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Attendo Stradivarius 
På Attendo Stradivarius HVB och stödboende arbetar vi med pojkar och 
flickor mellan 13-20 år. Vi välkomnar ungdomar med stor variation av 
problematik. Attendo Stradivarius har som grund att vara en flexibel 
verksamhet och vi tror på att varje individ är unik, värdefull och har 
möjlighet till god förändring. 

Vi utför professionell behandling i en hemliknande miljö där allt är ska-
pat utifrån småskalighet. Möjligheten till närhet och att bygga relatio-
ner är en grundförutsättning i förändringsarbetet. Ungdomen är med 
och påverkar både behandlingens innehåll och tempo vilket ger den 
unge personen en adekvat känsla av kontroll över sin egen behandling. 

Hos oss får varje 
individ  känna sig 
värdefull och får 

möjlighet att lyckas 
utifrån sina 

förutsättningar



Varje ungdom är en resurs
Vår målsättning är att hjälpa de ungdomar som bor hos oss till ett  
meningsfullt liv, utifrån varje individs förutsättningar. Vi ser varje 
ungdom som en resurs –  i mötet mellan ungdom och medarbetare sker 
en utveckling och förändring. Med god hjälp att bearbeta, acceptera och 
gå vidare kan en bra framtid skapas. På Stradivarius utgår vi från ett 
lågaffektivt bemötande och förhållningssätt tillsammans med tydlighet 
och struktur. 

Behandlingen
Direkt i anslutning till att ungdomen flyttar in görs en ADAD intervju. 
Behandlingen på Stradivarius består sedan av fyra delar

• Fasbehandling 

• Individuell behandling

• Daglig sysselsättning

• Stödboende



Behandlingens innehåll 
Fasbehandling
Behandlingen på Attendo Stradivarius är en fasbehandling, vilket 
innebär att behandlingen löper genom tre faser. Varje fas har ett visst 
innehåll och vissa generella förstärkningar. Vi anser att fasbehandling-
en ger en tydlighet i vad som ska utföras i varje fas på ett bra sätt. Den 
ger förutsägbarhet och en trygghet. Ungdomen får känna sig delaktig 
och kan påverka sin behandling samtidigt som en stor del av ansvaret 
läggs på ungdomen vad gäller takten på förändringen. 

På Attendo Stradivarius har vi tillgång till en extern psykolog som i fas 
1 gör en psykologutredning för ungdomar med det behovet. 

Individuell behandling, Motiverande samtal och RePULSE
I den individuella delen av behandlingen lägger vi fokus på varje ung-
doms unika svårigheter och behov. Vi har enskilda samtal och grupp-
samtal. Mycket av det som lärs sker i samspel med vår personal och 
andra vuxna. ADL träning och samtal vävs in i vardagen och ungdo-
marna får lära sig ta ansvar för sina handlingar. Varje ungdom har en 
utsedd kontaktperson. 

Ofta har de placerade ungdomarna problem med impulskontroll och 
känslohantering. Vi erbjuder därför RePULSE som är en samtalsserie 
som syftar till att öka förmågan till känslohantering. 

En gång per vecka har ungdomar utifrån individuella behov möjlig-
het att träffa en drogterapeut. Här erbjuder vi motiverande samtal, 
ADDIS, återfallsprevention och individuella samtal utifrån individens 
förutsättningar. 

Vi har även möjlighet till drogscreening.

”Det är viktigt med en kontaktperson, 
de ska vara förstående, ödmjuka, ärliga och 

att man kan snacka om allt”

Ungdom, 17 år



Daglig sysselsättning ger tydlighet och struktur
På Attendo Stradivarius har ungdomarna tillgång till daglig syssel-
sättning från dag 1. Detta för att sedan träna sig in i skola/praktik/
jobb. 

I stallet får ungdomarna följa stallets rutiner, regler och vanor som 
skapar en strukturerad och trygg miljö. Vår erfarenhet är att struk-
tur och regelbundenhet gör att ungdomarna och hästarna känner 
sig trygga och lugna. I arbetet i stallet ingår att få ungdomarna 
att förstå vikten av regler och rutiner i stallet, att se sig själva som 
delaktiga och viktiga i hästarnas vardag samt skapa en meningsfull 
fritidssysselsättning som man kanske vill fortsätta med efter place-
ringen.

Forskning visar att ungdomar 
och vuxna med neuropsykia-
triska diagnoser är i behov av 
tydlighet och struktur för att 
fungera på ett optimalt sätt. Vi 
tänker att genom att göra saker 
på samma tid varje dag kan 
stress och överraskningar und-
vikas vilket leder till ett bättre 
mående. 

Stödboende
Stradivarius stödboende är i för-
sta hand till för de ungdomar som bott på vårt HVB. När ungdomen 
är klar med sin behandling på HVB ges möjligheten att fortsätta 
behandlingen i stödboendet. Många ungdomar vill inte byta stad 
eller ”börja om från början” – berätta sin historia igen. I stödboendet 
kan ungdomen ha kvar sin dagliga sysselsättning, sin kontaktperson 
och känd personal.

På stödboende bor ungdomar 16-20 år. Insatsen i stödboendet bygger 
på individens behov. Här kartläggs ungdomens exekutiva förmågor 
och för de ungdomar som vill och har möjlighet hjälper vi till att ta 
körkort. Vi stödjer ungdomen att skapa sig ett liv, kanske i Skellef-
teå där de känner trygghet. 
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Verksamhetschef (VC): Biträdande VC: Verksamheten: 
Maria Hägglöf Lars Lundström 0910-71 01 70 
070-601 34 69  070-601 94 17  
maria.hagglof@attendo.se lars.lundstrom@attendo.se

Korta fakta om Attendo
• Sveriges äldsta omsorgsföretag, grundat 1985
• Verksamhet inom äldreomsorg, omsorg till
 personer med funktionsnedsättning    
 samt individ- och familjeomsorg
• Finns idag i Sverige, Finland och Danmark
• Totalt ca 25 000 medarbetare på    
 cirka 700 enheter i Norden
• Fler än 8 av 10 chefer i Attendo är kvinnor


