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Det nya året har rivstartat!
ett nytt år innebär mängder av nya möjligheter och vi hoppas att 2017 blir
året som du investerar i dig själv och dina kunskaper.
Susanna Alakoski är en uppskattad och prisbelönt författare som i flertalet böcker
har skrivit om hur alkoholmissbruk raserar familjer och utsätter anhöriga för tunga
bördor. Hennes trovärdiga och relevanta böcker används idag även som kurslitteratur för de som utbildar sig inom den sociala sektorn. I det nya numret av HVB&LSS
Världen berättar Susanna Alakoski att hon aldrig kommer sluta att skriva om angelägna och brännande ämnen. Susanna är en av HVB-dagens talare i Stockholm den
22:a mars. Läs om Susannas tankar på sidan 4.

vi har också träffat Håkan Svensson som trots sin CP-skada blev sjukgymnast. Håkan berättar om det viktiga i att ge människor chansen att visa vad de går
för. Idag föreläser han för personal som arbetar med funktionshindrade. På sidan 14
berättar Håkan för HVB&LSS Världens läsare om sin resa från sjukskriven tonåring
till inspirerande talare.
Socionomen Lasse Mattila hade en tuff uppväxt med en ensamstående alkoholiserad
mamma. Hans dröm om att bli fotbollsproffs och de hängivna idrottsledare han träffade, gav honom kraft och styrka att tro på sig själv. Lasse blev proffs och idag arbetar
han med att utveckla kommuner och familjehem i deras barn- och ungdomsarbete.
Läs intervjun med Lasse på sidan 10.

vill ni veta mer eller har frågor till dessa föreläsare, författare och eldsjälar?
Då har ni möjlighet att träffa dem på något av våra spännande event. Våren är full av
möjligheter till möten på våra HVB-dagar, LSS-dagar och Familjehemsdagar. Ta nu
fram kalendern och boka in er på några av våra aktiviteter! Hela vårens mässprogram
hittar du på sidorna 27-30.
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Vill du hålla dig uppdaterad inom branschen
och få inbjudningar till våra mässor?
Maila till: info@cura.se
Åsikter framförda i denna tidning delas inte
nödvändigtvis av redaktionen.

bryt ny mark! All kompetensutveckling på ett ställe.
Utbildning är idag viktigare än någonsin – i en föränderlig värld ställs ständigt
nya krav på dig i arbetslivet. Så, ta chansen att hitta en diplomerad utbildning inom
vård och omsorg hos oss. Vi erbjuder även helt kostnadsfri utbildningsrådgivning.
Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig.

Innehåll

vi på hvb- och lssguiden.se jobbar ständigt på att förbättra våra söktjäns-

4 Susanna Alakoski:

ter. Håll ögon och öron öppna! Nu under våren kommer det att komma nya funktioner/tjänster som kommer att underlätta ert dagliga placeringsarbete. Välkommen
in för att lämna din placeringsförfrågan - snabbt, enkelt, anonymt och kostnadsfritt.
Som sagt, vi har en spännande och händelserik vår att se framemot.
Nu går vi mot ljusare tider. Härligt! Man känner redan att dagarna blir längre och att
det inte är lika mörkt när man går hem från jobbet.

Mina erfarenheter är
ingalunda unika

10 Lasse Mattila:
En bärande relation
sker inte av sig själv

14 Håkan Svensson:
Alla funktionshindrade har
unika förutsättningar

Trevlig läsning och ha en fin vår!
Ses och hörs!
Mikael Westerlund,
VD på Cura Institutet Compro AB
PS. Glöm inte att följa oss på Facebook (Cura Institutet).
Vi håller dig uppdaterad med nyheter, utveckling och
forskning inom området för sociala frågor.

18 Finn Kronsporre:
Placeringar av
ensamkommande barn

27 Vårens mässor
Program och talare
till vårens alla mässor
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Susanna Alakoski:

Jag skriver för att ge

hopp och tröst
Sprit i stället för närvaro.
Rus i stället för verklighet.
Författaren Susanna Alakoski kommer aldrig sluta
berätta om anhörigskapets
bördor. Hennes böcker
upplevs så trovärdiga
och relevanta att de blivit
kurslitteratur för dem som
utbildar sig inom sociala
sektorn.

– jag är så glad att kunna
skriva något som kan spela roll och användas som en källa till kunskap, tröst och hopp.
Det känns fint! säger Susanna Alakoski.
Många känner Susanna Alakoski genom
boken ”Svinalängorna” som fick Augustpriset 2006. Boken är inspirerad av hennes egen
uppväxt i en finskinvandrad familj i Ystad där
alkoholen var ett problem. Den berättar både
dråpligt och fruktansvärt allvarligt om familjens vardag med allt från fyllekaos till nästan
kärnfamiljsnormalitet, och innehåller både
isande ensamhet och kärlek.
Efter Svinalängorna har det blivit ett antal

4

vuxen- och barnromaner och faktaböcker
och även filmatiseringar och dramatiseringar
av hennes böcker. I böckerna ”Oktober i fattigsverige” och ”April i fattigsverige” utforskar
hon anhörigskapet i vuxen ålder i dagboksform.

susanna alakoski har även socionomutbildning och föreläser nu landet runt
om anhörigskap och beroendefrågor. Och
hennes böcker används alltså också både på
utbildningar och inom polis och sociala sektorn.
– Min litteratur har verkligen blivit meningsfull. Jag hade inte väntat mig detta, men
roligt är det! säger hon.
Via böcker och föreläsningar får hon ofta
kontakt med många andra som vuxit upp med
missbruk.
– Mina erfarenheter är ingalunda unika,
jag delar dem med så många. Det här är ett
stort problem och framför allt: så många går
och bär sina erfarenheter inom sig. En kvinna
skrev till mig och berättade att hon levt ett helt
medelklassliv och aldrig någonsin berättat för
någon att hon hade samma bakgrund som jag.
Hon hade levt i tystnaden, men i mötet med
min text kunde hon berätta. Det är fantastiskt

Susanna
Alakoski
föreläser på
HVB-dagen
i Stockholm
22/3
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”Mina erfarenheter är ingalunda unika,
jag delar dem med så många.”
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”På så sätt lever vi i en
paradox. På 70-talet fanns
resurserna men inte så
mycket kunskap.
Nu är det tvärtom.”

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

att jag kan bidra till att göra svåra ämnen talbara, säger Susanna Alakoski.

susanna alakoski har beskrivit
hur samhället delvis blundade för hennes utsatthet i barndomen. Hon tycker dock inte det
går att ge ett enkelt svar på om barn som växer
upp i missbruksfamiljer i dag har bättre förutsättningar än hon hade.
– Det är svårt att säga. Idag har vi en annan
syn på missbruk, anhörigfrågorna har lyfts
och man har förstått att anhöriga till beroendesjuka tar stor skada. Så på så sätt har det blivit möjligt att få hjälp, det är inte lika skamligt
längre. Samtidigt verkar det finnas mindre resurser idag. På så sätt lever vi i en paradox. På
70-talet fanns resurserna men inte så mycket
kunskap. Nu är det tvärtom, säger hon.
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Att Susanna Alakoski klarade sig till ett normalt liv tror hon har att göra med att hon hade
möjlighet att få ett jobb och en bostad, något
som har blivit mycket svårare idag. Hon brinner därför starkt för socialpolitiska frågor.
– Alkoholism slår blint och drabbar alla
samhällsskikt, men konsekvenserna blir ofta
så mycket värre om det saknas pengar och du
lever socialt utsatt, säger hon.

klockan i visby domkyrka slår
halv tre i andra änden av luren. Susanna
Alakoski är på Gotland en tid för att koncentrera sig på att skriva sin nya bok. Innehållet är
hemligt, men hon är trygg i sina ämnen.
– För mig är det nog så att den dagen jag
upplever att angelägna brännande ämnen
skulle vara uttömda, ja då är det nog dags att
sluta skriva, säger hon. n

hvbguiden.se & lssguiden.se Sveriges största söktjänster för att hitta HVB-hem och LSS-verksamheter

Från praktik
till evidens

Anmäl
dig nu!
Humana Akademin arrangerar
nationell konferens om socialt
arbete för barn och unga den
18-19 maj i Uppsala.
Mer information och program hittar du här:

www.humana.se/evidenskonferens

Behov av behandling?
RING 0612 - 71 82 80

VÅRT MÅL: Bli fri från beroende

Vi utvecklar och
förfinar våra metoder

Korpberget är ett av Sveriges äldsta behandlingshem som
bygger på 12-stegsprogrammet. Verksamheten har pågått
sedan början av 1980-talet och har fortfarande förändring
och utveckling som ledande principer.
Korpberget ligger mycket naturskönt i Höga Kustenområdet, på Svanö i Ångermanälven.Våra enheter ligger
samlade på en del av ön och miljön är därför mycket
harmonisk och fri från yttre störningar.
Vi har avtal med många kommuner och landsting.

Korpberget Behandlingscenter, Svanö Tel: 0612-71 82 80 • info@korpberget.se
www.korpberget.se
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Själandsgården –

flickhemmet som kämpar lite längre
14 mil från pojkhemmet
Vittrasel har samma ägare
nu öppnat upp ett hem för
flickor. Hemmet är en stor
hästgård och man tar emot
flickor mellan 15-21 år.

– det finns inte lika många
HVB-hem som inriktar sig på flickor så behovet fanns. Dessutom har jag själv länge velat
öppna ett hem för flickor där närheten till hästar, djur och natur är en del av behandlingen.
Att vi skulle kunna erbjuda hästunderstödd terapi var en självklarhet, säger Marie Silfversten
som är föreståndare för båda hemmen.
Själandsgården ligger i Västernorrlands län,
1.5 mil norr om Härnösand. Här hittade Marie
och resten av teamet en stor och vacker gård
med boningshus, stall och betesmarker. Efter
ett par års intensivt arbete med att färdigställa
gården kunde man i början av 2016 ta emot de
första ungdomarna. Hemmet har plats för totalt 8 flickor som stannar i minst tre månader,
men oftast längre.
– Flickor har ofta en mer komplex problematik och rent generellt behövs en längre behandlingstid, så tiden blir oftast minst sex månader upp till ett år, fortsätter Marie.

marie och hennes kollegor får ofta höra från ungdomarna, deras familjer och
socialtjänsten att de ”kämpar lite längre”. Behandlingsteamet har som gemensam målsättning att kämpa lite mer än vad som annars är
vanligt för att hjälpa de ungdomar som anses

alltför svåra.
Själandsgården, precis som Vittrasel, utgår
ifrån en KBT-grund där andra kognitivt baserade metoder som bland annat ART, RePulse
och kriminalitetsprogram ingår. Den hästunderstödda terapin är ett komplement som stärker personlighetsutvecklingen hos de unga.
– Det har kommit mycket ny forskning de
senaste åren som stöder teorin om hur man
utvecklas i tillit, empati och självkänsla i samvaron med djur, berättar Marie.

den hästunderstödda terapin
är helt frivillig, men de flickor som vill, lär sig
tålamod, lugn och mod. Både genom de rutiner som hästarna behöver och genom specifika övningar på och runt hästen. Lika viktigt är
själva beröringen av hästen som frisätter hormoner som skapar välmående och ger ett inre
lugn. I linje med beröringsbehovet erbjuder

man också massage på Själandsgården.
– Det är väldigt uppskattat av flickorna. Det
ger avslappning och närhet. Många kan ha
svårt för fysisk beröring men mår väldigt bra
när de tar emot massage, säger Marie.
Både Själandsgården och Vittrasel drivs med
ett holistiskt synsätt på människan. Där ingår att alla delar hänger samman såsom kost,
sömn, motion och sysselsättning. Sammanhang är viktigt och man samlas ofta kring olika aktiviteter. n

Själandsgården – www.själandsgården.se
Själandsgården startades 2016 och har plats för 8 flickor i åldrarna 15-21 år med
beteendesvårigheter, självskadebeteende, begynnande missbruk och kriminalitet.
Behandlingen är KBT-baserad och man bedriver hästunderstödd terapi i en vacker
lantlig miljö norr om Härnösand.
Själandsgården är en del av Vittrasel Utbildningsforum.
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Lasse Mattila:

Vi måste maximera
skyddsfaktorerna i barns liv
Socionomen Lasse
Mattila blev föräldralös
efter tretton år med en
alkoholiserad mamma. Han
hade ett tufft utgångsläge,
men fotbollen och de vuxna
han lärde känna där räddade honom. I dag talar
han sig varm om vikten
av riktiga relationer inom
barn- och ungdomsvården.
– jag tycker det finns bristande
kunskap om framgångsfaktorer i förändringsarbetet i vårt samhälle – där bärande relationer är viktigast, säger han.
Lasse Mattila har många strängar på sin lyra. Han har varit fotbollsproffs, utbildat sig till
och arbetat som socionom i många år och nu
jobbar han med att utveckla kommuner och
familjehem i deras barn- och ungdomsarbete.
Utöver detta spelar han även gitarr och skriver låtar. Hans låtar, som bland annat finns på
Youtube, har samma budskap som hans föreläsningar och övriga arbete – att barn bör få
hjälp att växa och utvecklas och att de förtjä-
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nar det bästa. Den som besöker Lasse Mattilas föreläsningar kan vara ganska säker på att
även få sig lite musikalisk spis.
– Jag skriver musik utifrån samma drivkraft
som i mitt arbete, men det här blir ett annat
sätt att förmedla vad jag vill säga, säger han.

ska gå bra för barnet. I stället kan vi jobba med
sådant som positiv tillhörighet, skolframgång,
tydliga normer, förväntningar från omgivningen och framför allt andra bärande relationer, säger Lasse Mattila.

lasse mattilas uppväxt var hård.

ta barn behöver bärande relationer, men Lasse
Mattila tycker att för många inom de sociala
verksamheterna villar bort sig i för mycket
metoder och medicinering. Det finns också
en rädsla för att relationsbyggande tar för lång
tid och är för komplicerat, tror han.
– Intitialt kan det vara mer komplicerat - det
är en investeringspuckel, likt en socioekonomisk investering. En bärande relation sker inte
av sig själv, man måste som vuxen vara beredd
att förtjäna den, men man vinner i längden
om man gör det, säger han.
Och barn och unga är inte ologiska menar
han. Det går att förstå dem om man tar sig tid
och engagerar sig. Det enda sättet att nå fram
till unga är att finnas där på riktigt.
– Deras beteende har alltid bakomliggande
orsaker som man kan reda ut. Jag har själv bevittnat den positiva förändringen bland barn
och unga många gånger, säger han. n

Hans pappa dog när han var två år och då började hans mamma dricka. Tretton år senare
dog hon av sitt missbruk.
– Att jag klarade mig i livet tror jag hade att
göra med min barndomsdröm att bli fotbollsproffs och det som idrotten erbjöd, det hade
en avgörande betydelse, säger han.
Framför allt var det de dedikerade ledarna
som var betydelsefulla. De trodde på honom
och peppade honom, vilket ledde honom
framåt. I sitt yrkesliv har Lasse Mattila därför
kommit att fokusera mycket på framgångsfaktorer, som kontrast till riskfaktorer. Själv hade
han många riskfaktorer i sitt liv, men det var
framgångsfaktorerna som tog över.
– Vi måste inte alltid eliminera riskfaktorerna i barns liv, utan kan hjälpa genom att
maximera skyddsfaktorerna. Det betyder att
vi måste inte alltid få mamma att sluta supa
eller få pappa att sluta slå mamma för att det

det kan låta självklart att utsat-
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Lasse
Mattila
föreläser på
Familjehemsdagen
i Stockholm
22/5
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Anpassad
hot- och våldsutbildning för
HVB och LSS
Tyvärr förekommer hot & våld på många arbetsplatser vilket medför att personalen, men även de boende, behöver kunskap om hur man agerar i dessa situationer för att kunna mildra brand, självskador
eller hot/våld utifrån. Utbildning i förebyggande hot & våld är skräddarsydd utifrån era behov –
utgångspunkten är bemötande. Vi erbjuder både utbildningar på plats och webbaserade.
Webbaserad hot & våldsutbildning rekommenderar vi att all personal i din verksamhet skall genomgå
minst 1 gång om året. Syftet är att uppfylla arbetsmiljöverkets krav samt höja förmågan hos personalen att hantera hot- och våldssituationer.
Målet är att genom utbildning och diskussioner öka personalens förmåga att tänka och agera förebyggande. Samt att hantera och agera i hot- och våldssituationer som kan uppstå på arbetsplatsen.
När personalen genomgått utbildningen får man svara på frågor, svarar man fel på någon av frågorna
får man gå tillbaka till det avsnitt frågan gällde och läsa om stycket. När man svarat rätt på samtliga
frågor skickas ett mail till närmsta chef om att man blivit godkänd.
Nedan är ett exempel på hur en heldag på plats kan se ut. Teori och övningar styrs efter verksamhetens önskemål och behov samt tidigare erfarenheter.
Syfte: Uppfylla arbetsmiljöverkets krav samt höja förmågan hos personalen att hantera hot- och
våldssituationer.
Mål: Att genom utbildning, diskussioner samt rollspel öka personalens förmåga att tänka och
agera förebyggande samt att hantera och agera i hot- och våldssituationer som kan uppstå på
arbetsplatsen.
Tid

MoMenT

3h

Teori
• Vad säger lagen?
• Mental förberedelse
• Risker
• Riskinventering/analys
• Stress och reaktioner
• Säkerhetstänk (före, under, efter)
• Genomgång av arbetsplats

3h

Verklighetstroget rollspel, med reflektioner efter varje moment.
Ex på tänkbara övningsmoment:
• Hotfull/aggressiv person utifrån
• Hotfull/aggressiv person i verksamheten

1h

Sammanfattning av dagen och reflektion om det vi gjort.

Offentlig Säkerhet
Greta Garbos Väg 13, 5tr
169 40 SoLnA

Tel: 08-89 82 10
Mail: info@offentligsakerhet.se
Hemsida: www.offentligsakerhet.com

våren
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Skola och HVB-hem
på samma gång

2017

Dormsjöskolan i Garpenberg har en numera smått
unik profil med både skola
och HVB-hem i samma enhet. Där hjälper de pojkar
som har svårt att klara av
skolan och livet att hitta
tillbaka på rätt kurs.

tjänster så den behandlingsperson som fungerar bra på boendet även kan arbeta med eleven
på skolan, säger Rutger Zachau.
Skolan startade i en antroposofisk anda som
lever kvar genom att man värnar mycket om
miljön och strukturerar skoldagarna med teoretiska ämnen på förmiddagarna och estetiska
ämnen på eftermiddagarna.

Barnen som kommer till Dormsjöskolan
har social eller psykiatrisk problematik kopplad till skolproblematik. Det finns grundskola,
särskola och gymnasiesärskola och just nu har
man barn som är mellan 10-21 år gamla. Varje elev har individuella mål utifrån sina förutsättningar, men behandlingstiden är i snitt
3-4 år.

– att ha ett hvb-hem kopplat till
skolan är ett bra sätt att få gemensam struktur på skola och boende, säger Rutger Zachau,
verksamhetschef och vd på Dormsjöskolan.
Dormsjöskolan har funnits sedan 1958. Då
var skolhem en ganska vanliga företeelse, men
nu är det ovanligt. På Dormsjöskolan har man
dock funnit att det ger bra resultat när elevstöden kan jobba både på skolan och på boendet.
– De möter upp barnen på morgonen och
följer dem till skolan. Vi kan också dela upp

man har en heltidsanställd

undervisningen bedrivs i små klas-

trädgårdsmästare och en vaktmästare som ska
se till att byggnader och trädgård bevaras i gott
skick och över hundra hektar mark som kan
användas i verksamheten genom att barnen är
med och vårdar skogen.
– Vi använder alla delar i verksamheten så
pedagogiskt vi kan - vi tänker till exempel på
att när vi pyntar med blommor i utemiljön sätter vi skyltar på blommor och sädesslag - så att
barnen till exempel kan se vad som blommar,
säger Rutger Zachau.

ser, från enskild undervisning till grupper på
tre till fyra stycken. Det finns både lärare och
elevstödjare i skolan. Personalbemanningen
är hög både i skolan och på boendet och man
jobbar mycket för att finnas till hands.
– Vi har inga enstaka metoder som ska lösa
allt, vi jobbar med relationer, struktur, framförhållning och tydlighet. Genom att vara
väldigt tillgängliga relationsmässigt skapar vi
trygghet och möjliggör förändringsarbete, säger Rutger Zachau. n

Under Aktuellt/Blogg på vår hemsida hittar du Skolinspektionens tillsynsrapport samt en kvalitetsrapport.

Dormsjöskolan – www.dormsjoskolan.com
Dormsjöskolan har tillstånd för boende (28 platser) enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialtjänstlagen
samt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Friskolan har tillstånd från Skolverket för grundskola, grundsärskola och
gymnasiesärskola.
Dormsjöskolan tar emot pojkar i åldern 7-20 år.
HVB-hemmet består av fyra olika boenden och eleverna bor i små enheter med personal.
Verksamheten är stiftelseägd och all vinst går in i verksamheten och kommer eleverna till del.
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Håkan
Svensson
föreläser på
LSS-dagen
i Växjö 4/4
Vill du veta mer om Håkan Svensson? www.hakansvensson.com
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Håkan Svensson:

Ge människor chansen
att visa vad de går för
CP-skadade Håkan tog sig
ur en lång depression med
ett liv med sjukpenning för
att uppfylla sin dröm att bli
sjukgymnast. Nu föreläser
han för att få fler att våga
leva livet fullt ut.

toden ”Move and walk”, som hjälper personer
med neurologiska funktionsnedsättningar att
förbättra sina möjligheter att gå med hjälp av
hård träning.
– Det här inspirerade mig, jag kände att jag
kunde utvecklas och bli bättre. När jag blev
starkare vågade jag mer och förstod att jag
kunde göra något annat, säger han.

– vi kan själva få det bemötande vi

nu vaknade lusten att börja jobba

önskar om vi inte ger upp, säger han.
En hårt surrad navelsträng runt halsen orsakade Håkan Svenssons CP-skada vid förlossningen. Under uppväxttiden var detta emellertid inte något som hans mamma tyckte
skulle stå i vägen för Håkans utveckling.
– Jag var som vilken unge som helst. Jag fick
diska, städa mitt rum och utvecklas i min egen
vardag. Hon gav mig utmaningar på en bra
nivå, och jag fick alltid vara med i olika sammanhang så det var nog väldigt mycket mamma som har lagt grunden till mitt mod, säger
Håkan Svensson.
Men efter gymnasiet hamnade Håkan Svensson i ett livsvakuum. Han fick sjukpenning
och tänkte nästan nöja sig med det, men blev
deprimerad av det livet. Via rehabträningen
kom han då i kontakt med den ungerska me-

med kroppar på något sätt. Sjukgymnast kändes mest möjligt. Men inget universitet han
kontaktade trodde på honom.
– Det är lätt att tro att en sjukgymnast ska
vara på ett visst sätt för att kunna göra sitt
jobb. Mitt tal flyter inte som andras och jag rör
mig annorlunda, jag tror det blev en krock i
mångas skallar, säger Håkan.
Han kom in på Umeå universitet, men upplevde i början mycket negativa förväntningar.
– Det kändes som att bara för att jag avviker fick jag allas ögon på mig, som att jag var
tvungen att göra allt perfekt och att allt kring
mig sågs som problem. Hade jag vetat hur jobbigt det skulle bli hade jag nog aldrig sökt utbildningen, säger han.
Men Håkan gav inte upp, utan valde att själv
definiera sina förmågor. Då vande sig alla vid

situationen och började hitta lösningar på allt.
– Jag fick bland annat praktisk assistans av
en sjukgymnast som hjälpte mig ta sjukgymnastgreppen på mitt eget sätt, säger han.

när han till slut fick sitt sjukgymnastdiplom var det en fantastisk stund av revansch.
– Applåden på läktaren talade sitt tydliga
språk, det var som i ett välregisserat filmslut,
säger han.
Håkan jobbade efter examen som sjukgymnast som anställd och i eget företag. Men efter
ett tag började han föreläsa om sitt liv i stället
och nu har det tagit över nästan helt.
– Jag känner att jag är bra på det och jag
inspirerar folk. ”Efter att ha hört dig vågade
jag söka en utbildning”, kan folk säga, säger
Håkan.
När Håkan föreläser för personal som jobbar med funktionshindrade vill han få dem att
förvänta sig rätt saker av dem.
– Jag tycker att det är viktigt att man utgår
från personens förutsättningar, men skalar bort vad samhället lärt en om vem det är
man har framför sig. Man ska ge människor
chansen att visa vad de går för, säger Håkan
Svensson. n
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Proffs
på social
arbete.
Din trygghet. Vi
är proffs
på socialt
arbete.

tillit.
Trygghet och tillit.

Trygghet
och
framtid.
Trygghet
och
stöd.

Trygghet och omsorg.
omsorg.

Vi vet att alla kan
utvecklas och må bra!
Mo Gårds fokus ligger på alternativa sätt att
kommunicera och verksamheternas miljöer
är teckenspråkiga.
Här möts alla av respekt och utgångspunkten i
verksamheterna är alla människors lika värde
och en tro på individens inneboende resurser.
Mo Gård är en icke vinstdrivande organisation,
här hittar du boende och daglig verksamhet
enligt LSS, HVB för ungdomar och vuxna samt
gymnasiesärskola. Hör av dig till oss så berättar
vi mer om vilka möjligheter som finns.

info@mogard.se | www.mogard.se
010-471 66 00
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Livendo

– idéburen verksamhet för unga flickor
Ett par mil nordost om
Uppsala ligger Livendo
HVB. En idyllisk liten gård
har blivit ett familjärt behandlingshem för flickor
mellan 13-17 år. Verksamheten startades för ett
år sedan och är ett av få
icke-vinstdrivande behandlingshem för den här målgruppen.
de två ägarna, Emma Westerberg och
Sara Lahti, har tidigare arbetat med sexualbrott och människohandel både inom ideella
och statliga verksamheter. Men tanken på att
istället arbeta med barn- och unga på ett mer
direkt och nära sätt växte fram. De hade sett
att behoven fanns.
Tidigt i processen var de ense om att basera
verksamheten på en terapeutisk kontakt med
djur, och valet föll på hästar.
– Vår önskan var att ge förutsättningar för
nya upptäckter och erfarenheter av djur i en
naturlig miljö, ett samspel med en levande
varelse som inte var dömande, berättar Sara
Lahti.
De fann så småningom en idyllisk gård och
de hästunderstödda aktiviteterna leds numera av en stallchef med en bakgrund som sjukgymnast med en beteendevetenskaplig inriktning.

arbete, berättar Sara.
Knuten till verksamheten är även en leg psykolog Ulla Thorslund som har över 15 års erfarenhet av arbete med barn och unga och leder idag individuella, fördjupande samtal med
ungdomarna på Livendo HVB.

en del av den terapeutiska miljön består i att ha fasta rutiner och förhållningssätt. På Livendo individanpassar man

veckoscheman tillsammans med flickorna.
De har möjlighet att påverka dagliga rutiner
och framföra sina åsikter i stort och smått.
Men man har tydliga ramar för en rutinmässig vardag, vilket är något många av ungdomarna saknat.
– Det är ett levande arbete som man måste ta
på största allvar. Vi blir för många av ungdomarna den familj de kanske inte haft, fortsätter
Sara. Vårt arbete handlar om att hjälpa, stötta
och rusta dem för en framtid som vuxna.
Emma och Sara kände att det var viktigt att
verksamheten var idéburen, icke-vinstdrivande, då de båda har en bakgrund i de ideella organisationerna.
– Alla vinster och överskott går tillbaka in i
verksamheten. Det gör att vi kan arbeta med
kvalitet och långsiktighet, berättar Sara. n

behandlingen sker med hjälp av

Livendo HVB – www.livendo.se:

KBT, MI samt hästundersödda aktiviteter.
– Genom ett långsiktigt arbete där vi aldrig gör anspråk på någon hastig åtgärd, vill vi
skapa förutsättningar för personlig tilltro och
öppna vägen för ett terapeutiskt förändrings-

Livendo HVB startades 2016 och ligger 3 mil utanför Uppsala.
Man har plats för 6 flickor mellan 13-17 år med psykosociala svårigheter såsom
självskadebeteende, utagerande beteende och omfattande frånvaro från skolan.
Livendo tar även emot flickor som har, eller där det finns misstankar om, en
övergreppsproblematik.
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Finn
Kronsporre
föreläser på
HVB/LSS-dagen
i Göteborg
4/5 och 5/5

Finn Kronsporre:

Placering och omplacering

av ensamkommande barn
För barn som behöver
placeras i annat hem än
det egna finns tre placeringsformer. Dessa anges i
6 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) och utgörs av familjehem, hem för vård eller
boende (HVB) samt, sedan
den 1 januari 2016, stödboende.
i grunden för en sådan placering

18

i en annan kommun vilket enligt kommunen utgjorde en tillfällig lösning. Tre månader därefter erbjöds han en plats på kommunens boende för ensamkommande barn. Reza och hans gode man tackade nej till flytten.
Kammarrätten fann att frågan i målet var om
Reza var i behov av familjehemsplacering för
att vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå eller om hans behov kunde tillgodoses genom
placering på HVB-boendet. Kammarrätten
fann att det saknades omständigheter som visade att Rezas hjälpbehov vid tidpunkten för
den ursprungliga familjehemsplaceringen varit av art och omfattning att motivera sådan
insats för uppnående av en skälig levnadsnivå.

Ali, på ett HVB-boende långt från kommunen. Sedan det konstaterats att hemmet saknade tillstånd att bedriva verksamheten hamnade Ali i ett familjehem och ansökte om placering i detta. Kommunen avslog ansökan
och beviljade HVB-boende inom dess egna
domäner. Förvaltningsrätten förordnade interimistiskt att Ali skulle vara placerad i familjehemmet. Kammarrätten fann att centralt för
bedömningen var om Alis behov kunde tillgodoses på annat sätt än genom det sökta biståndet och kom fram till att det normala är
att ensamkommande barns behov tillgodoses
genom HVB-boende på anvisningsorten och
att det inte framkommit att Ali hade behov av
familjehemsplacering på annan ort. Kommunens överklagande bifölls.

ligger ett beslut om bistånd enligt 4 kap 1 §
SoL. Genom ett sådant beslut ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Enligt 1
kap 2 § SoL ska barnets bästa vara avgörande
vid alla beslut som avser vård- och behandlingsinsatser. Placering i något av de tre angivna boendena ovan utgör formellt ett beslut om
sådana insatser. Enligt 3 kap 5 § SoL ska insatser för den enskilde utformas och genomföras
tillsammans med honom eller henne, och enligt 11 kap 10 § andra stycket SoL har ett barn
som fyllt 15 år rätt att föra sin egen talan i mål
och ärenden enligt SoL.

nästa fråga blev om den omständigheten att Reza inledningsvis placerats i familjehem innebar att kommunen var förhindrad
att senare fatta ett beslut om annan insats. Beslutet om omplacering hade föregåtts av en utredning som i vart fall inte talade mot placering i HVB-boende. Utredningen talade snarare för sådan placering. Reza behövde därför
inte ha insatsen familjehem för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå varför kammarrätten
gick på kommunens linje.

i kammarrättens dom i Göteborg

samma utgång blev det i Kam-

i kammarrättens dom i Jönköping

den 30 maj 2016 i mål 5821-15 ställdes frågan
om barnets bästa på sin spets. Kommunen
hade placerat barnet, Reza, i ett familjehem

marrättens dom i Sundsvall den 16 augusti
2016 i mål 1744-16. I det målet hade en kommun på grund av platsbrist placerat barnet,

den 6 april 2016 i mål 1989-15 hade i stället
barnet, Morteza, påkallat en omplacering till
ett annat familjehem än det där han placerats.

båda avgörandena bekräftar den syn
som Kammarrätten i Sundsvall gav uttryck för
i dom den 20 november 2013 i mål 2000-13.
Domstolen konstaterade där att hänsyn visserligen ska tas till den enskildes önskemål
men att den enskilde inte har någon ovillkorlig rätt att få insatsen (biståndet) utformat på
visst sätt vilket för övrigt är en allmän princip
i biståndsmål.
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Somaliska flyktingbarn.
foto: joshua Bruns

Syriska flykingar vid den grekiska kusten 2015. foto: Angelos Tzortinis/AFP/Getty Images

Morteza hade inte pekat ut något särskilt familjehem vilket normalt försvårar bifall till
talan (jfr HFD 2015 ref 36 som avsåg placering enligt LVU). Kammarrätten fann att han
tillförsäkrades en skälig levnadsnivå i det familjehem där han var placerad. Det kunde inte heller anses vara till hans bästa att han bröt
upp från ytterligare en familj när han tidigare
varit med om ett uppbrott från sina föräldrar
och syskon i hemlandet. Detta senare skäl hade naturligtvis kunnat anföras även beträffande de tre andra fallen ovan. Skillnaden torde
närmast få tillskrivas den omständigheten att
Morteza, till skillnad från de tre andra barnen,
av nämnden bedömts ha behov av just familjehemsplacering.

vid sidan om domstolarna har även JO
på senare tid kommit att få uppehålla sig vid
omplaceringsfrågor. I JO 2015/16 s 399 kritiserades en kommun som beslutat att omplacera 16-åriga ensamkommande barn utan att
först höra barnen i ärendet. Nämnden hade

talat med barnens gode män men inte med
barnen själva och hade alltså inte inhämtat något samtycke från dessa. JO konstaterade att
barnen, som var över 15 år gamla, inte kunde
omplaceras om de inte själva hade samtyckt
till flytten (jfr 11 kap 10 § och 3 kap 5 § SoL).
I förstone tycks alltså finnas en påtaglig diskrepans mellan domstolarnas och JO:s syn på
saken. Barnets bästa sammanfaller dock inte
nödvändigtvis med vad barnet och dess legala
företrädare tycker, och när saken ställs på sin
spets kommer normalt myndighetens bedömning att få företräde. Om barnet (eller barnet
och dess legala företrädare) inte samtycker till
en placering eller omplacering kan saken lösas
genom tillgripande av LVU. Om å andra sidan
LVU inte tillgrips kan kommunen hamna i ett
läge där barnet vägrar att flytta varvid kommunen hamnar i en prekär situation som saknar en omedelbar lösning.

barnet vägrar att acceptera en placering eller beträffande biståndets huvudsakliga konstruktion. Som framgår ovan har den enskilde
inte en ovillkorlig rätt att kräva att stödet utformas på visst sätt. I de mera ortodoxa fallen har vi, som antyddes ovan, att göra med
placering enligt LVU, placering under hot om
att LVU annars tillgrips och helt frivilliga fall.
Eftersom det ensamkommande barnet på något sätt måste tillförsäkras en skälig levnadsnivå - och i en sådan nivå ligger rimligen någon
form av boende - kan man lite förenklat hävda
att kommunens ställningstaganden kring utformningen av biståndet blir mer komplicerade än när det handlar om en ansökan om
bistånd i form av familjehemsplacering på helt
frivillig grund, dvs. när det handlar om de mera ortodoxa fallen.

reglerna om bistånd till boende

Finn Kronsporre,

enligt 6 kap 1 § SoL är inte riktigt avpassade
efter den situation som uppkommer vid placering av ensamkommande barn, varken när

jurist
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Rikskonferens Kvalitet
i LSS-verksamhet

Stockholm
9 nov 2017

I år fokuserar vi på delaktighet, självständighet, etik och kvalitet

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Myndigheten för delaktighet
Kvalitet inom LSS – standardisering på gång.
Alexandra Antoni, projektledare på SIS standardiseringsområde vård och omsorg
Bromma stadsdelsförvaltning om sin Kvalitetsutmärkelse
Bromma stadsförvaltning tillsammans med initiativtagare och utvecklare
Etiska reflektioner kring arbetet inom LSS verksamheter
Erik Blennberger är teol dr och professor i etik på Ersta Sköndal Bräcke högskola
Självständighetens labyrint
Emil Erdtman, Handikappförbunden och FOU

Tid: 9 nov 2017 kl 08.30-16.15
Plats: Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
Pris: 2 895 kr/pers inkl lunch och kaffe. Moms tillkommer.
Mängdrabatt: 10% rabatt vid bokning av 3 eller fler.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Boka-tidigt-rabatt: 500 kr rabatt/pers för bokning t.o.m 21/9-17.
Rabatterna går ej att kombinera, den rabatt som är mest fördelaktig ges.
Boka: www.kui.se/boka, 08-522 506 90, bokning@kui.se

Journalsystemet för dig som verkar inom
HVB, LSS
och andra verksamheter inom vård och omsorg
Safe-Doc är ett användarvänligt dokumentationssystem för hälsa, vård och omsorg inom privat och
offentlig verksamhet. Det används dagligen inom många HVB och LSS-boende runt om kring i Sverige.
Safe-Doc har också 16 tilläggsmoduler för att effektivisera och förenkla ytterligare för våra användare, bland annat en mycket populär modul för familjehem, med funktion för ”match-making” och där
du också enkelt får fram debiterings- och faktureringsunderlag.

K

Naturligtvis finns också Safe-Doc i app-utförande, både för iOS och Android.

Ring oss idag för en visning över Internet eller hos er.

Safe Care Svenska AB

040-643 03 20

www.safecare.se
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jobbar snabbt och individuellt

Sida vid Sida är en kvalitativ vård och omsorgsaktör
inom HVB/LSS-världen.
Bakom verksamheten står
personer med många års
erfarenhet av vård och
omsorg vars målsättning är
att de insatser som erbjuds
klienter präglas av professionalitet och hög kvalitet.

– kvalité och bemötandet är viktigast av allt. Alla människor som befinner sig
i en utsatt situation och som behöver vård och
omsorg har en naturlig rätt att få kvalitativ
vård och ett respektfullt ock kärleksfullt bemötande, säger Lelle Hagström, VD och tidigare ordförande för Svenska Vård.
Sida vid Sida har verksamheter runt om i
Stockholmsområdet, konsulentstödda jouroch familjehem, HVB-verksamheter, stödboenden, träningslägenheter och öppenverksamheter.
Sida vid Sidas familjehem tar emot barn och
ungdomar mellan 0-21 år, övriga verksamheter riktar sig till ungdomar i åldrarna 15-21 år.
Just nu är många ensamkommande flyktingbarn med psykosocial problematik inskrivna
inom Sida vid Sidas verksamheter men även
svenskfödda ungdomar med psykosocial problematik, begynnande missbruk och/eller kriminalitet som livsstil.
Sida vid Sidas målsättning är att kunna möta
alla ungdomar och uppdragsgivares önskemål
om bästa tänkbara boendelösningar med individuellt anpassat stöd och behandling. En
grund för arbetet är PSB - Positive Behavior
Support – där fokus ligger på att skapa livskvalitet genom att bygga på det som fungerar och
aktiviteter som den enskilda ungdomen tycker
är roliga och motiverande.
– När någon håller på att drunkna börjar

man inte ställa frågor om varför personen inte har lärt sig att simma - Istället räddar man
personen! Sedan lär man personen att simma.
Vi hjälper ungdomar att komma igång med
sitt liv genom att fokusera på den unges naturliga motivation och successivt arbeta fram det
som den unge behöver i sitt liv. Målet är att göra klienter självförsörjande och självständiga,
säger Lelle Hagström.

till sin hjälp har Sida vid Sida ett antal
företagspartners som kan erbjuda praktikplatser och utbildningsmöjligheter.
– För oss är det viktigt att inte vika sig för
snårig och långsam byråkrati. Säger exempelvis en skola att det inte finns plats för en
ny elev så ser vi till att det finns plats. Vi utgår ifrån mottot - Det finns inga omöjliga problem, det finns bara mindre och större utmaningar.

Sida vid Sida –
www.sidavidsida.se
Sida vid Sida finns i Stockholm med
Hvb-hem, stödboende, träningslägenheter, familjehem och öppenvård.
Familjehemmen tar emot barn mellan 0-21 år, och övriga verksamheter
riktar sig till åldrarna 15-21.

– När barn och ungdomar kommer till oss
har de oftast stora förväntningar. Av erfarenhet vet vi att om det inte händer något så är
sannolikheten stor att personen tappar motivationen. Vi får ofta beröm för att vi får saker
att hända vilket beror på att vårt fokus ligger
på vad vi kallar för att driva processer framåt.
Vi ser till att den unges utveckling aldrig stannar av utan fortgår i en positiv riktning, säger
Lelle Hagström. n
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FAM-huset

HVB-hem för familjen
med barnet i fokus

utför kvalitativa
utredningari
Vi erbjuder
familjebehandling
utslussningslägenheter
utifrån
BBIC,samspelsbehandling,
behandlingar
och
öppenvård;
med
möjlighet
till familjebehandling;
akutplaceringar.
välkomnar
Marte
Meo, COS,ViPYC,
ICDP,
samspelsbehandling,
Marte
Meo,
föräldrar
med
barnÅP
upp
till 13 år,
ÅP
m.m.
COS,
PYC,
ICDP,
m.m.
samt familjer som väntar barn.
Vi välkomnar föräldrar med barn
Välkommen
att kontakta
upp
till 7 år, samt
familjeross,
som
vi
har
öppet
dygnet
runt!
väntar barn.
Hagvägen 11 Fristad . 033-21 01 62
www.fralsningsarmen.se/fam-huset

FAM-huset

HVB-hem för familjen
med barnet i fokus
Vi utför kvalitativa utredningar
utifrån BBIC, behandlingar och
akutplaceringar. Vi välkomnar
föräldrar med barn upp till 13 år,
samt familjer som väntar barn.
Välkommen att kontakta oss,
vi har öppet dygnet runt!

Hagvägen 11 Fristad . 033-21 01 62
www.fralsningsarmen.se/fam-huset

Behandling för
pojkar 15-19 år.
Missbruksvård med kvalitativt behandlingsinnehåll:
KBT- / 12-stegsbehandling och familjeterapeut.

✔

Vi erbjuder alltid flexibla och individanpassade lösningar i en trygg
miljö där ungdomen kan utvecklas på sina egna villkor.

✔

I våra HVB finns enskilda rum och fullt utrustade lägenheter…
allt för att matcha och tillgodose ungdomens behov.

Stiftelsen Viktoriagården är en socialterapeutisk verksamhet med två
små trygga boenden, Enen HVB och Lönkan HVB, för ensamkommande
barn och unga.
Vi tar emot ungdomar med tilläggsproblematik i åldrarna 14-20 år, både
de som befinner sig i asylprocess samt de som har beviljats permanent
uppehållstillstånd.
Med hög personaltäthet och bred medarbetarkompetens erbjuder vi ett
alternativ för de unga som har behov av skydd och stöd då de vistats i
skadliga miljöer, visat tecken på ogynnsam utveckling eller utsatt sin
hälsa/utveckling för risk för skada. Vi välkomnar ungdomar med beteendeproblem och psykisk ohälsa. Avtal upprättas utifrån varje ungdoms
enskilda förutsättningar och behov.

www.viktoriagarden.se • Föreståndare 070 66 327 25

Tillståndspliktigt stödboende
för personer från
16 år och uppåt.
Stöd dygnet runt av personal som bor några
meter intill i en anslutande lägenhet.

0292-411 11
ALLVIKEN HVB | Segelbo | 740 45 | TÄRNSJÖ

072-399 05 33
ÄLBY STÖDBOENDE | Älby | 743 72 | BJÖRKLINGE

info@allviken.se | www.allviken.se

info@allviken.se | www.allviken.se

Vi främjar individens
mål och drömmar
WWW.FRAMJA.SE

Ett unikt
HBV-hem
för utåtagerande pojkar 14-18 år
Ett
unikt HVB-hem

för utåtagerande pojkar 14-18 år

Essagruppen sätter alltid individen i fokus genom att vara flexibla och anpassa sig efter BBIC. Vi arbetar med
en familjär känsla där gemenskap är A och O och att varje individ ska bli delaktig i det svenska samhället. Vi
arbetar både med SoL samt LVU-placeringar och erbjuder åtta platser i två olika hus. Grunden i behandlingen
sätter
alltid
hämtas från KBT,Essagruppen
med kompetens inom
ART, HAP
m.m.individen i fokus genom att vara

ESSAGRUPPE N

Spetskompetens
inom denoch
Romska
kulturen och
mångkulturella
grupper.
Essagruppen
har personal
flexibla
anpassa
sig
efter BBIC.
Vi arbetar
med
en med
kompetens inom flera olika språk och kulturer.

familjärkänsla där gemenskap är A och O och att varje

Kontakta föreståndare för platsförfrågan, både akut samt behandlingsplacering på 076-868 65 41 eller
individ ska bli delaktig i det svenska samhället. Vi arbetar
e-post kenneth.ekholm@essagruppen.se

både med SoL samt LVU placeringar och erbjuder åtta
platser i två olika hus. Grunden i behandlingen hämtas
från KBT, med kompetens inom ART, HAP m.m.

Essagruppen i Stockholm AB Journummer 0768-68 65 44 •info@essagruppen.se
Spetskompetens inom den Romska kulturen och mångkulturella grupper.
Essagruppen har personal med kompetens inom flera olika språk och kulturer.
Kontakta föreståndare för platsförfrågan, både akut samt behandlingsplacering
på: 076-868 65 41 eller e-post: kenneth.ekholm@essagruppen.se

Essagruppen i Stockholm AB • Tel: 076-868 65 41 • E-post: info@essagruppen.se

2017

våren

Missbruk av
ADHD-medicin ökar
i en studie om läkemedelsmissbruk vid
Lunds universitet kan man se att sex procent
av vuxna svenskar har missbrukat ett ADHDläkemedel.
ADHD-mediciner ska egentligen sväljas,
men om man krossar tabletterna, kan de både
sniffas och injiceras, det har på senare år blivit en av de substanser som används vid sidan
av heroin och amfetamin i missbrukarkretsar.
Samordnare i Malmö som arbetar på projektet ”Sprututbytet” bekräftar att medicinerna har börjat att missbrukas. Vid varje besök
ställs frågan ”vad injicerade du senast?”, andelen som uppger metylfenidat har ökat. För
några år sedan såg vi inte de här siffrorna, säger en samordnare. l
Källa: Radio P4 Malmöhus

HVB&LSS Världen

Barn ska
teckna serier i nytt
integrationsprojekt
i malmö, Stockholm och Umeå kommer det under våren att ordnas verkstäder varje vecka där serietecknare guidar
barnen. I sommar kommer det även att
bli en repris av seriekollot i Nordingrå
konstnärsverkstads lokaler.
Una Holmquist som är konstnär ska
tillsammans med flera unga serietecknare hålla i träffarna med barnen. Hon
tror att serier är ett bra verktyg för integration.
Målet är att nå över 200 nyanlända,
svenska och asylsökande barn mellan nio
och tolv år. Bakom initiativet står projektgruppen Seriestorm som är ett treårigt projekt och som har fått sex miljoner
kronor från Arvsfonden. l
Källa: Sverigesradio.se

Pär Johansson –
Årets Eldsjäl
vi vill, inte utan en viss stolthet, uppmärksamma att Pär Johansson tilldelats priset
”Årets Eldsjäl”. Han startade Glada Hudikteatern 1996, trots ett massivt motstånd från omgivningen. Sen dess har gruppen blivit hyllad,
uppskattad och prisad. Pär har medverkat under hösten vid våra kostnadsfria inspirationsdagar. Han föreläser om mångfald, arbetsglädje och kreativitet. l

Hönsterapi
på demensboende
projektet kallas Henpower och har
spridit sig i flera länder.
De pickande fåglarna sprider lugn och välbefinnande bland de boende. I vissa fall har man
sett ett minskat behov av antipsykotisk medicinering. Personal vittnar om att vanligtvis är
det svårt att få ut de boende från sina rum,
men efter att hönsen flyttat dit går de varje
morgon ner för att titta till och sitta tillsammans med djuren.
Projektet har utvärderats av forskare på
Northumbria University i England och studien visar att depression och ensamhet minskar. l
Källa: SVT.se

Ny bok! Empatiproven av Leslie
Jamison – en försäljningssuccé
begrepp som lågaffektivt bemötande och empati står högt på
agendan inom vård och behandling. Boken är en samling essäer om
att ha ont i kroppen och i själen. Jamison ställer frågan; var går gränsen
för empati? När slår det över till ältande och sentimentalitet? Behövs
det mindre empati? Boken behandlar smärta och tiden vi lever i. l

Källa: TV.Aftonbladet.se

Källa: Sverigesradio.se

Vi lottar ut Jan Terns bok ”26 timmarsdygnet”
till några av de 100 första som gillar vår sida på
Facebook (Cura Institutet)!
jan tern är en populär föreläsare på våra kostnadsfria kunskaps- och inspirationsdagar:
HVB-dagen, LSS-dagen och Familjehemsdagen. Boken lär dig hur du kan prestera lika bra eller bättre än tidigare med ett större välbefinnande och utan de negativa effekter som långvarig
och kraftig stress kan ge. Du får även verktyg hur du hjälper en stressad person. l
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BOENDE FÖR BARN OCH UNGA VUXNA

Kontakta oss gärna för mer information
eller frågor om placeringar.

Vi erbjuder boende för ensamkommande (14-18 år), träningsboende
för unga vuxna (18-22 år) och familjehemsplaceringar (13-99 år) .
Våra verksamheter drivs utifrån Stockholms Stadsmissions värdegrund med
fokus på egenmakt och delaktighet i vårt gemensamma samhälle.

flickor 12-18 år

2, 3 och 6. SoL

med 77 kommuner

: 0530-301 23

Träningsboendet: 08-68 42 3230
Familjehemsvården: 08-68 42 3325/3326
Boendet för ensamkommande: 08-68 42 3285
bostadung@stadsmissionen.se
stadsmissionen.se/BostadUng

HVB
flickor
12-18
årår
HVB
HVB
HVB
förför
flickor
förflickor
flickor
12-18
12-18
12-18
år år
LVU
och
6.6.SoL
SoL
LVU
LVU
§ 2,§ 3§2,och
2,3 3och
6.
och
SoL
6.
SoL
Ramavtal
med
kommuner
Ramavtal
Ramavtal
Ramavtal
med
med
med
77139
77
kommuner
77kommuner
kommuner
Telefon:
0530-301
2323
Telefon:
Telefon:
0530-301
0530-301
0530-301
23 23

@stubben.se

info@stubben.se
info@stubben.se
info@stubben.se
info@stubben.se

w.stubben.se

www.stubben.se
www.stubben.se
www.stubben.se
www.stubben.se

Fyrens HVB i Backe, Jämtland erbjuder
sju platser till pojkar med neuropsykiatrisk
problematik, social-/relationsproblematik,
begynnande kriminalitet och missbruk.
En enskild plats finns för pojkar med behov av avskildhet.
Fyrens HVB ska vara en hamn, ett ljus för ungdomarna
som av olika anledningar ”kommit ur kurs”. Vår uppgift är att
vägleda och motivera den unge att utveckla sina styrkor och
intressen. Vi ger den unge redskap att hitta sig själv och tro
på den egna förmågan för att sedan kunna ”segla vidare”!
Vår målgrupp är pojkar 14-18 år med placering enligt
SOL och LVU.
Vi har ett nära och väl inarbetat samarbete med ortens
F-9 skola och gymnasiet som har erfarenhet av att arbeta
med ungdomar som kräver extra stöd. Flera av våra medarbetare har pedagogisk utbildning och medverkar och
följer ungdomarna på plats i skolan.

Tuna Backe Stödlägenheter
Fristående lägenheter i vanliga
hyreshus. Möblerade och
grundutrustade. Försörjningsstöd
inkluderas i dygnskostnad för
stödboende. Även skyddat boende.
Vi har 17 års erfarenhet.
Se vår hemsida för mer info.

tunabacke@telia.com
070-4387150
www.tunabacke.nu
Fyrens HVB AB • Lasarettsvägen 19
• 880 50 Backe • 0624 - 800 190

Omsorg24

Skapar kontroll över ditt
HVB och LSS- boende
• Smart schema
• Smidig tidrapportering
• Underlag för lönehantering
• Elektronisk signering
• Ärendehantering
• Dokument
• HR-system

www.omsorg24.se
Omsorg24_annons_190x130_HVB_LSS_170217.indd 1

2017-02-20 09:15

Familjeliknande
BARA
DET BÄSTA ÄR HVB
GOTT NOG
4 platser
FÖR
ERA UNGDOMAR!

Vid eventuell intresseförfrågan var vänlig ring:
Katarina Jönsson, föreståndare, 070-357 35 61
Adress: HVB-hemmet MERCY, Promenaden 4, 916 31 Bjurholm
Mail: hvb-hemmet.mercy@hotmail.com

Ett mindre HVB-hem för ungdomar 13-20 år. Psykosocial
problematik samt lättare psykiska störningar. Vi skräddarsyr en individuell behandlingsplan i
samråd med socialtjänsten. Stor vikt vid
ungdomarnas egna behov och intressen.
Bjurholm är en mindre kommun med god
sammanhållning där vi har nära samarbete med skolan.

våren

HVB&LSS Världen

HVBdagen

Stockholm

Program

2017

Plats: 7A Odenplan
Pris: Kostnadsfritt

8.30

Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

”Diagnoskännedom med tyngdpunkt på neuropsykiatriska funktionshinder
(ADHD och Autism), annan psykiatrisk samsjuklighet som depression- och
ångesttillstånd samt bemötande och samverkan”
Föreläsare: Christian Johansson, specialistläkare och psykiatriker med lång och
gedigen erfarenhet inom psykiatrin.

22/3

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

Christian
Johansson

11.00 ”Diagnoskännedom med tyngdpunkt på neuropsykiatriska...”
Föreläsningen fortsätter.

11.45 Lättare lunch
13.00 ”Bemötande, kommunikation, samtalsmetodik, konflikthantering och

värdegrundsfrågor”
Föreläsare: Angelica Frithiof, Fil. kand. inom humaniora samt utbildningar inom
medicinsk etik, psykologi, lösningsfokus och samtalsmetodik.

13.45 Fika och mingel med utställarna
14.15 ”Sprit istället för närvaro. Rus istället för verklighet.”

Angelica Frithiof

Föreläsare: Susanna Alakoski, gjorde författardebut med Svinalängorna, som
belönades med Augustpriset och som sedan blev både pjäs och film.
Susanna är socionom och utsågs år 2015 till hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa
och samhälle vid Malmö högskola.

Susanna Alakoski

Anmäl dig på: hvbguiden.se

LSSdagen

Stockholm

23/3

15.00 Vi avrundar dagen med utlottning av fantastiska priser!

Program

Plats: 7A Odenplan
Pris: Kostnadsfritt

8.30

Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

”Mångfald, Jämställdhet och Likabehandling”
Föreläsare: Johanna Lundin, mångårig erfarenhet av att leda jämställdhetsutveckling praktiskt och teoretiskt.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna
11.00 ”Lyssna för att förstå, så skapar vi trygghet och kontakt i bemötandet som
ökar chansen till samarbete”
Föreläsare: Ola Tornberg, föreläsare och kommunikationstränare.

I sin föreläsning tar han upp skillnaden mellan olika sätt att kommunicera och vilka effekter det
kan få.

11.45 Lättare lunch
13.00 ”Hjärnans roll vid beteenden och känslor, minnen och tankar”
Johanna Lundin

Föreläsare: Åke Pålshammar, neuropsykolog och universitetslektor vid
Uppsala Universitet.

Ola Tornberg

13.45 Fika och mingel med utställarna
14.15 ”Livets berg- och dalbana”

Åke Pålshammar

Charlotte Ohlson
Bresciani

Anmäl dig på: lssguiden.se

Föreläsare: Charlotte Ohlson Bresciani, föreläsare och utbildare i bemötande.
För 9 år sedan förändrades Charlottes liv totalt i en olycka när hon skulle rädda sin
son. Hon tar er med på den långa, stundtals tuffa resa hon gör för att uppnå samma
livskvalitet som innan olyckan.

15.00 Vi avrundar dagen med utlottning av fantastiska priser!

Sveriges största söktjänster för att hitta HVB-hem och LSS-verksamheter hvbguiden.se & lssguiden.se
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2017

våren

HVB&LSS Världen

Program

Plats: Växjö Konserthus
Pris: Kostnadsfritt

8.30

Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

”ADHD - den osynliga funktionsnedsättningen”
Föreläsare: Tove Lundin, frilansjournalist, (H)järnkolls ambassadör och föreläser
om ADHD. Hon jobbar också på St:Görans sjukhus avdelning för bipolärsjuka
som ”Medarbetare med brukarerfarenhet”.

HVB/
LSS-dagen
Växjö

4/4

10.15 Kaffe och mingel med utställarna
11.00 ”Psykos, Schizofreni, Drogberoende, Tillfrisknande, Hopp, Förståelse”
Föreläsare: Marcus Sandborg, föreläsare med såväl praktisk som teoretisk kunskap.

11.45 Lättare lunch
13.00 ”Lyssna för att förstå, så skapar vi trygghet och kontakt i bemötandet som
ökar chansen till samarbete”
Föreläsare: Ola Tornberg, föreläsare och kommunikationstränare.

Tove Lundin

Marcus Sandborg

Ola Tornberg

Håkan Svensson

13.45 Fika och mingel med utställarna
14.15 ”Ett skrynkligt ess i rockärmen”
Föreläsare: Håkan Svensson, en av världens få sjukgymnaster med CP-skada.
Målet har han uppnått genom att vända upp och ner på begreppet handikappad,
genom att ifrågasätta gamla invanda tankesätt och hitta nya lösningar.

15.00 Vi avrundar dagen med utlottning av fantastiska priser!

Program

Plats: Göteborgs Konserthus
Pris: Kostnadsfritt

8.30

Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

”Psykos, Schizofreni, Drogberoende, Tillfrisknande, Hopp, Förståelse”
Föreläsare: Marcus Sandborg, föreläsare med såväl praktisk som teoretisk
kunskap.

Anmäl dig på: hvbguiden.se
eller lssguiden.se

HVBdagen
Göteborg

4/5

10.15 Kaffe och mingel med utställarna
11.00 ”Hantera konflikter och utmanande beteenden”
Föreläsare: Axel Fors, socionom och kriminolog.
Hur kan vi förebygga hot och våld på jobbet? Hur ska vi bemöta utmanande
beteenden? I konflikthantering ingår att identifiera specifika risksituationer, ha
kunskap om aggression, vara medveten om sig själv och de människor man möter.

11.45 Lättare lunch
13.00 ”Placering och omplacering av ensamkommande barn”

Marcus Sandborg

Axel Fors

Finn Kronsporre

Hasse Carlsson

Föreläsare: Finn Kronsporre, jurist och konsult.

13.45 Fika och mingel med utställarna
14.15 ”Jobbar vi ihop eller bara samtidigt? Om samarbete, kommunikation
och inre ledarskap!”
Föreläsare: Hasse Carlsson, föreläsare och inspiratör.

15.00 Vi avrundar dagen med utlottning av fantastiska priser!
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Anmäl dig på: hvbguiden.se
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våren

HVB&LSS Världen

Program

LSSdagen
Göteborg

5/5

2017

Plats: Konserthuset Göteborg
Pris: Kostnadsfritt

8.30

Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

”Högaktuella frågor inom personlig assistans”
Föreläsare: Finn Kronsporre, jurist och konsult.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna
11.00 ”Görans resa från särskola och arbetsliv till att bo i egen lägenhet med stöd”
Föreläsare: Göran Tingström, föreläsare med egna erfarenheter
som funktionsnedsatt.

11.45 Lättare lunch
13.00 ”Att bemöta med utvecklande kommunikation”
Föreläsare: Lasse ”Brandmannen” Gustavson, föreläsare, fd brandman.
Med värme och humor delar Lasse med sig av kunskap och erfarenheter kring att
möta kollegor och brukare på ett utvecklande vis. Självkänsla, engagemang och
utforskande attityd är ledord för hur vi kan skapa en utvecklande samarbetskultur.

Finn Kronsporre

13.45 Fika och mingel med utställarna
14.15 ”Att bemöta med utvecklande kommunikation”
Göran Tingström

Lasse Gustavson

Anmäl dig på: lssguiden.se

Föreläsningen fortsätter.
Föreläsare: Lasse ”Brandmannen” Gustavson

15.00 Vi avrundar dagen med utlottning av fantastiska priser!

Program

FamiljehemsDagen
Stockholm

22/5

Plats: Sheraton Stockholm Hotel
Pris: Kostnadsfritt

8.30

Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

”Sex som skadar”
Föreläsare: Ulla Thorslund, Leg psykolog.
Ulla har mångårig klinisk erfarenhet av barn och unga med sexuella beteendeproblem.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna
11.00 ”Sex som skadar”
Föreläsningen fortsätter.
Föreläsare: Ulla Thorslund, Leg psykolog.

11.45 Lättare lunch
13.00 ”Utsatthet och Utanförskap bland barn och unga”
Föreläsare: Lasse Mattila, socionom med egen erfarenhet.

Ulla Thorslund

13.45 Fika och mingel med utställarna
14.15 ”Barn i dolda riskmiljöer, barn vi möter med utsatthet vi inte ser”

Lasse Mattila

Lydia Springer

Anmäl dig på: hvbguiden.se

Föreläsare Lydia Springer, specialist i klinisk psykologi.
Barn till föräldrar med utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter, såsom
ADHD och autism, riskerar att diskrimineras i samhället då deras behov inte
uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning.

15.00 Vi avrundar dagen med utlottning av fantastiska priser!

Sveriges största söktjänster för att hitta HVB-hem och LSS-verksamheter hvbguiden.se & lssguiden.se
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våren

HVB&LSS Världen

Plats: Radisson Blu Metropol Hotel
Pris: Kostnadsfritt

Program
8.30
9.30

Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

HVB-dagen/
FamiljehemsDagen

Helsingborg

30/5

”Unga droganvändare - en tydlig riskgrupp för psykisk ohälsa”
Föreläsare: Torkel Richert, lektor i socialt arbete, Malmö högskola.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna
11.00 ”Hantera konflikter och utmanande beteenden”
Föreläsare: Maria Bauer, beteendevetare och utbildad handledare.
Hur kan vi förebygga hot och våld på jobbet? Hur ska vi bemöta utmanande
beteenden? I konflikthantering ingår att identifiera specifika risksituationer, ha
kunskap om aggression, vara medveten om sig själv och de människor man möter.

11.45 Lättare lunch
13.00 ”Psykos, Schizofreni, Drogberoende, Tillfrisknande, Hopp, Förståelse”

Torkel Richert

Maria Bauer

Marcus Sandborg

Hasse Carlsson

Föreläsare: Marcus Sandborg, föreläsare med såväl praktisk som
teoretisk kunskap.

13.45 Fika och mingel med utställarna
14.15 ”Jobbar vi ihop eller bara samtidigt? Om samarbete, kommunikation
och inre ledarskap!”
Föreläsare: Hasse Carlsson, föreläsare och inspiratör.

15.00 Vi avrundar dagen med utlottning av fantastiska priser!

Sveriges största söktjänst inom HVB och familjehem!

Anmäl dig på: hvbguiden.se

Söktjänsten för dig som placerar inom LSS/SoL

Placeringstjänst

Söker du HVB- eller familjehem för en brukare? På HVBGuiden.se kan du anonymt och
kostnadsfritt lämna in en placeringsförfrågan
så matchar vi den mot verksamheter över
hela landet.

30

Söker du en LSS- eller SoL-verksamhet
för en brukare med funktionsnedsättning? På
LSSGuiden.se kan du anonymt och kostnadsfritt lämna in en placeringsförfrågan så matchar vi den mot verksamheter över hela landet.

• Vi är oberoende och matchar din
placeringsförfrågan mot alla verksamheter.

• Vi är oberoende och matchar din
placeringsförfrågan mot alla verksamheter.

• Du läser svaren från verksamheterna
i lugn och ro.

• Du läser svaren från verksamheterna
i lugn och ro.

• Du väljer vilka verksamheter du vill kontakta.

• Du väljer vilka verksamheter du vill kontakta.

• Du kan välja att vara anonym och slipper
risken att bli nedringd.

• Du kan välja att vara anonym och slipper
risken att bli nedringd.

Gå in på HVBGuiden.se
för att lämna placeringsförfrågan!

Gå in på LSSGuiden.se
för att lämna placeringsförfrågan!

hvbguiden.se & lssguiden.se Sveriges största söktjänster för att hitta HVB-hem och LSS-verksamheter

Svenska Vård – en medlemsnära
branschorganisation med fokus på
kvalitet och kompetens

Svenska Vård är en branschorganisation för fristående utförare inom vård,
omsorg och behandling. Vårt uppdrag är att förbättra och underlätta våra
medlemmars vardag. Vi är måna om att fristående utförare ges möjlighet att
bidra på lika villkor som offentliga verksamheter. Som medlem i Svenska Vård
stödjer du ett konstruktivt och positivt påverkansarbete där kvalitet alltid
står i fokus.

”8 av 10 socialchefer i landets kommuner anser att fristående utförare
i mycket eller ganska stor utsträckning bidrar till kvalitetsutveckling av
svensk socialtjänst.”
Källa: Skop-undersökning 2016 genomförd på uppdrag av Svenska Vård

Som medlem får du bland annat tillgång till:
•

Branschanpassade försäkringar för din verksamhet och personal.

•

Erbjudanden och förmåner som ger ekonomiska fördelar.

•

Handledningen i systematiskt kvalitetsledningssystem.

•

Ett brett nätverk inom vård, omsorg och behandling.

•

Förmånligt pris på IT-stöd för systematiskt kvalitetsledningsarbete.

•

Stöd och vägledning i frågor som rör lagar, regelverk och krav.

•

Rabatt på utbildningar i exempelvis systematiskt kvalitetsledningsarbete, riskanalys,
egenkontroll, dokumentation för LSS/HVB, mediahantering samt temadagar i BBIC.

Vill du veta mer om vårt arbete med att påverka de verksamhetsnära
förutsättningarna för fristående utförare och vilken nytta din verksamhet har
av ett medlemskap? Tveka inte att ta kontakt med Svenska Vård.

Besök gärna vår hemsida www.svenskavard.se eller skriv till info@svenskavard.se.

Posttidning B
Returadress: HVB&LSS Världen
Box 4028, 169 04 Solna
Adressändring: adress@hvblssvarlden.se

Ensamkommande
med problematik
15 – 19 år

Hovab Care HVB
Karlskrona

Psykolog med utredningsmöjlighet
Akutplaceringar
Hämtservice
www.hovab.se 0708 22 88 89

