från centrala 
Hässleholm med goda tågförbindelser från hela landet.

Läs mer på vår hemsida: www.roingegarden.se 
Välkommen att höra av er till oss för mer information!

Dagöholms Behandlings- och 
Utbildningscenter

Med vår specialkompetens, psykiatriker, läkare, sjuksköterska, psykolog, 
psykoterapeut, arbetsterapeut och välutbildad beh. personal, erbjuder 
vi uppdragsstyrd missbruks/beroende behandling med daglig struktur, 
individuell strukturerad miljöterapeutisk behandling på psykodynamisk 
grund, arbete, skola, individuella/grupp samtal MI, ÅP och neuropsykiatrisk 
utredning, mm. Nattbemanning

VÄXA I GEMENSKAP

Välkommen 
till

VD/Föreståndare
Anna-Lena Borén 
anna.lena.boren@dagoholm.se

Bitr. föreståndare  
Marina Unnebäck 
marina.unneback@dagoholm.se

641 62 Valla, tfn 0150-66 41 00            info@dagoholm.se

www.dagoholm.se 

i hjärtat av sörmland

Till Kärnans Behandlingshem välkomnar vi människor som av olika skäl 
hamnat utanför samhället exempelvis p g a drogmissbruk, kriminalitet 
eller andra sociala och psykologiska problem. Vi har ett litet familjärt 
boende med stor hemkänsla.

Unikt med Kärnan är att vi erbjuder våra klienter att jobba med travhästar.
Klienten får lära sig sköta och träna hästar, vilket gör att det uppstår en 
känslomässig relation som verkar helande på klientens känsloliv.

Vi finns 5 km utanför Östra Ryd som ligger ca 30 km från både 
Söderköping och Norrköping, 40 km från Linköping och ca 20 mil från 
Stockholm.

Vår vision för Kärnan är att erbjuda en varm och medmänsklig oas i en 
turbulent värld.

Se filmen om Kärnan på vår hemsida www.karnan.se

Kärnans Behandlingshem
Välkommen att 
kontakta oss!

Kärnans 
Behandlingshem

Boda Gård
614 96 Östra Ryd

Tel:
011-750 70

Mobil:
0733-122 000

Hemsida: 
www.karnan.se

Mail: 
info@karnan.se

Nu öppnar vi verksamhet i Göteborg !

Nu öppnar vi verksamhet i Göteborg!

Vi vet att personer med funktionsnedsättning
kan delta i arbetslivet med rätt stöd.

För mer information ring 08 - 580 813 40

www.misa.se
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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

Forskare vid Karolinska Insti-
tutet och King’s College Lon-
don visar i en ny studie på ett 
tydligt  samband  mellan  för 
tidig födsel och ökad risk för 
svåra psykiska problem senare 
i livet. Studien, som publiceras 
i vetenskapstidskriften Archi-
ves  of  General  Psychiatry,  är 
en av de mest omfattande som 
gjorts  inom  området.  Enligt 
forskarna talar mycket för att 
de  utvecklingsneurologiska 
avvikelser  som  återfinns  hos 
prematurt födda barn kan för-
klara den senare utvecklingen 
av psykisk ohälsa. 

I studien fann forskarna att 
personer som fötts extremt för 
tidigt (före graviditetsvecka 32) 
hade mer än fördubblad risk att 
drabbas av psykos  som unga 
vuxna, tre gånger så hög risk 
att drabbas av depression och 
över sju gånger så hög risk för 
bipolär sjukdom, jämfört med 
de som föddes efter fullgången 
graviditet (vecka 37-41). Stu-
dien visade också på en något 
förhöjd risk för psykisk sjuk-
dom senare i livet för de per-

soner som fötts  lite  för  tidigt 
(vecka 32-36).

Tidigare  forskning  har  fun-
nit en koppling mellan för ti-
digt  födsel och ökad  risk  för 
schizofreni. Men den aktuella 
studien är  första gången som 
forskarna tittat närmare på ett 
bredare spektrum av psykiska 
sjukdomstillstånd, så som bi-
polär  sjukdom,  psykos  och 
depression.  I  studien  ingick 
data från närmare 1,5 miljoner 
födslar i Sverige mellan 1973 
och 1985 och identifiering av 
dem som diagnostiserades för 
psykiatriska problem fram till 
2002.  Forskarna  konstaterar 
dock  att  eftersom  det  bara 
är de  allvarligaste  fallen  som 

hamnar på sjukhus vid psykisk 
sjukdom kan kopplingen mel-
lan för tidig födsel och psykisk 
ohälsa i själva verket vara ännu 
tydligare än studien visar.

– Vi tror att den ökade risken 
för  psykisk  sjukdom  hos  de 
som fötts mycket för tidigt kan 
förklaras med avvikelser i hjär-
nans utveckling. Det omogna 
nervsystemet  hos  prematurt 
födda barn är extremt känsligt 
och tar extra mycket skada av 
eventuella komplikationer vid 
förlossningen, säger Christina 
Hultman, professor vid Institu-
tionen för medicinsk epidemio-
logi och biostatistik, Karolin-
ska Institutet, som ansvarat för 
den svenska delen av studien.

Ungefär  sex procent av alla 
barn föds för tidigt eller mycket 
för tidigt varje år i Sverige. De 
allra flesta växer upp och ut-
vecklas på normalt sätt. Men 
tittar man på gruppen i sin hel-
het är det vanligare med extra 
stöd i skolan och sjukhusvistel-
se till följd av psykiska problem 
senare i livet, jämfört med de 
som inte fötts för tidigt. 

Tidigt födda riskerar psykisk sjukdom

Stress får hjärnan att 
krympa

Långvarig negativ stress och 
depression kan göra att hjär-
nans volym minskar. Det visar 
en studie som publicerats i 
den vetenskapliga tidsskriften 
Nature Medicine. Stress gör att 
hjärnans celler kan tappa kon-
takten med varandra. Huruvida 
cellernas funktion kan repare-
ras är oklart. Källa: Svd.se

Berusade får se sig 
själva på film

En undersökning i Wales har 
visat att 20 procent av den vux-
na walesiska befolkningen re-
gelbundet dricker sig ordentligt 
berusade. 60 procent av alla 
akutvårdplatser och ambulans-
transporter på helger i Cardiff 
upptas av alkoholpåverka de 
människor med lindriga fysiska 
skador. I ett nytt projekt ska be-
rusade personer i Wales som 
omhändertagna tas till en sär-
skild vårdscentral inrättad för 
att minska pressen på den or-
dinarie sjukvården. De kom-
mer att filmas och efteråt få se 
sig själva när de nyktrat till. Av-
sikten är att väcka eftertan-
ke att ändra sina dryckesvanor. 
Källa: Drugnews

Kommunikation  
genom vibrationer

Nya applikationer kan göra 
mobiltelefonen till ett avance-
rat hjälpmedel för personer 
med dövblindhet. Forskare i 
Örebro och Karlskoga har nu 
fått 2,7 miljoner kronor av  
Post- och telestyrelsen (PTS) 
för att utveckla tekniska lös-
ningar som gör det möjligt att 
kommunicera med hjälp av  
vibrationer.

Omkring 41 procent återföll i 
nytt lagfört brott inom tre år ef-
ter en lagföring eller frigivning. 
Störst  risk  för  återfall  finns 
bland dem som är brottsbelas-

tade  sedan  tidigare.  De  allra 
mest brottsbelastade löper tio 
gånger högre risk att återfalla, 
än  dem  utan  belastning.  Det 
visar den nya statistiken över 

återfall i brott som Brottsföre-
byggande  rådet  (Brå)  publi-
cerade  i  dagarna.  Samtidigt 
publicerades den slutliga stats-
tiken över lagföringar 2011. 

Två av fem återfaller i brott

Kortnyheter



“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

Lövstagården
Hvb-hem för vuxna med psykiska funktionshinder

Lövstagården är naturskönt beläget i Lövstabruk i norduppland, med närhet 
till natur och hav. Det är även nära till både Uppsala och Gävle.  Lövstagården 

består av 8 lägenheter samt 3 utslussningslägenheter.

Vår verksamhet inriktar sig till psykiskt funktionshindrade med olika psykiska 
svårigheter (även de som är dömda till öppen psykiatrisk tvångsvård enligt 
§ 3B och 3A) så som anpassningssvårigheter, av tidigare erfarenhet vet vi 
att de boende med dessa problem mår bra av en strukturerad tillvaro som 

innehåller någon form av daglig sysselsättning.

En grundläggande pedagogisk uppgift är att ge kunskaper i vardagslivets 
grunder, så som att sköta hygien, att hantera egen ekonomi eller att fungera 

i samhället utan att ta till hot, våld eller missbruk.

Vi har en helhetssyn på våra boende och behandlar var och en utifrån den 
enskilda individen. Målet för våra boende är att de ska utvecklas till mer 

självständiga individer och att de på sikt ska kunna flytta till ett eget boende, 
eventuellt med fortsatt stöd och hjälp av oss.

Ni är varmt välkomna att ringa eller besöka oss
Tel: 0294-311 03, Fax: 0294-311 51, Mobil: 070-60 58 064, 

kontakt@strukturen.se  Adress: Gläntan 7, 819 66 Lövstabruk, 

www.strukturen.se
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Text och Foto: Marie Bergström

E
U har utsett 2012 till Äldre-
året: Året för aktivt åldrande 
och solidaritet mellan genera-
tioner. Men i Sverige finns det 
fortfarande mycket att jobba 
på för att nå den visionen.

Socialstyrelsen uppskattar att 12-15 pro-
cent av befolkningen över 65 år  lider av 
depression. Även ångestsjukdomar bland 
äldre är vanligt och förekommer ofta till-
sammans med depression. 

Men personer  som nått pensionsåldern 
har inte lika stor chans att få hjälp som ex-
empelvis en 30-åring.

Undersökningen Äldres behov av psykia-
trisk vård och stöd visar att psykiskt sjuka 
äldre inte får tillgång till specialiserad psy-
kiatrisk öppen- och slutenvård i samma ut-

sträckning som yngre personer. Det är också 
ytterst ovanligt att äldre personer erbjuds 
samtalsbehandling som till exempel KBT.

I stället får de knapra psykofarmaka vi-
sar rapporten, som bara är en i raden att 
visa hur området äldre och psykisk ohälsa 
är eftersatt.

För  att  uppmärksamma  problemet  ar-
rangerade Expo Medica för andra året kon-
ferensen Äldre & psykisk ohälsa. Under två 
dagar varvades föreläsningar, utställare och 
panelsamtal kring ämnet. 

Antalet besökare var färre än föregående 
år, men projektledare Robert Bohlinder var 
ändå nöjd.

–  Det var rätt människor som var där. Vi 
har fått mycket positiv respons och mycket 
uppmärksamhet i media. Det är bra för att 

lyfta frågan, säger han.
Enligt  Socialstyrelsen  är  fördomar  en 

stor anledning till att personer som fyllt 
65 inte får den hjälp de behöver. Attityder 
var också något som många av föreläsar-
na återkom till under konferensdagarna. 
Flera lyfte även fram det faktum att många 
placerar ”äldre” i ett fack som de glömmer 
bort att de själva troligen också kommer 
att hamna i.

–  Vi blir äldre och äldre. Personer över 65 
är en betydande målgrupp. Jag tycker att 
man borde ta bort ordet äldre. Det finns 
människor  som är 35 och  som beter  sig 
som 110. Mormor, 65, behöver inte vara 
hemma och baka bullar. Hon kanske är ute 
och reser och har ett alkoholmissbruk, säger 
Robert Bohlinder.   

Tabletter i stället för KBT
Gamla missgynnas i vården

Äldre som är psykiskt sjuka får inte den hjälp de behöver, vi-
sar flera rapporter. Och en stor anledning till det är fördomar. 
Under konferensen Äldre & psykisk ohälsa blev det tydligt 
hur åldersdiskrimineringen påverkar vården.

Riktlinjer på gång
Socialstyrelsen har sedan 2010 ett uppdrag att utarbeta vägledning 
inom området äldre och psykisk ohälsa, samt ge stöd till utveckling
en med särskild tyngdpunkt mot primärvården. 
Vägledningsmaterialet beräknas vara klart i början av 2013.

Ur Socialstyrelsens rapport Äldres behov av psykiatrisk vård och stöd:
• Andelen personer som år 2010 vårdades för en psykisk sjuk

dom inom den specialiserade öppen eller slutenvården var lägst 
bland de som var 65 år och äldre. 

• Äldre personer använder regelbundet psykofarmaka i betydligt högre 
utsträckning än yngre personer. Det var cirka fem gånger vanligare för 
män och kvinnor i den äldsta åldersgruppen – 85 år och äldre – att 
hämta ut tre olika psykofarmaka än för åldersgruppen 18–64 år. 

• Många äldre behandlas med direkt olämpliga psykofarma
ka som ångestdämpande och sömnmedel, som ökar risken för 
biverkning ar i form av minnesstörningar och fallolyckor. 

• Män som är 85 år och äldre har en större risk att begå självmord. 
Det finns också en förhöjd självmordsrisk för kvinnor i åldersgrup
pen 65 till 74 år.
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Text och Foto: Marie Bergström

N
är Pia Litzell Berg, legiti-
merad psykoterapeut, och 
Eeva Espalani, psykiatri-
sjuksköterska, fick i upp-
drag att leda psykoterapi-
grupper  för äldre  trodde 

de att det skulle bli mycket prat om döden.
–  En del blev det, men inte så mycket som 

vi hade trott. Det och sexualitet är svårt att 
prata om i grupp, säger Eeva Espalani.

I stället återkom ämnen som ensamhet, 
att vara annorlunda, ångest och relationer.

–  Jag slogs väldigt starkt av att många äld-
re lider av samma problematik som yngre. 
För gamla rör det sig ofta om många års 
lidande, säger Pia Litzell Berg.

I grupperna som de leder för 65+ vid Psy-
kiatri Södra Stockholm brukar de ha träf-
far på 1 timme och 45 minuter. Skillnaden 
jämfört med terapi för yngre deltagare är att 
det är mer fokus på försoning än utveckling.

–  Det handlar mer om att acceptera hur 
livet blivit än att det måste ske stora för-
ändringar hos våra patienter. Det kan vara 
jobbigt att acceptera som terapeut, säger Pia 
Litzell Berg.

Andra  skillnader  de  lagt  märke  till  är 
att tempot blir långsammare eftersom det 
måste anpassas till gruppen, vissa har dålig 
hörsel och de flesta tycker att det är viktigt 
att få prata till punkt.

–  Behovet av att få berätta sin historia är 

stort. Man klarar inte av att bli avbruten, 
säger Eeva Espalani. 

Hon och Pia Litzell Berg känner inte till 
några andra mottagningar i landet där det 
finns gruppterapi för äldre på samma sätt, 
men de tycker att det borde göra det. 

Förutom att det är ekonomiskt och tids-
effektivt gör gruppterapin det möjligt för 
deltagarna att växla i aktivitet, både lyssna 
på andra och själva prata, och det kan även 
skapa associationskedjor.

För andra som funderar på att starta tera-
pigrupper rekommenderar de att ta hjälp.

–  Det är  inte bara att  starta en grupp, 
man behöver handledning, säger Pia Lit-
zell Berg.      

Att åldras är jobbigt
Terapi med äldre har fokus på försoning

Terapi med äldre handlar mer om försoning än förändring. Det 
konstater Pia Litzell Berg och Eeva Espalani efter att ha lett flera 
psykoterapigrupper med personer som fyllt 65 år.
–  Att åldras är jobbigt för alla, mer eller mindre, säger Eeva Espalani.

Pia Litzell Berg och Eeva 
Espalani konstaterar att 
patienter över 65 år kan 
vara extra känsliga eft
ersom de lämnat ar
betslivet bakom sig och 
ofta har ett mindre so
cialt nätverk än yngre 
personer.
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Johan Fastboms tips för att inte göra gamla sjukare
• Gör en orsaksanalys.
• Slarva inte med diagnos.
• Försök med en icke farmakologisk behandling.
• Följ upp.
• Ompröva och försök avsluta behandling. 

Text och Foto: Marie Bergström

N
är man blir äldre föränd-
ras  kroppen  och  även 
en fullt frisk person blir 
mer känslig. Det innebär 
bland annat att effekten 
av ett läkemedel blir både 

förstärkt och förlängd. 
Trots det är det vanligt att gamla män-

niskor  får mer medicin än de borde. En 
undersökning från Socialstyrelsen visar till 
exempel att var fjärde äldre får sömnmedel.

–  Det kan göra att man blir oklar i huvu-
det, dåsig och ramlar lätt. Men det undgår 
ofta upptäckt för att man inte frågar och 
för att det kan vara svårt att se vad som är 
symptom på sjukdom och vad som beror 
på medicin, säger Johan Fastbom som arbe-
tar vid Aging Research Center, Karolinska 
institutet.

Bland gamla människor är det dessutom 
större variation bland olika patienter hur 
de reagerar på en viss medicin.

–  Varje behandling är lite som ett expe-
riment, man måste följa upp för att se hur 
den  verkar. Men det  görs  tyvärr  väldigt 
sällan.

Johan Fastbom säger att många skriver 
ut läkemedel på rutin utan att utreda när-
mare – i bland har läkaren inte ens träffat 
patienten.

–  Moderna antidepressiva som används 
flitigt i äldrevården i dag kan orsaka mag-
blödning och hjärtrytmrubbning. Innan jag 
sätter in någonting bör jag utreda. Jag bör 
fundera på om jag kan ta in något annat i 
stället.

En förklaring till att överförskrivning är 
vanligt bland personer över 65 kan vara att 
de är mindre ifrågasättande än yngre män-
niskor. En annan kan vara inställningen hos 
läkarna.

–  Det är tråkigt att säga det, men ofta är 
man inte riktigt lika engagerad i gamla pa-
tienter. Det är standard, är man äldre har 
man lite sömnmedel.

Läkemedel ger ohälsa
Överförskrivning vanligt på boenden

Ju äldre man är desto känsligare blir kroppen mot läkemedel.  
Ändå är det vanligt med överförskrivning bland personer över 65.
-Det är tråkigt att säga det, men ofta är man inte riktigt lika engage-
rad i gamla patienter, säger Johan Fastbom, docent vid Karolinska 
institutet.

Johan Fastbom konstaterade att läkemedelsförskrivning till äldre sällan följs upp. 
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Åsa Holmberg,  
processledare.

–  Det är en grupp som är utsatt. 
Andra utsatta har många som 
för deras  talan, men de äldre 
hamnar i skymundan. Vi måste 
uppmärksamma det i vardagen.  

Ida Örnberg, processledare.

–  Det är en ouppmärksammad 
fråga som behöver lyftas upp. 
De måste finnas med som allt 
annat i det vardagliga arbetet.

Thomas Floxmo,  
sjuksköterska, Borås.

–  De äldre lider i det tysta och är 
en oupptäckt grupp. Man har 
samma sjuklighet men mycket 
mindre vård.

Mona Asp,  
vårdenhetschef, Borås

–  Det är en eftersatt grupp och 
det är vårt jobb att hjälpa dem. 
Man märker samtidigt att det 
håller  på  att  komma  upp  på 
agendan.

Varför är ämnet viktigt för dig? Läkemedel ger ohälsa
Överförskrivning vanligt på boenden
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Text och Foto: Marie Bergström

E
n kvinna i 70-årsåldern ligger 
i sin säng på ett äldreboende 
och  ber  att  få  mer  whisky. 
Hon har ett flerårigt alkohol-
missbruk bakom sig och tidi-
gare kunde personalen hitta 

henne liggandes redlös på golvet efter att 
hennes släktingar köpt ut alkohol.

Nu kan kvinnan inte längre gå och perso-
nalen har kommit överens med hennes släk-
tingar om att ge henne högst tre glas whisky 
om dagen för att hon inte ska bli för full.

Exemplet är bara ett av de dilemman som 
personal på äldreboende och  inom hem-
tjänst ställs inför i sitt arbete.

Enligt Socialstyrelsens etiska råd är det 
självbestämmandet som ska råda och äldre 

ska ”få alkohol inköpt på samma sätt som 
andra  varor”.  Å  andra  sidan  har  social-
nämnden ett ansvar att se till att missbru-
kare får den hjälp de behöver.

Komplicerat med alkoholinköp

När det gäller alkoholinköp till personer med 
missbruk är det därför komplicerat för de som 
jobbar på ett boende eller i hemtjänsten.

–  De enda riktlinjer man har är den om 
självbestämmande. I kommunerna har man 
praxis på vissa håll men inga skrivna rikt-
linjer, säger Evy Gunnarsson, professor  i 
socialt arbete vid Stockholms universitet.

Hon har gjort en studie om hemtjänst-
personalens arbete med missbrukare för 
att se hur dilemmat hanteras. Den visar 

en stor variation.
En del hemtjänstgrupper köper ut alkohol 

oavsett om den de hjälper är missbrukare, 
andra köper aldrig ut och i vissa grupper 
handlar de i bland. 

–  Problematiken är att man gör olika både 
i kommuner och i olika hemtjänstgrupper. 
Det är fullkomligt orimligt att det inte finns 
riktlinjer i kommunerna. Det gör att enhets-
chefer och personal känner att de står själva 
i beslutet.

Personalen har dessutom sällan utbildning 
i ämnet och det tror Evy Gunnarsson beror 
på fördomar.

–  Det finns en föreställning om att sociala 
problem upphör när man fyller 65. Då är 
man bara äldre, inget annat, säger hon.

Självbestämmande 
  skymmer missbruk

Allt fler gamla dör av orsaker kopplade till alkohol och samtidigt 
ökar konsumtionen. Nu ska en ny lag underlätta servering av alko-
hol på äldreboenden. Men missbruksproblematiken glöms bort.

Evy Gunnarsson säger att omsorgspersonal måste 
våga vara mer besvärlig när de kommer i kontakt 
med personer med missbruksproblem.
Det viktigaste är att våga ta upp frågan. Jag uppfat
tar att många inte gör det eftersom de är rädda för 
att uppfattas som moraliserande.
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Forskning om äldre
och alkohol visar:
• Vanligt med föreställningar om att alkoholkonsum

tionen minskar med stigande ålder
• Dålig kunskap om hur vanligt alkoholproblem är 

bland äldre
• Vanligt med underdiagnostisering, feldiagnostisering
• Äldre remitteras inte till specialistvård
• Äldre anses inte ha nytta av behandling 

Källa: Evy Gunnarsson

Rutiner för samverkan:
Äldre i Stockholm
I Stockholms kommun svarade 7 av 14 stadsdelar att 
de har skriftliga och fastställda rutiner för hur samver
kan ska ske i enskilda ärenden .
 Av 25 kranskommuner svarade nio att de har skriftliga 
och fastställda rutiner för hur samverkan ska ske i enskil
da ärenden. 

Källa: Öppna jämförelser, Missbruksvården 2011

Men riktigt så är det ju inte. Studier visar 
att personer i åldern 65 -80 år dricker alko-
hol lika ofta som befolkningen i övrigt och 
att äldre kvinnor har ökat sin konsumtion 
av alkohol, främst vin. Samtidigt har det 
skett en markant ökning av antalet döds-
fall relaterade till alkohol, bland äldre, de 
senaste tio åren. 

Samband mellan bruk och missbruk

Evy Gunnarsson tror att det skulle behövas 
ett  bättre  samarbete  mellan  omsorgsper-
sonalen och andra delar av socialtjänsten 
och landstinget för att komma till rätta med 
problemet. 

Men hon tror också att frågan måste lyf-
tas politiskt. Den nya lagen som underlättar 
servering av alkohol på äldreboenden gör 
det tydligt att frågan lätt hamnar i skymun-
dan för självbestämmande.

–  I  propositionen  problematiserar  man 
inte ens kring att det finns ett samband mel-
lan bruk och missbruk. Man måste kunna 
göra det och lyfta frågan.   

Psykisk O-Hälsa -SYD är en mötesplats för alla som har 
ett yrkesmässigt intresse av att bidra till en starkare 
psykisk hälsa för dem som har drabbats av psykisk 
ohälsa! Till hösten arrangeras för tredje året i rad denna
inspirerande konferens och mässa på Luftkastellet i 
Slagthuset i Malmö i samarbete med Psykiatri Skåne, 
Malmö Stad samt Kommunförbundet Skåne. Under 
denna dag kan du och dina kollegor fritt välja mellan 6 
parallella spår: Barn och unga IFO, BUP, Vuxna IFO, 
Vuxenpsykiatri, Trauma, Arbete & Sysselsättning.

16 OKTOBER 2012 LUFTKASTELLET I SLAGTHUSET MALMÖ

Genus och multidiagnoser - genusparadoxen och 
självmord
Ulla Bertling, fil.dr, leg.psykolog/psykoterapeut

Hederskultur eller jämställdhet?
Alán Ali, verksamhetschef  för Elektra i Malmö, Fryshuset   

Hur kan vi ge bättre vård till klienter med självskade-
beteende?
Moderator: Lena Eidevall, FoUU koordinator, Psykiatri 
Skåne
Medverkande: Stefan Bergström projektledare för projektet, 
Gunnar Lundh, professor i psykologi vid Lunds universitet  

Ensamkommande barn som upplevt kris och trauma
Ole Hultmann, specialistpsykolog, leg. psykoterapeut, 
doktorand Psykologiska institutionen Göteborg

Deltagaravgift:
1995 kr exkl moms. 
I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Tider: 
16 oktober 2012, start 09.00 slut 16.30, 
Registrering och besök i utställningen från 08.00

Plats:
Luftkastellet i Slagthuset vid Malmö Centralstation

Anmälan och mer information:
www.syd.psyoh.se eller tlf  08-23 73 10

Arrangör:

Samarbetspartner:

Mediapartner:

WWW.SYD.PSYOH.SE

TRÄFFA OSS PÅ SOCIALCHEFSDAGARNA I 

STOCKHOLM 26-28 SEPTEMBER!

Annons SIL 22.8 90x270.indd   1 2012-08-22   15.36
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Produktnyheter

Woodstar / WS Mobility AB säljer rullstols-
anpassade bilar med vettiga prislappar, 
bränslesnåla motorer och Nordenanpassad 
golvsänkning. Nu tillkommer Peugeot 
Partner Duo med plats för rullstol på förar- 
och passagerarplats fram.

Golvsänkta Peugeot Partner Blaze med rull-
stolsplats baktill har tagits emot väl. Nu 
kompletteras utbudet med helsänkta 
Peugeot Partner Duo som kan köras av 
förare sittandes i rullstol. Dessutom finns 
det plats för ytterligare en rullstol vid pas-
sagerarplatsen fram.

www.woodstar.se

Larma 10 har relanserats och fått såväl ett nytt utseende 
och blivit anpassat utifrån brukarens önskemål.
Larma 10 kan användas dels för att veta vad klockan är 
och bli orienterad i tid men även för att bli påmind om 
aktiviteter. Vid val av ljudlarm läser klockan upp klockslaget 
och ger ett ljudlarm. Vid val av larm med 
vibration får man ett vibrationslarm. På så 
sätt får man en diskret påminnelse om att 
det är dags för en ny aktivitet. Vid båda 
formerna av larm får man en påmin-
nelse efter 25 sekunder om man inte 
bekräftat larmet.

www.iris.se

Även i de mest rena miljöer 
kan bakterietillväxten på 
alla typer av ytor öka dra-
matiskt på kort tid. Bakterier 
är i och för sig en naturlig 
del i det dagliga livet, men 
när bakterier väl har börjat 
föröka sig på en yta ökar 
även risken för omfattande 
smittspridning.
Salto BioCote silverjonise-
rande teknologi är utveck-
lad för att minimera bakte-
rienivån och bibehålla en 
ren närmiljö. Salto BioCote 
finns som tillval i samtliga 
av Saltos rostfria produkter.
Lämpliga användningsom-
råden kan vara skolor, sjuk-
hus och andra publika 
lokaler.
 
www.evvasalto.se

FM Mattssons 9000E-säkerhetsblandare 
har nu kompletteras med 9000E kombina-
tionsdusch som har en takduschsil med 
diameter på 200 milli meter och ger tack 
vare det en särskilt behaglig duschning. 

Hand duschen ger valmöjlighet mellan 
massage stråle och vanlig stråle. Både 
takdusch och handduschen har 

EcoFlow 12 liter per minut. En rymlig tvål 
och schampohylla som monteras direkt 
på duschstången ingår också.

www.fmmattsson.se

Ett enkelt sätt att öka brandsäker-
heten kan vara att investera i en 
snygg och tilltalande brandsläckare 
som får hänga framme där den gör nytta. 
Göteborgsföretaget GPBM Nordic förnyar 
sättet att se på brandsäkerhet med Fire phant, en brand-
släckare som belönats med red dot design award 2012 
där Fire phant även utsågs till ”best of the best” inom 
produktdesign  för sin form och enkla, säkra funktion. 
Firephant  är ett high-end varumärke inom Housegard 
brandsäkerhet för hem och offentliga miljöer. Firephant 
och Housegard ingår i GPBM Nordic i Göteborg.

www.housegard.com

IntraPhone och Kompanion inleder ett samarbete där de 
båda tjänsterna integreras med varandra för att ge ökad 
användbarhet och effektivitet i hemtjänstens insatsplane-
ring, insatsuppföljning, dokumentation och 
kvalitetssäkring.
Kompanions insatsplanering med inbyggd ruttoptimering 
levererar nu kvalitetssäkrade planer till IntraPhones 
smartphone-app för dokumentation, kommunikation och 
insatsregistrering hos utförarna ute på fältet. Det faktiska 
utfallet för insatstiderna kan sedan återföras för att ytterli-
gare verklighetsanpassa framtida insatsplanering i 
Kompanion. 
Integrationen av tjänsterna hjälper hemtjänstorganisationer 
att öka sin effektivitet och kvalitet men stödjer också på ett 
unikt sätt de förändringar i en planering som är vardag  i 
all hemtjänstverksamhet. När något oförutsett inträffar  
kan planen optimeras om och omedelbart göras tillgänglig 
för personalen ute på fältet. På samma sätt får ledning 
och planerare direkt återkoppling på hur arbetsdagen fort-
löper och ser direkt om några förändringar behöver göras.

www.kompanion.se
www.intraphone.com

Larma 10
- den vibrerande påminnaren

Firephant
Prisbelönt 
brandsläckare

SaLto 
BioCote  
bakterie
dödande 
 teknologi

Duschkomfort

Samarbete för en 
effektivare  och tryggare 
hemtjänst

Evvasalto lanserar en ny 
dörrenhet, som ytterligare 
utökar det redan breda sor-
timentet med varierande 
funktioner i Salto XS4. Den 
nya enheten ger en ökad 
säkerhet och kontroll. 
Användaren får tillträde via 
följande alternativ :
• Endast kort/tag
• Endast kod
• Kort och kod tillsammans

www.evvasalto.se

Ny Salto
eNhet med 
kNappSatS 

Peugeot Partner Duo
– nu med rullstols-
plats fram
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Ängebo Familjevård 
med Familjehem i hela södra Sverige

barn  Ungdomar  vUxna

Konsulentstödd familjehemsvård
Förstärkt familjehemsvård

eget familjehem för akutplaceringar

Ängebo Familjevård Öland ab
Ängebovägen 15
387 93 borgholm

Tel. 0485-56 01 06
www.angebofamiljevard.se
info@angebofamiljevard.se

Opalen är ett boende med särskild 
service för flickor enligt 9§ 8p LSS

Vi erbjuder individanpassade och flexibla 
lösningar i en trygg miljö där vi kan stärka 
individen och vara ett stöd i övergången 
mellan barndomen och vuxenlivet.

Stiftelsen Opalen 
08–551 702 89  
www.opalen.info

Opalen-annonsmaterial.pdf   1   2010-05-11   13.48

Utslussen Behandlingshem i Boden
Ungdomar 16-20 år med psykosocial problematik

Utredning, Akutplacering, Behandling

Metoder – MI, CRA, HAP, ART

Rikstäckande transportservice 

Vi har även verksamhet med stödboende i egen träningslägenhet i Uppsala!

Kontakt:
Föreståndare Fabian Lindesjö
Tel. 0921-180 40, 073-651 43 46 www.utslussen.se

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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Text och Foto: Marie Bergström

Kurön 100 år
År 1912 invigde Frälsningsarmén sin anstalt för missbruksvård på Kurön utanför Stockholm.
I dag, 100 år senare, är efterfrågan på platser fortfarande hög. 
Populariteten märktes när behandlingshemmet firade 100-års jubileum.

trots motsträvigt väder deltog runt 1 000 gäster i firandet 
som pågick under två dagar i början av juni.

på fredagen var det ingen dröm att stå  
och vänta på färjan ut till ”hoppets ö”…

…men väl framme välkomnades besökarna med fika och grillad korv.
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kurön är som ett minisamhälle. Frälsningsarmén äger hela 
ön där det finns ett 20tal byggnader, med bland annat 
bostäder för personal och deras familjer.

kökspersonalen hade laddat upp med 2 000 bullar. alicia an
dersson, vikarie i matsalen, trivs med att jobba på kurön.
–  det är väldigt skönt att bara kunna hoppa i vattnet på somrar
na. det är pendlingen som tar emot eftersom jag bor i Värmland.
Även Chrille olander, ansvarig för jord och skog, trivs.
–  det är mycket jobb. men jag skulle inte vilja jobba inne i stan, 
jag får ont i huvudet av att åka dit.

Text: Kerstin Karell

Följer 
med sin tid
Från spjutspets till institution
till moderna instrument

HVB-hemmet på Kurön, som är en del i Frälsnings-
arméns socialtjänst, var då det startade 1912 ”af-
sedd att rädda manliga alkoholister, tillhörande 
kroppsarbetarnas klass”. 
I dag har behandlingshemmet 63 platser och tar 
emot klienter från hela landet. Målgruppen är vux-
na män och kvinnor med beroendeproblematik.
Vi har ställt några frågor om verksamhetens 100 år 
till verksamhetschefen Leif Persson.

Varför startade Frälsningsarmén Kurön?
–  Kurön öppnade i samband med att det stora folkrörelserna, som nykter-
hetsorganisationerna och frikyrkorna, startade. Folkhälsoproblemet med 
alkohol blev en stor fråga och det var både politiskt korrekt och i linje med 
Frälsningsarméns tankar och idéer att starta social verksamhet och även ett 
behandlingshem.

Grundtanken att hjälpa utslagna människor och att frälsa dem kom från Lon-
don där Frälsningsarmén grundades av William Booth. Organisationen var ett 
fritt verkande väckelsesällskap, som vände sig till dem som levde i Londons 
fattigkvarter. Målgruppen var alkoholister, prostituerade och småtjuvar.

Det finns inte mycket dokumenterat om varför Frälsningsarmén köpte 
Kurön och hur tankarna gick, men på Nya Zeeland hade Frälsningsarmén i slu-
tet av 1800-talet köpt två öar och öppnade behandlingshem för kvinnor på ena 
ön och ett för män på den andra. Inspirationen till att köpa Kurön kom därifrån 
och det fanns en mycket tydlig pedagogisk tanke. Vitsen med att ligga på en ö 
är uppenbar än idag. En ren miljö utan inslag av ”stadens frestelser”.

Hur var verksamheten på Kurön då den öppnade?
–  Då Kurön öppnade 1912 så var det en spjutspetsverksamhet och helt ban-
brytande i Sverige. Man startade med 10-15 platser. När man efter några år 
uppnått full volym på cirka 50 platser förfogade Frälsningsarmén med sitt 
Kurön ensamma över mer än 70 procent av det totala antalet behandlings-
platser för alkoholister i landet. 

Man kallade verksamheten alkoholklinik och det som framförallt förekom 
var det vi idag kallar miljöterapi. Det var jobb i kollektiv där Kurön var självför-
sörjande på grödor. Tanken var att alkoholisterna skulle bli sunda och friska 
genom kroppsarbete och frälsning. 

Alkoholisterna placerades på Kurön genom den tidens socialtjänst som styr-
des av lagar så som fattigvårdslagen och lösdrivarlagen, nykterhetsvårdslagen. 

Hur har Kuröns verksamhet förändrats?
–  I efterkrigstiden exploderade institutionsvården i Sverige och Kurön är en del 
av den tiden. Det finns säkert mörka kapitel i vår verksamhets historia också. 
Kurön var en del av dåtidens alkoholistanstalter, allmänna eller enskilda, vilka 
staten i praktiken finansierade. Det var mycket tvångsvård på den tiden. Soci-
alnämnden bestämde att ”Pelle” skulle åka till Kurön och vara där i två år. 

I och med socialtjänstlagen och huvudmannareformen på 80-talet så var 
det många av de större institutionerna som lade ner, vilket säkert var  



välgörande för branschen. Det hade varit mycket inlåsningar 
och förvaring med inställningen att en alkoholist var lite förtap-
pad och behövde lite hjälp. Någon verklig tro på att människan 
kunde förändras fanns inte riktigt. Men Kurön och några andra 
stora verksamheter klarade förändringen och levde vidare.

Hur ser verksamheten ut idag?
–  Idag är verksamheten professionell och förfinad. Vi har ar-
betsträning, olika former av rehabilitering samt naturligtvis ut-
bildning. Vi har en helt individuell behandlingsmodell där alla 
får olika behandling. Vi använder moderna instrument som till 
exempel ASI och har sammantaget en mycket kognitiv mil-
jö. Något som alla som kommer till oss har gemensamt är en 
utbildningsproblematik som gjort att de inte gått i skolan och 
hamnat utanför samhället. Grunden i vår verksamhet idag är 
därför vår specialpedagogiska vuxenskola. Alla hos oss läser 
in grundkompetens för grundskola och gymnasium. Vi utbil-
dar sedan vidare mot högre studier och rena yrkesutbildning-
ar i samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa 
och många fler. Vi har bland annat specialiserat oss på marin 
utbildning och behörigheter att arbeta på sjön då vi har eget 
rederi och fartyg.

Skola och utbildning är också en folkrörelse så det passar 
oss bra att satsa på det. Det finns stor kompetens inom Fräls-
ningsarmén där vi bland annat har egna folkhögskolor.

Hur ställer ni er till läkemedelsassisterad behandling?
–  Det är en extremt svår fråga som vi har diskuterat mycket och 
hett inom Frälsningsarmén. Samtidigt som jag till viss del är kri-
tisk till substitutionsmedicinering och liknande så erbjuder vi 
idag ändå läkemedelsassisterad behandling utifrån att det finns 
vissa tillstånd där det är oetiskt att neka en person en verksam 
medicinering. Och det tycker jag och ledningen inom Fräls-
ningsarmén är rätt och riktigt. Inom hälso- och sjukvården vore 
det ju tjänstefel och till och med olagligt att neka en sjuk person 
verksamma läkemedel. Vi måste se till varje enskilt fall.

Hur ser ni på framtiden för Kurön?
–  Från att ha varit en spjutspets inom missbruksvården i Sve-
rige i och med starten 1912 så är vår ambition att jobba oss 
tillbaka dit. Vi har förändrats mycket de senaste åren, vil-
ket är helt nödvändigt och vilket även andra äldre verksam-
heter har gjort. Vi vill vara med och hitta former och metoder 
som fungerar. Det vi tror på är förutom skola och utbildning 
är självhjälpsmodeller i form av till exempel AA och Famil-
jeklubbsmetoden som vi nu utvecklar med inspiration och 
i samarbete med socialpsykiatrin i Italien. Slutligen är ändå 
grunden på Kurön, precis som den alltid har varit, den kristna 
tron som på ett mjukt och öppet sätt lotsar verksamheten och 
individerna framåt.

marie orstadius och agneta Jägheim från alkoholgruppen vid Uppsala kom
mun besökte kurön för att träffa sin före detta klient kaj lundqvist. 
han har ett mångårigt alkoholmissbruk bakom sig och har varit på behand
lingshemmet flera gånger. men nu börjar det ordna upp sig.
–  här mår jag bra och känner mig harmonisk. det är något med omgivningen, 
säger kaj lundqvist.  
han kom till kurön i maj förra året och har sedan dess bland annat hunnit ta 
kustskepparexamen och arbetat flitigt med snickeriarbeten på ön. Nu har han 
blivit anställd.
–  Jag blev jävligt glad, det känns bra. och snart ska jag åka till Budapest och 
kolla på Formel 1. det gör man bara en gång.

Fastighetsskötaren Gunnar ”Gp” pettersson och nya kollegan kaj lundqvist, 
som haft fullt upp med förberedelser inför festen kunde nu pusta ut.

Rykande varm soppa stod på menyn.

leif persson (till höger), verksamhetschef på kurön,  
var nöjd med att så många deltog i firandet.
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Ersta Flickhem hjälper sexuellt 
traumatiserade flickor. Vi 
erbjuder en unik pedagogisk 
modell som kombinerar skola 
med behandling. Behandlingen 
innehåller hästunderstödd 
terapi och systemiskt familj- 
och nätverksarbete.

Läs mer på: 
www.erstadiakoni.se/flickhem 
eller ring 08-714 67 30

Ersta Flickhem
en del av Ersta diakoni

NectarSystems_halvsida_utfall_412.pdf   1   2012-04-27   11:20:44



UTBILDNING

Programmet Vägledande 
samspel ICDP

för empati och mentalisering

Utbildningar i programmet 

Läs mer på www.icdp.se • info@icdp.se

vänder sig till yrkesverksamma inom MVC/BVC,  
förskola, skola, familjevård, socialtjänst,  

behandlingshem och äldreomsorg.

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.

3 dagars kurs för kamrat -
stödjare i Motiverande Samtal

5/11 + 3-4/12 2012

Syftet med kursen är att kamratstödjaren 
får material (manualer & DVD) samt struk-
tur för att hålla träffar med kollegorna och 
tillsammans diskutera och träna MI.

HÅLL MI-MOTIVERANDE SAMTAL LEVANDE I ARBETSGRUPPEN!

För mer information och anmälan: http://www.dinkurs.se/appliance/?event_id=9693
Sista anmälningsdag 15/10 2012.
www.carinacoach.se  Välkommen!

Arrangörsgrupp 2012:  
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Dopingjouren,  
Kriminalvården, Läkemedelsverket, Regeringens ANDT-sekretariat, Rikspolisstyrelsen, 
Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Statens institutions- 
styrelse (SiS), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Trafikverket, Transportstyrelsen, 
Tullverket samt Norrköpings kommun.

Deltagandet i högskoleutbildning varierar mellan olika grupper
Även om befolkningens utbildningsnivå ökar i Sverige är det stora skillnader i vilka grupper som deltar i högskole
utbildning, särskilt vad gäller kvinnor och män. Vid 24 års ålder hade 51 procent av kvinnorna påbörjat högskole
utbildning jämfört med 36 procent av männen. en annan faktor som påverkar benägenheten att påbörja högskole
utbildning är föräldrarnas utbildningsnivå. Ju högre utbildning en persons föräldrar har, desto större är sannolikheten 
att han eller hon ska påbörja högre utbildning. det har inte skett någon förändring i den sociala snedrekryteringen un
der den senaste tioårsperioden, varken i positiv eller i negativ riktning. För personer med utländsk bakgrund däremot, 
ökar andelen som går vidare till högskoleutbildning, så att den närmar sig övergångsfrekvensen för svenskar.

Källa: Rapport 2012:10 R, Universitet & högskolor, Högskoleverkets årsrapport 2012

Vill du synas här? Boka din annons!

0651-150 50
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UTBILDNINGAR 2012-2013

Samtal med barn
11 dagar med Haldor Øvreeide och Eva Redemo

Neuropsykiatri och KBT
i samarbete med Ersta Sköndal Högskola

Vi erbjuder även kurser i
Samtalsmetodik, MI och Specialpedagogik

NYA BEHANDLINGSPROGRAM

HSP - intensiv insats för ”hemmasittare”
IHOP - program för att minska risken för sammanbrott 
vid familjehemsplacering

Läs mera på vår hemsida  
www.magelungen.com

Peter Friberg, utbildningsansvarig 
070 - 730 70 02
peter.friberg@magelungen.com

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

Älgered – ADAD
 www.algered.se

ADAD  är ett Amerikanskt intervjusystem anpassat av 
SiS till Svenska förhållanden. Det används till screening,  
behandlingsplanering,  utvärdering och utredning av 
ung domar. ADAD rekommenderas av socialstyrelsen 
och SKL. Det är idag det mest spridda instrumentet inom 
svensk ungdomsvård. Älgered har använt ADAD sedan 
1996, varit med och utvecklat formulären och är idag 
godkända att utbilda likväl intervjuare som utbildare. 
Vi sitter sedan starten i ADADnätverkets styrelse. 

4-dagars Lösningsorienterad samtalsutbildning   
En lösningsorienterad grundkurs i samtalsteknik baserad 
på de senaste vetenskapliga rönen. Kursdatum 18-19/9 
och 6-7/11. Kursen är på Älgeredskollektivet.   
 
ADADintervjuarutbildning 09.00 2/10 – 16.30 3/10  
med uppföljningsdag 12/11. Kursen är obligatorisk för er 
som vill göra ADAD-intervjuer. Den innehåller övningar 
och en gedigen genomgång av instrumentet. Kursen är 
på Älgeredskollektivet .  Sista anmälningsdag är 15/9!  
 
ADADbooster 10.30-16.00 12/11 
För dig som vill fräscha upp och uppdatera dina ADAD-
kunskaper. Dagen innehåller uppdateringar, övningar 
och en genomgång av instrumentet. Kursen är på 
Älgeredskollektivet.   
Sista anmälningsdag är 1/11!   

ADADutbildarmöte 13.00-17.00 13/11 
med ADADnätverket, Västgötakollektivet och Källtorp 
för dig som utbildar ADADintervjuare och vill träffa 
likasinnade. Vi kommer främst diskutera skattningar. 
Utbildarmötet är i Falköping.  
För mer info se www.adadnatverket.se
Sista anmälningsdag är 1/11!

ADADårsmöte 08.00-10.00 14/11
med ADADnätverket och Västgötakollektivet med flera. 
Årsmötet är i Falköping. För mer info se  
www.adadnatverket.se  Sista anmälningsdag är 1/11!

ADADanvändardag 10.00-16.00 14/11 
med ADADnätverket och Västgötakollektivet för dig 
som vill uppdatera dina ADADkunskaper. Dagen inne-
håller uppdateringar och skattningar för er som jobbar 
med ADAD. Användardagen är i Falköping. För mer info 
se www.adadnatverket.se  Sista anmälningsdag är 1/11!

6-dagars forskningsbaserad samtalsutbildning  
Fortsättningskurs i samtalsteknik baserad på de senaste 
vetenskapliga rönen. Kursdatum 14-15/2, 4-5/4 och 23-
24/5. Kursen är på Älgeredskollektivet.  
Sista anmälningsdag är 15/1-2013!

Vi söker medlevare & har lediga elevplatser!
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Text och Foto: Marie Bergström

I
nne i samlingslokalen på Götgatan på Södermalm i Stock-
holm blandas ljudet av stolar som dras ut med röster och 
skratt. Det är torsdag och programledaren har tagit plats 
vid mikrofonen.

“Hej och hjärtligt välkomna till Radio Totalnormal!”
Radioprogrammet om psykisk ohälsa är inne på sitt tredje 

år. Varje torsdag direktsänder redaktionen, som har erfarenhet av 
problem som schizofreni och depressioner, inför publik från Foun-
tain House i Stockholm. Målet är att öka förståelsen och motverka 
myter.

–  Nästan alla har någon anhörig eller någon de känner med psy-

kisk ohälsa, men det finns fortfarande många fördomar. Jag tror 
att nyckeln är öppenhet och att nyansera, säger projektledare Bodil 
Lundmark.

Erfarenhet av psykisk sjukdom

Alla som har erfarenhet av psykisk sjukdom får vara med i program-
met. Där varvas inslag, diskussioner, teater, dikter och sång. Kärnan 
är att deltagarna styr sändningen.

–  Det är viktigt att allt material kommer från radiodeltagarna 
själva och att ingen lägger sig i innehållet, säger Bodil Lundmark.

Idén kommer från Radio La Colifata, ett radioprogram i Buenos 

Programmet som 
krossar fördomar

Personer med psykiska problem är farliga, mår alltid dåligt 
och kan inte jobba. Trots ökad kunskap är myterna om  
psykisk ohälsa fortfarande många. I Stockholm jobbar redak-
tionen på Radio Totalnormal febrilt för att slå hål på dem.

Redaktionen består av en 
kärntrupp på 20 personer 
som är med regelbundet, 
varav flera har varit med 
från starten.



 
 

INRIKTNING 
Furulundshemmet har en salutogen 
inriktning med den kristna tron som 
grund. Våra uppdragsgivare är 
socialtjänsten och kriminalvården.. 
Sökanden behöver inte vara 
troende men bör ha en 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 

Vi vet att alla kan lära nytt, utvecklas och må bra
För dig som använder teckenspråk eller alternativa kommunikationsätt är 
Mo Gårds verksamheter bara ett samtal bort. Var i landet du än bort ska 
du veta att vi alltid gör vårt bästa för att du ska känna dig nöjd med våra 
tjänster.  
Hos oss finner du gemenskap, kunskap och möjligheterna till en verklig utveckling genom hela 
livet. Oavsett om du är intresserad av boende inom vår LSS eller HVB-verksamhet, vill läsa 
på gymnasiesärskolan eller kanske studera på vår folkhögskola, så är vi övertygande om att 
det är helheten - allt det som ett liv innehåller - som är viktig. Vi eftersträvar alltid att anpassa 
verksamheten så att den passar just din behov. Vill du veta mer om oss är du alltid varmt 
välkommen att kontaka oss, vem du än är och var du än bor.  

info@mogard.se | www.mogard.se | 010-471 66 00
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Aires, Argentina, som sänder från trädgården till ett stort men-
talsjukhus. De som gör programmet är patienter och före detta 
patienter från sjukhuset.

Förutom att Radio Totaltnormal ska bidra till ökad förståelse 
berättar flera av deltagarna hur det har hjälpt dem personligen. 

Susanna Skogberg började som programledare på programmet, 
och det var i radion som hon första gången berättade att anled-
ningen till hennes fleråriga sjukskrivning var att hon levt med en 
våldsam man.

–  Jag var jättenervös när jag satt på t-banan innan. Men att få tala 
till en publik och lätta mitt hjärta var en oerhörd lättnad.

Fick bättre självförtroende

Det gav henne också självförtroendet att våga andra saker. Hon 
sökte senare bland annat jobb på Sveriges Radio.

–  Jag förstod att jag inte skulle få jobb där eftersom jag inte hade 
någon utbildning. Men däremot hörde de av sig och ville att jag 
skulle sommarprata så det gjorde jag. Radion har hjälpt mig oerhört 
mycket, säger hon.

En annan radiodeltagare, Anki Matthies, tycker att radioprogram-
met är viktigt ur en demokratisk synvinkel. 

” Jag var jättenervös när jag satt på t-banan 
innan. Men att få tala till en publik och lätta 
mitt hjärta var en oerhörd lättnad.

Bodil lundmark, projektledare, hoppas 
att fler kommuner ska ta efter idén.
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–  Allas röster kan bli hörda ur ett annat perspektiv än det hörs 
traditionellt, det är en demokratisk gång. Här ser man det som är 
friskt hos mig i stället för det som är sjukt, jag vågar göra saker. 
Radion skapar en gemenskap och betydelse. Jag tror att det sparar 
mycket pengar för landstinget, säger hon.

Intresset för att delta i Radio Totalnormal är stort och Bodil 
Lundmark hoppas att fler kommuner ska ta efter. Redaktionen 
har redan handlett en grupp i Malmö som startade ett liknande 
program.

–  Vi tar gärna emot studiebesök och svarar på frågor. Vi vill 
att fler ska känna till oss och vill försöka nå ut till psykiatrin, 
säger hon.

Själv tycker hon att jobbet är väldigt givande.
–  Det är fritt, kreativt och blir bara roligare och roligare. Det är 

fascinerande hur bra det blir varje gång.   

Radio totalnormal är finansierat av allmänna arvsfonden. det 
drivs av Fanzingo och medlemmar på Fountain house i Stock
holm. programmet kan höras på 101,1 mhz eller via hemsidan 
www.radiototalnormal.se

2009 vann programmet Stora radiopriset i närradioklassen:

Juryns motivering: ”Genom sitt helt unika
sätt att ta sig an frågor om psykisk ohälsa,
lyckas Radio Totalnormal avdramatisera ett 
tabubelagt ämne och lyfta fram en undangömd 
grupp i samhället.”
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Välkommen
Lasse Andersson är diplomerad NPF-coach  och vill inspirera 
Dig med erfarenheter av coaching-baserat stöd, riktat till  
gruppen med ADHD och Aspergers syndrom. Fokuserat på 
metoder och förhållningssätt 

Föreläser över hela landet i höst! Gå in på 

www.adhd-coaching.se
för att se när han kommer till din kommun! 

Ex på punkter under dagen: 
• Hur känner vi igen en person, med t.ex. ADHD, utan diagnos?
• Principer för en bra kommunikation med brukaren

30 års erfarenhet i arbete med människor, och Lasses person-
liga bakgrund, borgar för en lärorik och intressant dag, som 
också innehåller en stor portion humor! Kanske är vägen till ett 
liv där brukaren har kommandot inte så svår som vi tror.

Nyheter från Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Böcker/Rapporter
Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld. 
Rapporten är den tredje från forskningsprojektet och handlar om barnen. Rapporten 
beskriver att många barn som deltagit i Bojens grupprogram har haft nytta av att få 
insatser som riktar sig till barn i denna situation. 

Föräldrar med kognitiva svårigheter – att bryta ny mark
Syftet med rapporten är att ge en introduktion till området föräldrar med kognitiva 
svårigheter samt till arbetet med att utveckla stöd till denna målgrupp. Huvudsaklig 
utgångspunkt är erfarenheter från Uppsala län. 

Unga som skadar sig genom sex
I boken samlas kunskap utifrån forskningsartiklar, litteratur och intervjuer om och med 
unga som skadar sig genom sex. Syftet är att öka medvetenheten om problematiken och 
bidra till att de unga får den behandling, stöd och hjälp de behöver. Utkommer i 
september.

För beställning av böcker
www.allmannabarnhuset.se

Jogersöhem, Jogersövägen 2 • 613 51 Oxelösund 
 Tel: 0155-35257 • Fax: 0155-35257

info@jogerso-gruppen.se   www.jogerso-gruppen.se

I litet format med hög kvalitet och hög
struktur sedan 2005. 4 behandlingsplatser samt

 1 utslussningsplats för pojkar mellan 14 och 20 år.

Dammsdal öppnar dörrar
Dammsdal i Vingåker är en internatskola med
riksupptagning, som specialiserat sig på barn
med autism / Aspergers syndrom som på grund
av sin funktionsnedsättning utvecklat
problemskapande beteende.

Vill Du ha mer information?
Du är välkommen att ringa eller 
göra ett besökpå vår nya hemsida!
www.landstingetsörmland.se/dammsdal
vx 0151-52 43 00.



Text och Foto: Kerstin Karell
Illustration: SLSO

innan det smäller
Vardaglig relation för att minska hot och våld

Situationer med hot och våld kan vara vanliga inom psykiatrin. 
Inom Stockholms läns sjukvårdsområde används sedan 2005 
Bergenmodellen för att ha ett gemensamt förhållningssätt och 
därmed minimera riskfyllda situationer. Det förebyggande  
arbetet är centralt och där är goda relationer viktiga. 
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anna Björkdahl har tagit 
fram Bergenmodellen.
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I
nnan Anna Björkdahl tog fram Bergenmodellen fanns ingen 
gemensam modell inom Stockholms läns sjukvårdsområde 
(SLSO) för att hantera hot och våld i den psykiatriska hel-
dygnsvården.

–  Alla avdelningar agerade olika vid hot och våld. Persona-
len följde olika tongivande personer i sitt arbete. Jag var på 

jakt efter en sammanhållen, bra modell, säger Anna.
Undersökningar visar att psykiatriska vårdavdelningar är bland de 

mest utsatta för hot och våld inom vård och omsorg. SLSOs avdel-
ningar är inget undantag. Ungefär 30-50 procent av medarbetarna 
på de psykiatriska vårdavdelningarna uppger att de utsatts för hot 
eller våld från patienter eller anhöriga under det senaste året, vilket 
är i nivå med internationella studier.

Anna insåg att det behövdes ett gemensamt förhållningssätt att 
jobba med utifrån den problematiken. Hon är i grunden psykiatri-
sjuksköterska och disputerade för ett och ett halvt år sedan i medi-
cinsk vetenskap med inriktningen hot och våld inom akutpsykiatrin. 
Det var genom det arbetet som hon kom i kontakt med norrmannen 
Geir Olsen som tillsammans med Björn Petter Hansen tagit fram 
Terma-modellen på Klinikk for sikkerhetspsykiatri vid Haukeland i 
Bergen, Norge. Terma står för Terapeutiskt Möte med Aggressivitet.

–  Där hade det hänt så mycket spännande när de jobbade mer 
förebyggande istället för att agera när något väl inträffade. Klimatet 
på avdelningarna hade blivit lugnare och mer tid ägnades åt vård-
åtgärder istället för kontrollåtgärder.

När Anna kom i kontakt med Terma var det inte en uttalad mo-
dell utan ett sätt att förhålla sig till hot och våld i vården och till 
utbildning och träning av personal. I samråd med de norska kol-

legorna modifierade hon Terma utifrån svenska förhållanden och 
lagar och den forskning hon hade kommit i kontakt med genom 
sin avhandling. 

–  SLSO har en egen modell, som vi kallar Bergenmodellen. Vi 
kallar den så just för att vi har utgått från arbetet på rättspsykiatrin 
i Bergen, säger Anna.

Förebyggande i vardagen

Terma är grunden för Bergenmodellen och det som de båda arbets-
sätten har gemensamt är tekniker för självförsvar och kontrollfunk-
tioner samt huvuddelen av teorin i forma av ett förebyggande arbete 
i vardagen och relationell säkerhet.

–  Säkerhet är mycket mer än larm, hur mycket spännbältet tål och 
hur mycket personal vi är. Det betyder väldigt lite om det inte finns 
goda relationer. Både i den norska och i vår modell har mjukvaran 
lyfts fram. Även efter att en tvångsåtgärds har använts ska du som 
personal senare prata med patienten och kunna se den personen i 
ögonen.

Den främsta anledningen till att Anna tog fram Bergenmodellen 
var att hon inte tidigare hittat något som passade SLSOs behov 
fullt ut. 

–  Andra utbildningspaket kändes inte tillräckligt vetenskapligt 
förankrade eller såldes av företag som hade egna kursledare. På 
samma sätt som i Terma var min ambition att personer ur vår egen 
personal skulle vara kursledare och kunna använda exempel från 
sin egen vardag. Så har det också blivit.

På så sätt hjälper och stöttar kollegor varandra genom deviset att 
leva som man lär. Just det har visat sig vara en framgångsfaktor för 

” Säkerhet är mycket mer än larm, hur mycket 
spännbältet tål och hur mycket personal vi är. Det 
betyder väldigt lite om det inte finns goda relationer

Positiv enkätundersökning för Bergenmodellen
det har genomförts en kvalitativ enkät
undersökning av Bergenmodellen. den 
bestod av 13 frågor och fylldes i av både 
patienter och personal på 41 vårdavdel
ningar ett halvår innan utbildningen skulle 
starta och på 19 avdelningar 36 månader 
efter genomgången utbildning.

Resultaten visade att personal som fått 
utbildningen speglade en signifikant mer 
positiv våldsförebyggande avdelningskul
tur än den personal som ännu inte hade 
fått utbildningen.

de variabler som visade signifikans var 
avdelningsregler, personalens möjlighet 
att hålla sina egna känslor under kontroll 

i utmanande situationer, personalens för
sök att förstå varför en patient är aggres
siv och tidigt ingripande vid aggression.

För patienterna fanns ingen signifikant 
skillnad på det totala resultatet för avdel
ningar med tränad eller icke tränad per
sonal. det fanns signifikans för en av de 
13 frågorna, vilken även fanns i persona
lens resultat. 

personalen försökte förstå varför en pa
tient var aggressiv. det fanns nästan sig
nifikans för personalens möjlighet att 
hålla sina egna känslor under kontroll i 
utmanande situationer.

I slutdiskussionen konstateras att den 
punkt som nådde signifikans för båda 
grupperna (personalens försök att för
stå varför en patient är aggressiv) berör 
en fundamental del av omvårdnad, näm
ligen att relatera till och kommunicera 
med patienterna utifrån att de är enskilda 
individer. Resultaten av studien kan där
med påvisa att Bergenmodellen ger en 
ökad öppenhet och intresse från perso
nalen att se på patienterna och deras ag
gression på ett mer komplex sätt. Genom 
att försöka förstå patienternas problem 
kan en mer tillitsfull relation skapas mel
lan personal och patient. 
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Bergenmodellen, att den finns i vardagen på avdelningarna. Den 
lever kvar och utvecklas alltjämt.

Alla kliniker är med

Alla de åtta psykiatriska kliniker drivna av landstinget ville vara 
med i det som först var ett projekt, men nu är permanent. Idag an-
vänder alla kliniker Bergenmodellen, på ett mer eller mindre aktivt 
sätt och personal går på minst fyra workshops under ett år. Ny per-
sonal får en fyra dagar lång utbildning och vikarier en endagskurs.

–  Jag träffar kursledarna regelbundet och den senaste revideringen 
av modellen gjordes i våras, då förde vi in ett uppskattat teoretiskt 
ramverk, säger Anna.

I den används en triangel för att lättare se helheten i modellen. Den 
handlar om att förebygga och bemöta våld på tre olika nivåer samt 
viktiga förutsättningar för att klara av detta, på de tre nivåerna. 

I den första nivån, som är den största, finns vardagslunken på av-
delningen då det inte finns några aggressiva situationer. I den andra 
nivån finns irriterande och upprörda situationer, det ”pyser” lite. 
Och i toppen av triangeln finns tydliga aggressiva eller våldsamma 
situationer.

På den första nivån ska goda vardagsrelationer byggas och under-
hållas, och tydliga och rimliga rutiner skapas. Våldpreventionen 
ska ligga i vardagsrelationen.

På den andra nivån ges stöd och gränser sätts för att lugna ner 
vid upprördhet med tanken att förhindra att en våldsam situation 
uppstår. Om det sker så är det på den tredje nivån som personalen 

tar fysisk kontroll över en våldsam situation. Där är viktigt ett att 
förhindra skador och att kommunicera med patienten under och 
efter händelsen.

För att personalen ska lyckas med allt detta så måste det finns för-
utsättningar och i Bergenmodellen utgår dessa från tre parametrar: 
positiv inställning, känslomässig balans och fungerande ordning.

–  Personalen måste ha en vilja att hjälpa och förstå andra som har 
det svårt, en nyfikenhet. Det handlar mycket om att bemötandet 
ska innehålla tillit och respekt. Patienten, som mår mycket dåligt 
vid inläggningen, ska känna sig förstådd och våga lita på andra. 
Personalen ska förmedla vänlighet och omsorg. Det är en konst på 
hög nivå, säger Anna.

Förstå beteende och behov

Hon förklarar att det i grunden handlar om att försöka förstå pa-
tientens beteende och behov. Den teori som Begenmodellen bland 
annat lutar sig mot handlar om att aggressivitet och våldsamhet är 
i grund och botten normala, mänskliga beteenden. Det är en del av 
de beteenden som utvecklats genom evolutionen för att öka möjlig-
heten att överleva och vara framgångsrik. 

–  Hot och våld är inte en psykisk sjukdom utan en viktig funktion. 
Farligheten är inte kopplad direkt till en viss individ utan snarare 
till riskfaktorer och farliga situationer i relation till individen. Det 
gäller att identifiera riskfaktorer och att få bort dem, säger Anna.

Hon tar som exempel att det är en stressfaktor för patienter att de 
är inlåsta, att det inte alltid finns möjlighet för dem att gå undan i 

” Personalens beteende kan man göra mycket åt, samtidigt 
som personalen påverkas av överbeläggningar, personalbrist 
och det som ledningen gör. Det påverkar i sin tur patienterna.

 



57www.ssil.se

ett enskilt rum, att medicineringssituationer är riskabla och även att 
personalens beteende är både en risk- och skyddsfaktor.

–  Personalens beteende kan man göra mycket åt, samtidigt som 
personalen påverkas av överbeläggningar, personalbrist och det som 
ledningen gör. Det påverkar i sin tur patienterna.

Hur det är på avdelningen hör till parametern fungerande ordning. 
Där kan personalen inte styra över allt men de kan sätta upp en 
fungerande struktur med ordning och reda i behandling och ruti-
ner. Ordning bidrar till trygghet och förutsägbarhet. De vardagliga 
reglerna ska vara genomtänkta och kunna förklaras för den som 
vill veta varför de finns.

–  På nivå två kan de här rutinerna handla om att personalen be-
höver lära sig hur man samtalar med en upprörd person och hur 
alla ska bete sig om det ”pyr” hos någon patient. På nivå tre handlar 
det bland annat om att alla vet hur de ska agera som en grupp, hur 
larmen fungerar och att alla kan de fysiska greppen.

Mycket jobb bakom framgången

Känslomässig balans handlar om att personalen behöver bemästra 
sin egen stress, rädsla och aggressivitet och istället förmedla trygg-
het och säkerhet.

–  Man behöver inte släppa vårdtanken i en jobbig, grisig tvångs-
åtgärd. 

Att Bergenmodellen faktiskt används är en framgång. Många mo-
deller implementeras men faller sedan bort. Intresset från övriga lan-
det är stor men Anna hänvisar alla till grundarna av Termamodellen.

–  Vi delar gärna med oss av våra grundidéer men vårt utbildnings-
material står inte på egna ben och det måste finnas en garant för 
att modellen är vetenskapligt grundad, vilket hos oss sker genom 
mig. Vi har inte kraft eller energi att driva det här på annan ort. Det 
räcker med utmaningen att få modellen att leva och fungera hos 
våra 2 600 anställda, säger Anna.

Hon berömmer sina 70 kursledare och berättar att det finns ett 
otroligt intresse och driv hos dem. Det är tack vare deras engage-
mang som modellen fungerar.   

Tredje nivån
Ta fysisk kontroll vid en våldsam 
situation. Förhindra skador och 
kommunicera med patienten un-
der och efter händelsen.

Andra nivån
Sätta gränser och lugna
ner vid upprördhet och
aggressiva känslor för 
att en våldsam situation
uppstår.

Första nivån
Bygga och underhålla
goda vardags-
relationer.
Skapa tydliga
och rimliga 
regler och
rutiner.

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!

Katarina Bangata 70, 116 42 Stockholm.
Tel 08-462 92 12, Tel Malmö 040-30 05 14
Mail: sweden@dianova.org 
Hemsida: www.dianovasverige.org 
Ni hittar oss också på Facebook och Youtube. 
Flickr: dianova international´s photo
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Text och Foto: Kerstin Karell

d
et är lugnt på avdelning 
25 på S:t Görans sjukhus 
i Stockholm. Den allmän-
psykiatriska avdelningen, 
som tar emot patienter 
med ångest- och depres-

sionstillstånd, hör till Stockholms läns lands-
ting men ryms på Capios sjukhusområde.

Janne Olsoni är sjuksköterska och in-
struktör i Bergenmodellen. Han är positiv 
till modellen och tycker att arbetet på avdel-
ningarna har blivit bättre sedan den infördes.

–  Jag tycker att den har en bra, mänsklig 
och human syn på hot och våld. Det finns 
en stark etisk grund med ett mänskligt per-
spektiv. Det är inte bara en försvarsmetod 
mot patienten utan det ska vara bra för pa-
tienten också. Man ska göra gott för patien-
ten, som man ska kunna prata med efter en 
händelse också, säger Janne.

Var och en klarar sig själv

Han har jobbat länge inom psykiatrin och 
konstaterar att innan Bergenmodellen så 

gick personalen endast en kurs i självförsvar. 
–  Efter kursen så fick var och en klara sig 

själv. Man gjorde olika på olika avdelningar 
och lärde av dem som varit med längre.

Fokus var på situationen när våld faktiskt 
uppstod. Med Bergenmodellen har fokus 
flyttats till en stadig grund att stå på med 
mer teori och ett förebyggande arbete. 

–  I den grundläggande våldspreventionen 
ingår att skapa en relation till patienten, 
att samtala om allt möjligt. Om vi bygger 
en relation så kan vi lättare nå patienten 

Vetskap i alla lägen
Bergenmodellen skapar trygghet

Innan Bergenmodellen infördes var fokus hos personalen på 
situationer då hot och våld faktiskt uppstod. När något väl hände 
agerade personal på olika sätt. Nu är det förebyggande arbetet 
viktigt och alla vet vad de ska göra om en hotfull situation uppstår.
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och är tröskeln är högre för att något ska 
inträffa. Det är teorin och det preventiva 
som är det stora.

Förebygga fungerar

I utbildningen får personalen bland annat 
lära sig att det inte är personen i sig som är 
en risk utan beteendet. Det finns inte farliga 
personer utan farliga situationer.

–  Vi ska förebygga att situationer uppstår, 
identifiera risker och agera i tid. Vi har blivit 
mer lyhörda. När en patient börjar gå igång 
så fungerar det mycket bra att komma med 
en öppen fråga och visa att jag är här och jag 
gärna lyssnar. Att ha en avväpnande attityd 
fungerar över förväntan, säger Janne.

Samtidigt konstaterar han att patien-
terna på hans nuvarande avdelning är vad 
man skulle kalla lugna. Det är svårare att 
anamma modellen på tuffare avdelningar, 
där det är mer hot och våld. Men även på 
dessa avdelningar är man i grunden positiv 
till Bergenmodellen.

–  Det finns en gammal och stark tradition 
för hur man ska agera. Det finns en oro för 

att den här modellen inte ska fungera på alla 
patienter. Och den fungerar inte i alla lägen, 
saker kan alltid hända, men i nio fall av tio 
så fungerar den. 

Janne tycker om grundtanken när det gäl-
ler den fysiska delen, det vill säga grepp som 
får användas, att de inte ska tillfoga smärta 
eller skada och att de går att släppa på.

–  Greppen är följsamma, flexibla och föl-
jer patienten. Vi kan successivt ge mer och 
mer rörelsefrihet, backa bandet. Det behö-
ver många gånger inte gå så långt som till 
bältesläggning.

I grunden skapas goda relationer, klara och 
enkla regler tas fram, arbetsstrukturen ska 
vara bra med ordning och reda. Att alla veta 

hur de ska agera i olika situationer tycker 
Janne ger en stor trygghet i personalgruppen.

–  Om något händer så vet alla vad de ska 
göra. Om det kommer personal från en an-
nan avdelning så gör och tänker de likadant. 
Jag blir tryggare när jag vet att mina kolle-
gor strävar efter samma mål som jag.

En är ledare

Om en situation kräver en insats av flera så är 
det till exempel en i personalen som är ledare. 
De andra följer och är helt tysta. Då blir det 
lugnare både för patienten och personalen.

–  Vi diskuterar aldrig det som pågår i 
nuet. Visst uppstår diskussioner men dem 
tar vi efteråt.   

Janne olsoni tillsammans med 
sjuksköterskan helena trotzig. I 
bakgrunden Johanna andersson 
och hanna Runesson.

” Efter kursen så fick var och en klara sig 
själv. Man gjorde olika på olika avdelningar 
och lärde av dem som varit med längre.
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Handledning
Chefer - Arbetsledare - Personal

Professionell handledning, enskilt eller i grupp.

Jag har 20 års erfarenhet av handledning 
med chefer, arbetsledare och personal 

 inom bl.a. socialtjänst, hälso- sjukvård, 
äldreomsorg, LSS, HVB, skola och förskola.

Lokal finns i Uppsala och Eskilstuna

Kontakta Gun-Britt A. Beukelmann, Järpvägen 47, 756 53 Uppsala, 
gunbrittab@spray.se, eller ring 0736-422115, www.gunbrittab.se

Välkommen att kontakta oss:
Föreståndare Anna Herzing 08-570 243 20
Vårdgivare Ingela Wihlborg 08-570 242 01

ingelaw@swipnet.se, Torsbygården, 139 51 Värmdö

Målgrupp
 Personer med psykisk 
funktionsnedsättning

Medicinskt färdigbehandlade vuxna 
med behov av kortare/längre tids 

rehabiliterings- eller habiliteringsboende

Vi arbetar med
Ett helhetsperspektiv

Nätverk
Kontaktmannaskap

Aktiv vardag
Aktivitetshus

LSS-boende i Trosa Vagnhärad
Målgrupp unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder (personk-
rets 1 LSS). Dagverksamhetens inriktingar: 
Arbetslinjen med hästverksamhet, fastighetsskötsel, praktikplatser och 
trädgård.Upplevelse/skapande linjen med form, färg, drama, natur

Kontakt
Telefon: 0768-233255 eller 0768-233050 
e-post: anitathunholm52@gmail.com
www.aronaomsorger.com 

Arona omsorger

MaxiMilia AB, Bergslagsvägen 33 
774 30 Avesta

Tfn: 0226-183 96
www.maximilia.se

Äntligen, nu kan du köpa  
verksamhetssystem på  
lösvikt!

Du betalar bara för de 
funktioner du behöver.  
Vi skapar en samlad 
bild, även med de 
system som du idag 
använder. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Föreningen Dalby är ett gruppboende med plats för fyra vuxna.
Vi har ledig plats.

Vi ligger i Västerljung cirka sju kilometer utanför Trosa.
Målgruppen är vuxna med autism eller autismliknande tillstånd.

Placering sker enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade  (LSS).

Vi arbetar mot ett socialterapeutiskt mål.
Dagverksamheten är individuellt anpassad och vi har ett 

helhetstänkande  när det gäller boendet och dagverksamhet.
Föreningen Dalby är en ideell förening där föräldrar  

till våra boende ingår i styrelsen.
 Vi har varit verksamma i snart fjorton år och har  

en stabil personalgrupp. 

För mer information ring Susanne Åström 0709119216

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



62 www.ssil.se

Stiftelsen  
Hagbyhemmet, 

Roxnäs

HVB hem
12 platser  för kvinnor och 

män i hela Sverige.
Alkohol och andra droger.

Länkarnas 7 punkter

Carolina Bäck eller Birgitta Englund, Telnr 016-344960, Fax 016344961

“Så som du själv blivit hjälpt ska du hjälpa andra”

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

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

•
•

•
•
•
•

Ett gott liv - hela livet

Tillsammans med dig
och de runt omkring dig
skapar vi ...

- Ditt boende
- Din fritid
- Din skola
- Ditt arbete

... utifrån dina styrkor, intressen 
och drömmar.

Solhagagruppen erbjuder ett gott liv - 
hela livet, för dig med funktions-
nedsättning.

www.solhagagruppen.se

- Ditt stöd
- Din utredning
- Din assistans

 LSS-boende 

 Daglig verksamhet



 Nytt LSS boende/Daglig verksamhet i Västerås

 Samtalsterapi

För ytterligare information eller vid intresse av placering är  
du välkommen att kontakta VD Christofer Markén.

KBT Struktur
Christofer Markén

0708-80 16 50
c.marken@kbtstruktur.se

www.kbtstruktur.se

ASPERGER - AUTISM - ADHD
 LSS-boende 
 Daglig verksamhet





 
Psykologmottagning i Göteborg

Nytt LSS boende utanför Göteborg 2012    

 
Samtalsterapi

För ytterligare information eller vid intresse av placering är 

Våra verksamheter finns i Mälardalen samt Göteborgsområdet

 
du välkommen att kontakta VD Christofer Markén.

KBT Struktur
Christofer Markén

0708-80 16 50
c.marken@kbtstruktur.se

www.kbtstruktur.se

ASPERGER - AUTISM - ADHD

PRENUMERERA PRENUMERERA PRENUMERERA
PRENUMERERA PRENUMERERA PRENUMERERA
PRENUMERERA PRENUMERERA PRENUMERERA

PRENUMERERA PRENUMERERA PRENUMERERA
PRENUMERERA PRENUMERERA PRENUMERERA

PRENUMERERA PRENUMERERA PRENUMERERA
PRENUMERERA PRENUMERERA PRENUMERERA

PRENUMERERA PRENUMERERA PRENUMERERA
PRENUMERERA PRENUMERERA PRENUMERERA
PRENUMERERA PRENUMERERA PRENUMERERA

PRENUMERERA PRENUMERERA PRENUMERERA
PRENUMERERA PRENUMERERA PRENUMERERA
PRENUMERERA PRENUMERERA PRENUMERERA
PRENUMERERA PRENUMERERA PRENUMERERA

PRENUMERERA PRENUMERERA PRENUMERERA

PRENUMERERA NU!
8 NUMMER

391 KRONOR
Företag:..........................................................................

Namn:............................................................................

Adress:...........................................................................

Postnr:...........................................................................

Ort:.................................................................................

Tel:.................................................................................

E-post:...........................................................................

SvenskaMedia Docu AB
Tingsgatan 2A, 827 32 Ljusdal
post@svenskamedia.se
www.svenskamedia.se

w w w . s v e n s k a m e d i a . s e

Glada Hudikteatern 

har förändrat samhällets 

syn på utvecklingsstörda. 

Nu har framgångssagan 

fått kritik i Uppdrag 

granskning.	 																			Sidan 36

Grön omsorg växer.

Högby gård utanför 

Motala har daglig 

verksamhet för personer 

med psykiska problem.  
                               Sidan 54

Pär	Johansson.

Thomas	Säfström.

viktigt att visa 

sociala bokslut 
Socialarbetare tjänar pengar åt samhället sid 20

Yvonne Ahlström

Nr 7 November 2011 ÅrgÅNg 5
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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.

Hemsida: www.valbo.nu
Telefon nr: 011-664 44
E-post: info@valbo.nu

"Jag tror inte vi hade kunnat 
hitta något bättre åt klienten"

Kommentar från SIL Kvalitetsindex

SIL
Kvalitetsindex 8,8

Dagligen ser vi hur människor 
som upplevt sig som hopplösa 
fall går från en mardrömslik 
tillvaro till det värdiga sociala liv 
som vi alla förtjänar...

BERGSLAGENS BEHANDLINGSHEM DENNICKETORP.
www.dennicketorp.se   0590 106 10  -  0761-460 587

Kontakta oss idag för 
fördjupad info om 
Islandsmodellen och
olika behandlingsvägar.

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

               

Skeppet

Läs mer om oss på vår hemsida www.skeppet.info

- Skeppet  är  ett  fristående  HVB  för  ensamkommande 

barn  med  åtta  platser.  Vi  tar  emot  pojkar  och  flickor  i 

åldrarna 14-19 år, både de som är asylsökande och de 

som har beviljats permanent uppehållstillstånd.

- Skeppet är beläget i Axvall som ligger i den vackra

Vallebygden mellan Skara och Skövde.

- Välkommen att kontakta vår föreståndare 

Catharina Karlsson, på tel 0511-629 50 eller 0730-770170.
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Tonårssömn

Ungdomars sömn och 
dygnsrytm 

Med dagens behov av att 
ständigt  vara tillgänglig och 
uppkopplad  är det lätt att 
rubba  sin dygnsrytm – vilket 
får konsekvenser  för skolgång, 
familje relationer och vardagsliv.

I boken Tonårssömn av Olle Hill
man presenteras grundläggande 
kunskap om sömn och dygns
rytm hos barn och ungdomar  
men också strategier för att 
komma  till rätta med de vanli
gaste orsakerna till sömnsvårig
heter. Boken tar upp olika dygns
rytmer och visar på ett positivt  
sätt hur det går att komma 
tillrätta  med rubbad dygnsrytm 
och sömnsvårigheter.

Tonårssömn vänder sig i första 
hand till personal inom skolans 
elevhälsa. Den är också avsedd  
för övrig skolpersonal, social
arbetare och personal inom 
sjukvården liksom föräldrar och 
berörda  tonåringar.

Olle Hillman är barn och ung
domsläkare med stor erfarenhet  
av att hjälpa tonåringar att 
påverka  och förbättra möjlig
heterna till god sömn. 

Olle Hillman
www.gothiaforlag.se

Mama Dolly

Bilder av moderskap 
från jungfru Maria till 
Alien

Få saker är lika laddade som 
moderskapet,  och det är svårt att 
föreställa sig något som rymmer  
så mycket: symbioser och 
separationer,  hopp och förtvivlan  
 det mest gudalika och mest 
kroppsliga i människan.

Detta är något som blir tydligt i 
Patricia Lorenzonis Mama Dolly,  
en blodig konfrontation med 
 bilder av moderskap från hela 
världen. Det finns inget lagom 
när det kommer till mödrar, allt 
dras till sin spets.

Här samsas jungfru Maria med 
fåret Dolly, La Llorona med Alien
filmernas Ellen Ripley, Medea  
med Loretta Lynn  ett antal 
moders figurer; lyckliga, tragiska  
eller  parodiska. Vi får läsa om 
bortbytingar och aborter, fer
tilitetssymboler och demoner,  
manliga mammor och danska  
spermabanker. Och mitt i denna  
kulturhistoriska betraktelse  
 som spänner över årtusenden  
och kontinenter  hittar vi även 
en djupt personlig berättelse 
om rädslan för och längtan efter  
barn.

För ingen av oss kommer undan, 
moderskapet når oss på djupet. I 
sin överväldigande närvaro eller 
lika överväldigande frånvaro. Alla 
har vi en relation till mödrar; om 
inte annat till vår egen.

Patricia Lorenzoni
www.norstedts.se

Leva livet med 
demens

– praktiska råd och 
berättelser  från Hatt-
stugans äldreboende

Kroppen och hjärnan är vårt 
instrument  att spela på. Vad 
händer  när instrumentet skadas 
och melodin låter annorlunda?  
Är det meningsfullt att fortsätta  
 spela på de strängar som 
fortfarande  ger vackra toner ifrån 
sig? Kan man fortsätta att vara 
musiker även utan ett fullgott 
 instrument?  Kan man kanske 
rentav växa som människa och 
njuta av tillvaron trots att man har 
drabbats av sjukdom?

Den nya boken Leva livet med 
demens ger prak tiska råd och 
tankar om hur man kan  stödja 
personer med demens till ett 
fortsatt tillfredsställande  och 
 meningsfullt liv. Boken  tar 
upp allt från hjälpmedel till 
bemötande  och är illustrerad  
med spännande berät telser 
och foton från vardagen på 
 Hattstugans demensboende.

Boken är skriven för yrkesverk
samma, för vårdutbildningar  
samt för alla andra som vill öka 
sin kunskap inom demens
området. Den kan användas 
på arbetsplats träffar och som 
diskussionsunderlag  i föränd
ringsarbete.

Gun Aremyr och Jane Lindell Ljunggren
www.gothiaforlag.se

Föräldrar med 
kognitiva 
 svårigheter 
- att bryta ny 
mark
Stiftelsen Allmänna Barnhuset  
har i samarbete med SUF
Kunskaps centrum och FoU 
enheten, Regionförbundet i 
Uppsala län arbetat fram denna  
rapport. Den sammanfattar  
den kunskapsutveckling som 
påbörjades  1999 i Uppsala och 
Tierp och som 2009 resulterade  
i bildandet av SUF  (Samver
kan Utveckling Föräldraskap) 
Kunskapscentrum. 

Syftet är att ge en introduktion till 
området föräldrar med kognitiva  
svårigheter samt till arbetet 
med att utveckla stöd till denna 
målgrupp. 

Huvudsaklig utgångspunkt 
är  erfarenheter från Uppsala  
län, med rapporter utgivna  
av SUFKunskapscentrum, 
externa utvärderingar  av 
kunskapscentrets  verksamhet 
samt intervjuer med verksam 
personal.

Linnea Bruno
www.allmannabarnhuset.se

- 1 -

Stiftelsen
Allmänna Barnhuset

Föräldrar med kognitiva svårigheter 
– att bryta ny mark
Erfarenheter från Uppsala län

Linnea Bruno
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Tröst och 
 reparation

Finn din egen  
tröst funktion

Efter två böcker om de mer 
destruktiva  känslorna skam och 
avund kommer nu en bok om 
tröst, en undervärderad aspekt av 
vårt känslospektrum. 

I sitt mångåriga arbete med 
att reparera problem med 
självkänslan  hos sina klienter   
har Marta Cullberg Weston kon
fronterats med det faktum  att 
personer med negativa  självbil
der vanligen inte heller har en in
byggd tröstfunktion. Det innebär 
att de riskerar att falla ned i ett 
svart hål när de drabbas av mot
gångar och förluster i livet. I bo
ken visar  hon hur man kan byg
ga upp denna  tröstfunktion och 
reparera  skadorna  på självbilder 
som hindrar  ett inkännande med 
den egna personen.  Tröst blir 
därmed  också en fråga om repa
ration och transformation.

Med samma varma och kunniga  
tonfall som i tidigare böcker  
skriver  Marta Cullberg Weston  
om hur man kan ge tröst vid 
sorg och kriser, men framför 
allt  fokuserar hon på hur man 
 utvecklar en förmåga att trösta 
sig själv. Hon visar hur man 
kan nå fram till ett inkännande 
med sig själv på djupet och till 
en genuin  form av självaccep
tans och selfcompassion, där 
man kan trösta sig själv när livet 
är tungt.

Marta Cullberg Weston
www.nok.se

Ta hand om  
min mor
En enastående och rörande 
roman  om en familjs sökande  
efter  en försvunnen mor. En 
mor som försvinner en dag på 
Seouls centralstation när för
äldrarna är på väg till ett av 
barnens  födelse dagskalas. 
Vi får sedan följa  familjen i 
 deras sökande  efter  modern. 
Ett desperat  sökande  som får 
hela familjen att reflektera  över 
sina relationer  med modern. 
Makalöst  berättat  i fyra delar av 
dottern,   äldsta sonen,  maken 
och  mamman. Ta hand om min 
mor är både en autentisk roman 
om livet i Sydkorea  och en stark 
familjeskildring. 

Kyung-Sook Shin
www.norstedts.se

Kreativa metoder

för grupputveckling och 
handledning

I boken presenteras metoderna  
forumspel, värderingsövningar,  
rainbow, levande stolar  och 
andra  övningar för utbild
ning,  ledarutveckling i 
förändringsprocesser  och 
handledning på arbetsplatser.  
Metoderna  är också använd
bara  för att belysa teman  som 
makt och normer till exempel  i 
diskriminerings och bemötan
de frågor.   Boken  innehåller också 
ett  utförligt kapitel  om ledarskap 
och förhållningssätt, om vikten av 
 meningsskapande verksamhet  
och om teorier för gruppers 
utveckling.  Synsättet är genom
gående salutogent med fokus på 
framgångsfaktorer. 

Kreativa metoder för grupp
utveckling och handledning 
vänder  sig till alla som efterfrågar 
inkluderande, gestaltande, kre
ativa metoder till exempel lära
re inom högskola och universitet, 
handledare, terapeuter, organisa
tionskonsulter, coacher, chefer, 
drama pedagoger, personal inom 
idéburna organisationer, social
förvaltning, vård och behandling 
med flera.

Katrin Byréus
www.liber.se

Föräldrars frågor 
om barn 0-5 år

Mat, sömn, beteende, 
relationer & utveckling

Det här är en varm, humoristisk  
och allvarsam bok om barn 
mellan  noll och fem år. Malin  
 Alfvén och Louise Hallin,  
kända  från radioprogrammet  
Knattetimmen,  svarar på 
föräldrars  små och stora frågor  
kring mat, sömn, beteende, 
 relationer och utveckling.

Hur gör man när måltiderna blir 
en maktkamp, när man blir galen  
av sömnbrist eller när barnet 
inte vill träffa farmor och farfar?  
Dessa och 127 andra frågor 
besvaras  på ett respektfullt, klokt 
och inkännande  sätt som stärker 
 såväl föräldrar som barn.

Boken vänder sig till alla som inte 
tycker att föräldraskapet är enkelt 
och självklart. Även för dig som 
arbetar på BVC och i förskolan är 
boken ett användbart verktyg  
– både som stöd i arbetet och att 
rekommendera till föräldrar.

Malin Alfvén är leg. psykolog  
med inriktning på barn och 
föräldrar.  Louise Hallin är leg. 
barnmorska och leg. psykotera
peut med specialistutbildning i 
barn och ungdomspsykiatri. 

Malin Alfvén och Louice Hallin
www.gothiaforlag.se
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Gästkrönika

Anette Edvardson 
Sektionschef, 
Social jour, Malmö

H 
ur kan det bli enkelt att hitta 
hjälp när man får svårighe
ter av social karaktär? En 
del skulle inte tveka att lyfta 
luren eller göra ett besök hos 

socialtjänsten. För andra skulle steget till en 
personlig kontakt kännas alltför långt. Vare 
sig det handlar om en önskan om att få vara 
anonym eller att socialtjänstens öppettider 
inte passar kan vägen till upplysningar och 
rådgivning kännas besvärlig. 

Sedan några år tillbaka erbjuder Malmö 
stad information, råd och stöd i sociala 
frågor via internet. Ingen registrering krävs 
och den som ställer frågor är anonym.

Till Soctanter på nätet kan den som vill 
ställa frågor om till exempel försörjning, 
bostad och föräldraskap. Att ställa en fråga 
till Soctanterna kan liknas vid att skicka ett 
mejl. Frågeställaren kan använda den tid 
han eller hon behöver för att formulera sin 
fråga, och sedan skicka iväg den. Oftast  
publiceras ett svar nästa vardag

Många har upptäckt Soctanterna. Färska 
uppgifter visar att forumet har ungefär 
3 500 besökare per månad. Det är inte alla 
besökare som postar ett inlägg. Många får 
svar på sina frågor genom att läsa vad andra 
skrivit. 

Soctanter har nått långt utanför Malmös 
gränser. Vi vet att idag bor 90 procent av 
besökarna i någon annan kommun. Intres
set för att starta liknande forum är stort och 
representanter från olika kommuner och 

organisationer gör studiebesök.
 Om man istället vill ha direkt kontakt 

med en socialarbetare via nätet finns två 
chattar. Sedan april 2011 har det varit möj
ligt att chatta med personal på Plattform 
Malmö. Under det dryga år som chatten 
funnits har man haft ungefär 1 000 be
sökare. Det vanligaste ämnet på chatten är 
problem i relationen mellan föräldrar och 
barn. Många föräldrar har hört av sig med 
frågor kring gränssättning för tonårsbarnet. 
Andra berättar om svårigheter att hantera 
sambons barn. Unga samtalar ofta om oro, 
till exempel för föräldrar som inte kom
mer överens eller vänner som missbrukar 
droger. Andra vanliga ämnen på chatten är 
upplevelser i samband med att ha varit ut
satt för eller bevittnat brott och frågor som 
rör sysselsättning. 

I oktober 2011 lanserades Prostitutions
chatten som drivs av Råd och stödteamet 
för sexuella tjänster. Teamet riktar sig till 
personer som är eller har varit involverade 
i prostitution eller annan sexindustri. Till 
målgruppen räknas också anhöriga och 
personer som har tankar och funderingar 
kring sexuella handlingar som känns de

struktiva. Det är vanligt att de som hör av 
sig till chatten vill få stöd att sluta sälja sex, 
sluta porrsurfa eller få praktiska råd för att 
lösa sina ekonomiska svårigheter.

Att ge information, stöd och råd via in
ternet ställer särskilda krav på socialar
betaren. Tonfall, kroppsspråk och mimik 
som kompletterar våra ord vid ett fysiskt 
möte saknas här. Det är inte ovanligt att 
uppgifter såsom kön och ålder är okända. 
Det som finns att förhålla sig till är det 
skrivna. Empowerment och lösningsfokus 
är viktiga ledord för dem som arbetar med 
nätforumen. Att se klienten som expert på 
sin situation och att förmedla tilltro till hans 
eller hennes förmåga att förändra sin situa
tion är centralt. 

Någon kanske undrar om internet verk
ligen kan ersätta det personliga mötet. En
ligt min mening vinner vi på att tänka både 
och, inte antingen eller. Många vänder sig 
till våra internetforum med en kort och kon
kret fråga som enkelt kan besvaras. I andra 
fall har en kontakt som inletts över nätet 
lett fram till personliga möten. Kontakt via 
nätet eller öga mot öga – ett brett utbud kan 
tillgodose olika behov.   

Besök gärna forumen. Du hittar dem på 
följande adresser:

www.malmo.se/soctanter
www.malmo.se/plattformmalmo
www.malmo.se/prostitution

Goda
råd 
nära
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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

ÄLVSTORPS VÅRDHEM AB  
ETT HVB HEM / MISSBRUK

 

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

När hemma inte räcker till          
        
          finns vi för heltidsboende eller som avlastning    
Till oss kommer både yngre och äldre människor med 

psykiska funktionshinder eller demens. Vårt omvårdnads-

boende sätter gästernas behov i fokus och syftar till att 

skapa en positiv miljö med känsla för det unika hos varje 

människa. 

Vill du veta mer om oss? 
Ring eller besök vår hemsida.

Omvårdnad i Skönvik, Damastvägen 5, 
Box 77, 776 22 Hedemora  Tfn 0225-59 59 70  
E-post info@oisab.se  www.oisab.se 
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Omvårdnad i Skönvik, Damastvägen 5, 
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Utredning – Behandling – Akut

www.nanolfsvillan.se
0122-159 89 Finspång

Nanolfsvillans grundläggande mål är att:
   • Fullfölja de uppdrag vi åtar oss
   • Barnens behov blir tillgodosedda
   • Föräldrarna mobiliserar sina resurser

Nanolfsvillan är beläget centralt i Finspång och har 
plats för sju familjer som bor i egna lägenheter. 
Vi arbetar såväl med traditionella behandlings-
placeringar som med kortare, flexibla placeringar.

Nanolfsvillan medverkar i Skandinavisk 
sjukvårdsinformations kvalitetsindex!

Nanolfsvillan grundades 1986 och har 
idag ramavtal med 118 kommuner

Vi kan erbjuda ett familjärt boende för ungdomar som av någon anledning 
inte kan bo hemma. Vi arbetar i medlevarskap vilket innebär att vi bor och lever 

tillsammans med ungdomarna. Vår verksamhet använder lösnings  fokuserad 
metod med miljöterapeutiska inslag och KBT.

Vi tar emot placeringar från hela landet på SoL och LvU.
Nya Forsbacka HVB-hem AB  070 661 20 93

Hemsida www.forsbacka-hvb.se     Mail fam.forsbacka@gmail.com

Målgrupp; Pojkar och flickor i 13-20 år Antal platser, 6+4
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Inbjudan till  

seminarium!
Skandinavisk Sjukvårdsinformation inbjuder  

till KOSTNADSFRITT seminarium på 

Hotel Tylösand i Halmstad, tisdagen den 11 september 2012
Clarion Grand i Östersund, onsdagen den 7 november 2012

Vi fortsätter med våra uppskattade seminarier även under 2013.

På våra seminarier kan du träffa kollegor, lyssna på intressanta föreläsare, möta representanter från 
olika behandlingshem och äta gott, allt i en trevlig miljö.

Seminarierna vänder sig i första hand till socialsekreterare, biståndsbedömare,  
ansvariga chefer och politiker inom kommun, landsting och kriminalvård.

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

Läs mer på www.ssil.se

Oss träffar du i Halmstad:

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

M E D L E M

Arona omsorger
Telefon: 0768-233255 eller 0768-233050 
e-post: anitathunholm52@gmail.com www.aronaomsorger.com

Klienten i Fokus – vårt motto!
www.ekangen.se

Nylösegården
Skaragatan 3, 415 01  Göteborg
Tel. 031-25 59 59
nylosegarden@fralsningsarmen.se

Nylösegården
Skaragatan 3, 415 01  Göteborg
Tel. 031-25 59 59
nylosegarden@fralsningsarmen.se

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

www.baggiumvob.se

För Baggium V&B är det mångkulturella en självklarhet! 
Hos oss finns en plats för alla barn
Kontakta placeringskoordinator Hussein Jabari 0705-214758 
eller Peter Engelin 0702-892048



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 0651-16040 • Fax 0651-71 19 80 • Tingsgatan2, 827 32 LJUSDAL

Välkommen till en intressant dag!

Vinnare i lotteriet på 
SIL-seminariet i Örebro:

Väska, Mikaela Palm, Örebro kommun 

Ryggsäck, Bosse Johansson, Inagården 

Kylväska, Eline Johansson, Heby Kommun

Adventum erbjuder vård, 
omsorg, boende och skola 

för barn och ungdomar
 

www.adventum.se
0243-21 77 37

www.attendo.se/iof.
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Vi bryr oss mera

VoB arbetar med skydd
och stöd, utredningar 

och behandling för barn, 
ungdomar och familjer.

www.vob.se

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.

Kontakt: 
Tel. 0455-45550
Mob. 0708 156 124
Besöksadress: 
Ekekullevägen 3  
370 30 Rödeby, Blekinge.

Vår målgrupp är ungdomar 13-18 år och barn upp till 13 år 
med föräldrar.  
Vi har tio platser på ungdomsenheten och åtta platser på 
familjeenheten.  
Vi erbjuder både utredning och behandling.

Besök oss gärna på www.hvbekekullen.se 

Startade 1938

Nu ett ISO-certi�erat behandlingshem!
Ett kvalitets- och miljömedvetet behandlingshem.

Målgrupp:
Män och kvinnor med psykiska och/eller 
sociala handikapp. Även LVM, LPT och LRV.

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
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Vi är en liten institution med lång erfarenhet av barn och ungdo-
mar (10-18 år) med djupgående psykisk och/eller social 
problematik.

Hög personaltäthet

www.kulabodan.se info@kulabodan.se 0500-46 10 72 

LÅTER DIG VÄXA
KULABODAN

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

Nu gör vi även utredningar!

På Drömhus i Lillviken välkomnar  
vi pojkar och flickor i åldrarna 
12-20 år med neuropsykiatrisk 
problematik, skolproblematik 
och/eller relationsproblematik samt 
psykosocial problematik. Vi tar 
även emot elever med ovanstående 
problematik i kombination med 
begåvningshandikapp.

Placeringar sker enligt SoL och LVU.

Tel: 0381-800 70
mail@hvbdromhus.se
www.hvbdromhus.se

SecuraNova
i n f o r m a t i o n s s y s t e m

SecuraNova journalsystem underlättar
• Kvalitetssäkring av dokumentationen
• Planering, uppföljning och utvärdering
• Arbete med evidensbaserade metoder
• Rättssäkerheten för brukare
• Systematisk kvalitetsledning 
• Insyn för uppdragsgivare och tillsynen

SecuraNova stöder journalföring och övrig
dokumentation för bl.a. HVB, öppenvård.
assistansanordnare, särskilda boenden, 
familjevård, socialtjänsten, m.fl.
Dokumentation enligt SoL/LSS och HSL stöds.
Systemen är säkra, användarvänliga, frigör 
tid, bidrar till kvalitetsutveckling och möjlig-
gör arbete på distans. Systemet innehåller 
fler än 20 skattningsinstrument som är drift-
färdiga. SecuraNova anpassas till varje kunds 
behov.

Vi utbildar våra drygt 200 kunder i systemet, 
i journalföring, planering, uppföljning samt 
även i BBIC. SecuraNova stöder BBIC fullt ut. 
Läs gärna mer på vår hemsida.

NU LANSERAS VERSION 2
1 september lanseras en ny version av 
journalsystemet med nya funktioner och 
spjutspetsteknik. Exempel på nyheter är:
• Webbmodul - dokumentera via webben,
• Journalförda viktiga händelser kan tas ut
   i statistik och användas i upphandlingar, 
   Kvalitetsberättelsen, egen uppföljning,    

etc.
• Integrerat stöd för ADAD, ASI och MAPS.
• Integration med Alfa E-recept för läkare.
• Integration med Kvalitetsledningssystem.
• Uppdragsgivare kan ta del av sin klients
   dokumentation och följa insatserna.
• Producerar underlag till SIL:s Kvalitets
   index.

Kontakta oss gärna för visning av systemet
och för information om vad det kan tillföra.

Kontakt: Tel. 0290-712 64, 073-508 54 37
               info@securanova.se
               www.securanova.se 
      Dokumentationssystem sedan 1996

DIGITALT JOURNALSYSTEM



Kerstin Karell, kerstin.karell@ssil.se

1 2 3 4

Fyll i rätt sidnummer 
till rätt annons:

5

Figur 

1
Namn:

Adress:

Postnr / ort:

Telefon:

Önskad bok vid vinst:

Figur 

2
Figur 

3
Figur 

4
Figur 

5

Texta tydligt!

72
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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.

Hur är det möjligt?
Här ser vi till människor som samhället helst vill blunda för 
och hjälper dem till en framtid utan kaos. Vårt arbete visar att 
utveckling kan ske mot alla odds.

inagårdsmodellen®
• Daglig aktivitet
• Relationer & social träning
• Utveckling av intressen & fortbildning
• Tydlig struktur, dygnsrytm & hälsa
• Hög personaltäthet & adekvat medicinering
• Specialistkompetens
• Löpande kontakt med hemkommun & anhöriga

Unik tjänst för handläggare
Snart lanserar vi vår nya hemsida där du också kommer att hit-
ta en unik tjänst för att uppskatta och jämföra kostnader i 
samband med svåra placeringar. Tjänsten är tänkt som ett stöd 
till dig som behöver ta fram en budget eller en kostnadsupp-
skattning för en svår placering. 

Vill du veta mer? Besök oss i vår monter på Socialchefs-
dagarna i Stockholm den 26 - 28 September.  
Eller kontakta oss direkt, så berättar vi mer. www.inagarden.se 
eller telefon: 0292-508 76 

Framtid utan kaos?
för människor som ingen vill se

INA-ANNONS-185x122.indd   1 2012-08-27   11:21
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Utslussen Behandlingshem i Boden
Ungdomar 16-20 år med psykosocial problematik

Utredning, Akutplacering, Behandling

Metoder – MI, CRA, HAP, ART

Rikstäckande transportservice 

Vi har även verksamhet med stödboende i egen träningslägenhet i Uppsala!

Kontakt:
Föreståndare Fabian Lindesjö
Tel. 0921-180 40, 073-651 43 46 www.utslussen.se

Finjagården ger specialiserad behandling åt 
patienter med beteendeproblematik som 
självskador och färdighetsbrister. 

KBT och standard DBT med Familjeband
Ätstörningsprogram - individanpassat
ALMA (Att Leva Med Andra) 
Aktivitetshus för alla sinnen 

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

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

Resultatgivande behandling

M E D L E M

Det går bra för din klient!
Addiction Severity Index (ASI) är ett kartläggningsinstrument som används som underlag 
för bedömning på individnivå och som uppföljningsverktyg på såväl individ- som gruppnivå.

ASI-intervjun består av ett stort antal frågor på sammanlagt sju livsområden, förutom 
alkohol- och narkotikaanvändning också andra livsområden som arbete/försörjning, rela-
tioner, psykisk och fysisk hälsa.

Vi har genomfört 1 500 inskrivningsintervjuer och 400 uppföljningsintervjuer. Vi har ge-
nomfört både ettårs- och tvåårsuppföljningar. Beställ rapporten  av oss och se hur bra det 
går för din klient. 

Fråga oss på beroendeenheterna om ASI.

Ring oss på Attendo Individ och Familj: 0470 75 90 00. Ett samtal räcker. 
Du kan också läsa mer om våra insatser på www.attendo.se/beroende.

Hur går det med 
utslussningen, 
Bosse?

Jotack, jag fl yter.

Fyll i talongen här intill och skicka eller faxa den  
senast 20/9 2012 till: ”Tävling 5/12”  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

1:a- 6:e pris

Periodens 
utvalda böcker

Jo, man blir stark av spenat, precis 
som Karl-Alfred. Tydligen är det så att 
nitrat, som förekommer naturligt i till 
exempel spenat, har en positiv effekt på 
muskelstyrka.

Forskare vid Karolinska Institutet har 
lyckats förklara vad det beror på, genom 
att identifiera två relevanta proteiner 
som ökar i musklerna efter intag  
av nitrat. 

I studien fick möss nitrat via sitt dricks-
vatten, något som fick dem att uppvisa 

en kraftigt ökad muskelstyrka – och det-
ta redan vid doser som går att få i sig 
genom vanlig kost. 

Nitrat finns naturligt i framför allt spe-
nat och rödbetor, men även i många an-
dra gröna bladgrönsaker, som sallad 
och mangold. Den mängd nitrat mössen 
fick motsvarar ungefär vad en männis-
ka skulle få i sig genom att äta 200 till 
300 gram färsk spenat eller tre till fyra 
rödbetor om dagen.

Njut och bli stark i skördetider.

Spenatens gåta löst

Vad är aktuellt i er verksamhet, vad diskuterar ni?  
Välkomna att höra av er med tips och synpunkter.

Böckerna nedan kan du vinna genom att 
delta i annonspusslet. De finns alla presen-
terade på uppslaget på sidorna 64-65.

Vinn böcker

Ett stort grattis till vinnarna av förra numrets annonspussel! Ni får en bok med posten. 
Johan Esping, Forserum, Margaretha Törnqvist, Hägersten, Margareta Lindgren, Storuman, Anna Carlsson Berggren, Tidaholm, Louice Johansson, 

Helsingborg, Catrin Sjögren, Sölvesborg, Åsa Högerstedt, Bromölla, Kristina Bergström, Sundbyberg.

Rätt ska vara rätt
I Kent Lunds gästkrönika, i förra numret av tidningen, som handlade om medi-

cinering blev det tyvärr fyra tryckfel i det matematiska perspektivet. Här kommer  
de korrekta siffrorna vid fem olika läkemedel.

Vid fem olika läkemedel =
(22-1   - 1) + (23-1   - 1) + (24-1   - 1) + ( 2 5-1   - 1) = 1 + 3 + 7 + 15 = 26 
Vid ett givet antal läkemedel (n) är antalet möjliga kombinationer (S) =
 S = 2n – (n +1)
Summan av termerna i den geometriska serrien   2n – (n + 1) = S
(där n är antalet olika läkemedel)

a



Kostnadsfritt, utan förpliktelser  
Placeringsservice är kostnadsfritt och utan 
förpliktelser 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 8 oktober 

www.ssil.se

Nutrition i äldrevården
Göteborg 13-14 september.
Arrangör: Conductive

Lean ledarskap  
i offentlig sektor
Stockholm 17-18 september.
Arrangör: Conductive

Dokumentation inom 
äldreomsorgen för chefer  
och ansvariga
Lund 18 september.
Arrangör: KUI

Att arbeta med genom-
förandeplaner
Stockholm 18 september.
Arrangör: KUI

BBIC för övriga intressenter
Stockholm  18 september.
Arrangör: Socialstyrelsen

LSS-handläggning
Stockholm 18 september.
Arrangör: CKU

Arne Ljungqvist Anti-Doping 
Foundation: ”Doping as a 
public health issue”
Stockholm 21-22 september.
Arrangör: Arne Ljungqvist 
AntiDoping Foundation, KI

Psykisk ohälsa
Stockholm  24-25 september.
Arrangör: CKU

Lex Sarah
Stockholm 25 september, 
Lund 17 oktober
Arrangör: KUI

Smärta hos personer med 
utvecklingsstörning
Lund 25 september.
Arrangör: KUI

Barnet & Rusen 2012
Stockholm  26-28 september.
Arrangör: Socialstyrelsen

Ledningssystem för systema-
tiskt kvalitetsarbete  med  
Per Söderberg
Höör 1 oktober.
Arrangör: Svenska Vård

Ledningssystem för systema-
tiskt kvalitetsarbete  med  
Per Söderberg
Göteborg 2 oktober.
Arrangör: Svenska Vård

Medicinska diagnoser
Stockholm  2 oktober.
Arrangör: KUI

Vad är rätt pris inom  
vård och omsorg?
Stockholm 3 oktober.
Arrangör: SKL

Social dokumentation för 
chefer och ansvariga inom LSS
Lund 3 oktober,
Stockholm 23 oktober.
Arrangör: KUI

Social dokumentation för 
chefer inom äldreomsorgen
Stockholm 5 oktober.
Arrangör: KUI

Brottslighet och trygghet i 
storstäder
Stockholm 9 oktober.
Arrangör: Skyddsvärnet

LSS Grundkurs
Stockholm  12 oktober.
Arrangör: SKL

Temautbildning Parallell-
processer med Sverker Belin
Dalarna 16 oktober.
Arrangör: Svenska Vård

Psykisk ohälsa-SYD
Malmö, 16 oktober.
Arrangör: Expo Medica

Barns och ungas 
psykiska hälsa
Stockholm 17 oktober.
Arrangör: Socialstyrelsen

Att arbeta som 
personlig assistent
Linköping 17 oktober.
Arrangör: KUI

Mångfald och företagande
Stockholm 22 oktober.
Arrangör: Misa AB, HSO

Drogfokus 2012
Norrköping 24-25 oktober
Arrangör: ANDTsekreta
riatet, CAN, Dopingjouren, 
ECAD, Kriminalvården, 
Läkemedelsverket, Polisen, 
FHI, SIS, SKL, Trafikverket, 
Tullverket, Örebro kommun

Hemlöshet
Stockholm 24-25 oktober.
Arrangör: CKU

Medicinrättsliga  
Seminariedagarna 2012
Stockholm 1-2 november.
Arrangör: IMR

Prostitution, självskade-
beteende och nätet
Stockholm 6 november.
Arrangör: Skyddsvärnet

Höstkonferensen 2012
Kvalitet genom kompetens
Stockholm 7-8 november.
Arrangör: Svenska Vård

Äldre och missbruk
Stockholm 9 november.
Arrangör: KUI

Funktionshinder i tiden 2012
Stockholm 13-14 november.
Arrangör: Socialstyrelsen

KompetensMässan
Stockholm 13-14 november
Arrangör: Kompetensgruppen

Behovsbedömning hos per-
soner med demenssjukdom
Stockholm 14 november.
Arrangör: KUI

ADHD och Aspergers syn-
drom - “Hjälp hur gör man”
Stockholm 16 november.
Arrangör: Medalgon

Geriartrik och gerontologi för 
sjuksköterskor
Stockholm 20 november.
Arrangör: KUI

Samverkan - LSS-personal, 
anhöriga, brukare
Stockholm 21 november.
Arrangör: KUI

KompetensDagen
Göteborg 23 november.
Arrangör: Kompetensgruppen



FÖRELÄSNINGSTURNÉ
NEUROPSYKIATRISKA  

FUNKTIONSMÖJLIGHETER?

Stockholm 21 september
Umeå 28 september
Göteborg 5 oktober
Malmö 12 oktober

Då föreläsnings  - temat är så aktuellt  och så viktigt  behåller vi det lägre priset! Kostnad inkl. frukost,  lunch: 895:- exkl moms

INOM Innovativ Omsorg bjuder in till 
utmanande och aktuella föreläsningar samt 

diskussioner med fokus på neuropsykiatri. 
Artisten Petter medverkar som föreläsare och 
deltari den av slutande paneldiskussionen.  
Vi prövar begreppet funktionsmöjlig heter och 
ställer oss frågan under dagens över gripande 
tema:

Tänk om samhällets attityd är den största 
riskfaktorn för människor med neuropsyki-
atriska diagnoser? 
Program och mer information om Petter och 
övriga föreläsare, Nåkkve Balldin och  
Björn Roslund hittar du på vår hemsida:  
www.inom.com

PLATSANNONSER

SÖKES!
Kreativa och uthålliga kollegor med  
hjärta som klappar för ungdomar.
Är du socionom eller motsvarande och vill arbeta med:

• Ungdomar och unga vuxna 15-22 år
• Psykosociala problem, neuropsykiatriska diagnonser och missbruk 
• Dagbehandling
• Jourhem - Stödboende - Träningslägenheter 

 
Skicka intresseanmälan till:
kollega@plattformsthlm.se

www.plattformsthlm.se

Journal Digital AB
Köpenhamnsvägen 4B
217 43 Malmö

Journal Digital utökar verksamheten 
och söker ny meDarbetare

Att utvärdera insatsers effekt är idag en viktig fråga i Svensk 
socialtjänst. Journal Digital levererar system och arbetssätt för 
att kunna mäta effekt samtidigt som man har ett bra stöd för sin 
dagliga dokumentation.  

vi söker nu en ny medarbetare till vårt team som ansvarar för 
försäljning, implementation och utbildning.

Detta är ett jobb för dig som har en god förmåga att:
 – driva projekt, såväl självständigt som i team. 
 –  arbeta på olika nivåer, med flera perspektiv i den  

kommunal organisation.
 – vara flexibel, energisk med stor social kompetens.
 – stimuleras av att människor utvecklas, i nya sammanhang.

Vi ser gärna att du har erfarenhet både som behandlare och från 
arbets ledande funktion i kommunal socialtjänst.

Vill du veta mer om tjänsten och om oss är du  
välkommen att höra av dig. Vill du skicka in en  
ansökan går det också bra.

Jonas Alm, VD
Jonas.alm@journaldigital.se
0708-92 80 90

Läs mer om Journal Digital på 
www.journaldigital.se

Billbag är ett litet vårdbolag som driver två gruppbostäder och daglig sysselsät-
tning för psykiskt funktionshindrade. Verksamheten ligger i Kårsta, Vallentuna 
kommun. Billbag växte fram ur personalens vilja att hitta lösningar för några 
brukare med extra behov av stöd, individuella lösningar och trygghet.

Arbetsuppgifter
Du ska utifrån den boendes individuella behov ge stöd med såväl personlig 
omvårdnad, praktiska sysslor i hemmet och vid fritidsaktiviteter i och utanför 
boendet. 
Det ställs stora krav på personalen då arbetet innebär att man är ensam med 
brukaren i såväl hemmet och på fritiden.   
Arbetet är schemalagt och är förlagt kvällstid och varannan helg.  

Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor.
Du har lämplig vårdutbildning, erfarenhet är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du bör ej vara allergisk mot djur.
B-körkort krävs. 

Vi söker en medarbetare, 
provanställning 6 månader 
 
• 60%, kvällar och varannan helg
• månadslön + OB
• vi söker även timvikarier 
• timlön + OB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 20120924
Ange referens: Likadant men annorlunda
Ansökan kan skickas till e-postadress: bettan.brozin@vallnet.se

Företag
Billbag AB

Kontorsadress
Billbag AB
Björkholmen 23
18696 VALLENTUNA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-51235790
E-postadress: bettan.brozin@vallnet.se

 

ÄNGEBO FAMILJEVÅRD
avser utöka personalstyrkan och söker därför ytterligare en

KONSULENT
Du som vill ingå i vårt team i södra Sverige ska vara utbildad SOCIONOM och 
ha vana av familjehemsvård. Ring Ulla på tel: 0485-56 01 06, eller maila till 

info@angebofamiljevard.se och berätta lite om dig själv.

Till dig som är socialhandläggare och inte är intresserad av 
ovanstående annons. Vill du veta mer om ÄNGEBO FAMILJEVÅRD 
och våra Konsulentstödda FAMILJEHEM får du också gärna höra av 
dig. Om du mailar eller ringer så kan vi skicka filer med ytterligare 
information. Eller gå in på vår hemsida www.angebofamiljevard.se 

Vill du synas här?
Boka din annons!

0651-150 50
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Tingsgatan 2
827 32 Ljusdal

Det går bra för din klient!
Addiction Severity Index (ASI) är ett kartläggningsinstrument som används som underlag 
för bedömning på individnivå och som uppföljningsverktyg på såväl individ- som gruppnivå.

ASI-intervjun består av ett stort antal frågor på sammanlagt sju livsområden, förutom 
alkohol- och narkotikaanvändning också andra livsområden som arbete/försörjning, rela-
tioner, psykisk och fysisk hälsa.

Vi har genomfört 1 500 inskrivningsintervjuer och 400 uppföljningsintervjuer. Vi har ge-
nomfört både ettårs- och tvåårsuppföljningar. Beställ rapporten  av oss och se hur bra det 
går för din klient. 

Fråga oss på beroendeenheterna om ASI.

Ring oss på Attendo Individ och Familj: 0470 75 90 00. Ett samtal räcker. 
Du kan också läsa mer om våra insatser på www.attendo.se/beroende.

Hur går det med 
utslussningen, 
Bosse?

Jotack, jag fl yter.


