
Magelungens hemmasittarprogram (HSP) är ett manual-
baserat behandlingsprogram som vänder sig till ungdomar, 
familj och skola. Syftet med HSP är att hjälpa elever med 
omfattande skolfrånvaro och hög grad av social isolering 
tillbaka till en fungerande skolgång. Insatsen utförs på 
hemmaplan och i skolmiljön. Arbetet sker med hög intensitet 
och erbjuder möjlighet att träffa ungdom, föräldrar och 
skola flera gånger per vecka. Föräldrar har tillgång till stöd 
via jourtelefon dygnet runt. Teoretisk grund för HSP är 
inlärningsteori.

HSP-insatsen består av följande delar:

Kartläggningsfas – Insatsen inleds med kartläggning av vad 
som orsakat skolfrånvaron och faktorer som vidmakthåller 
den. Under kartläggningen träffar behandlingsteamet 
ungdomen, föräldrarna, skolan och andra viktiga 
personer. Kartläggningen resulterar i en beteendeanalys 
och en behandlingsplan vilken ligger till grund för 
behandlingsinsatsen.

Behandlingsfas – Behandlingen utförs i tätt samarbete med 
föräldrar och skola. Interventioner som görs varierar beroende 
på orsak till skolfrånvaron men gemensamt handlar det om 
att i små steg närma sig skolan. Att ge ungdom, föräldrar och 
skola mer kunskap om problematiken är en vanlig grund för 
behandlingen. Därefter görs en planering för hur man ska 
nå målet ökad skolnärvaro. Vi tittar på vilka färdigheter som 
behöver förstärkas och hur dessa ska tränas.

Vidmakthållandefas – Syftet är att resultat av behandlingen 
ska hålla i sig över tid. Behandlarna skapar tillsammans med 
ungdomen, familjen och skolan en plan där man tittar på risk- 
och skyddsfaktorer framåt och diskuterar möjliga åtgärder 
vid återfall.

Så går det för ungdomarna 

- Ungdomarnas mående är efter behandling bättre än innan,
med mindre svårigheter, högre tillfredsställelse med livet och
en lägre grad av ångest och depression. *
- Ungdomarnas skolnärvaro är högre efter behandling jämfört
med innan. **
- 100 % av tillfrågade vårdnadshavare tycker att deras barn
påverkats positivt av tiden på Magelungen. ***
- 75 % av tillfrågade socialsekreterare tycker att samarbetet
med Magelungen fungerar mycket bra. **

För mer information kontakta:

Carina Wilén, chef
Magelungen Öppenvård Mälardalen
070 611 11 56
carina.wilen@magelungen.com

Utöver HSP erbjuder Magelungens 
öppenvårdsenheter följande insatser:  

- FUNKA + behandlingsfamilj
- FUNKA hemma
- FUNKA familjehem

* Forskningsrapport 8 & 11 ** Forskningsrapport 11 *** Brukarundersökning 2018
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Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt 
företag som bildades 1993. Vi arbetar med att bidra 
till samhällsnytta och innovationskraft genom ett 
brett utbud av kostnadseffektiva insatser och tjänster 
inom skola och behandling präglade av samverkan, 
kompetens och engagemang. Vår unika företagsform 
är en garant för god kvalitet och långsiktighet.

Läs mer om vår verksamhet på: 
www.magelungen.com
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