
LSS med kristen profil. 
Knivsta pastorat satsar. 
De nya lokalerna i S:ta 
Maria Alsike har nu ett 
LSS-boende. 

	 																					
	Sidan 42

Dotter med ADD.   
Malene Larssens dotter 
har ADHD utan hyperak-
tivitet. En diagnos som är 
relativt okänd och som 
inte syns.                 Sidan 50Marie	Simas	Nordberg. Malene	Larssen.

med kraft          
att påverka 
Bygger broar mellan barn och myndigheter sid 20

Fredrik Malmberg
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3-9 juli
Almedalsveckan. Vi finns i hamnen på kajplats 45 hela veckan. 
Onsdagen den 6 juli är ni välkomna på debatt och mingel kl 
15-17 på Rosas café. 

13-14 september
Konferens ”Familjeforskning och praktisk tillämpning” anord-
nas av INOM Akademin i samarbete med Socialhögskolan och 
Psykologiska institutionen vid Lunds Universitet.

27 september
Föreläsningsdag i Falköping.
Tema: ”Rättspsykiatri”.

25 november
Föreläsningsdag i Lund.
Under dagen kommer föreläsare att presentera senaste 
forskningsrönen och vad det får för konsekvenser för familje-
behandling.

Start december
Steg 1 Grundläggande familjeterapi i Lund. Tre terminer med 
start i december 2011. Sista anmälningsdag 30 september.

Våra verksamheter är bemannade under hela sommaren och kan ta emot uppdrag med kort var-
sel. Har du behov av plats, kontakta oss. Kontaktuppgifter finns på www.inom.com

INOM 2011
INOM är en vårdkoncern som verkar i Sverige och övriga Norden. Vi driver verksamheter med kvalifi-
cerad specialistvård inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete samt arbetar för en ny standard 
med fler vårdmetoder och behandlingar som bygger på vetenskaplig grund. Vi erbjuder utredning, 
behandling, omvårdnad och avlastning för alla åldrar i både öppen och heldygnsvård. 

En viktig del av utvecklingsarbetet är det utbyte som sker vid utbildningar, konferenser och mässor. 
Här följer ett urval av planerade aktiviteter under 2011. För fler evenemang och detaljerad information 
gå in på www.inom.com.

• Partnergruppen
• Rasmus
• Sociala Tjänster
• Södertörns Familjevård
• Tibble Gård Ungdomshem

INOM består av följande enheter:

• Björkviksgruppen
• Cornelia & Felicia
• Eken-Utsluss
• Familjeforum
• Neuropsyk i Bollnäs 

Vill du läsa om våra behandlingsmetoder, utbildningar eller veta mer om INOM, besök www.inom.com. 
Här kan du också anmäla dig till våra utbildningar och löpande nyhetsbrev.

INOM är en vårdkoncern som verkar i Sverige och övriga Norden. Vi driver verksamheter med kvalifice-
rad specialistvård inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete samt arbetar för en ny standard 
med fler vårdmetoder och behandlingar som bygger på vetenskaplig grund. Vi erbjuder utredning, 
behandling, omvårdnad och avlastning för alla åldrar i både öppen och heldygnsvård.

En viktig del av utvecklingsarbetet är det utbyte som sker vid utbildningar, konferenser och mässor.
Här följer ett urval av planerade aktiviteter under 2011. För fler evenemang och detaljerad information
gå in på www.inom.com.

INOM består av följande enheter:
•  Björkviksgruppen
•  Cornelia & Felicia
•  Eken-Utsluss
•  Familjeforum
•  Neuropsyk i Bollnäs

•  Partnergruppen
•  Rasmus
•  Sociala Tjänster
•  Södertörns Familjevård
•  Tibble Gård Ungdomshem

28-30 september
”Socialchefsdagarna” i Gävle. Kom och besök oss i vår monter.

6 oktober
Föreläsningsdag i Falköping med tema ”Rättspsykiatri”.
Föreläsare är Christian Möller, Anton Svensson och  Nåkkve Balldin.

11-12 oktober
”Socionomdagarna” i Stockholm. Kom och besök oss i vår
monter, samt kom och lyssna på Bo Vinnerljungs föreläsning:
”Dåliga skolresultat tung riskfaktor för placerade barns utveck-
ling”, dag 2 (12/10) kl 15.40 Sal K15

21 oktober
Föreläsningsdag i Södertälje. Föreläsare är Ingegerd Wirtberg och 
Nåkkve Balldin

28 oktober
Föreläsningsdag i Örebro. Föreläsare är bl.a. Tryggve Balldin

25 november
Föreläsningsdag i Lund. Under dagen kommer föreläsare att pre-
sentera senaste forskningsrönen och vad det får för konsekven-
ser för familjebehandling. Föreläsare är bl.a. Kjell Hansson.

Övrigt
Gå in på vår hemsida www.inom.com för att se INOM Akademins 
kursstarter på utbildningar såsom IHF, MTFC, KEEP, Pride m.fl.



Ekängens Halvvägshus
Ekängsvägen 1
570 80 Virserum

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

Ekängen gav mig möjligheten, 
vilket räddade mitt liv!
Jag är en kvinna på 24 år som livet har gått 
oerhört snett för. Jag har mått dåligt i 
många år, men det riktiga helvetet började i 
februari 2008. Det var då jag tog min första 
överdos av tabletter. Fram till den 24 
september 2010 hade jag tagit cirka 40 
intoxer och vid �era tillfällen svävat mellan 
liv och död. Det gjorde det inte lättare att 
jag nästan är färdigutbildad sjuksköterska 
och har kunskaper om vad jag kan ta, i vilka 
mängder och vilken ordning jag ska ta 
tabletterna, så att alla slår samtidigt. Jag har 
haft tur att inga av mina inre organ är 
skadade.

Alla förlorare
Både psykiatrin och jag tappade till slut 
kontrollen. För att hålla mig vid liv låste de 
in mig enligt LPT, Lagen om Psykiatrisk 
Tvångsvård, men detta var ingen behand-
ling – utan en ren förvaring. Jag är som 
person krävande och ställer höga krav på 
min omgivning. Om de inte förstår eller 
lyssnar, känner jag mig tvungen att visa 
dem hur jag mår genom att skada mig. 

Ny möjlighet !
Min vändpunkt blev när personalen sa till 
mig att om jag vill leva om ett halvår, så var 
det enda alternativet för mig att åka till ett 

behandlingshem. För mig blev detta en 
väckarklocka och jag bestämde mig för att 
åka till ett behandlingshem. Snart valde jag 
ut Ekängens behandlingshem i Virserum 
och det är det bästa valet som jag har gjort 
hittills i mitt liv.

”Ekängen kan ge 
mig ett liv och en 
möjlig framtid”
Att komma till Ekängen har varit en stor 
omställning för mig, jag känner mig ofta 
frustrerad över att allt ansvar läggs tillbaka 
på mig. Jag tänker ofta ”ska jag ta beslut, 
det är väl ni som vet vad som är bäst för 
mig, det är ni som ska sätta gränserna och 
säga vad jag får och inte får göra”.

I hästen �nner jag ro! Där får jag 
en kravlös kärlek! 
Jag är rädd för att ta ansvar, men samtidigt 
hatar jag att någon bestämmer över mig. 
Det är svårt för mig att prata om min ångest 
och frustration. När ångesten blir för stark, 
använder jag den vägen jag är trygg med 
och känner till, det vill säga att skada mig 
själv eller döva mina känslor med Benzodia-
zepiner. Jag har inte bara ett självskade-
beteende, jag har också ett miss-bruk och 
detta gör att jag inser att jag har mer att 

jobba med än vad jag trodde från början.
Trygghet & Struktur
På Ekängen får jag trygghet genom struktur 
i vardagen, aktiviteter, gruppsamtal samt 
individuella terapisamtal där jag får möjlig-
het att re�ektera över mitt beteende samt 
bearbeta och åskådliggöra min förändrings-
process. Där anpassas varje samtal med mig 
efter situationen, men den genomgående 
röda tråden är att det är jag som ska göra alla 
val och som min terapeut brukar säga; han är 
som en Border Collie som försöker valla mig 
till att ta de ”rätta” besluten. Jag har många 
områden som jag måste arbeta med, jag har 
svårt att lita på människor och ser dem ofta 
som svart/vita. Ute i samhället är detta ett 
problem, eftersom jag ofta misstolkar vad 
andra säger och förväntar mig att de vill mig 
illa. 

Förtroende ett måste!
Personalen på Ekängen ger mig den tiden 
som jag behöver för att bygga upp ett 
förtroende. Jag har kommit en bra bit på 
vägen, men det �nns mycket kvar. Ändå 
tycker jag att min framtid ser ljus ut och jag 
är säker på att jag kommer kunna ta mig ur 
detta tillsammans med hjälp från min 
terapeut och personalen på Ekängen. Min 
högsta önskan är att kunna återgå till ett 
normalt liv ute i samhället, att fullfölja min 
utbildning, bygga upp ett bra nätverk och 
att så småningom bilda familj.

Ekängen har möjligheter
– en klients berättelse
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06|	 Utblick
I detta nummer skriver Patrik Ulander 
från Svenska Vård. 

08|	 Att	vara	ett	litet	HVB
Ägarna till Börstils Ungdomshem har 
beslutat att de ska fortsätta vara en 
liten verksamhet. Nu satsar de.  

12|	 De	största	tycker	till
Vård- och omsorgsbranschen har 
förändrats. Vad säger de stora aktörerna 
om sin roll och framtiden?  

20|	 BO	vill	förändra
Barnombudsmannen Fredrik Malmborg 
vill göra barnkonventionen till lag.

24|	 De	flesta	får	nej
Det är endast ett fåtal familjehems-
organisationer som fått tillstånd sedan 
Socialstyrelsen tog över. De flesta 
bedöms inte vara tillståndspliktiga.

26|	 Produktnyheter
Ett urval av höstens produktnyheter.

24|	 Kortnyheter
Nyheter och notiser för branschen. 

38|	 Lyssna	på	barnen	
Det är viktigt att barn med 
funktionsnedsättning kan påverka 
besluten kring de insatser de får.

42|	 Kristen	profil	på	LSS
Knivsta pastorat satsar i S:ta Maria 
Alsike. Där öppnade i våras ett LSS-
boende som redan är fullbelagt.

46|	 Terapeut	synas		
Högskoleverket genomför för andra 
gången på kort tid en granskning av 
utbildningen till psykoterapeut. 

50|	 Diagnos	i	skymundan	
Malene Larssens dotter har diagnosen 
ADD, eller ADHD utan hyperaktivitet 
som är mer korrekt. Hon saknar motor. 

58|	 Bokuppslag
Ett urval av nyligen utgivna böcker.

62|	 Gästkrönika
Bodil Långberg, kanslichef på Stiftelsen 
Allmänna Barnhuset, är krönikör i detta 
nummer.

64|	 Skype	i	familjehem
Socialtjänsten i Malmö använder 
webbkamera i kontakten med 
familjehemsplacerade. Det är positivt.

68|	 Svårt	att	samarbeta
Vilken generation tillhör du? Svaret kan 
få alla medarbetare att trivas. 

80|	 Silat	&	Blandat
Vinn böcker i annonspusslet.

72|	 Tänk	till	vid	nybygge
Helle Wijk har forskat om hur vårdmiljön 
påverkar oss. Färger kan både hjälpa 
och stjälpa äldre. 

82|	 Arkitektur	med	tanke
När äldreboendet Norra Vram skulle 
byggas ut genomgick det en förvandling 
till ett riktigt modernt boende.

82|	 Kalendarium
En presentation av höstens mässor och 
konferenser.
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Ligger ditt behandlingshem 
långt bort? 
Hjälpen är nära.  

i samarbete med:

Många vårdhem ligger lite avsides. Det skapar en lugn och stressfri miljö för klienterna. Samtidigt 
blir det både dyrt och besvärligt att få dit de resurser som krävs för att kunna leverera professionell 
KBT-vård i alla led. Tillsammans med vårdaktörerna WeMind och Alma Psykiatri har vi tagit fram 
nya tjänster som gör specialistläkare-psykiatriker och psykologer tillgängliga för alla behandlingshem oavsett var de ligger. 
Allt du behöver finns tillgängligt genom Rätt Spår! Vi erbjuder alltså inte bara marknadens bästa webbaserade 
journalföringssystem, utan också utbildning, videomöte, handledningar och utredningar både på plats och på distans. 
Nu kan ni bli ännu bättre på att hjälpa människor att må bra.  
Mer information finns på www.rättspår.se eller hör av dig till info@rattspar.se 
eller på 018-565490 om du vill veta mer.
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J
ag har vuxit upp tillsammans med 
sommarbarn och fostersyskon, i 
storfosterhem och på behandlings-
hem. Mina föräldrar började redan 
på 60-talet engagera sig för barn och 

unga med olika problem och det engage-
manget har utvecklats till ett privat före-
tag som nu driver ett HVB för barn och 
unga. Under mina 45 år har väldigt många 
placerade barn och unga funnits omkring 
mig och många av dem har fått avgörande 
hjälp att klara sig vidare i livet. Jag vågar 
påstå att det inte hade gått så bra för många 
av dem om de inte hade fått hjälp av oss. 
Kollegor runtom i landet gör också fantas-
tiska insatser, men det får alldeles för lite 
uppmärksamhet. Vi behöver ändra på det.

Synen på privat vård, omsorg och be-
handling är allt annat än positiv i Sverige. 
Det finns en uppfattning att det är en smal 
sak för vem som helst att öppna behand-
lingshem och håva in pengar, utan att be-
höva leverera något av kvalitet. Media är 
mycket snabba att blåsa upp de misstag 
som begås, samtidigt som det skrivs väl-
digt lite om att det till den absolut övervä-
gande delen bedrivs vård, behandling och 
omsorg av hög kvalitet i Sverige, dessutom 
av många privata utförare. Journalister 
måste lära sig mer om det vi gör, ta reda 
på hur vård, omsorg och behandling går 
till, och hur lagar och regler, tillstånd och 
tillsyn, styr våra verksamheter. Det ligger i 
allmänhetens intresse att också få veta vad 
som fungerar.

Socialstyrelsens tillsyn idag har bara en 
uppgift: Att hitta brister. Det är viktigt att 

brister åtgärdas och försvinner, men för 
att få uppföljning på vad som fungerar 
och kunna göra det ännu bättre behöver 
vi också en övergripande, löpande gransk-
ning av tillståndspliktiga verksamheter 
som uppmärksammar de goda exemplen, 
det som görs bra i verksamheterna. Detta 
finns inte idag.

Samtidigt som vi arbetar hårt för att åt-
gärda brister och hålla hög kvalitet måste 
vi också själva börja visa det som faktiskt 
fungerar. Svenska Vård som branschorga-
nisation kan göra en stor insats, men vi är 
många fler som kan säga att vi är bra på det 
vi gör. Behandlingsassistenter, omsorgsper-
sonal, terapeuter, föreståndare, alla vi som 
arbetar inom enskild vård, omsorg och be-
handling borde säga att vi är duktiga på det 
vi gör. De goda exemplen är många.

Många av de socialsekreterare och hand-
läggare som anlitar oss ser också att vi of-
tast gör ett gott arbete med hög kvalitet, 
liksom de personer som får hjälp och stöd 
av oss. Säg gärna då och då att det finns 
verksamheter som är kompetenta och som 
gör det som förväntas, och mer därtill. 

För en nyanserad debatt, för en bättre 
vård, inte minst för vår yrkesstolthet och 
lust till engagemang, visa på det goda ex-
emplet. Ta kontakt med den lokala tid-
ningen. Diskutera i forum på nätet. Kom-
mentera på nyhetsartiklar. Skriv insändare. 
Twittra. Skriv egna artiklar och lägg ut dem 
på Newsmill. Ring era förtroendevalda po-
litiker och berätta att ni gör ett bra jobb. 
Du kan göra en liten insats, tillsammans 
kan vi göra en stor skillnad.

Patrik Ulander, tf förbundssekreterare, 
Svenska Vård

Utblick Tidningen Skandinavisk Sjukvårdsinformation har bjudit in ett antal organisationer och myndigheter att återkommande skriva en text till Utblick. 
De har på den här sidan möjlighet att belysa vad som händer inom deras verksamhet eller kommentera enskilda händelser utifrån sitt perspektiv.

Berätta	om		
det	goda	exemplet

www.ssil.se

Patrik ulander är tillförordnad förbundssekreterare i Svenska vård.
I nästa nummer av tidningen skriver en representant för Socialstyrelsen.



ETT KOSTNADSEFFEKTIVT ALTERNATIV TILL INSTITUTIONSVÅRD FÖR BARN, 
UNGDOMAR OCH VUXNA MED BL A DUBBELDIAGNOSER

• Kraftigt förstärkta familjehem 
• Kompletta psykiatriska utredningar
• Motiverande samtal enl. MI
• KBT och DBT 
• 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!

Verksamhetsansvarig:
Mariann Wideving, tel: 070-508 22 95     Webbadress: www.rewith.se                     
Adress: Box: 6012, 700 06 Örebro     Mail. wideving@rewith.se                       
Fax: 019- 10 16 70	 	 	 	 	 	 	 Org.nr:	556709-8487																													

Hushållargatan 5, 733 40 Sala  0224-167 00  tobbe@multikulturell.se

Placeringsbehov av 
ensamkommande flyktingbarn?

MKF arbetar för integration genom familjehemsvård och matchar klienter med 
familjevärdar utifrån kultur, språk och religion. Vår verksamhet finner ni i Bråstaborg 
i Sala, där det även finns en psykiatrisk mottagning som har subutex/metadon 
program samt omfattande möjligheter till utredningar och nivåbedömningar. 
I Bråstaborg finns en daglig verksamhet där klienter kan erbjudas praktik.

Hos MKF får du:
✓ Erfarna konsulenter som handleder, 
   behandlar och samordnar.
✓ Psykiatriska utredningar.
✓ Återfallsprevention och drogkontroll.
✓ KBT med bland annat ART.
✓ Motiverande samtal MI.
✓ Jour dygnet runt.

Vi erbjuder förstärkta familjehem för ensamkommande flyktingbarn, 
samt vuxna och familjer.

www.multikulturell.se
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I mitten står nya delägaren och föreståndaren Patrik 
Törnqvist. Till höger om honom Mikael Pettersson och 

till höger Mikaels pappa Gregory Pettersson.



Text och Foto: Kerstin Karell

Liten	som	satsar	
Med ny delägare och flera ben att stå på

De senaste åren har allt fler små HVB köpts upp av bolag 
som växer. Börstils Ungdomshem har fått frågan om att 
sälja men tackat nej, de vill fortsätta vara litet rakt igenom. 
Nu satsar det tidigare helt familjeägda företaget på en ny 
föreståndare och delägare i Patrik Törnkvist. 

B
örstils ungdomshem utan-
för Uppsala startade som så 
många andra små HVB, ge-
nom att familjen Petterson; 
pappa Gregory, mamma 
Raija och sonen Mikael var 

familjehem. Det var Raija och Mikael som 
stod för erfarenheten då de jobbat i andra 
verksamheter tidigare. År 1994 gick de över 
från familjehem till HVB. Idag har verksam-
heten tillstånd för 10 platser.

–  Från början tog vi emot både pojkar 
och flickor. Nu tar vi bara emot flickor som 
har psykosociala problem. Men de har en 
mycket svårare problematik idag än då vi 
började, säger Gregory Pettersson som är 
ekonomiansvarig i Skillstreaming AB som 
är huvudman. 

Ökade krav från flera håll

Förutom att ungdomarnas problembild ser 
annorlunda ut så har även mycket annat 
förändrats genom åren. Det är mer pap-
persarbete, kraven från myndigheter, såväl 
tillsyns- som tillståndsmyndighet och de 

platsköpande kommunerna har ökat.
–  Den här utvecklingen är bra och har 

inneburit att det är en högre lägstanivå på 
de HVB som finns, men det kräver mycket 
av ett litet familjeägt HVB, säger Mikael 
Pettersson som har som sin dagliga syssla 
att han äger och driver ett IT-bolag.

När familjen förra vintern fick förfrågan 
om att sälja till ett större bolag tog de sig en 
funderare över framtiden. De kom fram till 
att de inte vilja sälja. Först och främst har 
hela familjen ett stort hjärta i verksamheten 
som de byggt upp under många år. De vill 
behålla det lilla formatet där alla känner 
alla och beslutsvägarna är korta. Och de vill 
själva styra verksamheten och ta besluten. 
Men samtidigt var det ohållbart att fortsätta 
på det sätt de gjort tidigare, av flera anled-
ningar. Flickornas mer komplicerade pro-
blembild och de ökade kraven krävde större 
kompetens än familjen kände att de hade i 
verksamheten. Därtill gick det upp och ner 
ekonomiskt på grund av det oregelbundna 
flödet av placeringar.

–  Vi har alltid sett till att ha en buffert, 

för ibland har man många placeringar och 
ibland färre. Men de senaste åren har varit 
tuffa, säger Gregory Pettersson.

Helt plötsligt utan placeringar

Han förklarar att placeringarna blivit allt 
kortare och kan sägas upp mer eller mindre 
från en dag till en annan. 

–  Vi har en personalstyrka på åtta till tio 
personer som vi ansvarar för. Det håller inte 
att vi helt plötsligt inte har placeringar.

Familjen Pettersson beslutade att de be-
hövde utveckla verksamheten och bli bättre. 
De tänker även utöka verksamheten med 
ytterligare ett ben, ett mindre turbulent och 
känsligt sådant, ett LSS-boende, för att kla-
ra HVB verksamhetens upp- och nedgångar 
bättre.

För att få in ny kompetens sökte verksam-
heten genom annons en ny föreståndare. 
Patrik Törnqvist såg den och nappade.

–  Jag letade egentligen inte efter ett nytt 
jobb. Men det som lockade mig med Bör-
stils ungdomshem är det här lilla formatet 
och att ägarna, som står nära verksamheten, 
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har det personliga engagemanget och att det 
personliga mötet finns. Sen vill de satsa och 
bli bättre vilket är en utmaning, säger Patrik 
Törnqvist. 

familjelika förutsättningar

Han konstaterar att som HVB tar Börstils 
Ungdomshem och liknande verksamheter 
emot det mest utmanande som finns att 
jobba med behandlingsmässigt. 

En viktig del för att lyckas med behand-
lingen är enligt honom att skapa så familje-
lika förutsättningar som möjligt.

–  När verksamheten är liten, alla sänder ut 
personliga signaler och är aktiva i verksam-
heten, så finns de bästa grundförutsättning-
arna för att det ska gå bra för ungdomarna, 
att de ska lyckas. Det blir mer familjärt. Jag 
har även längtat tillbaka till det faktiska be-
handlingsarbetet med ungdomarna och det 

kommer jag att hålla på med här.
Det var naturligt för Patrik Törnqvist att 

gå in som delägare, just för att komma nära 
verksamheten på ett professionellt sätt. Han 
håller som bäst på och arbetar fram en be-
handlingsmodell för Börstil som i huvudsak 
kommer att bestå av två faser, steg 1 och 
steg 2.

Till den nya behandlingsmodellen behövs 
ytterligare en byggnad och den är just nu 
under uppbyggnad ett stenkast från ur-
sprungsbyggnaden. Patrik Törnkvist har 
tidigare jobbat med behandling inom Sta-
tens institutionsstyrelse, på ART-institutet 
som numera är Centrum för Vård och Om-
vårdnad och de senaste åren som konsult i 
egen regi. Han är inom kort färdigutbildad 
psykoterapeut från universitet i Umeå med 
specialisering inom barn- och ungdoms-
psykologi. Tillgång till psykoterapeutisk 

behandling kommer i förlängning också 
ingå som en dimension i den nya behand-
lingsmodellen. 

–  Kvalificerad samtalskontakt ska finnas 
tillgänglig på plats för såväl elever som de-
ras familjer.

Stora och små behövs

Patrik Törnqvist anser att de små verksam-
heterna, likt Börstils Ungdomshem, är ett 
nödvändigt komplement till de större ak-
törerna och att båda behövs. De ska själva 
minska behandlingsgrupperna från dagens 
tio till fyra, fem flickor.

–  Det kommer alltid att behövas spets-
kompetens och där tror jag att mindre HVB 
har stor chans att profilera sig. Vi ska satsa 
på att förfina den behandlingsmodell som 
jag nu arbetar fram. Samtidigt är de stora 
aktörerna bra på många sätt. De har skakat 

Socialstyrelsen genomförde en föranmäld 
inspektion av Börstils ungdomshem den 
29 september 2010. Under 2010 genom-
förs inspektioner där huvudsyftet är att 
granska hur verksamheten tillgodoser de 
inskrivna barnens vård, främst med inrikt-
ning på barnens säkerhet och delaktighet. 

Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrel-
sens beslut.

Socialstyrelsen har vid tillsynen utgått 
från nationella bedömningskriterier, som 
är ett bedömningsverktyg för den opera-
tiva sociala tillsynen. Bedömningskriteri-
erna grundas på gällande lagstiftning, la-

garnas mål och intentioner samt övrig 
normering inom området. De områden 
som granskats i samband med tillsynen 
2010 är följande: säkerhetsrutiner, barns 
behov samt personal och bemanning. I 
förevarande beslut redogörs endast för 
de eventuella brister som uppmärksam-
mats vid tillsynen samt information av 
vikt som framkommit vid intervjuer med 
inskrivna ungdomar.

Socialstyrelsens beslut innebar att hu-
vudmannen skulle vidta följande åtgär-
der: Föreståndaren ska ta sitt ansvar i en-
lighet med SOSFS 2003:20. Behandlings/

genomförandeplaner ska upprättas för 
alla inskrivna. Dokumentation ska ske i 
enlighet med gällande rätt. Det ska fin-
nas samtycke till placeringen från de ung-
domar som fyllt 15 år och placerats enligt 
SoL.  Personal som anlitas i verksamhe-
ten ska kontrolleras i register som förs en-
ligt lagen om belastningsregister samt la-
gen om misstankeregister.  Verksamheten 
ska tillgodose de inskrivnas rätt till en be-
handling av god kvalitet som uppfyller 
kraven på säkerhet. Personalen ska ha ut-
bildning i de behandlingsmetoder som 
används i verksamheten. 

Socialstyrelsens	tillsyn

Byggnaden som Börstils Ungdomshem huserar i idag. Inom kort står den nya bygggnaden klar och verksamheten kommer att bedrivas i båda.
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För mer information kontakta:
Peter Kult, 070 – 440 05 25, 0243 - 21 77 30 

peter.kult@adventum.se

 

Monternr VH 02:20

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

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

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

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

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

www.adventum.se

om förutsättningarna, höjt kraven och fått 
branschen att bli mer professionell, vilket vi 
ska anamma här i vår verksamhet.

Även Mikael Pettersson ser att det behövs 
både små och stora bolag inom HVB bran-
schen men ställer sig frågande till att det 
är allt fler riskkapitalbolag som går in som 
ägare och köper omsorgsverksamheter.

–  Det finns en fara med att så kallade risk-
kapitalbolag inte investerar i unga svenska 
tillväxtbolag. Det Sverige behöver få fram 
är ett nytt Ericsson och det sker inte genom 
att investera i små vårdföretag.

Ska bli bättre

Gregory och Mikael Pettersson ser med till-
försikt på framtiden nu då det fått in en ny 
toppkraft i verksamheten. Under hösten och 
vintern kommer nya Börstils Ungdomshem 
att ta form.

–  Vi är inte nöjda så som verksamheten 
varit de senaste två åren. Vid en tillsyn från 
Socialstyrelsen under vintern 2010 fick vi 
anmärkningar för bristande rutiner. Dessa 
brister avspeglades även vid senaste kvali-
tetsundersökningen tidigare i år där vi inte 
nådde upp till de resultat vi är vana med. 
Den storsatsning vi för nu ska skapa den 
kvalitetsstämpel som vi vill att Skillstrea-
ming ska symbolisera. Vi har hjärtat i den 
här verksamheten och känner starkt för tje-
jerna samtidigt som företagandet lockar. Vi 
vill finnas kvar och göra ett avtryck. Att Pat-
rik kommer in som delägare och förestån-
dare känns verkligen bra och roligt. Han 
vill, precis som vi, jobba i det lilla formatet 
och ha närhet i verksamheten, avslutar Mi-
kael Pettersson.

” Det kommer alltid att behövas 
spetskompetens och där tror 
jag att mindre HVB har stor 
chans att profilera sig

www.ssil.se 11



Stanley	Brodén,	koncernchef

1)	Vilken	är	koncernens	inriktning?
–  Aleris är ett vård- och omsorgsföretag 
som har som mål att ha en nationell täck-
ning inom sjukvård och omsorg i de tre 
nordiska länderna Sverige, Norge och Dan-
mark. Vi ska vara ett kvalitetsalternativ. Där 
vi går in, går vi in för att vara en kvalitetsak-
tör. Vi tänker inte vara med och konkurrera 
om fattigmanskontrakt. Vi ska kunna leve-
rera kvalitet annars avstår vi.

2)	Vad	anser	ni	är	fördelen	med	att	vara	
en	stor	aktör	kontra	en	liten	inom	soci-
al	omsorg	och	då	framförallt	HVB?
–  Kraven på metodutveckling och evidens-
baserade metoder inom både rehabili-
tering och behandling ökar. Det gäller att 
orka med att utveckla de bitarna, på ett 
professionellt sätt och i snabb takt, och det 
kostar. För att ha styrkan att vara specialise-
rad så gäller det att man är relativt stor.

3)	Vilka	verksamheter	ingår	i	koncer-
nen	och	hur	många	är	HVB?
–  Aleris står på alla ben inom sjukvård och 
omsorg. Vi är brett representerade och vill 
inte vara nischade. Jag kan inte svara på ex-
akta årtal för olika förvärv men Aleris är sex 
år gammalt. Resan började våren 2005 och 
sedan dess så är hälften av verksamheter-
na organisk tillväxt och den andra hälften, 
20 verksamheter, är förvärv. Aleris har för-
värvat sex HVB-hem under 2004 till 2006 
och vi kommer inte att förvärva fler. Det vi 
gör nu är att vi profilerar dem vi har mot 
kundgruppen, utvecklar dem, bland annat 
inom evidens och bygger nya lokaler då de 
gamla inte längre tjänar sina syften.

4)	Vad	är	målet	för	er	verksamhet?
–  Vi vill och ska vara en kvalitetsaktör.

5)	Vilka	är	ägare/huvudägare?
–  Vi är sedan ett år tillbaka ett helägt dot-
terbolag till Investor. 

6)	Vad	är	huvudägarens	ambition?
–  Investor har höga ambitioner med förvär-
vet av Aleris. Investor vill vara en part i ut-
vecklingen av välfärden i världen och stå 
för kvalitet, långsiktighet och innovation.

7)	Vilken	är	omsättningen?
–  År 2010 omsatte Aleris 4,5 miljarder kro-
nor. För år 2011 räknar vi med en omsätt-
ning på sex miljarder kronor och för 2012 
på 6,4 miljarder kronor. Vi har under året 
förvärvat sjukvårdsföretaget Proxima, det 
danska privatsjukhuset Hamlet och vunnit 

upphandlingen av Bollnäs sjukhus som vi 
kommer att ta över under våren 2012.

8)	Hur	används	vinsten?
–  Hittills har vinsten använts till att bygga 
vidare och utveckla de verksamheter vi har. 
Investor är inte, som många tror, ett riskka-
pitalbolag utan har en långsiktig horisont. 
De har köpt Aleris för att bygga en mot-
svarighet till Ericsson, ABB och Electrolux 
inom sjukvården som de ser är en växan-
de marknad. 

9)	Hur	ser	ni	på	framtiden	för	bran-
schen,	framförallt	utifrån	att	det	till-
kommit	fler	stora	aktörer	och	att	risk-
kapitalbolag	går	in	som	ägare?
–  Vård- och omsorg är en framtidsbransch. 
Samhällets finansiella situation innebär att 
vård och omsorg ökar och därmed beho-
vet av olika aktörer. Privata entreprenörer 
har en plats att fylla. Det kommer att krä-
vas en sund tillväxt med kvalitetsdrivna fö-
retag.  Det fungerar inte med snabba klipp. 
Riskkapitalbolagens intåg inom vård- och 
omsorg har väckt en het debatt. Att byg-
ga upp något och sedan sälja det efter fem 
till sju år är en annan planeringshorisont 
än vad Investor har med förvärvet av Aleris. 
Inom hälso- och sjukvård är det nödvän-
digt att vara långsiktig och ha uthållighet. 
Man måste vara beredd att ta investeringar 
för att bygga i välfärdssektorn. Det kommer 
inte att fungera att gå in och dumpa priser. 

Aleris ”Investor är inte ett riskkapitalbolag  
utan har en långsiktig horisont”

Text: Kerstin Karell

Stora	som	satsar	
Det finns ett behov av både små och stora aktörer

Vård- och omsorgsbranschen i Sverige har förändrats. De 
stora aktörerna har blivit fler. För att få mer vetskap om vilken 
inriktning de stora bolagen har, hur de ser på små och stora 
aktörer, branschen och framtiden har tidningen SIL via mejl 
ställt nio frågor till åtta av dem. Vi har fått svar från de sex 
som följer. 

12 www.ssil.se
Fortsättning



NYHET!
Platsannonser

i tidningen och på webben

+ +@

Nu har du chansen att söka personal på ett träffsäkert 
sätt. Vi har sedan många år ett väletablerat kontaktregister 
med yrkesverksamma inom social omsorg på alla nivåer. 

Vi når dem du söker genom tidningen, webben och 
riktade nyhetsmejl där det senaste platsannonserna 

uppdateras.

Din platsannons publiceras på vår välbesökta webbplats 
inom 48 timmar.

www.ssil.se
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 e-Quality är ett auktoriserat bemanningsföretag  
Vi söker socialsekreterare/biståndsbedömare/chefer  

med minst ett par års erfarenhet   Välkommen med din ansökan till  info@e-quality.se  För mer information  ring 08-54 55 12 80 eller besök www.e-quality.se 

www.mixmedicare.se

VI SER HELHETEN
Neuropsykiatriska utredningar Personalbemanning  Vi söker psykiater, psykologer och sjuksköterskorFör mer information ring vxl 08-74 11 390, Jourtel. 08-74 11 380

För omgående anställning söker vi
Psykolog/

Psykoterapeut
Lövängen AB är ett behandlingshem och 

utredningshem i Stockaryd i Sävsjö kommun. Vi 
tar emot män, kvinnor och par från 20-55 år. Våra 
behandlingsmetoder är främst KBT, DBT och ESL. 

Vi gör även neuropsykiatriska utredningar.Vi söker omgående en leg. psykolog eller leg.  
psykoterapeut för anställning 75-100 procent.

För frågor om tjänsten kontakta:
Vice VD Mikael Andersson 073-521 70 30, mikael@lovangen.se. Din ansökan behöver vi ha senast 15 april.Lövängen ABAppelholmsgatan 9570 02 Stockaryd

www.lovangen.se

BERGSLAGENS BEHANDLINGSHEM DENNICKETORP.

www.dennicketorp.se   0590 106 10  -  0702 397 135

Bergslagens behandlingshem söker sjuksköterska sem vik.0590-10610

Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads. och familjeförvaltningen 
söker en utvecklare/metodstöd inom missbruksområdet.Du kommer att• vara ledningens stöd i det strategiska utvecklingsarbetet

• vara ledningens stöd i metod- och kunskapsutvecklingsfrågor
• vara metodstöd till medarbetarna i det dagliga arbetet, gärna utbildare 

inom någon/några metoder• vara omvärldsspanare inom området Är du intresserad?Kontakta Pia Andersson, EnhetschefTelefon: 016-710 19 88,  Mobil: 070-313 97 22

www.eskilstuna.se

Sirap i hjärnan. De som 

drabbats av skallskada 

eller stroke kan få mental 

uttröttbarhet. De är till 

synes återställda men blir 

trötta av mental aktivitet.Grundad i självkänsla.  

Bra självkänsla är ingen 

självklarhet men gör att vi 

trivs med oss själva och mår 

bra. Om den inte finns går 

den att bygga upp. Yvonne Brokvist.

Birgitta Johansson.

Vuxna måste 

Våga fråga 

Anmälningar om sexuella övergrepp ökar sid 20

Carl Göran Svedin

SkanDinaviSk SjukvårDSin
fO

rm
at

iO
n

nr 4 maj 2011 årgång 5

Sidan 53

Sidan 44

nYHet! PLatsannOnser

PLATSANNONSER

BOKA DIN PLATSANNONS 0651-150 50 

Stora	som	satsar	
Det finns ett behov av både små och stora aktörer



Marianne	Forslund,	vd	

1)	Vilken	är	koncernens	inriktning?
–  Gryning Vård AB är ett offentligt ägt bolag 
som bedriver vård och behandling för barn, 
ungdomar, familjer och vuxna missbrukare. 
Bolagets tjänster är framförallt riktade till 

kommunernas socialtjänst. Grynings verk-
samhet bedrivs på samhällsnyttig grund 
och utan vinstsyfte.

2)	Vad	anser	ni	är	fördelen	med	att	vara	
en	stor	aktör	kontra	en	liten	inom	social	
omsorg	och	då	framförallt	HVB?
–Den största fördelen med en stor sam-
manhållen organisation som Gryning är 
möjligheten att tillhandahålla ett brett och 
differentierat utbud. Vårt samlade utbud 
och vår breda kompetens gör det lättare för 
socialtjänsten att finna en insats som sva-
rar mot varje klients behov och resurser. Or-
ganisationens storlek med omfattande till-
gängliga resurser ger också möjligheter att 
på kort varsel och i enlighet med kommun -
ernas önskemål kunna starta nya verksam-
heter.

3)	Vilka	verksamheter	ingår	i	koncernen	
och	hur	många	är	HVB?

–  Gryning startade första juli 2007 då olika 
behandlingshem och familjehemsverksam-
heter, som tidigare tillhört Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs stad, 
samorganiserades inom ett kommunägt ak-
tiebolag. 
Gryning har idag totalt 35 enheter. Flertal et 
(25) av dessa är HVB. Gryning har inte 
förvärvat några verksamheter men har se-
dan bolaget bildades startat ett tiotal nya 
enheter. I första hand har det rört olika öp-
penvårdsverksamheter men även LSS- och 
asylboenden har tillkommit under senre år.

4)	Vad	är	målet	för	er	verksamhet?
–  Grynings vision är att ska skapa långsiktig 
kundtillfredsställelse och medverka till vä-
sentligt förbättrad livskvalitet för människor 
i behov av stöd. 
Verksamhetens insatser skall, med respekt 
för den enskildes behov, bidra till varakti-
ga förändringar i människors liv. Utveckling-

Gryning Vård AB ”Utvecklingen mot stora vårdkoncerner som drivs av offentliga 
medel och växer oerhört snabbt är unikt för Sverige ”

1)	Vilken	är	koncernens	inriktning?
–  Vi är 6000 medarbetare över hela Sverige 
som ger vård, omsorg och stöd och servi-
ce till personer med funktionsnedsättning. 
Vi erbjuder också tjänster inom området in-
divid och familj liksom äldreomsorg för per-
soner med demenssjukdomar.

2)	Vad	anser	ni	är	fördelen	med	att	vara	
en	stor	aktör	kontra	en	liten	inom	social	
omsorg	och	då	framförallt	HVB?
– Att vara ett stort företag ger större möj-
ligheter till stabilitet och utveckling, vilket 
kommer våra kunder till del. Vi har väl ut-
vecklade processer för vårt kvalitetsarbe-
te och vi lägger stor vikt vid såväl utveckling 
som uppföljning. Som stor kvalitetsleveran-
tör kan vi attrahera de bästa medarbetarna. 
Vi har vidare möjlighet att ge dessa konti-
nuerlig kompetensutveckling för att på bäs-
ta sätt möta kundernas behov. Frösundas 
arbetssätt uppfyller internationellt ställda 
krav och sedan oktober 2009 är vi kvalitets-
certifierade enligt ISO 9001:2008.

3)	Vilka	verksamheter	ingår	i	koncernen	
och	hur	många	är	HVB?
–  Mellan åren 2010 och 2011 har Frösunda 
förvärvat åtta bolag med totalt 26 verksam-
heter inom området individ och familj.

4)	Vad	är	målet	för	er	verksamhet?
–  Merparten av våra verksamheter inom in-
divid och familj riktar sig till barn och unga 
som är en särskilt utsatt grupp som samhäl-
let har åtagit sig att skydda och hjälpa. 
Med etablerade och evidensbaserade me-
toder erbjuder vi platser över hela landet. 
Genom en bredd av tjänster inom det psy-
kosociala området kan vi erbjuda en hel-
hetslösning för varje individ. 
Utmärkande för allt vårt arbete i Frösunda 
är att våra kunder ska få högsta möjliga livs-
kvalitet, vilket innebär trygghet, personlig 
utveckling, trivsel och självständighet i var-
dagen. Genom vårt systematiska kvalitets-
arbete för struktur, revision och kontroll sä-
kerställer vi verksamheter med ännu högre 
kvalitet. 

5)	Vilka	är	ägare/huvudägare?
Frösunda är ägare och HG Capital är huvud-
ägare. HG Capital är ett brittiskt investment-
bolag med specialiserad kompetens inom 
bland annat vård- och omsorgssektorn. 
Som ägare tillför HG Capital branschspeci-
fik kompetens och ett aktivt och engagerat 
stöd till Frösunda.

6)	Vad	är	huvudägarens	ambition?
Att Frösunda ska fortsätta utvecklas i rol-
len som kvalitetsaktör på marknaden och 
vara Sveriges ledande utförare inom om-
sorg och att erbjuda omsorgsverksamheter 
med högsta kvalitet och att så många kun-
der som möjligt ska kunna och vilja välja 
Frösunda som leverantör. 

7)	Vilken	är	omsättningen?
Cirka 2, 5 miljarder kronor.

8)	Hur	används	vinsten?
I huvudsak till att återinvestera och utveckla 
verksamheten. Den delen av det ekonomis-
ka överskottet som inte går till utveckling el-
ler konsolidering, beredskap för sämre ti-
der, tillfaller ägarna som en avkastning på 
investerat kapital. Här skiljer sig inte riskka-
pitalägda bolag från andra ägare.

9)	Hur	ser	ni	på	framtiden	för	bran-
schen,	framförallt	utifrån	att	det	till-
kommit	fler	stora	aktörer	och	att	risk-
kapitalbolag	går	in	som	ägare?
Vår uppfattning är att denna sektor varit 
starkt fragmenterad och utan tydliga kva-
litetsmål, varken från beställare eller leve-
rantörer. För barn och ungdomar med psy-
kosocial problematik måste man investera 
i kvalitet och resurser.  Målsättningen är att 
skapa självständiga ansvarstagande per-
soner. Lyckas detta innebär det stora vin-
ster både för individen och samhället. Vi har 
helt enkelt inte råd att ge ungdomar dålig 
vård och omsorg. 
Frösunda har förvärvat fyra aktörer inom 
barn och ungdoms vård. Vi bedömer att det 
är de aktörer som bäst motsvarar våra krav 
på god kvalitet. Vi kommer dock att fokuse-
ra ytterligare på kvalitetsfrågorna och vi har 
nu samlat alla verksamheterna under en 
ledning med ett tydligt mål att leverera ett 
högkvalitativt stöd till ungdomar med psy-
kosociala problem.
Alla företag inom vård och omsorg, oavsett 
ägare, måste förutom god vård och om-
sorg utveckla en professionell syn på företa-
gande. Om inte verksamheten kan leverera 
ett ekonomiskt överskott kan företaget inte 
överleva långsiktigt och framförallt inte ut-
veckla verksamheten.

Frösunda ”För barn och ungdomar med psykosocial problematik 
måste man investera i kvalitet och resurser ”

Susanne	Löthbom,	divisionschef	inom	Stöd-	och	service

Fortsättning
14 www.ssil.se



Kung Rane
Denna härliga byggnad, med sin långa 
historia helrenoveras just nuför att fun-
gera som
vårdboende med egna lägenheter och 
med tillgång till personal dygnet runt. 
I det fristående annexet, som står klart i 
början av 2010 finns elva lägenheter för 
boende och en
lägenhet för personal.
 
Kung Rane ligger i Bohuslän cirka tre mil 
norr om Uddevalla
och tio mil norr och Göteborg.

Kontakt
Gullmarsgården
Gläborg 66
455 91 Munkedal

Tel: 0524-234 56
Fax: 0524-234 32
info@gullmarsgarden.se

www.gullmarsgården.se

Gullmarsgården
Gullmarsgården i Munkedal erbjuder 
boende för psykiskt sjuka män och kvin-
nor
 
Anläggningen ligger i en fantastisk miljö 
med de bästa förutsättningarna för de 
boende.
 
Gullmarsgården är ett mellanvårdsalter-
nativ för människor som antingen bundits
till en alltför sluten vård eller som risk-
erar social utslagning genom ensamhet, 
kriminalitet
och missbruk eller utgör en stor be-
lastning för sina anhöriga.
 
De boende på anläggningen erbjuds 
både miljöterapi, trygghet och gemen-
skap och sociala aktiviteter.
Vi erbjuder både korttidsboende och 
SOL-boende.
 
Gullmarsgården ligger i Bohuslän invid 
E6:an cirka två mil norr om Uddevalla
och nio mil norr och Göteborg.



Solhagagruppen
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1)	Vilken	är	koncernens	inriktning?
–  INOM arbetar med psykiatri och psykoso-
cialt förändringsarbete för barn, ungdomar 
och vuxna.

2)	Vad	anser	ni	är	fördelen	med	att	vara	
en	stor	aktör	kontra	en	liten	inom	social	
omsorg	och	då	framförallt	HVB?
–  En av de främsta fördelarna med att vara 
en större aktör är att man kan lära av varan-
dra, erbjuda kunderna en mer heltäck-
ande lösning och att det finns mer resurser 
för att utvecklas.

3)	Vilka	verksamheter	ingår	i	koncernen	
och	hur	många	är	HVB?
–  I koncernen ingår Neuropsyk i Bolllnäs , 
Rengsö Vårdcenter , Björkviksgruppen, Per-
nergruppen, Eken Utsluss, Hössna, Cornelia 
och Felicia, Rasmus, Tibble Ungdomshem. 
Förutom detta ingår delar som jobbar med 
Familjehem, Familjeforum, Socialatjänster 
och Södertörns familjevård. I INOM finns 
10 stycken HVB, förvärven är gjorda under 
2009 och 2010.

4)	Vad	är	målet	för	er	verksamhet?
–  Målet för INOM är att skapa trygghet för 
klienter, anhöriga, uppdragsgivare och 
medarbetare genom vård och omsorg som 
ger resultat. Vår ambition är att sätta en ny 
standard inom Psykiatri och psykosocialt 
förändringsarbete, en standard som i störs-
ta möjliga utsträckning vilar på evidensba-
serad grund och beprövade metoder.

5)	Vilka	är	ägare/huvudägare?
–  INOM ägs till 70 procent av Valedo Part-
ners Fund 1 AB. Valedo är en svensk in-
vesteringsfond som i sin tur främst ägs av 
AP-fonderna (våra pensionsfonder). Reste-
rande del av INOM ägs av nyckelpersoner i 
verksamheten.

6)	Vad	är	huvudägarens	ambition?
–  Huvudägarens ambition är att INOM ska 
fortsätta utvecklas, både genom att utveck-
la befintliga enheter, starta egna nya enhe-
ter och via förvärv.

7)	Vilken	är	omsättningen?
–  INOM omsätter cirka 600 MKR 2011.

8)	Hur	används	vinsten?
–  All vinst går tillbaks till verksamheten för 
att möjliggöra fortsatt utveckling.

9)	Hur	ser	ni	på	framtiden	för	bran-
schen,	framförallt	utifrån	att	det	till-
kommit	fler	stora	aktörer	och	att	risk-
kapitalbolag	går	in	som	ägare?
–  Framtiden för branschen ser ljus ut fram-
för allt ökar behoven för ungdomar mellan 
15-21 år (ur ett samhällsperspektiv är det-
ta naturligtvis tragiskt och allvarligt). Det 
är ökad efterfrågan på platser för de som 
har de största behoven. Svårigheterna ökar 
från år till år. Det blir viktigare och viktiga-
re att arbeta utifrån evidensbaserade meto-
der, vilket välkomnas av INOM. Olika typer 
av ägande är positivt för branschens ut-
veckling, små entreprenörer och större bo-
lag behövs för att den fortsätta utvecklingen 
ska vara så bra som möjligt.

INOM-Innovativ omsorg i Norden AB ”Det blir viktigare och viktigare att arbeta utifrån 
evidensbaserade metoder, vilket välkomnas av INOM ”

Ulrika	Östlund,	vd	och	koncernchef

en av Grynings verksamhet ska ske i dialog 
och samverkan med kunderna. Utformning-
en av insatserna ska vila på kunskap och 
beprövad erfarenhet vilket ska bidra till en 
verksamhet av hög kvalitet och med god 
konkurrenskraft.

5)	Vilka	är	ägare/huvudägare?
–  Gryning Vård AB ägs av kommunalförbun-
den i Göteborgsregionen, Skaraborg, Fyrbo-
dal och Sjuhärad.

6)	Vad	är	huvudägarens	ambition?
–  I ägardirektiven anges att Gryning på sam-
hällsnyttig grund skall utveckla och tillhan-
dahålla vård-, behandlings- utrednings- och 
rådgivningsresurser samt bedriva annan 
därmed förenlig verksamhet. Gryning skall 
garantera att det finns en offentligägd stor 
vårdgivare samtidigt som bolaget skall tän-
ka och agera affärsmässigt. Bolagets tjäns-
ter skall i första hand erbjudas till ägarkom-
munerna.

7)	Vilken	är	omsättningen?
Bolaget omsatte drygt 400 mkr under verk-
samhetsåret 2010.

8)	Hur	används	vinsten?
–  Gryning eftersträvar en långsiktigt stabil 
ekonomi. Eventuellt överskott skall i första 
hand användas till utveckling av såväl 
befintliga som nya verksamheter. Särskilda 
satsningar har exempelvis gjorts på vidare-
utbildning och metodutveckling samt kvali-
tetssäkring, utvärdering och forskning.  
Målet är vidare att skapa ett tillräckligt eget 
kapital för att kunna hantera tillfälliga ned-
gångar i efterfrågan.

9)	Hur	ser	ni	på	framtiden	för	bran-
schen,	framförallt	utifrån	att	det	till-
kommit	fler	stora	aktörer	och	att	risk-
kapitalbolag	går	in	som	ägare?
–  I princip menar vi att alla branscher mår 
bra av konkurrens. Institutionsvården har 
ända sedan nittiotalet varit starkt konkur-
rensutsatt med en mängd olika privata HVB 
vilket sannolikt har varit av godo för vårdens 
utveckling. Om HVB-branschen genom-
går samma utveckling som äldreomsorgen 
och vården av funktionshindrade, så kom-
mer Sverige inom några år att ha ett fåtal 
stora koncerner som äger och driver flerta-
let HVB. De kommer säkert att vara driftiga, 
kunniga och affärsinriktade, men möjlighe-
terna för små aktörer att hävda sig kommer 
att minska.

Utvecklingen mot stora vårdkoncerner som 
drivs av offentliga medel och växer oerhört 
snabbt är unikt för Sverige. En rapport från 
ESN (European Social network) med rubri-
ken ”Contracting for Quality ” visar att tren-
den mot ett fåtal stora koncerner är tydliga-
re i Sverige än i andra länder. Sverige är ett 
land som strikt tillämpar LOU på områden 
som många andra länder har vart att hål-
la utanför upphandlingssystemet, vilket kan 
vara en av förklaringarna.  
Just nu är Sverige alltså ett land där mark-
nadskrafterna påverkar HVB-hemsvården 
mycket starkt. Om detta skall vara bra för 
klienterna krävs dels kunniga upphandlare, 
som kan väga priser mot kvalitet, dels initie-
rade och ansvarskännande socialsekrete-
rare, som värnar om att deras klienter verk-
ligen får en vårdform som motsvarar deras 
behov. 
Gryning är ett offentligägt vårdbolag, som 
drivs med samma krav på effektivitet och 
utveckling som ett privat bolag, men där 
vinsten stannar i bolaget. Gryning före-
nar det bästa från både privat och offent-
lig verksamhet och är en organisationsform 
som borde prövas i fler delar av landet.

Gryning Vård AB



1)	Vilken	är	koncernens	inriktning?
– Solhagagruppen bedriver verksamhet 
inom LSS och SOL för barn, unga, vuxna 
och äldre samt skola i egen regi.  Solhaga-
gruppen erbjuder därmed kontinuitet och 
en unik plattform som innebär en långsiktig 
trygghet för både individen och dess nät-
verk.

2)	Vad	anser	ni	är	fördelen	med	att	vara	
en	stor	aktör	kontra	en	liten	inom	social	
omsorg	och	då	framförallt	HVB?
– Företagen som tillsammans bildar Sol-
hagagruppen bidrar alla med olika kom-
petenser som brukaren och eleven får del 
av. Vår värdegrund: ”Vi arbetar tillsammans 
och delar med oss”, kommer brukare och 
elever till godo och vår vision om ett gott 

liv hela livet med skräddarsydda lösning-
ar som skapar kontinuitet för både brukare, 
föräldrar och närstående. Tillsammans kan 
vi erbjuda kontinuitet genom olika skeden i 
livet för individen och familjen.

3)	Vilka	verksamheter	ingår	i	koncernen	
och	hur	många	är	HVB?
–  Företagen med sina verksamheter som 
ingår i Solhagagruppen; Solhaga by (Lilla 
edet, Lerum) 2007, Bellstasunds Omsorger 
(Vallentuna, Upplands Väsby, Trosa, Gnes-
ta, Malmköping, Hälleforsnäs) 2007, Tam-
burinen Omsorg (Täby) 2008, Solängssko-
lan (Hammenhög, Öland) – 2008, Kasper 
Care (Lund) – 2008, Öjebo Gruppbostad 
(Järvsö)– 2009, Bergshyddan (Taberg)– 
2010 och Autismkonsult (Kil och Hagfors) 
2011. Endast en av våra cirka 50 verksam-
heter är HVB.

4)	Vad	är	målet	för	er	verksamhet?
– Målet är starkt kopplat till vår vision: Att 
”Alla med funktionsnedsättning har möj-
lighet att leva ett gott liv – hela livet” i hela 
landet. Vi vill skapa förutsättningar för en 
fungerande vardag utifrån ett individper-
spektiv. Målen är kopplade till den lagstift-
ning som styr oss och skräddarsys utifrån 
individens behov och önskemål. 

5)	Vilka	är	ägare/huvudägare?
– Våra huvudägare är Fondbolaget Bridge-
point Development Capital, samt grundare 
och nyckelpersoner.
6)	Vad	är	huvudägarens	ambition?
– Våra huvudägares ambition är gemensam 
med Solhagas ambition.

7)	Vilken	är	omsättningen?
– Omsättningen är cirka 400 MSEK.

8)	Hur	används	vinsten?
– Företagets vinst återinvesteras i verksam-
heterna och i tillväxt vilket ger möjligheten 
för vår vision – ”Alla med funktionsnedsätt-
ning har möjlighet att leva ett gott liv – hela 
livet”.

9)	Hur	ser	ni	på	framtiden	för	bran-
schen,	framförallt	utifrån	att	det	till-
kommit	fler	stora	aktörer	och	att	risk-
kapitalbolag	går	in	som	ägare?
– Det finns många personer med olika 
funktionsnedsättningar som är i stort be-
hov av insatser. Vi ser mycket positivt på en 
mångfald av olika aktörer på marknaden. Vi 
är ett komplement till offentliga verksam-
heter. Vi ser att individer och familjer i stör-
re utsträckning själva vill välja sitt alternativ.  

Solhagagruppen
”Vi ser att individer och familjer i större 

utsträckning själva vill välja sitt alternativ”

kommunicerar på teckenspråk eller använder alternativa kommunikationsformer och som har 
ytterligare funktionsnedsättning.
Våra tjänster omfattar insatser inom LSS SoL med bland 
annat HVB-hem.  Vi har också en egen gymnasiesärskola, med nationellt upptagningsområde, för elever 
med en kombination av kommunikativa och andra funktionsnedsättningar.  Vår teckenspråkiga folkhögskola, 
med allmän kurs, är för dig som är intresserad av vuxenutbildning. Folkhögskolan hittar du i Stockholm, 
Finspång och Åkarp. 

MED KOMMUNIKATION I FOKUS

För mer information besök: www.mogard.se eller kontakta oss på tel: 010-471 66 00 eller e-post till: info@mogard.se

Monter: VH01:38

Monter: 44

Saila	Ström,	vd,	verksamhetschef
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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

Essagruppen HVB AB är ett behandlingshem  
som vänder sig till ungdomar/pojkar mellan  13 
och 19 år och som har bakgrund i  varierande 
kulturella uppväxtsammanhang (även svenska 

ungdomar/pojkar välkomnas). 

Särskild kompetens för romer samt ungdomar 
med annan etnisk/ kulturell bakgrund.  

Socialstyrelsen utövar tillsyn på verksamheten.
HVB hemmet är beläget mellan 

Stockholm-Arlanda och Uppsala. 
SoL och LVU platser samt akutplatser.

Tel: 0174 – 21 336

Fax: 0174 – 21 337

www.essagruppen.se

Kontaktpersoner:  

Magnus Pettersson, föreståndare,  

tel. 0768–68 65 41.

Esa Isberg, vd,  

tel. 0768–68 65 43.

Ett unikt HVB-hem för pojkar/unga män 13-19 år 
Essagruppen är ett litet och familjeliknande HVB hem

EssagruppEn HVB-Hem

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

www.familjehemsverksamheten.se

Ring
0515-180 30 

så berättar vi mer.

Trygga hem skapar 

starka människor

Välj Stockholm C
för anknytning.

Åtminstone den 11–12 oktober då pendeltåg 35 tar dig till Socionomdagarna på Stockholmsmässan. 
Kom och knyt an i vår monter – vi lovar dig en unik insikt i hur man kan hjälpa unga människor att komma 
tillbaka och samtidigt minska högarna på ditt skrivbord. Välkommen till monter VH03:21!



Ett gott liv - hela livet

Våra tjänster inom LSS, SoL och skola:
   Specialförskola

   Boende med gymnasieskola
   Korttidsboende

   Barn- och ungdomsboende
   Skola

   Kolloverksamhet
   Ledsagning

   Grupp- och serviceboende
   Gruppboende, 65+

                           Daglig verksamhet
   Utredning och behandling

Välkommen att kontakta oss för mer information:
Försäljningschef Lasse Camehagen

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

Monter: VH04:20

Besök oss på:

25 okt 2011  |  LuftkasteLLet i sLagthuset   |  maLmö

www.syd.psyoh.se

axpLock ur programmet

Pris: 1 895:- inkluderar för- och eftermiddagsfika 
samt lunch. Priset är exklusive moms. 
Anmälan: Telefon 08-23 73 10, fax 08-23 73 05,  
info@expomedica.se eller www.syd.psyoh.se

Arrangör: I samarbete med:

Mediapartner:

”Din stund på jorden”
Hur gör vi det bästa av professionella möten?  
Emmanuel Ezra, fembarnsfar, kirurg och föreläsare.

ACT – en effektiv insats för personer med allvarlig 
psykisk sjukdom
Lars Hansson, professor i psykiatrisk hälso och  
sjukvårdsforskning, Lunds universitet.

Nya krav på personal inom hälsa, omsorg och vård
Margareta Östman, professor.

Bättre insatser vid missbruk och beroende,  
individen, kunskapen och ansvaret
Gerhard Larsson, regeringens särskilde utredare.

Att omfamna helheten för att se det unika
Arnhild Lauveng, psykolog och författare. Hon hade 
tidigare diagnosen schizofreni i flera år men är nu 
helt frisk och arbetar som psykolog och är en flitig 
anlitad föreläsare.

Barn med depression och ångest
Björn Axel Johansson, överläkare vi akutavdelningen, 
BUP-kliniken, universitetssjukhuset MAS, Malmö.

Anhörig i psykiatrin – en utmaning!
Åsa Moberg, journalist och författare.

Teater:  
Tvångstankar, röster och annat smått och gött!
Teatergrupp Fontänhuset i Malmö.

den självklara mötesplatsen 
för dig i södra sverige  
som kommer i kontakt  
med psykisk ohälsa.

25 okt 2011  LuftkasteLLet  i sLagthuset maLmö

Skillstreaming AB

NÄR DET OMÖJLIGA 
BLIR MÖJLIGT!

Utredning, utbildning och utveckling

Börstils Ungdomshem 

www.skillstreaming.se

HVB-hem för flickor 13-20 år
Vid frågor eller för att boka studie besök vänligen 
kontakta verksamhetschef
Patrik Törnqvist
0734-31 56 27
patrik.tornqvist@skillstreaming.se 
Charlotta Rejmer Pettersson
0731-89 00 00
charlotta.pettersson@skillstreaming.se
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F
redrik Malmberg sitter och 
väntar på flyget hem från Gö-
teborg. Han kommer precis 
från en konferens med 500 
familjehemssekreterare där de 
diskuterat situationen för barn 

i samhällsvård.
Strax innan konferensen hann han slänga 

iväg ett twitterinlägg, före hemresan kläm-
mer han in en intervju och i övermorgon 
ska han diskutera tandvård för utsatta barn 
med Litauens barnombudsman.

–  Det är hektiskt, men väldigt roligt. Det 
här är faktiskt det roligaste jobbet man kan 
ha. Man får träffa barn och ungdomar i 
olika situationer och bygga en bro mellan 
dem och beslutsfattare. Dessutom ser da-
garna väldigt olika ut.

Fredrik Malmberg utsågs till Barnom-
budsman 2008. Bakom sig har han en 
historia som bland annat journalist och 
Sverigechef för Rädda Barnen. För Rädda 
Barnen har han även jobbat i Uganda och 
Nepal.

Respekt och delaktighet

Steget därifrån till att bli Barnombudsman 
var både stort och litet.

–  Att träffa barnkrigare i Karamoja, 
Uganda, och skolbarn i Jalalabad i Afgha-
nistan är förstås väldigt annorlunda från 
barns situation i Sverige. Men även om 
omständigheterna är annorlunda så är det 
fortfarande respekt och delaktighet som är 
viktigt när man möter utsatta barn. Den 
smärta de känner av vuxnas våld, över-
grepp eller svek påverkas inte av om landet 
är fattigt eller rikt. 

Text: Marie Bergström Foto: Annika Rådlund

Han slåss för utsatta barn
Från barnkrigare i Uganda till HVB i Sverige 

Som liten blev Fredrik Malmberg irriterad på lärare 
som tittade bort när klasskompisar blev mobbade.

I dag är han Barnombudsman och vill göra 
barnkonventionen till lag.
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Jobben skiljer sig dock åt när det gäller 
hans roll.

–  Rädda Barnen handlade ofta om att för-
ändra med egen kraft, med egna projekt. 
Barnombudsmannens fokus är att påverka 
andra, främst myndigheter, kommuner och 
landsting.

Fredrik Malmberg känner extra starkt 
för barn i den sociala barnavården. I BO:s 
årsrapport 2011 ”Bakom fasaden – barn 
i den sociala barnavården berättar” fick 
omhändertagna barn själva berätta om sin 
situation. 

Vuxna har dålig attityd

Rapporten pekar på flera brister vid HVB-
hem. 

Ett av dem är de vuxnas attityd, att barnen 
förminskas och hämmas av att få i omgiv-
ningen har positiva förväntningar på dem. 

–  Barn ska bemötas med respekt och vara 
delaktiga. Omhändertagna barn har väldigt 
lite inflytande över sin vardag. Man borde 
lyssna på dem mer eftersom de är experter 
på hur de har det. Om man ger människor 
inflytande blir de också mer motiverade att 
förändra, säger Fredrik Malmberg.

Det finns samtidigt flera positiva exempel. 
–  Barnen har vittnat om många duktiga 

människor som jobbar inom det här och det 
kan ju i vissa situationer rädda liv. Det finns 
till exempel kommuner där samarbetet mel-
lan skola och socialtjänst fungerar väldigt 
bra. Problemet är att det inte finns någon 
övergripande uppföljning så att man ser vad 
som fungerar.

En översyn skulle möjliggöra att kunska-
pen sprids. Men frågan är inte prioriterad. 

–  Jag kan tycka att det finns ett stort oin-
tresse bland politiker när det gäller situatio-

nen för dessa barn och ungdomar. Det är ett 
svek mot barnen men också mot personalen 
som möter barnen varje dag, de som har det 
yttersta ansvaret. 

Strävan efter rättvisa

Fredrik Malmberg vet inte hur han kom in 
på barns rättigheter. Men strävan efter rätt-
visa började redan som liten.

–  Jag har alltid varit upprörd över orätt-
visor men det var ingen speciell händelse. I 
skolan blev jag upprörd över mobbing när 
lärarna tittade bort. Det är nog inte unikt 
för mig, men jag grubblade också rätt myck-
et på människors olika uppväxtvillkor, att 
det inte är helt rättvist.

I dag har han själv två barn.
Har ditt jobb påverkat förhållningssättet 

till dem?
–  Bra fråga. Föräldraskap är en utmaning 

Ålder:  44 år.
Bor: Täby.
Familj: Gift, 2 barn.
När jag är ledig: Är med familjen 
och gillar att träna, springer och åker 
skidor.
Motto: Barn och unga har rätt att 
komma till tals!
Undviker jag om jag kan: Tråkiga 
sammanträden.

Om jobbet
: Man lär sig mycket och 
genom samtalen blir man 
förhoppningsvis klokare själv. 

Man har möjlighet att bygga en bro 
mellan barn och beslutsfattare.

 : Det händer inte så ofta, men 
de gånger man träffar personer 
som utstrålar arrogans. Att de 

inte förstår att livets lotteri avgör 
vilka förutsättningar man får och att 
det hade kunnat vara de som satt på 
andra sidan. 
 
Nominerad till pris.
Barnombudsmannens årsrapport 
”Bakom fasaden – barn i den sociala 
barnavården berättar” har gått till 
final i kommunikationstävlingen 
Svenska Publishing-Priset. I 
rapporten har Barnombudsmannen 
arbetat med drygt 100 barn och 
ungdomar som är omhändertagna 
av samhället. 
Där finns flera förslag på hur 
regering och riksdag kan ge 
förutsättningar för att säkerställa 
barnens rättigheter.
Rapporten går att ladda ner 
kostnadsfritt på:  
www.barnombudsmannen.se

Fredrik Malmberg 

Fredrik Malmberg upphör aldrig att förvånas över hur vuxna överskattar sin egen förmåga att fatta 
beslut åt barn och hur de underskattar barnens förmåga att själva bidra till besluten. 
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och jag är inte perfekt. Det är klart att man 
funderar över barnens möjlighet att få vara 
delaktiga. Man kanske tänker ett varv till.  

Bloggar och twittrar

Som skribent skrev Fredrik Malmberg 
flera ledare om barns rättigheter och han 
upptäckte att det väckte starka reaktioner. 
Arbetet för Rädda barnen gav sedan erfa-
renheter som ledde till tjänsten som Barn-
ombudsman. 

Och Fredrik Malmberg är en synlig sådan.  
Han både bloggar och twittrar om verksam-
heten, ofta flera twitterinlägg om dagen.

Hur viktigt är det?
–  Twitter är en bra informationskanal till 

de 1 000 personer som följer den. Det är en 
sorts reklam för vår verksamhet. I bloggen 
kan man utveckla lite mer, även den är ett 
bra verktyg för att nå ut. 

Han tycker även att det är viktigt att barn 
känner att de kan nå Barnombudsmannen. 
Redan i dag har han och medarbetarna 
kontakt med barn och ungdomar via fram-
förallt mejl.

–  Vi ska även göra om hemsidan framöver 
och hoppas kunna vända oss mer direkt till 
barn och ungdomar där. 

Han tycker att det finns mycket som behö-
ver förbättras för unga i Sverige.

–  Barnkonventionen ska bli lag så att den 
får ökad betydelse. Skolan behöver också 
bli bättre på att informera så att barnen blir 
medvetna om sina rättigheter. Undersök-
ningar har visat att bara vart femte barn i 
årskurs 6-8 vet att barnkonventionen finns.

Det är inte tillräckligt.
–  Kunskap är ett viktigt skydd, att veta att 

man har rätt till sin egen kropp och rätt att 
söka hjälp. För omhändertagna är det extra 
betydelsefullt. Sen gäller det förstås att det 
finns vuxna som lyssnar.

Framtid utan kaos?
För människor som ingen vill se

nagarden

Vårt arbete visar att utveckling kan ske mot alla odds.  
Vi hjälper dig som handläggare på kommunen eller inom den 
rättspsykiatriska 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?
På Inagården arbetar vi för att synliggöra dessa människors behov och 
hjälpa dem till ett fungerande liv utan kaos. Vi har utvecklat en modell 
som visat sig ge fantastiska resultat. Vårt fokus ligger på att se och 
utveckla varje individ efter hans eller hennes unika förutsättningar. 

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

hemkommun

Besök oss på Socionomdagarna
Den 11-12 oktober kommer vi att delta vid Socionomdagarna i  
Stockholm. Ta chansen att lyssna till Göran Fransson, specialist i 
allmän psykiatri och rättspsykiatri, Inagården.  
Göran kommer att tala om problem och möjligheter vid placering av 
människor med komplexa beteendestörningar.  
Du hittar hans föreläsning under pass 6, kl 16.00, dag 1. 

Besök oss där eller kontakta oss direkt för mer information 
eller ett personligt möte. Du når oss på www.inagården.se eller 
telefon: 0292-508 76

Inanannonssilokt.indd   1 2011-09-14   20:33

” Även om omständigheterna är 
annorlunda så är det fortfarande respekt 
och delaktighet som är viktigt när man 
möter utsatta barn
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Text: Kerstin Karell

D
å Socialstyrelsen första 
januari 2010 tog över 
tillståndsgivning och till-
syn från länsstyrelserna 
var det många familje-
hemsorganisationer med 

förstärkt eller konsulentstödd familjehems-
vård som skickat in ansökan om tillstånd 
till länsstyrelserna. Dessa ansökningar tog 
Socialstyrelsen över och det gjordes en ju-
ridisk granskning av villkoren för tillstånd.

–  Vi har fått in olika typer av ansökningar 
från paraplyorganisationer. Det vi under-
söker är om någon del av deras verksamhet 
är tillståndspliktig, säger Rose-Marie Od-
stam, utredare på enheten för socialtjänst-
tillstånd.

–  Familjehem i sig är inte tillståndsplik-
tiga. Där är lagen tydlig, och en paraplyor-
ganisation för familjehem är inte ett HVB 
och ska därför inte ha ett tillstånd för HVB, 
säger Rose-Marie Odstam.

Öppenvårdstillstånd

Innan Socialstyrelsen tog över tillstånds-
givningen pågick en diskussion om kravet 
på öppenvårdstillstånd för familjehemsor-
ganisationer. Ett öppenvårdstillstånd krävs 
enligt socialtjänstlagen då vård bedrivs yr-
kesmässigt i ”hem eller öppen verksamhet 
för vård under en begränsad del av dygnet, 
oavsett var verksamheten bedrivs.”

–  För att den öppna vården inom famil-
jehemsverksamheten ska vara tillstånds-
pliktig krävs även att den är av tillräcklig 
omfattning. Där är lagstiftningen inte helt 
tydlig utan vad förarbetena till lagen anger 
är att vården är ingripande i sin karaktär och 
strukturerad (proposition 2006/2007:129 s 
52, 53) säger Rose-Marie Odstam. 

Det sker enskilda bedömningar för varje 
ansökan om tillstånd. Huruvida familje-
hemsorganisationen är tillståndspliktig el-
ler inte bedöms utifrån hur övergripande 
och omfattande verksamheten är.

–  Det som bedöms är bland annat i vilken 
omfattning behandling och samtal sker i en 
lokal eller i familjen och hur ofta, om det 
placerade barnet träffar behandlare på egen 
hand eller tillsammans med sin biologiska 
familj. Samtal någon gång i veckan hos en 
psykolog är inte tillräckligt omfattande för 
att vara tillståndspliktig verksamhet. Sam-
tidigt gör vi bedömningen att det som inte 
är ingripande för en vuxen kan vara det för 
ett barn.

Rose-Marie Odstam konstaterar att den 
nuvarande lagstiftningen inte riktigt är 
kompatibel med hur familjehemsbranschen 
bedrivs idag.

–  Branschen har utvecklats och kommit 
lite i otakt med lagstiftningen.

Det allra flesta ansökningar från paraply-
organisationer som inkommit har avslagits. 
Men det finns samtidigt organisationer som 
har öppenvårdstillstånd som de fått tidigare 
från länsstyrelsen.

Gamla tillstånd gäller

–  Har man fått ett tillstånd sedan tidigare så 
gäller det. Gynnande beslut går inte att ta 
tillbaka -  om det inte uppdagas missförhål-
landen eller den som har tillståndet begär 
en ändring och en ny granskning visar att 
tillstånd inte beviljas eller krävs, säger Rose-
Marie Odstam.

Hon är noga med att klargöra att bara för 
att en verksamhet har tillstånd så betyder 
det inte att dess verksamhet med automatik 
är av god kvalitet. 

–  Det är endast vid det tillfälle som tillstån-
det ges som kvaliteten kontrolleras. Huvud-
mannen ansvarar därefter för att kvaliteten 
upprätthålls. Kvaliteten kontrolleras vid 
Socialstyrelsens tillsyn men den placerande 
kommunen har också ett ansvar för att de 
insatser som köps innehåller god kvalitet.  

Missgynnas i upphandling

Rose-Marie Odstams uppfattning är att fa-
miljehemsorganisationerna vill ha tillstånd 
för sin verksamhet. Inte minst för att det 
finns kommuner som i sina upphandlingar 
har det som ett krav för att vara med i upp-
handlingen.

–  Det förfarandet kan missgynna litet, ef-
tersom det finns familjehemsorganisationer 
som har tillstånd sedan tidigare. 

Nyligen kom en dom i förvaltningsrätten 
i Göteborg som rörde en upphandling av 
familjehemsvård. I det aktuella fallet ac-
cepterades inte tre privata aktörer för upp-
handlingen av ramavtal på grund av att 
de inte hade tillstånd. De överklagade till 
förvaltningsrätten med bland annat motive-
ringen att deras verksamhet, som var kraf-
tigt förstärkt familjehemsvård, inte ansågs 
tillståndspliktig enligt Socialstyrelsen. 

Upphandlingsbolaget förklarar att deras 
krav på tillstånd är en naturlig följd av att 
kommunen vill köpa vård- och behand-
lingsinsatser av en viss omfattning.

Förvaltningsrätten avslog överklagandet 
bland annat med motiveringen att en upp-
handlande myndighet, enligt LOU, själv 
får bestämma vilka kriterier och krav som 
måste uppfyllas får att en aktör ska få vara 
med i en upphandling. 

Få får tillstånd
Enskilda bedömningar för familjehemsorganisationer

Få familjehemsorganisationer får tillstånd från Socialstyrelsen. 
Deras verksamhet bedöms inte vara tillräckligt övergripande och 
omfattande för att vara tillståndspliktig. Det finns kommuner som 
kräver tillstånd vid upphandling av familjehemsplatser, något 
som överklagats vid förvaltningsrätten i Göteborg.



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 320 behandlingsplatser 
för ungdomar från 13år 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.



Produktnyheter

Westerstrands Timstocken är ett hjälpme-
del för personer med funktionsnedsättning 
när våra vanliga tidsbegrepp är alltför 
abstrakta.
Timstock gör det möjligt att förstå tid om 
man inte kan uppfatta tiden som den tradi-
tionellt visas på klockor. Timstocken åskåd-
liggör tidsbegreppen som NÄR eller HUR 
LÄNGE dagliga rutiner och förehavanden 
ska äga rum.

www.westerstrand.se

Med Timglaset Carina underlättas vardagen för
personer som har utmaningar med att förstå och
disponera tid. Genom att den både är optisk och
audiodativ skapar den ökat fokus för många seende
brukare och välkomnar även brukare med synskada.
Detta är en ovanlig kombination.

Enkel- och mångsidighet berikar
Timglaset Carina hanterar tre tidslängder, 20, 40 och 60 
minuter. Till varje tidslängd väljer du lämpligt talstöd. 
Några ytterligare unika egenskaper för Timglaset Carina 
är;
• Uppladdningsbar.
• Den berättar när den vill bli laddad.
• Uttag för hörlur eller annan förstärkning.
• Ergonomisk utformning.

www.iris.se

Med myMMX mobile kan du ringa från din 
mobiltelefon till andra bildtelefoner och till 
videoförmedlingstjänsten. Var du än är kan 
du kommunicera med din familj, dina vän-
ner och dina arbetskamrater. Behöver du 
tolk när du är ute och handlar eller ska 
uträtta ärenden kan du enkelt använda 
videoförmedlingstjänsten med din 
mobiltelefon.

www.mymmx.se

Iris svensktalande armbandsur har flera funktioner: 
• Svensktalande tidsangivelse
• Timrapportering
• Boett i stål överdragen med aluminium (mot 
nickelallergi)
• Armband i läder (utbytbart)
Timrapporteringen syftar till att indikera var
på dygnet du befinner dig. Denna påminnelse vänder
sig till personer med behov att staga upp tiden och
därigenom underlätta tidsorientering och planering.

www.iris.se

DBT Self-help är ett verktyg 
som hjälper dig att hantera 
överväldigande känslor, bryta 
destruktiva impulsiva beteen-
den, navigera i relationer och 
utveckla mindfulness. Den 
innehåller kompletta färdig-
hetsbeskrivningar med bak-
omliggande teori och 
övningstips som låter dig 
utveckla och öva de nödvän-
diga färdigheterna. 
Färdigheterna är baserade på 
principer och färdigheter som 
lärs ut under färdighetsträ-
ningen i Dialektisk 
Beteendeterapi. DBT Self-
help kan användas i kombina-
tion med psykoterapi eller 
som fristående självhjälp då 
färdigheterna kan implemen-
teras i många olika situatio-
ner och miljöer.. 

www.dbt-app.com/
www.cognitus.se/

Timstock

Timglaset Carina  
– talande nedräkningstimer

Svensktalande armbandsur

DBT  
Self-help 
app  

Bildtelefon i mobilen
Nu lanserar nWise myMMX  
mobile – din bildtelefon i mobilen
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BESÖK Gårdavägen 2, Göteborg
POST Box 5154, 402 26 Göteborg
TEL 031-703 39 50 • FAX 031-703 73 49

www.gryning.se

Gryning har ett trettiotal verksamheter i  Västra 
 Götalands län och är landets största företag 
inom hem för vård och boende. Gryning ägs 
gemensamt av länets kommuner.

Våra Familjehem tar emot placeringar 
från hela landet. Vi erbjuder kompetenta, 
kontrakterade familjehem och jourhem 
som får mycket stöd och handledning. 

-
land.

Engagemang som 
når fram!

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: egehem.hvb@telia.com
Hemsida: egehem.com

Vi är stolta att kunna erbjuda ett helhetsperspektiv med 
social träning och behandling av psykisk ohälsa!
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Kortnyheter

Kriminell belastning kan vara 
indikator på ökad risk att begå 
självmord i ung ålder. 

En ny studie från Karolinska 
Institutet och Socialstyrelsen 
visar att personer med åter-
kommande lagföringar mellan 
15 och 19 års ålder har om-
kring tre gånger så hög risk att 
ta livet av sig jämfört med de 
som inte har blivit lagförda för 
något brott under dessa år.

– Sambandet är tydligt, trots 
att vi bland annat tagit hänsyn 
till riskfaktorer såsom miss-
bruk och psykisk sjukdom, 
säger Emma Björkenstam, 
doktorand vid Karolinska In-
stitutet och även verksam vid 
Socialstyrelsen.

I studien, som nu publiceras 
online i International Journal 
of Epidemiology, har forskar-
na tittat på kriminell belastning 
hos nästan en miljon ungdomar 
födda 1972-1981. 

En uppföljning gjordes sedan 
med avseende på självmord 
fram till ungdomarna var 25-
34 år.

Resultatet visar på en ökad 
risk ju fler lagföringar en in-
divid haft. Absolut högst var 
självmordsrisken för ungdo-
mar med fem eller fler lagfö-
ringar. I den här gruppen in-
kluderades även personer med 
gravare påföljd, såsom fäng-
else eller skyddstillsyn. Samma 
mönster sågs bland pojkar och 

flickor, men andelen självmord 
var högre bland pojkarna.

I den aktuella studien tog 
forskarna hänsyn till en rad 
andra variabler, såsom för-
äldrars utbildning, om föräld-
rarna fått ekonomiskt bistånd 
eller varit förtidspensionerade, 
ensamstående föräldrar, mam-
mans ålder, föräldrars psykiska 
sjukdom och eventuella miss-
bruk samt adoption. Det visade 
sig bland annat att föräldrars 
utbildningsnivå i sig inte tycks 
påverka risken för självmord.

– Det vår studie framförallt 
visar är hur viktigt det är att 
i tid fånga upp de ungdomar 
som återfaller i brott, säger 
Emma Björkenstam.

Kriminell som ung ökar självmordsrisk

Mer än var fjärde kroniskt sjuk 
lider av undernäring, bland 
äldre kroniskt sjuka är närmare 
hälften undernärda. Socialsty-
relsen kräver att vården snab-
bare upptäcker och behandlar 
dessa patienter. Kostnaderna 
som problemet orsakar ligger i 
nivå med dem för övervikt och 
fetma, men har länge under-
skattats. 

– Alla vinner på att vi tar kraft-
tag för att minska undernäring-
en. Vi kan få kortare vårdtider, 
färre dödsfall, minskat lidande 
och piggare människor med 
förstärkta immunförsvar och 
färre infektioner, säger Social-
styrelsens medicinalråd och ut-

redare Torsten Mossberg.
Socialstyrelsen kommer 

därför med en vägledning 
till hälso- och sjukvården om 
hur sjukdomsrelaterad under-
näring ska förebyggas och be-
handlas. Senare i höst kommer 
också en föreskrift som ska ga-
rantera patienter en säker vård 
av hög kvalitet, där vårdgiva-
ren blir ansvarig att tidigt hitta 
de undernärda patienterna, 
eller dem som löper risk för 
undernäring, samt att åtgärda 
problemet.

– Mat är medicin. Många 
tänker inte på hur stor bety-
delse den faktiskt har för att en 
människa ska överleva. Vården 

är ofta så inriktad på 
diagnos och läkemedel 
att man inte inser vik-
ten av väl avvägd och 
korrekt näringstill-
försel för att behand-
lingen i sin helhet ska 
lyckas, säger Torsten 
Mossberg.

Undernäring ger onödigt lidande

Patienter med smärta och psy-
kisk ohälsa mår bättre efter 
att ha fått rehabilitering med 
smärtbehandling och kogni-
tiv beteendeterapi (KBT). Det 
visar en sammanställning som 
Region Skåne gjort för att se 
effekterna av den nationella 
rehabiliteringsgarantin. 

I sammanställningen har 

3 000 skånska patienter med 
smärta och psykisk ohälsa fått 
utvärdera behandlingarna som 
skett hos både privata och of-
fentliga vårdgivare. Resultatet 
visar att patienterna mår bättre 
ur flera aspekter efter att de har 
genomgått rehabilitering med 
så kallad multimodal smärtbe-
handling och KBT.

 – Vi har sett att rehabilite-
ringen har gett patienterna 
bättre livskvalitet och dessut-
om förändrat deras syn på sin 
egen arbetsförmåga, säger Anja 
Nyberg som är projektledare 
för Region Skånes arbete med 
rehabiliteringsgarantin.

Totalt sedan 2009 har över 
10 000 fått rehabiliteringen.

Mindre smärta med KBT Brister hos 124 av 152 
äldreboenden

Arbetsmiljöverket granskar 
äldreboenden i mellansverige. 
Av 152 granskade har 124 haft 
brister i arbetsmiljön. Bristerna 
är bland annat belastningsska-
dor, press utifrån på persona-
len och för högt satta verksam-
hetsmål. Verket räknar med 
att göra 200 inspektioner un-
der året och lika många kom-
mande år.

Frösunda har förvär-
vat Ikasus särskola

Frösunda har förvärvat Ikasus, 
en särskola som vänder sig till 
barn- och ungdomar med in-
lärningsproblematik och diag-
nos inom autismspektrat. Sko-
lan har elever från grundskolan 
till gymnasiet. ikasus kommer 
fortsättningsvis att vara ett dot-
terbolag till Frösunda. 

Lag på att äldre ska 
kunna bo tillsammans

Regeringen har tagit fram 
ett förslag till lagändring som 
gör det möjligt för äldre makar 
att få fortsätta att leva tillsam-
mans, även när en av dem blir i 
behov av äldrevård. Från första 
juli nästa år hoppas äldremini-
ster Maria Larsson att lagen ska 
vara antagen.

ADHD-medicin på 
svarta marknaden

Rykten om att ADHD-medi-
cin säljs på svarta marknaden i 
Halland har nått psykiatrin i re-
gion Halland. Medicinen ska 
vara en trend bland unga. Ryk-
tet ska följas upp. Källa: sr.se 

Lyckat med ”Bostad 
först” projekt

I projektet Bostad först får 
hemlösa egen lägenhet och 
därefter tar personen med 
hjälp itu med missbruk och 
ekonimska skulder. Projektet 
har varit framgångsrikt i Stock-
holm och nu utökas verksam-
heten. Källa: sr.se 

Borås och Japan ut-
vecklar äldreomsorg

Borås Stad och japanska Hi-
roshima har undertecknat ett 
avtal om utveckling inom äld-
reomsorgen. Det ömsesidi-
ga utbytet ska ske inom be-
mötande, kost och teknik.
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Casator Care erbjuder trygg och säker omvårdnad, 
behandling, rehabilitering, särskilt boende och 

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

Ledorden i vår verksamhet är 
trygghet, kvalitet och integritet.

Välkommen till Casator Care!

Utredning & tjänster BehandlingshemBehandlingshem

Villa Lindö Villa Lindö Sörgården

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

Kontakt:
Cecilia Kindahl
Tel: 070-210 21 99

Kontakt:
Klara Idensjö
Tel: 070-851 15 25

Kontakt:
Cecilia Friberg
Tel: 070-172 67 64

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

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

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

lp-verksamheten.se

Beroendevård på kristen grund 
Kvinnor - Män - Par

LP-verksamheten består av över 60 lokala kontakter och
fyra behandlingshem, varav ett vänder sig enbart till kvinnor.

Vi ser människan som en helhet av ande, kropp och själ, 
vi erbjuder därför en behandling som möter hela människan.
Behandlingen präglas av en lugn och trygg atmosfär, 
professionella metoder samt möjligheter att bearbeta 
existentiella frågor.

Teoretiskt tar vi vår utgångspunkt i KASAM med ett starkt
salutogent perspektiv. Viktiga inslag i behandlingen är:

•	 Vägen till Livet – Vår behandlingsmodell

•	 ASI och MI-samtal
•	 Kurser i återfallsprevention
•	 Kvinnoforum
•	 Kontinuerliga uppföljningar

medlem i

 Du som har socionomexamen, kandidat-
examen i socialt arbete eller motsvarande 

har möjlighet att ansöka till våra fristå-
ende kurser på avancerad nivå i 
socialt arbete (även på distans).

 Våren 2012 ges kursen Socialt 
arbete inom hälso- och sjukvård 
15hp (avancerad nivå) på halvfart.

 

Fortbilda dig vid 
Socialhögskolan i Lund!

 För dig som vill gå på djupet erbjuder vi 
ett tvåårigt masterprogram i socialt 
arbete som ger färdigheter för ett kvali-
ficerat yrkesarbete och för forskarstudier. 
Magisterexamen kan tas inom programmets 
ram (hel- och halvfart).

 Anmäl dig på www.studera.nu 
senast den 15 oktober.

Mer information: 
www.soch.lu.se

Kontakta studierektor: 
dolf.tops@soch.lu.se, 
046-222 95 91 
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Rökfrihet i psykiatrin 
får folkhälsopris

Rolf Stenvall och hans kol-
legor vid Psykiatriska kliniken, 
Skellefteå lasarett, vill att även 
människor med psykisk sjuk-
dom ska få hjälp att sluta röka 
och snusa. Nu får Rolf Sten-
vall Yrkesföreningar mot To-
baks folkhälsopris för sitt arbe-
te med rökfri psykiatri.

Tredje äldreboendet i 
Skellefteå

NCC Construction Sverige 
bygger ännu ett nytt äldrebo-
ende i Skellefteå. Boendet ska 
i än högre grad än tidigare till-
godose krav på trivsel, säker-
het och arbetsmiljö. Det ska 
stå klart i juni 2013 och order-
värdet uppgår till 60 miljoner 
kronor.

15 miljoner till vård 
och omsorgssektorn

Tillväxtverket fördelar 16 mil-
joner kronor till företag inom 
vård och omsorg. Pengarna 
ska användas till affärsutveck-
ling. Sammanlagt sex regioner 
och län deltar i pilotsatsningen; 
Stockholm, Gotland, Sörmland, 
Skåne, Halland och Västra Gö-
talands län.

Barnhusets stora pris
Stiftelsen Allmänna Barnhu-

sets stora pris går i år till Inger 
Ekbom, socionom, leg. psyko-
terapeut, författare, debat-
tör som bland annat utvecklat 
Trappan-metoden för stöd till 
barn som upplevt våld i sin fa-
milj, samt till Birthe Hagström 
Fil.dr. i pedagogik, utvecklings-
ledare ALMA, en samverkans-
modell med fokus på små 
barn till föräldrar med psykisk 
ohälsa.

Ny verksamhet inom 
LSS och SoL i Falun

Adams Omsorger AB är ett 
nystartat privatägt företag som 
erbjuder korttidsverksamhet 
och stödinsatser inom LSS och 
SoL. Verksamheten riktar sig till 
barn, ungdomar och unga vux-
na med neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning.

Hjärnhälsan i Växjö
Carema Hjärnhälsan har star-

tat en psykiatrisk öppenvårds-
mottagning i Växjö. 

En utvärdering av Barnahus i 
Örebro visar att de samverkan-
de parterna i länet ser ett stort 
värde i att samarbeta i frågor 
där  barn misstänks vara utsat-
ta för vålds- eller sexualbrott. 
Stödet för verksamheten är 
högt. Samtidigt har en rad för-
bättringsområden identifierats.

Utvärderingen, som bygger 
på 31 intervjuer med personal 
inom de samverkande myndig-
heterna samt två enkäter som 
besvarats av barn och vuxna 

som besökt Barnahus under 
våren 2011.

I de intervjuer som gjorts med 
personal från berörda myndig-
heterna framkommer oklarhe-
ter i ledningen av Barnahus, re-
sursbrist bland de samverkande 
parterna, otydlig organisation 
av krisstödet, kritik mot hur 
samverkansavtalet följs samt 
att utredningarna om barn som 
misstänks vara utsatta för brott 
sällan löper parallellt mellan 
olika myndigheter som de var 

tänkta att göra. Utredningarna 
upplevs inte heller gå snabbare 
så som intentionen var.

– Snabba och effektiva ut-
redningar ligger framförallt i 
barnens intresse, säger Lena 
Mantler som är områdeschef 
i Örebro kommuns socialför-
valtning där Barnahus rent or-
ganisatoriskt är placerat.

– Vi kan konstatera att de 
samverkande myndigheterna 
hittills inte alltid gått i takt med 
varandra.

Stort värde i Barnahus - trots otakt

Det finns indikationer på ökad 
förekomst av dopningsmedel 
utanför idrotten den senaste 
femårsperioden. Det framkom-
mer i en ny rapport av Statens 
folkhälsoinstitut som beskriver 
dopningsproblematiken och 
lämnar förslag till åtgärder.

Anledningen till att använda 
dopningsmedel varierar. Histo-
riskt sett har det främsta skälet 
varit att öka den idrottsliga 
prestationen. I dag är syftet 
framför allt att närma sig ett 
kroppsligt ideal eller uppnå en 
såväl fysisk som psykisk för-
ändring för att få pondus eller 
förbättra sin förmåga att slåss 
och skrämmas.

– Vi vet att den typiske an-
vändaren är en man mellan 18 
och 34 år som styrketränar på 
gym. Det är därför viktigt att vi 
utvecklar och sprider metoder 
för att arbeta förebyggande på 
gymmen, säger utredare Kajsa 

Mickelsson. 
Statistik visar att en procent 

av männen någon gång har 
provat dopningsmedel. An-
vändningen bland kvinnor 
är mer begränsad. Samtidigt 
har de senaste åren stora dop-
ningshärvor uppdagats, där 
antalet inblandade uppgår till 
en märkbar del av det uppskat-
tade totala antalet användare. 

Den senaste femårsperioden 

har dopningsfrågan alltmer 
uppmärksammats som ett sam-
hällsproblem både i politiken 
och bland yrkesverksamma. 

Samtidigt som kunskapen 
kring dopning har ökat behö-
ver den generella kunskapen 
om dopning utanför idrotten 
höjas. Här finns ett stort behov 
av kunskapsutveckling. 

Det finns en tydlig koppling 
mellan användning av kost-
tillskott och dopningsmedel. 
Användningen av kosttillskott 
bland de som dopar sig är hög. 
I flera fall är målet för använd-
ningen likartad, men prepa-
raten hamnar på olika sidor 
lagen. Det råder en osäkerhet 
i kosttillskottsbranschen och 
kosttillskott har visat sig kunna 
innehålla dopningsmedel. Det 
är därför viktigt att se över 
produktsäkerhet och kontrol-
lera marknadsföring av kost-
tillskott.

Doping ökar utanför idrotten

Experiment vid National insti-
tutes of health i USA för fem år 
sedan visade att en spruta med 
bedövningsmedlet ketamin 
kunde lindra en svår depression 
inom bara några timmar. Nu 
har en forskargrupp i delstaten 
Texas kartlagt hur bedövnings-
medlet påverkar hjärnan. Det 

skriver Forskning & Framsteg 
på nätet.

Dessa nya rön om hur ett be-
dövningsmedel påverkar hjär-
nan kan leda till snabbare och 
effektivare mediciner mot dep-
ressioner. Lars Farde, profes-
sor i psykiatri vid Karolinska 
institutet i Solna, säger till F&F 

att rönen är ett av de hetaste 
spåren inom forskningen om 
antidepressiva läkemedel just 
nu.

Ketamin blockerar en recep-
tor för signalämnet glutamat, 
vilket i sin tur justerar halten 
av flera andra ämnen i hjärnan, 
enligt en rapport i Nature.

Bedövningsmedel mot depression
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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 

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 12, 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.

http://www.familjevarden.se
Familjevården i Älvsborg AB

Mannerfelts Plats 9, Regementet, 
504 31 Borås

Telefon: 033 – 12 55 85 
Fax: 033 – 10 31 25

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

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

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

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

Att vilja, kunna, våga gå vidare.

M E D L E M

Monter: VH06:32. Välkommen!

Invigning av Gerhard Larsson, regeringens särskilde 
utredare 

Hur skapas beroende, vad händer i hjärnan och  
vad kan vi göra åt det?
Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning

Vad är spelberoende/spelproblem?
Marie Risbeck, samordnare Spelprevention,  
Statens Folkhälsoinstitut

Vilka löper större risk att utveckla ätstörningar?
Thomas Parling, leg psykolog och doktorand

Träningsmissbruk
Karin Henriksson Larsén, läkare, rektor GHI

Hur motar vi Olle i Grind? Att förebygga spelproblem
Jessika Svensson, utredare, avdelningen för  
Drogprevention och Spel, Statens Folkhälsoinstitut

Samverkansprojekt mellan Socialtjänsten och den 
kommunala gymnasieskolan i Uddevalla kommun  
för ungdomar med missbruks-/beroendeproblematik
Rebecca Corell Svensson, kurator (socionom)

Nätdroger
Cecilia Fant, kriminalinspektör, underrättelsesektionen 
på Rikskriminalpolisen

Definition av sexberoende, kriterier för diagnos
Erik Sundby, klinikchef, Dysberoendekliniken

Shoppingberoende/köpberoende
Owe Sandberg, leg psykolog, leg psykoterapeut,  
fd chefspsykolog på kriminalvårdsstyrelsen

Anhöriga till personer med spelproblem –  
Hur kan de få hjälp och stöd?
Henrik Josephson, leg psykolog

Leva med en sexberoende
Åsa Hellberg, anhörig, coach och författare till boken 
”Casanovas Kvinna”

www.beroendedagen.se

BEROENDE
DAGEN
6 december 2011

Waterfront congress center 

stockholm

Pris: 1 895:– inkluderar för- och eftermiddagsfika  
samt lunch. Priset är exklusive moms.

Anmälan: Telefon 08-23 73 10, fax 08-23 73 05  
info@expomedica.se eller www.beroendedagen.se

Arrangör: Mediapartner:

Beroendedagen är ett helt nytt 
forum för er som arbetar med risk 
– missbruk och beroende.
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Klinik vill samarbeta 
med krogar

En nystartad beroendekli-
nik vid Stureplan vill samarbeta 
med krögarna för att förhindra 
missbruk. Krogpersonalen har 
fått information och utbildning 
om vad beroendekliniken kan 
hjälpa till med. Källa: Metro

Barnfamiljer vräks 
från sina hem

Totalt har 69 barn vräkts från 
sina hem i Stockholms län un-
der årets första hälft. Av dem 
bor 21 i Stockholms stad. I 
hela landet vräktes motsvaran-
de tid förra året 328 barnfamil-
jer. I år och under motsvarande 
tid var antalet 358. En ökning 
med nio procent. Källa: Source

Döda barn får vuxna 
att dö av sorg

Brittiska forskare som har un-
dersökt vad det innebär för för-
äldrar att förlora sitt barn under 
dess första levnadsår. Det visa-
de sig att de som hade förlo-
rat sitt barn det första levnads-
året löpte en dubbelt så hög 
risk att dö under de närmaste 
15 åren, jämfört med föräldrar 
vars barn inte hade dött under 
samma tidsperiod. Mammor 
var mer sårbara än papporna, 
visade det sig. För dem var ris-
ken att dö fyra gånger så stor. 
Källa: Svt.se

Solhagagruppen  
ut ökar skolverksam-
heten

Skolinspektionen godkän-
ner Solhagagruppen/Solhaga 
bys ansökan att starta en privat 
gymnasiesärskola. Företaget får 
också tillstånd att starta grund-
skola, årskurserna 5–9, samt 
ett fritidshem.

Få frågar brukarna
Socialstyrelsen har granskat 

om kommunerna frågar miss-
brukarna vad de tycker om 
missbruksvården. Endast 38 
procent av kommunerna har 
gjort en brukarundersökning.

Visjöns behandlings-
hem nedlagt

Attendo har lagt ner Visjögår-
dens behandlingshem i Små-
lan. Orsaken var att intresset 
för hemmets nya metod var 
allt för litet och placeringar ute-
blev. Källa: Smålandsposten

I forskningsantologin Konkur-
rensens konsekvenser – vad 
händer med svenskt välfärd?  
(SNS Förlag) medverkar en rad 
ledande välfärdsforskare som 
på SNS uppdrag har gjort en 
inventering av tillgänglig forsk-
ning och statistik om effekterna 
av konkurrens i produktionen 
av välfärdstjänster. 

Studien går igenom samtliga 
stora välfärdsområden: för-
skolan, skolan, individ- och 
familjeomsorgen, hälso- och 
sjukvården, arbetsmarknads-
politiken samt omsorgen om 
äldre och funktionshindrade.

Den viktigaste slutsatsen 
av studien är att det råder en 
anmärkningsvärd brist på 

kunskap om effekterna av 
konkurrens i den svenska väl-
färdssektorn. 

Utifrån befintlig forskning 
går det inte att hitta belägg för 
att reformeringen av offentlig 
sektor medfört de stora kva-
litets- och effektivitetsvinster 
som man hoppades på.

Konsekvenserna av konkurrens?

Nyköpings kommun sat-
sar på nya grepp inom 
familjehemsvården. Sociala 
divisionen utvecklar och 
förstärker vården av barn och 
unga med svåra sociala pro-
blem.

Tre kvalificerade familje-
hem kommer att erbjuda fast 
anställning med månadslön 
istället för att som vanligt vara 
uppdragstagare.

Det är allt svårare att få tag på 
familjer som vill åta sig uppdra-
get att vara familjehem.

– Ett vanligt fa-
miljehem är inte 
heller tillräckligt 
för barn och ung-
domar med kom-
plexa sociala pro-
blem, säger Glenn 
Andersson, chef 
för sociala divisio-
nens barn- och familjeenhet i 
Nyköpings kommun.

Han påpekar att den nya 
formen av familjehem endast 
är ett komplement till de mer 
traditionella som är uppdrags-

tagare.
Den 31 augusti började 

Nyköpings kommun annon-
sera efter de nya familjehem-
men. De som anställs erbjuds 
utbildning, handledning och 
stöd i jobbet dygnet runt.

Barn till alkoholister reagerar på stress
Om någon av dina föräldrar 

har alkoholproblem så är ris-
ken större att du dricker mer 
alkohol efter att du varit med 
om en stressig situation. Det 
visar aktuell forskning från 
Sahlgrenska akademin.

Det är sedan tidigare känt 
att barn till alkoholister löper 
cirka 50 procents ökad risk att 
själva få problem med alko-
hol i framtiden. Ny forskning 
från Sahlgrenska akademin 
bidrar till ny kunskap bakom 
detta samband. Studien, som 
genomförts av forskaren Anna 
Söderpalm-Gordh, har publi-
cerats i det senaste numret av 
tidsskriften Pharmacology Bio-
chemistry and Behaviour. 

Studien omfattar 58 friska 
försökspersoner, vilka delades 
in i två grupper utifrån om de 
hade en familjemedlem med al-

koholproblem eller inte.
De både grupperna fick 

slumpvis vara med om två ex-
perimentella situationer, där 
den ena av uppgifterna var 
mer stressfylld och gick ut på 
att lösa mattetal under en viss 
tid inför publik. Därefter fick 
de båda grupperna dricka al-
kohol i ett experimentellt kon-
sumtionstest eller så kallad 
placebo, beroende på vilken 
situation de lottades att vara 
med i.

– Resultaten visar att försöks-
personer med föräldrar som 
missbrukar alkohol dricker 
mer alkohol än vad andra gör 
när de utsätts för stress, säger 
Anna Söderpalm-Gordh. 

Detta beteende kan få nega-
tiva konsekvenser på sikt. Det 
är sedan tidigare känt att perso-
ner som dricker större mängder 

alkohol vid varje enskilt tillfälle 
löper högre risk att utveckla ett 
beroende i framtiden. 

– Om alkoholen gör dig lug-
nare vid stress bör man försöka 
hitta andra sätt att lugna ner sig 
på, till exempel med hjälp av 
avslappningsövningar, säger 
Anna Söderpalm-Gordh. 

Familjehem som fast jobb
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Familjebehandling och sega enbuskar

Arabo Familjebehandling
Plogvägen 103
352 23 Växjö
Telefon 0470-808 40

Telefax 0470-831 24
E-post: info@arabo.se
http://www.arabo.se

Arabo Familjebehandling arbetar med människor som vill växa. 
Växa inför sig själva men framförallt inför sina barn.
Det handlar om hårt arbete. Men också om små vardagliga glädjestunder 
på vägen mot ett nytt positivt sätt att hantera tillvaron. Vi utgår ifrån att 
alla har förmågan att förändra sina liv. I varje människa bor en enbuske.

Vill du veta mer om Arabo och vår enkla enbusksfilosofi?
Besök då vår webbplats www.arabo.se eller ring till
Föreståndare Pär Gunnar Jäghagen på tel. 0470-808 40 alt.
070-595 76 22.

LINNEAOMSORG

Linnea Omsorg – boende, arbete och fritid i en utvecklande och trivsam 
miljö för människor med behov av särskilt stöd. Vi skapar förut sätt ningar och 
möjligheter för våra ungdomar och vuxna att delta i samhället och utvecklas 
efter egen förmåga. Gemenskap, professionalitet och omsorg är grunden och 
drivkraften i vårt arbete.

Vi erbjuder:

• Vård och boende med tillstånde enligt LSS § 9:1 och LASS
• Daglig verksamhet med tillstånd enligt LSS § 9:1 
• HVB-hem med tillstånd enligt SoL

info@linneaomsorg.se  
Tel: 08- 551 5014 60  

www.linneaomsorg.se

Välkommen att kontakta oss!

Konsulentstödd familjehemsvård
i mellersta och södra Sverige 

Kontakta vår samordnare
Caroline Åkerhielm
0142-121 15
www.familjehemspoolen.com

Familjehemspoolen har arbetat med Konsulent-

 
stödd familjehemsvård sedan 1992.

 Konsulenter med gedigen kompetens och erfarenhet.

 
Hög tillgänglighet och en fördelaktig prisbild.

 

 GestaltinFormation
 – nätverksportal för gestaltutövare i Sverige
www.gestaltinformation.se • lars@gestaltinformation.se • 0705-18 07 90

KONTAKT • MEDVETENHET • NÄRVARO

Temat för höstens nummer av
INSPIRATIONSGUIDE för per-
sonlig utveckling och ledarskap, 
är sårbarhet – personligt, socialt 
och i arbetslivet.

Beställ ett gratisex  eller besök 

Gestaltterapeuter och ledarskapskonsulter i GestaltinFormations nätverk 
arbetar med hela människan i centrum; kognitivt, känslomässigt och 
med urskiljning i den omedelbara verkligheten. Individuellt, i grupp eller 
i organisationer/företag.

vår webplats på:
www.gestaltinformation.se.

Inspirationsguiden innehåller 
artiklar utifrån vår helhetssyn 
och en förteckning över gestalt-
utövare runtom i Sverige.
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Statens institutionsstyrelse, SiS, 
startar ett pilotprojekt om elek-
tronisk övervakning av brotts-
dömda ungdomar. 
SiS har fått regeringens upp-

drag att under 2011 utarbeta 
förslag till en förbättrad ut-
slussning från sluten ungdoms-
vård, LSU, och elektronisk 
övervakning är en del i det ut-

vecklingsarbetet.
Med hjälp av elektronisk 

övervakning kan ungdomen 
vistas utanför ungdomshem-
met i högre utsträckning. För 
ungdomen innebär det möjlig-
heter till ökade frihetsgrader 
under påföljdens avslutande 
del.

– En god utslussning handlar 

om att ge den unge möjligheter 
att under kontrollerade former 
kunna gå i exempelvis folk-
högskola, göra arbetspraktik 
eller något annat utanför ung-
domshemmet som kan förbe-
reda honom eller henne för ett 
icke-kriminellt liv, säger SiS 
generaldirektör Ewa Persson 
Göransson.

Elektronisk övervakning vid utsluss

500 miljoner till skydd i socialvården
Regeringen avsätter en halv 
miljard under tre år för att 
stärka skyddet av utsatta barn.

Utredningen om vanvård har 
granskat övergrepp och van-
vård av flickor och pojkar som 
varit placerade i den sociala 
barnavården.

Regeringen arbetar nu med 

flera förslag som finns i Barn-
skyddsutredningens betän-
kande. Till exempel att varje 
barn som placeras ska få en 
egen socialsekreterare som ska 
besöka barnet regelbundet och 
prata enskilt med barnet vid 
dessa besök. 

Familjehemmen ska få bättre 

stöd och uppdraget till familje-
hemmet ska vara tydligt.

Socialnämnden är skyldig att 
ha rutiner för att förebygga, 
upptäcka och hantera missför-
hållanden i den egna verksam-
heten. Ett nationellt program 
för ökad säkerhet i samhälls-
vården ska tas fram.

Otryggt att åka i kollektivtrafiken
Rädda Barnen har presente-
rat sin stora enkätundersök-
ning Ung Röst 2011 som har 
genomförts med 24 544 barn 
och unga i Sverige mellan 12-
17 år. Resultatet visar att det 
finns stora kommunala olik-
heter kring barns uppfattning 
och oro inom en rad områden, 
bland annat när det handlar om 
känslan av otrygghet i bostads-
områden och i kollektivtrafi-
ken, tankar kring inflytande 
eller oro för familjens ekonomi.

– Vår enkät pekar på att det 
finns platser, situationer, ögon-
blick där barn och unga kän-
ner sig rädda, oroliga, stres-
sade eller frustrerade. Svaren 
har gett oss en unik inblick i 
hur barn och unga tänker och 
om de frågor som är viktiga för 
dem. Nu är det vår skyldighet 
att föra fram dessa åsikter till 
politiker, beslutsfattare och an-
dra i samhället som har ansvar 
för barn och unga, säger Ola 
Mattson, regionchef på Rädda 

Barnen och ansvarig för Ung 
Röst 2011.

Svaren visar bland annat att 
barn och unga är rädda för 
våld, att de oroar sig för att 
bli utslängda hemifrån och att 
de mår psykiskt dåligt. Många 
tycker att det är viktigt att 
Sverige gör mer för att minska 
användandet av alkohol och 
droger bland barn och unga. 
Få känner till Barnkonventio-
nen – samtidigt uttrycker en 
stor majoritet en önskan om 
att barn och beslutsfattare ska 
mötas och diskutera. 

Trygghet är en av de många 
frågorna i enkäten: Mer än vart 
femte barn känner sig sällan el-
ler aldrig trygga i kollektivtra-
fiken eller i det egna bostads-
området på kvällen. Dubbelt 
så många flickor känner sig 
rädda. 

Skillnaderna mellan kommu-
ner är slående när det handlar 
om trygghet: I Spånga/Järva 
känner sig 20 procent av de till-

frågade sig otrygga i bostads-
området på kvällen, medan 
endast sex procent av de tillfrå-
gade i Lund känner sig otrygga 
på kvällen där man bor. I Bot-
kyrka känner sig 42 procent av 
de tillfrågade otrygga i kollek-
tivtrafiken på kvällen. I Stock-
holms innerstad är 20 procent 
av de tillfrågade otrygga när 
man åker kollektivt på kvällen.

Inga halvfabrikat gav 
viktökning

Dålig aptit och viktminskning 
var tidigare ett problem på Tall-
gårdens äldreboende i Öster-
våla. Efter att näringsdrycker, 
moderna rätter och halvfabri-
kat slopats har de äldres vikt 
ökat och det nya mattänket 
kommer att fortsätta.

Dog efter 12 timmars 
dataspelsmaraton 

Engelske Chris Staniforth, 20 
år, dog i maj efter att i närmare 
12 timmar ha deltagit i ett da-
taspelsmaraton på nätet. Han 
drabbades av en blodpropp i 
vensystemet. Det är den typen 
av blodpropp som man brukar 
varna flygresenärer för om de 
sitter stilla länge under en lång-
flygning.

Ledsagare tog taxi för 
15000 vid snökaos

I vintras skulle två landstings-
anställda i Jönköping ledsa-
ga en person från ett behand-
lingshem i Jönköpings län till 
Östersunds sjukhus psykiatris-
ka klinik. Detta på bekostnad 
av Jämtlands läns landsting. På 
grund av snökaos och inställ-
da flyg på väg hem tog de två 
anställda taxi hem, mer än 70 
mil. Då Jämtlands läns lands-
tings ekonom granskade faktu-
reringar upptäcktes taxifakturan 
och man har bestämt sig för att 
kräva pengarna åter från lands-
tinget i Jönköping. Källa: NU 
tidningen Jönköping

Risk för missbruk  
efter fetmaoperation

Risken att börja missbruka al-
kohol ökar betydligt hos per-
soner som genomgår en fet-
maoperation av typen gastric 
bypass. Orsaken är att opera-
tionen leder till att kroppen tar 
upp alkohol snabbare och att 
det sedan tar längre tid att bli 
av med alkoholen, enligt en ny 
svensk studie.

Nygammal chef till SiS 
Runnagården

Tomas Ring återvänder som 
institutionschef för SiS LVM-
hem Runnagården i Örebro. 
Den tidigare institutionschefen 
Eva-Lotta Ardermark Nilsson 
har tillträtt tjänsten som regio-
nal hälso- och sjukvårdssam-
ordnare i SiS norra region.

93 procent tror på 
framtiden.

7 procent mobbas.

20 procent är 
rädda för att bli 
deprimerade.

18 procent oroas 
för familjens 
ekonomi.

59 procent är 
stressade av 
skolan.
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Specialiserade på klienter med samsjuklighet
(dubbeldiagnos). Egen drogterapeut. Boende
i egen lägenhet. Goda möjligheter för ADL
och arbetsträning. Bred och gedigen kompe-
tens sedan 1996. Naturskönt läge med
strandtomt, i hjärtat av Värmland. Vi tar
emot klienter enligt LRV, §56 Kval och SoL.

Tel: 0570-42 000 alt. 070-743 66 11
www.hillringsberg.com

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

”DIAGNOS FÖRST –SEDAN BEHANDLING”

Telefon: 0175 – 91490; 070 590 22 02           Adress: Kyrkvägen 1, 760 31 Edsbro
www.kbtpraktiken.se

KBT Praktiken i Mellansverige erbjuder
KORTTIDS eller AKUTPLACERING med/utan UTREDNING i 
FÖRSTÄRKTA FAMILJEHEM

Vi professionaliserar familjehemmen genom att tillföra resurser och 
kunskaper.
 I våra familjehem finns därför extra kompetens. Alla familjehem har 
genomgått en grundläggande KBT-utbildning. 
Vi har egen psykiater, psykolog och socionom. 

Vi utför också uppdrag på konsultbasis.

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

30 000 användare har redan gjort 
sitt val. 

- Välkommen du också!

Ring oss för en visning över 
Internet eller hos er. 

Safe Care Svenska AB
0431-445890

www.safecare.se

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

Safe Care Svenska AB är 
den största leverantören av 
dokumentationssystem till privata 
vårdgivare i Sverige och har en 
god förankring i den kommunala 
sektorn.
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Ohälsa kostar 120 miljarder kronor
Ohälsan i Sverige i form av 
ohälsosamma vanor och 
olycksfall kostar 120 miljar-
der kronor årligen enligt en ny 
sammanställning från Statens 
Folkhälsoinstitut, FHI.

Ohälsa orsakad av alkohol 
och narkotika kostar 43,5 mil-

jarder varje år och är den dy-
raste orsaken bakom ohälsan.

I rapporten lägger FHI fram 
förslag på olika åtgärder som 
regeringen kan satsa på för att 
minska kostnaderna för ohäl-
san. 

På alkohol- och narkotika-

området föreslår man bland 
annat att alkoholskatten ska 
höjas, alkoholreklamen be-
gränsas och att man ska satsa 
pengar på att upprätthålla stö-
det för en restriktiv narkotika-
politik i samhället.

Signalfel ökar sug efter sött och droger
När glutamat och dopamin 
inte samarbetar som det ska i 
hjärnans signalsystem ökar den 
kick som alkohol, socker eller 
andra droger kan ge. Det visar 
en ny svensk-kanadensisk stu-
die på möss som publicerats i 
den ansedda tidskriften Journal 
of Neuroscience. Den bidrar 
med en ny viktig pusselbit kring 
mekanismerna bakom både 
substansmissbruk och fetma. 

– Våra data tyder på att hjär-
nan blir överkänslig mot belö-
ningar när denna samsignale-
ring av glutamat och dopamin 
inte fungerar. Det krävs mindre 
doser än normalt för att benä-
genhet att inta substansen ska 
öka, och det gäller både socker 
och kokain, säger Åsa Mack-
enzie, docent i neurovetenskap 
vid Uppsala universitet och den 
forskare som lett studien.

Njutning uppstår genom att 
vissa signalsubstanser, främst 
dopamin, frisläpps i hjärnan. 
Men detta belöningssystem 
kan också ”kidnappas” av be-
lönande substanser, till exem-

pel alkohol och missbrukar-
droger som kokain. Dessa ger 
belöningskänslor i början, men 
är så starka att nervcellerna i 
systemet kopplas om och ett 
beroende uppstår. Även mer 
naturliga ämnen, som socker-
rik mat, kan ge upphov till be-
roendelika tillstånd. 

Uppsalaforskarna och andra 
har nyligen visat att dopamin-
cellerna i belöningssystemet 
kan sända signaler i samarbete 
med glutamat, så kallad sam-
signalering. Dess fysiologiska 
roll och betydelse har dock inte 
varit känd. Hur viktig är den 
till exempel för benägenheten 
att inta belönande substanser? 

Genom att studera möss som 
saknar förmåga till nämnda 
signalering eftersom deras glu-
tamattransportörer, så kallade 
VGLUT, inaktiverats, under-
sökte forskarna hur benägna 
mössen var att inta socker och 
kokain. Resultatet visade att de 
både intog mer och svarade på 
lägre doser än kontrollmössen. 

Eftersom det finns ett starkt 

samband mellan minnet och 
konsumtion substanser, och i 
förlängningen även risken för 
beroende, undersökte forskar-
na även detta. Det kan i studien 
visa det intressanta resultatet 
att de möss som saknade för-
måga till samsignalering fick 
kraftigt förbättrat minne av 
miljöer som kunde kopplas till 
drogintag. 

De fann också att ändrade 
genuttryck i belöningssystemet 
som tyder på att hjärnan blivit 
överkänslig samt att dopamin-
nivåerna sjunkit.  

– Detta är oerhört intressanta 
fynd, men det krävs mer forsk-
ning för att förstå hur detta 
exempelvis kan användas vid 
läkemedelsutveckling, säger 
Åsa Mackenzie.

Forskarna har nu gått vidare 
med att studera dessa meka-
nismer i samband med män-
niskors missbruk och försöker 
hitta direkta samband mellan 
låga VGLUT-nivåer och bero-
ende. 

Barn ärver sina  
föräldrars trauma

Tiotusentals barn och ungdo-
mar i Sverige lever med föräld-
rar som utsatts för systematisk 
tortyr. Många av dem lider av 
symtom som liknar posttrau-
matisk stress – trots att de inte 
varit nära en tortyrkammare. 
Det framgår av boken ”Mord-
försök på tilliten – en bok om 
tortyr”.

Nya regler för  
ledningssystem 

Den 1 januari 2012 börjar 
nya föreskrifter och allmänna 
råd gälla om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbe-
te i hälso- och sjukvård, tand-
vård, socialtjänst och verksam-
het enligt LSS.  

Öppen psykiatrisk 
tvångsvård brister

En samordnad vårdplan sak-
nas i över hälften av fallen för 
patienter som förs över till den 
öppna psykiatriska tvångsvår-
den. Socialstyrelsens utredare 
Nina Frohm konstaterar att fal-
len ofta har kortare vårdtid än 
fyra veckor och att de sällan får 
andra insatser än medicinering. 

Samverkan ger resul-
tat vid opiatberoende

Mycket goda behandlingsre-
sultat för personer med opiat-
beroende visar en utvärdering 
av Beroendemedicinska enhe-
ten (BME) vid Länssjukhuset 
Sundsvall-Härnösand. Fyrtio 
procent av klienterna har sys-
selsättning, en hög andel stan-
nar kvar i behandling, och ing-
en kriminalitet förekommer i 
gruppen. Dessutom har sam-
verkan många fördelar, påpe-
kade personalen i utvärde-
ringen. 

Blyghet är ett skydd
Att nå puberteten tidigt är 

kopplat till en rad problem 
med till exempel alkohol, rök-
ning och kriminalitet. Men 
forskning visar att tidigt utveck-
lade ungdomar som är blyga 
sällan gör saker de kan komma 
att ångra senare i livet. Blyg-
heten fungerar som ett skydd. 
Det skriver Nejra van Zalk, fors-
kare i psykologi vid Örebro uni-
versitet i Scandinavian Journal 
of Psychology.

Ungdomstjänst har på kort tid 
blivit den vanligaste påföljden 
genom dom och andelen ung-
domar som döms till böter eller 
vård har minskat kraftigt. Det 
konstaterar Brottsförebyggan-
derådet (Brå) i en utvärdering 
av påföljdsreformen för unga 
lagöverträdare.

Ungdomstjänst, det vill säga 
oavlönat arbete, infördes 2007 

som en egen påföljd för ungdo-
mar mellan 15-17 år. Andelen 
ungdomar som döms till ung-
domsvård har nu nästan halv-
erats och andelen som får böter 
genom dom har också minskat.

Men det finns stora variatio-
ner mellan de olika tingsrät-
terna i landet när det gäller 
andelen som döms till vård – 
från tio procent till omkring 

50 procent. En enkät till kom-
munerna visar också att deras 
sätt att definiera vad som är ett 
särskilt vårdbehov varierar. 

Totalt sett väcker detta frågor 
kring om lagen tillämpas på ett 
likvärdigt sätt i hela landet. 

Brå anser att det behövs na-
tionella riktlinjer. Det skulle 
underlätta för socialtjänsten i 
deras arbete.

Färre ungdomar döms till vård
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Vi är behandlingshemmet som specialiserat oss på de ung-
domar som har det svårast. Ofta har de som blir elever hos 
oss redan erfarenhet av flera behandlingshem eller familje-
hem. Och misslyckats. Vår idé är att de ska lyckas hos oss.

Vi tar emot flickor och pojkar mellan 
12-17 år som har svåra problem

Ensamkommande flyktingungdomar 
med psykiska problem har vi plats för med kort varsel. 

Flickor som skär sig
Vi har en enhet för flickor och pojkar med självskadebeteende.

Utagerande pojkar

Vi tar emot snabbt

För mer information besök vår hemsida 
www.roslagenselevhem.se

När det känns hopplöst och uppgivet –
ring Roslagens Elevhem

Vid frågor kring placering ring: 
Kent Kmety 0736-48 41 42
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tre-o.se

Motivation

Struktur

Delaktighet

Meningsfullhet

MI-utbildad behandlingspersonal

Fullvärdigt DBT-team

ESL - Eget självständigt liv

Dagliga aktiviteter individuellt och i grupp

Motivation

Delaktighet

Meningsfullhet

MI-utbildad behandlingspersonal

Dagliga aktiviteter individuellt och i grupp

Sedan 1967 bedriver tre O behandling 
av psykiskt funktionsnedsatta vuxna, 

med eller utan missbruk.

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

Anmäl dig till en av våra uppskattade 
föreläsningsdagar på Elite Savoy Hotel i Malmö 

den 28 oktober. Se mer info på tre-o.se.

Kom ihåg!
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Text och Foto: Marie Bergström

D
en 5 och 6 september sam-
lades bland annat politi-
ker, tjänstemän inom so-
cialtjänsten och personal 
inom skola och omsorg i 
Stockholm för att delta i 

konferensen ”Lyssna på oss”.
Konferensen var ett resultat av Handi-

kappförbundet och Barnombudsmannens 
treåriga projekt Egen växtkraft. Där har de 
undersökt hur barn med funktionsnedsätt-
ning kan påverka besluten kring de insatser 
de får.

–  Vi har sett att det finns ett stort intresse 
för det här och att det är många som gör bra 
saker.  Men många känner inte till varandra, 
säger Annika Nyström Karlsson, projektle-

dare för Egen växtkraft.
Efter samtal med medarbetare på Folke 

Bernadotte stiftelsen bestämde de sig för att 
ordna en konferens tillsammans.

–  Målet var att sprida goda exempel och 
att skapa en mötesplats för personer från 
olika professioner, så att de kunde utbyta 
erfarenheter och tankar. 

Totalt deltog 400 personer och Annika 
Nyström Karlsson är nöjd.

–  Vi upplever att alla har fått sig till livs 
och vi har fått mycket positiv respons. Det 
har även varit en stor efterfrågan på böck-
erna som vi lanserade under konferensen.

Alla deltagare fick ett varsitt exemplar av 
handboken ”Lyssna på oss! - Bättre stöd 
när barn och ungdomar är delaktiga”, som 

vänder sig till vuxna med tips om hur de kan 
arbeta med barns delaktighet, och ”Så här 
gör du för att vuxna ska lyssna på dig” som 
vänder sig till barn. 

Böckerna var en av målsättningarna med 
projektet Egen växtkraft och är gratis även 
för dem som inte deltog i konferensen.

Annika Nyström Karlsson vet inte om det 
kommer att bli några fler liknande konfe-
renser framöver.

–  Det är svårt att säga. Men om man i 
kommunerna skulle vilja jobba med det 
här så kan man kontakta oss. Vi kommer 
att hjälpa till med stöd och rådgivning. Vi 
har ju nu även kontakt med personer som 
jobbar med det här och kan hjälpa till att 
förmedla dem.

Många vill lyssna på barn
Lyckad konferens om ungas delaktighet

Det är viktigt att lyssna på barn – men det är inte alltid lätt att få 
dem att berätta. 
400 personer deltog i början av september i en konferens om 
varför det är viktigt att inte bestämma över huvudet på barn.

Egen växtkraft
Projektet har undersökt hur barn och unga kan påverka 
stödinsatser från samhället. Många barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar behöver stödinsatser för att utveckla sina 
förmågor. Insatserna kan komma från förskolan, skolan, barn- och 
ungdomshabiliteringen, syn- och hörcentralen eller någon annan 
verksamhet. 
Stödet är alltså till för barnens skull, men barnen själva får sällan 
komma till tals när insatserna planeras, utformas och beslutas. 
Detta trots att FN:s barnkonvention slår fast att varje barn har rätt att 
säga sin mening i frågor som har betydelse för dem. 

Syftet med projektet Egen växtkraft var att undersöka hur barns och 
ungdomars delaktighet och självbestämmande kan stärkas. Det är 
till exempel viktigt att insatserna har ett tydligt barnperspektiv. En 
annan viktig fråga är om individuell planering kan stärka barnets 
delaktighet.
Egen växtkraft var ett treårigt projekt som Handikappförbunden 
genomförde i samarbete med Barnombudsmannen fram till juli 
2011.

Källa: Handikappförbunden.
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”
Hej benen, jag vill att ni ska kunna 
gå.” En liten pojke uttrycker sin öns-
kan i ett brev till sina förlamade ben. 

En annan pojke med en utveck-
lingsstörning undrar: ”Kan jag få en annan 
hjärna? …Jag vill ju inte stjäla en, men jag 
kanske kan få låna en?” 

Pojkarna är bara två exempel på barn som 
fått möjlighet att prata om jobbiga saker 
med hjälp av olika stödverktyg.

Under sitt seminarium ”Det trodde ni inte 
- om små barns kompetens” konstaterade 
psykologen och psykoterapeuten Christina 
Renlund att barn vill prata om det som be-
kymrar dem, oavsett om de har funktions-
hinder eller inte.

–  Vi vet inte hur det är för barnen, men vi 
vet att de vill berätta.

Det hon tror ofta stoppar dem är bland 
annat vuxnas inställning.

Föräldrar hon kommer i kontakt med bru-
kar undra om det inte är för tidigt att börja 
prata om svåra saker med barnen när de 
bara är några år.

Men enligt henne är barn väldigt tidigt 
medvetna om sin situation. De behöver bara 
hjälp att sätta ord på den.

–  Många ställer sig frågan: Kan vi prata 
med barn om allt? Vänd på frågan i stället: 
Kan barn prata med oss om allt? Barn älskar 
oss och vill skydda oss så mycket att de stäl-
ler sig själv i andra rummet.

Initiativet måste därför i regel komma från 
de vuxna.

–  Jag påstår inte att det är ett dugg lätt. 
Om vi säger att vi ska samtala med små barn 
så tror jag att vi behöver stödverktyg.

Som hjälp finns flera alternativ. Chris-
tina Renlund rekommenderar bland annat 
berättelseböcker, samtal i lek, frågelådor, 
känslobilder och teckningar.

Hon konstaterar att mellan 30 och 50 pro-
cent av alla barn med funktionshinder har 
psykisk ohälsa.

–  Vi kan förebygga det. Ta reda på barnens 
berättelser, vänta inte och se.

Vill gärna berätta
Men de skyddar de vuxna
Även fyraåringar vill prata om sina problem. Men för att göra det behöver de hjälpmedel. 
Psykologen Christina Renlund tipsar om flera användbara verktyg.

Syskonen glöms lätt bort
Enligt Christina Renlund får barn som anhöriga nästan inget stöd.
I samband med konferensen ”Lyssna på oss!” öppnades därför 
sajten Syskonkompetens. 
Det är en mötesplats för de som är intresserade av hur 
det är att vara syskon till någon med kronisk sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Projektet “Syskonkärlek eller i skuggan av ett 
syskon”, som driver sajten, pågår mellan 2009-2012 och handlar om 
att lyfta fram syskons situation. 
Det är ett samarbete mellan flera organisationer, personer och 
stiftelser.

På sajten svarar Christina Renlund bland annat på vanliga frågor 
från föräldrar.

Källa: Syskonkompetens  
(http://www.agrenska.se/sida/Syskonkompetens).
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Text och Foto: Marie Bergström 

M
ånga har kanske varit med om att de ställer en fråga 
till ett barn och att det i stället är barnets föräldrar 
som svarar.

I föreläsningen ”Barn vet andra saker än vuxna” 
ville Helena Hemmingsson, professor i arbetsterapi vid Linköpings 
universitet, uppmärksamma problemet med att vuxna ofta tror 
att de vet bättre än barn och fattar beslut ovanför deras huvuden.

Helena Hemmingsson har gjort flera studier som visar att insat-
ser för barn blir bättre om de själva får vara med och bestämma.

–  Barn vet vad de känner, vad de varit med om och vad de priori-
terar. Det kan föräldrarna inte veta om barnen inte berättat det för 
dem. Om man inte tar med barnets perspektiv är informationen 
bristfällig.

Hon tar upp en vanlig konflikt som kan uppstå vid matbordet. 
–  Vuxna vill att barnen ska äta näringsriktig mat, medan barnen 

vill äta god mat. Lösningen kan vara att laga näringsriktig mat som 
barnen tycker om. Det handlar inte om att barnen ska bestämma 
helt själva, men om att få med deras perspektiv.

Enligt Helena Hemmingsson kan barn redan vid fyra års ålder 
bidra med värdefull information om sitt dagliga liv och sin hälsa.

Det bästa sättet att få information av små barn är att ställa öppna 
frågor.

–  Ja och nej-frågor är inte tillförlitliga. Barn vill göra vuxna nöjda 
och svarar därför ja och nej på saker som de kanske inte har en 
aning om.

Helena Hemmingsson har själv gjort försök när hon varit hemma 
hos bekanta för att se vad som händer när hon ställer frågor till 
barnen i familjen. I nästan samtliga fall har föräldrarna tagit över.

Men hur ska man göra om man vill få svar från ett barn, ska man 
avbryta föräldrarna? 

–  Nej, det gör inget om föräldrarna är med. Men det är viktigt 
att barnen får uttala sig för det är viktigt att de är motiverade. Om 
barnen ska vara det måste de få vara med och bestämma, annars 
struntar de i det.

Barnens  
kunskap viktig
Men vuxna kör över dem
Ett litet barn kanske inte vet vad som är nyttigt 
att äta. Men de vet vad de tycker är gott. 
Enligt Helena Hemmingsson är det viktigt att 
lyssna på barn eftersom de vet andra saker än 
vuxna.

Annika Wallin,  
Pedagog, konsult.

–  Jättebra, det är intressant 
med så många olika aktörer på 
samma ställe och det var bra 
innehåll. Man blir uppdaterad 
och även bekräftad i sitt arbete.

Marina Gunmo-Grönros, 
Barnombudsmannen.

–  Den var jättebra. Föreläs-
ningen med Hemmingsson var 
väldigt bra. Hon har fångat allt 
i ett nötskal. Det är mycket ha-
biliteringsfolk här så jag hoppas 
att budskapet går fram.

Charlotte Palmstierna,  
Socialdepartementet:

–  Det fanns inget att tillägga på 
den här senaste föreläsningen 
med Helena Hemmingsson. Det 
var klockrent och lyfte säkert en 
del aha-upplevelser för många. 
Förhoppningen är att det om-
sätts i praktiken.

Camilla Plate, psykolog, barn- och ungdomshabiliteringen 
Helsingborg.

–  Det här är ett av de viktigaste områdena att man engagerar sig i. 
Vi vuxna tycker att vi lyssnar, men vi gör det utifrån vårt perspektiv. 
Den här konferensen gör att man blir påmind om det och får idéer 
och tips.

Linnéa Olsson, bistånds-
handläggare, Uppsala:

–  Mycket  matnyttigt.  Väldigt 
spännande  att  få  verktyg  hur 
man ska prata med små barn, 
för det är svårt.

Vad tyckte du om konferensen?
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Årsta Gård Sköldinge AB
Vi tillhandahåller ett heltäckande
omhändertagande dygnet runt för

personer med psykiska funktionshinder.

• Insatserna är personlig assistans i miljöterapeutisk anda med de 
behandlingsinsatser som behövs för att klienten ska kunna leva ett gott 

liv som andra.
• Varje klient hyr egen, för honom/henne anpassad, fullvärdig bostad.

• Vi har en individuellt anpassad väl strukturerad verksamhet som 
genomförs enligt TEACCH metoden.

Insatserna kan ges efter beslut om: 
• Bostad med särskild service, enligt Lss.

• Boende med personlig assistans.
• Eget boende med hemtjänst.

Vi har tillstånd enligt Lss, HSL samt daglig verksamhet.
Verksamheten leds av Leg. Psykolog Olle Boëthius med långvarig 

kunskap och erfarenhet om neuropsykiatriska funktionshinder samt 
TEACCH utbildad pedagog Karin Boëthius.

Årsta Gård Sköldinge AB
Årsta Gård, 64024 Sköldinge

Telefon: 0157-921 35, 922 00• E-post: info@arstagard.com

Välkomna för ett besök eller konsultation!

Vi har
1 ledig
plats!

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

HÖGA KUSTEN VÅRD & OMSORG AB
Allt under samma tak...

HVB-Hem, 14 platser • Särskilt boende, 13 platser
Öppenvård, 10 platser • Träningslägenhet/Utslussningslägenhet, 25 platser

Vi gör även neuropsykiatriska utredningar.
HVB-Hem/Särskilt boende för personer över 18 år.

Målgrupp:
• Psykossjukdomar • Psykiskt sjuka missbrukare • Psykogeriatriska tillstånd • Självskadebeteende • Personlighetsstörningar

• Missbruksproblematik (även substitutionsbehandling som subutex och metadon vid opiatmissbruk.)  
• Neuropsykiatriska sjukdomar (ADHD, Autism, Aspberger) • Aggressionstillstånd • Utvecklingsstörningar

• Vårdkrävande patienter • Patienter som permitteras från LPT-vård • Patienter som permitteras från LRV-vård • Boende enligt SOL

Pris:
Särskilt boende ca 1 400 kr/dygn. • HVB-Hem ca 1 900 kr/dygn. 

Öppenvård/träningslägenheter från 1200 kr/dygn.

Kontaktuppgifter:
Gunno Zetterkvist, bitr. verksamhetschef/leg. ssk/vub psykiatri • Tel: 070-291 48 69

Niklas Nordvall, verksamhetschef • Tel: 070-203 02 94
Vårvägen 4, 870 16 Ramvik • Tel: 0612-404 16 • www.hkvo.se
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Text och Foto: Kerstin Karell

Kristen profil på LSS
Knivsta församling satsar i nya Alsike

S:ta Maria Alsike som ägs och drivs av Knivsta pastorat satsar 
i det som kallas nya Alsike. I våras öppnade ett LSS-boende 
med fem platser i den stora byggnaden som inneburit en 
samlingspunkt i det nybyggda samhället. Pastoratet ligger 
långt fram inom Svenska Kyrkan när det gäller att vara där 
människorna är, fullt ut.

Erik Eckerdal, präst i Knivsta Pastorat, och Marie Simas 
Nordberg som är diakon och ansvarig för LSS-verksamheten 
visar en av innergårdarna som både avgränsar och förbinder 
den nya byggnadens olika delar. 
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I 
dagligt tal pratar invånarna i Knivsta 
kommun ofta om Alsike och det som 
kallas nya Alsike. De båda samhäl-
lena är egentligen ett och samma och 
ligger nära Knivsta mellan Uppsala 
och Märsta. Men nya Alsike bestod 

för några år sedan endast av en väg, fält och 
skog. Nu finns där ett ungt, nybyggt sam-
hälle med en homogen grupp människor; 
unga par med barn som bor i villa. 

Sedan drygt ett år tillbaka finns där även 
S:ta Maria Alsike som genom Knivsta pas-
torat äger och förfogar över 5 000 kvadrat-
meter splitternya lokaler. I lokalerna driver 
pastoratet förskola, skola upp till årskurs 
sex, café, kapell, vandrarhem, konferens-
lokal, restaurang, hyr ut hyresrätter och i 
våras invigdes det nya LSS-boendet med fem 
lägenheter.

Knivsta pastorat ligger genom S:ta Maria 
Alsike i framkant inom Svenska kyrkan när 
det gäller satsningar inom nya, eller rättare 
sagt nygamla, områden för kyrkan.

Stor satsning

–  Att bedriva skolverksamhet och omsorg 
är inte nya områden för kyrkan. Det är 
snarare en återgång till verksamheter som 
kyrkan länge bedrivit. Det var staten som 
tog monopol på 50-talet, säger Erik Ecker-
dal, präst i Knivsta Pastorat där S:ta Maria 
Alsike, beläget i Alsike församling, är en av 
sex församlingar. 

Han har även varit en av de drivande pro-
jektledarna i uppbyggnaden av verksamhe-
ten. Att ta steget för församlingen att satsa 
stort och bedriva så många olika verksam-
heter i nya Alsike var enligt Erik Eckerdal 

ett stort steg som inte hade lyckats överallt. 
–  En grundförutsättning är att vi har en i 

det närmaste total avsaknad av partipolitik 
bland de förtroendevalda i pastoratet. Hade 
vi haft det hade det här aldrig lyckats. 

–  Det här är ett helt nytt samhälle och vi 
behövde därför tänka på många olika sätt 
och på ett helt annat sätt. Vi frågade oss vad 
som behövdes. Vi insåg snabbt att vi inte 
behövde en distriktskyrka utan något an-
nat. I kyrklig mening är våra verksamheter 
här helt motiverade, säger Erik Eckerdal.

Förskola och skola

Kyrkan har som ambition att vara där män-
niskor är och i nya Alsike, som alltjämnt 
expanderar kraftigt, fanns ett stort behov av 
barnomsorg och skolor. I förskolan och sko-
lan går i dagsläget 140 barn. Därtill fanns 

” Vi kompromissar 
inte med ett gott 
bemötande

I det nya LSS-boendet bor fem killar.

En stor gemensam uteplats hör till det nya boendet.
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bland annat ett behov av hyreslägenheter.
–  Många som flyttar hit kommer från an-

dra orter i landet och har studerat i Uppsala. 
De har varken mor- eller farföräldrar nära. 
Vi har flera hyresgäster som flyttat hit för 
att vara när barn och barnbarn, säger Marie 
Simas Nordberg som är diakon och ansva-
rig för LSS-verksamheten.

–  Vi märkte också att många föräldrar 
separerade. Det splittrade familjerna då 
bara en förälder hade möjlighet att behålla 
huset eller båda flyttade härifrån. För bar-
nen innebar det en flytt bort från skola och 
kompisar, säger Erik Eckerdal.

Knyta band och finna sin plats

De moderna lokalerna har innergårdar mel-
lan de olika delarna som både förbinder och 
avgränsar. Längst bort i ena änden ligger 
hyreshuset där även LSS-boendet är inrymt.

–  Hela S:ta Maria Alsike är en samlings-
plats och en representant för det goda sam-
hället, säger Marie Simas Nordberg och 
förklarar att inom S:ta Maria Alsike ska 
man kunna knyta band, hjälpa varandra 
och finna sin plats.

För de fem brukarna, rätt och slätt kallade 
killarna, som under våren flyttat in i LSS-
boendet är lägenheterna deras första egna 
boende. De är alla mellan 25 och 28 år och 
verksamheten håller på att hitta sina ramar.

–  Vi jobbar mycket med att det ska vara en 
trygg övergång för de här killarna som pre-
cis flyttat hemifrån. Personalen vill mycket 

och vi jobbar salutogent med det positiva 
och försöker utveckla det. Vi har en spän-
nande tid framför oss, säger Marie Simas 
Nordberg.

S:ta Maria Alsikes LSS-boende är på sitt 
sätt som vilket LSS-boende som helst, men 
ändå inte. Kyrkans och församlingens vär-
deringar är grunden för verksamheten. 

–  Vi jobbar utifrån våra värderingar där 
varje människa är unik och har ett stort 
värde. Vi kompromissar inte med ett gott 
bemötande.

Föränkrad i kyrkans tro

I takt med att verksamheten i S:ta Maria 
Alsike fortsätter att utvecklas så har per-
sonalstyrkan i Knivta pastorat mer än 
fördubblats sedan starten och är nu totalt 
drygt 60 personer. Det är många sökande 
till tjänsterna och en förutsättning för att 
arbeta i S:ta Maria Alsike är att personen är 
förankrad i kyrkans tro och vill vara med i 
den utveckling som sker, på alla plan.

–  Vi vill att de som jobbar hos oss ska se 

de som en förmån och en fördel att arbeta 
i kyrkan och det kyrkan står för. Sen ska 
de naturligtvis vara duktiga i sin profession 
och för en del tjänster förutsätts en viss per-
sonlig mognad, säger Erik Eckerdal. 

Än har inte alla verksamheter kommit 
igång fullt ut och det finns även ambitioner 
att i framtiden erbjuda till exempel hem-
tjänst eller daglig verksamhet. 

Ett annat alternativ

S:ta Maria Alsikes satsning har mottagits 
positivt av såväl kommunen som allmänhe-
ten. Erik Eckerdal konstaterar att det finns 
ett behov av kyrkans värderingar i dagens 
samhälle och att kyrkan ska bidra med det 
som de är duktiga på. Att kyrkan bedriver 
skola och LSS-boende ser han inte som nå-
got konstigt utan snarare naturligt. Han 
konstaterar att utländska riskkapitalbolag 
gör detsamma.

–  Vi är ett annat alternativ där vår ambi-
tion är att ha en sund ekonomi och där vin-
sten ska återinvesteras i nya verksamheter.

” Det här är ett helt nytt samhälle och vi 
behövde därför tänka på många olika sätt 
och på ett helt annat sätt

I S:ta Maria Alsike finns förutom LSS-boendet även hyreslägenheter, vandrarhem, café, skola, 
förskola, restaurang, kapell och konferenslokal.
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Barnhemmet Oasen är ett HVB-hem för utredning och behandling. 
På Oasen har vi bedrivit vårdverksamhet under 20 år. Till oss kan 
både familjer och ensamkommande barn komma. Vi tar emot 
planerade och akuta placeringar enligt SoL & LVU. 

Det unika med oss är att all vård är samlad under samma tak. 
Därför arbetar föreståndare, socionomer, läkare med special-
kompetens i psykatri, sjuksköterskor, psykologer, pedagoger och 
behandlingspersonal i samma team.

Välkommen till oss på Barnhemmet Oasen!

Allt under samma tak

0380-472 00  I  info@oasen.com
www.oasen.com Träffa oss på Socionomdagarna!

Monter VH 01:30

Ängsätra och VasseBro
Konceptet Ängsätra/VasseBro erbjuder ett nästintill optimalt boendealternativ 
för målgruppen kvinnor och män med psykiska funktionshinder, med eller utan 
beroendeproblematik (alkohol och droger), samt individer med diagnosen 
samsjuklighet (dubbeldiagnos).

Utifrån diagnos, krav och önskemål från individen, beställaren, anhöriga  
eller berört nätverk skräddarsys ett kvalitativt och gott behandlingsalternativ  
– alltid med individen i fokus. Båda verksamheterna har ett gemensamt  
psykodynamiskt synsätt.

Ängsätra
• HVB 15 platser • Hem för viss annan heldygnsvård 22 platser
• LVM § 27 • LPT • LRV
VasseBro
• HVB • LPT • LRV

Ängsätra 
Tel: 0320-20 90 90
info@angsatra.se

VasseBro
 Tel: 0320-20 95 90
info@vassebro.se

www.angsatra.se
www.vassebro.se

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

Maria Magnusson 
Koordinator

”
Vi erbjuder individuella helhetslösningar 

under och efter placeringar. Det resulterar 
i högre kvalitet och trygghet för  

uppdragsgivare och klienter.”
Välkommen till vår monter VH01:23under Socionomdagarna 

Att samordna hela vårdkedjan 
ökar möjligheten att nå målet.
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Text: Kerstin Karell Illustration: Isak Andersson

O
rdet psykoterapi kom-
mer av grekiskans psy-
che ”själ” och therapeia 
”tjänst”, ”vård”, ”be-
handling”. Det betyder 
enkelt förklarat sam-

talsbehandling men är ett väldigt brett be-
grepp, som inte på något sätt är skyddat. 
Vem som helst kan marknadsföra och be-
driva psykoterapi. Brett och stort är även 
kursutbudet för att läsa till terapeut. Om 
någon är terapeut så betyder det egentligen 
ingenting sett till hur mycket utbildning per-
sonen har, sekretess, patientförsäkring eller 
anmälningsplikt. 

Psykologförbundet gick i somras ut och 
varnade för att personer som vänder sig till 
alternativa terapeuter är helt oskyddade. 

–  Obehöriga terapeuter står inte under 
tillsyn av hälso- och sjukvården vilken So-

cialstyrelsen ansvarar för. Men det gör legi-
timerade psykologer och psykoterapeuter, 
säger Maria Lindhe, utbildningsansvarig på 
Psykologförbundet.

Skyddade yrkestitlar

Efter avslutad utbildning på fem år och PTP 
(Praktisk Tjänstgöring för Psykologer) un-
der handledning ett år kan en psykolog an-
söka om legitimation som psykolog hos So-
cialstyrelsen. På samma sätt kan en person 
som läst psykoterapeututbildning (”steg 
2”) på halvfart under tre terminer, med 
handledning, ansöka om legitimation som 
psykoterapeut. En psykoterapeut har även 
en grundutbildning som psykolog, läkare, 
socionom eller annan likvärdig utbildning. 
Både psykolog och psykoterapeut är genom 
kopplingen till legitimationen skyddade yr-
kestitlar. 

För att läsa till psykoterapeut krävs en 
grundutbildning, steg 1, i psykoterapi. I 
psykolog- och läkarexamen med specia-
listkompetens i psykiatri eller barn- och 
ungdomspsykiatri ingår en sådan grund-
läggande utbildning. Övriga måste läsa 
den separat.

Grundutbildningar i psykoterapi ges på 
flera lärosäten som högskolor, universitet, 
inom landsting, kommuner och privat.

–  Det finns ingen kontroll av de grundläg-
gande psykoterapiutbildningarna. Kvalite-
ten kan därför variera, säger Maria Lindhe.

Inte nöjd med förslagen

Högskoleverket fick i våras i uppdrag av 
regeringen att åter igen utreda psykotera-
peututbildningen i landet. Regeringen var 
inte nöjd med förslagen som presenterades 
i en utredning från 2010. Förslag som fanns 

Vem som helst kan kalla sig terapeut och vem som helst 
får säga att de bedriver psykoterapi. De behöver inte ha 
någon utbildning alls. Däremot får endast en person som 
fått legitimation från Socialstyrelsen kalla sig psykoterapeut. 
Många läser idag endast en grundutbildning, så kallad steg 1, 
och den står inte under statlig tillsyn.

Terapeutdjungeln
Högskoleverket granskar utbildningen igen
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i den utredningen var bland annat att den 
grundläggande utbildningen skulle ingå i 
socionom- och sjuksköterskeutbildningen 
och att psykoterapeututbildningen skulle 
vara på heltid i tre år.

–  De föreslagna förändringarna ansågs 
vara för kostnadskrävande och skulle på-
verka andra utbildningar allt för mycket, 
säger Aija Sadurskis, ansvarig utredare på 
Högskoleverket.

Den sista december i år ska den nya ut-
redningen presenteras och Aija Sadurskis 
konstaterar att bilden som växer fram av 
psykoterapeututbildningen är komplex och 
komplicerad.

–  Grundproblemet för de här utbildning-
arna är att de historiskt sett legat utanför 
högskolan och därför har en form som av-
viker från övriga högskoleutbildningar. 

Psykoterapeututbildningen vidareutbildar 
personal som måste vara anställd under ti-
den och därtill har de som går utbildningen 
olika bakgrund. Psykoterapeututbildningen 
är också en främmande fågel inom univer-
sitetsvärlden då den ges båda av statliga 
lärosäten och privata.

En uppsjö av utbildningar

En del av den komplicerade bilden är att 
den grundläggande psykoterapiutbildning-
en idag inte är reglerad. Det fanns tidigare 
normer från den statliga psykoterapiutred-
ningen från 70-talet.

–  Det finns idag en uppsjö av steg 1 utbild-
ningar. Det finns ett starkt önskemål från 
lärosätena som ger psykoterapeututbild-
ningen, alltså steg 2, att de ska få mer väg-
ledning och styrning i hur de ska bedöma 
de sökandes utbildning vid antagning. Idag 
är det upp till varje lärosäte att tolka, säger 
Aija Sadurskis.

Hennes uppfattning är att vården, som an-
ställer psykoterapeuter och steg 1 utbildade 
terapeuter, inte känner till de olika utbild-
ningarna och därför inte kan värdera vad 
de faktiskt får.

Elizabeth Ekman är huvudansvarig för 
behandling, handledning och utbildningar 
på KBT teamet, som är en privat aktör som 
ger den grundläggande psykoterapiutbild-
ningen. 

–  Vi följer direktiven från den statliga 
psykoterapiutredningen från 70-talet, och 
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Örebro och 1,5 mil söder om Kopparberg, tar 
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de rekommendationer som Beteendetera-
peutiska föreningen ger ut, något annat 
att gå efter har vi inte idag, säger Elizabeth 
Ekman.

Antagningen diskriminerande

Hon är själv legitimerad psykoterapeut och 
handledare med utbildning från Uppsala 
universitet, samt doktorand vid Karlstad 
universitet.

–  Det ska bli intressant att se vad den pågå-
ende utredningen på Högskoleverket kom-
mer fram till och vad den eventuellt leder 
till. Som det är idag upplever jag att antag-
ningen till steg 2 är diskriminerande. Det 
finns grundläggande kriterier för vad som 
krävs för att komma in och de följs, men när 

det kommer till att lärosätena själva tolkar 
och har kriterier som sorterar ut så är min 
uppfattning att många kompetenta sökande 
faller bort.

Enligt Elizabeth Ekman så är det inte heller 
nödvändigt att alla som bedriver psykote-
rapi har en steg 2 utbildning. Det skulle bli 
allt för dyrt.

–  Med rätt bakgrund och handledning 
kan en person komma långt och bli mycket 
duktig med den tvååriga steg 1 utbildningen 
och arbeta under handledning, vilket krävs. 
Det finns ett flertal skötare och andra grup-
per inom psykiatrin som gått steg 1 och är 
oerhört kompetenta terapeuter.

Hur ska man då som student som vill söka 
vidare till steg 2 eller som personalansvarig 

inom vården veta vilka grundläggande psy-
koterapiutbildningar, steg 1, som är bra och 
som är godkända för steg 2?

Kolla upp vad som gäller

–  Om du har som ambition att läsa steg 2 får 
du helt enkelt kontakta det lärosäte där du 
vill läsa och höra med dem som sköter an-
tagningen om de kommer att godkänna den 
utbildning du har och den steg 1 du planerar 
att läsa, säger Aija Sadurskis.

–  Det är idag svårt för den enskilde att veta 
vilka steg 1 utbildningar som är bra. Min 
rekommendation är att titta på vem som är 
utbildningsansvarig samt examinator och 
den kompetens som de personerna har, sä-
ger Elizabeth Ekman.

Frågor och svar psykoterapeut

1) Hur många sökande var det senast till 
psykologutbildningen i hela landet?
Till psykologprogrammet var det samlade antalet 
förstahandssökande via det gemensamma antagningssystemet 
NyA 5530 5184 till hösten 2010. Högskoleverket har inte uppgifter 
om eventuell lokal antagning.  Universiteten avgör själva hur 
många studenter de tar in.

2) Var bedrivs psykologutbildningen? 
Vid tio universitet (Göteborg, Linköping, Linnéuniversitetet, Lund, 
Mittuniversitetet, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro samt 
Karolinska institutet).

3) Hur många sökande var det senast till 
psykoterapeututbildningen i hela landet?
För psykoterapeututbildningen var motsvarande uppgifter från 
NyA 180 förstahandssökande till hösten 2011 och 186 till hösten 
2010. Högskoleverket har inte uppgifter om eventuell lokal 
antagning.  Universitet och andra utbildningsanordnare avgör 
själva hur många studenter de tar in.

4) Var bedrivs psykoterapeututbildningen?
Vid sju universitet (Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå 
och Uppsala samt Karolinska institutet) och fem enskilda (=icke-
statliga) utbildningsanordnare (Center för cognitiv psykoterapi 
och utbildning i Göteborg, Ericastiftelsen, Ersta Sköndal högskola, 
Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi och Stockholms 
akademi för psykoterapeututbildning).

5) Vad krävs, vilka är antagningskraven, för att söka till 
psykoterapeututbildningen?
Det finns dels centrala krav (som regeringen ställer upp i 
den så kallade examensordningen), dels varje universitets/
utbildningsanordnares lokala krav. De senare är ytterligare krav, 
inte ”i stället för”. Av examensordningen framgår det att den 
som har antingen - avlagd psykologexamen (enligt 1982 års 
studieordning eller senare bestämmelser),

- läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller  
barn- och ungdomspsykiatri,
- socionomexamen, eller
- annan motsvarande examen
är behörig att söka. För de två sistnämnda grupperna krävs 
dessutom ”grundläggande psykoterapiutbildning”. Eftersom 
det finns ett krav på att studenten skall ha deltidsarbete under 
studietiden krävs i praktiken ett intyg som visar att studenten 
har anställning och med vilka arbetsuppgifter. De lokala kraven 
framgår av varje universitets/utbildningsanordnares webbplats. 
En genomgång visar att kraven inte skiljer sig mycket åt mellan 
dem. Ett viktigt krav är att i princip alla kräver att ”annan 
motsvarande examen” ska vara en högskoleexamen om minst 
180 högskolepoäng. Dessutom kan de ha synpunkter på vilken 
högskoleexamen, där till exempel en vårdutbildning väger tyngre 
än många andra. Alla utom en kräver också att den sökande ska 
ha haft minst två års yrkesverksamhet med psykoterapeutiska 
arbetsuppgifter efter grundutbildning och grundläggande 
psykoterapiutbildning.

6) När man talar om steg 1 och steg 2, är det  
högskoleutbildningar eller är dessa i privat regi?
”Steg 1” är samma sak som grundläggande psykoterapiutbildning. 
Den utgör en grund för psykoterapeututbildningen (”steg 2”) men 
många läser bara den. Det finns ingen reglerad grundläggande 
psykoterapi/steg 1-utbildning, och det kan finnas de som 
inte är seriösa bland det stora antal som finns. En del ges av 
universitet och andra utbildningsanordnare som också ger 
psykoterapeututbildning, men det finns också andra (föreningar, 
institut, företag etcetera) som ger grundläggande psykoterapi/steg 
1-utbildning.  För många år sedan fanns det normer för vad denna 
utbildning skulle innehålla, och många håller sig fortfarande till de 
normerna.  Grundutbildningarna kan ha olika inriktningar, så som 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller psykodynamisk inriktning.

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

inom området psykiatri/ missbruk.

För mer information kontakta 
Verksamhetschef Jon Schöning

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

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

Kontakta oss:  
Tel 08- 552 414 00  
info@basta.se • www.basta.se

Bastagruppen
Kvalificerad missbruksrehabilitering 

behöver inte vara dyr

Bastagruppen erbjuder:
En ettårig arbetsinriktad missbruksrehabilitering
inklusive boende. 
Arbetsträning för människor med eget boende.
Ett komplement till befintlig vård och rehabilitering.
Möjlighet till att driva och utveckla ett socialt företag.
Förtur till kvalificerad yrkesutbildning i Nykvarn.
Plats för människor med psykisk ohälsa i 
kombination med missbruk.

Våra fyra enheter:
Basta Nykvarn
Basta Väst
Basta Ragnhildsborg (HVB)
Talby (Kontollerat boende)

INIFRÅN UTANFÖRSKAPET

Om du vill
veta hur galet,
ledsamt, kreativt
och hoppfullt
ett liv med ADHD
och Asperger kan vara,
lyssna då på författarna
Åsa Gravander (blivande
NPF-coach) och Stefan
Widerlöv som under en
hel kväll delar med sig av
sina erfarenheter. Det här
är en kväll för alla och vi
kan lova er en annorlunda
upplevelse med både
humor och värme, gråt
och skratt.

Aspergers syndrom och ADHD

 För mer information: 
www.ozakatt.se, eller 0709-91 75 41, Åsa Gravander

ÅSA GRAVANDER
NPF-coach/föreläsare/författare

För mer information, kontakta mig på telefon: 0709-91 75 41,
eller email: asa.gravander@live.se, www.gravander.se

Under drygt tretton år har jag föreläst om
ADHD och Aspergers utifrån mina egna

livserfarenheter. Jag har själv ADHD
och är mamma till två vuxna söner med
liknande funktionshinder. Under 2011-

2012 utbildar jag mig till diplomerad
NPF-coach med KBT- inriktning –

ett arbete jag egentligen har utfört
under lång tid utan formell utbildning. 

    Jag har dessutom haft familjehem för unga 
vuxna personer, arbetat som familjebehandlare 
och suttit med i Kunskapsrådet för Attention.
I mitt arbete som coach hjälper jag personer 
med någon form av NPF (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) att få bättre livs-
kvalitet. Vi hittar strategier tillsammans, 
för att kompensera svårigheter med upp-
märksamhet, aktivitetsnivå, impulskontroll, 
kommunikation med mera – svårigheter 
som ofta ställer till stora problem i vardagen.
Det är också mycket viktigt att hjälpa 
klienten att hitta sina styrkor och förmågor, 
och att motivera klienten att använda sitt 
funktionshinder till sin egen fördel.
Coachningen sker genom regelbundna 
samtal på det sätt som passar klienten bäst: 
personliga möten, telefon eller mail.
Jag följer ICF:s (International coach 
federation) elva kärnkompetenser.
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Text: Kerstin Karell Foto: Jenny Marcuson

M
alene Larssen är peda-
gog, journalist, före-
läsare, författare och 
framförallt mamma 
till Mika. Mika har di-
agnosen ADHD utan 

hyperaktivitet, det som benämns ADD. Det 
är erfarenheterna av vad hon som förälder 
fått uppleva och lärt sig med anledning av 
att Mika har ADD som hon använt som 
grundstoff till sina böcker. Nyligen kom bo-
ken ”Man dör inte men man blir en ganska 
knäckt människa” ut och för tre år sedan 
kom hennes första bok: ”Är jag normal 
mamma?”

–  Den frågan ställde Mika mig en kväll 
då hon var nio år och låg i sängen. Hon har 
haft det tufft, men som det är nu i skolan, 
så kan hon inte ha det bättre med stöd av 
specialpedagoger, säger Malene Larssen.

Hennes uppfattning är att ADD inte är 
lika väl känt som ADHD och att diagnosen 
och vad den innebär behöver bli mer känd. 
Det gäller inte minst flickor då den stora 
allmänheten oftast ser framför sig att det 
är pojkar som har ADHD och inte flickor. 
Malene Larssen hade själv svårt att hitta 
information om diagnosen och det var en 
av orsakerna till att hon skrev den första 
boken. 

Fler med samma upplevelser

–  Jag har fått enormt stor respons på den 
boken. Många föräldrar har hört av sig och 
känner igen sig i de upplevelser och problem 
som vår familj har haft.

ADD ryms inom och hör till diagnosen 
ADHD men utan H, vilket står för hyperak-
tivitet och impulsivitet. ADHD står för At-
tention Deficit Hyperactivity Disorder. På 

svenska brukar det översättas med brister 
i uppmärksamhet och impulskontroll samt 
hyperaktivitet.

–  Barn med ADHD uppmärksammas för 
de hörs och syns, det gör inte ett barn med 
ADD. Funktionsnedsättningen ADHD syns 
inte och ADD hamnar än mer i skuggan på 
grund av att barnens svårigheter inte märks 
i första taget, säger Malene Larssen.

Hon förklarar att Mika och många andra 
med ADD saknar ett eget driv, de saknar 
motor och får därför mycket litet gjort.

–  Det finns heller ingen ork. En uppgift 
kan vara rolig ett tag, men energin tar fort 
slut. De här barnen uppfattas ofta som lata 
och människor i deras omgivning tycker att 
de helt enkelt ska skärpa till sig. Men det 
är just det de inte kan, för problemet är en 
funktionsnedsättning.

Redan när Mika var tre år gammal kände 

ADD I skuggan av ADHD
Redan när Mika var liten kände mamma Malene Larssen att 
hennes dotter inte riktigt var som andra. Allting tog så onormalt 
lång tid. Efter en mycket tuff tid i skolan blev Mika utredd i slutet 
av fjärde klass - hon hade ADD.
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Malene Larssen på sig att det var något som 
inte stämde riktigt. Allting tog alltid så otro-
ligt lång tid för Mika att klara av, om hon 
ens klarade av det på egen hand.

–  Allt det vardagliga tog tid och mycket 
kraft. Vi kom alltid iväg sent och kom sist. 
Om hon inte fick hjälp att klä på sig på dagis 
kom hon helt enkelt inte ut.

I sexårsverksamheten blev det tydligt att 
Mika inte var på samma nivå som de andra 
barnen. Hon var svagare i nästan allt och 
det var svårt att hitta det som just hon var 
duktig på.

Läxor var tortyr

–  Det tog två timmar att få iväg henne till 
skolan på morgnarna och frustrationen gick 
ut över henne. Hon hade svårt att hitta sin 
plats i gruppen och att ta för sig. Men svaret 
från lärarna var att ”alla barn är så olika 
och hon är bara lite sen”.

Att göra läxor var en tortyr för Mika och 
det blev krig med föräldrarna varenda gång.

–  Att först göra en sida och sedan vända 
och göra en sida till var för henne som att 
bestiga Mount Everest, en omöjlighet som 
hon inte såg hur hon skulle klara av.

Även fast lärarna såg att Mika låg efter så 
sattes inga resurser in. Hon var och är ett 
snällt barn som inte gör väsen av sig. Hon 
var inget störande moment.

–  Jag kände starkt att min dotter är an-
norlunda men visste inte vad det var. ADHD 
kände jag till men det stämde ju inte på hen-
ne. Det var ingen som kunde förstå varför 
hon bara inte kunde göra som alla andra.

I kombination med att Mika blev svårt 
mobbad i årskurs tre och fyra så klarade 
Malene Larssen inte längre av att jobba som 
lärare på en annan skola. Hon sökte utbild-

ning och följde med Mika till skolan i stort 
sett varenda dag.

–  Jag blev därmed även en udda förälder 
och fick en stämpel av att jag inte var en till-
räckligt bra förälder, att det var därför Mika 
inte hängde med i skolan och blev mobbad. 

Malene Larssen satt bredvid Mika i skolan 
och viskade till henne vad hon skulle göra, 
annars fick dottern inget gjort. Att se att 
Mika inte klarade av skolarbetet gav Ma-
lene Larssen ångest.

–  Men så bestämde jag mig en dag då jag 
följde med i årskurs fyra att jag bara skulle 
sitta bredvid. Jag skulle inte hjälpa till alls. 
Eleverna hade fått fyra uppgifter att jobba 
med. Under en timme gjorde Mika absolut 
ingenting. Jag undrade om jag var knasig, 
om jag hade missuppfattat vad jag såg. Men 
nej, hon hade inte gjort någonting och lära-
ren hade inte märkt det. Sen gick hon ut på 
rasten och blev mobbad.

Sträckläste en natt

Det blev ett startskott för Malene Larssen 
att verkligen ta tag i Mikas uppenbara svå-
righeter. Hon började fundera på särskolan 
och tog kontakt med en specialpedagog på 
familjestödsenheten. Av henne fick hon efter 
ett samtal en bok om ADHD (Flickor med 
adhd av Kathleen G. Nadeau).

–  Varför ska jag läsa den här, tänkte jag 
och bläddrade bara lite i den. Men sen läste 
jag den då jag skulle gå och lägga mig och 
fortsatte under hela natten. Jag hade fått 
ett svar. Den natten var mycket betydelse-
full för sedan dess bemöter jag Mika på ett 
annat sätt. Hon låter inte bli att göra saker 
för att hon är lat eller dum, hon kan helt 
enkelt inte.

Skolpsykologen hade fått vetskap om att 

Malene Larssen oroade sig för sin dotter 
och besökte klassen. Hon konstaterade 
även hon att Mika inte fick något gjort, 
men visste inte vad det kunde bero på. En 
outbildad resurs sattes in men det hjälpte 
inte och trots punktmarkering så upphörde 
inte mobbningen.

Bra stöd från BNK

Det tog ytterligare ett halvår innan Mika 
fick tid för utredning på BNK, barnneuro-
psykiatriska vid Sahlgrenska universitets-
sjukhuset i Göteborg. Utredningen som 
gjordes där visade att hon hade ADD.

–  Vi har hela tiden fått ett mycket bra stöd 
från BNK där de verkligen förstår oss. 

I samma veva fick skolan en ny rektor 
med kunskap om ADHD/ADD vilket fick 
till följd att mer adekvata resurser sattes in 
och Mika fick gå om årskurs fyra.

–  Sedan dess känner vi att skolan och lä-
rarna jobbar för oss. Mika är i dag 16 år 
och har det fortfarande tufft. Hon kommer 
till exempel inte iväg till skolan varje dag. 
Men vi jobbar med att förstärka det som 
hon är bra på och hon är, tack och lov, inte 
en stukad tjej utan tror på sig själv. Vi love-
bombar henne och är tydliga med att tala 
om för henne allt som hon är bra på.

Mika har provat olika mediciner men har 
slutat med dem på grund av att de trubbade 
av henne.

”Alla mina lekar har försvunnit”

–  Hon har fått biverkningar som förändrat 
henne. Hon har själv uttryckt att: ”Alla 
mina lekar har försvunnit” och kreativi-
teten har alltid varit hennes starkaste sida. 
Men för andra barn och vuxna med ADHD/
ADD kan medicin vara mycket positivt.

Ett tydligt schema, gör det lättare att 
komma ihåg, på väggen.
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Flickor med autism eller  
ADHD symtom tas inte på allvar
När flickor med symtom som vid autism eller ADHD söker professionell hjälp 
inom sjukvården blir de ofta bagatelliserade eller feltolkade. Risken är stor att 
dessa flickor inte får den hjälp eller det stöd de är i behov av. Därför behövs 
det mer utbildning på området, och i synnerhet inom den offentliga sektorn. 
Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

A
vhandlingen handlar främst om 
100 flickor som före vuxen ålder 
besökt läkare med anledning av 
svårigheter med social interak-

tion och/eller koncentrationsförmåga i el-
ler utanför skolan. De har i sin tur remitte-
rats till barnneuropsykiatriska kliniken vid 
Sahlgrenska universitetssjukhuset under 
åren 1999-2001

– Vi kunde se att föräldrarna hade oroat 
sig för sin dotters beteende eller utveckling 
redan under de första levnadsåren. De hade 
också tidigt sökt hjälp men utan att få en 
riktig diagnos på flickornas problem, säger 
Svenny Kopp, doktor på institutionen för 
neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgren-
ska akademin och överläkare i barn- och 
ungdomspsykiatri vid Drottning Silvias 
barn- och ungdomssjukhus.

När flickorna sedan fick genomgå en 
detaljerad psykiatrisk och psykologisk 
undersökning, visade resultatet att nästan 
hälften av dem hade autism eller andra au-
tismspektrumstörningar och att lika många 
hade ADHD som huvuddiagnos. Jämfört 
med kontrollgruppen av 60 flickor utan 
allvarliga kända problem var de 100 flick-
ornas förmåga mycket nedsatt inom alla 
områden som studerades, bland annat psy-
kologiskt, motoriskt och socialt.

Det framkom även att flickorna med au-
tism och ADHD hade ytterligare psykiatris-
ka och utvecklingsneurologiska diagnoser. 
Till exempel ångest, depression, sociala 
beteendestörningar, och läs- och skrivsvå-

righeter var vanliga i båda grupperna. Var-
annan flicka med autismspektrumstörning 
eller ADHD hade blivit mobbade, hade stor 
skolfrånvaro och undvek skolidrott. Stu-
dien visade också att flickor med ADHD 
rökte oftare och mer än kontrollgruppen.

– Resultaten är särskilt oroande mot bak-
grund av att dessa flickor, i genomsnitt inte 
var tungt belastade av sociala missförhål-
landen och att de, i nästan samtliga fall, 
hade begåvning inom den så kallade nor-
malvariationen, säger Svenny Kopp.

Hon drar slutsatsen att flickor med symp-
tom som vid autism eller ADHD symptom 
inte tas på tillräckligt stort allvar inom sjuk-
vården. 

– Det är synd, eftersom det numera finns 
effektiva behandlingsmetoder både vid au-
tism och ADHD. Det behövs därför mer 
utbildning om flickor med psykiska pro-
blem, sociala interaktionssvårigheter och/
eller uppmärksamhetsproblem inom alla 
samhällets offentliga verksamheter, betonar 
Svenny Kopp.

FAKTA AUTISM OCH ADHD
Ungefär ett barn på 100 födda har autism och det är vanligare bland pojkar än hos flick-
or. Typiska symtom är tidigt debuterande (före tre års ålder) stora svårigheter med so-
cialt samspel och rigida, stereotypa beteenden. ADHD står för Attention Deficit Hyper-
activity Disorder, och är en störning i utvecklingen hos barn som ger uttryck i bristande 
uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist. Flera 
procent av alla barn har ADHD, pojkar oftare än flickor.

Avhandlingens titel: Girls with social and/or attention impairments
Hela avhandlingen: hdl.handle.net/2077/23134

Malene Larssen föreläser mycket men 
känner, tyvärr, att hon många gånger talar 
inför personer som redan känner till ADD 
och att det finns väldigt många inom skola 
och social omsorg som inte gör det.

–  Kunskapen om de här tysta barnen som 
har ett neuropsykiatrisk funktionshinder 
sprids inte tillräckligt mycket. De behandlas 
ofta styvmoderligt och anses långsamma, 

lata och sega. Och även om man får en di-
agnos och det ger en förståelse så finns det 
ett tomrum som inte fylls; hur ska vi jobba 
med de här barnen, med deras lättheter? 
Jag känner som pedagog och som förälder 
att det saknas konkreta verktyg. Det läggs 
också fortfarande mycket skuld på barnen 
och deras föräldrar, fastän de kämpar sig 
blå för att det bli så bra som möjligt för 

deras barn.
Mika har en funktionsnedsättning som gör 

att hon kommer att få kämpa extra mycket 
hela sitt liv, men Malene Larssen ser ändå 
positivt på sin dotters framtid. Hon kon-
staterar att Mika har lyckats ta sig igenom 
grundskolan med självkänslan i behåll och 
att hon har styrkor som kommer att vara en 
tillgång för samhället, bara hon får chansen.

Fo
to

: P
riv

at

52 www.ssil.se



Finns ADD 
som diagnos?

E
nligt manualen DSM-IV  (Diag-
nostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, 4th. Edition), 
som publiceras av American Psy-

chiatric Association och som täcker alla nu 
kända psykiatriska sjukdomstillstånd och 
störningar, så finns inte ADD som en egen 
diagnos. Det man istället talar om är ADHD 
med huvudsakligen uppmärksamhetsstör-
ning.

Svenny Kopp, doktor vid Sahlgrenska 
Akademien, talar bara om ADHD och ald-
rig om ADD just för att ADHD är den ve-
tenskapliga termen enligt den manual som 
idag används. ADD är en äldre benämning. 

Hon anser att ADD är missvisande då den 
ger en föreställning om att flickor har en 
annan typ- av ADHD än pojkar, vilket inte 
stämmer. Hon skriver i en förklaring att: 
”De flesta flickor med ADHD även om de 
har ADHD med i huvudsak uppmärksam-
hetsstörning också oftast har några kriterier 
inom rastlöshet/hyperaktivitet och något 
inom impulsivitet”. Hon skriver vidare att: 
”En mycket liten procent av flickor och poj-
kar har bara uppmärksamhetsstörning och 
är mer så kallat drowsy typ- men det är inte 
det vi i dagligt tal menar med ADHD”.

Eftersom faktarutan intill artikeln har 
med både ADHD och ADD kontaktade 
redaktionen Henrik Pelling, överläkare på 
BUP vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, 
som sakgranskat den texten, för att ytterli-
gare utreda begreppen. 

Problemen vid ADHD består av oupp-
märksamhet, hyperaktivitet och impulsi-
vitet. Beroende på vad som dominerar går 
det att särskilja tre grupper. Kombinations-
gruppen med uttalad uppmärksamhetsstör-
ning och uttalad hyperaktivitet och gruppen 
där hyperaktiviteten/impulsiviteten domi-
nerar kodas på samma sätt i sjukvårdssta-
tistiken (314.01) Gruppen som domineras 
av uppmärksamhetsstörning kodas 314.00. 
Anledningen till att gruppen med domine-
rande uppmärksamhetstörning  kodas an-
norlunda är att den kliniskt skiljer sig så 
mycket. De som har svårt att starta aktivi-
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Svenny Kopp

Henrik Pelling
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Den 17 februari 2005 förändrades hans liv –  
kidnapparna värderades hans liv till 50 miljoner!
Fabian Bengtsson, vd SIBA

Grundbegrepp rörande krisreaktioner efter trauma
Björn Ogeús, överläkare vid enheten för psykosomatisk 
medicin, Landstinget Västmanland

”Bördan de kom med” – om barn i asylprocessen som 
utvecklade uppgivenhetssyndrom i Sverige
Guhn Godani, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare

Riskbedömningar inom psykiatrin och i samhället
Martin Grann, utvecklingschef vid kriminalvården, forskare 
vid Centrum för våldsprevention vid Karolinska Institutet

Drabbades behov. Vad behöver samhället planera för?
Kerstin Bergh Johannesson, med dr, leg psykolog,  
leg psykoterapeut

Varför får vissa människor PTSD och andra inte?
Tom Lundin, professor och överläkare, Uppsala

Att behålla fokus vid samtal med  
människor som utsatts för våld och övergrepp  
Eva Eklund-Astertoft, kriminalinspektör och utredare  
vid trauma och övergrepp

Hur skapar man goda möten med personer med  
psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktions hinder 
i kris och traumasituationer?
Håkan Nyman, dr med sc leg psykolog specialist  
i neuropsykologi

När orden är svåra att finna
Lars Björklund, kaplan på Sigtunastiftelsen

Hjälp till hjälparna 
Eva-Lena Tedfeldt, leg psykolog ansvarig för utbildning 
inom försvarshögskolan 

Om slit, samarbete och stolthet – så klarar du krisen 
eller Framgångsfaktorer i motgång
Lottie Knutsson, kommunikations- och CSR-ansvarig på 
Fritidsresegruppen i Norden

www.traumadagen.se

TRAUMA
 DAGEN

5 december 2011

Waterfront congress center 

stockholm

Pris: 1 895:– inkluderar för- och eftermiddagsfika  
samt lunch. Priset är exklusive moms.

Anmälan: Telefon 08-23 73 10, fax 08-23 73 05  
info@expomedica.se eller www.traumadagen.se

Traumadagen är en ny och viktig 
mötesplats för verksamma inom 
kris, katastrof och psykiskt trauma.

Arrangör: Mediapartner:



Vad är ADHD/ADD?
ADHD/ADD är en diagnosbeteckning för en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. Svårigheterna förekommer hos cirka 
fem procent av alla skolbarn. Det är vanligare bland pojkar 
och män än bland flickor och kvinnor. Om barn med ADHD 
inte uppmärksammas tidigt och får förståelse och hjälp 
för sina problem är risken stor att de misslyckas i skolan, 
att de tappar självkänslan och att de får allvarliga sociala 
anpassningssvårigheter. Som vuxna riskerar de att drabbas av 
depressioner, relationsproblem, svårigheter att klara arbetslivet 
och vardagen samt, i värsta fall, att hamna i missbruk och 
kriminalitet. 

Definitioner
ADHD
ADHD är en förkortning av diagnosnamnet Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder. På svenska brukar det översättas med 
brister i uppmärksamhet och impulskontroll samt hyperaktivitet. 
Inom diagnosen ADHD finns tre olika undergrupper: 
1) De som huvudsakligen har uppmärksamhetsproblem (ADD).
2) De som huvudsakligen har hyperaktivitets-/
impulsivitetsproblem.
3) De som har en kombination av uppmärksamhetsproblem och 
hyperaktivitets/impulsivitetsproblem.

ADD
Långt ifrån alla barn, ungdomar och vuxna med ADHD är 
hyperaktiva. En del har snarare lägre aktivitetsnivå än normalt. I 
klinisk praxis och i vardagslag används därför ibland termen ADD 
(Attention Deficit Disorder) eller AD(H)D för att karakterisera 
den grupp som har huvudsakligen uppmärksamhetsproblem, 
men som inte är hyperaktiva/impulsiva. Personer med denna 
problembild kan vara svårare att identifiera än de som har ADHD 
av kombinerad typ. 

Damp och DCD
Om ett barn, förutom sin ADHD/ADD, har stora motoriska 
svårigheter och ibland också perceptuella svårigheter har 
man tidigare använt beteckningen damp. Beteckningen damp 
står för Deficits in Attention, Motor control and Perception, 
alltså uppmärksamhetsstörning i kombination med brister i 
motorikkontroll och perception. Om en person har ADHD och 
brister i motorisk kontroll sätts ibland DCD (Developmental 
Coordination Disorder) som en ytterligare diagnos. Flera forskare 
anser att det finns särskilda skäl att uppmärksamma barn 
med denna kombination av svårigheter, då problemen kan bli 
allvarligare på sikt än om barnet enbart har ADHD.

Kärnsymtomen vid ADHD/ADD
Kärnsymtomen vid ADHD är uppmärksamhetsproblem, 
impulsivitet och överaktivitet. Dessa kan förekomma var för 
sig eller i kombinationer. Det ska röra sig om svårigheter som 
debuterat tidigt och som är varaktiga och bestående. De 
ska vara framträdande i flera olika situationer och förorsaka 
så stora svårigheter att det är berättigat att tala om en 
funktionsnedsättning. För att symtomen när det gäller barn 
ska definieras som ADHD/ADD krävs betydande svårigheter 
som avviker markant från vad man kan förvänta sig utifrån 
barnets utvecklingsnivå. Diagnoskriterierna är mycket stränga 
för att förhindra att man definierar normaltillstånd som 
funktionsnedsättning. 

Uppmärksamhetsproblem
Uppmärksamhetsproblemen vid ADHD/ADD kan ta sig många 
olika uttryck. Det kan verka som att barnet eller den vuxne inte 
lyssnar på vad andra säger ens vid direkt tilltal. De kan ha svårt 
att uppfatta instruktioner, svårt att komma igång med uppgifter 
och att göra färdigt det de påbörjat. Vidare kan svårigheterna 
göra att man tröttnar fort, är oorganiserad, verkar splittrad 
och disträ, glömmer och tappar bort saker, tappar tråden vid 
berättande, fastnar i ovidkommande detaljer etc. Detta kan ge 
ett allmänt splittrat, okoncentrerat och förvirrat intryck. Hos en 
del tar sig uppmärksamhetsstörningarna framförallt uttryck i att 
de lätt störs av saker som händer i omgivningen som de inte kan 
avskärma sig från. Hos andra verkar det snarare som om de söker 
stimulans utifrån och aktivt vänder sin uppmärksamhet bort 
från en pågående uppgift, för att de blir ovanligt fort uttråkade. 
Sammanfattningsvis kan man säga att förmågan att rikta 
uppmärksamheten på det väsentliga och sortera bort det som 
är oväsentligt, att växla mellan att uppmärksamma olika saker 
i ett sammanhang samt att fördela uppmärksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt ofta är nedsatt. 
Karaktäristiskt för de flesta med ADHD/ADD är en bristande 
uthållighet och svårighet att mobilisera energi för att genomföra/
slutföra en uppgift. Detta blir extra tydligt om uppgiften är tråkig 
och enformig och inte ger direkt behovstillfredsställelse. Att göra 
något bara för att det ska göras är väldigt svårt för många med 
ADHD/ADD. Om man ägnar sig åt något som man är väldigt 
intresserad av kan det motsatta hända – att man ägnar allt för 
mycket uppmärksamhet och glömmer annat som också ska 
göras. Detta brukar ibland kallas att man hyperfokuserar.

Källa och för vidare läsning Landstinget i Uppsala län:  
www.lul.se, sök på ADHD alternativt ADD

teter, som arbetar långsamt och som tappar 
koncentrationen uppfattas ofta inte stämma 
in på bilden av ADHD. Därför kan det vara 
praktiskt att använda beteckningen ADD. 
Behandlare, föräldrar och patienter har då 
stor tillgång till relevant litteratur, som man 
hittar då man söker på ADD.  Föräldrar 
kan ha stort utbyte av att träffa andra som 
har barn med ADD och lärare har nytta av 
kunskaper kring den gruppens pedagogiska 
behov.  

Agneta Hellström, enhetschef på ADHD-

center, Habilitering och Hälsa i Stockholms 
läns landsting, skriver i ett mejl till redaktio-
nen att diskussionen om ADHD och ADD 
är viktig. På ADHD-center använder man 
benämningen ADD men är noga med att 
förklara att den korrekta termen är ADHD 
med huvudsakligen uppmärksamhetsstör-
ning, enligt diagnosmanualen. Hon skriver: 
”För de föräldrar som har barn med ADHD 
som inte är hyperaktiva och impulsiva och 
även för dessa barn och ungdomar själva 
är emellertid termen ADD mer adekvat än 

ADHD och det är därför vi använder den. 
Vi har också separata aktiviteter för dessa 
båda grupper eftersom problembilden ser 
så olika ut”.

En annan sak som är viktig att förklara, 
påpekar Agneta Hellström, är att om man 
använder sökordet ADD när man söker 
engelskspråkig litteratur (amerikansk) så 
får man upp även sådant som gäller ADHD 
av kombinerad typ eftersom termen ADD 
används ganska ofta inom populärlitteratur 
och i lite äldre litteratur. 

54 www.ssil.se



För dig som har problem med alkohol och/eller droger. I en varm och  
tillitsfull miljö i natursköna Sörmland, Vingåker, erbjuder vi:

AVGIFTNING • BEHANDLING • ANHÖRIGPROGRAM

Vi arbetar enligt AA:s tolvstegsprogram.

För mer info: 0151-51 80 90 el. varnas@vfsormland.se

VILLA FREDRIKSBORGVILLA FREDRIKSBORG

FOCUS PÅ UTÅTAGERANDE UNGDOMAR MED
NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSHINDER

i Herrljunga, HVB, ungdomar 14-20 år.

• Relationssvårigheter (familjekonflikter)
• Psykiska och/eller fysiska övergrepp
• Psykisk utvecklingsstörning
• Familjerelaterat vård/skyddat boende

Vi har ramavtal med: Göteborg, Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 
Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Telefon verksamhetschef: 0734-20 66 77

Fredriksdal är ett kvalificerat utredningshem med hög 
kompetens och flera specialister. Vår målgrupp är familjer 
med barn i åldern 0 – 13 år samt blivande föräldrar.

Kontakta oss för mer information

tel. 0380 - 261 10
www.utredningshem.se

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

Stiftelsen har mer än 20 års erfarenhet 
i branchen.

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

av familjehemsvård.

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

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

tel. 0500-49 41 60

Lyssna på vårt seminarium 
”Sexualitet och genus – ökad 
kunskap om unga och vuxna som 
säljer eller byter sexuella tjänser”, 
tisdag den 11 oktober klockan 15.

Besök även vår monter, VH02:40. 
Där får du veta mer om SiS arbete 
med vård och behandling.

SiS på plats under 
Socionomdagarna 

Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för 
vård av ungdomar och vuxna med missbruk.
SiS driver ungdomshem och LVM-hem över 
hela landet samt �nansierar forskning för 
att utveckla vården och behandlingen.
www.stat-inst.se

Anecta 
 

specialist på  
företagsöverlåtelser inom  

vård och omsorg 
 
 
 

Stockholm 08-755 55 90 | Jönköping 036-12 66 40 
Malmö 040-630 99 39 | www.anecta.se 
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Monter: VH 06:10

Läs mer på www.kangurun.se

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

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

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

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

 Behandlingsarbetet utgår från individuella 
 genomförandeplaner.

Välkommen att läsa mer på

Kreativitet Resurser Uthållighet Tillförsikt

Skräddarsytt stöd med engagemang

familjehemmenkrut.se

Korpberget är ett av Sveriges 
äldsta behandlingshem som 
bygger på 12-stegsprogram-
met. Verksamheten har pågått 
sedan början av 1980-talet och 
har fortfarande förändring och 
utveckling som ledande principer.

Korpberget ligger mycket natur-
skönt i Höga Kusten-området, 
på Svanö i Ångermanälven.

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

Gå gärna in på 
vår nya hemsida!

www.korpberget.se

Nyheter från Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Konferens ”Skolsatsning inom familjehemsvården”
Norrköping 24 november 2011.
 Nyutkomna böcker
Mötets magi – om samspelsbehandling och vardagens välgörande möten.
Författare: Kerstin Neander
Utgångspunkten är en forskningsstudie som omfattade 101 familjer som deltagit i samspelsbehandling, 
resultatet visade på tydliga positiva e�ekter för både föräldrar och barn. Hur uppstår då möten som kan 
bli avgörande för familjernas möjlighet till förändring?  September 2011

Mod och mandat – Ny lagstiftning stärker barn som anhöriga. Har vi modet att möta dem?
Författare: Mårten Jansson, Anne-Marie Larsson, Cecilia Modig
Rapport från ett projekt som bedrivits gemensamt av Socialstyrelsen och Allmänna Barnhuset med fokus 
på barn som anhöriga och med utgångspunkt i den nya lagstiftningen om skyldighet 
att beakta barns behov av information, råd och stöd.  Mars 2011

 

För mer information, anmälan till konferensen och beställning av böckerna
www.allmannabarnhuset.se

12-14 september 2012
Boka in Nordiska 

Barnavårdskongressen 
i Stockholm

Vägen till ditt nya liv!
Norrköpings kognitiva center AB

 
Vi har 2 enheter för män och kvinnor som ligger i en 

lugn och vacker miljö.

Nkc har 6 platser för personer med personlighets
störningar, psykoser och självskadebeteende.

 
Evagården har 4 platser för särskilt vårdkrävande 

personer  med psykiska och/eller
neuropsykiatriska funktionshinder och missbruk.

 
Välkomna!

www.kognitivacenter.se
011311014

Marie Hägg Wiberg
Marianne Windisch
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Konferenser och kurser  
- i lugn och ro!

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

Åkerö 9300  
761 94 Norrtälje

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

Ring eller mejla så berättar vi mer.

 
Förstärkt familjehemsvård på KBT-grund 
utredning – behandling - eftervård 

Förstärkt familjehemsvård för ”komplex problematik” 
 – ett mer normaliserat alternativ till institutions- och 
behandlingshemsplacering. 

Möjlighet till en komplett vårdkedja  
– från jourplacering, utredning, behandling i familjehem till utsluss och 
eftervård.  

Målgrupp: Barn och ungdomar  
med komplex beteendeproblematik, neuropsykiatri mm 

Målgrupp: Föräldrar-barn-placeringar 
för utredning alt behandling 
______________________________________________ 

• Familjehem i hela landet 
• Hög servicenivå  
• Teamledare handleder, samordnar och behandlingsplanerar  
• Skriftliga behandlingsrapporter  
• Föräldracoaching  

 
• Dygnet-runt-jour 

 
KBT-förstärkt familjehemsvård 

med ACT-fokus 

 

Fabriksgatan 54 c   702 23 Örebro     vx 019 – 760 45 80    info@teamactum.se    www.teamactum.se  Org.nr: 556765-3372 

• Familjearbete parallellt med placeringen
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Välkommen till SiS ungdomshem 
Margretelund, Lidköping
SiS ungdomshem Margretelund tar emot ungdomar i åldern 
13 till 20 år, dels för utredningar, dels för behandling. Vi 
har en heltäckande vårdkedja med låsbara/öppna platser, 
från akut/utredning till behandling och utsluss ning/
eftervård. 

Vi har också en egen skola, Lidbeckska skolan. Skolans 
målsättning är att erbjuda den skola och praktik som våra 
ungdomar har behov av. 

För dagsaktuell information om platstillgång, vänd er i 
första hand till vår placerings sekretare Elisabeth Olsson  
på telefon 08-453 40 34 eller 08-453 40 00.

För ytterligare information, vänd  
gärna till oss på telefon 0510-889 00. 

 
Vår hemsida hittar ni här: 

www.stat-inst.se/margretelund



Böcker

Det finns någon 
närvarande

Hjärtdrama, psykosskov 
och ett liv med mening

Individer med förvärvad hjärn-
skada behandlas ofta som 
om organskadan orsakar allt 
beteende  som faller utanför  
det normala  och önskade.  
Med denna,  liksom med sin 
föregående  bok; ”Det finns 
någon  därinne”, vill författaren 
Susanna Carolusson bidra till att 
förändra den synen. Hennes son 
har med sina svåra psykosskov  
och en sällsynt närvaro, bidragit  
till detaljerade exempel på 
hur trauma kan bearbetas och 
hanteras  i ett kärleksfullt hållande 
tolkningsarbete.

Ur förordet av Alf Nilsson, profes-
sor emeritus i klinisk psykologi: 
”Psykologer och psykotera peuter, 
oberoende av skolbildning, kan 
läsa boken som en avslöjande 
dokumentation om människans 
fungerande ner i de allra djupaste  
psykiska skikten. Men författa-
rens språk är också inbjudan till 
vårdpersonal som på olika sätt 
arbetar med hjärnskadade pa-
tienter, såväl som patienter med 
allvarliga psykosproblem. Jag re-
kommenderar också boken till alla 
och envar med intresse för hur det 
kan te sig för en människa  som 
drabbas av Tobias olycksöde.” 

Susanna Carolusson
www.recito.se
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Casanova  
Syndromet
Thomas beskriver på ett nära 
och naket sätt sin familjs 
dysfunktionella  beteende och 
hur det senare  i livet kom att ta 
sig i uttryck av ett sexmissbruk. 
I sin resa att få kontakt med det 
svikna barnet i sig får vi läsa kor-
respondensen mellan den vuxna 
och den lilla Thomas. 

Det här är en självbiografi  
som tydliggör vad så många 
människor  lider av. Såväl den ut-
agerande som de anhöriga.

Thomas Ristrand
www.absolutions.se

Boendekoope-
rativet Duetten 
Två mammor bestämmer sig 
för att starta ett boendekoope-
rativ med personlig assistans för 
sina söner med grav utvecklings-
störning. Boken börjar med 
deras  första möte och avslutas 
när pojkarna bott ungefär ett år i 
kooperativet.

”Den energi som tidigare 
användes  att kämpa mot det vi 
tyckte  var fel kan nu användas att 
kämpa  för det vi tycker är bra.”

Detta är ingen instruktionsbok 
utan snararare en inspirations-
bok. Utöver boendet beskrivs 
kulturaktiviteter som kooperativet 
arrangerar, till exempel äppelbio i 
kulturhuset.

Britt Nedestam och Lena Svensk
www.penndraget.se

3096 dagar
Den 2 mars 1998 blev tioåriga  
Natascha Kampusch överfallen 
och bortförd på väg till skolan. I 
över åtta år hölls hon inspärrad i 
ett specialbyggt ljudisolerat källar-
utrymme hos en man vid namn 
Wolfgang Priklopil. Fullkomligt 
utlämnad till förövarens nycker 
tvingades hon utstå såväl fysisk 
som psykisk misshandel, utan att 
veta om hon någonsin skulle bli 
fri igen. När hon som artonåring 
slutligen lyckades fly var hennes 
barndom över.

Med 3096 dagar tar Natascha 
Kampusch tillbaka makten över 
sin egen historia, från uppväx-
ten och kidnappningen fram till 
utbrytningen och Priklopils själv-
mord. Hennes vittnesmål över 
åren i gärningsmannens våld är 
en berättelse utan enkla svar, 
som ger en unik och utmanande  
inblick i fångenskapens  psyko-
logi. Insiktsfullt och drabbande  
beskriver Kampusch den 
frihets berövades vardag: hur 
överlevnadsinstinkten kan få 
människan att anpassa sig till 
de mest extrema förhållanden, 
hur de fysiska betongväggarna  
omärkligt byts ut mot osynliga  
inre murar, och hur man som 
offer  påverkas av en tillvaro där 
förövaren är hela ens värld. 

Natascha Kampusch
www.albertbonniersforlag.se

Vinn
sidan 80

Vinn
sidan 80



Sex och sam-
levnad i skolan
Ungdomsmottagningen på 
nätet,   UMO.se, tar emot 
tusentals  frågor  från unga som 
handlar  om sex och samlevnad. 
Behovet  av kunskaper är stor och 
utmanande.  Attityder, osäkerhet, 
förväntningar, rädslor och frågor 
finns där jämt. Därför behöver 
alla vuxna i skolan vara beredda 
på att fånga upp frågorna när de 
kommer. 

Boken Sex och samlevnad i 
skolan  utgår från den mängd 
data som finns att hämta på 
UMO.se, som är en icke-kom-
mersiell webbplats. Samtidigt  
presenterar boken den senaste  
forskningen, relaterar till 
befintliga  styrdokument och inte 
minst visar på olika metoder att 
arbeta med sex och samlevnad. 
Ämnets tvärvetenskapliga natur 
öppnar för kunskapsutveckling 
och inspiration inom alla ämnen 
och verksamheter på skolan.

Sex och samlevnad i skolan 
vänder  sig till blivande och verk-
samma lärare, skolledare, skol-
sköterskor och alla andra som 
arbetar  med elevhälsa.

Love Nordenmark och  
Cecilia Birgerson-Nordling 
www.norstedts.se

Mordförsök på 
tilliten

En bok om tortyr

I en tillräckligt grym och auktoritär 
miljö kan vem som helst bli torte-
rare”, säger en av de intervjuade  
tortyroffren i denna bok om aktiv 
såväl som passiv grymhet. 

Författaren beskriver också torty-
rens psykologiska konsekvenser 
liksom hur traumat kan överföras  
till offrens barn, trots att dessa 
aldrig varit i närheten av ett krig 
eller en tortyrkammare. 

Gert Svensson
www.carlssonsbokforlag.se
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En ängel till låns
”Det här är min berättelse om 
hur min familjs liv slås i tusen bi-
tar i ett enda slag. En kamp – en 
kamp mot döden för livet. Det är 
en resa vars biljett inte var själv-
vald men tydligen redan betald 
och priset var det högsta tänkbara. 
Calle blev tre och ett halvt år.”  
Humlan Milton

”I denna bok får vi en inifrån-
resa  från en mamma med första-
handskunskap, från en som 
varit  där och upplevt. Det är en 
plågsam  läsning, för det handlar  
om när livet inte blir som man 
vill. När det allra värsta händer. 
Jag hade den stora förmånen  att 
få lära känna Calle – och hans 
mamma och pappa – och följa  
dem genom stora delar av det 
skeende som hans mamma  
skriver  om. Hopp, förtvivlan,  
sorg. Och nu bara sorg. Och ett 
sökande  efter det som ligger 
bortom sorgen.” 
Anders Castor, Barnonkolog

En bok att finnas i varje hem, på 
varje sjuksköterske/ läkarexpedi-
tion, på varje ansvarig politikers  
skrivbord (genomläst!). Den bor-
de ingå i etikutbildningen för 
sjuk-vårdspersonal och tjänste-
män på försäkringskassan, för att 
nämna några ställen.  
Ann Edner, M.D., Ph.d., Över-
läkare, Med. ansvarig Lilla 
Erstagården  Barn- och Ungdoms-
hospice. 

Humlan Milton
www.sivart.se
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Lämnad först, 
hämtad sist men 
älskad mest

En bok om alkohol
missbruk och livet

Så föddes barnboken om al-
koholmissbruk och livet, ”Läm-
nad först, hämtad sist men äls-
kad mest”.

– Den handlar om femåriga Sara 
som bor ensam med sin mam-
ma och är på förskola, ibland 
långa dagar. Utgångspunkten är 
att läsa vad Sara upplever un-
der dagen och sedan tala vidare 
kring detta och försöka få igång 
ett samtal med barnet. 

Bokens Sara berättar inte bara 
om att hon saknar sin pappa – 
och får en kall klump i magen när 
hon gör det – utan också om hur 
hon leker med sin bästis, brå-
kar med en annan kompis och 
blir ledsen när hon ser hur an-
dra barn blir hämtade av sina 
pappor.

– Tanken är att man efter hand 
också ska kunna prata lite mer 
naturligt om det här med miss-
bruk.

Jenny Backaryd, Hanna Norman och 
Minna Ridderstolpe
www.www.mammajenny.se
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Förstärkt familjehemsvård för 
vuxna och ungdomar.

Omfattande konsulentstöd. 
Konsulentbesök varje vecka. 

24 timmars jour.
Skräddarsydda och individuella lösningar.

Vi har jourfamiljer till akutplaceringar
Egen psykiatriker
HVB-tillstånd

Ramavtal med bl a Göteborgs stad.

Vi erbjuder en effektiv hantering och kommer 
snabbt till er för ett första besök. Kontakta oss 

gärna för mer information:

Joe Nilsson
0768-08 98 40

joe.nilsson@jn-utveckling.se

Kontoret
042-29 20 90

Info@jn-utveckling.se
www.jn-utveckling.se

JN-utveckling Välkommen till  
Ungdomshemmet Hajstorp 

- behandlingshemmet  
vid Göta Kanal 

Vi hjälper unga tjejer och killar med psykosociala 
problem som yttrar sig i självskadebeteende, 
utåtagerande, begynnande missbruk, avvikande 
normer och värderingar samt relationsstörningar 
tillbaka till en fungerande 
vardag. 

Vi försöker skapa en 
miljö som är så hemlik 
som möjligt både i  
inredningen och  
atmos fären. Kärnan i 
vårt arbets sätt är att  
få ungdomarna att 
utveckla sin sociala 
förmåga ihop med  
sina medmänniskor.

Ungdomshemmet Hajstorp AB 
Sörby 17, 545 91 Töreboda 
Tel: 0506-132 40, Fax: 0506-132 44 
hajstorp@telia.com, www.hajstorp.se

I samverkan med Ungdomshemmet Muggebo

Motivation

Glädje

Motivation
Struktur

Sociala Relationer

För ungdomar
med behov av stöd

t 0224-566 00

En mycket speciell skola...
Hos oss får alla ungdomar erfarenhet och kunskap som gör att de växer och blir mer självständiga i sina 
liv. Med tydlig struktur och kognitiva hjälpmedel ger vi våra ungdomar förutsättning att förstå och klara 
sin vardag. 

Livskunskap  
Ilskekontroll 
Social färdighetsträning

Vi erbjuder undervisning och boende enligt LSS och har kontinuerligt intag under året. Vi har 
öppet årets alla dagar. 

•
•
•

Vi vill göra avtryck i våra ungdomars liv!

www.salbohedskolan.se

VÅRLJUS FAMILJECENTRUM är en av landets ledande verksamheter för familjer med 
barn mellan 0-20 år.  Vår utredningsavdelning vänder sig till familjer med barn mellan 0-12 år. 
Vår behandlingsavdelning arbetar med familjer med barn upp till 12 år och vårt mobila team 
med familjer med barn och ungdomar upp till 20 år.  Vi har lång erfarenhet att utreda och 
behandla komplicerade familjeärenden som kräver mer omfattande och varierade insatser 
än vad en traditionell barnavårdsutredning eller behandling kan ge.

• Omsorgsutredningar enligt BBIC-strukturen
• Skyddat boende i dygnsvård
• Krisomhändertagande
• Jourboende

VI ERBJUDER:
• Anknytnings- och samspelsutredningar, 
  övningar och behandling

• Personal med hög kompetens och 
   lång erfarenhet

När mer måste till

LÄS MER PÅ WWW.VARLJUS.SE
• Mobilt team
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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

•
•

•
•
•
•

Syster Hulda Englunds stiftelse  EKELIDEN

 

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

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

Kvalitetscerti�erade enligt SS-EN ISO 9001:2008

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

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

Selene-kollektivet är inriktat på behandling av kvinnliga missbrukare. Vi har vår 
verksamhet förlagd i lantlig miljö på Gotland.

Målet är att stärka självkänsla och kompetens hos klienterna så att de ser, och 
vågar välja, andra vägar än tidigare och komma bort från missbruk och destruk-
tiva livsmönster.

Behandlingen utformas efter den enskildes behovsbild. Ett litet ställe med bara 
sex platser för dem som behöver lugn och ro. Gruppsamtal, enskilda samtal, 
föreläsningar, symboldrama och taktil stimulering är inslag i behandlingen.

Behandlingshemmet för
 kvinnliga missbrukare

www.selene-kollektivet.se
Tel. 0498-481076

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

Vid Kosmo Vilbo i Köpingebro nära Ystad erbjuder vi ett 
boende för människor med psykiska funktionshinder. 
Här lär och tränar vi vardagliga sysslor, rutiner och andra 
färdigheter som krävs i det sociala umgänget. 

Vacker trädgård och stimulerande aktiviteter
Tillsammans med vår trädgårdsterapeut är vår vackra 
trädgård med dess färger, former och dofter en källa  
till inspiration och harmoni. Vi har även en symbol- 
pedagog som använder färg och form på samma sätt 
när man exempelvis målar eller arbetar med lera. Till 
detta kommer alla vardagliga aktiviteter såsom motion,  
bakning, handlingsturer med mera. 

Integrerad psykologisk terapi (IPT)
IPT är ett träningsprogram som bygger på kognitiv 
beteendeterapi i grupp. Programmet består av fem 
träffar där de tre första handlar om att träna kognitiva 
funktioner och de två sista om sociala färdigheter.  

Tala med Liselott Ögren
0703-14 51 30 eller
liselott.ogren@kosmo.se

www.kosmo.se

Välkommen till Kosmo Vilbo
psykiatriboende. 

Svårt att få balans i din  
autismverksamhet?

Brukare som bits, sparkas eller 
rivs eller har  andra 

problemskapande beteenden?

Elisabeth Råberg  handledare, utbildare eller föreläsare och 
författare till boken ”Omsorg utan våld. Konsten att möta 
människor med autism”.
Elisabeth  är en av de få utbildarna i Sverige som både bedriver 
verksamhet för personer med  autism och som  lever med sina 
två autistiska söner. Hon är journalisten som startade en privat 
verksamhet kring sina egna barn och som efter sin debutbok  
”Omsorg utan våld. ”blivit en  eftertraktad föreläsare och  
utbildare  i ämnet autism.
Elisabeth förespråkar preventivt arbete, visuella tydliggörande, 
metoder, ett enhetligt förhållningssätt. Byggt på positivitet där 
man har  brukarfokus. Elisabeth har med konkreta råd och tips 
lyckats vända flera verksamheter - från kaos till balans.

Hennes bok ”Omsorg utan våld. Konsten att 
möta människor med autism” är den mest sålda 
läroboken under 2010. Hon har lagt stor vikt vid 
att skriva om det svåra funktionshindret  med 
ett enkelt språk. Hennes mål är att alla ska 
förstå autism – oavsett tidigare skolning.
Köp boken direkt från hemsidan  
www.aspereds.se
Förfrågan kring Elisabeths utbildnings-
tjänster gör du via mail:  
autismkonsulten@aspereds.se

Den mest sålda läroboken under 2010!
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Gästkrönika

Bodil Långberg 
Kanslichef
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

B
arns delaktighet i samhället har 
blivit en särskilt viktig fråga 
under senare år. Den fastslogs 
i FN:s konvention om barnets 
rättigheter som Sverige skrev 

under för mer än 20 år sedan, men det är 
först under senare år som dess betydelse och 
konsekvenser lyfts fram inom hälso- och 
sjukvården. Bland annat fick vi för drygt 
ett år sedan en bestämmelse i Hälso- och 
sjukvårdslagen om barns rätt till informa-
tion och stöd som anhöriga inom såväl den 
somatiska som psykiatriska vården. 

Det finns många bevis på att om barn in-
volveras som anhöriga så tar vi tillvara en 
kompetens som gör det bättre för oss alla. 
Både barn, föräldrar och personal gynnas 
om barnen behandlas som levande subjekt. 
Det lönar sig alltid att prata med barn ef-
tersom de själva är experter på sina egna 
liv och vet vad de vill ha svar på och vilket 
stöd de behöver. Personal som lyssnar på 
barn och unga skapar förutsättningar för ett 

framgångsrikt stöd och blir därmed också 
nöjdare med sina egna arbetsinsatser. Barn 
blir tryggare och de vuxna patienterna lug-
nare om man vet att barnen får information 
och stöd.

Ska man uppfylla Hälso- och sjukvårds-
lagens och Barnkonventionens intentioner 
om barnets bästa måste man helt enkelt 
prata med barn, men i praktiken blir det 
ändå inte alltid så. Visst kan det finnas hin-
der och svårigheter i organisationen, men 
ofta ligger de hos oss vuxna. Självklart kan 
professionella inte heller alltid uppfylla 
barns önskemål. Det viktigaste är den bä-
rande dialogen där man också tar hänsyn 
till barnets ålder och mognad. Jag förstår 
att det låter enkelt och att vardagen många 
gånger ser annorlunda ut, men någonstans 
måste vi börja.

En bra start kan vara att ta reda på vilka 
patienter som har barn och informera dem 
om vad som sker. I vår kultur är vi inte all-
tid vana att tänka på barn som anhöriga 

till sina vårdnadshavare eftersom anhörig-
begreppet vanligen omfattar vuxna. Men 
vänder vi på perspektivet blir stora grupper 
synliga. I Sverige finns cirka en halv miljon 
barn till missbrukare, allvarligt somatiskt 
sjuka eller psykiskt sjuka föräldrar där vi 
vet att många far illa av att lämnas utanför. 
Som anhöriga oroar sig barnen för vuxna 
och vice versa. 

Vi måste skynda på processen inom vår-
den när det gäller att göra barnen delaktiga. 
Hur lång tid det tar, hur snabbt vi kommer 
att gå framåt, är ett oskrivet blad. Barn 
har ofta inte kännedom och kunskap om 
fysiska och psykiska sjukdomars förlopp 
bara hur de visar sig, men de kan beskriva 
sina upplevelser och känsla av vad de skulle 
vilja ha för stöd. Det är den informationen 
som är viktig att bli förtrogen med. Sedan 
är det upp till oss vuxna att ta över efter 
bästa förmåga.

Det lönar 
sig alltid 
att prata 
med barn
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-den talande knappen
En kär röst 
kan ge tröst

Diskettgatan 11B, 583 35 Linköping
www.voisec.se

En minuts inspelningstid
för korta meddelanden
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www.forsagarden.se

Forsagården är ett behandlings
hem med 22 platser.
Vår inriktning är män och  
kvinnor med lättare eller  
tyngre psykiatriska vårdbehov.
Vi tar även emot dubbel
diagnoser och andra missbruksrelaterade tillstånd.

Vi har lediga platser

Kontakt Yvonne Östling föreståndare/ssk
Tel 049910340
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”Det är med en helhetssyn, behandlingsmetoder och i  
medlevarskap vi kan förändra invanda mönster och skapa 
tillit till vuxna.”

Målgrupp
Pojkar och flickor  i åldern 13-20 år. Relationsstörning-
ar, psykosociala problem, ADHD/DAMP,  Asperger,  

skolproblem samt familjeproblematik.

Behandlingsinnehåll
•     Helhetssyn
•    Medlevarskap
•    DBT
•    Familjesamtal  
•    Mellanvårdsboende 

Hemsida: www.skogsbrynet.org
Mail: info@skogsbrynet.org 

Telefon: 0301 42844

Skogsbrynets HVB och Skola

På Solsunda möts du av en starkt engagerad 
personal som arbetar utifrån tanken att varma och 
förtroendefulla relationer är nyckeln till trygghet 
och värdighet.

I samspelet mellan relationer och en kreativ 
 boendemiljö vill vi inspirera och stödja varje 
 enskild individ till att vilja, våga och orka utmana 
och förändra sin situation.

Välkommen att läsa mer på vår hemsida
 
www.solsunda.se

Solsunda hvb 
i Nacka 

Vård och boende för vuxna personer 
med psykiska funktionshinder

att vilja, våga och orka

Kontakta: Patrik Sjösten, verksamhetschef.
Tel. 08-557 72 514             patrik.sjosten@solsunda.se  *

Monter: VH01:31
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Webbkamera i familjehem
Modern teknik fördjupar kontakt

En svensk-dansk uppfinning har gett socialtjänsten i Malmö 
bättre kontakt med barn placerade i familjehem.
–  Telefon i alla ära, men här ser man varandra och får en 
annan kontakt, säger socialsekreterare Pernilla Ljungberg.

Text och Foto: Marie Bergström

–  Det som har varit mest lyckat för mig har varit att få 
barnen att prata med sina föräldrar via Skype. Men 
för andra kollegor har det varit att själva ha mycket 
kontakt med barnen, säger Pernilla Ljungberg.



”
Ddduuuuup”. Pernilla Ljungberg 
kopplar upp sig mot Skype. 

Sedan drygt ett år tillbaka an-
vänder hon och hennes kollegor 
vid Fosie stadsdelsförvaltning i 
Malmö videosamtal för att prata 

med barn placerade i familjehem. 
Socialsekreterarna började använda verk-

tyget på försök och såg snart att det hade 
positiva effekter.

–  Det här är ungdomarnas sätt att kom-
municera med varandra och vi måste följa 
med lite i utvecklingen. Man ser varandra 
och får en annan kontakt än via telefon. 
Man kan se om den man pratar med är 
upprörd, ledsen eller glad, säger Pernilla 
Ljungberg.

Fosie erbjuder alla blivande familjehem 
möjligheten att få en webbkamera som bar-
nen kan använda. Förutom att socialsekre-
terarna har kontakt med barnen via Skype 

–  Det är lättare att få kontakt med barnen genom kameran än via te-
lefon. Sen märker man att vissa barn tycker att det är roligare än an-
dra, säger socialsekreterare Jenny Björkén.
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” Det här är ungdomarnas 
sätt att kommunicera med 
varandra och vi måste följa 
med lite i utvecklingen

Tel: 0278-456 22
E-post: info@murarsgard.se
Hemsida: www.murarsgard.se Monter: VH05:41

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

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

 Vi arbetar med relationssvårigheter, beroendeproblematik, 
asyl/injvandrarproblematik, Föräldrar med utvecklingsstörn-
ing, utredningsstöd till socialtjänstens barnavårds utredningar 
där vi fokuserar och inventerar utifrån BBIC´s föräldraförmågor. 

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

 Murars Gård bedriver vård enligt SoL, LVU, LVM 

Dagöholms Behandlings- och 
Utbildningscenter

Målgrupp
vi har 40st platser

Män/kvinnor/par. 
Alkohol/narkotika/
läkemedelsmissbruk/
beroende var för sig eller i 
kombination (blandmissbruk, 
blandat substansberoende). 
Läkemedelsassisterad 
behandling vid opiatberoende. 
Samsjuklighet.  ADHD.

Verksamhet
Behandlingsprogrammet 

är individuellt utifrån en 
psykodynamisk grundsyn 
och har en tydlig struktur 
där det dagliga schemat 
styr. Schemat innehåller 
skolarbete, fysisk träning, 
individuella samtal, 
gruppsamtal (MI).

För frågor och allmän upplysning
VD. Anna Lena Borén 
anna.lena.boren@dagoholm.se
0708-38 35 91 / 0150-66 41 00

Biträdande föreståndare 
Annette Gjers 
annette.gjers@dagoholm.se
0150-66 41 02

640 23 Valla, tfn 0150-66 41 00            info@dagoholm.se

www.dagoholm.se 
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uppmuntrar de även barnens föräldrar att 
ha det.

–  När barnen bor långt ifrån sina föräldrar 
blir det lätt långt mellan gångerna de ses. Jag 
har en pojke vars föräldrar bor i ett annat 
land och de har mycket kontakt via Skype. 
Det fördjupar relationen att se varandra och 
kan göra det lättare när man ska träffas. Det 
är jätteviktigt.

Men även om Skype har flera fördelar är 
tanken inte att det ska ersätta andra kom-
munikationsvägar.

–  Det ska bara vara ett komplement till 
övrig verksamhet. Det är bra att det finns 
alternativ. 

Snabbt med telefon

Socialsekreterarna träffar ändå barnen öga 
mot öga fyra gånger om året. Och i vissa 
lägen är telefonen fortfarande bäst.

–  Det är alltid snabbast att lyfta telefonen 

och ringa. Man får försöka använda sig av 
fördelarna med de olika verktygen. Man 
kan inte bara rusa på. Ibland kanske man 
behöver avståndet som det innebär att prata 
i telefon. 

Fosie har inga riktlinjer för hur ofta de ska 
använda Skype, de rättar sig i stället efter 
barnen.

En möjlighet - inte ett krav

–  Vi har inga givna regler. Ibland kanske 
man inte har någon Skypekontakt alls. Det 
var några barn som jag hade kontakt med 
som inte fick det att fungera med tekniken. 
Andra använder det jättemycket. Skype ska 
vara en möjlighet - inte ett krav.

De flesta samtal är inbokade i förväg. Men 
det händer också att barn ringer upp social-
sekreterarna när de är uppkopplade.

–  Det händer inte jätteofta. Men det här 
gör att vi kan finnas tillgängliga.

Fosie är fortfarande inne i lite av en för-
söksperiod med metoden. Olika socialsek-
reterare använder det olika mycket och på 
olika sätt. Men i framtiden tror Pernilla 
Ljungberg att verktyget kommer att få en 
tydligare roll.

–  Det kommer att vara något mer själv-
klart som man vet finns där. När det gäl-
ler föräldrarna får man kanske jobba lite 
mer på det för att få dem att börja använda 
det, det är teknik och något som ska sättas 
igång.

Hon rekommenderar andra kommuner 
att ta efter.

–  Det har gett positiv utdelning för oss. 
Vi har bättre kontakt med vissa barn och i 
andra fall har föräldrar och barn fått bättre 
kontakt. Det har varit en positiv upplevelse 
och jag tycker att det är värt ett försök.

Internetkommunikationsföretaget grundades 2003 av Niklas Zennström och Janus Friis. 
De erbjuder bland annat videosamtal över internet gratis. Varje användare har en lista där de 
kan lägga till andra medlemmar som de vill ha kontakt med. På listan syns vilka av ens kontakter 
som är inloggade och dem kan man ringa upp.
Sista kvartalet 2010 hade Skype i snitt 145 miljoner uppkopplade användare varje månad.

Källa: Skype

Baggium Vård & Behandling erbjuder en hel vårdkedja där vi kan möta den ungas behov 
för en individuell lösning. Vi erbjuder konsulentstödda familjehem och små hemlika HVB-
enheter i både lantlig- och stadsmiljö, med möjlighet till utslussning till eget boende. I 18 
år har vi arbetat med att skapa goda behandlingsalternativ i Västra och Södra Sverige. 
Vi erbjuder centrala resurser med bl.a. legitimerade psykologer och en integrerad skol-
verksamhet. Vår behandlingspersonal är utbildad i BBIC. Vi har ramavtal med 70 svenska 
kommuner.

Baggium Vård & Behandling
- En hel vårdkedja

www.baggiumvob.se

Målgrupper:
Invandrarungdomar i riskzonen•	
Ensamkommande	flyktingbarn	•	
& 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



armt välkommen till BjörkhagaV
Vi är ett privat boende med kompetens, 

som erbjuder högkvalitativ vård i genuin 
miljö med hemmakänsla. 

Björkhaga har tillstånd enligt SOL 
och tar emot boende från hela Sverige. 

Vi har totalt 32 platser, 1 enhet med 
9 lägenheter för demensvård. 
1 enhet med 23 lägenheter för 

psykiska funktionshinder.
Vi erbjuder aktiviteter och stimulans 

utifrån våra boendes önskan, 
förmåga och behov. 

Djur är en bra källa till aktivitet 
så om man har ett mindre djur, 

som man kan sköta med lite hjälp
är man välkommen att ta med det 

till Björkhaga.
Orderljungsvägen 39

284 38 Perstorp
Tel: 0435-355 95  www.bjorkhaga.com

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

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

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

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

www.tallkullen.se

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

Nyhemsgatan 40
641 51 Katrineholm

Tel 0150-135 00

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

www.tallkullen.se

SiS LVM-hem Ekebylund/Östfora
För kvinnor och män med missbruksproblem

SiS LVM-hem Ekebylund/Östfora
Skånela  
195 96 Rosersberg 740 21 Järlåsa
Tel 08-594 306 00 Tel 018-564 500 

Ekebylund har
• utredning
• kvinnoprogram
• individuell behandling
• återfallsprevention
• motiverande samtal

Östfora har
• fysisk rehabilitering
• individuell behandling
• CRA
• återfallsprevention
• motiverande samtal

Deltagården är vackert belägen 3 mil sydost
om Sala mitt emellan Uppsala, Västerås och
Gävle, nära Färnebofjärdens Nationalpark.

S T I F T E L S E N

Stiftelsen Delta
Råsboda, 74045 Tärnsjö

delta.stiftelsen@telia.com
www.stiftelsendelta.se
Tel 0292-440 50, 440 28

Mobil 070-357 17 80

Deltagården HVB tar emot vuxna män med 

missbruksproblematik.

Utför neuropsykiatrisk utredning. 

Erbjuder kognitivt manualbaserat

kriminalitetsprogram och återfallsprevention.

MI som förhållningssätt.

ASI och/eller ADDIS kontinuerligt.

Till verksamheten finns sju personal. 

Bemanning dygnet om.

Psykiatriker, Läkare, Psykolog och

terapeuter kopplade till verksamheten.

 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



 Nyöppnad Psykologmottagning i Göteborg    

 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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

HEMMET 
12 platser för 
vuxna män i 
behandling 

och  6 platser 
i utslussning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÅLGRUPP 
Vuxna män 

med alkohol- 
eller drogmiss-

bruk, även i 
kombination 

med psykiska 
svårigheter. 

 
 
 

Behandling 
med omsorg 

 Det lilla behandlingshemmet  med de stora möjligheterna 
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Generationsskifte på kontoret

Alla kan inte samarbeta
Text: Annika Rådlund  
Foto: Annika Rådlund och Steelcase

A
tt vissa medarbetare visar extra stort 
motstånd till förändring och att andra 
inte alls trivs på ett traditionellt ut-
format kontor kan ha sin förklaring i 
vilken generation de befinner sig i.

Zoë Humphries arbetar och föreläser 
om forskning som rör arbetsmiljö för företaget Steel-
case. Hon är specialiserad på att arbeta med bolag som 
vill utveckla sin arbetsmiljödesign, arbetsplatsstan-
dard och strategi. Ett av hennes arbeten är att utveckla 
alternativa arbetsytor för organisationer som vill in-
troducera nya arbetssätt för att göra arbetet mer ef-
fektivt och göra de anställda mer effektiva. Hennes se-
naste föreläsningar handlar om hur olika generationer 
samarbetar på arbetsplatsen och vad det beror på att 

det kan uppstå samarbetssvårigheter. Hon delar upp 
de olika generationerna i fyra olika grupper;

Hon förklarar att är någon född inom ett visst års 
spann så går det inte att ta sig ur den gruppen.

Planera för olika typer av arbetssätt på kontoret så att det passar 
olika generationer. Tänk på att det nya kontoret ska fungera för 
en grupp ensamvargar, en grupp som samarbetar och en annan 
grupp som behöver handledning.

	 	 Född	 	 Ålder idag
1. Traditionals	 1928-1945	 65-73	år	
Går	i	pension	inom	några	år	och	tar	sin	kunskap	med	sig.
2. Boomers 1946-1964	 46-64	år	
Har	hjälp	till	att	forma	den	moderna	världen.
3. Generation X	 1965-1980	 30-45	år	
Rider	på	vågen	av	den	tekniska	revolutionen.
4. Millenials 1981-1999	 10-29	år	
Vet	att	arbete	inte	är	en	plats,	det	är	ett	sinnestillstånd.

Generation X
1965-1980

Hennes	generation	rider	på	vågen	
av	den	tekniska	revolutionen.

Boomers
1946-1964

Hans	generation	hjälpte	till	att	
forma	den	moderna	världen.

Traditionals
1909-1945	

Hans	generation	går	i	pension	
inom	några	år,	och	tar	sin	kunskap	

med	sig.

Millenials
1981-1999

	Hon	vet	att	arbete	inte	är	en	
plats,	det	är	ett	sinnestillstånd.

68 www.ssil.se



– Är man född till att vara en Millenium så är man 
alltid en Millennium. Det går inte att komma ur den 
formen, menar hon.

Om de olika grupperna delar arbetsplats så finns det 
en del problematik i det.  En del kan nämligen inte 
samarbeta.

–  Konflikter är naturligt men det saktar ner arbetet, 
säger Zoë Humphries.

Det finns några saker som är speciellt typiska för de 
olika generationerna.

Det som har format dem är andra världskriget, folk-
hemmet, välfärden och radion.

De frågar inte efter en andra åsikt och de ifrågasät-
ter inte auktoriteter. Traditionals har arbetat länge 
eftersom de slutade sin utbildning och gick direkt till  
arbete. För dem finns en naturlig hänsyn till äldre och 
de respekterar auktoriteter. De klädde sig som sina 
pappor och såg därför ut som dem när de var unga.

Nu arbetar de kanske inte heltid längre utan halvtid 
i stället. Det är de som har skapat arbetsplatsen men 
den är byggd för det som varit, inte för framtiden.

Den här gruppen är ofta arbetsnarkomaner. De tror 
att man måste vara på kontoret och att bli sedd där 
räknas som att man arbetar. De kan hänga kappan på 

stolen och gå ut – men de är fortfarande där. Boomers 
vill alltid bevisa att de har arbetat sina timmar och de 
vill se sina medarbetare hela tiden och veta vad de gör. 
Den här generationen älskar teknik och är den största 
konsumenten av alla när det gäller tekniska prylar. De 
vet inte hur man fixar tekniken men de älskar den. 

Zoë Humphries förklarar att det är därför som iPod 
reklamen är ”So simple that I can do it” för att den är 
riktad till just den här målgruppen.

–  De är livrädda för att de inte klarar teknologin.
Det som har influerat den här gruppen är; Ikea, te-

levisionen, The Beatles, det svängiga 60-talet och pre-
ventivmedel för kvinnor. De såg inte ut som sina fäder 
som Traditionals gjorde utan de såg mer ut som ton-
åringar och de var starkt influerade av rockmusiken 
och Beatles när de växte upp. Boomers är optimistiska 
och det var de som startade industrin kring hälsa- och 
välbefinnande.

Boomers kommer från uttrycket Baby boom. De är 
en stor generation. De var många i skolan och de gick 
i stora skolklasser, därför är de duktiga på lagsport 
och de vill bli sedda och stå ut från mängden. Mycket 
hände under deras uppväxt, de kom hem till ett tomt 
hus för att föräldrarna arbetade och var inte hemma. 
Därför ser de inte familjen som en enhet.

Zoës tips för den som ska diskutera något med en 
Boomer; Var väl förberedd, ha kunskap om vad du 
ska prata om, ha all information du behöver – för det 
kommer de att ha!

Många av dem vill inte jobba i stora företag och de 
trivs bättre i små grupper. De tycker om att arbeta och 
många av dem gör om sin hobby till arbete. De vill ha 
mer frihet, för dem är självständigt arbete viktigt. De 
är flitiga bokläsare och går ofta till biblioteket.

De har vuxit upp med ABBA, Björn Borg, Olof Pal-
me, disco, pop, nyromantik, digitala klockor och Eu-

Generationsskifte på kontoret

Alla kan inte samarbeta

Generation X 

Fördelar

•	Accepterande	
•	Tekniskt	kunnande	
•	Självständig
•	Orädd	för	

auktoriteter	
•	Kreativ

Utmaning

•	Otålig
•	Andra	seder	och	vanor
•	Skeptisk
•	Snabb	att	kritisera

Boomers

Fördelar

•	Driven	
•	Servicekunnig	
•	Företagsam
•	Förhållande	
•	Vill	vara	till	lags
•	Lagspelare

Utmaning

•	Teknologin
•	Inte	av	samma	åsikt	som	

sina	jämlikar
•	Går	fram	för	snabbt
•	Överkänslig	för	feedback
•	Självcentrerad	och	fördö-

mande
•	Inte	naturligt	budget-

medveten

Traditionals

Fördelar

•	Stabil	
•	Vill	redogöra	i	

detalj	
•	Noggrann
•	Lojal	
•	Hårt	arbetande

Utmaning

•	Gillar	inte	förändringar
•	Tar	längre	tid	att	lära	sig	

nya	saker
•	Ovillig	att	”röra	om	i	

grytan”
•	Obekväm	med	konflikter
•	Inåtvänd

Kontorsrum med 
glasväggar är bra för 
de som vill arbeta 
mer enskilt men 
ändå känns det 
öppet för kontakt 
och kommunikation.
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ropeiska unionen.
Zoë Humphries förklarar ett par av bakgrunderna 

till varför Generation X är som de är;
–  Generation X har sett fler skandalhistorier i tid-

ningarna är de Traditionella, därför är Generation X 
också mer kritiska. Är det här sant? 

Generation X växte också upp under tiden som  
miniräknare blev lika små som kreditkort, och det 
tyckte de var fantastiskt.
Dessa arbetare söker sig ofta till företag som ger bra 

semester. De tror ofta att de har fem karriärmöjlighe-
ter på gång samtidigt. Det som påverkat dem mycket 
är; My space, facebook, Harry Potter, gentekniken, 
www, portabel teknologi, växthuseffekten, globalise-
ringen. Millenials har vuxit upp med teknologin och 
har byggt upp sina relationer via Internet. De har spe-
lat spel där man kan starta om utifall man dör, det har 
skapat ett tänk som gör att de inte ser konsekvenserna 
av sitt handlande. Millenials saknar säkerhetstänk och 
de är inte ansvarstagande. De är vana att föräldrarna 
tar ansvar för dem. Nej betyder inte samma sak för 
dem som för de andra generationerna. Teknik är na-
turligt för dem. Om de har fått en deadline är det inte 
säkert att de slutför jobbet i tid, för om de inte för-
står uppgiften så lägger de ner den. De frågar inte efter 
hjälp och därför behöver de en handläggare som ger 
stöd. Har du tänkt på det här? Har du gjort det här?

Det finns fler Millenials än Generation X-arbetare.

Vilka samarbetar bäst?
Zoë Humphries förklarar vilka av de olika genera-
tionsgrupperna som samarbetar bäst.

– De som är födda Traditionals och Boomers fung-
erar bättre ihop än Generation X och Millennium.
• Generation X ogillar att Traditionals är motstånda-

re till förändringar. 
• Boomers ogillar att Generation X tar så lätt på för-

ändringar. 
• Millenium-generationen ogillar Boomers för att de 

tycker att de stökar till vår planet. 
• Traditionals ogillar Millenium för deras insiktsfulla 

mentalitet.
Därför tycker hon att det är viktigt att det finns olika 

typer av arbetsmiljöer på kontoret för att alla ska ha 
en möjlighet att trivas.

– Undvik hierarkisk design på kontoret. Ta bort fy-
siska barriärer så som långa korridorer med små rum. 
Cellindelningar kan hämma kommunikation, innova-
tion och lärande. Stötta ansikte mot ansikte-handlägg-
ning.

Plats för samarbete

Det bör finnas olika typer av skrivbord där det finns 
plats för samarbete och även soffgrupper och andra 
grupparbetsplatser.  

Studierna visar att det är fler som pensioneras än 
som kommer in på arbetsmarknaden.

–  Det är de med akademisk utbildning och andra 
hög re utbildningar som jag pratar om. Forskare och 
geologer kommer att bli väldigt eftertraktade.

Eftersom arbetsplatserna är byggda för den äldre ge-
nerationen och inte för framtiden tycker Zoë Humph-
ries att det är hög tid att se över kontoren så att de pas-
sar alla som  ska jobba där.

–  Vid stressiga arbetsperioder behöver kontoret sam-
arbeta bättre och prestera mer, då är sådana här saker 
väldigt viktiga för att det inte ska försvinna tid på kon-
flikter.

Millenials

Fördelar

•	Betydelsefull	
•	Realistisk	
•	Orubblig
•	Hjältemodig	
•	Kan	göra	flera	

arbetsuppgifter
•	Förstår	teknik

Utmaning

•	Behöver	handledning	
och	struktur

•	Oerfaren
•	Hoppar	från	jobb	till	jobb
•	Redogör	inte	i	detalj
•	Självcentrerad	och	

fördömande
•	”Jobb	är	inte	allt”

–  Många av 
Traditionals- 
generationen 
kommer att gå i 
pension inom de 
närmaste åren. 
De ha byggt upp 
arbetsplatserna 
efter sin generations 
arbetssätt och inte 
för framtiden, då 
andra generationer 
kommer att 
komma in i 
organisationerna, 
förklarar Zoë 
Humphries.

För handledning och coachning av Millenials och för de som vill samarbeta behövs 
platser för grupparbete.

Olika typer av arbetsplatser tilltalar olika generationer, vissa 
vill samarbeta och andra vill jobba enskilt.
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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!

Vill du prata valfrihet på Socionomdagarna  
& bredda ditt vetande om vårdvalet?

 Den 11 oktober kommer Anna Bendz, Fil Dr & lektor vid 
statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet, att 

närvara & delta i vår monter (VH06:18) i Viktoriahallen, 
Älvsjömässan i Stockholm.

 
Hennes nuvarande forskning är inriktad mot de nya 

valfrihetsreformerna inom den svenska välfärdsstaten (Lagen 
om valfrihet & vårdval). I forskningsprojektet studeras bland 

annat vad medborgarna tycker om vårdvalet och vilka politiska 
skiljelinjer som valfrihetsreformerna ger upphov till. 

 
 

Haga Göstorp är ett psykiatriskt & psykosocialt SoL boende i 
centrala Båstad i Skåne & på landet utanför Laholm i Halland.

Vi har ramavtal med i stort sett alla kommunen i Sverige.

VÄLKOMMEN TILL OSS!
www.hagagostorp.se

0431-78170     www.hagagostorp.se

Är det 
ingen 
som 
förstår?
VISION UTREDNINGSHEM 
TÅSJÖ är ett HVB-hem för 
unga män och kvinnor 
i åldrarna 15 till 21 år. Vi 
jobbar med utredning av 
multipla neuropsykiatriska 
funktionshinder, ofta i 
kombination med bl a 
missbruk, självskadebe-
teende, psykiska problem 
och social problematik. 

www.visionutredningshem.se
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Text: Ove Hansen Foto: Privat

H
elle Wijk är docent vid 
Sahlgrenska Akade-
min och Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg. 
Huvuddelen av hennes 
forskning rör miljöer 

för äldre patienter med demensproble-
matik. Hon är legitimerad sjuksköterska 
också och det var i det arbetet hon tidigt 
upptäckte att patienter med demenssjuk-
dom ofta uppmärksammade, kommente-
rade och reagerade på färger. Detta väckte 
hennes nyfikenhet och ledde till att hon för 
tio år sedan började sina undersökningar 
avseende äldres färguppfattning.

–  Många vårdmiljöer kan på grund av 

sin utformning verka direkt hindrande för 
patienternas rehabilitering. Hur vårdmil-
jön skall utformas till stöd för patienternas 
hälsa handlar om ett nära samspel mellan 
arkitekter, forskare och de som arbetar och 
vistas i vårdens miljöer, säger Helle Wijk 
och förklarar att exempelvis kan arkitek-
tens kunskaper om vårdbyggnadens form 
och funktion skilja sig från forskning kring 
användarvänlighet och påverkan på dem 
som ska nyttja lokalerna. 

Ett annat problem kan vara att de som 
arbetar inom vården ofta inte har den kun-
skap om ljus- och färgsättning samt ma-
terialval som behövs för att skapa en väl 
fungerande miljö. 

Rätt färg
Viktigt för äldre och demenssjuka

Helle Wijk har forskat kring hur vårdmiljöns utformning 
påverkar hälsa och välbefinnande för patienter, anhöriga och 
vårdare. Som en del i studierna har hon bidragit till kunskap 
om hur färguppfattningen påverkas vid Alzheimers sjukdom.

Helle Wijk, docent vid Sahlgrenska Akademin.
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–  Med ökat samarbete och förståelse mel-
lan yrkesgrupperna kring hur vårdmiljöer 
ska utformas kommer det fungera allt bätt-
re, säger Helle Wijk.

I sina studier har hon undersök hur olika 
aspekter av färg uppfattas hos 80- respek-
tive 95-åringar och hos patienter med Alz-
heimers sjukdom. Att 80-åringarna klarade 
testerna något bättre än 95-åringarna var 
kanske inte så förvånande. Mer överraskan-
de var då att patienterna med Alzheimers 
sjukdom klarade av att skilja mellan närlig-
gande färgnyanser lika bra som 80-åring-
arna utan demenssjukdom. Det tyder på att 
det är åldern mer än demenssjukdomen som 
påverkar den här förmågan.

Lättare att orientera sig

Den forskning som Helle Wijk arbetat med 
har resulterat i diskussioner ute i verksam-
heterna om hur man kan föra in forsk-
ningsresultaten i vardagen. Att exempelvis 
förtydliga viktiga ingångar för patienterna 
med kontrasterande färgsättning och ka-
mouflera andra som inte behöver uppta 
patienternas uppmärksamhet. På detta sätt 

kan personer med risk för desorientering 
lättare orientera sig och känna igen sig. 

–  Det är inte vetenskapligt utrett hur detta 
fungerar men man har helt klart märkt att 
patienterna är lugnare och att de har lättare 
att orientera sig. Det är viktigt att de känner 
sig hemtama, men när det gäller känslan av 
att vara i hemmiljön, hur man jobbar för 
att få till den, så beror det till största del på 
hur personalen är, att de jobbar så att pa-
tienterna känner sig välkomna. Den känslan 
kan man inte måla fram, säger hon.

Även i måltidsmiljöerna har man försökt 
få till kontraster så att de äldre ska känna sig 
lugna och tillfreds för att underlätta i deras 
vardag. Glas och porslin som kontrasterar 
mot mat och dryck kan underlätta och sti-
mulera lusten att äta. Bestick på en brokig 
duk och filmjölk i en vit tallrik kan vara till-
räckliga hinder för att den som är gammal, 
ser lite dåligt och har problem med minnet 
ska kunna äta självständigt.

Tydliga kontraster är ofta bra. Ett mörkt 
bord på en mörk matta är därför sådant som 
bör undvikas, det kan göra det svårare att se 
var man ska sätta ner koppen. I badrum kan 

en färgsatt interiör ha en positiv inverkan 
på orientering och igenkänning. Ett avvi-
kande kakel mot det vita badrumsporslinet 
kan förtydliga rummets funktion liksom 
att toalettringar och andra detaljer som är 
färgsatta pockar på uppmärksamheten på 
ett positivt sätt. Däremot bör man undvika 
skarpa kontraster vid trösklar och golv. Det 
kan lätt uppfattas som nivåskillnader och 
kan därmed öka risken för att ramla. Att an-
vända olika färger på ett rums motstående 
väggar och ha tydligt markerade golvlister 
gör det lättare att uppfatta rummets gränser.

Ingen rätt eller fel kulör

Hur färgsättningen ska vara beror alltså på 
vilka ytor det handlar om. Det finns ingen 
rätt eller fel kulör, det handlar istället om 
hur färgerna används. Men nu är färg bara 
en liten del av vårdens miljöer. Alla övriga 
aspekter får inte glömmas bort menar hon.

–  Buller, långa opersonliga korridorer med 
mera är ju sådant som gör miljön sämre, och 
som bör elimineras. Det gäller att se helhe-
ten och där är färgerna bara en liten men 
dock betydelsefull del, säger Helle Wijk.
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D
et gamla äldreboendet 
Norra Vram var i skri-
ande behov av en för-
bättring. Ägaren Partner-
gruppen AB beslutade att 
en om- och tillbyggnad 

skulle göras och så blev det. Under 2008-
2009 byggdes det befintliga boendet om och 
utökades med 1 400 kvadratmeter, allt för 
att uppfylla dagens krav på tillgänglighet 
och utrymmen och att få till ett modernt och 
ändamålsenligt boende för de äldre.

Arkitekten bakom det hela heter Katarina 
Grundsell, Marge Arkitekter. Det var hen-
nes första uppdrag vad gäller äldreboende.

–  Vårt jobb handlade om allt från ax till 
färdig limpa. I arkitekttermer betyder detta 

att Marge Arkitekter var involverade i att 
skriva program, komma med idé och skiss 
för att sedan ta fram bygghandlingar för 
genomförande av själva om- och tillbygg-
naden.

Praktiskt och modernt

De direktiv som fanns från beställaren 
handlade främst om att skapa en praktisk 
och modern miljö som passar in i dagens 
äldreboende. Det innefattar bland annat 
en tillgänglig trädgård, centralt placerad 
entré, översiktlighet, undvika långa korri-
dorer, breda dörrar och att ha lugna färger. 
Utgångspunkten var en förståelse för de bo-
ende och hur deras sjukdomsbild påverkar 
rumsuppfattning och orientering. Kärnan 

var en miljö där alla boende känner att de 
blir ”sedda” det vill säga upplever en närhet 
till personalen.

–  Utmaningen var att skapa en rik boende-
miljö som andas hemkänsla, som stimulerar 
de boendes sinnliga behov samt underlättar 
det fysiska och samtidigt fungera som en 
bra vårdarbetsplats. Det tycker jag vi lycka-
des väldigt bra med, säger hon.

Byggnad med bykänsla

Tillbyggnadens form anspelar till en tra-
ditionell tät bybildning, men i en samtida 
gestaltning. Ett antal sadeltakslängor put-
sade i varma kulörer är placerade intill 
varandra. Längorna är förskjutna i förhål-
lande till varandra och skapar tre intima 

Norra Vram
Ett äldreboende som genomgått en total förvandling

Norra Vram är en liten by i Bjuvs kommun i nordvästra Skåne. 
Samma namn har det vård- och omsorgsboende som funnits 
där under många år. Nu har det till viss del fått en helt ny kostym. 
Partnergruppen AB har byggt om och byggt till och skapat ett 
modernt äldreboende.

Text: Ove Hansen 
Foto: Marge Arkitekter
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Norra Vrams äldreboende består av ett antal 
sadeltakslängor placerade intill varandra som 
bildar en liten by mitt i byn.
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Här finner du bland annat böcker 
och hjälpmedel.

Till exempel hemtjänstens egen bok 
för endast 33 kr + moms.

Boka 4 dagars demensutbildning under 2012.
-"en mycket engagerad föreläsare"
-"jag har fått ett annat synsätt"
-"varje minut var intressant

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.

• Fördjupad behandling för kvinnor över 18 år som behöver 
fortsatt stöd efter avslutad primärbehandling.

• Terapi, lektioner, praktiskt arbete, ökat eget ansvar, 
föräldraskap, relationer. 

• Kriminalitet som livsstil, 12-stegsprogrammet, KBT. 

Kontakt: Marie Lundin/föreståndare  
Framnäsvägen 8, 871 52 Härnösand 

0611-22240, 070-3261917 
marie@villadiva.se och bosse@korpberget.se 

www.villadiva.se 

Fördjupad behandling för kvinnor

Åsagatan 46, 380 30 Rockneby
Tel. 0480-665 51 • Fax. 0480-666 66
Tomas Theorin. 0733-113 902
e-post: tomas@asarnas.se • www.åsarnas.se

Våra ledord - Behov, Resurs och Rättighet.

Välkommen till Åsarnas HVB

Ett behandlingshem med
välutbildad och erfaren personal

Vi erbjuder individuell behandling för barn
och ungdomar upp till 20 år som utsatts för kraftig
omsorgssvikt, övergreppsproblematik och med
andra psykosociala svårigheter. Vi prioriterar ett
intimt samarbete med våra uppdragsgivare.
Vi har möjlighet att ta emot akut. Vi har 
även utredningsplatser. Vi kan ta emot 
rörelsehindrade.

NYA

Göran Sjödéns Rehabshop
Rosenlundsgatan 4 B, Göteborg 

Öppet: Månd-fred. 10-18, lörd. 10-14
Tel. 031-711 99 14  -  www.rehabshop.se 
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Seat Up
Fåtöljen som hjälper dig upp
vid svaga knän och höfter!

Seat up hjälper dig som har svårt att 
själv ta sig i och ur en sittmöbel. Den 
dämpar din rörelse när du 
sätter dig och lyfter 
dig varsamt när det 
är dags att resa sig! 
Den nya tekniken 
är helt mekanisk 
— utan motorer eller 
sladdar.

Kom in och provsitt 
Seat Up i vår butik

Pris 10.000:- inkl. frakt 
och moms. Leverans 
direkt från fabrik.

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 



utegårdar, möjliga för de boende att nyttja 
på egen hand. Den gemensamma entrén är 
rymlig och välkomnande, ett flexibelt rum 
med plats för gemensamt bibliotek, möjlig-
het att dricka kaffe eller hålla föreläsningar 
med direkt närhet till personal. 

Vård- och omsorgsboendet rymmer tre 
avdelningar där alla boenderum är orga-
niserade intill ett gemensamt vardagsrum 
alternativt en utegård. På så sätt minimeras 
långa korridorer till förmån för mer stimu-
lerande mötesplatser och utblickar. Boende-
lägenheterna har två generösa fönster med 
låg bröstning vilket skapar möjlighet till 
alternativ placering av sängarna. 

Anammat forskning

När det gäller färger och hur de använts så 
har man till viss del anammat forsknings-
resultaten som Helle Wijk vid Göteborgs 
Universitet jobbat fram. Hon har påvisat 
hur viktigt det är med färger och kontraster 
för att äldre och demenssjuka ska kunna 
orientera sig och känna igen sig i den miljö 
de befinner sig i.

–  När vi jobbade med utformningen av 
Norra Vram under 2007 så stötte vi ytligt på 
Helle Wijks forskning. Från vårt perspek-
tiv som arkitekter tedde sig forskningsrap-
portfloden som ett svårnavigerat hav där vi 
själva försökte sammanställa vad som var 
orsak och verkan i hur vår rumsuppfattning 
påverkas. Vi saknade generella nationella 
riktlinjer för utformning av vårdmiljö. I ef-
terhand kan man nog säga att vi har jobbat 
med kulörer så som Helle Wijk har skrivit 
om färgsättning, säger Katarina Grundsell 
och fortsätter:

–  Interiört har vi arbetat med en varm 
färgskala från träbrunt och ockra-gult på 
fasta snickerier till vitt. Vi har ”tecknat” 
rummen, det vill säga ramat in rummet 
med kraftiga träsocklar.  I badrummen har 
vi arbetat med en tydligt urskiljbar väggfärg 
i förhållande till det vita porslinet.

Andra viktiga detaljer för en bra helhet är 
att tydligt forma rummen för att de boende 
lättare skall kunna orientera sig. Allrummen 
har en mycket generös rymd medan lägen-
heterna har en normal rumshöjd. Grönskan 

har integrerats i boendemiljön med inner-
gårdarna. Även akustiken har varit en viktig 
del i utformningen av allrummen. 

Boende och personal

Allt sammantaget har gett precis det där 
som var utgångspunkten för det nya äldre-
boendet Norra Vram. Fokus på de boende 
och deras vardag men också en positiv och 
bra miljö för personal, och även för de an-
höriga som kommer på besök.

Framtidens äldreboenden då? Hur kom-
mer dessa att vara, se ut?

–  I vårt arbete med Norra Vram tittade vi 
just på hur andra verksamhetsmiljöer som 
omger oss i vår vardag kan vara relevanta 
för framtiden äldreboende. Exempel på re-
levanta miljöer kan vara hotell med recep-
tion, mötesutrymmen och restaurang eller 
kontor med tysta rum eller museum. Dessa 
rumsfunktioner ser vi till viss del redan i 
äldreboenden och vi tror att det kommer 
mer av detta. Tekniken kommer förstås att 
påverka funktioner och underlätta varda-
gen i framtidens äldreboende, säger hon.
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1 Lägenheterna har stora fönster, kraftiga 
träsocklar och normal takhöjd. Delar som gör 
att de boende känner igen sig.

2 Tre utegårdar finns det som de boende har 
möjlighet att nyttja på egen hand.

3 Allrummen har generös rymd och andra 
kontraster för att de boende ska kunna 
orientera sig.



UTBILDNING
Bli SamtalsTerapeut!

Vi bedriver kognitiv grundläggande psykoterapiutbildning 
(steg 1). Bli KBT terapeut med inriktning på anhörig- alt. 
beroendefrågor eller läs till Familjeterapeut med en 
kognitiv bas. Nästa kursstart mars 2012.

       Är du nyfi ken och vill veta mer?

    Gå in på www.contar.se 
   eller ring 08-462 98 14

www.enigmaeducation.se

08- 768 20 26
info@enigmaeducation.se

Studio III
- hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande - 

För mer info och anmälan

Kursen handlar om att förstå och bemöta människor 
så att vi undviker konflikter och utbrott. 
 
 • Arbeta respektfullt
 • Lagar, juridiska aspekter och debrifing
 • Öka självförtroendet hos personalgruppen
   

www.enigmaomsorg.se

Utbildningar för dig
 
Förebygg och bemöt ett utagerande 
beteende/hot och våld
Utbildningens fokus ligger på att förebygga genom bl a 
tal, ton,kroppspråk, planering, riskanalys.
Praktiskt träning på ett mjukt och säkert självskydd 
ingår också. Allt med fokus på att skapa trygghet för 
både personal och boende.
 
Bemötande inom psykiatrin.
En unik föreläsning med Anneli Jäderholm, känd från 
Tv, radio, tidningar. Ur ett brukarperspektiv föreläser 
hon om bemötandet inom psykiatrin.
En gripande men också lättsam föreläsning. 
Boka Anneli! Ni får en oförglömlig upplevelse.

Vi utbildar över hela landet 
och kommer gärna till er.,

031-200700 , 
www.durewall.se
Durewall Institutet

Vill du göra ditt arbete enklare, mer effektivt 
eller skapa mer engagemang hos dina klienter?

Solution CLUES har utbildat mer än 5000 
medarbetare och chefer i lösningsfokus inom 
offentliga och privata organisationer!

Solution CLUES erbjuder följande utbildningar i 
lösningsfokus!

Jan-nov 2012
Brief coaching PURE!
12 dgr coachutbildning ackr genom ICF
Start våren 2012 
CLUES Avancerad!
Dessutom!
Vill du uppleva Brief Coaching på riktigt?
Vi genomför regelbundet öppna live coachingsamtal 
över telefon. Kostnadsfritt! (Utöver vanlig samtalsavg.)

bjorn@clues.se  www.clues.se
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 VILL DU SYNAS HÄR?  

BOKA DIN ANNONS 

0651-150 50  



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

Vägen till ett meningsfullt liv 
börjar på GRYT HVB.

www.grythvb.se

Bjurträsk HVB
Det professionella behandlingsalternativet  

för ensamkommande flyktingbarn.

Föreståndare Nils Egholt • 070-377 57 08 • www.revansa.se

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  -  0702 397 135

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

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.

Monter: BH02:26

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem
Romsås 160, 523 98 Hökerum, 

Tel: 0321-514 83,  Fax: 0321-699 114
annacarin@savsjovik.se, www.savsjovik.se

Förstärkt familjevård när den är som bäst!
Vi fångar viljan - och förvaltar den väl!

• Tryggt boende i familjehem
• Tillgång till psykiatriker och ADHD-medicinering vid diagnos
• Obligatorisk samtalsterapi med KBT-inriktning
• Hjälp med att komma igång med sysselsättning/arbete/studier mm.
• Besök av klientcoach varje vecka
• Kontinuerlig utbildning och handledning av familjehemmen

Storsättra Gård
Utveckling genom samspel

HVB-Hem

 • Förälder/föräldrar med psykosociala problem och
deras barn (0-15 år). Sol, LVU, 56§ Kval, kontraktsvård.

 • Gravida kvinnor, tonåringar och vuxna, som behöver stöd inför 
förlossning och första tiden därefter.

 • Utredningsuppdrag, där behov finns för fortsatt uppföljning efter vistelse
på utredningshem.

 • Akut/skyddat boende.

Verksamheten vänder sig till:

Föreståndare Katinka Hemmingsson,  
Tel: 08-512 302 22, Fax: 08-512 303 50
e-post: info@storsattragard.se 
Hemsida: www.storsattragard.se

Vi finns i Vallentuna  
kommun, Stockholms län

Familjebehandling  
sedan 1987

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.
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PLATSANNONSER

Nu har du chansen att söka personal på ett träffsäkert sätt. Vi har sedan många år ett väletablerat 
kontaktregister med yrkesverksamma inom social omsorg på alla nivåer. Vi når dem du söker genom 

tidningen, webben och riktade nyhetsmejl där det senaste platsannonserna uppdateras.

Din platsannons publiceras på vår välbesökta webbplats inom 48 timmar.
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 e-Quality är ett auktoriserat bemanningsföretag  
Vi söker socialsekreterare/biståndsbedömare/chefer  

med minst ett par års erfarenhet   Välkommen med din ansökan till  info@e-quality.se  För mer information  ring 08-54 55 12 80 eller besök www.e-quality.se 

www.mixmedicare.se

VI SER HELHETEN
Neuropsykiatriska utredningar Personalbemanning  Vi söker psykiater, psykologer och sjuksköterskorFör mer information ring vxl 08-74 11 390, Jourtel. 08-74 11 380

För omgående anställning söker vi
Psykolog/

Psykoterapeut
Lövängen AB är ett behandlingshem och 

utredningshem i Stockaryd i Sävsjö kommun. Vi 
tar emot män, kvinnor och par från 20-55 år. Våra 
behandlingsmetoder är främst KBT, DBT och ESL. 

Vi gör även neuropsykiatriska utredningar.Vi söker omgående en leg. psykolog eller leg.  
psykoterapeut för anställning 75-100 procent.

För frågor om tjänsten kontakta:
Vice VD Mikael Andersson 073-521 70 30, mikael@lovangen.se. Din ansökan behöver vi ha senast 15 april.Lövängen ABAppelholmsgatan 9570 02 Stockaryd

www.lovangen.se

BERGSLAGENS BEHANDLINGSHEM DENNICKETORP.

www.dennicketorp.se   0590 106 10  -  0702 397 135

Bergslagens behandlingshem söker sjuksköterska sem vik.0590-10610

Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads. och familjeförvaltningen 
söker en utvecklare/metodstöd inom missbruksområdet.Du kommer att• vara ledningens stöd i det strategiska utvecklingsarbetet

• vara ledningens stöd i metod- och kunskapsutvecklingsfrågor
• vara metodstöd till medarbetarna i det dagliga arbetet, gärna utbildare 

inom någon/några metoder• vara omvärldsspanare inom området Är du intresserad?Kontakta Pia Andersson, EnhetschefTelefon: 016-710 19 88,  Mobil: 070-313 97 22

www.eskilstuna.se

Sirap i hjärnan. De som 

drabbats av skallskada 

eller stroke kan få mental 

uttröttbarhet. De är till 

synes återställda men blir 

trötta av mental aktivitet.Grundad i självkänsla.  

Bra självkänsla är ingen 

självklarhet men gör att vi 

trivs med oss själva och mår 

bra. Om den inte finns går 

den att bygga upp. Yvonne Brokvist.

Birgitta Johansson.

Vuxna måste 

Våga fråga 

Anmälningar om sexuella övergrepp ökar sid 20

Carl Göran Svedin
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nYHet! PLatsannOnser

NYHET!
Platsannonser i tidningen och på webben

BOKA DIN PLATSANNONS 0651-150 50 www.ssil.se

Vi söker till vårt HVB-hem i Virserum en 
engagerad Verksamhetschef/föreståndare!

Ansvar och arbetsuppgifter: Du ansvarar för den dagliga driften och planeringen och 
utvecklingen av verksamheten vid vår enhet i Virserum, med plats för 30 klienter. Du har 
också personalansvar för ca tjugo medarbetare och rapporterar till företagets Vd. I rollen 
ingår resultatansvar för budget- och verksamhetsmål. Rapportering enligt våra 
kvalitetsrutiner.

Kvali
kationer: Du ansvarar för den dagliga driften och planeringen och utvecklingen av 
verksamheten vid vår enhet i Virserum, med plats för 30 klienter. Du har också 
personalansvar för ca tjugo medarbetare och rapporterar till företagets Vd. I rollen ingår 
resultatansvar för budget- och verksamhetsmål. Rapportering enligt våra kvalitetsrutiner.

Anställningsform: Vi tillämpar provanställning, tjänsten innebär heltid och tillsvidare.

Lön: Enligt överenskommelse.

Övrigt: För att arbeta hos oss som VCH måste du först godkännas av Socialstyrelsen. 
B-körkort krävs. Grundläggande datorkunskaper förutsätts. Erfarenhet av arbete i 
ledningssystem baserat på ISO 9001 är meriterande.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Vd Anders Hermansson 0495- 497 83, 070-511 6005
Tf. VCH Magdalena Fröjd 0495- 497 82

Ansökan skickas senast 30 september till
Gatehouse Management AB Box 269 57323 Tranås

gunnar@gatehouse.se & anders@ekangen.se

Anta en ny utmaning och 
utveckla Fogdhyttan tillsam-
mans med oss. 

Se fullständig annons på 
www.fogdhyttan.se eller 
kontakta personalansvarig 
Elisabeth Persson, 
0590-504 61.

Fogdhyttan HVB tar emot 
vuxna över 18 år med 
missbruksproblematik. 
Behandlingsinsatserna 
baseras på återfalls-
preventionsprogrammet 
väckarklockan, metodiskt 
förstärkt av KBT-baserad 
behandlings-planering. 
MI som förhållningssätt. 
Fogdhyttan ligger i Värmland, 
10 km norr om Filipstad. 

FOGHDYTTANS VÅRD- OCH 
BEHANDLINGSHEM
Fogdhyttan 50, 
682 91 Filipstad
Tel: 0590-501 50 
info@fogdhyttan.se 
www.fogdhyttan.se 

Behandlingsassistent/alkohol- och drogterapeut till

Fogdhyttans Behandlingshem



Kerstin Karell, kerstin.karell@ssil.se
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Fyll i rätt sidnummer 
till rätt annons:
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Texta tydligt!
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Vilka annonsörer döljer sig i figurerna?Annonspussel

www.ssil.se

Vill du prata valfrihet på Socionomdagarna  
& bredda ditt vetande om vårdvalet?

 Den 11 oktober kommer Anna Bendz, Fil Dr & lektor vid 
statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet, att 

närvara & delta i vår monter (VH06:18) i Viktoriahallen, 
Älvsjömässan i Stockholm.

 
Hennes nuvarande forskning är inriktad mot de nya 

valfrihetsreformerna inom den svenska välfärdsstaten (Lagen 
om valfrihet & vårdval). I forskningsprojektet studeras bland 

annat vad medborgarna tycker om vårdvalet och vilka politiska 
skiljelinjer som valfrihetsreformerna ger upphov till. 

 
 

Haga Göstorp är ett psykiatriskt & psykosocialt SoL boende i 
centrala Båstad i Skåne & på landet utanför Laholm i Halland.

Vi har ramavtal med i stort sett alla kommunen i Sverige.

VÄLKOMMEN TILL OSS!
www.hagagostorp.se

0431-78170     www.hagagostorp.se

Vi är behandlingshemmet som specialiserat oss på de ung-
domar som har det svårast. Ofta har de som blir elever hos 
oss redan erfarenhet av flera behandlingshem eller familje-
hem. Och misslyckats. Vår idé är att de ska lyckas hos oss.

Vi tar emot flickor och pojkar mellan 
12-17 år som har svåra problem

Ensamkommande flyktingungdomar 
med psykiska problem har vi plats för med kort varsel. 

Flickor som skär sig
Vi har en enhet för flickor och pojkar med självskadebeteende.

Utagerande pojkar

Vi tar emot snabbt

För mer information besök vår hemsida 
www.roslagenselevhem.se

När det känns hopplöst och uppgivet –
ring Roslagens Elevhem

Vid frågor kring placering ring: 
Kent Kmety 0736-48 41 42

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 Bli SamtalsTerapeut!
Vi bedriver kognitiv grundläggande psykoterapiutbildning 
(steg 1). Bli KBT terapeut med inriktning på anhörig- alt. 
beroendefrågor eller läs till Familjeterapeut med en 
kognitiv bas. Nästa kursstart mars 2012.

       Är du nyfi ken och vill veta mer?

    Gå in på www.contar.se 
   eller ring 08-462 98 14

Anta en ny utmaning och 
utveckla Fogdhyttan tillsam-
mans med oss. 

Se fullständig annons på 
www.fogdhyttan.se eller 
kontakta personalansvarig 
Elisabeth Persson, 
0590-504 61.

Fogdhyttan HVB tar emot 
vuxna över 18 år med 
missbruksproblematik. 
Behandlingsinsatserna 
baseras på återfalls-
preventionsprogrammet 
väckarklockan, metodiskt 
förstärkt av KBT-baserad 
behandlings-planering. 
MI som förhållningssätt. 
Fogdhyttan ligger i Värmland, 
10 km norr om Filipstad. 

FOGHDYTTANS VÅRD- OCH 
BEHANDLINGSHEM
Fogdhyttan 50, 
682 91 Filipstad
Tel: 0590-501 50 
info@fogdhyttan.se 
www.fogdhyttan.se 

Behandlingsassistent/alkohol- och drogterapeut till

Fogdhyttans Behandlingshem

Fyll i talongen här intill och skicka eller faxa den  
senast 25/10 2011 till: ”Tävling 06/11”  Tidningen SiL,  

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

Det går även bra att mejla svaren 
och begärda uppgifter till  

kerstin.karell@sjukvardsinformation.com

Vad skulle du vilja att vi skriver om i tidningen?  
Välkomna att höra av dig med tips och synpunkter.

1:a- 5:e pris
Periodens 

utvalda böcker

Ett stort grattis till vinnarna av förra numrets annonspussel! Ni får en bok med posten. 
Mona Hedén Andersson, Sollebrunn, Anna-Lena Jönsson, Lidhult, Kerstin Larm, Uppsala, Veronica Johansson, Rinkaby, Karin Gomér, Ankarsrum.

Friluftsfrämjandet och Nickelodeon har genomfört en undersökning 
som visar att nästan fyrtio procent av barnen är utomhus fem timmar el-
ler mindre i veckan, på sin fritid.

Det låter så himla lite, men stämmer säkert.
Genast börjar jag fundera över hur det ser ut för mina barn och inser, 

tack och lov, att de är ute mer än fem timmar en normal vecka. Men det 
är hård konkurrens från dataspel, film och att se ifatt program på tv som 
de missat. Just därför har vi sedan cirka två år infört data, tv och film-
förbud på tisdagar och torsdagar. Och på helgerna är det hårda restrik-
tioner mellan 10 och 16. Det är faktiskt inget snack om vad som gäller. 
Det är inarbetat och även grannarna känner till det. Dessa dagar gör bar-
nen läxor och efter mycket stönande hittar de ofta på något att göra. Det 
vi föräldrar säger dessa dagar är: ”Gå ut och lek!” Det knorras en del, 
det gör det. Men grejen är ju den att då de väl kommer ut så kan det bli 
några riktigt härliga långpass då de knappt vill gå in, om vi har tur. Lite 
grann är det som när jag ska klä på mig joggingkläderna, det kan ta en 
faslig tid - men väl ute så spritter jag till. 

Ute är det snögrottor på vintern och sen är det ofta krig med grannbar-
nen som gäller. Låter hemskt med krig men jag minns att vi lekte Röda-
Vita-Rosen och det var inte någon speciellt snäll lek det heller. De har i 
alla fall kommit fram till schyssta regler - man ska till exempel ligga ner 
och räkna till fem om man blir träffad. Deltagarna i lagen kan dock bli lite 
osams om just huruvida man blivit träffad eller inte, eftersom skotten är 
på låtsas. Då kan det urarta rätt bra.

Men sen finns det ju inget bättre än att komma in efter att man varit 
ute, speciellt lite kallare dagar då det nyper i kinderna, och få varm chok-
lad och kanske till och med en bulle, om man har tur.

Gå ut och lek!Vinn böcker
Böckerna som du kan vinna genom att 

delta i Annonspusslet nedan finns alla pre-
senterade på bokuppslaget sidorna 58-59.
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Tel 0651-160 40
Fax 0651-71 19 80

Tingsgatan 2,  827 32 LJUSDAL 

Så här går det till
Handläggare på kommun/landsting ställer sin 
förfrågan till oss. Vanligen genom telefon och 
e-post men även via vår hemsida. 
Förfrågan registreras omedelbart i vårt system.

Systemet matchar förfrågan mot hemmen med 
hjälp av klientens ålder, kön och problematik samt 
önskemål om geografi, tillstånd och behandlings-
metod. 

De hem som möter kriterierna får direkt e-post 
med en neutraliserad förfrågan.
Intresserade hem med plats över svarar oss oftast 
via telefon eller e-post. De flesta svar kommer 
inom de första timmarna.

Vi sammanställer och e-postar intressent-listor till 
handläggare. I listan finns länkar till utförlig 
information om respektive verksamhet, referenser 
m.m.

Därefter är det upp till handläggaren att kontakta 
de hem som verkar mest intressanta. Ofta sker 
beslut om placering samma dag.

Placeringsservice
Tjänsten för alla kommuner och landsting 
(över hela landet) som söker behandlingshem 
för aktuella placeringar.

En uppskattad tjänst då den är enkel, snabb, 
kostnadsfri och tidsbesparande. Redan samma 
dag har handläggaren svar från flera hem som 
vill ta sig an klienten.
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Kalendarium 2011

Nationella riktlinjer
Stockholm 3 oktober.
Arrangör: KUI

Hur bör socialtjänstens IFO 
organiseras
Göteborg 6 oktober.
Arrangör: FoU Välfärd

Socialt innehåll i vardagen
Stockholm 6 oktober.
Arrangör: KUI

Värdig vardag - riktlinjer 
schizofreni
Stockholm 7 oktober.
Arrangör: SKL

Hur skyddar vi barn från 
sexuella övergrepp?
Stockholm 11 oktober.
Arrangör: Skyddsvärnet

Socionomdagarna
Stockholm 11-12 oktober.
Arrangör: Ibc Euroforum, 
Akademikerförbundet SSR

Psykisk ohälsa LSS
Stockholm 13 oktober.
Arrangör: KUI

Ledare men inte chef
Stockholm 17-18 oktober.
Arrangör: Conductive

Temautbildning
Relation före metod
Hedemora 18 oktober.
Arrangör: Svenska Vård

Äldreomsorgsdagarna 2011
Stockholm 18-19 oktober.
Arrangör: Äldrecentrum

Den suicidnära patienten
Stockholm 19-20 oktober.
Arrangör: CKU

Den goda utvärderingen
Stockholm 20-21 oktober.
Arrangör: SVUF

Utvecklingsstörning
Stockholm 20 oktober.
Arrangör: KUI

Psykisk Ohälsa Syd
Malmö 25 oktober.
Arrangör: Expo Medica

Socialnämndens och placerar-
ens skyldigheter och ansvar
Stockholm 26 oktober.
Arrangör: IMR AB

Regionträff ”Lika verksamhet 
- Lika villkor”
Norrköping 27 oktober.
Arrangör: Svenska Vård

Socioekonomiska beslut-
Verktyg för social hållbarhet 
och välfärd för barn
Uppsala 27 oktober.
Arrangör: Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset

Vård och omvårdnad vid 
BPSD
Stockholm 27 oktober.
Arrangör: KUI

Vårdnadstvisten -  
med barnet i fokus?
Stockholm 27-28 oktober.
Arrangör: Roks

Vad är normalt? Forskning 
pågår... om  barn och ungdom
Uppsala 31 oktober.
Arrangör: FoU Välfärd, Upp-
sala universitet

LVU-kurs
Stockholm 3 november.
Arrangör: SKL

När barn som upplevt våld 
möter socialtjänsten
Stockholm 8 november.
Arrangör: Gothia

Demensdag med Hattstugan
Stockholm 8 november.
Arrangör: KUI

Tonåringens sekretess mot 
vårdnadshavare
Stockholm 10 november.
Arrangör: IMR

Forskardag om missbruk
Stockholm 10 november.
Arrangör: Stockholms uni-
versitet

Smärta hos personer med 
utvecklingsstörning
Stockholm 11 november.
Arrangör: KUI

Gatuvåld
Stockholm 15 november.
Arrangör: Skyddsvärnet

Stora Demensdagen 2011
Stockholm 16 november.
Arrangör: Expo Medica

Rör mig inte! Släpp ut mig! 
Jag vill bestämma själv!
Malmö 16 november.
Arrangör: IMR AB

Hur kan vi ge en värdig vård 
vid livet slut?
Stockholm 22 november.
Arrangör: KUI

Barn som bevittnat våld
Göteborg 23 november.
Arrangör: FoU Välfärd

Autism
Stockholm 25 november.
Arrangör: KUI

Höstkonferens  
”Vidga vårdvyerna”
Stockholm 16-17 november.
Arrangör: Svenska Vård

Evidensbaserad praktik
Stockholm 22 november.
Arrangör: Socialstyrelsen

Framtidens barn- och ung-
domspsykiatri 2011
Stockholm 28-29 november.
Arrangör: Conductive

Traumadagen
Stockholm 5 december.
Arrangör: Expo Medica

Beroendedagen
Stockholm 6 december.
Arrangör: Expo Medica

Chefsdagarna - Personlig  
assistans
Stockholm 5-6 december.
Arrangör: Conductive

Personliga berättelser och 
erfarenheter från familjehem
Stockholm 7 december.
Arrangör: Gothia



Recovery

Jabboks Vad fyller 10 år!

Kolla in oss på www.jabboksvad.se
Om du har behov av att placera, ring och diskutera med  
Mikael eller Mari på telefon – 0415-330152 eller 330252

Här har vi en mycket bra 12-stegsbehandling utan att någon behöver sitta på  
skolbänken från morgon till kväll.   Här jobbar vi också rent fysiskt med intressanta 
arbetsuppgifter. Här har vi massor med frisk luft och fin natur. Här är alla först och 
främst människor. 

Han skickade över allt sitt tjänstefolk,  alla sina 

djur, sina söner och sina två  hustrur, men när 

han själv skulle passera var det stopp.

Mannen ville inte släppa förbi honom.

”Släpp fram mig här, sade Jakob,  

flytta på dig !”

Nej, mannen ville inte gå ur vägen så Jakob tog 

till våld.
Det berättas att de bägge männen brottades 

vid vadstället på stranden av floden Jabbok, 

hela natten, ända till solen började gå upp. När 

gryningen så äntligen kom hade Jakob lyckats 

brotta ner den andre. Han hade också förstått 

att det inte var vem som helst som han brot-

tades med.

Det var en ängel.

Ängeln sade: ”Nu  får du släppa mig, för nu går 

solen upp inom kort”

Nej, svarade Jakob, ”Jag släpper dig inte, med 

mindre än att du välsignar mig.”

” Vilket är ditt namn ?” frågade ängeln.

”Jag heter Jakob”,  svarade han.

”Nej”, svarade Ängeln, från och med nu heter 

du inte längre Jakob. Du skall få ett nytt namn. 

Du skall få heta Israel, ty, sade ängeln ”  

Du har kämpat med Gud och med livet, och du 

har segrat ”. 

Denna berättelse är alltså bakgrunden till att det 

namn vi gav vårt behandlingshem för vi tycker 

att berättelsen beskriver precis vad som behövs 

för att ändra sitt liv.”

Kämpa med Gud och med livet!

Ett nytt namn och en ny identitet.

Ett nytt liv !

Det var en gång en man 

som hette Jakob. En 
dag kom Jakob fram 

till en flod som hette 

Jabbok. När han skulle 

till att passera den, vid 

vadstället där, stod det 

en man i vägen.

Vi har ramavtal med följande städer och kommuner: Arvika · Borgholm · Bjuv · Bromölla · Burlöv · Båstad · Eda · Ekerö · Emmaboda · Enköping  
Eslöv · Falkenberg · Filipstad · Forshaga · Gotland · Grum · Götene · Hagfors  · Halmstads · Hammarö · Heby ·  Helsingborgs stad · Hultsfred  
Hylte ·  Håbo · Hässleholm · Höganäs ·  Högsbo ·  Hörby · Höör ·  Järfälla ·  Kalmar · Karlstad ·  Klippan ·  Knivsta · Kil · Kristianstad  
Kristinehamn · Kävlinge · Laholm · Landskrona · Lomma · Lidköping · Lund · Lysekil ·  Malmö stad · Munkedal · Munkfors · Mönsterås  
Mörbylånga · Nybro · Osby · Oskarshamn · Perstorp · Sigtuna · Simrishamn · Sjöbo · Skara · Skurup · Solna stad · Sotenäs · Staffanstorp · Storfors  
Strömstad · Sundbyberg stad · Sunne · Svalöv · Svedala · Säffle · Tanum · Tierp · Tomelilla · Torsby · Torsås · Trelleborgs · Trollhättan  
Upplands Väsby · Uppsala · Vara · Vimmerby · Vänersborgs · Västervik · Ystad · Årjäng · Åstorp · Ängelholm · Örkelljunga· Östra Göinge
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BARN- & UNGDOMSVÅRD 
TRYGGHET DYGNET RUNT.
OAVSETT.
Frösundas barn- och ungdomsverksamhet bistår 
Socialtjänsten i dess uppdrag att leverera en 
evidensbaserad, kvalitetssäkrad och tillgänglig 
vård och omsorg av barn och ungdomar.

TRYGGHET OCH KVALITET, 
24 TIMMAR PER DYGN
Vår rikstäckande organisation har ett heltäckande utbud 
av tjänster inom barn- och ungdomsvården, tillgängligt 
24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Kontakta vår 
placeringsjour, 020-22 80 00 eller placeringsjouren.se.

Vi erbjuder ett brett utbud av:
• HVB-hem
• Familjehem
• Resurspersonsboende
• Skola
• Hem för ensamkommande flyktingbarn

Dessutom tillhandahåller vi:
• Placeringsgaranti. Om en placering inte fungerar 

finner vi ett alternativ.
• Hämtservice. Vi hämtar klienten dygnet runt.

frösunda.
omsorg för högsta livskvalitet. oavsett.frosunda.se/Individ-och-familj


