HVB
Omvida är ett litet företag med stor kompetens
inom vård och omsorg. Sedan 2015 arbetar vi
värderingsstyrt mot vårt mål: att bli ledande i
kvalitet, flexibilitet och arbetsglädje inom
områdena HVB, Stödboende, LSS och Familjehem.

Hem för vård eller boende (HVB) är till för ungdomar som av olika
anledningar inte kan bo med sina familjer eller vårdnadshavare. Ibland
behövs en vårdinsats; ibland bara en trygg plats i tillvaron. Omvida driver
idag två HVB-hem i enlighet med SoL och LVU. Hemmen är för pojkar i
åldrarna 14 – 17 år med psykosociala problem, begynnande missbruk,
normbrytande beteenden, kriminell livsstil och relationsproblem med
närstående eller andra i sitt nätverk. Båda boenden är i Skåne, men med hela
landet som upptagningsområde.

Vår inriktning
På socialtjänstens uppdrag och med ungdomens delaktighet arbetar vi
utifrån en miljöterapeutisk modell. Den enskilde erbjuds en individanpassad
boendemiljö med en meningsfull och trygg vardag. Vi skapar en
strukturerad och förutsägbar omgivning, där ungdomarna efter behov
erbjuds behandling, stöd och omsorg för att kunna utvecklas utifrån sina
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egna förutsättningar. Här betonar vi vikten av nyfikenhet och respekt i
mötet med klienten, som en förutsättning för förändring och utveckling.

Våra metoder
Den behandling vi erbjuder på våra HVB-hem tar sin utgångspunkt i den
beteendemetodiska modellen ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
Denna vetenskapligt grundade utveckling av KBT-metodiken har ökat
kraftigt i anseende och uppmärksamhet under senare år. ACT syftar till att
hjälpa individen att hitta ett förhållningssätt till sina tankar och känslor
som kan bana väg för ett rikt och meningsfullt liv.
Inom ACT arbetar vi med acceptans- och mindfulnessprocesser. Målet är att
inte behöva reagera impulsivt på det vi känner och tänker utan istället
kunna agera utifrån vad situationen kräver och vad som är bra för oss, och
på så sätt undvika onödigt lidande. ACT har även vidareutvecklats som
evidensbaserad behandling för kronisk smärta, missbruk och depression.
I vår miljöterapeutiska metodik ingår även MI (Motivational Interviewing
eller motiverande samtal). Det innebär att vår personal aktivt strävar efter
att förstå individen genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande. Här
blir behandlarens roll att hjälpa klienten till en egenformulerad förståelse
av sitt problem, egna argument för förändring, samt att stärka dennes
beslut och åtagande att genomföra förändringen.
Varje ungdom har en primär kontaktperson på boendet. Kontaktpersonen
har regelbundna enskilda samtal med sin klient. Hen har även det
övergripande ansvaret för kontakten med vårdansvarig socialsekreterare,
sjukvård, ungdomsmottagning, psykiatri, skola och anhöriga.
I verksamheten använder vi oss även av två grundläggande förhållningssätt
i mötet med våra klienter: Lågaffektivt bemötande vid problemskapande
beteende, samt Traumamedvetet arbete och omsorg.
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När en ungdom bedöms redo att gå vidare från HVB, kan Omvida erbjuda
stödboende i egen lägenhet. Ungdomen behåller då sin kontaktperson och
får kontinuitet i eventuell fortsatt behandling.

Vår kompetens
Vår medarbetargrupp representerar en bred kompetens med
högskoleutbildade socionomer, beteendevetare, socialpedagoger och
behandlingsassistenter. Samtliga har genomgått utbildning i ACT-metodik.
Många är dessutom vidareutbildade i miljöterapi, systemisk familjeterapi,
MI, trauma och samtalsmetodik. Vi tillämpar även obligatorisk extern
medarbetarhandledning.

Omvidas kvalitetsarbete
Det systematiska kvalitetsarbetet har högsta prioritet i alla våra
verksamheter, så även inom HVB. Detta arbete utgår med självklarhet från
gällande lagar och föreskrifter, och formas av vår föresats att ständigt
stärka och utveckla vår kvalitetskultur.
Vi arbetar systematiskt med:

• Policys, riktlinjer och rutiner.
• Uppföljning och utvärdering efter avslutad insats genom enkäter till
kund, klient, god man och anhöriga.

• Avvikelsehantering med grundlig hantering av klagomål och synpunkter,
samt goda rutiner utifrån Lex Sarah.

• Systematiskt förbättringsarbete gällande riskanalys.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga
inspektioner, både planerade och oanmälda, av alla Omvidas enheter.
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Våra boenden
HVB Sam, Landskrona (Pojkar 14-17 år)
HVB Felix, Arlöv (Pojkar 14-17 år)

Enhetschef HVB: Edin Avdic
Epost: edin.avdic@omvida.se
Telefon: 070–920 28 91
www.omvida.se
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