
9vB Omsorg Vård Boende
Vi är inte så stora men ändå inte så små. Det som utmärker oss är att vi
är en platt & organisk organisation som inte tror på hierarkier utan fokuserar 
på behandlarens kompetens. Vår arbetsgrupps olikheter är vår styrka och 
vi är alla livsviktiga för verksamheten! Vårt fokus är inte på vinstmaximering 
utan på hållbar maximering av insatserna för de i vår omsorg.

Lovisagården HVB
Ligger utanför Svalöv i Skåne i lant-
lig miljö. Stort och trivsamt hus med 
närhet till natur och aktiviteter.

Virsegården HVB
Ligger i den småländska orten Virse-
rum nära Hultsfred. Lugn och ro är 
kännetecknet.

Aminagården HVB
Är centralt beläget i Eslöv, nära till 
kollektivtrafik, skolor och service.

9vB Stödboende
Ligger i Eslöv och Marieholm. Det 
består av utspridda lägenheter med 
modern standard.

• 6 Platser
• Pojkar 14-19 år
• Begynnande missbruk
• Utåtagerande beteende
• Provat på droger
• Kriminalitet
• Svårt med gränser
• Neuropsykiatrisk diagnos

• 8 Platser
• Pojkar & flickor 14-19 år
• Akutplaceringar dygnet runt!
• Vistas i olämpliga miljöer
• NPF
• Insluss efter SIS-placering
• Psykosocial problematik
• Riskbeteende gällande missbruk
 eller kriminalitet

• 10 Platser
• Pojkar & flickor 15-19 år
• Psykosocial problematik
• Vistas i olämpliga miljöer
• Normbrytande beteende
• Relationsproblematik
• Provat på droger
• NPF

• 6 Platser
• Pojkar & flickor 17-20 år
• Utsluss från HVB
• Ensamkommande
• Vistas i olämpliga miljöer
• Fortsatt kontakt med behandlare
• Samma struktur

Våra HVB bildar tillsammans med vårt stödboende & öppenvård en komplett 
vårdkedja där samma behandlare och terapeuter kan följa ungdomen hela vägen.



Arbetssätt & Behandling
Genom en systematiserad behand-
lingsprocess arbetar vi först med en 
kartläggningsperiod där vi bland annat 
kartlägger risk- och skyddsfaktorer 
kring ungdomen. Därefter utformar vi 
specifika, mätbara och realistiska be-
handlingsmål som vi tillsammans med 
ungdomen och dess nätverk följer upp 
och utvärderar på veckolig basis.

Behandlingen utgår från ungdomens 
egen individuella situation och per-
sonliga förutsättningar i en systemisk 
kontext. Vi strävar efter att alla ungdo-
mar ska ha en daglig sysselsättning, 
först och främst skola, då vi vet att det 
är en av de största skyddsfaktorerna 
för ungdomar.

Vidare ska ungdomen få en aktiv 
fritid med prosociala vänner samt ett 
eget individuellt projekt som fortlö-
per under hela placeringen som ger 
möjlighet till kreativitet och motivation 
i behandlingsarbetet. Ungdomen har 

behandlingssamtal med sin behand-
lare och med en KBT-terapeut. De 
ungdomar som behöver har samtal 
med drog-& alkoholterapeut. Behand-
lingssamtalen kan handla om social 
färdighetsträning, KBT-strategier, 
aggressionsträning och återfallspre-
vention där målet är ökad förmåga 
till självreflektion och självkännedom. 
Familjen och övriga nätverket involve-
rar vi när det är möjligt då vi vet att det 
ökar hållbarheten på sikt av de föränd-
ringar som ungdomen gör.

Inom 9vB tror vi att drömmar måste 
tändas igen, möjligheter måste 
fås att jaga och modet att göra så 
måste stärkas.
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