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Anne-Lie Söderlund

beslut direkt
genom e-tjänst

Järfälla socialtjänst har blivit effektivare

Nöjda medarbetare.
Frösunda växer genom
förvärv. Detta till trots
har de rekordmånga
nöjda medarbetare,
mycket tack vare cheferna.

Lotta Forste.

Sidan 8

Bollnäs satsar. Efter
flera tragiska händelser
med droger inblandade
är samverkan och för
äldrar nyckelord i det
förebyggande arbetet.

Sidan 50

Janne Sundin.

sid 34

INOM våren 2011

INOM är en vårdkoncern som verkar i Sverige och övriga Norden. Vi driver verksamheter
med kvalificerad specialistvård inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete samt arbetar
för en ny standard med fler vårdmetoder och behandlingar som bygger på vetenskaplig grund.
En viktig del av utvecklingsarbetet är det utbyte som sker vid utbildningar,
konferenser och mässor. Här följer ett urval av planerade aktiviteter under våren 2011:

21 april

Föreläsningsdag i Jönköping, tema: "Neuropsykiatri,
fokus ADHD, autism och neurokognition".

28 april

Föreläsningsdag i Bollnäs i samband med öppnande av Rasmus.
Rasmus är ett unikt HVB-hem för pojkar med neuropsykiatriska
funktionshinder utan missbruk, som kombinerar KBT-behandling
med strukturerat familjearbete. Tema: ”Hjärnans funktioner och
avvikelser” samt ”Evidensbaserad behandling”.

4 maj

Föreläsningsdag i Malmö, tema:
”Frontallobsdemens – kännetecken och behandling”.

4-5 och 18 maj

Utbildning ”Motiverande Samtal” (MI) i Helsingborg.

18-19 maj

Svenska demensdagarna i Örebro. Vi finns som utställare.

18 maj

Föreläsningsdag i Uppsala med Bo Vinnerljung och Jan Alm.

19 maj

Föreläsningsdag i Umeå, tema: ”Helhetslösningar för barn/ungdomar
med beteendeproblem och/eller neuropsykiatriska funktionshinder”.

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.

SÖKER DU HVB PLATS
TILL EN UNGDOM,
SE VAD VI KAN
ERBJUDA
• Manualbaserad fasbehandling (KBT)
• Kommunal skola på plats
• Heltidsanställd Drogterapeut
• Möjlighet till utredning
• Utsluss till eget boende
• Påverkansprogram som ART och
“Kriminalitet som livsstil”
• ADAD test
• Föräldrautbildning

På Hasselakollektivet kan vi erbjuda detta!
Vi har 40 års erfarenhet och kunskap avseende arbete med ungdomar. Kollektivet kan idag stoltsera med en
fantastisk verksamhet som erbjuder kognitivt beteendeterapeutiskt baserad individuell behandling, egen
skola, egna praktikmöjligheter inom restaurang, golfbaneskötsel, djurhållning, verkstad och mycket mer.
Vår akutavdelning, Bäckaräng tar emot både utrednings- och motivationsinriktade placeringar.
Problem med transport? Vi vet att det ibland kan vara svårt att ordna transport vid akuta
omhändertaganden, därför erbjuder vi oss att sköta transporten vid akutplaceringar inom
Scientums organisation
Hasselakollektivet ingår i Scientum tillsammans med Hillegården, Staffansbogruppen och Huddunge Vård.
Tillsammans har vi dygnet-runt tillgång till över 160 målgruppsanpassade vårdplatser. www.hassela.se
Scientum erbjuder HVB-platser, akut-/utredningsplatser, förstärkta familjehem och utbildningar/föreläsningar inom KBT och strukturerad fasbehandling. www.scientum.se
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06| Utblick
I detta nummer skriver Robert
Thorburn, Svenskt Näringsliv.

08| Viktigt med bra chef
Omsorgsföretaget Frösunda LSS
har mycket nöjda medarbetare.
Ledarskapet är avgörande för trivseln.

10| Svaren tas på allvar

37| Forskarna tycker till
Flera forskare har varit knutna till Östprojektet i Järfälla. De har kommit med
värdefulla råd och synpunkter.

40| Dyrt stå utan boende
Det kan bli dyrt för en kommun att stå
utan boende enligt LSS. Trelleborg fick
betala en avgift på nästan en miljon för
ett enda ärende.

De svar som kommer fram i
medarbetarundersökningarna på
Frösunda tas på allvar. På Dalagatan
leder de till diskussion och utveckling.

44| Gästkrönika

18| Produktnyheter

46| Månstorps Ängar

Ett urval av vårens produktnyheter.

20| Filmar sina egna
Pia Hallin är socionom och
dokumentärfilmare. Med sina filmer vill
hon utveckla det sociala arbetet.

24| Kortnyheter
Nyheter och notiser för branschen.

34| IT effektiviserar
Öst-projektet i Järfälla innebär att
brukarna kan ansöka om tjänster
och få ett positivt beslut direkt via
nätet. Arbetet i Öst-projektet med de
nya e-tjänsterna har bidragit till att
effektivisera socialtjänsten.

Leena Haraké, kanslichef på KSAN är
krönikör i det här numret.
I det nya äldreboendet Månstorps Ängar
i Vellinge ska inte bara de boende ha sitt
hem utan allmänheten få möjlighet att
vistas.

50| Bollnäs satsar framåt

62| Bokuppslag

66| Kalendarium

Ett urval av nyligen utgivna böcker.

En presentation av vårens mässor och
konferenser.

64| Silat & Blandat
Vinn böcker i annonspusslet.

Redaktionen

a

di

na

at
i

Sk

on

Mikael Sagström, Ansvarig utgivare
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Tingsgatan 2, 827 32 LJUSDAL
Tel 0651-150 50, Fax 0651-133 33
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Bollnäs har under senare år varit
drabbat av flera tragiska händelse med
droger inblandade. Nu satsar man på
förebyggande arbete.

Kerstin Karell, Chefredaktör
0651-76 04 96
kerstin.karell@ssil.se
Jenny Marcuson, Journalist
jenny.marcuson@ssil.se
Annika Rådlund, Journalist/Fotograf
annika@svenskamedia.se

Annonser

Carola Persson, 0651-76 04 34
carola.persson@ssil.se
Maria Fagerberg, 0651-69 90 07
maria.fagerberg@ssil.se

Annonstraffic

Ylwa Stake, Annonstraffic
ylwa.stake@ssil.se

Prenumerationsärenden

Måndag-Torsdag 8-15
Anette Yngvesson
0651-76 04 22, nettan@svenskamedia.se

Teknisk information
Layout

Christian Johnsson
christian@svenskamedia.se
0651-150 50
Omslagsbild
Foto: Annika Rådlund
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Intresseförening för HVB-hem

- UVF -

Upplands Vårdgivarförening
Upplands Vårdgivarförening är en intresseförening för HVB-hem
med verksamhet lokaliserad i Uppland. Föreningen bildades 1940
och har idag tolv medlemmar.

Våra medlemmar:
Björntorp HVB-hem
Edebohemmet AB
Elmstahemmet AB
Gökans gård HVB-hem
HVB Dammen
Karbyhemmet

Lilla Hemmet
Texte HVB-hem
Trädgårdslunds HVB-hem
Vallbyhemmet HVB
Villa-Marma
Widbo HVB AB

Föreningens medlemmar bedriver HVB-verksamhet för män och kvinn
kvinnor
från 19 år och uppåt med olika typer av psykiska funktionshinde
funktionshinder, vissa av
HVB-hemmen arbetar även med dubbeldiagnoser.
finns en
Vi har inom föreningen totalt 121 vårdplatser. På vår hemsida fi
uppdaterad information om lediga platser på de olika hemmen för att
förenkla placeringsproceduren för uppdragsgivare.
Vi inom föreningen arbetar bl.a. med att öka och förbättra möjligheterna
till en meningsfull och aktiv sysselsättning för de boende. Vi arbetar
med utveckling och fördjupning av personalens arbetsmetoder genom
erfarenhetsutbyte, metodutveckling samt gemensam utbildning.
Vi vill verka för god miljö inom vårt intresseområde.

Upplands
Vårdgivarförening

För mer information och kontakt, besök vår hemsida; www.uvf.se.

info@uvf.se

Upplands Vårdgivarförening
Medlemmar i 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.

robert thorburn är projektledare för Företagande i Välfärdssektorn
på Svenskt Näringsliv. I nästa nummer av tidningen skriver en
representant för Sveriges Kommuner och Landsting.

Därför behövs
entreprenörerna
i välfärden

S

edan ett tiotal år har det talats
mycket om den förestående
demografiska krisen som ska
drabba inte bara Sverige, utan
även många andra länder. Enligt
prognoserna ska allt färre försörja allt fler
vilket blir svårt att klara av inom ramen för
dagens system. Själv är jag dock optimist
– jag tror att vi kommer att klara av den
här utvecklingen – under förutsättning att
vi förmår att på allvar bejaka nytänkande.
Under lång tid fanns på sina håll en uppfattning om att vårt svenska välfärdssystem var skapelsens krona när det gäller
välfärdsproduktion. Idag vet många av oss
bättre. Det finns fortfarande mycket att
göra och varje dag hittar människor som
är verksamma inom vården och omsorgen
nya arbetssätt, nya produkter, ny teknik och
nya sätt att organisera sig som gör att verksamheten bedrivs med högre kvalitet och
till lägre kostnad.
De människor som har startat och utvecklat företagen inom välfärdssektorn
har varit – och är – oerhört viktiga för
kvalitet och nytänkande. Ofta är det personer med en bakgrund inom branschen
som har sett att det finns en möjlighet att
göra något på ett annorlunda sätt. Ibland
har man drivits av frustration över stelbenta organisationer och arbetssätt, ibland
har man drivits av en lust att förverkliga
drömmar om hur man skulle vilja arbeta
om man fick bestämma själv.
Jag är övertygad om att det är välfärds
entreprenörerna som kommer att rädda oss
från den demografiska krisen. Det är de som
kommer att se de nya möjligheterna, hitta
6
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de smartare och mer effektiva sätten att
jobba. En av fördelarna med företagande
inom just välfärden är att man har starka
incitament att sprida sina väl fungerande
arbetssätt – detta till skillnad från offentligt
drivna verksamheter där man är förbjuden
att vara verksam utanför sitt geografiska
område. Företagen begränsas inte av landstings- eller kommungränser.
Drivkraften att växa gör att den som kommer på ett bättre sätt att driva verksamheten
ofta vill sprida detta arbetssätt genom att
öppna fler enheter. Fler medborgare kommer då i åtnjutande av denna bättre tjänst
– eller om det handlar om att man arbetar
mer effektivt så kommer denna högre effektivitet fler skattebetalare som finansierar
verksamheten till del.
I början av mars presenterar vi på Svenskt
Näringsliv boken Vitsen med vinsten, som
handlar om just detta – hur det kommer
sig att privata företag kan lyckas bibehålla
kvaliteten och samtidigt göra vinst trots
samma, eller lägre, kostnadsutrymme som
offentliga verksamheter. Jag hoppas att
många politiker runt om i landet kommer
att läsa boken och ta till sig av forskarnas
resonemang.
Entreprenörerna är de som skapar företag där man ser välfärdstjänster som en
spännande tillväxtbransch som kan vara
till stor nytta för landet – inte som något
nödvändigt ont som gräver hål i budgeten.
Det är tack vare dem vi kommer att klara
den demografiska utmaningen.
Robert Thorburn,
projektledare Svenskt Näringsliv

Robert Thorburn har valt att skänka
arvodet för artikeln, 2 000 kronor,
till Barncancerfonden.

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
Adress: Box: 6012, 700 06 Örebro
Fax: 019- 10 16 70

Webbadress: www.rewith.se
Mail. wideving@rewith.se
Org.nr: 556709-8487

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

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

www.multikulturell.se
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Nöjda
medarbetare
– Med tydligt ledarskap
Text: Kerstin Karell Foto: Frösunda

O

msorgsföretaget
Frösunda har under flera
år genomfört medarbetar- och kundundersökningar. Nöjdmedarbetarindex ligger enligt
den senaste undersökningen, genomförd
av Netsurvey, på 95 av 100, vilket enligt
dem är otroligt höga siffror för ett företag
i Frösunda storlek: ” Vi har aldrig tidigare
haft något företag i den storleken som visat
sådana resultat på nöjdmedarbetarindex”,
säger Mårten Westberg, analytiker på Netsurvey, i ett pressmeddelande.
viktigt att personalen trivs
Anledningen till att Frösunda sedan några
år använder sig av medarbetar- och kundundersökningar är att nöjda medarbetare
och kunder är det som får företaget att gå
och må bra.
– I den bransch där vi är, omsorgsbranschen, är våra medarbetare och deras
kompetens den viktigaste tillgången, säger
Göran Fredriksson, vd Frösunda. Av vår
resultaträkning står personalkostnader för
80 procent. Vi måste säkerställa att vi har
nöjda kunder. Att ha medarbetare som trivs
och har en arbetssituation som fungerar bra
är en mycket viktig del i det. De tar hand om
våra kunder.
Frösunda, som i huvudsak varit inriktat
8
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Frösunda har rekordmånga nöjda medarbetare. Det visar den
senast genomförda medarbetar- och kundundersökningen.
Resultatet kommer av ett medvetet arbete där några av ledorden
är respekt, tydlighet, återkoppling och information. Att mäta
mjuka värden ger hårdvara att arbeta med.

på LSS, har de senaste åren förvärvat flera
verksamheter. Genom den senaste affären, med förvärv av Scientum och Av Egen
Kraft, har koncernen tagit ett ordenligt kliv
in i placeringar som rör SoL och LVU. Antalet heltidsanställda är nu cirka 4 000 och
antalet faktiska personer i koncernen 6 000.
Medarbetar- och kundundersökningar
har varit en naturlig del av utvecklingsarbetet under några år. Ett så gott resultat som
koncernen fick nu har man inte tidigare fått,
det både sporrar och förpliktigar.
– När man börjar med mätningar ska man
ha klart för sig att man sätter igång något.
När medarbetarna tar sig tid att ärligt fylla i
de här formulären så vill de ha återkoppling
och synpunkter. De förväntar sig att något
kommer att hända. Som företagsledning
måste man ta det här på allvar.
De verktyg som kommer i samband med
en undersökning är på flera nivåer. Det ger
en samlad bild av organisationen i sig, av
olika verksamheter och avdelningar, cheferna som grupp samt enskilda individer.
– Det är bra med mätningar. Det blir
mycket hårdvara av mjuka värden. Dem utgår vi ifrån i verksamhetsplanering. Det är
i undersökningarna man ser resultaten och
om vi jobbar på allvar med de här frågorna.
Förutom att resultaten presenteras för
verksamheter, avdelningar och chefer så
beslutar ledningen, utifrån vad som kom-

Göran Fredriksson, vd Frösunda.

mit fram, vad det är man ska fokusera på
just den här omgången och hur det ska
göras. Det blir workshops, utbildningar och
information.
– En klassiker, som alltid kommer fram i
undersökningarna, är information. Jakten

på information är omättlig och den ska vara
korrekt, relevant och det ska vara lagom
mycket. Det är alltid svårt men vi gör förändringar och förbättringar. Genom att vi
gör det så visar vi respekt för våra anställda,
säger Göran Fredriksson.
Själv skriver han en lättsam rapport som
alla anställda får i samband med sitt lönebesked. Brevet har som ambition att ge en
överblick över företaget och branschen. Det
kan handla om nya lagar, förvärv eller nya
uppdrag.
– Genom att brevet kommer i samband
med lönebeskedet så når det alla och det ger
även en kontinuitet.
intranät som kan nås av alla
Företaget har ett intranät, men det är inte
självklart för alla att använda det. En orsak
är att många anställda inom Frösunda jobbar inom personlig assistans. Deras arbetsplats är hemma hos kunden och där har de
inte en dator ansluten till Frösunda.
– Vår dröm är att ha någon typ av intranät
som kan nås av alla, på något sätt, genom
dator eller till exempel Iphone.
Ytterligare en aspekt som försvårar informationsflödet är att de anställda är geografiskt utspridda över hela landet.
– Man måste ha tillit och känna förtroende åt båda hållen och verkligen nyttja
de tillfällen när man ses. Möten ska vara
meningsfulla och ge något till alla som deltar, de ska vara väl förberedda och agendan
tydlig.
Göran Fredriksson återkommer ofta till
tydlighet. Tydlighet är enligt honom, till-

sammans med företagets värdegrund, grunden för ett bra ledarskap vilket i sin tur, visar
undersökningarna genom åren, är det som
har den viktigaste inverkan på trivsel och
motivation hos anställda.
Enligt den senaste undersökningen utmärker sig Frösundas ledare genom ett
gott chefsskap och ledarskapsindex ligger
på 75 procent, vilket är över medel inom
tjänstesektorn.
– Ledarskapet är direkt kopplat till företagsklimatet och i den är värdegrunden
jätteviktig. Den ger oss de grundläggande
värderingar som vi utgår ifrån och visar vad
cheferna ska leva upp till.
Varje år går 300 personer en två dagar
lång konferens om värdegrund och arbete
utifrån den. Genom mätningar blir den sedan levande.
– Vi får ett kvitto som visar om vi lyckas
med det vi vill, eller om det bara är snack.
För ledar- och chefsskapet inom Frösunda
är tydlighet, målmedvetenhet och uthållighet viktiga ingredienser.
– Att som chef ha tydliga mål och kommunicera dessa till de anställda är jätteviktigt.
Målen finns inom alla områden; ekonomiska, mot kunden och medarbetarna. Det
kan handla om att man beslutar att man ska
ha ett visst antal medarbetarsamtal per år.
Sedan ska det genomföras, följas upp och
personalen ska få återkoppling.
Tydlighet går även igen när nya verksamheter förvärvas. Det måste finnas en plan
för hur en ny verksamhet ska införlivas i
Frösunda. Hur den gemensamma resan ska
börja och hur den ska fortsätta.

– Det är två olika företag som möts med
olika värdegrunder, arbetssätt, processer
och kulturer, säger Göran Fredriksson och
poängterar att det finns en grundläggande
orsak till ett förvärv, nämligen att man tycker
att verksamheten man köper är bra och då
är det viktigt att ta till vara och hålla fast
vid det i sammangåendet.
olika kulturer möts
– Det man måste hitta är ett gemensamt
språk. Det tar tid och kräver respekt. Det
svåra är att två olika kulturer möts. Arbetssätt och processer är en sak och där handlar
det om att vara effektiva i att jobba ihop.
De blandas lätt ihop med kultur som mer
handlar om att den nya verksamheten måsta få ha kvar sin identitet. Det ska inte ske
en kulturrevolution när två olika verksamheter möts utan en kulturevolution. Vi tar
det bästa från båda världar, lär av varandra
och växer ihop.

Frösundas förvärv
• Personal Care AB 2008
• Avenira Center 2008
• Argolis och Marks Assistans AB 2009
• Vita Nova Personlig Assistans AB 2009
• Pandion Omsorg AB 2010
• Lundgårdens Sjukhem AB 2010
• Frösunda LSS i Södra Sverige AB (tidigare Norlandia Care Personlig Assistans
AB) 2010
• Svensk Samhällsutveckling AB 2010
• Staffansbo Vård AB 2010
• Hillegården AB och Scientum AB 2011
• Av Egen Kraft 2011

www.ssil.se
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Svar att jobba med
– Undersökningarna leder till utveckling
Text och Foto: Kerstin Karell

F

rösundas verksamhet Dalagatan, i centrala Stockholm, bedriver daglig verksamhet enligt
LSS och har 19 deltagare och
nio i personal. Deltagarna har
förvärvade hjärnskador som de
har fått genom till exempel stroke, hjärntumör, trafikskada, suicidförsök, arbetsskada
eller sviter till följd av misshandel.
Lotta Forste är verksamhetschef på Dalagatan och kom till Frösunda för elva år sedan.
Hon har inga planer på att söka sig vidare
och har många kollegor som stannat länge i
10
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Tydlighet och kommunikation är två av Lotta forstes ledord
i sin roll som ledare. Hon är verksamhetschef på Frösundas
dagliga verksamhet Dalagatan. Både verksamheten och hon
har fått bra resultat på medarbetar- och kundundersökningarna, trots att två avdelningar nyligen blev en.

företaget. Hon är inte förvånad över att företaget får bra resultat på medarbetarindex.
– Det är ett piggt företag som rör på sig
och har saker att erbjuda sina anställda. Det
händer saker och ledningen strävar efter att
utveckla och förbättra företaget. Vi jobbar
mycket och systematiskt med metodutveckling och utbildningar och har externa
stödfunktioner i form av till exempel ISOcertifiering och Socialstyrelsens tillsyn.
två enheter blev en
Samtidigt som den senaste undersökningen

genomfördes var Lotta och hennes personal mitt uppe i en sammanslagning av två
verksamheter, för vilka hon båda var chef.
Daglig verksamhet City och Dalagatan gick
samman i större lokaler på Dalagatan.
– Det är ett arbete som fortfarande pågår och som sakta men säkert håller på att
landa, säger Lotta.
Resultatet är att personalgruppen har blivit större och innehåller fler yrkeskategorier
vilket gjort kunskapen mera samlad. Från
City kom framförallt rehabpersonal så som
sjukgymnaster och på Dalagatan fanns det

” När jag presenterar rapporten så blir alla
taggade att ta tag i det som kommit fram

tidigare främst arbetsterapeuter.
Trots den pågående sammanslagningen
hörde Dalagatan till de verksamheter och
Lotta till de chefer som fick bäst betyg i undersökningen.
– En förklaring är att jag har mycket bra
medarbetare. De är kompetenta, engagerade och kommer med många bra idéer. Man
får bra siffror på sådant här när man har
bra personal, säger Lotta.
Enligt henne tycker alla att det är bra att
fylla i medarbetarundersökningen, de vet
varför det ska göras och att resultaten leder
till att verksamheten utvecklas. De styrkor

som framkom i den senaste undersökningen
var bland annat att personalen kände sig
respekterad av medarbetare och chef, att
chefen var bra på att motta nya idéer och
att man som anställd kontinuerligt får veta
hur man klarar sina arbetsuppgifter.
Förbättringsområdena som framkom var
ansvarsfördelning av arbetsuppgifter, att få
arbetsplatsen fri från stress, konflikter i personalgruppen och mer personlig utveckling.
Då resultaten av undersökningen kom
presenterades de för personalen och det
faktiska förbättringsarbetet påbörjades.
– När jag presenterar rapporten så blir

Hitta din
utbildning
Grundläggande psykoterapiutbildning,
bred inriktning, vuxna, 60 hp

Grundläggande psykoterapiutbildning,
Barn, Familj, Samspel, 60 hp

Professionella Samtal, 30 hp
Kursort: Umeå
Utbildningsstart Ht-2011
Ansökan senast 15 april på www.studera.nu.
För mer information: www.psykoterapi.org.umu.se
eller kontakta Enheten för Psykoterapi
Lena Folkesson, tel.090-786 64 33
Ylva Semelius, tel.090-786 64 19
Välkommen med din ansökan!

Björn och Niklas saknas på bilden

Anecta
specialist på
företagsöverlåtelser inom
vård och omsorg

Enheten för psykoterapi
Medicinska fakulteten
Stockholm 08-755 55 90 | Jönköping 036-12 66 40
Malmö 040-630 99 39 | www.anecta.se
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Vävning är en av
aktiviteterna på
Dalagatan.

alla taggade att ta tag i det som kommit
fram. Vi har ett mycket öppet klimat och det
är inte alls ovanligt att någon säger: ”Det
var jag som svarade så där” och sedan förklarar varför.
Ansvarsfördelningen av arbetsuppgifter
var något som Lotta tog tag i omgående
då det uppkom i samband med sammanslagningen, och resultatet speglar inte var
gruppen står idag.
– Hade vi gjort den här undersökningen
nu, då vi varit en enhet en längre tid, hade
vi fått andra svar. Men allt som kommer
fram i undersökningenär ändå mycket bra
att diskutera.
Lotta diskuterar tillsammans med personalen, i grupp, de olika förbättringsområdena och man kommer tillsammans fram
till hur man ska gå vidare, vilket efter en
tid följs upp.
– Jag ställer frågan: ”Hur kommer det sig
att det är så här” och är sedan snarare moderator än styrande.
Konflikterna var grundade i att de olika
personalgrupperna inte kände varandra.
Kommunikationen fungerade inte riktigt.
– Om man inte känner varandra så är det
inte så lätt att säga till någon när den personen ”gör fel” och att be honom eller henne
att ändra sig. Då kom alla till mig istället
och berättade. Så vi har beslutat att ha en
mer öppen och rak kommunikation vilket
märks nu, men det är samtidigt något som
vi måste jobba med hela tiden.
Strukturerad dagordning
Just tydlighet och kommunikation är något
som Lotta tycker är mycket viktigt. Via intranätet får personalen mycket och relevant
information om Frösunda. I den faktiska
verksamheten är möten en viktig källa till
information såväl som kommunikation.
– Vi har många återkommande och strukturerade möten med kontinuerliga och tyd12
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liga dagordningar, säger Lotta.
Dalagatan har måndagsmöten för veckan
som kommer där bland annat arbetsmiljö är
en återkommande punkt. Tisdag eftermiddag är mötets fokus på deltagarna. Torsdag
morgon har personalen planeringsmöte för
veckan som kommer, utan Lotta: ”Jag vill
inte vara med och pilla i allt”.
– På fredagar grottar vi ner oss i det vi har
för stunden. Det kan vara handlingsplaner
eller verksamhetsplan, säger Lotta och konstaterar att eftersom personalen kommer
klockan åtta och deltagarna klockan 10 så
finns det utrymme för många möten.
För egen del får Lotta feedback från sina
chefer med anledning av enkäten. Hon har
även regelbundna möten med sin närmaste
chef inbokade över hela terminen. De träffas och stämmer av oavsett om det finns
något uttalat att ta upp eller inte.
– Jag har en toppenchef och känner absolut att jag har stöd och förtroende uppifrån
och kan bolla mina idéer och frågeställningar. Det är inte alls så att alla beslut tas i
toppen och förs ner utan ledningen lyssnar.
Stötta och pusha medarbetarna
I hennes relation till varje medarbetare är
medarbetarsamtalet viktigt. Även där har

Socialtjänsten
placeringsjouren.se
Vi erbjuder placering i hela Sverige
Placeringsjouren erbjuder drygt 350 behandlingsplatser
för ungdomar ( från 13 år ) och vuxna av bägge kön på kvalitetssäkrade HVB, resurspersonsboenden och familjehem runtom i Sverige. Utöver dessa kan vi matcha alla
Sveriges behandlingsplatser vid behov.
Vi är tillgängliga dygnet runt
När ni väljer att placera genom Placeringsjouren, så hämtar vi vid önskemål eleven oavsett var denne befinner sig
i landet. Dygnet runt. Vid akutlägen tar vi emot jourplaceringar dygnet runt vid behov.
Placeringsgaranti
När ni väljer att placera genom Placeringsjouren ges
en placeringsgaranti. Det betyder att vi inte ger upp
på eleven. Om något går fel där eleven placerats, så
erbjuder vi annan lösning inom organisationen. Om ni
godkänner förslaget så står vi för transporter och allt
praktiskt kring flytten av eleven. Vi garanterar ett professionellt överlämnande där all dokumentation/information om eleven tas till vara, och att eleven fortsätter att
arbeta där han var. Vi börjar aldrig om från början. Och
vi ger aldrig upp på våra elever.

Personligt handläggare
När ni väljer att placera via Placeringsjouren får ni en
egen handläggare som följer placeringen från förfrågan,
genom placeringsmatchning tills att placeringsavtal är
skrivet. Er personliga handläggare på Placeringsjouren
matchar er placeringsförfrågan. Ni väljer om placeringen
skall matchas endast mot kvalitetssäkrade behandlingsplatser, eller mot samtliga behandlingsplatser i hela
Sverige. Er handläggare återkommer sedan med tre rangordnade förslag utifrån er elevs problematik.
Kontakta oss
Ni kontaktar oss antingen genom att mejla oss eller ringa
oss. Ni blir endast kontaktade av oss. Ni får ingen reklam,
inga utskick eller mejl direkt från några uppdragstagare.
Om ni önskar hjälper vi även till att sammanställa ett förslag/utkast till interimistisk vårdplan utifrån det underlag ni
ger oss. Oavsett om vårt arbeta leder till en placering
eller inte, så är servicen till fullo kostnadsfri.
DYGNET RUNT

020-22 80 00

HVB, familjehem, jourhem, resurspersonsboende i samarbete.

Totalt över 350 behandlingsplatser i hela Sverige
www.placeringsjouren.se

Länsstyrelsens tillsyn

hon användning av det som kommit fram
i medarbetarundersökningen. En viktig
punkt är att få reda på vad hennes personal
förväntar sig av henne.
– Det är viktigt att alla trivs på jobbet.
De kommer ju hit varje dag. Min roll är
att stötta och pusha mina medarbetare. Jag
vill ge dem de verktyg de behöver för att nå
fram och utföra sitt arbete. Lekfullhet och
fantasi är viktiga egenskaper hos oss. Då
menar jag inte bara för att kunna framställa
fina produkter som sedan säljs i vår butik,
utan framförallt i arbetet med våra deltagare, där just denna påhittighet är nyckeln
till att deltagaren mår bra och får utvecklas
hos oss.

Den senaste tillsynen av enskild verksamhet enligt §23 LSS - vid Frösunda Dalagatan, daglig verksamhet genomfördes
av Norrmalms stadsdelsförvaltning under
hösten 2009.
Nedan följer sammanfattningen ur tillsynsrapporten:
Verksamheten bedrivs enligt de mål och
intentioner som anges i LSS. Verksamheten har ett innehåll och kompetens som
svarar väl mot de behov av individuellt utformat stöd som personer med förvärvad
hjärnskada. Verksamheten har för respektive deltagare en utförlig dokumentation av mål och delmål samt beskrivning av hur omvårdnad, arbetsuppgifter
och aktiviteter är utformad utifrån den enskildes behov. Verksamheten har rutiner
för samverkan med biståndshandläggare,
landstinget samt anhörig/god man. Verksamheten uppfyller kriterierna för anmälan av personskada respektive anmälan
av missförhållande i verksamheten. Verksamheten har rutiner för klagomålshan-

armt välkommen till Björkhaga

Våra ledord - Behov, Resurs och Rättighet.

V

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.

tering samt uppföljning och utvärdering
av insatser för den enskilde. Sammantaget uppvisar verksamheten en mycket
god kvalitet. Verksamheten har under det
gångna året sammanställt befintlig dokumentation i en genomförandeplan för
var och en av deltagarna. Det är viktigt att
varje genomförandeplan notera när denna ska följas upp. Verksamheten har även
under det gångna året sammanställt ett
ledningssystem för kvalitet i verksamheten enligt SOSFS 2006:11. Verksamhetens system för hantering av synpunkter
och klagomål behöver ses över så att synpunkter från brukare och anhöriga dokumenteras och används i verksamhetsutvecklande syfte.
Tillsynen har genomförts under punkterna: Verksamhetens inriktning, kompetens
och metod, kvalitetssystem, tillgänglighet,
samverkan och samarbete, dokumentation, fel och brister i verksamheten enligt
24a § LSS, personal och kompetensförsörjning samt försäkring.

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

Orderljungsvägen 39
284 38 Perstorp
Tel: 0435-355 95 www.bjorkhaga.com

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

23-25 Augusti

Anmäl dig idag!

Burgårdens konferenscenter

Se till att få plats

Göteborg

- New Approaches in Treatment for Children, Youth, and their Families -

www.icartnet.org
Välkommen till årets
konferens för Aggression
Replacement Training, ART.
Klart program ute nu!
Förutom keynotetalare
erbjuds workshops och fyra
streams. För mer info var
god kontakta Oasen.

Talar under förkonferensen
23:e augusti

Dr Kari Killén
Norge
“Relevansen av
tilknytningsforskning”
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Dr Eva Feindler
USA
“TAME: Teen Anger
Management
Education”

Robert Calame

Kim Parker

Kanada
“Familje-ART”

Kanada
“Familje-ART”

Magnus Stalby
Sverige
“Utbildning till
behandling som
ger resultat”

Dr Sara Salmon
USA
”PEACE4Kids”

info@oasen.com
0733-95 12 01
www.oasen.com

Omvårdnad och boende med
människan i centrum

SHG driver två enheter med specialisering inom
demens: Nömmeberg och Vittsjö Sjukhem.
Vi erbjuder personcentrerad omvårdnad och boende
för personer med psykiska funktionshinder och/eller
demenssjukdomar under kortare eller längre tids vistelse och har specialkompetens inom äldrepsykiatri.
Varje placering föregås av ett noggrant kartläggningsarbete för att säkerställa att våra verksamheter är

det bästa för den aktuella klienten. Vi besöker alltid
klient, närstående och vårdgivare innan vi fattar ett
beslut om att ta emot en ny placering.
Våra kunder är främst kommunal socialtjänst och
återfinns i stora delar inom landet.
SHG bedriver även andra verksamheter. Vår bredd
är en tillgång även för er.
För mera information se www.shg.se

N ö mme ber g • Vi t t s j ö S j ukhem
www.shg.se

Det självklara valet!

Lövängen hösten 2010.

Margareta Dahlberg, psykiatriker och leg. psykoterapeut.

DBT – en evidensbaserad behandlingsmetod
Lövängen AB är ett behandlingshem i Stockaryd
på småländska höglandet. Vi tar emot män,
kvinnor och par från 20-55 år, vi är ett behandlingshem och utredningshem. Vi skapar trygghet, behandlar och utreder den enskilde med
respekt oavsett vilken psykiatrisk diagnos som
föreligger, samt på bästa sätt tillgodoser klientens behov i vardagen i den mån det är möjligt.
Här på Lövängen har vi ett brett utbud av olika
aktiviteter som bio, gocart, bowlingturneringar
samt mycket gemensamma utomhusaktiviteter.
Vi har hästar och får med tillhörande lamm.
Husdjur är tillåtet att ha med sig, dock görs en
bedömning av vilken sorts husdjur förfrågan
avser. Badresor till Sävsjö anordnas varje vecka
och man kan även besöka vårt eget gym.
Sävsjö Näringslivs AB (SNAB) ger oss möjligheter till arbetsprövning samt praktikplatser inom
kommunen. Komvuxstudier ges det möjlighet
till i Sävsjö.
Lövängen samarbetar med Sävsjö Ridklubb
där vi har möjlighet att deltaga i ridlektioner i
grupp eller enskilt. Ridlärare är Lena Lindberg.
Vården och omsorgen är helt individuellt an-

passad för att tillvarata och tillgodose klientens
behov utifrån sjukdomsbild och vårdsituation.
Vi utgår från diagnos, nivå och information om
klientens psykiska funktion för att på bästa sätt
kunna skapa en fast och strukturerad vardag
med bästa tänkbara behandling och vård.
MÅLGRUPPER
•
•
•
•
•
•

Män 20 årKvinnor 20 årParbehandling
Borderline / Personlighetsstörningar
Psykoser
Särskilt vårdkrävande

INSATS/VÅRDFORM
•
•
•
•
•

DBT- behandling
KBT- behandling
ESL- behandling
ASI - intervjuer
Neuropsykiatriska utredningar
(Leg. psykolog Lena von Post)
• Psykiatriker samt leg. psykoterapeut KBT
(Margareta Dahlberg)
• Komvux möjligheter
• Möjlighet till arbetsträning i reell miljö

TILLSTÅND
•
•
•
•

Hem för vård eller boende, HVB
LVM §27
LPT-permission
LRV-permission

Lövängens DBT-team består av Mattias Rosenberg, Johan Hjertberg, Margareta Dahlberg, Mikael Andersson och Susanne Sörmander.

DBT är en specialinriktad och evidensbaserad
behandlingsmodell utformad för personer med
självskadebeteende, självmordstankar och personlighetsproblematik. Vanliga psykiatriska tillläggsdiagnoser är posttraumatisk stressyndrom,
depression, ångest med eller utan social fobi,
ätstörning, alkohol och/eller drogproblem och
relationsproblematik.

Detta innebär också att kognitiv terapi hjälper
till att klienten kan formulera nyare sanningar
och inte fastna i negativa tankar om sig själv
och omvärlden.
Med beteende menas allt som en person gör
både offentligt och privat. Vi uppmuntrar och
hjälper klienten att träna och prova nya sätt
att hantera sitt mående. Man kan inte ändra
på ett dåligt mående enbart med insiktsfulla
diskussioner utan för att förändra handlande i
olika situationer är det nödvändigt att förändra
beteendet för att få en bestående förändring.

Målet med behandlingen är: Att acceptera saker
som inte går att ändra, att ge mod att förändra
det som är möjligt att förändra och kunskap
(vishet) att veta när skillnaden föreligger
DBT är en kognitiv beteendeinriktad behandling som betonar balansen mellan acceptans
och förändring. Att acceptera nuet och att stå
ut med ångest, samtidigt som man arbetar för
förändring, utan att falla tillbaka i självdestruktivt beteende, formar dialektiken, vilket också
ger behandlingen dess namn.

Lövängen
Appelholmsgatan 9, 570 02 Stockaryd
Tel 0382-205 60, 0382-205 61
Fax 0382-205 62
info@lovangen.se
www.lovangen.se

Annonsoriginal: Interweave mediadesign AB & Klassons Mediabyrå, 2011

Lövängens målgrupp är människor med svåra
funktionshinder och lidande. Detta har resulterat i att vi valt att inrikta oss på behandlingsformen Dialektisk beteendeterapi. Detta för
att kunna ge människor med stort lidande en
strukturerad och evidensbaserad behandling

Produktnyheter
MedUniverse lanserar
interaktiv resursbank

Sänglampa med LED
Bruck Scobo Vario har ett pressgjutet väggfäste och strängpressat armaturhus i aluminium. Bägge delarna är handpolerade för
extra hög finish, så blanka att man kan
använda dem som spegel.
En lins 18 grader i akryl för exakt styrning
av det mjuka läsljuset och två ovallinser 40
grader x 10 grader för flodljus uppåt. Med
Scobo får man ett mjukt allmänljus från
väggen samtidigt som det blir ett bra ljus
när man vill läsa en bok innan man somnar.
Armaturhuset kan vinklas ut 30 grader
grader och vridas 360 grader i sidled.
www.foxdesign.se

I samband med Svenska Psykiatrikongressen i Göteborg
den 16-18 mars 2011 lanserar läkarnätverket
MedUniverse en interaktiv resursbank inom psykiatri.
Tjänsten innehåller bland annat en internationell och
nationell möteskalender, onlineutbildningar, länkbibliotek samt blanketter. Utbildningsmodulerna är licensierade från Doctors.net.uk, Storbritanniens ledande läkarnätverk med 180 000 anslutna brittiska läkare.
Materialet i resurbanken är i första hand relevant för psykiater och allmänläkare men även för angränsande
specialiteter.
På MedUniverse kan läkarna hålla kontakt, utbyta erfarenheter och diskutera allt från rent medicinska frågor till
professionell och personlig vidareutveckling. I nätverket
finns också möjligheten till det specialitetsöverskridande
samarbetet mellan läkare.
Resursbanken inom psykiatri kommer att uppdateras
och utökas löpande.
www.meduniverse.se

Hantera I-paden
enklare med penna

Dörr som ger utrymmesbesparing
En helt ny typ av dörr, den så kallade rotationsdörren, sparar cirka en kvadratmeters
golvyta per dörr. Det innebär stora besparingar vid nybyggnation, exempelvis av
vårdboende, och ger ett bättre utnyttjande
av redan befintliga miljöer.
Den nya innerdörren från Swedoor/JeldWen använder inte gångjärn utan har istället en pivåupphängning. Det innebär, förutom att den sparar utrymme, att den kan
öppnas både utåt och inåt vilket underlättar
för bland annat rörelsehindrade.
Framför allt inom vårdboende, äldreomsorg och på institutioner finns fördelar med
rotationsdörren. Upphängningen gör att
det blir enklare för rullstolsbundna, dels för
att de kan välja åt vilket håll dörren ska
öppnas, dels för att dörrhandtaget hela
tiden finns inom räckhåll. Även för personal
på olika typer av vårdboende underlättar
dörren vid förflyttningar av material och
utrustning.
www.swedoor.se
18
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Targus lanserar en rad tillbehör som gör det enklare att
använda och få ut så mycket som möjligt av surfplattan.
En av produkterna, Targus Stylus, är en liten penna som
gör det enkelt att skriva, rita och navigera exakt på skärmen, där en fingertopp annars kan vara stor och lätt kan
göra att du hamnar fel.
Den lilla lättviktspennan har en mjuk och mycket hållbar
gummispets så att du kan vara exakt
i dina rörelser. Den gör det också enklare att skriva sms,
anteckningar och rita.
Och eftersom spetsen
inte lämnar några märken förhindrar du samti-digt smuts och fingeravtryck på skärmen så att den
håller sig fin.
Stylus-pennan från Targus
kan användas både på iPad,
Iphone och andra surfplattor.
www.targus.com

Miljövänlig brandsläckare
CE-märkt och godkänd enligt SS-EN3
samt testad av statens provnings- och
forskningsinstitut och dessutom certifierad av SIS!
Med högre släckeffektivitet mot bränder i trä, tyg och papper klarar denna
släckare snabbt och effektivt att släcka
bränder som kan uppkomma i ditt hem.
Miljösläckare är lämpliga i alla sammanhang där man värderar miljöhänsyn och i huvudsak
riskerar typ A-bränder. Vänta inte tills att det är för sent!
www.brandsakra.se

IntraPhone
och Swedlock
gör hemtjänsten säkrare
Flera vårdtagare har nyligen rånats av kriminella
som utger sig för att vara
hemtjänstanställda. Den
Holländsk-Svenska leverantören av rapporterings- och
dokumentationslösningar
för hemtjänsten,
IntraPhone, erbjuder nu
nyckelhanteringssystem
från Swedlock som en lösning på detta. Swedlock
levererar mekaniska och
digitala lås- och nyckelhanteringssystem som ger
hemtjänstpersonalen effektiv och säker tillgång till
vårdtagarens hem samtidigt som obehöriga
förhindras tillträde.
Med start i mars 2011
kommer IntraPhone att
leverera en ’helhetslösning
på plats’ för hemtjänst:
Planering, rapporteringsoch meddelandetjänster
från IntraPhone kombinerade med accesshanteringslösningar från
Swedlock säkerställer att
hemtjänstpersonalen kan
arbeta snabbt, effektivt och
säkert säger IntraPhones VD
Martin Bijleveld.
Med Swedlocks lösning
behöver hemtjänstpersonalen bara bära med sig en
mekanisk eller digital nyckel
för att få tillgång till sina
vårdtagares bostäder.
Förloras nyckeln, kommer
den automatiskt att spärras,
så att konsekvenserna av en
förlorad nyckel är
begränsad.
www.intraphone.com
www.swedelock.se

Behandling – Akut – Utredning
Nanolfsvillan är beläget centralt i Finspång och har
plats för sju familjer som bor i egna lägenheter.
Vi arbetar såväl med traditionella
behandlingsplaceringar som med
Firar
kortare, flexibla placeringar.

25 år

1986-2011
Nanolfsvillans grundläggande mål är att:
• Fullfölja de uppdrag vi åtar oss
• Barnens behov blir tillgodosedda
• Föräldrarna mobiliserar sina resurser

Nanolfsvillan medverkar i Skandinavisk
sjukvårdsinformations kvalitetsindex!

Nanolfsvillan grundades 1986 och har
idag ramavtal med 118 kommuner

www.nanolfsvillan.se
0122-159 89 Finspång

MED KOMMUNIKATION I FOKUS
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.

För mer information besök: www.mogard.se eller kontakta oss på tel: 010-471 66 00 eller e-post till: info@mogard.se
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Två olika roller
– Socialarbetare och journalist
Text: Kerstin Karell Foto: Annika Rådlund

I

40 år har Pia Hallin jobbat som socio
nom och hon närmar sig pensions
ålder, men hon har inga funderingar
på att slå ner på takten, varken på so
cialtjänsten på Södermalm, där hon
jobbar deltid, eller som dokumentär
filmare. Hon trivs med sitt jobb, sina kol
legor och kontakten med klienterna. Och
det finns fler frågor att belysa och därmed
filmprojekt att göra verklighet av.
– Egentligen ville jag nog bli journalist,
men jag tyckte att jag hade för dålig all
mänbildning för att söka till journalisthög
skolan när jag var ung. Istället gick jag so
cionomutbildningen, säger Pia Hallin.
När hon var över 30 kände Pia att hon
ville göra något mer i mitt yrkesliv. Tanken
på journalistiken kom igen.
– Ända sedan jag var liten, och följde med
pappa som hade en taxirörelse i Storsjöbyg
den i Jämtland, har jag varit intresserad av
att komma in i stugorna, träffa människor
na och lära mig mer om dem. Jag sökte till
Dramatiska institutets kurs i portable video
och hamnade helt rätt! Därefter har jag gått
en termin på folkhögskola i dokumentär
film och radioproduktion.

De kommer inte alltid överrens, journalister och socialarbetare.
Men Pia Hallin identifierar sig med båda yrkesrollerna. Hon jobbar med kontaktfamiljer på Södermalm i Stockholm och gör dokumentärfilmer om socialt arbete. Syftet med filmerna är att få
igång en diskussion och på så sätt utveckla det sociala arbetet.

Tillsammans med en kollega inom soci
altjänsten, Kristina Duvander, sökte Pia
medel för att göra en film om misshandlade
kvinnor, vilket var Kristinas område. De tog
hjälp av en fotograf, Madeleine Berg, och
filmen ”Mig slår du inte – om kvinnors väg
ur misshandel”, kom 1987.
– Filmen hade ett könsmaktsperspektiv
och användes då den kom mycket inom
kvinnohusen. Den håller än idag, säger Pia.
Efter den första filmen har det blivit yt
terligare fyra.
Viss misstänksamhet
Under en period i sitt liv var Pia kluven,
hon kände sig varken som en riktig filmare
eller som en riktig socialarbetare. Idag är
hon trygg i sin dubbla yrkesroll men skiljer
på rollerna.
– Här på mitt jobb på socialtjänsten är jag
inte filmare utan jag är socialarbetare och
jobbar med kontaktfamiljer. Då jag började
filma undrade nog många var min lojalitet
låg och det fanns en viss misstänksamhet.
Men jag är ju inte Janne Josefsson utan gör
filmer som är lojala med socialtjänsten,
säger Pia och lägger till att hon tycker att

Uppdrag granskning är ett viktigt och bra
program och att Janne Josefsson, även om
han kanske använder obekväma och plåg
samma metoder, behövs.
– För mig är det här att göra videopro
gram ett sätt att få påverka utvecklingen i
en riktning som jag tror gagnar det sociala
arbetet i offentligt driven verksamhet.
Den senaste filmen, som kom ut 2006,

Pia Hallin
Ålder: 65 år i april.
Bor: Södermalm.
Familj: Sambo Ernst, Emilia 30 och
Anton 22.
Läser: Är med i bokcirkel och läser
litteratur från tredje världen.
Intressen: Samhällsintresserad och
ser filmer från tredje världen.
Framtidsprojekt: Måla och
restaurera fritidshus i min hemby
Hoverberg i södra Jämtland .
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heter ”Myndighetens ansikte – om social
arbetaren i myndighetsrollen” och används
framförallt i utbildning av socionomer. Den
handlar om socialsekreteraren i myndig
hetsrollen och innehåller möten och inter
vjuer med tre socialsekreterare i Stockholm.
De pratar om sin bakgrund, varför de valde
yrket, hur de ser på sin yrkesroll och fram
förallt myndighetsutövningen.
– Genom filmen får tittaren möta tre per
soner som berättar om att verkligheten inte
är att bara hjälpa på klientens egna villkor.
Det kan innebära att ge avslag, att till ex
empel skriva kontrakt med missbrukare
för att kunna gå in i deras lägenhet med
egen nyckel för att utöva kontroll, och att

Filmerna
MIG SLÅR DU INTE
– om kvinnors väg ur misshandel 1987.
KONTAKTFAMILJEN
– en trygghet 1989.
INTE BARA HÄMTA OCH LÄMNA
– om föräldramedverkan på dagis 1991.
MAMMA PÅ AVSTÅND
– om en familjehemsplacering 1997.
MYNDIGHETENS ANSIKTE
– om socialarbetare i
myndighetsrollen 2006.
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omhänderta barn och ungdomar för sam
hällsvård.
Vad det är och vad det innebär att ägna sig
åt myndighetsutövande är något som Pia
blev medveten om tidigt i sitt yrke.
– I början av 70talet arbetade jag på det
som tidigare hette Barnavårdsbyrå 2. Vi
hade Bosse Larsson som handledare och
metodutvecklare. Han var psykoanalytiker
och radikal. Han gjorde mig medveten om
myndighetsutövande som social kontroll.
Han lyfte fram det kritiska perspektivet till
den här rollen och det har präglat mig i hela
mitt yrkesliv.
Myndighetens förlängda arm
Arbetsgruppen på Barnavårdsbyrån skrev
tillsammans boken ”Rapport från en Bar
navårdsbyrå – funderingar kring några
svårförverkligade självklarheter”
Pia anser att det är viktigt att de som job
bar med myndighetsutövning är medvetna
om och inte blundar för att de bedriver
kontroll, har makt och är en myndighets
förlängda arm.
– Vi måste titta på oss själva och fråga oss
hur vi hanterar vår roll.
Där Pia växte upp, i Storsjöbygden, fanns
personer som skydde myndigheter och inte
ville ha någonting med dem att göra. De
ville vara helt fria och leva sina egna liv.
– De hade inställningen: ”Låt mig sköta
mitt och myndigheter ska man hålla sig
borta ifrån”.
Själv har Pia hanterat sin myndighetsroll
och det hon har med sig från sin barndom
genom att, mer eller mindre medvetet, inte

jobba med sträng myndighetsutövning.
– Jag har valt bort att jobba med barna
vårdsutredningar och därmed vara i en roll
där jag behöver gå emot människor. Att
jobba med kontaktfamiljer är att jobba
med frivilliga insatser. Jag träffar vanligt
folk som vill ge kärlek, göra en insats och
hjälpa till. Det ger mig energi, säger Pia som
tillsammans med kollegan Britt Rydberg
1989 gjorde filmen ”Kontaktfamiljen – en
trygghet”.
Men Pia anser att det krävs en annan syn
på kontaktfamiljer än den som då fanns och
fortfarande finns idag. Hela området behö
ver belysas mer.
– Ibland är arbetet med kontaktfamiljer
omgärdat med ett lättsamhetsperspektiv.
Men faktum är att det många gånger kan
användas istället för en familjehemsplace
ring, vilket ställer större krav på medveten
rekrytering och ett utvecklat samarbete
inom socialtjänsten.
Insatsen kontaktfamilj rymmer en stor
variation.
– Det finns personer som behöver en kon
taktfamilj under en kortare period, för att
den biologiska familjen ska komma på föt
ter, sedan finns det de som behöver en kon
taktfamilj hela sin uppväxt.
Pia hänvisar till Lotta Berg Eklundh vid
Stockholms universitet som under sju års tid
följt 50 barn med kontaktfamiljer. Hennes
slutsats är bland annat att en tredjedel av
de ärenden där det beviljas kontaktfamilj
är av allvarlig karaktär. Lotta Berg Eklundh
konstaterar att det krävs en annan syn på
kontaktfamilj.

” Men jag är ju inte Janne

Josefsson utan gör filmer som
är lojala med socialtjänsten

– Samtidigt som det för barnet ska kännas
enkelt så behövs det en riktig bedömning av
hur det går till och hur länge insatsen be
hövs. Nu är det mycket som klumpas ihop
i begreppet kontaktfamilj, det behöver be
skrivas och utvecklas mera, säger Pia.
Film om familjehem
Under en period arbetade hon med famil
jehemsplaceringar. Det var då embryot till
filmen ”Mamma på avstånd”, föddes.
– Då var familjehemmet skyldiga att ta
emot den biologiska föräldern. Jag grubb
lade mycket på hur det var att ha den rela
tionen, från båda håll. Det jag förstod från
mina familjer var att det många gånger var
mycket jobbigt. Jag undrade också vilken
identitet man får som barn då socialtjänsten
säger att mamman är dålig och inte kan ta
hand om en.
Allt föll på plats då Pia träffade en alko

holiserad mamma, vars dotter blivit tvångs
omhändertagen. Hon kunde på ett vältaligt
och bra sätt beskriva hur det var att vara en
mamma på avstånd, med den skam och de
konflikter det innebar.
– När både familjehemmet och tonårs
flickan var positiva till att medverka så blev
projektet verklighet.
När filmen var klar tyckte alla medver
kande att den var bra och den möttes
av ett stort intresse, både i Sverige och
internationellt. Den används idag fram
förallt i familjehemsutbildningar och hu
vudfrågeställningen är hur familjehem
met ska samarbeta med de biologiska
föräldrarna.
Något som är viktigt för Pia i hennes fil
mande är att ingen styr henne.
– Samtidigt som jag söker offentliga medel
för filmerna så måste jag ha totalt fria hän
der i själva genomförandeprocessen. Det är

viktigt att jag får utveckla min idé, som na
turligtvis är förankrad hos bidragsgivarna.
Starka och goda familjehem
Nu var det några år sedan Pia hade ett film
projekt men en ny idé har väckts i och med
vanvårds och efterföljande upprättelseut
redning.
– Jag vill göra en film som i förlängningen
ska bidra till att vi får starka, goda och håll
bara familjehem som inte är kränkande mot
barnen. Den ska användas till att motverka
övergrepp mot barn och entusiasmera män
niskor till att vilja hjälpa, säger Pia.
Än så länge är hon bara i idé och söksta
diet av projektet. Om och när det blir verk
lighet kommer hon att i vanlig ordning
begära tjänstledigt från jobbet på social
förvaltningen.
– Det är nog bara då som mina kollegor
ser mig som något annat än socialarbetare.

Vi värnar om personer med
funktionsnedsättningar och vill
presentera våra fantastiska verksamheter inom boende, daglig
verksamhet och skola.
För mer inspiration och information
besök www.värna.nu

Värna är en sammanslutning av Läkepedagogiska och
Socialterapeutiska verksamheter i Sverige. Dessa verksamheter riktar sig till barn, ungdomar och vuxna.

Förbundet för antroposofisk
läkepedagogik & socialterapi
– boende, utbildning & arbete.
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Kortnyheter
Bästa demensteamet
finns i Motala
Motala hemstödsgrupp har
tilldelats priset Bästa demensteam inom hemtjänsten 2010.
Priset har instiftats av Demensförbundet och Svenskt demenscentrum. Priset delades
ut i början av mars och prissumman är 50 000 kronor.

Nytt test avslöjar
självmordsrisk
Nu finns ett nytt svenskt test
som avslöjar om en person är
självmordsbenägen. De som
är kapabla att ta sitt liv är biologiskt mer ointresserade av
omgivningen. Det nya instrumentet mäter bland annat
svettkörtlarnas aktivitet när testpersonerna får höra ett mönster av toner under 15 minuters
tid. Resultaten har varit mycket
goda. Karolinska Institutet i Solna har köpt ett testinstrument
för utprovning. Källa: P4

Nytt LSS-boende
För första gången på 20 år
satsar Svalövs kommun på ett
nytt LSS-boende. Sex lägenheter med tillhörande samlingssal kommer det nya boendet
att innehålla.

Akutboende i nytt
samarbete
Våldsutsatta kvinnor som
missbrukar från hela Skaraborg
ska få bättre hjälp än tidigare. Detta genom socialtjänsten
i Lidköping och Kvinnojouren
Linnean. Tillsammans i ett projekt skräddarsyr de ett akutboende med missbrukande kvinnor som målgrupp.

Nej till nytt storkök
Frågan om ett nytt storkök för
kyld mat har varit het i Norrköping. Anläggningen skulle kosta 70 miljoner kronor och har
mötts av starkt motstånd både
från den politiska oppositionen
och bland medborgare. Nu är
inriktningen istället att bygga ut
och bygga till de befintliga kök
som finns i kommunen. Källa: Östnytt

Kundval i Tanum
Den 1 april inför Tanums
kommun kundvalssystem i
hemtjänsten. Detta med stöd
av LOV, lagen om valfrihetssystem.
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Barn får vänta länge på utredning
Utredningarna vid misstänkt
barnmisshandel tar oaccepta
belt lång tid. I 12 av 32 åkla
garkammare hinner man inte
behandla hälften av ärendena
inom den lagstadgade tidsfris
ten, 90 dagar. Det visar Rädda
Barnens granskning av Åkla
garmyndighetens statistik från
2010.
Vid misstanke om misshandel

av barn ska beslut om åtal tas
senast inom 90 dagar efter den
tidpunkt när det finns någon
som är skäligen misstänkt för
brottet. Men statistiken visar
att handläggningstiden vid
misstänkt barnmisshandel un
der 2010 i genomsnitt var 115
dagar. Handläggningstiderna
varierar kraftigt mellan olika
åklagarkammare i landet. De

längsta handläggningstiderna
finns i Malmö (168 dagar),
Sundsvall (153 dagar), Öst
ersund (148 dagar), Söderort
Stockholm (144 dagar) och
Västerås (144 dagar).
Bäst av åklagarkamrarna kla
rar sig Helsingborg (66 dagar),
Kristianstad (77 dagar), Norr
köping (79 dagar), Gävle (81
dagar) och Karlstad (84 dagar).

Föräldrar förhindrar alkoholdrickande
Närvarande och engagerade
föräldrar är det absolut bästa
sättet att skydda tonåringar
från att konsumera stora
mängder alkohol. För unga
som redan i 13årsåldern rö
ker, hänger ute med kompisar
och har tillgång till alkohol –
exempelvis genom föräldrarna
– ökar risken för att bli inten
sivkonsument av alkohol också
i sena tonåren. Det visar en ny
doktorsavhandling från Karo
linska Institutet.
– Insatser som fokuserar på
att stärka barnföräldrarelatio
nen och att föräldrar inte hjäl
per sina tonåringar att få tag på
alkohol kan visa sig effektiva
för att begränsa riskfylld kon
sumtion bland unga. Föräld
rarna har också en viktig roll
att spela när det gäller att lära
unga att stå emot grupptrycket
att dricka, säger AnnaKarin

Danielsson vid institutionen
för folkhälsovetenskap.
I en del av sin doktorsavhand
ling har hon följt 1200 skol
ungdomar mellan åren 2001
och 2006, från 13 till 19 års
ålder och undersökt vilka fak
torer som kan minska risken
för hög alkoholkonsumtion,
så kallade skyddsfaktorer, res

pektive vilka riskfaktorer som
kan finnas. Resultaten visar att
ungdomar med riskbeteenden i
tidiga tonår snabbt bör fångas
upp, då de löper en ökad risk
för framtida hög konsumtion
med relaterade problem med
bland annat hälsa, skola, för
äldrar och vänner. Här kan
föräldrarnas insatser vara av
görande:
– Men pojkar och flickor är
lite olika. Risken för hög alko
holkonsumtion bland pojkar
som röker och har kompisar
som dricker minskas avsevärt
när föräldrar håller koll på
vad tonåringen gör och med
vem. För flickor i riskzonen är
det framförallt viktigt med en
känslomässigt stabil och nära
relation mellan barn och för
älder för att det ska ha en skyd
dande effekt, säger AnnaKarin
Danielsson.

Unga dör i självmord och trafikolyckor
För de omkring 100 barn under
18 år som varje år omkommer
till följd av skador står trafik
olyckor och självmord för en
tredjedel vardera av dödsfallen.
Den enskilt vanligaste skadan
som drabbar barn är fallolyck
or, enligt en ny statistikrapport
från Socialstyrelsen.
Skador är den vanligaste
dödsorsaken, både i Sverige och
internationellt. I Sverige står de
för en tredjedel av alla dödsfall

i åldersgruppen.
Under perioden 20052008
var trafikolyckor och självmord
de vanligaste dödsorsakerna
för barn som omkommer på
grund av en skada. I genomsnitt
tog ungefär 30 barn och ungdo
mar livet av sig varje år. Ungefär
lika många pojkar som flickor
begick självmord. Däremot var
de flesta som vårdades på sjuk
hus till följd av avsiktligt själv
destruktiv handling flickor, 77

procent av 1 300 barn. Av alla
som vårdades på sjukhus hade
84 procent avsiktligt förgiftat
sig, oftast med läkemedel. Mer
än nio av tio var över 13 år.
– Den ökning som vi sett un
der många år av antalet barn,
särskilt flickor, som vårdas för
självdestruktiv handling har
bytts till en nedgång de senaste
åren, säger Anders Tennlind,
statistiker på Socialstyrelsen.

När det känns hopplöst och uppgivet –
ring Roslagens Elevhem
Vi är behandlingshemmet som specialiserat oss på de ungdomar som har det svårast. Ofta har de som blir elever hos
oss redan erfarenhet av flera behandlingshem eller familjehem. 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

Vid frågor kring placering ring:
Kent Kmety 0736-48 41 42

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.

För mer information besök vår hemsida

www.roslagenselevhem.se

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

Ett
Ett gott
gott liv
liv -- hela
hela livet
livet

Våra tjänster inom LSS och SoL:
Specialförskola

Utvecklingsboende

Korttidsboende

Utredning & behandling

Barn- & ungdomsboende

Daglig verksamhet

Skola

Grupp- & serviceboende

Kolloverksamhet

Gruppboende, 65+

Ledsagning

Välkommen att kontakta oss för mer information:
Försäljningschef Lasse Camehagen
E-post: lasse.camehagen@solhagagruppen.se
www.solhagagruppen.se

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

Kortnyheter
Fyra dog när hemtjänsten glömde dem
Inom äldreomsorgen i Göteborg har under de senaste åren fem gamla glömts bort
varav fyra har dött. Sammanlagt har 136 Lex Sarah-anmälningar gjorts, varav 77 under
2010. Källa: TT

Stora löneskillnader
i äldreomsorgen
Det är stora skillnader i löner mellan äldreomsorgens
enhetschefer i kommunerna.
I Trosa tjänar en enhetschef
mest om man jämför kommunerna i Sörmland med varandra, 37 000 kronor i månaden
och i Vingåker tjänar en enhetschef minst, drygt 30 000.
Det kan jämföras med Danderyd där en motsvarande enhetschef tjänar mest i landet,
drygt 42 000 kronor. I Hallsberg tjänar enhetscheferna
minst i landet. De har en lön
som är under 30 000 kronor.
Källa: SKTF-tidningen

40 chefer får gå
Ett 40-tal tjänster försvinner
när Frösunda LSS omorganiserar. Totalt har föregaget över
3 000 anställda. Personalen
som riskerar att bli övertalig har
erbjudits avgångsvederlag. Källa: SKTF

HVB för ensamkommande flyktingbarn
Vännäs kommun öppnar ett
HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Totalt kommer
det kunna ta emot elva asylsökande barn i åldrarna 15 år
och uppåt.

I Stockholm ska äldre
få bo tillsammans
I Stockholm har äldrenämnden fattat ett beslut som innebär att äldre par, där den ena
parten är i behov av vårdboende, inte ska kunna tvingas i sär.
Det kallas ”parboendegaranti”
och trädde i kraft omedelbart.
Källa: Dagens Nyheter

S.M.A.R.T stänger
Behandlingshemmet
S.M.A.R.T upphör med sin verksamhet på grund av svikande klientunderlag. Därmed är
Skogshemmet i Björsjö till salu.
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Ökning av hot och våld mot personal
Förra året ökade antal rappor
terade vålds och hotincidenter
vid Statens institutionsstyrelse,
SiS, med 11 procent. Det är
på vuxensidan, inom LVM
vården, som ökningen skett.
Antalet incidenter ökade från
142 år 2009 till 238 år 2010.
LVMvården som hade en
mycket hög beläggning förra
året har en målgrupp med
särskilt vårdkrävande klienter
med utagerande beteende.
Antalet rapporterade inci
denter 2010 var 876, jämfört
med 787 år 2009. För ung
domshemmen ligger antalet

incidenter på nästan samma
nivå som året innan. Här var
incidenterna 638, vilket är en
minskning med nio incidenter
sedan 2009.
Verbalt hot är vanligaste rap
porterade incidenten. Inom
LVM skedde en markant ök
ning av hot med eller utan
tillhygge. Antalet hot utan till
hygge ökade från 13 till 53 och
hot med tillhygge ökade från
40 till 81. Inom ungdomsvår
den ökade hot med tillhygge
något och hot utan tillhygge
minskade något.
Vanligaste tillhyggena var

inventarier, vassa föremål och
glas.
Vanligaste våldsincidenterna
utan tillhygge var sparkar, slag
eller liknande. Inom LVM rap
porterades 79 incidenter med
sparkar och slag och 32 med
bett, blod och spott. På ung
domssidan var siffrorna 499
respektive 130.
Inom LVM var det psykisk
obalans hos klienterna som
utlöste de flesta incidenterna
medan det på ungdomssidan
var konflikter kring att den
unge vägrade följa rutiner och
ordningsregler.

Smartphone – dyr men användbar
Enligt en undersökning från
Hjälpmedelsinstitutet där 558
personer med funktionsned
sättning har svarat på frågor
om bland annat smartphones.
så anses telefonerna lätta att an
vända och har bra funktioner.
Det sämsta med smartpho
nes är enligt deltagarna i un
dersökningen att man måste
ladda batterierna ofta samt
att de är dyrare än vanliga
mobiltelefoner. Det bästa med
smartphones är bland annat

att de har bra funktioner, är
enkla att använda och bära
med sig, att det finns många
bra applikationer att ladda ner.
Telefonen kan fungera som en
påminnare med kalenderfunk
tion och användas som stöd för
tid av personer med svag tids
uppfattning.
– Smartphones är moderna
och bra hjälpmedel som kan
användas för att underlätta
vardagen för personer med
funktionsnedsättning, säger

Jessica Karlsson projektledare
för ITfrågan vid Hjälpmedels
institutet.

Stort behov av stöd i vardagen

I samarbete med FoUSöder
törn har Riksförbundet At
tention gjort en enkät bland
förbundets medlemmar i Sö
dertörnsområdet. Syftet med
undersökningen var att få mer
kunskap om behovet av stöd i
vardagen hos dem som har en
neuropsykiatrisk diagnos samt
vem som utför detta stöd.
Vardagen kan vara mycket
påfrestande för de berörda:
Det är kaos hemma. Grejer
överallt. Vet inte vart jag ska
lägga posten, kläder, saker. Pa
nikhandlar allt.Tiden räcker
aldrig till. Missar möten i sko
lan, dagis. Papper som ska läm

nas in. Helt slut.
Citatet är hämtat från en
kvinna i 40årsåldern med
ADHD. Hon lever tillsam
mans med sambo och barn.
Den hjälp hon får kommer från
hennes sambo.
Ett viktigt resultat är att för
äldrar utför mycket arbete.
Det är ett arbete som ofta är
osynliggjort, inte avlönas och
som inte syns i officiell statistik.
Enligt de anhöriga som besva
rat enkäten hjälper samtliga
föräldrar till vuxna med Asper
gers syndrom eller ADD (100
procent) sina vuxna barn med
praktiska saker eller kontakter

med myndigheter. 69 procent
av föräldrarna till vuxna med
diagnosen ADHD stöttar. 89
procent av föräldrar till vuxna
med andra neuropsykiatriska
diagnoser hjälper till.
Ett fåtal av personerna med
neuropsykiatrisk diagnos upp
ger att de står helt utan hjälp,
trots att de själva bedömer att
de har behov av stöd.
Enkäten visar att brukare och
anhöriga har olika uppfatt
ningar om hur mycket stöd som
behövs i vardagen. De anhöriga
anser att det finns ett större be
hov av stöd än brukarna.

ektiv i missbrukarvård
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Familjehemsvård och Sociala Tjänster AB

Genusperspektiv i missbrukarvård

A B
FAMILJEHEMSVÅRD
& SOCIALA TJÄNSTER

• Konsulentstödd familjehemsvård med dygnetruntstöd
• A.R.T, Återfallsprevention, Föräldrarutbildning och

d är en miljöterapeutisk HVB-verksamhet som
de flickor/kvinnor i åldrarna 16-22.
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Motiverande samtal

• Barn- och ungdomsutredningar jml SoL (BBIC)
Bills Bo & Utbildningsgård är en miljöterapeutisk HVB-verksamhet
som
• Familjehemsutredningar
het 1986 och har sedan 1988 utvecklat ett tydligt
Hög servicenivå och fortlöpande kontakt med socialtjänsten
•
vänder sig till missbrukande flickor/kvinnor i åldrarna 16-22.
i missbrukarvården.
• Vi arbetar utifrån kognitiva behandlingsmetoder
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Stiftelsen Opalen
08–551 702 89
www.opalen.info
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Genusperspektiv i missbrukarvård
Detta diplom har tilldelats

Bills Bo

Bills Bo & Utbildningsgård är en miljöterapeutisk HVB-verksamhet
För ett kvinnor
utmärkt resultat
som vänder sig till unga
med missbruksproblem.Detta diplom har tilldelats
i
Skandinavisk Sjukvårdsinformations
Kvalitetsindex

På Billsbo skapas förutsättningar för unga missbrukande
kvinnor att bryta gamla destruktiva livsmönster
utveckla
Billsoch
Bo
Intervjuer genomförda under perioden feb 2007 — mars 2007
Medelpoäng 9,5 av 10 möjliga
nya livsstrategier. Vi har genom åren utvecklat tydliga
genusmetoder i verksamheten.
För ett utmärkt
resultatav ett
Vi bedriver en miljöterapeutisk verksamhet och arbetar efter medlevarskapsmodellen. Verksamheten
utgörs
i
5-fasigt behandlingsprogram med delmål i varje fas. Social träning, arbetsträning, fritidsverksamhet,
individualSkandinavisk Sjukvårdsinformations
Kvalitetsindex
samtal och gruppverksamheter är olika inslag i programmet. Genomförandeplanen används som
ett verktyg i
Intervjuer genomförda under perioden feb 2007 — mars 2007
förändringsprocessen.
Medelpoäng 9,5 av 10 möjliga
Skandinavisk Sjukvårdsinformation i Ljusdal

Kunskapsutveckling och kvalitétssäkring genom handledning, utbildning och utvärdering utgör viktiga utvecklingsinstrument i organisationen.
Skandinavisk Sjukvårdsinformation i Ljusdal
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Bills Bo & Utbildningsgård
Tel. 0294 21174
www.billsbo.se

Bills Bo & Utbildningsgård
Tel. 0294 21174

Kortnyheter
Carema Care har köpt
Asp resurscenter
Behandlingshemmet Asp resurscenter, som grundats och
ägts av Kim Traumer, har sålts
till Carema Care. Övertagandet
av verksamheten och de 30
anställda skedde den 1 mars.
Skälet till försäljningen är enligt
Kim Traumer att företaget behöver hjälp med ekonomiska
resurser. Källa: NSD

Barn vill ha fler möten
Socialstyrelsens direktlinje för
barn som vill berätta om missförhållanden i familjehem eller hvb-hem startade förra våren. Nu ringer i snitt fem barn
per dag. Många barn vill ha
mer kontakt med socialtjänsten. Källa: SKTF-tidning

Nytt samarbete
i Peak Leadership
Nu har företagen Peak Recovery AB, Samtalspartners AB i
Sverige och Paradox i Spanien
gått samman i utbildningsmodellen ”Peak Leadership”. Det
är ett resultat av ett flerårigt arbete med utbildningsprogram
i Spanien och i Sverige. Utbildningen är behandling mot
bland annat missbruk, beroende, stress och utbrändhet och
bedrivs under en fas i Spanien.

HVB har JO-anmält
Wilhelmina kommun
Hvb-hemmet Åsele Gård i
Åsele anser att en upphandling
av boende för ensamkommande asylsökande barn inte har
genomförts på ett korrekt sätt
från Vilhelmina kommuns sida.
Det skriver Folkbladet som nu.
Till tidningen säger Jim Danielsson, delägare i Åsele Gård
AB, att Vilhelmina kommun har
gått emot två domar i Förvaltningsrätten och att det är därför som de vill att JO ska utreda
upphandlingen.

Nytt HVB öppnat i
Härnösand
Villa Diva är ett nyöppnat
HVB i Härnösand som erbjuder fördjupad behandling för
kvinnor som behöver ett fortsatt stöd efter avslutad primärbehandling för missbruk och/
eller kriminalitet. Grunden i Villa Divas verksamhet är en professionalisering av 12-stegsprogrammet.
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Krav på rättigheter till placerade barn
”Jag vill att det blir stor föränd
ring.”
”Vi har talat från hjärtat, nu
måste du göra något.”
Så säger två av de drygt 100
ungdomar, placerade på hem
för vård eller boende (HVB)
och i familjehem, som Barn
ombudsmannen har lyssnat till
i projektet Unga Direkt när de
riktar sig till makthavarna.
Regeringen gav för ett år se
dan Barnombudsmannen (BO)
uppdraget att inhämta omhän
dertagna barns åsikter om den
sociala barnavården. Projektet
är unikt genom att ett antal av
de barn som medverkat har fått
föra fram sina budskap och råd
till de som bestämmer över den
sociala barnavården.
När barnen pratar om det
som är bra nämner de möten
med enskilda vuxna som enga
gerar sig och lyssnar.
Men det finns också en an
nan sida. Att inte bli tagen på
allvar, kollektiv bestraffning,
otillgängliga socialsekreterare,
en otillräcklig tillsyn av hem
men, undermålig hälsa och
bristande skolgång. Samman

”Vi har
talat från
hjärtat,
nu måste
du göra
något.”
taget är det en bekymmersam
bild av samhällsvården som
tecknas av de barn och ung
domar BO lyssnat till.
– Barnen berättar om all
varliga och i vissa fall lagstri
diga missförhållanden. Det
kan handla om att de tvingas
skriva på kontrakt där de avsä
ger sig sina rättigheter och be
straffningsmetoder som hem
reseförbud, säger BO Fredrik
Malmberg.
Placerade barn är en särskilt
utsatt grupp som samhället
åtagit sig att skydda och hjälpa
till en tryggare uppväxt. FN:s

barnrättskommitté har upp
manat Sverige att stärka rätts
säkerheten för barn i samhälls
vård för att leva upp till de krav
FN:s konvention om barnets
rättigheter ställer.
– Barnen har rätt att mötas
av positiva förväntningar. Det
handlar om trygghet och om
sorg och att få det stöd de be
höver för att få god hälsa och
bra resultat i skolan.
BO anser att regering och
riksdag måste ta det barnen
berättar på stort allvar och att
de tar initiativ till lagändringar
som krävs för att de omhänder
tagna barnen ska få den kva
litet och trygghet i omsorgen
som de har rätt att kräva.
BO vill se följande föränd
ringar:
• Tydliggör placerade barns
rättigheter i lagstiftningen.
• Placerade barn ska ha rätt
till upprättelse och skadestånd.
• Skärpt lagstiftning/regel
verk för HVB.
• Placerade barn ska ha rätt
till en personlig socialsekrete
rare som ska kunna föra en
skilda samtal med barnet.

Avbrutna placeringar i ny studie
Socialstyrelsen har fått i upp
drag att genomföra en studie
om sammanbrott och opla
nerat avbrutna placeringar i
social dygnsvård. Studien ska
dels analysera stabiliteten i fa
miljevården av yngre barn (0–
10 år), dels stabiliteten i långa
familjehemsplaceringar. Syftet
med studien är att undersöka
hur ofta placeringar avbryts
och vilka riskfaktorerna är
för avbrott. För uppdragets
genomförande får Socialsty
relsen cirka 1 miljon kronor
(993 000). Det säger Barn och
äldreminister Maria Larsson
med anledning av ett nytt re
geringsbeslut.
När ett barn placeras i sam
hällsvård ska kommunen en

ligt socialtjänstlagen ansvara
för att barnet får en god vård.
Det innebär bl.a. att social
nämnden inför varje placering
ska medverka till att barnet
får god vård och fostran, får
lämplig utbildning, ge stöd till
familjehemmet och barnets
vårdnadshavare och minst en
gång var sjätte månad överväga
respektive ompröva om vården
fortfarande behövs. Barnet har
rätt att komma till tals vid varje
sådant tillfälle.
Den samlade tillsynen över
den sociala dygnsvården, som
genomfördes av länsstyrelserna
i det så kallade barnuppdraget
2006–2007, visade att det finns
brister bland annat i uppfölj
ningen av placeringar. Studier

visar därutöver att ett stort an
tal placeringar bryter samman
eller avbryts oplanerat. För
tonåringar med beteendepro
blem avbryts cirka varannan
placering i förtid.
Det saknas dock kunskap om
avbrott är lika ofta förekom
mande när det gäller yngre
barn, samt om frekvensen av
avbrott bland barn som varit
placerade lång tid sedan tidig
ålder. Det finns därför behov
av att öka kunskapen om sam
manbrott.
Målet är att öka socialtjäns
tens beredskap att kunna
identifiera riskfaktorer samt
att bättre förebygga att place
ringar avbryts i förtid.

Familjebehandling och sega enbuskar
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.
Arabo Familjebehandling
Plogvägen 103
Telefax 0470-831 24
352 23 Växjö
E-post: info@arabo.se
Telefon 0470-808 40
http://www.arabo.se
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äldre och Psykisk
o-hälsa 2011
Under två fullspäckade dagar kan du välja mellan
fyra parallella spår per dag och sätta ihop ditt
eget konferensprogram utifrån vad som är mest

GÖTEBORGS PSYKOTERAPI INSTITUT

intressant för dig och dina kollegor. Programmet

Grundläggande utbildning i
psykoanalytisk teori och praktik.
- allmän inriktning
Start i Stockholm 9/4. Sista ans 14/3.

landsting, Socialstyrelsen, NSPH samt PRO för att

Handledar- och lärarutbildning på
psykoanalytisk grund.
Start i Göteborg 28/5. Sista ans 30/4.
Mer information om utbildningarna finns på vår
hemsida www.gpsi.se eller ring 031-711 97 51
Göteborgs Psykoterapi Institut • Vasagatan 16, 411 24 Göteborg

utformas i samråd med Sveriges kommuner och
säkerställa såväl kvalitet som aktualitet i alla led.
Boka dig och dina kollegor så snart du kan för att
garanteras plats på önskade föreläsningar.
I priserna ingår för- och eftermiddagskaffe samt
lunch. Alla priser är exklusive moms.
1 dag ..................... 1.495:– 2 dagar .......................2.495:–
Trerättersmiddag i Kaknästornet 10 maj kostar 600:–
Dryck till maten och kaffe ingår.
Anmälan: Telefon: 08-23 73 10, fax: 08-23 73 05
eller via www.aldreochpsykiskohalsa.se

VoB arbetar med skydd
och stöd, utredningar
och behandling för barn,
ungdomar och familjer.

Vi bryr oss mera

www.vob.se

Bli SamtalsTerapeut eller Coach!
Contar bedriver kognitiv grundläggande psykoterapiutbildning m. specialkompetens i familjeterapi, anhörigfrågor eller alkohol & droger. Kursstart i sept/okt 2011.
I vår Coachutbildning får du förutom
coachverktygen även grundläggande
psykologi och motiverande samtal (MI).
Kursstart i sept/okt 2011.

ett axPlock ur Programmet

Äldres psykiska ohälsa – ett eftersatt område?
Susanne Rolfner Suvanto, fil mag i vårdpedagogik,
utbildningskoordinator.
Att få elchocker och ligga i bälte
Arvid Lagercrantz, journalist och författare till
boken ”Mitt galna liv”.
Vad är multisjuka äldre?
Ingvar Karlsson, docent och överläkare, verksam
inom äldrepsykiatrin.
Äldres rätt till psykisk hälsa – om förekomst
av ohälsa, verksamheter och insatser
Mårten Gerle, sakkunnig inom psykiatri och
kunskapstillämpning, Socialstyrelsen.

Arrangör:

I samarbete med:

Mediapartner:

www.contar.se info@contar.se 08-462 98 14

www.aldreochPsykiskohalsa.se

Kortnyheter
Ny utredning om
ensamkommande
Regeringen tillsätter en utredning för att se över mottagandet av asylsökande ensamkommande barn. I juli 2006
övergick ansvaret för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn från staten
till kommunerna för att barnen
skulle omfattas av samma sociala omvårdnadssystem som
svenska barn. Sedan reformen
har antalet ensamkommande
asylsökande barn ökat från beräknade 400 per år 2006 till
2393 barn år 2010.

Assistansbolag startar
blodgivningskampanj
Marks Assistans/Argolis utmanar kommuner och andra
företag att ta efter dem i deras
kampanj för att hitta nya blodgivare. Företaget erbjuder biobiljetter varje gång deras anställda lämnar blod. Marks
Assistans/Argolis har idag cirka 1300 anställda och målet är
100 nya blodgivare från företaget innan årets slut.

Nytt häkte invigt
Sveriges modernaste häkte, häktet Sollentuna, är invigt.
Häktet finns i Kriminalvårdens
nya hus för häkte, frivård och
regional transporttjänst och
är en del av det nyetablerade
rättscentret (polishus, åklagare
och tingsrätt) i Sollentuna. Häktet tas i bruk 4 april.

Solhaga öppnar ny
gruppbostad
Solhagagruppen öppnar nu
ett nytt gruppboende för fyra
personer med förvärvad hjärnskada i Hälleforsnäs, Flen.

Peter Graf ny chef
Aleris har utsett Peter Graf till
ny chef för Division Healthcare
och tillika VD för Aleris AB. Peter kommer närmast från en
position som VD för Danderyds Sjukhus.

Kinnarp levererar
till 80 kommuner
Kinnarps Interior får leverera möbler och inredning till
80 kommuner, landsting och
kommunala bolag. Upphandlingen har samordnats av SKL
Kommentus.
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Slutenvård dyr post för sjuka äldre
Sveriges
Kommuner
och
Landsting har genomfört en
djupgående undersökning av
264 äldre människor med sto
ra behov av såväl medicinska
åtgärder som kommunal äld
reomsorg.
Syftet är att få kunskap för att
kunna förbättra omhänderta
gandet av denna grupp.
– Idag lever vi allt längre, det
gäller även människor med
flera kroniska sjukdomar som
till exempel cancer, diabetes
och hjärtsvikt. Undersökning
en omfattar just denna grupp,
som idag inte är särskilt stor,
men som kommer att växa sig
allt större, säger Göran Stiern
stedt, chef på avdelningen för
vård och omsorg.

Även om undersökningsgrup
pen inte är särskilt stor åter
finns individerna i hela landet.
Göran Stiernstedts bedömning
är att det går att dra generella
slutsatser om hur vården för de
mest sjuka äldre fungerar.
– Före undersökningen trod
de vi nog att denna grupp
äldre människor fick sin sam
manhållna vård och omsorg i
primärvården. Men det visade
sig att behovet av specialiserad
vård är stort och att ju större
vårdbehoven är desto mindre
del har primärvården i den
äldres helhet.
En del av undersökningen
handlar om vad vården och
omsorgen av gruppen mest
sjuka äldre kostar. Den absolut

största kostnaden, knappt 60
procent, är för slutenvård trots
att de äldre i snitt tillbringade
endast 25 dagar inlagda på
sjukhus under den period av
18 månader som undersökts.
Därefter kommer kostnader
för hemtjänst, som står för 18
procent av den totala kostna
den.
Undersökningen visar att
systemen är inte anpassade för
de sjuka äldre som behöver
omfattande insatser från spe
cialiserad vård, primärvård och
kommunal vård och omsorg.
Att skräddarsy insatser utifrån
den äldres behov och att hitta
nya lösningar för samordning
och tidig upptäckt är en utma
ning för berörda parter.

Grunewald anmäler assistansboende
Karl Grunewald, barnpsykia
ter och före detta medicinalråd
på Socialstyrelsens handikapp
byrå har anmält det assistans
boende som byggts i Örebro
av Vivida Assistans till Social
styrelsen och Försäkringskas
san vilka har svarat att de ska
inleda en tillsyn. Det skriver
Independent Living Institute
Assistanskoll.
Han reagerar starkt på att

denna typ av boenden, som
han anser vara en form av
gruppboende, byggs för assis
tansberättigade.
– Det är inte tillåtet enligt So
cialförsäkringsbalken 106 kap,
24 a § att bevilja assistanser
sättning till personer som bor i
en gruppbostad.
Karl Grunewald har även gjort
en anmälan till Statskontoret
som har ett regeringsuppdrag i

att kontrollera Försäkringskas
sans kontroll av hur assistanser
sättning används.
Han är inte motståndare till
gruppbostäder men anser att
det borde ligga i deras intresse
att veta att assistansersättning
beviljas till personer som bor i
gruppbostäder, eftersom detta
också innebär en övervältring
av kostnader från kommuner
na till staten.

En av tre har fått fråga om sex
En av tre flickor och en av tre
kvinnor som vårdas på institu
tion vid Statens institutions
styrelsen, SiS, har någon gång
fått frågan om ersättning eller
byte av sexuella tjänster. Detta
säger något om gruppens ut
satthet och om det sociala sam
manhang de befinner sig i.
Under 2010 uppgav sju pro
cent av ungdomarna att de haft
sex i utbyte mot någon form av
ersättning. Detta motsvarade
12 procent bland flickorna och
fyra bland pojkarna. Genom
snittsåldern för sex i utbyte mot

ersättning var 15,5 år. De flesta
på SiS ungdomshem hade mött
sin köpare genom kompisar.
Pengar eller droger är den van
ligaste ersättningen. Men mat
eller tak över huvudet före
kommer också som ersättning
för sex.
Kartläggningen visade att det
bland de vuxna var sju procent
som haft sex i utbyte mot er
sättning. Detta motsvarar 15
procent av kvinnorna och fyra
procent av männen. De allra
flesta möter sin köpare på ga
tan eller genom kompisar.

Ungefär lika många som ac
cepterade att sälja sex, det gäl
ler både ungdomar och vuxna,
fick erbjudande om att göra det
men avböjde.
Pojkar som fått ett erbjudande
accepterar det i större utsträck
ning än flickor. En av tre flickor
såväl som en av tre kvinnor har
någon gång fått erbjudande om
sex mot ersättning. Båda grup
perna, de som har sålt sex och
de som avböjt sådana förslag,
uttrycker stora hjälpbehov.
Bakgrunden till rapporten är
ett regeringsuppdrag.

EDEBOHEMMET HVB
VŠ lkommen till Kosmo Vilbo
psykiatriboende.

MÅLGRUPP

Vid Kosmo Vilbo i Kš pingebro nŠ ra Ystad erbjuder vi ett
boende fš r mŠ nniskor med psykiska funktionshinder.
HŠ r lŠ r och trŠ nar vi vardagliga sysslor, rutiner och andra
fŠ rdigheter som krŠ vs i det sociala umgŠ nget.

PERSONAL OCH DOKUMENTATION

Vacker trŠ dgŒ rd och stimulerande aktiviteter
Tillsammans med vŒ r trŠ dgŒ rdsterapeut Š r vŒ r vackra
trŠ dgŒ rd med dess fŠ rger, former och dofter en kŠ lla
till inspiration och harmoni. Vi har Š ven en symbolpedagog som anvŠ nder fŠ rg och form pŒ samma sŠ tt
nŠ r man exempelvis mŒ lar eller arbetar med lera. Till
detta kommer alla vardagliga aktiviteter sŒ som motion,
bakning, handlingsturer med mera.
Integrerad psykologisk terapi (IPT)
IPT Š r ett trŠ ningsprogram som bygger pŒ kognitiv
beteendeterapi i grupp. Programmet bestŒ r av fem
trŠ ffar dŠ r de tre fš rsta handlar om att trŠ na kognitiva
funktioner och de tvŒ sista om sociala fŠ rdigheter.
Tala med Liselott … gren
0703-14 51 30 eller
liselott.ogren@kosmo.se

Män och kvinnor i åldern 21 - 60 år med varierande psykiska funktionshinder.
Psykiatrisk diagnos med missbruk s.k. samsjuklighet, klienter under LPT, LRV och
LVM permissioner. Vi utför drogcsreening, avgiftning och abstinensbehandling under ansvar av läkare och sjuksköterska.
Edebohemmet följer evidensbaserade vetenskapliga metoder och rekommendationer under ledning av bl.a. psykiatrihandledare, specialistläkare och
sjuksköterska. Tillgång till hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå
finns dygnet runt. All omvårdnadspersonal har psykiatriutbildning. Fortlöpande utbildning och handledning för personal. Dokumentation förs enligt
psyk-VIPS modellen.

VÄRDEGRUND & METOD

Vi har en holistisk människosyn som värdegrund i vår behandling. I behandlingsarbetet tillämpas framförallt den kognitiva psykoterapin och beteendeaktiveringen dvs. kognitiv beteendeterapi som grund i tanke- och förhållningsätt.

MÅLSÄTTNING

Ambitionen är att utifrån vetenskap, beprövad erfarenhet och den enskilde
individens förutsättningar jobba för ett självständigare liv med optimal hälsa.
Att varje enskild individ skall bygga upp en stabil grund för att kunna
använda sina egna resurser på ett så bra sätt som möjligt.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

www.kosmo.se

Ring 0175-22250 be att få prata med Leo, Arne eller Jill.
E-post: edebohemmet@edebohemmet.se
Hemsida: www.edebohemmet.se

HÖGA KUSTEN VÅRD & OMSORG AB
Allt under samma tak...
HVB-Hem, 12 platser • Särskilt boende, 13 platser
Öppenvård och utslusslägenheter, 5 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 • 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.
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

Kortnyheter
ADHD-läkemedel på
svarta marknaden
Förskrivningen av ADHDmediciner har ökat med 300
procent på fyra år. Samtidigt
öka beslagen av de narkotikaklassade medicinerna på svarta
marknaden. Det handlar bland
annat om Concerta och Ritalin. Detta oroar rikskriminalen
och Stockholmspolisen. Källa:
Drugnews

Pensionärsalkoholism
ökar i Uppsala
Socialtjänsten i Uppsala slår
larm om att beroendet ökar för
äldre när de slutar jobba, vilket
har inneburit att allt fler pensionärer behöver hjälp med sitt alkoholberoende. I maj öppnar
ett omsorgsboende för missbrukare som specialiserat sig
på äldre.

Brist på platser i slutenvård för unga
Psykiatrins slutenvårdsplatser för unga har minskat med
en tredjedel det senaste decenniet samtidigt som behovet
av vård för depression har tredubblats. Det skriver Vårdfokus.
I fem av landets landsting och
regioner finns i dag inga slutenvårdsplatser alls för barn. Siffrorna kommer från Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009.

Allvarliga missförhållanden i gruppbostad
Socialstyrelsen har upptäckt allvarliga missförhållanden i en gruppbostad i Nynäshamn för vuxna med grav
utvecklingsstörning och autism. Kommunen riskerar att
få betala 600 000 kronor i böter. Senast den 6 maj ska Nynäshamns kommun redovisa
för Socialstyrelsen att kraven är
uppfyllda.

Bryggan byter namn
till Cean Gruppen
Behandlingsgruppen Bryggan AB har bytt namn till Cean
Gruppen.

Familjevård i Selfhelp
SelfHelpKliniken öppnar ett
nytt verksamhetsområde, förstärkt familjevård, för patienter
remitterade från kriminalvård
och socialtjänst med olika typer av beroendeproblematik.
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SiS utbildar brukarrevisorer
SiS har i ett gemensamt projekt
med Stockholms Stadsmission
utbildat så kallade brukarrevi
sorer.
Bakgrunden är att SiS LVM
hem Hornö 2009 genomförde
myndighetens första brukar
revision. Den blev uppskattad
och ledde till förbättringar i
LVMhemmets verksamhet,

bland annat infördes individu
ella veckoscheman och ett rum
där klienterna kan söka sam
hällsinformation.
De nu utvalda revisorerna har
fått utbildning i bland annat
lagstiftning, tystnadsplikt och
intervjuteknik. SiS har stått för
delar av utbildningen och har
också bidragit till finansiering

en och suttit med i styrgruppen.
Under våren gör revisorerna
brukarrevisioner på Stadsmis
sionens sociala verksamheter.
Men planen är att de också ska
kunna granska SiS institutio
ner.
Resultatet ska sedan redo
visas för målgruppen och för
personalen i verksamheterna.

Stor brist på familjehem i Sverige
Det råder stor brist på familje
hem i hela Sverige. Det skriver
Svenska Dagbladet som kon
staterar att kommuner därför
köper in familjehemsplatser
från externa företag. En social
chef i Stockholm kommenterar
att det ger sämre översyn och
blir dyrare.
I Sollentuna kommun var un
der 2010 sju av 43 familjehem
så kallade konsulentstödda
familjehem, vilka köpts in ex

ternt. Av de 43 var elva nät
verkshem, det vill säga, barnet
har placerats hos släktingar el
ler bekanta.
Bland de tillfälliga jourpla
ceringarna var antalet inköpa
hem fler än de egna. Där var
21 familjer anlitade av jour
hemspoolen i Stockholms
nordvästområde. Totalt 30
jourhem var konsulentstödda
och elva kom från den gemen
samma poolen.

DBT i gruppterapi hjälper vid ADHD
Gruppterapi med färdighets
träning, byggd på så kallad dia
lektisk beteendeterapi (DBT),
kan fungera bra som behand
ling för vuxna personer med
ADHD. Det visar en ny studie
från Karolinska Institutet som
publiceras i vetenskapstidskrif
ten Behaviour Research and
Therapy.
DBT är en variant av kognitiv
beteendeterapi (KBT). Utöver
stöd från gruppen innehåller
färdighetsträningen informa
tion om ADHD samt övningar
i medveten närvaro och bete
endeanalys, det sistnämnda ett
verktyg för att förstå och ändra
problembeteenden. De nya
kunskaperna och förmågorna
blir en del av vardagen då de
tränas i form av hemuppgifter
mellan gruppträffarna.
Metoden är från början ut
vecklad i Tyskland och syftet
med den aktuella studien var

att utvärdera om den fungerar
för svenska förhållanden.
Studien genomfördes vid
Neuropsykiatriska enheten Ka
rolinska inom Stockholms läns
landsting, som är en öppenpsy
kiatrisk specialistmottagning.
Tre fjärdedelar av alla som
diagnostiserats med ADHD
som huvuddiagnos under åren
20012007 bedömdes kunna
gå i gruppterapi med färdig
hetsträning och fick en inbju
dan. De 51 patienter som till
slut valde att delta lottades till
en av två grupper; en DBTba
serad färdighetsträningsgrupp
eller en mera ostrukturerad
diskussionsgrupp (kontroll
grupp).
Grupperna leddes av psyko
loger med utbildning i KBT och
stor erfarenhet av att arbeta
med vuxna med ADHD. De
aspekter av behandlingen som
utvärderades var genomförbar

het, deltagartillfredsställelse
och effektivitet.
Utvärderingen visade att
deltagarna i båda grupperna
var nöjda med sina respektive
behandlingar, men färdighets
träningen upplevdes i högre
grad som en logisk och trovär
dig behandling för vuxna med
ADHD. Deltagarna i färdig
hetsträningsgruppen upplevde
minskade ADHDsymptom
efter behandling, medan del
tagarna i kontrollgruppen inte
gjorde det. Utvärderingen gjor
des genom utförliga självskatt
ningsformulär.
– Den här studien är liten men
resultatet är så pass positivt att
vi ändå tycker att den är mycket
intressant. Mer forskning krävs
dock om effekten av DBT fär
dighetsträning på ADHD hos
vuxna, säger Tatja Hirvikoski,
neuropsykolog och doktorand
vid Karolinska Institutet.
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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, självskadebeteende, psykiska problem
och social problematik.

www.visionutredningshem.se

Springet försvinner
med

Text: Kerstin Karell
Foto: Christian Johnsson, Kerstin Karell

e-tjänster

Sitt vid datorn, ansök om en tjänst och få ett beslut direkt. Det är snart verklighet för dem som
via nätet söker trygghetslarm, ledsagning och avlösning i Järfälla kommun. Projektet Öppna
sociala e-tjänster har inneburit att arbetsprocesser setts över och arbetet effektiviserats.

E

-tjänster är elektroniska tjänster via nätet. De kan
vara allt ifrån att hitta öppettider för biblioteket, till
att skriva ut blanketter, fylla i ansökningar och skriva
under desamma med e-legitimation. Nu kommer ytterligare ett steg, utvecklat i Vinnova-projektet Öppna
sociala e-tjänster (Öst-projektet) i Järfälla - ett automatiskt beslut i ärendet efter några minuter, framför datorn.
Automatbeslut ska vara möjligt innan sommaren och gäller tjänsterna trygghetslarm, ledsagning och avlösning. Söker gör personerna via kommunens hemsida och svaret kommer till deras egen sida
dit de loggar in. Detta utan att behöva ta kontakt med någon person.
– Vi kommer att ha personer som jobbar med kundservice när det
34
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här rullar igång, säger Jenny Wilhelmsson, programchef handikappomsorgen och projektledare för IT-tjänster inom socialtjänsten.
Hon förklarar att man naturligtvis även fortsättningsvis kan gå
den helt manuella vägen, eller att ansöka via nätet, men inte få det
automatiska beslutet.
Bakgrunden till projektet är att förvaltningsledningen med socialdirektör Åke Svenson i spetsen tog beslut om att Järfällas socialtjänst skulle vara öppen, tillgänglig, professionell och serviceinriktad. Myndighetsutövningen skulle minimeras och en stor och viktig
del var att utveckla e-tjänster. Kommunen låg redan innan projektet
långt fram vad gäller e-tjänster men hade en vision om att invånarna
skulle få ett automatbeslut direkt vid ansökningstillfället.

” När vi såg hur vi jobbade så

var det otroligt mycket spring
i korridorerna för att kopiera,
posta, hämta post och arkivera
För medborgarna innebär e-tjänster att de kan göra sina ärenden
när de vill. Med ett automatbeslut får de omgående veta om de får
till exempel trygghetslarm eller inte och inom några dagar är larmet
installerat. De behöver inte boka handläggare och ingen behöver
komma hem till dem för att utreda.
– En del människor tycker om att småprata, så som man gör när
en person man inte känner kommer hem till en, vilket tidigare var
fallet vid en ansökan för de här tjänsterna. Men många tycker också
att det är jobbigt. På det här sättet behåller de sin integritet och kan
då de ansöker skriva det nödvändigaste som rör ansökan.
Bättre att lägga tid på kvalificerade uppgifter

– Vi bestämde oss för att rikta in oss på ärenden där vi har en generös
inställning och nästan alltid beviljar tjänsten. Trygghetslarm är en sådan tjänst eftersom den är förebyggande och hjälper våra invånare att
bo kvar längre hemma, säger Jenny Wilhelmsson som drivit projektet
tillsammans med huvudprojektledaren Johannes Helfrich.
Kommunen sökte projektmedel hos Vinnova inom deras satsning
för innovativa e-tjänster och beviljades 3,6 miljoner kronor för tre
år. Projektet startade i januari 2008 och avslutas under detta år.
Först i landet med automatbeslut
Projektet har inneburit att Järfälla är först i landet när det gäller
automatbeslut vid e-tjänster inom socialtjänsten. Alla inblandade
är övertygade om att avancerade e-tjänster är något som snabbt
kommer att sprida sig.
– Det är till nytta för medborgarna, för oss som jobbar och för förvaltningen, säger Anne-Lie Söderlund, enhetschef för äldreenheten
Järfälla kommun och chef för de handläggare som arbetar med de
tre berörda insatserna.

För kommunen och handläggarna innebär det nya ansökningsförfarandet att handläggningen blivit effektivare och att resurser kan
utnyttjas på ett bättre sätt.
– Vi är begränsade när det gäller antalet anställda och då är det
viktigt att vi gör rätt saker vid rätt tillfälle. Är det verkligen effektivt
att högskoleutbildade socionomer ska utreda och lägga mycket tid
på ansökningar om trygghetslarm, då det är en tjänst som i stort sett
alla som söker får? Nej, vi kan lägga de resurserna på mer kvalificerade uppgifter, säger Anne-Lie Söderlund, som villigt erkänner att
hon då projektet satte igång inte trodde att organisationen skulle
kunna vara mycket effektivare än den redan var, att det skulle ta
mycket tid från det faktiska arbetet och att automatbeslut inte var
en så bra idé.
– Men det har jag fått äta upp! säger Anne-Lie Söderlund och
skrattar. Visst har projektarbetet tagit mycket tid i anspråk men
vi har blivit effektivare och arbetet har gett ringar på vattnet. Alla
ifrågasätter mer varför vi gör si eller så och vi provar nya arbetssätt.
I Vinnova-projekt finns krav om att myndigheten ska gå in med
medfinansiering och att en viss procent av det beviljade anslaget
ska gå till forskning. Det har varit och är ett stort antal forskare
involverade i projektet.
Petia Wohed och Gustaf Juell-Skielse som kom från kombinerade
tjänster på Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet gjorde en processkartläggning. Det vill säga, de kartlade alla
moment som ingår i handläggning av de tre berörda områdena och
kunde därmed visa hur handläggningsprocessen faktiskt gick till.
De tog även fram en process som visade hur den skulle kunna se ut
och därmed hur de ville att det skulle vara i det nya systemet.
– Det var jobbigt där och då, när forskarna kom och vi började
diskutera hur vi arbetade. Men det är viktigt att låta personer komma
in utifrån och ifrågasätta varför vi gör på det eller det sättet. Vi har
haft många bra diskussioner med alla involverade forskare och vi har
kompletterat varandra i det här arbetet, säger Anne-Lie Söderlund.
Kartläggningen visade bland annat att det var väldigt många steg
i varje ärende, inte minst fysiska. För varje enskilt ärende var det till
exempel nödvändigt att skriva in personuppgifterna flera gånger,
www.ssil.se
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Anne-Lie Söderlund och Jenny Wilhelmsson.
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hos såväl kommunen, som larminstallatören och larmtjänst.
– När vi såg hur vi jobbade så var det otroligt mycket spring i
korridorerna för att kopiera, posta, hämta post och arkivera. Vi
gjorde bland annat flera papperskopior, i olika omgångar, som skulle skickas till berörda parter och vi matade samtidigt in uppgifter i
vårt IT-system. Varför tog vi kopior på allting när vi skulle kunnat
skicka iväg det via ett mejl istället? Bara en sådan sak.
Med den nya förenklade arbetsprocessen stod det klart att biståndsbedömningen var förenklad och skulle innebära att många
moment försvann. Handläggarna skulle slippa många av de fysiska
stegen för att avsluta ett ärende.

– Handläggarna har hela tiden varit med på tåget och varit positivt
inställda till den här förändringen. De har varit trygga i processen
och släppt på sin kontroll, annars hade det inte gått, säger Anne-Lie
Söderlund.
Då var det svårare att få leverantörerna av de olika delarna i ITsystemet att gå utanför sina dåvarande ramar och system för att
hitta lösningar på den nya arbetsprocessen.
– De kan tekniken men vi vet hur vi jobbar och vad vi behöver. Det
har krävts mycket för att leverantörerna skulle komma fram till de
tekniska lösningarna. Men de har verkligen gjort ett utmärkt jobb
och samarbetar väl. Nu fungerar tekniken och finns därmed även
för andra, säger Jenny Wilhelmsson.

Olika e-tjänster
1. Medborgarna kan hämta information, protokoll, blanketter,
öppettider och så vidare från kommunens hemsida och sedan skriva ut dokumenten på egen hand.
2. Medborgarna kan fylla i blanketter på hemsidan och ”skicka” in dem den vägen och få en bekräftelse på att blanketten har inkommit.
3. Medborgaren kan boka till exempel en förskoleplats via internet och få en bekräftelse på bokningen. Samtidigt som
platsen bokas går en signal till ekonomienheten och en
e-faktura avgår med automatik.
4. Medborgaren inkommer via nätet med en ansökan i ett
ärende som kräver beslut eller information från andra myndigheter. Informationen från de andra myndigheterna
ombesörjs av kommunens ärendehantering i direkt kontakt med de andra myndigheterna utan att medborgarna
behöver kontakta dessa. Beslutet kommer sedan från den
egna kommunen. Medborgaren skriver under med e-legitimation.
5. Ansökan som medborgaren inkommer med går in kommunens eget IT-system som i sin tur är uppkopplat till berörda myndigheter för just det ärendet som medborgaren har.
Medborgaren får efter några minuter ett automatiskt ja eller
nej på ansökan. Vid ja, delges berörda parter via IT-systemet. Vid nej kopplas handläggare in för traditionell utredning.

Positiva reaktioner från testpersoner

www.ssil.se

Trygghetslarm är den enklaste av de tre insatserna i projektet och
den har varit i gång på prov under en tid. Reaktionerna från dem
som provat, både från äldre personer och dem med funktionsnedsättning har varit positiva. Referensgrupper med personer från olika
brukar- och intresseorganisationer har även de varit mycket positiva
under arbetets gång. Bland annat för att de själva ser att allt fler av
deras medlemmar använder nätet för skilda ärenden.
Ambitionen från allra första början var att helt ta bort myndighetsutövandet i ansökningsförfarandet, men det är inte möjligt enligt
lagstiftningen och finns därför med som ett moment.
För traditionell ledsagning och avlösarservice beviljas antal timmar beroende av behovet hos brukaren. För att kunna bedöma krävs
en utredning, som inte kan göras med automatbeslut.
– Vi har beslutat att inom ramen för automatbeslut så ingår för
avlösning maximalt tolv timmar per månad och för ledsagning sex
timmar per månad. Det är det antal timmar som vi så att säga har
släppt fritt. Vill man söka fler timmar så är det en vanlig biståndsbedömning som gäller, säger Anne-Lie Söderlund.
Frågan om systemet kommer att utnyttjas och hur det i så fall ska
hanteras har varit en källa till diskussion.

– Studier visar att allmänheten använder sociala tjänster så lite som
möjligt. Det är inte så roligt att släppa in en främmande människa i
sitt hem för exempelvis avlösning eller att be om ledsagning. Man vill
klara sig själv. Därför tror vi inte att man kommer att överutnyttja
e-tjänsterna.
Förvaltningen kommer att göra stickprov för att undersöka hur
systemet används men grunden i arbetet är att människor är ärliga.
– Det kommer alltid att finnas de som utnyttjar system och vi har
kommit fram till att vi kommer att bli lurade ändå. Frågan är hur vi
förhåller oss till det, oavsett i vilket system vi arbetar, säger Jenny
Wilhelmsson.
– Vi måste våga förenkla resurserna och ser hur vi jobbar effektivast.
Vi har valt att lita på medborgarna, säger Anne-Lie Söderlund.

Så här går det till
Förenklat går processen för automatbeslut till på följande sätt:
• Brukaren som ansöker om tjänsten går in via kommunens
hemsida. Där följer hon ansökningsförfarandet steg för steg
och förs automatiskt vidare i systemet.
• Hon fyller i personuppgifter och för avlösning och ledsagning
krävs även inkomstuppgift.
• För trygghetslarm krävs att ett av tre kriterier, som ska kryssas
i, uppfylls.
• Brukaren skriver även en personlig formulering.
• När allt är ifyllt skickas ansökan elektroniskt till kommunens
eget system där ansökan tas om hand.
• Inom fyra minuter får brukaren besked till sin egen sida om
hon beviljats eller fått avslag.
I IT-systemet sker allting, även kontroll mot till exempel
Försäkringskassan för inkomstuppgift, per automatik. Handläggaren, ekonomiavdelningen, larminstallatören och larmtjänst
får e-post med de uppgifter de behöver för att arkivera, skicka
faktura, installera och aktivera larm.

Forskare med olika inriktningar är knutna till Östprojektet. De har bland annat undersökt
verksamhetsprocesser, användarvänlighet samt rättsliga processer i syfte att optimera
de öppna sociala tjänsterna trygghetstelefon, ledsagarservice och avlösning.

E-tjänster passar inte alla
Text: Kerstin Karell

Det kommer att ta många år innan den stora majoriteten har den
datavana som krävs för att kunna använda e-tjänster optimalt.
Brukare som forskaren Hugo Stranz intervjuat ser positivt på utvecklingen men vill kunna få personlig kontakt med en socialarbetare.

H

ugo Stranz, forskare i
socialt arbete vid Stockholms universitet, har företrätt och representerat
klientperspektivet i Östprojektet. Han har gjort
intervjuer med två brukare vardera från
äldre- respektive handikappomsorgen.
– Jag ville få fram deras syn på e-tjänster,
deras handlingsutrymme och hur de klarar
av systemen.
Det som framkom av de fyra intervjuerna
var att personerna är positiva till den tekniska utvecklingen men att de vill vara försäkrade om möjligheten till mänsklig kontakt.
– De vill att systemet ska backas upp av
individer. De vill kunna lyfta luren och komma till en person på kommunen och inte
till ett callcenter. Det ska finnas möjlighet
att träffa en socialarbetare, vilka de anser
står för en viktig kompetens i att identifiera
unika behov hos brukarna. Det finns en oro
att den möjligheten inte kommer att finnas

i framtiden, säger Hugo Stranz.
De aktuella e-tjänsterna i Järfälla är i ett
system där förfarandet är ganska flexibelt
i och med att den sökande kan presentera
sitt ärende i egna ord, vilket gör att viktiga
nyanser kan framträda i ansökan. Dessa
kan fångas upp av handläggarna.
Slutsatserna som Hugo Stranz drar är
att på det hela taget så har de automatiska
e-tjänsterna förutsättningar att fungera väl,
förutsatt att det finns kompetent personal
bakom som kan fånga upp saker i de berörda människornas liv.
– Men de här systemen tar tid att växa in i.
Det kan säkert ta runt 20 år innan det kommer att fungera för merparten av befolkningen. Faktorer som etnicitet, och därmed
avsaknad av tillräckliga språkkunskaper,
utbildningsnivå och allmän avsaknad av
datavana påverkar naturligtvis möjligheterna att hantera e-tjänster.
En av de fördelar som Hugo Stranz ser
med systemet är att det innebär en större

Hugo Stranz

rättsäkerhet än när det enbart är individbaserat.
– Socialtjänstens arbete ska inte bygga
på enskilda handläggare. De här systemen
innebär, i en förlängning, att för en och
samma insats så är inte beslutet beroende
av en viss kommun eller enskilda handläggare. Systemen blir en livlina som ger kontinuitet och säkerhet, säger Hugo Stranz som
konstaterar att det inte finns några formella
hinder för att införa avancerade e-tjänster
men de ska i första hand ses som ett komplement till det system som finns idag.
– De är inte besparande utan ska ses som
en extra möjlighet och innebär en vidareutveckling snarare än en ersättning.
www.ssil.se
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En prototyp

visar att det är möjligt
Text: Kerstin Karell

För att komma fram till ett optimalt arbetssätt vid utvecklandet av e-tjänster inom äldreoch handikappomsorgen har tre forskare vid institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet tillsammans med personalen kartlagt handläggningen.

P

etia Wohed och Gustaf JuellSkielse, på institutionen för
data- och systemvetenskap
vid Stockholms universitet,
hade som uppgift i Östprojektet att se hur man
kan använda moderna process-centrerade
teknologier för de tre nya kommunala etjänsterna trygghetstelefon, ledsagarservice
och avlösarservice.
– Det vi gör inom vårt område är att vi
analyserar verksamhetsprocesserna och
realiserar stöd för dem i organisationers IT
system, säger Petia Wohed.
Tillsammans med Gustaf Juell-Skielse analyserade hon verksamhetsprocessen kring
handläggningen av de tre tjänsterna.
– Målsättningen var inte bara att ta fram
ett elektroniskt formulär utan att bygga ett
integrerat stöd som följer hela arbetsgången kring en ansökan. Därför ska processen
vara effektiv.
Grunden för deras arbete var att utveckla
de tre e-tjänsterna som öppna tjänster.
– Det innebar i praktiken att beslutskriterierna för att få en tjänsten konkretiserades och
synliggjordes för medborgaren. Kommunen
ville visa vad som krävs för få ett beslut.
Tillsammans med en grupp från kommunen analyserade hon den arbetsprocess som

fanns och konstaterar att handläggningen
var hyfsat effektiv. Från att ansökan kommit in till handläggarna så tog det oftast
mindre än en tre-fyra dagar tills tjänsten var
installerad och fungerade.
– Vi diskuterade hur vi ytterligare kunde
förbättra arbetsprocessen.
Pappersformulär och fax
Det är ett antal aktörer involverade i exemplet trygghetstelefon. Kommunen är ansvarig för förmedlingen och genomförandet av
tjänsten, en tjänsteleverantör, kallad larmgruppen, sköter genomförandet, och en
larmcentral i Malmö erbjuder den tekniska
infrastrukturen som gör att larmsignaler
når till larmgruppen. Detta kräver en del
samordning.
– I den tidigare arbetsprocessen gjordes
samordningen mest med hjälp av pappersformulär och fax. Fem olika formulär användes i olika delar av processen.
Ändå innehöll dessa likartad information.
Då handläggarna fick en ansökan var de
tvungna att behålla pappersdelen på grund
av att de inte kunde mata in all information
den innehöll i sitt datasystem. De förde i
praktiken två parallella processer: en som
stöddes av IT systemet och en för att ta
hand om pappret och informationen som
saknades i IT systemet. Vårt mål var att få
bort pappersdelen och driva hela processen
genom IT systemet.
Många aktörer inblandade

Petia Wohed
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En av utmaningarna i arbetet var att det
var många aktörer inblandade, en annan
att det redan fanns ett system som behövde
vidareutvecklas.
– För att demonstrera vad vi ville uppnå,
implementerade vi trygghetstelefonprocessen i en prototyp. Prototypen utvecklade i
det öppna källkod systemet YAWL.
YAWL är en av de största öppna källkod
system som finns idag för stöd av verksamhetsprocesser. Den utvecklades vid
Queenslands Tekniska Högskola i Australien i samarbete med Tekniska Högskolan i

Eindhoven, Nederländerna.
– Prototypen var mycket viktig. Den visade
att det vi ville uppnå var möjligt att genomföra. Genom den kunde personalen i ett tidigt
skede se hur e-tjänsterna skulle fungera och
än en gång påverka dess utformning. Prototypen kompletterades med två kravspecifikationer; en för den nya e-tjänsten och en för vidareutveckling av det befintliga IT systemet.
Det befintliga IT systemet vidareutvecklades av leverantören Tieto. Gränssnittet till
den nya e-tjänsten utvecklades av Sirius IT,
som drifter kommunens webportal. Integrationen emellan dem realiserades av Comfact.
För mycket administration
Ett resultat av arbetet är att den stora majoriteten som söker tjänsten trygghetslarm,
och gör det via den nya e-tjänsten, inte kräver en lika stor arbetsinsats.
– Handläggarna kan istället lägga mer tid
på de ansökningar som är mer komplicerade. Mitt önskemål, generellt som forskare,
är att bidra med kunskaper om hur man
implementerar och konfigurerar verksamhets IT system för att få bort dubbelarbete
och reducera onödig administration inom
organisationer. Generellt ägnar sig allt för
många för mycket åt administration idag.
Den tiden ska istället gå till värdeskapande
arbete, säger Petia Wohed.
Nu håller hon och hennes kollegor på med
en användarstudie i Järfälla där de studerar
potentiella användare som söker tjänsten
och hur de beter sig i sökförfarandet samt
hur kommunens personal använder systemet och hur det arbetar. Slutresultatet kommer under våren.
Efteråt planerar gruppen att ägna sig åt
vidareutveckling av prototypen. Flera tjänster ska implementeras och göras konfigurerbara, så att dem vid behov kan anpassas
till andra kommuners arbetssätt. Att utvecklingen görs i ett öppet källkodsystem
möjliggör att kunskaperna insamlade under
ÖST-projektet kommer att fritt kunna spridas vidare.

E-tjänster inom lagens gränser
Text: Kerstin Karell

Enligt socialtjänstlagen ska beslut ha individuell bedömning
och därför kan inte alla beslut inom socialtjänsten automatiseras genom e-tjänster. För de tjänster där det kan vara aktuellt är det viktigt att ingen person hamnar utanför systemet
och att ingen får ett blankt nej.
Det begränsar vilka tjänster som kan vara
aktuella för automatbeslut.
– En förutsättning är att systemet måste
vara generöst så att ingen faller utanför.
I de fall där det finns minsta osäkerhet,
de som inte kommer in i systemet och får
ett automatiserat ja, måste komma till en
manuell handläggare. Ingen ska få ett automatiserat nej.
Individuell berättelse

Titti Mattsson

J

ärfälla kommun hade innan Östprojektet startade bland annat en
vision om att socialtjänsterna skulle bli öppnare och myndighetsutövningen minska.
– När det gäller myndighetsutövningen så har vi jurister varit en bromskloss,
säger Titti Mattsson, lektor i offentlig rätt
vid juridiska fakulteten Lunds universitet.
– Det går inte att ta genvägar när man har
ansvar för utsatta människor. Socialtjänstlagen säger att det är socialnämnden som
har det yttersta ansvaret för varje person
som vistas i en kommun, oavsett automatiserade beslut eller inte.
Tillsammans med sina juridiska kollegor
har Titti Mattssons roll varit att undersöka
möjligheten att införa e-tjänster i förenlighet med bland annat socialtjänstlagen. Det
som är en av grunderna i lagen är att det ska
ske en individuell bedömning och prövning.

Eftersom i stort sett alla som söker trygghetslarm får tjänsten uppkom frågan om
man inte helt enkelt kan låta alla som söker
få det beviljat.
– Men det är inte förenligt med socialtjänstlagen. Det måste ske en individuell
bedömning, och myndighetsutövningen
finnas med, säger Titti Mattsson.
Lösningen för Järfälla blev att vissa kriterier ska uppfyllas. Först och främst gäller det att den sökande bor i kommunen,
den måste vara över en viss ålder och därtill
uppfylla en av tre framtagna kriterier. Personen får även beskriva sin egen upplevelse,
varför han eller hon är i behov av ett larm.
– Beskrivningen måste finnas med då det
är en individuell bedömning och ingen annan än personen själv kan bedöma de svårigheter som man har.
För de personer som inte går vidare i systemet så kopplas en manuell handläggare in.
Ytterligare en orsak till att kommunen
inte kan låta alla som söker en tjänst få den
är kommunallagen. Titti Mattsson använder exemplet matlåda och konstaterar att
om alla som söker kan få matlådor så skulle

kanske studenter nappa på det erbjudandet
utifrån att priset var bra.
– Det skulle innebära otillbörlig konkurens. Enligt kommunallagen får en kommun inte konkurrera på det sättet. Kommunen ska hjälpa dem som är i behov av stöd.
Titti Mattson understryker vikten av utredningsfasen och behovsprövningen inom
socialtjänsten. Hon är tydlig med att det
aldrig går att helt ta bort den mänskliga
kontakten.
– Det finns en gräns för e-tjänster. De passar bäst för personer som redan känner till
systemet och socialtjänsten lite. I många fall
behöver människor mötas, inte minst för att
brukaren ska få vetskap om vilka insatser
som finns. Därefter kan det vara naturligare
att söka vissa tjänster via nätet.
Inflytande över sitt ärende
E-tjänster skapar nya möjligheter att ha
kontakt på ett flexibelt sätt, inte minst när
det finns långa resvägar.
– Det är positivt att personer kan få kontroll och inflytande över sitt ärende som
de även kommer att kunna följa via Mina
sidor. De kan se var i handläggningen beslutet är. En annan fördel är att de kan lätt
ansöka om nya tjänster eller ändra i de befintliga utan långa handläggningstider. På
så sätt frisätts också resurser som tidigare
ägnat tid åt det administrativa att istället
kunna arbeta mer tid ute i verksamheten,
exempelvis med att besöka och följa upp
genom hembesök. Det är alltså flera fördelar som många användare kan få direkt
nytta av i framtiden.

Hur kommer du ihåg allt?
PAJP ger dig stöd med planering, bemanning,
löneunderlag och fakturering. Alltid tillgängligt via webben! Och allt med en inmatning!

En gång räcker!
www.ssil.se

39

Dyrt med domar

– Svår situation med bostad enligt LSS
Text: Ylva Berlin Foto: Christian Johnsson

K

ommunerna lämnar varje
kvartal in rapporter till Socialstyrelsen om icke verkställda beslut enligt 9 § 9
LSS. Förra året fick landets
kommuner 34 domar avseende särskild avgift, sammanlagt 6 598 500
kronor.
– Socialstyrelsen lämnar en ansökan till
förvaltningsdomstol, som beslutar om särskild avgift. Vi gör en bedömning från fall
till fall. Avgiften bestäms med hänsyn till det
belopp ett LSS-boende skulle ha kostat under den tid beslutet inte varit verkställt, då
man inte erbjudit ett sådant boende, säger
Thomas Mehralizade, enhetschef på Socialstyrelsen tillsynsavdelning Region Syd.
En förmildrande omständighet kan vara
om kommunen lämnat annan insats. I sådana fall kan avgiften sänkas. Förvaltningsdomstolarna gör egna bedömningar, vilket
troligen är skälet till att kommunerna fått
så olika avgifter.
Väntade på boende i två år
Trelleborgs kommun, med 42 000 invånare, har fått sex domar om särskild avgift
år 2010, totalt 2 830 000 kronor. Det motsvarar en tredjedel av summan för alla kommuner i hela Sverige. Vad är skälet till det?
– För en 26-årig man i Trelleborg, som
väntade på plats i särskilt boende i drygt
två år, så fick kommunen betala en särskild
avgift på 925 000 kronor. Avgiften är den
kostnad kommunen skulle ha haft för ett
40
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Nästan en miljon kronor för ett enda ärende, så mycket
fick Trelleborgs kommun betala i särskild avgift när man
inte kunde erbjuda bostad enligt LSS. Praxis är att väntetiden inte ska vara mer än sex månader.

sådant boende, samt ett påslag med 25 procent. Priset för en plats i gruppbostad var
då 38 898 kronor per månad, berättar Sara
Åhlander, verksamhetschef LSS.
Hon tror att de höga avgifter kommunen
fått kan bero på att brukare lämnat in ansökan om särskilt boende tidigare än närliggande kommuner, vilket man märkt vid en
jämförelse.
Trelleborgs LSS-budget var förra året drygt
100 miljoner kronor, varav hälften gick till
boende. Ungefär 100 personer hade särskilt
boende, men behoven var större än så.
– Många vill försäkra sig om en plats. Det
är en kultur i vår kommun, att ansöka om
en plats väldigt tidigt. Vi försöker ändra
det beteendet, få människor att lämna en
intresseanmälan istället för en ansökan - om
behovet inte är helt givet.
Tar tid att få klart bostäder
Marianne Ohrlander, ordförande i socialnämnden, uppger att Trelleborgs kommun
planerar att bygga särskilda boenden, men
att det kan ta tid. Under förra året verkställdes 20 boendebeslut enligt LSS. Invånare
har överklagat nya projekt, vilket lett till att
två gruppbostäder om sex lägenheter inte
kan bli färdiga det här året.
– Många vet för lite om LSS och vilka som
ska bo i huset, säger Christine Dahlberg
enhetschef på myndighetsenheten, med ett
övergripande ansvar för vårdplanering och
bostadsanpassning.
Hon menar att det kan vara svårt att

Fakta LSS:
För vuxna personer med omfattande funktionsnedsättningar
finns insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt
anpassad bostad 9 § 9 LSS. Reglerna finns i Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS.
Insatsen bostad med särskild service ska säkerställa rätten till bostad för dem som ingår i lagens
personkrets, samt behovet av
stöd, service och omvårdnad.
Bostad enligt LSS kan vara en
gruppbostad, servicebostad eller
annan särskilt anpassad bostad.
Den är ett enskilt privat och permanent hem, som brukaren betalar hyra för. Stöd, service och omvårdnad lämnas utan avgift.

Domar 2010 särskild avgift - Bostad med särskild service för vuxna 9 § 9 LSS
Region Syd:

Östra Göinge 500 000 kronor
– överklagat Kammarrätten
Göteborg
Båstad 150 000 kronor
Trelleborg 235 000 kronor
Trelleborg 185 000 kronor
Trelleborg 155 000 kronor
Trelleborg 925 000 kronor
Trelleborg 665 000 kronor
Trelleborg 665 000 kronor
................................................
Summa 3 480 000 kronor

Region Sydost:

Jönköping 100 000 kronor

Region Sydväst:

Mark 100 000 kronor
Mark 200 000 kronor
Mark 200 000 kronor
Trollhättan 40 000 kronor
Trollhättan 40 000 kronor
Trollhättan 40 000 kronor
Trollhättan 100 000 kronor
Munkedal 100 000 kronor
Vara 60 000 kronor
................................................
Summa 880 000 kronor

Region Mitt:

Arboga 75 000 kronor
Uppsala 170 000 kronor
Uppsala 500 000 kronor
Uppsala 75 000 kronor
Uppsala 40 000 kronor
Nyköping 133 500 kronor
................................................
Summa 993 500 kronor

Region Öst:

Botkyrka 150 000 kronor
Botkyrka 20 000 kronor
Botkyrka 60 000 kronor
Botkyrka 120 000 kronor
Botkyrka 125 000 kronor
Botkyrka 300 000 kronor
Botkyrka 300 000 kronor
................................................
Summa 1 075 000 kronor

Region Nord:

Östersund 10 000 kronor
Östersund 50 000 kronor
Örnsköldsvik 10 000 kronor
................................................
Summa 70 000 kronor

Kommuner tio i topp:

Trelleborg 6 domar 2 830 000 kronor
Botkyrka 7 domar 1 075 000 kronor
Uppsala 4 domar 785 000 kronor
Mark 3 domar 500 000 kronor
Östra Göinge 1 dom 500 000 kronor
Nyköping 1 dom 133 500 kronor
Trollhättan 4 domar 220 000 kronor
Jönköping 1 dom 100 000 kronor
Munkedal 1 dom 100 000 kronor
Arboga 1 dom 75 000 kronor
Vara 1 dom 60 000 kronor
Östersund 2 domar 60 000 kronor
Båstad 1 dom 150 000 kronor
Örnsköldsvik 1 dom 10 000 kronor
................................................
Summa 6 598 500

Totalt 34 domar
Summa 6 598 500 kronor
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planera för behoven. Kommunen vill få in
anmälningar från personer, som tror att de
kan behöva LSS-boende inom de närmaste
åren. Hur årskullarna ser ut, samt in- och
utflyttning, är av stor betydelse. Ett år kan
kommunen få in en enda ansökan, ett annat
år kanske tio stycken.
Missnjöd med situationen
Botkyrka kommun med 82 000 invånare
har fått sju domar om särskild avgift,
sammanlagt 1 075 000 kronor. Budgeten
för LSS var förra året 358 miljoner, varav
knappt hälften gick till LSS-boende. Mellan
fem och tio personer får beslut varje år.

Anne Saaristo, chef för vård- och omsorgsförvaltningen är missnöjd med situationen.
– Vi har inte kunnat bygga i den takt som
behövs. I år har vi planerat gruppboenden
och servicebostäder för 17 personer. Byggprocesser har stoppat planerna, men det
finns även andra skäl till förseningar. Planeringen är inte optimal. Hos oss är folk aldrig
negativa till en bostad. Vi har dock ingen
koll på när folk vill flytta hemifrån, och gör
därför en grundlig inventering. Kravet på
sex månader mellan beslut och verkställighet är fullständigt orimligt.
Uppsala kommun har cirka 195 000 invånare. Budgeten för LSS var år 2010 cirka

700 miljoner, varav boende 383 miljoner.
Under förra året fick kommunen fyra
domar om särskild avgift, sammanlagt
785 000 kronor.
Personer tackar nej
Stig Rådahl, ordförande i nämnden för
vuxna med funktionshinder, berättar att
kommunen haft vissa problem med att hitta
boende för den här gruppen.
– Ett bekymmer är att folk tackar nej.
Man kanske inte vill flytta hemifrån, eller
så gillar man inte området. Ibland har man
anmält ett behov, men klarar inte av att
flytta hemifrån. Man ångrar sig helt enkelt.

Ansökningar 2010 särskild avgift - Bostad med särskild service för vuxna 9 § 9 LSS
Region Syd:

Malmö 11
Trelleborg 2
Lund 1
Bromölla 1
.....................................
Summa 15 ärenden

Region Sydväst:

Falköping 1
Göteborg 1
.....................................
Summa 2 ärenden

Region Sydöst:

inga ansökningar

Region Mitt:

Strängnäs 3
Uppsala 4
Västerås 1
Enköping 1
.....................................
Summa 9 ärenden

Region Öst:

Botkyrka 5
Södertälje 1
Norrtälje 1
.....................................
Summa 7 ärenden

Region Nord:
Östersund 18

Fem i topp:

Östersund 18
Malmö 11
Botkyrka 5
Uppsala 4
Strängnäs 3

Konferenser och kurser
- i lugn och ro!
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.

Tel: 0176 41062
info@akerogarden.com
www.akerogarden.com
Åkerö 9300
761 94 Norrtälje

När mer måste till

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.

VI ERBJUDER:
• Omsorgsutredningar enligt BBIC-strukturen
• Skyddat boende i dygnsvård
• Krisomhändertagande
• Jourboende
• Mobilt team
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• Anknytnings- och samspelsutredningar,
övningar och behandling
• Personal med hög kompetens och
lång erfarenhet

LÄS MER PÅ WWW.VARLJUS.SE

Nyheter från Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Konferens ”Barn som lever med skyddade personuppgifter”
Göteborg 11 maj 2011.
Böcker/Rapporter
Mod och mandat Ny lagstiftning stärker barn som anhöriga. Har vi
modet att möta dem? En bok om 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. Utkom mars 2011.
Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn - Vad kan vi lära av forskningen?
BVC-sjuksköterskor och förskolepersonal har stora möjligheter att tidigt uppfatta när barn signalerar att
de inte har det bra. Vad reagerar de på och sätter de samman sina iakttagelser med den kunskap de har
om barns behov? Dessa frågor besvarades i forskningsprojektet ”Hur mår förskolebarnen?”som utgör
grunden för denna bok. Utkom december 2010.
För mer information, anmälan till konferensen och beställning av böckerna

www.allmannabarnhuset.se

Startade 1938

Nu ett ISO-certifierat behandlingshem!
Ett kvalitets- och miljömedvetet behandlingshem.
Målgrupp:
Män och kvinnor med psykiska och/eller
sociala handikapp. Även LVM, LPT och LRV.

Storsättra Gård HVB-Hem
Utveckling genom samspel

Verksamheten vänder sig till:
• 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.
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

STIFTELSEN

missbruksproblematik.
Erbjuder kognitivt manualbaserat
kriminalitetsprogram och återfallsprevention.

Deltagården är vackert belägen 3 mil sydost
om Sala mitt emellan Uppsala, Västerås och
Gävle, nära Färnebofjärdens Nationalpark.

MI som förhållningssätt.
ASI och/eller ADDIS kontinuerligt.
Till verksamheten finns sju personal.
Bemanning dygnet om.
Psykiatriker, Läkare, Psykolog och
terapeuter kopplade till verksamheten.

”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. Relationsstörningar, psykosociala problem, ADHD/DAMP, Asperger,
skolproblem samt familjeproblematik.

Behandlingsinnehåll

Deltagården HVB tar emot vuxna män med
Utför neuropsykiatrisk utredning.

Skogsbrynets HVB och Skola

Stiftelsen Delta
Råsboda, 74045 Tärnsjö
delta.stiftelsen@telia.com
www.stiftelsendelta.se
Tel 0292-440 50, 440 28
Mobil 070-357 17 80

•
•
•
•
•

Helhetssyn
Medlevarskap
DBT
Familjesamtal
Mellanvårdsboende

Hemsida: www.skogsbrynet.org
Mail: info@skogsbrynet.org
Telefon: 0301 42844

Gästkrönika

Leena Harake
Kanslichef KSAN
Ledamot i regeringens ANDTråd och KSANs representant
i EU:s Civil Society Forum on
Drugs in the EU

K

SAN (Kvinnoorganisationernas
Samarbetsråd i Alkohol- och
narkotikafrågor) grundades
1943 för att skapa en allmän
kvinnoopinion mot den ökade
alkoholkonsumtionen, speciellt ungdomsfylleriet, och för att stimulera kvinnoorganisationernas intresse för en insats i nykterhetsfrågan. Ett område som ansågs särskilt
angeläget att arbeta med var förebyggande
åtgärder med unga kvinnor i fokus. Även om
det har gått nästan 70 år från det att KSAN
grundades är dessa huvudfrågor fortfarande
aktuella och minst sagt akuta.
KSAN hyser en stor oro inför den aktuella
situationen gällande flickors och kvinnors
alkohol- och drogvanor och deras bristande
tillgång till frivillig missbruksvård och behandling. Undersökningar visar att flickor
får vänta längre än pojkar på att få vård och
behandling för sina missbruksproblem. Det
är regel, inte ett undantag, att kvinnor med
svåra missbruksproblem inleder sin vård
och behandling genom tvångsvård, akuta
och omedelbara omhändertaganden/polisingripanden och inte av socialtjänstens
planerade vård- och behandlingsinsatser.
Senaste året har ett ökat antal rapporter
om kvinnors ohälsa, utsatthet och utanförskap getts ut. Forskningen har visat bland
annat att det är svårt att tidigt nå grupper
med social förankring och som har riskbruk/missbruksproblem. Unga kvinnor
är en uppmärksammad grupp när det gäller användning av droger och en växande
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Ett viktigt
uppdrag –
från vaggan
till graven
grupp med alkoholberoende både i Sverige
och i övriga Europa. Det är rimligt att tro
att alkohol- och annan drogkonsumtion
fortsätter att öka framöver. Detta kommer
i sin tur att leda till att skadorna ökar, så
även indikationerna till att förskriva mera
smärtstillande, sömn- och lugnande medel.
Äldre kvinnors missbruksrelaterade ohälsa
har visat sig i stadigt ökad dödlighet. Trots
dessa allvarliga uppgifter glöms äldres missbrukssituation bort.
KSAN har i flera remissvar påpekat att det
saknas livsviktiga kunskaper och rekommendationer för val av åtgärder och insatser för kvinnor. De nationella riktlinjerna
för missbruks- och beroendevården som
Socialstyrelsen gett ut måste ses över. De

bygger på kunskap om de metoder och tekniker som använts inom området fram till
och med halvårsskiftet 2004. Riktlinjerna
är mycket bristfälliga gällande missbrukande kvinnors behov och saknar helt insatser mot till exempel läkemedelsmissbruk.
KSAN har tagit avstånd från metoder som
används för kvinnor men är framtagna för
män – nej tack till Vietnamveteraners och
Harlem-boys behov som norm för kvinnors
behov av stöd och rehabilitering!
KSAN förutsätter att kvinnors behov
av vård och behandling för missbruksproblem bedöms utifrån deras egna behov
som individer, inte kopplat till barns eller
mäns behov.
KSANs senaste projekt; Marknadsföring
till flickor, har visat på den verklighet som
unga kvinnor lever i idag. Den aggressiva marknadsföringen av beroendeframkallande medel, såväl i traditionell media
som på internet och i sociala medier, är riktat
till unga kvinnor. Rosa cigaretter, kalorifritt
snus, blommigt öl, rosa sprit - erbjuds för
fest, framgång och frihet - ”because you are
worth it!” Trots att det står på förpackningen att rökning dödar, alkohol är beroendeframkallande och snus innehåller arsenik!
Vetskapen om att kostnaderna för marknadsföringen av bara alkohol har ökat med
4 500 (fyratusenfemhundra) procent de senaste åren i Sverige förpliktigar till fortsatt
arbete för att främja flickors och kvinnors
hälsa. KSAN välkomnar flera att engagera
sig i detta viktiga arbete!

www.grythvb.se
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.

Specialiserade på klienter med samsjuklighet
(dubbeldiagnos). Egen drogterapeut. Boende
i egen lägenhet. Goda möjligheter för ADL
och arbetsträning. Bred och gedigen kompetens 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

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

Ginnunga startade 1994 och vår
behandlingsmodell bygger på en
holistisk människosyn, där vi ser
till hela människans behov och
möjligheter.
Vi erbjuder behandling,
boende med tillsyn med tillgång till
arbetsträning, utsluss, eftervård
och lågtröskelboende.

Ginnunga AB
Växel: 031-550813
Telefax: 031-555765

Besöksadress
Ingridsberg 13
423 56 TORSLANDA
Postadress
Box 224
423 22 TORSLANDA

info@ginnunga.se
mats@ginnunga.se
yonda@ginnunga.se
www.ginnunga.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

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 utslussning/
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 placeringssekretare Elisabeth Olsson
på telefon 08-453 40 34 eller 08-453 40 00.

Varsam tolvstegsbehandling med fokus på
den terapeutiska samarbetsrelationen.
Neuropsykiatrisk utredning och kvalificerad behandling
för män med ADHD och missbruk i en liten, engagerad
och trygg grupp.
Unik vårdgaranti och förstärkt eftervård
Kraftaverk erbjuder utbildningen

“Effektivare arbete i grupp”

För ytterligare information, vänd
gärna till oss på telefon 0510-889 00.
Vår hemsida hittar ni här:
www.stat-inst.se/margretelund

www.kraftaverk.se

www.gestalt.is
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Nytänkande

– Med Månstorps Ängar har Vellinge
kommun skapat framtidens äldreboende
Text: Ove Hansen Foto: Ligia Goncalves-Kvist

D

et gamla äldreboendet
Månstorpshemmet
i
Västra Ingelstad i Skåne
hade gjort sitt. Det var
gammalt och uttjänt och
uppfyllde inte dagens
standard för hur ett äldreboende ska se ut
och ha för funktioner. Att något måste göras
för att förändra situationen var alla på det
klara över. Och en förändring blev det. Bara
några hundra meter norrut från det gamla
hemmet står nu ett helt nytt, fräscht och
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Det var dags att göra något radikalt. Äldreboendet som fanns
i Ingelstad hade mer än väl sett sina bästa dagar och det
måste ersättas. Nu är det gamla ett minne blott. Månstorps
Ängar heter det nya, moderna vård- och omsorgsboendet
som invigdes i början av mars.
modernt vård- och omsorgsboende på plats,
Månstorps Ängar.
Det ägs av Vellinge Exploaterings AB och
är byggt av Nimab Entreprenad AB. Huset
är ritat av arkitektbyrån Asmussens Arkitektgrupp AB i Järna, med en antroposofisk grundtanke. Vellingebostäder står för
underhållet och Carema Care bedriver omsorgsarbetet och restaurangen på uppdrag
av Vellinge kommun.
När planerna påbörjades såg Vellinge kommun en möjlighet att med nytänkande bryta

den institutionella prägeln som varit tidigare.
Målet var att skapa ett hem som de äldre
verkligen ser som sitt hem, med hemkänsla
både inom- och utomhus och att samtidigt
skapa ett levande hus som också fungerar
som en mötesplats för ortsbefolkningen.
Totalt finns 56 lägenheter fördelade på
fyra avdelningar, 14 lägenheter i varje. Två
avdelningar är vanliga vård- och omsorgsboenden, en är för personer med demenssjukdom och en för korttidsboende samt
växelvård. Samtliga lägenheter har öppen
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Ett rejält lyft
Inflyttningen skedde under januari och
februari i år och i början av mars var det
officiell invigning. Förutsättningarna för
såväl de boende som personalen har förändrats drastiskt. Här finns en mängd
olika utrymmen som tillgodoser behoven
vad gäller aktivering och sysselsättning så
som gymnastiksal, simbassäng, bibliotek,
restaurang, snickeri, träningskök med samlingssal, vävstuga, orangeri och trädgårdar.
På samtliga avdelningar finns också kök,
matsal, allrum, verandarum och stora inglasande balkonger. Det finns även samtalsrum
och övernattningsrum.
Aktivitetslokalerna ligger i en annan del
av huset än själva boendena, på så sätt kommer de boende ifrån känslan av att sitta kvar
hemma hela dagen. Alla ges möjlighet att
komma in i en annan miljö när det handlar
om aktiviteter. Fördelarna är många och
inom Carema Care är man helt på det klara
över att Månstorps Ängar är ett rejält lyft
för alla inblandade.
– Arbetsmiljön för personalen, beträffande

lyft, samt mer utrymme för omvårdnadsuppgifter har blivit mycket bättre och både boende och medarbetare har uttryckt uppskattning för hur hemmet och omgivningarna ser
ut. Eftersom våra medarbetare och boende
flyttat in för bara någon månad sedan har vi
inte ännu hunnit bo in oss helt, men klart är
att det är ett trivsamt hus med många fördelar och det antroposofiska tankesättet som
genomsyrar såväl material- som färgval ger
en lugn och trivsam miljö att vistas i, säger
Carema Cares verksamhetschef Ligia Goncalves-Kvist.
Trädgårdarna är ännu inte helt färdigställda men så småningom ska det finnas
två stycken med gångar igenom och sittstationer för att kunna pusta ut och bara njuta
av tillvaron. Närheten till naturen är en stor
fördel och många av de boende ser fram
emot våren och att kunna nyttja utomhusmiljön fullt ut.

1.

Detta är det färdiga resultatet, nya vårdoch omsorgsboendet Månstorps Ängar.
Nu återstår bara att färdigställa grönområdena.

2.

Ett av allrummen på Månstorp.
I anslutning finns en inglasad veranda.

3.

Här är matsalen som även kan
användas vid biovisning på storbilds-tv.

4.

Vackra blomdekorationer smyckar
bland annat entrén.

Månstorps Ängar
Byggherre:
Vexab Vellinge Exploatering AB.
Totalentreprenör:
NIMAB Entreprenad AB.
Ägare/uppdragsgivare:
Vellinge kommun.
Underhåll: Vellingebostäder.
Driftansvarig för verksamheten:
Carema Care.
Arkitekt: Mono Arkitekter AB.
Arkitektskiss: Antroposofiska Sällskapet.
Antal lägenheter: 56.
Antal avdelningar: 4.
Byggstart: Augusti 2009.
Färdigt: Februari 2011.
Byggkostnad: 160 miljoner kronor.

Ska vara en mötesplats
I Carema Cares arbetssätt utgår man hela
tiden från vad varje individ klarar av att
göra själv. Bytet av lokaler ändrade inte den
inriktningen. Grundtanken är att arbeta så
kallat salutogent, alltså utgå ifrån det friska
hos varje person.
– Att lämna sitt hem och flytta till ett boende ska inte betyda att livet slutar och att
man bara sitter och tittar på medan andra
gör saker åt en. Det är viktigt att individen

t

planlösning med fransk balkong och alla
är utrustade med ett mindre kylskåp, garderob, skåp, medicinskåp med värdeskåp
samt toalett med dusch och förvaringsskåp.
Alla färg- och materialval liksom arkitekturen i hela boendet, och omgivningen, är
inspirerat av antroposofin.

www.sjukvardsinformation.com
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Möjligheterna till aktiviteter är många och
varierande. Bland annat finns ett snickeri…

6.

…och en vävstuga som de boende kan nyttja.

Fakta – Carema Care
Carema Care verkar inom den offentligt finansierade omsorgen i Sverige och Norge. De driver
bland annat omsorgsboenden och äldreboenden.
Bolaget är helägt dotterbolag till Ambea AB.
Carema Care utgår i sitt arbete från vad varje individ klarar av att göra själv. Grundtanken är att
arbeta salutogent, alltså utgå ifrån det friska hos
varje person. Fokus är alltid på den enskilda individens behov och på det personliga mötet mellan
kunder och medarbetare.
”Varje människa är unik och har olika preferenser. Därför arbetar vi med tydliga värderingar som
fungerar som kompass i vårt dagliga arbete. Våra
värderingar guidar oss därmed i vårt arbete så att
vi på bästa möjliga sätt kan förvalta de förtroenden som vi har fått. Hos oss fattas beslut så nära
kunden som möjligt, av dem som känner honom
eller henne bäst.” (Hämtat ur Carema Cares värderingsbeskrivning)

6

Fakta – Antroposofi
Begreppet antroposofi kommer från grekiskans
antroposofiska, betydelsen "människa" och "visdom". Det beskrivs av Nathan Bailey (1742) som
åsyftande "kunskap om människans natur".
Antroposofin är en andlig filosofi som grundades
i början av 1900-talet av österrikaren Rudolf Steiner. Den postulerar att det finns en andlig värld
som är objektiv, intellektuellt förståelig och tillgänglig för direkt erfarenhet genom inre utveckling, genom medveten kultivering av en form av
tänkande oberoende av sinnesintryck. Steiner
kallade antroposofin för andevetenskap.
Fakta – Övrigt
Enligt kommunens måldokument ska vägledande
för äldreomsorgen vara:
Kvarboende: Genom en väl fungerande service
ska den enskilde så länge som möjligt kunna bo
kvar i önskad boendeform. Det betyder att man
ska kunna bo kvar tills man avlider och få vård och
omsorg i livets slutskede.
Tillgänglighet: Boendet och dess personal ska
vara lätt att nå för den enskilde och anhöriga och
vara öppet och inbjudande gentemot omgivande samhälle.
Flexibilitet: Utföraren ska snabbt kunna anpassa
sin service till nya och/eller förändrade behov hos
den boende.
Kontinuitet: Antalet personer runt den enskilde
bör vara begränsat, även om vård- och omsorgsbehovet är stort. Även hög grad av kontinuitet avseende insatserna ska eftersträvas.
Inflytande/påverkan: En hög grad av inflytande
och anpassning efter individens önskemål och behov ska prägla utformningen av vård och omsorg.
Källor
www.caremacare.se
www.wikipedia.org
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Carema Care jobbar till exempel utifrån:
Jag-stärkande förhållningssätt: Metoden går ut på
att stärka och stödja sviktande jag-funktioner (förmågor) hos individen med demenssjukdom.
Reminiscens: Att höja den enskildes livskvalitet
genom att aktivt hitta den enskildes minnen från
tidigare livet och på så vis kommunicera om detta.
Personcentrerad omvårdnad: Omvårdnaden utgår från de boendes olika personligheter, det unika hos varje människa, att sätta oss in i personens
situation just nu, även beroende av i vilket känslomässigt tillstånd personen befinner sig i.
fortsätter att leva livet fullt ut så mycket
som möjligt, säger Ligia Goncalves-Kvist.
Som nämnts så är det tänkt att Månstorps
Ängar ska vara en mötesplats även för ortsbefolkningen. Allmänheten ges möjlighet att
nyttja det utbud som finns. Verksamheten
för de boende påverkas inte i sig av detta, de
har ett spektra av aktiviteter att välja på och
deras privata lägenheter och allrum är inte
tillgängligt för utomstående. Men allmänhetens närvaro skapar en mer levande miljö
som man inom Carema Care tror och hoppas
ska ge många positiva effekter.
– Månstorps Ängar ska vara ett levande
hus med aktiva människor som både bor
i och/eller av olika anledningar besöker
verksamheten. Det är stimulerande för såväl medarbetare som boende, säger Ligia
Goncalves-Kvist.
Motsvarat alla förväntningar
På Månstorps Ängar finns inte möjligheten
för äldre par att bo tillsammans, men att bo
i var sin lägenhet och tillbringa all vaken
tid tillsammans är fullt möjligt. I övrigt när
det gäller anhöriga så har samtliga boende
en kontaktperson som de närmast anhöriga
har en regelbunden kontakt med. Dessutom
har man diverse råd såsom kostråd, aktivitetsråd, boenderåd och närståenderåd samt

anhöriggrupper. Vem som får bo på Månstorps Ängar utgår ifrån en behovsprövning.
Det är kommunens biståndshandläggare
som gör behovsbedömningarna och placerar de som har behov av dagverksamhet
eller boende på Månstorps Ängar.
Nu är verksamheten på Månstorps Ängar
som sagt ännu i sin linda. Men så här långt
har det motsvarat alla förväntningar. Det är
ett stort steg in i framtiden som tagits vad gäller vård- och omsorgsboende menar Patrik
Thulin, regionchef för Carema Care Skåne.
– Att ta ansvar för Månstorps Ängar är ett
av de allra finaste förtroenden som Carema
Care har fått. Vi ser fram emot att bidra med
livsglädje och värme i antroposofisk anda
för äldre i Vellinge kommun som får möjlighet att flytta till detta fantastiska boende,
säger han.
Även från kommunens sida ser man framtiden an med stor tillförsikt.
– Huset erbjuder en rogivande miljö som
bjuder in och stimulerar de boende. Samtidigt är huset en mötesplats för det lokala
samhället och ger möjlighet till möten över
generationsgränserna och mellan boende och
ortsbefolkningen. Vår förhoppning är att detta ger trivsel och ökar livskvaliteten för alla,
säger Charlotte Unosson, chef för individuell
medborgarservice vid Vellinge kommun.

Glädje
Struktur
Motivation
Sociala Relationer

För ungdomar

med behov av stöd

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

t 0224-566 00

Livsåskådning och identitet vid demens
– Identitetsstärkande samtal utifrån livsberättelse och personlig livsåskådning
3 kursdagar under hösten 2011, 3,5 högskolepoäng

Information: www.esh.se/demens, uppdrag@esh.se eller 08-555 051 19

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

______________________________________________

KBT-förstärkt familjehemsvård
med ACT-fokus

• Familjehem i hela landet
• Hög servicenivå
• Teamledare handleder, samordnar och behandlingsplanerar
• Skriftliga behandlingsrapporter
• Föräldracoaching
• Familjearbete parallellt med placeringen
• Dygnet-runt-jour
Fabriksgatan 54 c 702 23 Örebro

vx 019 – 760 45 80

info@teamactum.se

www.teamactum.se

Org.nr: 556765-3372

För samverkan i Bollnäs är från vänster Torbjörn Bolkéus, Andreas
Hansemon, Jessica Ulvhag, Hasse Jansson och Janne Sundin.

Föräldrarna är nyckeln
Drabbat Bollnäs satsar förebyggande
Text och Foto: Kerstin Karell

D

et är Bollnäs kommun
som har det övergripande
ansvaret för det förebyggande arbetet vilket under åren varit mer eller
mindre väl fungerande,
sett till kontinuitet och samverkan. Kommunen har i flera skolor jobbat med Örebro
preventionsprogram, ÖPP och polisen har
jobbat med Kronobergsmodellen.
Men för ett drygt år sedan togs flera beslut
av politikerna som innebar en mer riktad
satsning. De tackade ja till att ingå i ett
projekt med Öckerömodellen som drivs
av Folkhälsoinstitutet där Janne Sundin
anställdes som projektledare. Ett omfattande samverkansavtal skrevs mellan poli50

www.ssil.se

Bollnäs har drabbats av flera tråkiga händelser de senaste
åren; kopplerihärva med unga tjejer, ungdomar döda i överdos och nu senast ett mord på en ung man där tre lika unga
män är åtalade. En gemensam faktor är droger. Nu pågår en
stor satsning på förebyggande arbete i samverkan.
sen i Gävleborgs län och kommunen och i
samma veva anställdes Jessica Ulvhag som
folkhälsostrateg och BRÅ-, drog- och ungdomssamordnare i kommunen.
– Jag vet ju inte hur det var innan jag kom
men min uppfattning är att vi nu verkligen
är uppbackade av politikerna och att uppdraget blev mer tydliggjort. Det var Mimmis död som på något sätt var den utlösande
faktorn, säger Jessica.
Mimmi dog av en överdos
Mimmi var 18 år då hon i november 2009
dog av en överdos GHB i samband med
alkohol på en fest i Bollnäs. Händelsen
chockade Bollnäsborna. Mimmi är inte
den enda som dött på grund av missbruk

de senaste åren. Totalt är det fyra personer
sedan 2008. Den mest utmärkande händelsen innan Mimmi, där droger var inblandade, var hösten 2004 då en kopplerihärva
uppdagades på orten. Två av de inblandade
flickorna var bara 14 år då de blev indragna
i härvan som drevs av en man i 35-årsåldern. Flickorna var placerade enligt socialtjänstlagen och hade alla en trasslig situation. Betalningen för de sexuella tjänsterna
skedde i form av kontanter, alkohol och i
något fall också narkotika.
Det senaste som inträffat i kommunen är
ett uppmärksammat mord på en 26-årig
man. Då den här texten skrivs är tre män i
20-års åldern åtalade i väntan på rättegång.
– Även i det fallet har det varit droger

SiS LVM-hem Ekebylund/Östfora
För kvinnor och män med missbruksproblem
Ekebylund har
• utredning
• kvinnoprogram
• individuell behandling
• återfallsprevention
• motiverande samtal

Östfora har
• fysisk rehabilitering
• individuell behandling
• CRA
• återfallsprevention
• motiverande samtal

      
     
       
   
 
    
        
   

   

Fannabacken HVB
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, 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

Mellansjö skola och boende
En grundskola i Täby Kyrkby som vänder sig till elever som har extra stort behov av stöd.
I kombination med skolan kan vi erbjuda barn- och ungdomsboende LSS 9:8.

Vår målsättning är att varje elev ska lyckas i sitt skolarbete
och få en bättre självkänsla.
• Skräddarsydd pedagogisk planering
• Tydliggörande pedagogik
• Hög personaltäthet
• Träning i sociala situatioer
• Aspergerklasser och små undervisningsgrupper
• Lugn och naturnära miljö
• Egen musikstudio, gymnastiksal och träslöjd
För mer info kontakta:
Placeringsansvariga
Pierre Selim
Carola Wistrand
Tfn växel: 08 768 20 00

Vi har lediga platser!
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.

För ytterligare information, se vår hemsida.
Kontakta oss om du är intresserad av en placering.
Dormsjöskolan, Dormsjö 214, 776 98 Garpenberg,
Tel 0225–71 07 50, Fax 0225–230 22, info@dormsjoskolan.com

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
atmosfären. Kärnan i
vårt arbetssätt 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

www.enigmaomsorg.se
www.enigmaeducation.se

www.petitdesign.se

  

www.dorms jo s kolan.c o m

SiS LVM-hem Ekebylund/Östfora
Skånela
195 96 Rosersberg 740 21 Järlåsa
Tel 08-594 306 00
Tel 018-564 500
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18-årig kvinna
avled efter fest
Nyhetschef: Matts Westin,

■ TRAGEDI. Polisen

OLLNÄS

n 18-årig kvinna avled
Bollnäs sjukhus efter
fest i en lägenhet natn mot söndagen. Men
n fördes inte till akuten
mbulans utan hjälptes
av två yngre män.
isen misstänker att
nnan fått i sig ett
kotiskt preparat vid
ten.

var vid femtiden på
gonen som männen bar
vinnan på akutmottagen.
on var då livlös och perlen vid akuten inledde
delbart upplivningsk. Men trots intensiva
ser kunde hon alltså
äddas utan dödförklaefter en kort stund.

misstänker narkotika

Polisen ger i det här skedet inte heller några uppgifter om när festdeltag
arna upptäckte hur dålig
18åringen var, eller om de
insåg att läget var kritiskt.

Några gripanden har inte
gjorts och ingen har i
det
här skedet delgivits misstanke om brott.

Den livlösa 18-åringe
n fördes till akuten vid
Bollnäs
sjukhus av två yngre
män.

FOTO: KATARINA HANSSON

som hänt, säger kriminalin
- dersökning har beställts
spektör Kalju Poltrago
till
vid måndagen.
polisens utredningsjour.
– Men av utredningstekniska skäl kan vi inte berät- Polisen vill inte kommentera om det handlar om GHB,
ta i detalj vad som sagts.
som
misstänks i samband
Så mycket är dock klart
med två andra händelse
att flera yngre personer
r
ber tiden som upplivfunnit sig på festen i lägen- i Bollnäs under helgen (se
försöken gjordes förartikel härintill).
heten.
männen från sjukhu– Utredningen fortsätter
Enligt de förhörda peren polisen lyckades
sonerna har också narkoti- under måndagen. Då blir
m senare under söndet fler förhör för att klarka funnits där.
lägga
alla
detaljer
kring vad
– Vi har gjort beslag som
har pratat med flera
nu skickats in för teknisk som hänt.
som var på festen och analys,
Hur kvinnan fått i sig
säger Kalju Poltrago.
ganska god bild av vad
En rättsmedicinsk un- drogen tillhör det som ska
utredas vidare.

Tipsa vår reporter:
Mats Ivarssson
0271-77 15 13
tips@ljusnan.se

0278–275 40, matts.westin
@ljusnan.se

– Det finns inga misstankar riktade mot någon
enskild, men det kan förstås
bli en förundersökning
om
narkotikabrott, säger Kalju
Poltrago.
Den avlidna kvinnan,
som fyllde 18 år i våras,
är
skriven på en adress nära
centrala Bollnäs. Hennes
anhöriga underrät tades
under morgonen.
Varför de båda männen inte stannade kvar
på
akutmottagningen sedan
de lämnat kvinnan där
är
oklart. Till en början
visste inte polisen ens deras
identitet, först vid lunchtid
framgick det vilka de var.
BENGT-ÅKE OLSSON

0278-275 83
bengt-ake.olsson@ljusn
an.se

Två misstänks
ha tagit GHB

BOLLNÄS

22-årig man vid restaurang Sport In på Gamla
Järnvägsgatan. Han tros
också ha varit GHB-påverkad och är, liksom 19åringen, misstänkt för
ringa narkotikabrott. Ingripandet skedde klockan
01.10.

Två personer som
misstänks ha varit påverkade av drogen
GHB påträffades i Bollnäs under lördagsdygnet. En av dem, en 19årig man, hittades i
mycket dåligt skick
på
Kilbergsområdet.

Enligt polisens utredningsjour tyder mycket
på en stor tillgång av GHB
i Bollnäsområdet.
– Det finns all anledning
att uppmärksamma
var kraftigt berusad, men
som inte misstänks ha an- det. Bollnäs är den ort i
länet där vi har haft flest
vänt tyngre preparat.
GHB-relaterade fall, säger jourhavande krimiOmhändertagandet
av
19-åringen skedde vid nalinspektör vid utred22.50-tiden på fredags- ningsjouren.
kvällen.

– Han var på gränsen till
medvetslös, uppger polisen.
I sällskap hade 19åringen en kompis som

Under natten mot lördagen omhändertogs
en

BENGT-ÅKE OLSSON

0278-275 83
bengt-ake.olsson@ljusn
an.se

Grovt rattfylleri
vid singelolycka

BOLLNÄS

En 23-årig Bollnäsbo
misstänks för grovt
rattfylleri i samband
med en singelolycka
natten mot lördagen
.

Olyckan inträffade vid
01.00-tiden.
Direkt efter olyckan,
som skedde på Järnvägs
gatan, gjorde polisen
en

blåskontroll. Den visade
att 23-åringen hade 0,55
mg/liter alkohol i utandningsluften. Det motsvarar 1,10 promille i blodet, vilket innebär att det
klassas som grovt rattfylleri.
Uppgifte rna kring
olycksförloppet är knapphändiga, men ingen person skadades.

lla toppar Vänsterpart
iets riksdagslista

ÄS

dersson kommer
att toppa Väntiets riksdagslisleborg. Det står

er partiets valns i Bollnäs på
n.
omineringshar hon fått ett
starkt stöd av
marna.

46-åriga Ulla Andersso
n (till höger) kommer
på nytt
att toppa Vänsterp

artiets riksdagslista.
irekta överrask- Yvonne
Bredvid henne
Oscarsson som är andra
ev det inte under
namn på listan.
nferens när riksFOTO: BENGT-ÅKE OLSSON
fastställdes.
Men Ulla har verkligen
kla- kelt. De 18 första
bördiga Ulla An- rat
namnen
det på ett jättebra sätt,
på listan
nu bosatt i Gävle) säger
Yvonne Oscarsson kussion var det ingen disu sin första man- från
om vid valkonfeLjusdal, själv riksdagsrensen.
i riksdagen. Hon ledamot
under åren 1998–
da möjligheter att 2002
Däremot gjordes en del
och nu andra namn på
förändringar på den nedre
g som ordinarie listan.
delen av listan.
iksdagens tunga
– Ulla har lyckats ge parott.
En del yngre namn lyftes
tiets politik
len är hon Vän- på riksplanegenomslag både upp och till slut blev det 26
t och i länet. Att personer
ekonomisk-po- hon nu
som kom med.
fick i särklass flest
person.
nomineringar är naturligtBland de tio första
en uppgiften di- vis ett
återtecken på det.
finns
yvald riksdagsockså hälsingepoliFör valberedningen var
tiker som Daniel Pettersofattbart stort. alltså
det slutliga jobbet enson, Hudiksvall, Ann-Re-

née Forsström, Bollnäs,
Alf
Norberg, Hudiksvall (tidi- men även integritetsfrå- Andersson, Gävle,
Yvongare landstingsråd), Ken- gorna är centrala för hen- ne Oscarsson,
Ljusdal, Dane.
neth Forssell, Ljusdal
niel Pettersson, Hudiksoch
– FRA-lagen måste rivas
Gunbritt Wallström,
vall, Karin Nilsson, SandSö- upp och integritet
en på näderhamn.
tet garanteras. Alla männis- viken, Björn Öberg, GävFör Ulla Andersson är det
le, Ann-Renée Forsström
,
allra viktigaste att få bort kor har rätt till en privat sfär, Bollnäs, Alf Norberg,
ett smygande kontrollsa
Huden borgerliga alliansreg
er- hälle kan aldrig accepteram- diksvall, Marita Engström,
ingen vid valet nästa år.
s.
Gävle, Kenneth Forssell,
– Alliansens politik har
Ljusdal, Gunbritt Wallslagit hårt mot vanliga män- Privat drift av vård och om- ström, Söderham
n,
Xamusorg
är
inte
heller någon- el Halfvars,
niskor. Men det är ändå bara
Hofors, Elisating för Ulla Andersson.
ett första steg i vad som
beth Swedman, Hudiksva
kan
– Vi vill bygga världens
ll,
komma om denna regering
Delshad Saleh, Hudiksskulle få sitta kvar. Då skulle bästa välfärd utan vinstin- vall, Anita Walther,
Gävle,
tressen. Men det är viktigt
klyftorna öka ännu mer,
Seppo Laine, Gävle,
be- att människor känner
farar hon.
att vi Modée, Nordanst Petra
ig, Azad
utvecklar välfärdstjänsterFaruk Aslan, Söderham
na
och
n,
att
de
får
möjlighet
Hon lyfter fram det förslag
er Helena Näslund,
Sandvitill valplattform som Vän- att påverka, säger hon.
ken, Rafael Czesejko, Gävle,
Vid lördagens möte
sterpartiets styrelse prei
Bollnäs folkhögskola deltog Anna-Maria Forssell Mörk,
senterade för nästan en
Bollnäs, Håkan Svensson
må,
nad sedan. Valplattformen även hennes riksdagskolle- Sandviken, Kerstin
Olsson,
ga Lena Olsson från Dalarska slutligen behandlas
Sandviken, P-O Flodström
vid na. Hon tryckte hårt
,
på vik- Gävle, Annelie
partikongressen i maj –
som ten av att partiet
Hellstrand,
även lokalt Sandviken,
hålls i Gävle.
Olle Jonsson,
mobiliserar krafterna
Ulla Andersson ser vältill- Hudiksvall, Björn
Eriksson,
sammans
med Socialdemo- Sandvike
färdsfråg orna och jämn.
kraterna och Miljöpartiet.
ställdheten som tunga
BENGT-ÅKE OLSSON
deVänsterpartiets lista
lar i partiets valrörels
e, i sin helhet ut så här: ser
0278-275 83
Ulla
bengt-ake.olsson@ljusn
an.se
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lding@ljusnan.se
0278–275 40, malena.hi

Kroppen kan
ligga i en sjö
Hilding,
Nyhetschef: Malena

Tipsa vår reporter:
Bengt-Åke Olsson
0278–275 83
tips@ljusnan.se

e
Fjärde misstänkt
släppt på frinom,fot
men att han inte an-

häktas.
såg att han skulle
hölls
Förhandlingen
på
bakom stängda dörrar
ersökgrund av förund
tningssekretess. Tingsräatt
sedan
de
besluta
ten
.
mannen skulle släppas
gjort
– Han har i princip
n kom
dosäger
ande,
Den unge manne
jeans ett erkänn
iförd luvtröja och gs- maren Karl-Ivar Anderstill tisdagens häktnin - son efteråt.
förhandling i Hudiks
såg sig
valls tingsrätt. Han
gjorde bland anfördes Rätten
ingen att det
omkring när han
satt han nat bedömn
iska laboratorium
Sedan
naltekn
salen.
i
riskerar inte är
in
talar
de
med- straff han
– Det är så här att
för analys.
efter
med armarna i kors de så högt att han ska häktas
medii vilken sjö de söker om inte sanning varje dag. Men
Uppgifter i andra
att han ska unheller
an åklagaren berätta
de inte
BOLLNÄS
kroppen och inte
han bor- nu. Risken
Ljusnan säger att
från början pratade
heltill
n kan
varför
och
er
någon
männe
rätten
e
har
för
utn
fall
danröja bevis är inte
De häktad
gärningsmänne
de tre männen
alls, så det har i alla
den
de häktas.
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stor att det motiveså
bemärk
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g till sjön.
efter att de dödat
Larsson
n
positiv
i
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s
vecklat
gen,
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inblandade, säger Torbjörn Bolkéus, narkotikaspanare i regionen.
Statistiken visar att antalet anmälda narkotikabrott i regionen har ökat det senaste
året, men Torbjörn ser ökningen som ett
resultat av att myndigheterna nu verkligen
satsar snarare än att problemen ökar.
– I grannkommunen Ovanåker, som ingår i vår region, var antalet anmälda narkotikabrott åtta stycken år 2006. 2010 var
siffran 99. Ökningen är ett resultat av mer
riktade insatser. Vi har nu hittat personer
som knarkat i fyra, fem år och börjar gå ner
sig rejält. Med den satsning vi nu gör ska vi
hitta personer som är i riskzonen innan det
hinner gå så långt.
Konstaterat missbruk av GHB
Bollnäs, som har knappt 27 000 invånare, är
tillsammans med Göteborg den ort i Sverige
där det finns ett konstaterat etablerat missbruk av GHB. Men samtidigt visar undersökningar av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) att Bollnäs
inte är mer belastat vad gäller alkohol och
droger än någon annan kommun i landet.
Den första, årliga drogvaneundersökningen inom projektet med Öckerömodellen visar att många ungdomar i högstadiet
vet var de kan få tag på alkohol och droger.
– Det är 28 procent som svarar att de vet
eller tror sig veta var de kan få tag på narkotika, säger Janne Sundin.
Undersökningen visar även att det är 40
procent av högstadieeleverna som under det
senaste året har druckit alkohol och att det
i årskurs nio är 7,25 procent i årskurs nio
som har provat narkotika. Siffrorna sätter
fart på politikerna som beslutat att vägen
att gå i det förebyggande arbetet är via föräldrarna. De är i fokus i såväl Kronobergsmodellen, ÖPP som Öckerömodellen. Det
är genom att uppmärksamma, informera
och stötta dem att sätta gränser som det förebyggande arbetet i Bollnäs ska ge resultat.
Framgångsrik modell
Öckerömodellen kommer från Öckerö
på västkusten och har där varit mycket
framgångsrik. Antalet ungdomar som inte
dricker och som senarelägger sin alkohol-

debut har ökat markant. I modellen ingår
ovan nämnda drogvaneundersökning för
att svart på vitt visa alla berörda hur det
faktiskt ser ut vad gäller alkohol. Nästa steg
är att genom samordning, med politikerna
i ryggen, informera föräldrarna och stödja
dem i att inte acceptera drickande hos sina
ungdomar. De ska komma fram till att de
gemensamt ska sätta gränser.
– Det vanligaste är att minderåriga får
alkohol från kamrater eller kamraters syskon. Men det är förbluffande många föräldrar, strax under fem procent, som faktiskt
köper ut alkohol till sina barn. Och det är
femton procent som bjuder sina barn på
alkohol. Vad vi vill är att föräldrarna ska
vara tydliga med att de inte accepterar att
ungdomarna dricker innan de är 18 år. De
ska inte sända ut dubbla budskap, säger
Janne Sundin som det senaste året träffat
föräldrar på föräldramöten i skolan.
Där berättar han om varför ungdomar
inte bör dricka alkohol och lägger fram
vetenskapliga bevis om skadorna. Föräldrarna får tips om hur de ska få sina barn att
inte dricka: Sätt tydliga gränser och säg nej
till alkohol. Ta reda på vilka kompisarna
är och var de unga håller hus. Bjud inte på
alkohol, köp inte ut och var vaken när dina
barn kommer hem.
Kronobergsmodellen ett steg till
Men det går inte att nå alla via skolan.
Därför ingår även föreningar och idrottsklubbar i Öckerömodellen. De och deras ledare spelar en viktig roll och behöver också
stå enade mot alkohol, tobak och droger.
Polisen i Bollnäs har Kronobergsmodellen
i botten i sitt förebyggande arbete men har
sedan i höstas tagit den ytterligare ett steg.
Ungdomspolisen Andreas Hansemon har
tillsammans med fältassistenten Hasse Jansson från socialförvaltningen vad de kallar
samfältning. De är tillsammans ute på stan, i
samma bil, de kvällar då de vet att det händer
något speciellt så som skolavslutning, Lucia,
fester, ungdomsdisco eller evenemang.
– Skillnaden mot Kronobergsmodellen är
att vi ringer till föräldrarna på en gång när
vi träffar på ungdomar som är onyktra eller ingår i en grupp där vi ser att det finns

Stiftelsen

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

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.

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

ÄLVSTORPS VÅRDHEM AB
ETT HVB HEM / MISSBRUK

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

” Starka sidor hos Tallkullens HVB-hem är kompetensen,
professionaliteten, flexibiliteten och strukturen. ”
Vi på Tallkullen är mycket stolta över vår
kvalitetsindex vi fått av våra uppdragsgivare.

Drivs i samma regi sedan år 1975.
Vi är bra på udda och komplicerade
individer då vi har duktig personal.

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

Vi ”bryr” oss och är engagerade

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.

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

www.tallkullen.se
Nyhemsgatan 40
641 51 Katrineholm
Tel 0150-135 00

www.tallkullen.se

Omsorgen om dom boende på Tallkullen skall utformas
utifrån en helhetssyn på individens samlade behov av
service, fysiska, medicinska, psykiska samt existentiella behov.
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• ADHD
• Psykos
• Motorisk oro
• Sömnproblem
• Ångest och oro
• Oroliga dementa
• Dålig kroppsuppfattning
• Autism/Aspergers syndrom
• Självdestruktiva beteenden
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alkohol eller droger. Tidigare ringde vi bara
till de föräldrar vars barn var onyktra och
det kunde ta någon dag innan samtalet blev
av, säger Andreas.
Om ungdomen är onykter säger Hasse
eller Andreas till föräldrarna att de ska
komma och hämta sitt barn, alternativt
åker de hem med ungdomen i polisbilen och
ser till att träffa föräldrarna. Om ungdomen
är i en grupp där det finns alkohol så får föräldrarna själva avgöra vad som ska hända.
– 98 procent av alla föräldrar uppskattar
att vi ringer, säger Andreas.
Ytterligare en sak som händer är att föräldrarna på stående fot får en tid på Öppenmottagningen på måndagen efter helgen.
Det finns fyra tider öppna för samfältarna
och de allra flesta kommer till den avtalade
tiden, tillsammans med sin förälder. Om
de inte kommer så sammanställer socialtjänsten och polisen sina iakttagelser och
vidarebefordrar dem till ungdomsgruppen
som tar över ärendet.
– Vi känner att vi får bra respons och att
det här sättet att arbeta ger resultat. Vi har
inte gjort någon utvärdering än eftersom vi
bara jobbat så här i ett halvår, säger Andreas.
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I och med det nya arbetssättet har Andreas
och Hasse arbetat upp goda kontakter med
fritidsledare, ungdomsledare och nattvandrarna som hör av sig om de ser eller vet något
som kan vara bra för samfältarna att veta.
– Vi börjar alltid kvällen med att vara på
polisstationen så att alla vet att vi är ute just
den här kvällen. Om någon träffar ungdo-

Örebro preventionsprogram (ÖPP)

Kronobergsmodellen
Kronobergsmodellen går ut på att polisen
äldramötesmetod som vänder sig till föräldbeslagtar och förstör alkohol från minderårrar med barn i grundskolans senare skolår.
iga ungdomar och kontaktar deras föräldrar.
4
Programmet syftar till att påverka föräldrars
En annan åtgärd är att identifiera och ingripa
förhållningssätt till ungdomars drickande och
mot kända langare.
sprida inormation om hur man som föräldKronobergsmodellen är en arbetsmetod som
rar kan agera för att hindra tidig alkoholdebut syftar till att göra det svårare och mindre lockå misst
och berusningsdrickandeTv
bland
ungdomar.
ande för ungdomar att dricka alkohol ute på
änks
ha tag
GHB uniÖPP är utvecklat av forskare
viditÖrebro
stan. Den ena delen av arbetet är riktat mot
versitet. Från och med hösten 2008 har Öreungdomarna själva och den andra delen mot
bro kommun det nationella samordningsan- langare. I förlängningen är målet att minska
TRAGEDI. Polisen mis
stänker narkotika
svaret för utbildning och nationell spridning
ungdomsvåldet i offentlig miljö.
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la ut all alkohol för ungdomar under 20 år.
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18-årig kvinna
avled efter fest
Nyhetschef: Matts Westin,

LNÄS

8-årig kvinna avled
Bollnäs sjukhus efter
est i en lägenhet natmot söndagen. Men
fördes inte till akuten
bulans utan hjälptes
v två yngre män.
sen misstänker att
nan fått i sig ett
otiskt preparat vid
n.

Polisen ger i det här skedet inte heller några uppgifter om när festdeltag
arna upptäckte hur dålig
18åringen var, eller om de
insåg att läget var kritiskt.
Några gripanden har inte
gjorts och ingen har i
det
här skedet delgivits misstanke om brott.

var vid femtiden på
onen som männen bar
nnan på akutmottag- Den livlösa
18-åringen fördes till
akuten vid Bollnäs
n.
sjukhus av två yngre
män.
FOTO: KATARINA HANSSON
n var då livlös och persom hänt, säger kriminalin
- dersökning har beställts
n vid akuten inledde
spektör Kalju Poltrago
till
vid måndagen.
elbart upplivningspolisens utredningsjour.
. Men trots intensiva
– Men av utredningsteker kunde hon alltså
Polisen
vill inte kommenteniska skäl kan vi inte berätddas utan dödförklara om det handlar om GHB,
ta i detalj vad som sagts.
fter en kort stund.
Så mycket är dock klart som misstänks i samband
med
två andra händelse
att flera yngre personer
be- i Bollnäs under helgen r
tiden som upplivfunnit
(se
rsöken gjordes för- heten. sig på festen i lägen- artikel härintill).
männen från sjukhu– Utredningen fortsätter
Enligt
n polisen lyckades sonerna de förhörda per- under måndagen. Då
blir
har också narkoti- det
senare under sön- ka
fler förhör för att klarfunnits där.
– Vi har gjort beslag som lägga alla detaljer kring vad
ar pratat med flera nu
som hänt.
skickats in för teknisk
om var på festen och analys,
Hur kvinnan fått i sig
säger Kalju Poltrago.
nska god bild av vad
En rättsmedicinsk un- drogen tillhör det som ska
utredas vidare.

Tipsa vår reporter:
Mats Ivarssson
0271-77 15 13
tips@ljusnan.se

0278–275 40, matts.westin
@ljusnan.se

– Det finns inga misstankar riktade mot någon
enskild, men det kan förstås
bli en förundersökning
om
narkotikabrott, säger Kalju
Poltrago.
Den avlidna kvinnan,
som fyllde 18 år i våras,
är
skriven på en adress nära
centrala Bollnäs. Hennes
anhöriga underrät tades
under morgonen.
Varför de båda männen inte stannade kvar
på
akutmottagningen sedan
de lämnat kvinnan där
är
oklart. Till en början
visste inte polisen ens deras
identitet, först vid lunchtid
framgick det vilka de var.
BENGT-ÅKE OLSSON
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bengt-ake.olsson@ljusn
an.se
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BOLLNÄS

Två personer som
misstänks ha varit påverkade av drogen
GHB påträffades i Bollnäs under lördagsdygnet. En av dem, en 19årig man, hittades i
mycket dåligt skick
på
Kilbergsområdet.

22-årig man vid restaurang Sport In på Gamla
Järnvägsgatan. Han tros
också ha varit GHB-påverkad och är, liksom 19åringen, misstänkt för
ringa narkotikabrott. Ingripandet skedde klockan
01.10.

– Han var på gränsen till Enligt polisens utredmedvetslös, uppger poli- ningsjour tyder mycket
på en stor tillgång av GHB
sen.
i Bollnäsområdet.
I sällskap hade 19– Det finns all anledåringen en kompis som
var kraftigt berusad, men ning att uppmärksamma
som inte misstänks ha an- det. Bollnäs är den ort i
länet där vi har haft flest
vänt tyngre preparat.
GHB-relaterade fall, säger
jourhavande krimiOmhändertagandet
av
19-åringen skedde vid nalinspektör vid utred22.50-tiden på fredags- ningsjouren.
kvällen.
BENGT-ÅKE OLSSON
Under natten mot lör0278-275 83
dagen omhändertogs
en
bengt-ake.olsson@ljusn
an.se

BOLLNÄS

En 23-årig Bollnäsbo
misstänks för grovt
rattfylleri i samband
med en singelolycka
natten mot lördagen
.

Olyckan inträffade vid
01.00-tiden.
Direkt efter olyckan,
som skedde på Järnvägs
gatan, gjorde polisen
en

blåskontroll. Den visade
att 23-åringen hade 0,55
mg/liter alkohol i utandningsluften. Det motsvarar 1,10 promille i blodet, vilket innebär att det
klassas som grovt rattfylleri.
Uppgifte rna kring
olycksförloppet är knapphändiga, men ingen person skadades.

Mimmi dog
GHB-förgif av
tning

mineringsar hon fått ett
arkt stöd av
marna.
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Bredvid henne
Oscarsson som är andra
namn på listan.
v det inte under
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ferens när riksastställdes.
Men Ulla
ördiga Ulla An- rat det har verkligen kla- kelt. De 18 första namnen
på ett jättebra sätt, på
listan
bosatt i Gävle) säger
Yvonne Oscarsson kussion var det ingen dissin första man- från Ljusdal,
om vid valkonfesjälv riksdags- rensen.
riksdagen. Hon ledamot
under åren 1998–
Däremot
möjligheter att 2002 och
nu andra namn på förändrin gjordes en del
som ordinarie listan.
gar på den nedre
delen av listan.
ksdagens tunga
– Ulla har lyckats ge parEn del yngre namn lyftes
t.
tiets politik genomslag både
upp och till
n är hon Vän- på riksplane
t och i länet. Att personer slut blev det 26
konomisk-po- hon nu
som kom med.
fick i särklass flest
erson.
nomineringar är naturligtBland de tio första
n uppgiften di- vis ett
återtecken på det.
vald riksdagsFör valberedningen var finns också hälsingepolitiker som Daniel Pettersofattbart stort. alltså
det slutliga jobbet enson, Hudiksvall, Ann-Re-
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.
För Ulla Andersson är det
allra viktigaste att få bort
den borgerliga alliansreg
eringen vid valet nästa år.
– Alliansens politik har
slagit hårt mot vanliga människor. Men det är ändå bara
ett första steg i vad som
kan
komma om denna regering
skulle få sitta kvar. Då skulle
klyftorna öka ännu mer,
befarar hon.

Hon lyfter fram det förslag
till valplattform som Vänsterpartiets styrelse presenterade för nästan en
månad sedan. Valplattformen
ska slutligen behandlas
vid
partikongressen i maj –
som
hålls i Gävle.
Ulla Andersson ser välfärdsfråg orna och jämställdheten som tunga
delar i partiets valrörels
e,

men även integritetsfrågorna är centrala för hen- Andersson, Gävle, Yvonne Oscarsson, Ljusdal,
ne.
Daniel Pettersson, Hudiks– FRA-lagen måste rivas
vall, Karin Nilsson, Sandupp och integriteten på
nä- viken, Björn
SM
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mar med alkohol så ringer de till oss och vi
tar över, säger Hasse.
Trots de problem och hinder som finns, inte
minst i form av ändrade attityder i samhället
och lättillgängliga droger på nätet, så är det
en stor optimism hos dem som jobbar med
det förebyggande arbetet. Politikerna är med
på tåget och det är uttalat att myndigheterna
ska samarbeta. Det har inneburit att de är
mer öppna mot varandra.
– Sekretess är inte längre ett hinder. Vi har
kontakt med varandra och alla vill vara med
och dra sitt strå till stacken, säger Torbjörn.
Det behövs mer kunskap
Jessica har helhetstänket och är navet som
ska få samarbetet att fortskrida samtidigt
som hon jobbar på många fronter. Nu senast har personal på olika gym fått utbildning i doping och droger. Doping är inte
vanligt men förekommer. Det var den vägen
som GHB kom till Bollnäs.
– Personer som styrketränade fick vetskap
om att de fick en hård sömn om de tog GHB
och att sova bra är en viktig del i intensiv
träning. Sedan visade det sig att drogen
även hade andra effekter, säger Torbjörn.
– Då vi kontaktade gymmen kom det fram
att personalen inte visste vad de skulle göra
om de stötte på doping, så nu har vi haft
en kurs i det. Vi har även nyligen startat ett
anti-tobak projekt i en skola eftersom det
är vanligare att ungdomar som rökt även
provar andra droger. Sedan ingår även att
jobba mot psykisk ohälsa och så har vi ju
ett nytt ungdomsråd, säger Jessica.
Trenden ska vända i Bollnäs.
Öckerömodellen
Öckerö kommun har sedan 2002 bedrivit ett
framgångsrikt drogförebyggande arbete när
det gäller ungdomsdrickandet. Statens Folkhälsoinstitut och Öckerö kommun har bjudit in ett antal kommuner att medverka i ett
projekt som innebär att implementera modellen i dessa kommuner. Syftet med projektet är att pröva modellens effekt under andra
förhållanden. Målsättningen för deltagande
kommuner är att avsevärt minska ungdomsdrickandet.
Öckerömodellen handlar om att få hela den
vuxna befolkningen överens om nolltolerans
mot ungdomsdrickandet. Modellen vilar på
följande tre grundstenar:
• Hög ambitionsnivå – ungdomsdrickandet
ska utrotas i kommunen.
• En projektledare som har engagemang i
frågan, är god kommunikatör och har förmåga att mobilisera lokalsamhället.
• Helhjärtat stöd från den politiska ledningen
i kommunen.
En viktig del i Öckerömodellen är att göra årliga drogvaneundersökningar i kommunens
alla klasser på högstadiet.

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

Arbetar du med barn och unga?
Välkommen på halvdagskonferens om

Maktlekar-det dolda
gruppvåldet bland unga
Göteborg 14/4 kl 13-17

BOF - Barnorienterad familjeterapi och Tejping
2-årig utbildning ht 2011 – vt 2013
Barbro Sjölin-Nilsson, Uppsala

Program och anmälan på, www.almaeuropa.org

Konferensen är kostnadsfri men föranmälan krävs

BOF och Tejping används vid behandling och utredning av
barn, ungdomar och familjer inom bl a socialtjänst och barnpsykiatri. Samspelet är i fokus och BOF-leken ger ett tydligt
barnperspektiv i familjearbetet. Centrala begrepp i BOF är
samhandling, anknytning och självbild. Genom externaliseringen i leksamtalen med Tejping stärker vi barns och ungdomars narrativa förmåga och hjälper dem att berätta om svåra
teman och traumatiska händelser.
www.bof-tejping.com

nilsjo.psyk@telia.com

Årsta Gård Sköldinge AB
Vi tillhandahåller ett heltäckande
omhändertagande dygnet runt för
personer med psykiska funktionshinder.
Missbruksbehandling för vuxna män och kvinnor
Neuropsykiatrisk utredning
Individuell behandling
Tfn: 0292-511 77
E-post: carina@fastervera.se

www.fastervera.se

En liten enhet med
stora förutsättningar
Vi sår ett frö....
www.saunabehandlingshem.se
Målgrupp: Män > 30 år Vi tar emot socialt utslagna skandinaver,
bosatta i Sverige med alkohol- och/eller blandmissbruk.
LVM § 27, KVL § 34 och SoL § 6.
Sauna Behandlingshem, Box 96, 820 40 JÄRVSÖ
Tel: 0651 - 442 42
E-post: sauna.behandlingshem@telia.com

Vi har
1 ledig
plats!
• 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!

Inbjudan till
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www.ssil.com
info@ssil.com
Tel 0651-160 40
Fax 0651-71 19 80
Tingsgatan 2, 827 32 LJUSDAL

Yvonne Brokvist är föreläsare och vägledare som arbetar med
personlig utvecklig. Hon har tillsammans med Mia Törnblom utvecklat MT-metoden vilket är ett träningsprogram som hon använder i vägledningen. ”Allt som behövs är insikten om att du
själv har möjlighet att påverka ditt liv - och modet att våga göra
det! Min livssyn är att vi alla behöver en stark självkänsla för att
få en stadig grund i våra liv, för att vi ska kunna känna oss trygga i
våra beslut, tro på oss själva och njuta fullt ut av våra framgångar.
En vältränad självkänsla är lika viktigt i arbetslivet som i privatlivet
- och det fina är att vi alla kan öva upp den!”
Yvonne håller regelbundet kurser och föreläsningar och hon vägleder allt från direktörer till skolklasser och ungdomar på glid.

Att möta starka känslor
i ett människovårdande arbete
Maria Bauer föreläser om konflikthantering med konkreta situationer av våld och hot och ger åhörarna konkreta verktyg. Föreläsningar och seminarium av den här karaktären bygger alltid på
kursdeltagarens egen förmåga till att lösa allvarliga konflikter. Maria bidrar med perspektiv på självkännedom, vetenskapliga perspektiv på aggressivitet, hotfulla klienter, riskfyllda situationer och
strategier för att hantera detta. Hon kommer att ge tips om bemötande, förhållningssätt och konkret konflikthantering.
Maria är beteendevetare. Hon handleder och utbildar personal
inom vård, omsorg, sociala, säkerhets- och pedagogiska yrken.
Maria har särskit riktat in sitt arbete på mötet med svåra klienter och har lång erfarenhet från kriminalvården, rättspsykiatri och
psykiatri.

Så ger du stöd utan att ta över ansvaret
Björn Ogéus är smärt och narkosläkare och varit verksam i offentlig sjukvård i över 25 år . Sedan några år arbetar Björn på Enheten för Psykosomatisk Medicin inom Landstinget Västmanland
i Västerås. I arbetet möter han ofta den smärta som kan uppkomma efter traumatiska händelser och som kan upplevas både
i kroppen och i känslolivet. Föredraget kommer att belysa bemötandeaspekter och konsten att behålla den egna energin i mötet
med stressade och traumatiserade patienter. Björn är också författare till några böcker i ämnet.
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Casator Care erbjuder trygg och sŠ ker omvŒ rdnad, behandling, rehabilitering, sŠ rskilt boende och utredning inom mŒ lgruppen mammor med
barn och mŠ nniskor med behov av psykiatrisk vŒ rd. Ledorden i vŒ r verksamhet Š r trygghet, kvalitet och integritet.

Vi ses där!

VŠ lkommen till Casator Care!

Villa Lindö

Villa Lindö

Sörgården

Mångsbo behandlingshem HVB riktar sig till unga
killar mellan 16-21 år med begynnande kriminalitets- och
missbruksproblematik.
Behandlingshemmet ligger i Östervåla mellan Gävle och
Uppsala och har 8 behandlingsplatser, utslusslägenheter
och öppenvårdsverksamhet.
Mångsbo har ramavtal med 78 kommuner och kommer att
närvara vid mässan i Borlänge.

– Det finns en lösning!
Mångsbo HVB
Box 211, 740 46 Östervåla
Tel: 0292-714 00, Fax: 0292-713 00
info@mangsbohvb.se
www.mangsbohvb.se

Behandlingshem

Utredning & tjänster Behandlingshem

Fš r mammor med barn
samt gravida kvinnor
med psykiatrisk problematik, psykosocial
problematik och/eller
missbruksproblematik.

Vi utfš r utredningsuppdrag och tar emot
akutplaceringar. Fš r
fš rŠ lder med barn,
familjer med barn och
gravida kvinnor.

Fš r mŠ nniskor som Š r
i behov av psykiatrisk
vŒ rd enligt SOL och
medicinskt fŠ rdigbehandlade med psykiska
funktionshinder.

Kontakt:
Vanja Gudesjš
Tel: 070-377 06 20

Kontakt:
Klara Idensjš
Tel: 070-851 15 25

Kontakt:
Cecilia Friberg
Tel: 070-172 67 64

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

Framtid utan kaos?

Är en fungerande framtid möjlig för människor med komplexa
beteendesstörningar?
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 brinner 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:

För människor som ingen vill se

•
•
•
•
•
•
•

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 Psykiatridagarna
Träffa oss på

seminarieT
i Borlänge!

Den 30 – 31 mars kommer vi att delta med egen monter vid Psykiatridagarna 2011 (www.cku.se/psykiatridagarna). 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

Behandling,
boende, skola
och daglig
verksamhet
SoL & LSS

Murars Gård är ett privatägt HVB som
vänder sig mot föräldrar och barn, 0-16 år
med psykosocial problemgrund, flykting
asyl och invandrarproblematik.
Vidare bedriver Murars Gård en
akut/jourverksamhet för barn, 0-12 år som
en separat verksamhet.
Vi tar även emot gravida.

Vi ses på Seminariet i Borlänge!
Tel: 0278-456 22
E-post: info@murarsgard.se
Hemsida: www.murarsgard.se

Ses på seminariet i Borlänge!
www.caremacare.se

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

Hos oss finns en etablerad förmåga att bemöta barn och ungdomar med känsla och värme, en mångårig behandlingskunskap 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 självständigt liv med ett stimulerande socialt
samspel i form av vänner, relationer, meningsfull sysselsättning och lustfylld fritid.
Vi gör utvidgade utredningar och bedömningar med psykiatrisk inriktning. Vi ger vård, omsorg, skola och boende där vi
arbetar utifrån en strukturerad miljöterapi i vardagen - stödd av en psykiatrisk specialistkompetens i form av psykoterapi, dialektisk beteendeterapi (DBT), kognitiv beteendeterapi (KBT), krishantering och/eller familjeterapi.

Vi ses på
seminariet
i Borlänge

För mer information kontakta:
Peter Kult, 070 – 440 05 25, 0243 - 21 77 30
peter.kult@adventum.se

FD. AB Sisyphos

För ungdomar
med behov av stöd

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

En mycket speciell skola...
Glädje
Struktur
Motivation
Sociala Rekationer

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

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.

Vi vill göra avtryck i våra ungdomars liv!
Vi ses på seminariumet i Borlänge!
www.salbohedskolan.se

t 0224-566 00

Vi finns på plats i Borlänge!
finjagarden.se
Tel 0451-451 40
info@finjagarden.se

MEDLEM

Humlans HVB AB
Humlevägen 18
816 30 Ockelbo
Telefon: 0297-57 19 40
humlan@humlanshvb.com
www.humlanshvb.com

Träffa oss på seminariet i Borlänge!
Eller ring 020 40 37 00. Ett samtal räcker
Attendo Individ & Familj

www.attendo.se/iof

En plats där familjer får möjlighet att tillfriskna
från sitt dysfunktionella levnadssätt.
Barnen får en trygg tillvaro med närvarande vuxna.
Kommunerna sparar kostnader på sikt om vi hjälps
åt att bryta mönster som annars fortsätter år efter år
generation efter generation.

Tillfrisknandet från
alkohol- och drogberoendet börjar här!
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.

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

Grund- och efterbehandling
enligt Minnesotamodellen
Internat- samt öppenbehandling
Separat Kvinnobehandling
Ungdomsbehandling flickor
samt pojkar 16-21 år
Anhörigprogram
Samproblematik
Utbildning

Besök
oss på
seminari
et
i Borås!

www.namndemansgarden.se

VILL DU SYNAS HÄR? BOKA DIN PLATSANNONS 0651-150 50 • VILL DU SYNAS HÄR? BOKA DIN PLATSANNONS 0651-150 50

PLATSANNONSER

e-Quality Š r ett auktoriserat bemanningsfš retag
Vi sš ker
socialsekreterare/bistŒ ndsbedš mare/chefer
med minst ett par Œ rs erfarenhet
VŠ lkommen med din ansš kan till
info@e-quality.se
Fš r mer information ring 08-54 55 12 80 eller besš k
www.e-quality.se

VI SER HELHETEN
Neuropsykiatriska utredningar
Personalbemanning

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

www.mixmedicare.se

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 AB
Appelholmsgatan 9
570 02 Stockaryd
www.lovangen.se

Bergslagens behandlingshem
söker sjuksköterska sem vik.
0590-10610
BERGSLAGENS BEHANDLINGSHEM DENNICKETORP.
www.dennicketorp.se 0590 106 10 - 0702 397 135

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, Enhetschef
Telefon: 016-710 19 88, Mobil: 070-313 97 22

www.eskilstuna.se
www.ssil.se
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Att lämna
svåra besked
De flesta av oss upplever en
känsla av obehag och olust när vi
är tvungna att meddela ett oönskat eller ovälkommet besked.
Det är inte konstigt – vi mår bäst
när vi gör andra människor glada och tillfreds. Ändå är svåra besked en del av arbetet för många
yrkesgrupper. Den nya boken Att
lämna svåra besked ger insikt i
såväl mottagarens som avsändarens reaktioner och behov i samband med svåra besked.
Bokens syfte är att inspirera och
vägleda läsaren att samtala med
och informera den som får ta
emot ett svårt besked. Och att
göra det på ett bra sätt. För detta behövs flera olika verktyg. Boken är uppdelad i tre delar. Den
första handlar om att lämna svåra
besked på ett generellt plan, den
andra handlar om svåra besked
inom ramen för några specifika yrkesgrupper och den tredje
innehåller checklistor och bilagor.
Att lämna svåra besked riktar sig
till dig som i din yrkesroll ställs inför att lämna svåra eller ovälkomna besked. Det är inte bara i sjukvården som man lämnar svåra
besked. I socialtjänsten och som
bistånds- och LSS-handläggare
tvingas man ofta framföra budskap som gör andra arga, rädda, ledsna eller som väcker deras
skamkänslor. Boken passar också
bra som kurslitteratur.
Jakob Carlander
www.gothiaforlag.se
62
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Vill inte gå hem

Familjebygget
Tidigare var det självklart att familjen skulle hålla ihop livet ut.
Par bröt sällan upp och kulturella,
religiösa och ekonomiska faktorer bidrog till detta. I dag kan par
inte räkna med att ha kvar sin familj på samma självklara sätt, det
finns nya värderingar, nya sätt att
leva och det har medfört en avsevärd ökning av skilsmässor.

Missbruk är inte alltid uppenbart. Känslan av att vara ensam i
sin situation påverkar barn i deras vardag. De är långt ifrån ensamma i sin situation och det är
inte hopplöst. Therese vill med
sin bok förmedla att det barn kan
känna är normalt, för den utsatta situationen som de befinner
sig i. Hon vill också informera om
vad alkoholism är och hur sjukdomen kan påverka en familj.
Utifrån egna erfarenheter, både
som barn till en alkoholist och
med ett eget beroende bakom
sig, så belyser hon frågan genom
att i boken berätta hur det kan
vara, ur ett barns perspektiv.

Psykiatriboken

Madeleine Cocozza är leg. psykoterapeut. Efter socionomexamen
1982 arbetade hon 25 år vid
Barn- och ungdomspsykiatrin i
Linköping. I dag arbetar hon som
lärare och handledare på Hälsouniversitetet i Linköping, och på
sin privata mottagning.

”Jag är en nykter alkoholist och
tablettmissbrukare sen lite mer
än fem år tillbaks. Jag har tre barn
som då jag åkte på en behandling var 11, 9 och 2 år gamla. Eftersom mina barn är i olika åldrar
så har de reagerat olika på boken som jag skrivit. Min yngsta
som snart fyller 8 har skrattat och
boken har väckt frågor men också en förståelse för människor
som lider av beroendesjukdomen. De äldre, som är 16 och 14
år idag, har också skrattat, men
de har även gråtit då de känt igen
sig i boken och i Totta och hennes känslor.”

Psykiatriboken ger grundläggande kunskaper om hur psykiska
störningar uppkommer, yttrar sig
och behandlas samt hur patienter med olika störningar ska bemötas. Boken innehåller även
särskilda avsnitt om psykiatriska
begrepp, lagstiftning, organisations- och arbetsformer samt behandlingsmetoder. Med boken
följer eLabbet, som är ett webbaserat studiestöd. eLabbet för
Psykiatriboken innehåller cirka
140 instuderingsfrågor och cirka 20 relevanta psykiatrifall. Här
kan man träna på viktiga ord, begrepp och fakta och få omedelbar feedback. Här kan man också tillämpa sina kunskaper på
verklighetsorienterade patientfall.
eLabbet innehåller dessutom interaktiva kunskapstester med
slumpade testfrågor där man kan
repetera sina kunskaper samt få
läs- och länktips. Aktiveringskod
följer med boken.

Madeleine Cocozza
www.carlssonbokforlag.se

Therese Hercules
www.hallgren-bjorklund.se

Hans Ottosson, Jan-Otto Ottosson
www.liber.se

Många tror att just deras familjebild är speciell och olik alla andra,
men Madeleine Cocozza menar
att det ändå finns många likheter
i hur familjeprojektet ser ut. Här
presenterar hon en ritning för familjebygget i form av en projektplan, tänkt som hjälp till alla de
som bygger sin familj, såväl som
första, andra, sin egen, sina barns
eller sina barnbarns.

Så här skriver Therese Hercules
om sig själv och boken:

Vinn
sidan 64

Vinn
sidan 64
Vinn
sidan 64

Mod och
mandat

Onyttig
som en ros
”En del av min verklighet är att
jag tidigare var schizofren. Det är
ett faktum som alltid kommer att
vara en del av min historia och
påverka den jag är idag. En annan del av min verklighet är att
jag idag är medicinfri och frisk.
Jag har inte en ’bra period’, jag
’håller inte symtomen i schack’
– jag är frisk. Jag arbetar som klinisk psykolog, jag lever och trivs
– och till största delen är jag lycklig. Det tycker jag är helt fantastiskt, för under flera år berättade de för mig att jag var kroniskt
schizofren. De sa att jag inte skulle bli bättre, utan måste lära mig
att leva med mina symptom —
men de hade fel.”
Boken tar upp förhållandet mellan läkare och patient, hur goda
intentioner inom sjukvården likväl kan få oönskade följder, om
att ge människor tid när tid är det
de behöver mest, om att bli tagen på allvar och få äkta medbestämmande över sin egen
livssituation — detta är några av de viktigaste teman i denna bok. Arnhild Lauveng fick som
17-åring diagnosen schizofreni
och var inlagd på psykiatriska avdelningar i tio år. Hon var psykotisk och självdestruktiv. Hon krossade glas och skar sig.

Ny lagstiftning stärker barn som
anhöriga.
Har vi modet att möta dem?

Att samtala
med barn

– genom att lyssna
med fyra öron
Utan att riktigt kunna sätta ord på
det, förmedlar barn att de saknar
samtal och kommunikation med
oss vuxna. Vi talar ofta till barnen, men hur ofta talar vi med
dem och lyssnar till vad de har
att säga?
I den här boken får du tillgång till
verktyg som hjälper dig att fördjupa ett samtal och få barnet
att tänka vidare, genom att ställa
öppna frågor, ”spegla tillbaka” det
som sägs samt låta barnet tänka färdigt och själv komma med
lösningar. Samtal om döden och
konfliktsamtal är ofta svåra samtal som vi kanske undviker när
vi inte vet hur vi ska förhålla oss.
Detta behandlas i olika kapitel liksom samtal kring ängslan, oro
och stress. Ett särskilt kapitel ägnas också åt konsten att genom
samtal lyfta fram barns styrkor
och öka deras självkänsla.

Arnhild övervann schizofrenin,
utbildade sig till psykolog vid Universitetet i Oslo och arbetar idag
som klinisk psykolog.

Att samtala med barn bygger på
en väl utprovad samtalsmodell
och riktar sig till förskollärare, lärare, föräldrar m.fl . Efter avslutad
läsning väntar många berikande samtal!

Arnhild Lauveng
www.sivart.se

Ylva Ellneby, Barbro von Hilgers
www.nok.se

Den 1 januari 2010 infördes en
ny bestämmelse i hälso- och
sjukvårdslagen som ger hälsooch sjukvårdens verksamheter
och dess personal skyldighet att
särskilt beakta barnets behov av
information, råd och stöd när en
förälder har en psykisk sjukdom,
är allvarligt somatiskt sjuk eller
missbrukar. Detsamma gäller när
en förälder oväntat avlider. Den
nya lagstiftningen stärker barns
rätt och ställer krav på att ett familjeorienterat synsätt utvecklas inom verksamheter som möter vuxna patienter inom de ovan
nämnda grupperna.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
och Socialstyrelsen har 2008
-2010 drivit ett gemensamt projekt i syfte att skaffa kunskap om
vilka åtgärder som behöver vidtas för att lagen ska få avsedd effekt. Denna bok är en rapport
från det arbete och vi hoppas att
den kan inspirera, stimulera och
visa på möjliga vägar för lokalt
och regionalt utvecklingsarbete i
syfte att bättre uppmärksamma
barn som anhöriga.
I boken framkommer också vilka
svårigheter som finns och vikten
av ett gemensamt ansvarstagande av de huvudmän som möter
barn i dessa situationer.
Mårten Jansson
Anne-Marie Larsson,
Cecilia Modig
http://allmannabarnhuset.se

Det är som det är
– en berättelse om tillit
Två kamrater från nunnornas internatskola i Polen hade återfunnit varandra i Sverige. De kunde
prata om allt – och de åt tårta under tiden.
Så blev den ena sjuk. Ett nytt kapitel började. Det blev boken Det
är som det är.
Hon hade kämpat sig igenom
alla behandlingar, och ett tag verkade det som om hon var frisk,
men så hittade de nya metastaser. Vi satt i hennes trädgård och
talade, och hon sa: ”Hur det än
blir, så blir det bra för mig.” Jag
tänkte att jag måste förmedla
hennes tillit vidare till andra.
De båda väninnorna hade lärt
känna varandra som tonåringar.
De blev Systrarna av Tårtorden,
två väninnor som åt tårta och talade om nästan allt. Men hur är
man en bra väninna åt en människa som har drabbats av en
dödlig sjukdom?
– Jag var hela tiden så rädd att
göra henne upprörd eller arg eller ledsen, säger Malina. Hon sa
jämt ”Det är som det är”, och det
gjorde mig så upprörd, Jag tyckte att det lät som resignation. I
min familj har vi alltid sagt: ”Man
måste göra något!” Men när jag
väl sa ifrån skrattade hon bara.
”Det är som det är”, det var också
hennes tillit till Gud.
Malina Stahre
www.librisforlag.se
www.ssil.se
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Böckerna nedan kan du vinna genom att
delta i annonspusslet längst ner på sidan.
De finns alla presenterade på bokuppslaget
på sidorna intill. Till boken Vill inte gå hem
ingår även en handledning och boken inläst på cd-skiva.

r
Jakob Carlande

älvklara valet!
ranarp_annons_NY.pdf

11-03-10

Kerstin Karell, kerstin.karell@ssil.se

Att hämta sitt barn sist

Vinn böcker

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

Kommunal har nyligen presenterat rapporten ”Alla andra hämtar tidigt”. Undersökningen visar att många föräldrar känner sig pressade att hämta sina barn tidigt på förskolan. Det leder till att många föräldrar, framförallt kvinnor, går ner i
arbetstid. Undersökningen visar även att för 30 procent av Kommunals medlemmar med förskolebarn går det inte att arbeta heltid med de öppettider som barnens förskolor har.
Någon press från personalen att hämta tidigt har jag aldrig upplevt, snarare
tvärtom, mottagandet har alltid varit bra och professionellt när vi behövt töja på
våra tider. Men jag kan känna dåligt samvete. Det finns trots att barnen så tydligt
utstrålar att de stormtrivs: ”Kan vi inte få stanna riktigt, riktigt länge någon dag
mamma?”.
Då barnen gick på förskolan och med jämna mellanrum verkligen behövde stanna till sist, var det också så tydligt att de haft det väldigt mysigt. Då fanns tid att
krypa upp i soffan och läsa flera önskeböcker. Lokalen var lite mysbelyst och det
var ett fantastiskt lugn. Men ändå kändes det inte helt bra. Och hur kunde alla andra hämta så tidigt?
Då barnen började skolan hämtade jag dem en tid klockan 15. Det innebar att jag
hade det lite tuffare på jobbet, att hinna med det jag skulle. Men det är ju bra att
få tid tillsammans på eftermiddagen och landa tillsammans innan aktiviteterna,
tänkte jag. Men det visade sig snart att det inte alls var bra. Jag blev utskälld av
barnen varje dag och fick dra hem dem, under protest. De ville stanna längre. De
hade nämligen ätit mellanmål klockan 14 och precis hunnit tillbaka till lokalen och
kommit in i leken. Så jag gick upp i arbetstid och vi mådde bättre hela familjen.
Det är ett fascinerande pussel som många föräldrar på något sätt förväntas få
ihop. De ska jobba så mycket som möjligt och kanske också göra karriär. Samti14.53.11
digt ska de ha barnen i barnomsorg så lite som möjligt.
Hur går det ihop? En sak är då säker, stressen minskar inte.

Ett stort grattis till vinnarna av förra numrets annonspussel! Ni får en bok med posten.
Marianne Björkdahl, S Sandby, Leif Lindh, Malmö, Margaretha Carlberg, Stockholm, Eva Gregefalk, Upplands-Väsby.
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Annonspussel
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Vilka annonsörer döljer sig i figurerna?
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Margareta Dahlberg, psykiatriker och leg. psykoterapeut.

Lövängens DBT-team

– en evidensbaserad behandlingsmetod
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senast 3/5 2011 till: ”Tävling 3/10” Tidningen SiL,
Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal. Fax: 0651-133 33.
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Texta tydligt!

Män 20 årKvinnor 20 årParbehandling
Borderline / Personlighetsstörningar

Det går även bra att mejla svaren
och begärda uppgifter till
kerstin.karell@ssil.se
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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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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 behandlingsmetod.
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.
www.ssil.com
info@ssil.com
Tel 0651-160 40
Fax 0651-71 19 80
Tingsgatan 2, 827 32 LJUSDAL

Därefter är det upp till handläggaren att kontakta
de hem som verkar mest intressanta. Ofta sker
beslut om placering samma dag.

Kalendarium 2011
Rör mig inte! Släpp ut mig!
Jag vill bestämma själv!
Luleå 4-5 april, Sundsvall
27 april, Stockholm 19 maj,
Arrangör: Institutet för Medicinsk Rätt AB
Konfliktsäkert arbete
- med hållbar kommunikation
Stockholm 7-8 april, 9-10
maj, Göteborg 11-12 april,
Malmö 14-15 april
Arrangör: Metodicum
Öppet hus på
Äldreforskningens hus
Stockholm 6 april.
Arrangör: Äldreforskningens
Hus

on
at
i

www.ssil.se

M

SK

66

Ledarskap för hälsa och
effektivitet
Stockholm 3-4 maj.
Arrangör: Metodicum

Biståndsbedömning och
valfrihetssystem
Stockholm 4-5 april.
Arrangör: SKL

Nationell konferens - Vardagen för personer med utvecklingsstörning som åldras
Stockholm 4 maj.
Arrangör: Hjälpmedelsinstitutet

LOV-lag om valfrihetssystem
Stockholm 28 april.
Arrangör: SKL

Samtala konstruktivt om droger och alkohol med DUDITE och Alcohol-E
Stockholm 6 april.
Arrangör: Gothia

Si n

Undersköterska i demensvården
Stockholm 14-15 april.
Arrangör: Conductive

Barn och ungdomar som lever
med skyddade
personuppgifter
Göteborg 11 maj.
Arrangör: Stiftelsen Allmänna
Barnhuset

Anhörigstöd inom
äldre-omsorgen
Stockholm 28 april.
Arrangör: KUI

Vitalis
Göteborg 5-7 april.
Arrangör: Svenska Mässan

S j u K vå r D

Svenskt forum för Psykiatri
Stockholm 3 maj.
Arrangör: Midfield Media

Mindfullness i vård och
omsorg
Stockholm 27 april.
Arrangör: Gothia

Funktionshinder i tiden
Stockholm 5-6 april.
Arrangör: Socialstyrelsen

viSK

Grundutbildning BBIC
12-13 april, 10-11 maj.
Arrangör: Socialstyrelsen

Autism
Stockholm 15 april.
Arrangör: KUI

Taktil stimulering
Lund 5 april,
Arrangör: KUI

na

Taktil simulering
Linköping 10 maj
Arrangör: KUI

Ledningsansvaret för HVB
Stockholm 14-15 april.
Arrangör: Institutet för Medicinsk Rätt AB

”Konkurrensneutralitet”
Regionträff i Jönköping
Jönköping 7 april.
Arrangör: Svenska Vård

Di

Socialt innehåll i vardagen
Stockholm 3 maj.
Arrangör: KUI

Vad chefen behöver
veta om stress
Stockholm 12 april, 10 maj.
Arrangör: Metodicum

Vård och omvårdnad vid
BPSD
Stockholm 6 april.
Arrangör: KUI

an

Gängkriminalitet
Stockholm 12 april.
Arrangör: Skyddsvärnet

Fo

r

Vårkonferens 2011/förbundsstämma. Tema: “Konkurrensneutralitet”
Stockholm 5-6 maj.
Arrangör: Svenska Vård
Psykisk ohälsa hos äldre
Stockholm 6 maj.
Arrangör: KUI
Hur bemöter man
hot och våld
Stockholm 9 maj.
Arrangör: KUI
Att lämna svåra besked
Stockholm 10 maj.
Arrangör: Gothia
Temautbildning. Sverker
Belin-relation före metod
Uppsala 10 maj.
Arrangör: Svenska Vård
Äldre & Psykisk ohälsa
Stockholm 10-11 maj.
Arrangör: Expo Medica

Bemötande vid svåra beteenden
Stockholm 11 maj.
Arrangör: KUI
Vård i livets slutskede
Stockholm 17 maj.
Arrangör: KUI
Biståndshandläggare inom
äldreomsorgen
Stockholm 18-19 maj.
Arrangör: Conductive
ADHD
Stockholm 19 maj.
Arrangör: Skyddsvärnet
Framgångsrik äldreomsorg
och äldrevård imorgon
Stockholm 19-20 maj.
Arrangör: KUI
Våga arbete!
Stockholm 24 maj.
Arrangör: Gothia
Upphandla Vård & Omsorg
Stockholm 26 maj.
Arrangör: Upphandling24
Forskare möter praktiker
Bollnäs 26 maj.
Arrangör: FoU Välfärd
Region Gävleborg

nÄSta nuMMEr av SiL
kommer den 17 maj
www.ssil.se

POSTTIDNING B

Svenska Media Docu AB
Tingsgatan 2
827 32 Ljusdal

Broarps skola
undervisar för livet
På Broarps skola undervisar vi eleverna för livet – om sådant de sent ska glömma.
Skolan är en del av Broarps utrednings- och behandlingshem i Småland, där barn och
ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får utvecklas i sin egen takt.
Verksamheten är speciellt utformad för barn med beteendeproblem orsakade av till
exempel ADHD och Aspergers syndrom. Broarps skola tillgodoser en fullvärdig skolgång, anpassad till elevernas olika behov och funktionsnedsättningar, med utbildning
och behandlingsinsatser som går hand i hand.
För mer information, studiebesök eller vid förfrågan om placering,
kontakta rektor Katarina Norén på telefon 0381 713 70, 0730 66 01 16
eller via e-post katarina.noren@attendo.se.

För information om våra övriga tjänster ring oss på
Attendo Individ och Familj: 020 40 37 00. Ett samtal räcker.
Du kan också läsa mer om våra insatser på www.attendo.se/iof.

