Utredningshem för
ungdomar och deras nätverk
i Dalarna

”Sjögården är ett utredningshem för
ungdomar i natursköna Svärdsjö utanför
Falun. Familjen och nätverket inkluderas
i utredningsarbetet så att vi tillsammans
kan hitta lösningar på det som behöver
bli annorlunda för att ungdomen ska få
en fungerande vardag.
Vår vision är att fler ungdomar ska få
möjlighet att växa upp under trygga
förhållanden i sitt befintliga nätverk med
sina föräldrar eller andra viktiga vuxna
som finns kvar för ungdomen under
uppväxten och in i vuxenlivet.”

Signs of Safety -vår arbetsmodell
För att nå visionen om att fler ungdomar ska kunna växa upp under trygga
förhållanden i sitt befintliga nätverk arbetar vi utifrån Signs of Safety som
är en modell för ett lösningsfokuserat och strukturerat barnskyddsarbete.
Särskilt vikt läggs inom Signs of Safety vid:
•
•
•
•
•
•
•

Ungdomens trygghet i framtiden
Det ungdomen gör bra
Det föräldrarna gör bra i sitt föräldraskap
Att göra ungdomens situation ”pratbar” med fokus på framtiden
Att involvera ungdomens och familjens nätverk
Att utforska ungdomens/familjens målbild
Att ungdomen/familjen vet vilka lösningar som fungerar för dem för
att ungdomen ska vara trygg och må bra i vardagen

Utredning
Den placerade ungdomens behov av vård och stöd utreds i enlighet med
socialtjänstens uppdragsbeskrivning, BBIC och Signs of Safety med
fokus på:
1. Ungdomens behov av omsorg och säkerhet (oro – styrkor, skydd)
2. Förälderns omsorgsförmåga (oro – styrkor, skydd)
3. Ungdomens nätverk (förekomst av trygga/stödjande personer,
resurser, skydd)
Utredningen utgår från fyra centrala frågeställningar:
•
•
•
•

Vad är vi oroliga för – framtida risk om ingen förändring sker
Vad fungerar bra – styrkor, skydd
Vad behöver hända – säkerhetsmål
Säkerhetsskalan – var befinner vi oss mellan ”framtida risk” (största
oro om ingen förändring sker) och ”säkerhetsmål” (ungdomen är helt
trygg i sin vardag)

Säkerhetsplanering
Säkerhetsplanering enligt Signs of Safety handlar om att tillsammans med
ungdomen och nätverket skapa en plan som visar att ungdomen är trygg
och har en fungerande vardag. En färdig säkerhetsplan innehåller detaljerade beskrivningar av hur vardagen runt ungdomen ska fungera och vem
som gör vad.
Arbetet är strukturerat och genomförs i flera steg där ett viktigt inslag är att
säkerställa att ungdomen själv och det närmaste nätverket förstår oron. Arbetet utgår hela tiden får ungdomens situation och ungdomen görs delaktig
på olika sätt, bland annat genom enskilda utredningssamtal.
Behandling
Strandgårdens behandling utgår från det som ungdomen behöver och nätverket vill ha hjälp att förändra utifrån de mål som formulerats under utredningen. Det är ett led i att ta med ungdomen på resan från “framtida
risk” till ”säkerhetsmål”.
Det lösningsfokuserade förhållningssättet är centralt, liksom tron
på att varje ungdom och familj kan skapa förändringar om de ges
förutsättningar. Behandlingen fokuserar på att förstärka det som fungerar
snarare än att fokusera på det som inte fungerar.

Vår personal
Sjögården har tillgång till behandlingspersonal, socionomer och
behandlingspedagoger, dygnet runt. Vid behov finns möjlighet till
psykologbedömning, psykologutredning, neuropsykiatrisk utredning och
läkarkontakt enligt separat överenskommelse.

Målgrupp
Sjögården tar emot ungdomar 13 – 17 år där socialtjänsten av
någon anledning känner oro för ungdomen utifrån den unges eget
beteende. Ungdomens familj och nätverk involveras utrednings- och
behandlingsarbetet och erbjuds möjlighet att bo med ungdomen på
Sjögården under utredningstiden för att vi tillsammans ska hitta lösningar
som gör att ungdomen får en fungerande vardag efter tiden på Sjögården.

Om Landa
Landa grundades 2008. Då precis som nu, var huvudgrenarna
konsulentstödd familjehemsvård och öppenvård. 2016 startades Landas
familj- och nätverksteam och utredningshemmet Strandgården.
Landa är det lilla, nära alternativet med stora möjligheter att hitta
fungerande lösningar för barn och deras nätverk.
Det som främst kännetecknar Landa är vår höga kompetens
och långa erfarenhet av socialt arbete med barn, unga, vuxna
och familjer.

Kontakt
För mer information om Sjögården och förfrågan om plats,
vänligen kontakta:
Malin Gnospelius, Föreståndare
023-666 07 71
malin.gnospelius@landa.se
Sjögården
Höganäsgården 1
790 23 Svärdsjö

www.landa.se

