
 

 Attendo IoF AB Broarp och Alma HVB    

Slussen 

 

HVB och Skola Attendo Broarp HVB består av fyra behandlingsenheter och en inslussenhet.  

På Slussen tar vi emot både akuta placeringar av ungdomar och placering av ungdomar för en  

kartläggning. Verksamheten är speciellt utformad för pojkar och flickor med problem orsakade av  

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial problematik. I vår skola tillgodoser 

vi att eleverna får en individuellt anpassad studiegång. Undervisningen är individanpassad med  

utbildning och behandlingsinsatser som går hand i hand. 

Vår inslussenhet ”Slussen” vänder sig till ungdomar med psykosociala och/ eller neuropsykiatriska 

svårigheter mellan 12-23 år. Verksamheten bedrivs i specialanpassade lägenheter där vi har 

sammanlagt 5 platser. På Slussen är man placerad i 12 veckor och genom kartläggning av behov 

och förutsättningar planeras för fortsatt placering i lämplig vårdform, tex Broarp. En viktig del under 

placeringstiden kommer att vara kartläggning av sociala färdigheter, individuella styrkor samt 

behovsområden. Detta kommer att testas med hjälp av strukturerade testmaterial och 

skattningsskalor. Resultatet ligger sedan till grund för de rekommendationer som Broarp lämnar till 

socialtjänsten i samband med avslutad kartläggningstid. Kartläggningen görs och sammanställs 

av behandlingsteam där även sjuksköterska, psykolog och läkare finns med. Innehåll i vården och 

behandlingen: Varje ungdom har en individuell genomförandeplan som beskriver dennes vård 

och behandling utifrån vårdplan och speciella kartläggningsfrågeställningar. En hörnsten i 

behandlingen kommer att vara den miljö som erbjuds. Ungdomen kommer att vistas i en tydlig, 

förutsägbar miljö med målsättning att varje enskild ungdom skall känna sig trygg och rättvist 

behandlad. Självkänslan stärker vi genom att hitta rätt nivå och genom att vi vill att alla skall 

lyckas. Stort fokus kommer att ligga på att ungdomen får möjlighet att pröva olika fritidsaktiviteter 

för att om möjligt hitta något som kan intressera denne över tid. Vi uppmuntrar eget ansvar 

gällande sitt rum, hygien och sina pengar. Vi har en ödmjuk, lärande inställning och tålamod att 

skapa en utvecklande förändring. Skolpliktiga ungdomar kommer att erbjudas plats på Broarp 

Slussens skola. I kartläggningen har skolan pedagoger som svarar på frågan var ungdomen 

befinner sig utbildningsmässigt. Där förbereds man också för hur man skall vidareutvecklas i sin 

egen utbildningsnivå med fokus på kärnämnen.  

Kartläggningen tar sin utgångspunkt i det individuella vårduppdrag som handläggaren ger oss. I 

vårduppdraget specificeras de konkreta frågeställningar som uppdragsgivaren vill att 

kartläggningen skall fokusera på.  

Utöver det individuella uppdraget finns generella teman för de 12 placeringsveckorna.  

Dessa är: 

Vecka 1-12 delmoment som ses över under denna tid: 

• Grunden läggs för placering på Slussen samt skola/ daglig verksamhet. Här är delaktighet  

nyckelordet! Inskrivningssamtal och sammanställning av tidigare dokumentation. Bli bekant  

med såväl avdelningens som den individuella strukturen. 
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• Hygien, bordskick, samspel mellan personal samt andra ungdomar, familj och nätverk. 

• Skolan utformar en studieplan med tillhörande anpassad studiegång. 

• Ha hand om sin egen ekonomi, följa med på inköp, social och mental stabilitet. 

• Skolan tar kontakt med kommunens utbildningsförvaltning. 

• Personalgruppen fokuserar på vad man mer vill/ behöver se hos ungdomen för att kunna  

göra en kartläggning. Planering för besök från föräldrar eller andra i nätverket. 

• Fokus ligger på samarbetsförmåga och motorik. Vi försöker hitta ett intresse om det inte  

redan finns något.  

• Avstämningsmöte med uppdragsgivare. Vi sammanfattar och presenterar här våra  

hittillsvarande bedömningar samt våra rekommendationer för framtida insatser.  

• Kartläggning av självständighet och sociala färdigheter. Ungdom får dessa veckor utföra  

uppgifter, såsom städ och matlagning mer självständigt. Man gör också aktiviteter såsom  

biobesök och utflykter. Kartläggningen är preliminärt klar och redovisas för socialtjänsten. 

 

Vecka 10-12 

Beroende på kommande insats ser dessa veckor väldigt individuella ut. 

Kontakt med närstående under Slussenplacering: 

Ungdomen har alltid rätt att ha telefonkontakt med föräldrar/vårdnadshavare/godman, advokat 

och socialtjänst. Ungdomen får ta emot besök från föräldrar eller vårdnadshavare. Hemresor sker i 

samråd med föräldrar/vårdnadshavare och socialtjänst. 

Hälso- och sjukvård/ Tandvård: 

Ungdomar som placeras kommer att ha sin ordinarie läkare kvar som medicinskt ansvarig. 

Ordinationslista förs med vid placering och Broarps sjuksköterska ser till att dela korrekta dosetter.  

 

Du är välkommen att kontakta oss för att få veta mer 

Helena Heynemann verksamhetschef Broarp pojkar/Broarp Alma  

Helena.heynemann@attendo.se  

Peder Ståhlhammar verksamhetschef/rektor Broarp Slussens skola 

Peder.ståhlhammar@attendo.se  
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