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Villa Svanholmen
HVB för flickor/unga kvinnor 15-22 år med psykosocial problematik

Om Villa Svanholmen
Villa Svanholmen är ett HVB-hem beläget en halv 
mil norr om Osby i norra Skåne, med en vacker sjö 
och fin natur alldeles runt husknuten. Vi arbetar med 
behandling och utredning av flickor/unga kvinnor 
som har psykosocial problematik. Vi riktar oss särskilt 
till flickor/unga kvinnor som har missbruksproblema-
tik, eller begynnande sådan, och vi erbjuder struktur-
erade behandlingsprogram för missbruksproblema-
tik. Problematiken kan vara kombinerad med bland 
annat att flickan/den unga kvinnan har varit utsatt 
för någon form av våld och/eller har ett utagerande 
beteende och svårigheter med känsloreglering samt 
har svårigheter i relationer.
Kombinationen av problematik innefattar även att 
det kan finnas en neuropsykiatrisk funktionsned- 
sättning såsom ADHD eller/och Autismspektrum.

Målgrupp - Vem kan vi hjälpa?
Vår målgrupp är flickor/unga kvinnor 15-22 år med 
psykosocial problematik, som innefattar:
• Missbruksproblematik eller begynnande miss-

bruk
• Att ungdomen vistas i olämpliga miljöer
• Våldsutsatthet (har varit utsatt för hot och/eller 

våld i nära relation eller av någon utanför det 
egna nätverket)

• Psykisk ohälsa; såsom ångestproblematik, de-
pressioner

• Svårigheter i familjen och i nära relationer

• Utagerande beteende och/eller svårigheter med 
känsloreglering

• Begynnande kriminalitet

Vi har möjlighet att på uppdrag av socialtjänsten 
genomföra utredningar med neuropsykiatriska 
frågeställningar. Vi har en psykolog knuten till verk-
samheten som utför våra utredningar i samarbete 
med behandlingspersonalen.

Vilka är vi som arbetar på 
Villa Svanholmen?
Vi som arbetar på Villa Svanholmen har god kom-
petens och gedigen erfarenhet av att arbeta med 
unga i svåra livssituationer. Behandlingspedagoger-
na har specialiserats, genom både utbildning och 
arbetslivserfarenhet, i att arbeta specifikt med vår 
målgrupp.

• Föreståndare är socionom med 20 års erfaren-
het av att arbeta med socialt arbete, främst med 
frågor som rör barn/unga och familjer, våld i 
nära relationer, utredning och behandling.

• Behandlingsansvarig är 
socionom med grundläg-
gande psykoterapiut-
bildning med inriktning 
familjeterapi (Steg 1). 



• Samordnare och behandlingspedagoger har 
social-/behandlingspedagogutbildning eller  
annan adekvat utbildning och erfarenhet. Be-
handlingspedagoger har utbildning i strukture-
rade behandlingsprogram, såsom A-CRA, Åter-
fallsprevention, re-Pulse och MI-motiverande 
samtal.

• En behandlingspedagog är utbildad dramaped-
agog.

• Psykolog är knuten till verksamheten för enskil-
da samtal, bedömningar och utredningar samt 
gällande handledning till personal.

• All personal har regelbunden handledning 
av extern handledare i behandlingsmetoden     
Connect. 

• Sjuksköterska är knuten till verksamheten,       
gällande medicinska frågor.

Hur kan Villa Svanholmen hjälpa dig?
Som inskriven klient har du en kontaktperson på 
Villa Svanholmen. Kontaktpersonen är en av våra 
behandlingspedagoger. Tillsammans med kon-
taktpersonen planerar du allt det praktiska som rör 
behandlingen och ditt boende på Villa Svanholmen. 
Kontaktpersonen har regelbundna samtal med dig 
och har också kontakt med din socialsekreterare och 
med din familj/nätverk. Din kontaktperson är med 
på uppföljningsmöten och tillsammans med dig gör 
ni en genomförandeplan för din behandling. Behan-
dlingsansvarig deltar också i uppföljningsmöten och 
är aktivt delaktig i behandlingsplanering. Det är en 
trygghet för dig att veta att du har en kontaktperson 
och en behandlingsansvarig, som du kan vända dig 
till om du undrar något. Utöver din kontaktperson 
finns samtlig personal på Villa Svanholmen där för 
dig för att ge dig det stöd som du behöver.

Du erbjuds strukturerade behandlingssamtal, utifrån 
specifika metoder, med någon av våra behandling-
spedagoger. Dessa samtal är individuella och
bestäms utifrån din problematik. Vi utgår alltid ifrån 
ett icke-fördömande förhållningssätt i samtliga 
metoder och samtal. Vi utgår ifrån att du är en egen 
unik individ och vi finns till för att stötta dig på din 
väg till ett självständigt liv.

Våra metoder och arbetssätt
Connect - vårt förhållningssätt i 
behandlingsarbetet
Som grund i vårt dagliga behandlingsarbete arbetar 
vi utifrån metoden Connect. Villa Svanholmen är 
sedan år 2015 certifierade i denna metod. Connect 
är ett anknytningsbaserat program som bygger på 
grundläggande principer om anknytning, relationer, 
kommunikationsmönster och barns/ungdomars 
utveckling. Forskning visar att goda relationer till 
viktiga närstående personer har en grundläggande 
betydelse och påverkan genom hela livet.

Genom att erbjuda en trygg miljö och en empatisk
kommunikation kan behandlingspersonal möjliggöra 
skapandet av goda, tillitsfulla och trygga relationer. 
En trygg anknytning kan, enligt forskning, kopplas 
till bra och nära vänskapsrelationer, mindre aggres-
sivitet, bättre skolresultat, ökad social förmåga och 
bättre förmåga att uttrycka egna samt förstå andras 
känslor. 



Detta förhållningssätt är också Villa Svanholmens 
förhållningssätt, vi vill vara en trygg bas för de 
flickor/unga kvinnor som vistas hos oss för vård 
och behandling och skapa goda förutsättningar för 
en positiv och varaktig förändring för varje enskild 
individ.

Den professionella relationen präglas av empati och 
respekt tillsammans med bred kunskap om individens 
symptom. Vi har hög symptomtolerans och arbetar 
utifrån ett lågaffektivt bemötande, vilket ställer krav 
på bredd i behandlarkompetensen då vi möter 
individen utifrån hens specifika behov. Genom ett 
lösningsfokuserat förhållningssätt och motiverande 
samtal arbetar vi med att stärka flickans/den unga 
kvinnans egen motivation till positiv förändring. Vi 
arbetar för att framhäva individens egna resurser 
och förmågor samt att förstärka dessa.

Nätverksarbete
Vi arbetar med att involvera vårdnadshavare/andra 
närstående/viktiga personer i förändringsproces-
sen/behandlingen. Varje familj/nätverk är unikt och 
vi skräddarsyr nätverksarbetet utifrån hur det ser ut 
för just dig och din familj/ditt nätverk.
Vi har möjlighet att ta emot vårdnadshavare/familj/
viktiga närstående på besök i verksamheten och 
erbjuder övernattning för långväga gäster i en 
boendestuga som ligger på vår tomt i anslutning till 
verksamheten.

A-CRA
A-CRA är en metod som bygger på MI (moti-
verande samtal) och KBT (kognitiv beteendeterapi) 
och utgörs av en serie strukturerade samtal och riktar 
sig till ungdomar och unga vuxna som har missbruk-

sproblematik. Ett par samtal genomförs också med 
vårdnadshavare/annan viktig vuxen och ett par 
samtal genomförs tillsammans med ungdomen och 
vårdnadshavare, eller annan viktig vuxen.

Målsättningen med A-CRA är att ungdomen/den 
unga vuxna ska nå:
• En nykter och drogfri livsstil
• Nyktra och drogfria vänner och aktiviteter
• Förbättrade familjerelationer
• Förbättrade relationer med vänner
• Kunna kommunicera på ett mer tillfredsställande 

sätt
• Att vårdnadshavare/annan viktig vuxen effektivt 

kan stötta ungdomen/den unga vuxna

ÅP (Återfallsprevention)
Återfallsprevention är en form av kognitiv beteen-
deterapi (KBT) som syftar till att förebygga återfall i 
missbruk och utgörs av en serie strukturerade samtal.

Metoden syftar till att ge dig färdigheter i att själv 
påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen, 
för att undvika återfall. Färdigheterna handlar bland 
annat om att kunna tacka nej till droger och alkohol 
på ett effektivt sätt. Färdigheterna handlar också 
om att deltagaren i behandlingen tillägnar sig ökad 
förmåga att känna igen, undvika och hantera risksit-
uationer för återfall.

MI (motiverande samtal)
Motiverande samtal på Villa Svanholmen utgörs av 
många av de samtal som sker i vardagen med de 
flickor/unga kvinnor som vistas hos oss för vård och 
behandling.



Motiverande samtal är ett förhållningssätt och en 
kommunikationsform där målet är att uppnå ökad 
egen motivation till beteendeförändring. Samtalen 
syftar till att öka den egna medvetenheten hos den 
unga om vilka konsekvenser och risker som ett visst 
beteende för med sig och öka den inre motivationen 
till en förändring, en förändring som för med sig 
positiva konsekvenser för den ungas liv.
Villa Svanholmens behandlingspersonal har också 
möjlighet att erbjuda samtal utifrån rePulse och ART, 
dessa samtal handlar specifikt om känsloreglering 
och social färdighetsträning.

Gruppverksamhet
Kvällsamling
Varje kväll har vi en kvällsamling, där pratar vi om 
dagen som varit och samtalar kring olika aktuella 
frågor.

Livskunskap
En kväll i veckan har vi Livskunskap, här tas olika 
viktiga teman upp, det kan vara jämställdhet, hur 
vi ser på varandra och omvärlden, olika samhälls-
frågor, hur vi uttrycker våra känslor med mera. I 
Livskunskapen görs olika övningar och reflektioner 
utifrån dramapedagogik.

GEAP (Girls emotional awareness program)
En dag i veckan åker gruppen tillsammans med 
personal iväg från Villa Svanholmen för att delta 
i GEAP. Vi åker till ett gym, och tränar och däreft-
er äter vi en bit mat för att sedan ha gruppsamtal 
utifrån olika i förväg bestämda teman. Gruppsam-
tals- och träningsledaren är socialpedagog och 
även Crossfit instruktör. Forskning visar att träning 
har god effekt på det psykiska måendet och visar 
på minskade depressions- och ångestsymtom samt 
ökad koncentrationsförmåga med mera. Vi männis-
kor mår bra av att träna och vi på Villa Svanholmen 
uppmuntrar till träning på olika sätt i behandlings-
vardagen.

Delaktighet och inflytande
Du är delaktig i din egen behandling, i din planering 
för veckan och tiden på Villa Svanholmen. Genom 
att vara delaktig har du också ett inflytande över hur 
du önskar att din behandlingsprocess ska fortlöpa. 
Tillsammans med dig görs en genomförandeplan, 
veckoplaneringar med mera.
På kvällsamlingar har du också möjlighet att komma 
med synpunkter på hur du tycker att det fungerar 
i gruppen och i verksamheten på daglig basis. Du 
har i gruppen möjlighet att tillsammans med andra 
inskrivna klienter komma med önskemål på till ex-
empel gemensamma aktiviteter. Du kan också skriva 
ned dina synpunkter och önskemål och lägga i vår 
förslagslåda. Vid inskrivningen får du information 
om vart du vänder dig om du har synpunkter på din 
behandling och annat som rör verksamheten.

Skola eller annan viktig sysselsättning
I samband med placering gör verksamheten en 

inventering av tidigare erfarenheter av skolgång. 
Verksamheten har kontakt med kommunala skolor i 
närområdet där ett inskrivningsmöte ordnas snarast 
möjligt, beroende på hur planeringen för just dig 
ser ut. Vi har alltid ett nära samarbete med skolan 
och kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att 
skolgången fungerar och att vid behov problemlösa 
och göra anpassningar för att möta flickans/den 
unga kvinnans behov av stöd.
Om skola inte är aktuell stöttar personalen på Villa 
Svanholmen den unga i att söka praktik eller arbete
och motiverar till detta. Du får stöd i kontakter med 
arbetsförmedlingen och andra relevanta instanser.



Dagliga aktiviteter
På Villa Svanholmen uppmuntrar vi till att du har eget 
fritidsintresse och vi stöttar dig i att utöva ditt intresse. 
Det kan t ex vara träning, dans, konst, musik eller 
något annat som just du är intresserad av. Träning 
uppmuntrar vi alla våra klienter till och vi besöker 
regelbundet ett gym i Osby, där det finns det olika 
träningspass att välja mellan.

På vårt gemensamma boende hjälps vi alla åt, vi har 
städdagar både för gemensamma utrymmen och de 
egna boenderummen. Du bokar dina tvättider och 
tar hand om din egen tvätt. Vi lagar mat på boendet 
och uppmuntrar till delaktighet i matlagningen. Detta 
är en del i det som kallas ADL – allmändaglig livs-
föring och träning i detta är mycket viktig i din väg 
mot ett självständigt liv. Självklart får du det stöd som 
just du behöver i detta. Vi är alla olika och behöver 
olika stöd.

Stödboende
Villa Svanholmen har två stödboendeplatser, dessa 
består av boende i egen lägenhet inom Villa Svan-
holmens försorg, med stödinsatser av personal på 
Villa Svanholmen. Våra två lägenheter är belägna 
i Osby, endast 5 minuters körtid ifrån Villa Svanhol-
men HVB. Du kan söka plats direkt i vårt stödboende 
men du kan också söka plats i vårt stödboende 
under tiden du vistas för vård och behandling på 
vårt HVB.

Solveig Bjarnadottir
Föreståndare
076-875 53 77
solveig.bjarnadottir@humana.se

Jeanette Malmberg
Behandlingsansvarig
076-875 50 66
jeanette.malmberg@humana.se

Central placeringsförfrågan
0771-11 33 11
placering@humana.se

Humana Villa Svanholmen
Svanshals 1477
283 91 Osby

Telefon: 0479-42220
Fax: 0479-422 21

Besök oss gärna på:
www.humana.se/svanholmen
www.humana.se/iof


