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Våra verksamheter
• Öppenvårdsprogram
• Öppenvårdsinsatser
• Insatser online
• Familjehemsvård  
• HVB – behandlingshem
• Stödboende
• Kolloverksamheter
•  Behandling med skola

• Resursskolor för elever i  
 omfattande behov av  
 särskilt stöd
 - Grundskolor
 - Gymnasium

• Akademi Magelungen

Öppenvårdsprogram 
Hemmasittarprogrammet

• Kartläggning och beteendeanalys
• Individuellt behandlingsarbete 
• Samordning mellan skola och socialtjänst
• Behandlingsarbete i hemmet och skolan
• Föräldrasamtal

Manualbaserat KBT-inriktat behandlingsarbete som vänder 
sig till ungdom, familj och skola där det finns omfattande 
skolfrånvaro och social isolering.
Teamet består av samordnare och ungdomsbehandlare som 
arbetar målinriktat mot skolnärvaro. 2 - 3 träffar per vecka med 
ungdom och familj samt telefonjour 7 dagar i veckan.

Funka hemma-programmet

• Kartläggning och beteendeanalys
• Samordning mellan socialtjänst och familj
• Behandlingsarbete i hemmet
• Föräldrasamtal

Manualbaserat KBT-inriktat behandlingsarbete som vänder 
sig till hela familjesystemet. Riktar sig till familjer med 
relationsproblematik, samspelssvårigheter och allvarlig 
beteendeproblematik. 
Teamet består av samordnare och ungdomsbehandlare som 
arbetar med tydligt målinriktat arbete i familjen. 2 - 3 träffar 
med ungdom och familj/familjehem samt telefonjour 7 dagar i 
veckan.



Funka familjehem

• Kartläggning och beteendeanalys 
• Samordning mellan socialtjänst, familjehem, föräldrar  

och skola
• Behandlingsarbete i hemmet och skolan

Manualbaserat KBT-inriktat behandlingsarbete som vänder sig 
till ungdom, familj och familjehem. Strukturerat och målinriktat 
behandlingsarbete med ungdom och dennes föräldrar. Insatsen 
kan ske inom Magelungens familjehem alternativt kommunens 
egna familjehem. 

Funka + behandlingsfamilj

• Manualbaserat program
• Samordning mellan familjehem, socialtjänst, skola och 

föräldrar
• Tidsbestämd insats med tydligt mål om när hemflytt ska ske
• Fasindelning: Kartläggningsfas - Behandlingsfas - 

Vidmakthållandefas

Funka + Behandlingsfamilj är ett manualbaserat 
behandlingsintensivt program vars målgrupp är ungdomar 
med allvarlig beteendeproblematik. Behandlingen genomförs 
huvudsakligen i en utbildad behandlingsfamilj med målet att 
ungdomen ska kunna flytta hem inom 1 – 1,5 år. 

Behandlingsteamet består av behandlingsledare, ungdoms-
behandlare, familjebehandlare och behandlingsfamilj. 
Behandlingsfamiljen handleds varje vecka. 
Behandlingsfamilj och föräldrar har tillgång till stöd via jourtelefon 
dygnet runt. Lämpar sig väl som ett steg för ungdom innan 
hemflytt från institution. 

 

Behandling online
Magelungen strävar efter att utveckla bättre insatser för barn, 
unga och deras familjer. Ett av de utvecklingsspåren är att vi nu 
erbjuder rena onlineinsatser. Det betyder att Magelungen nu 
kan nå och hjälpa ungdomar och familjer i hela Sverige. Flerta-
let av våra behandlingsinsatser går att utföra delvis online och 
Magelungen utvecklar ytterligare rena onlineinsatser. Den insats 
som utförs idag är Hemmasittarprogrammet som onlineinsats.

Hemmasittarprogrammet som onlineinsats 

Sedan 2008 har Magelungen fortlöpande arbetat med att ut-
veckla behandlingsmetoder för skolfrånvarande och socialt isole-
rade barn och ungdomar. 

Arbetet har resulterat i ett manualbaserat behandlingsprogram, 
Hemmasittarprogrammet (HSP) vars syfte är att bryta den sociala 
isoleringen och komma tillbaka till en fungerande skolgång. 

HSP riktar sig till ungdom, föräldrar och samarbetar med ungdo-
mens skola. Insatsen utgår från kognitiv beteendeterapi och sker 
i de tre faserna, kartläggning, behandling och vidmakthållande. 

Utvecklingsarbetet kring HSP online påbörjades under 2020. 
Upplägget bygger på samma teori, metod och erfarenhet som 
hemmasittarprogrammet. Skillnaden är att Magelungen har 
förfinat och utvecklat metoder för att arbeta med ungdomar, 
familjer och skolor online.  



 

Familjehemsvård
Magelungen arbetar både med konsulentstödda familjehem 
och familjehemsvård i kombination med våra behandlingspro-
gram.  
 
Vi startade 2002 med att arbeta enligt MTFC programmet, men 
har sedan många år vårt eget behandlingsprogram Funka+Be-
handlingsfamilj.  

Våra konsulentstödda familjehem startas ofta med en  
kortare behandlingsinsats för att stärka relationen mellan familj 
och ungdom. 

Det är våra öppenvårdsenheters behandlingsteam och famil-
jehemskonsulenter som arbetar med familjehemsvård och vi 
finns i Gävle, Göteborg, Helsingborg, Stockholm,  
Västerås och Örebro. 

Magelungens enheter som arbetar med familjehemsvård har 
tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård. 
Vidare är Magelungen certifierad av RFF  
(Riksföreningen för förstärkt familjehemsvård). 

Om du är intresserad av att ha uppdrag som behandlingsfamilj 
eller familjehem och med det vara en del i våra team runt en 
ungdom så kontakta oss. 

Titta gärn in på vår blogg på hemsidan så får du träffa några 
av oss.

HVB - behandlingshem
Magelungens behandlingshem erbjuder omsorg och 
behandling dygnetrunt till ungdomar 13–20 år. 
Vi vänder sig oss till ungdomar med sociala, psykiatriska  
och neuropsykiatriska svårigheter som ofta samspelar och 
skapar en komplex problematik. 
På behandlingshemmet skapar ungdomar och vuxna ett 
sammanhang där man får möjlighet att stärka sin egen 
förmåga och självkänsla. Vi möter varje enskild ungdom  
utifrån individuella behov och förutsättningar. 

BO - Stödboende
Magelungen BO erbjuder eget boende med designat upplägg 
och jourtelefon dygnet runt. Våra lägenheter finns placerade 
i olika delar av Stockholmsområdet. Vår målgrupp är unga 
vuxna och vi tar emot placeringar enligt SOL.
Vi arbetar med varierande problematik så som psykosocial 
problematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt 
riskbeteende för att utveckla missbruk eller kriminalitet. 

Kolloverksamheter
Våra kolloverksamheter finns som ett alternativ eller ett 
komplement till kontaktfamiljer, familjehem, öppen- och 
mellanvårdsinsatser. Under vistelsen anordnas gemensamma 
gruppaktiviteter som syftar till att stärka och utveckla förmåga 
och lust till samspel. Gruppernas sammansättning är anpassad 
efter ålder och vilken form av stöd deltagarna förväntas behöva. 

Den höga personaltätheten gör det möjligt att möta varje 
enskild individ utifrån sina resurser och behov. Verksamheten 
har SOL och LSS tillstånd. 



Behandling med skola

Magelungen Heldag  
- Behandling & Resursskola 
 
• Åldrar 6 - 18 år
• Psykoterapeutiskt  

behandlingsarbete
• Baserat på systemteori  

och mentalisering
• Familjebehandling  

och föräldrasamtal
• Individuell behandling
• Skola

Magelungen Heldag vänder sig till  
barn, ungdomar och deras familjer 
med sociala och psykiska svårigheter 
som kan visa sig genom exempelvis 
samspelssvårigheter, skolmisslyckanden 
relationsproblematik, ångest och  
isolering.  
Vi arbetar i team som består av mentor, 
samordnare och familjeterapeut.  
Vi erbjuder ett litet sammanhang med  
hög personaltäthet i nära samverkan  
med vårdnadshavare som förväntas  
delta i insatsen. 
Behandling fortsätter under skollov  
Utslussarbete till kommunal eller annan 
skola/verksamhet erbjuds utifrån 
individuell planering och behov.

Resursskola med behandling 

• Åldrar 10 - 18 
• Psykoterapeutiskt 

behandlingsarbete
• Baserat på systemteori och 

mentalisering 
• Individuell behandling
• Skola

Vänder sig till ungdomar som 
inte bedöms behöva en lika 
omfattande behandlingsinsats/
familjebehandling som Heldag. 
Det kan även vara ett alternativ till 
utsluss mot exempelvis kommunal 
skola eller annan verksamhet från 
Magelungen Heldagsverksamhet. 
Teamet består av samordnare 
och mentor som samarbetar med 
vårdnadshavare.  

Utsluss

• Utsluss till skola eller  
annan verksamhet 

Individuellt anpassad   
utifrån behovsbedömning.



Resursskolor
Magelungens skolor vänder sig endast till elever i omfattande 
behov av särskilt stöd. 
Behoven kan se olika ut men det eleverna har gemensamt är 
att de inte har fått den fungerande skolgång som de har rätt 
till. Alla våra skolor är småskaliga och erbjuder undervisning i 
liten grupp med individuella upplägg. 

Grundskola

Vi har Resursskola och Resursskola i kombination med 
behandlingsinsatser.

- Resursskola 
Våra resursskola har förstärkt elevhälsa och hög lärartäthet. 
Resursskolan kan man söka via vår hemsida.

- Resursskola med behandling 
I kombination med resursskolan kan man även ha 
behandlingsinsats hos oss. Det innebär att eleven på skolan  
har ett behandlingsteam som arbetar med den unge och 
familjen. Behandlingsinsatsen sker i samverkan med och på 
initiativ av socialtjänsten..

Gymnasium

Magelungens gymnasieskolor vänder sig till elever i behov 
av särskilt stöd. Vi har ambitioner att möta våra elever med 
hög personaltäthet och kompetens inom specialpedagogik. 
Undervisningen sker i små klasser i en sammanhållen miljö.

Vi vill skapa en god lärmiljö som är liten nog att erbjuda en 
personlig atmosfär med studiero och personligt bemötande, 
men ändå stor nog att vara en bred arena för möten och 
relationsbyggande.

Vision och idé 

Vår vision är att skapa hopp och ge alla elever goda 
möjligheter att lyckas i skolan. Forskning pekar entydigt på 
att skolframgång är en stark skyddsfaktor för att få ett bra 
liv. Vi strävar efter att eleverna ska få utveckla kunskaper, 
färdigheter och förmågor som krävs för att de ska kunna 
ta sig vidare i livet, bli ansvarstagande och självständiga 
samhällsmedborgare. 

Vår idé är att varje skola inom Magelungen ska få vara unik 
samtidigt som det finns några gemensamma grunder som 
alla utgår ifrån. Att gå på en Magelungenskola betyder att 
man som elev får tillgång till en meningsfull, utvecklande, 
stimulerande och trygg undervisning. För att uppnå detta 
strävar vi efter att skapa: 

• Delaktighet 
• Goda relationer 
• Fungerande samarbeten 
• Tydliga strukturer 
• Adekvata förväntningar 

Våra resursskolor

Grundskola   Gymnasium

Gävle    Göteborg  
Helsingborg   Jönköping 
Jönköping   Nacka 
Solna     - Danvikstull 
Stockholm   Stockholm
- Södermalm   - Liljeholmen 
- Älvsjö    - Södermalm 
Södertälje   Uppsala  
Uppsala    
Västerås    
Örebro



Handledning av skolnärvaroteam eller andra  
professionella team som arbetar för ökad skolnärvaro 
och minskad social isolering.

I Sverige råder både skolplikt och skolrätt. Rätten till god skol-
gång är fundamental. Trots detta finns det barn och ungdomar 
som inte går i skolan. Orsakerna varierar från fall till fall, men ge-
mensamt för alla är att det skapar lidande både för barnen  
och för deras föräldrar när skolgången inte fungerar.

Sedan 2008 har Magelungen fortlöpande arbetat med att ut-
veckla behandlingsmetoder för skolfrånvarande barn och 
ungdomar. Arbetet har resulterat i ett manualbaserat behand-
lingsprogram (HSP) vars syfte är att få skolfrånvarande barn och 
ungdomar tillbaka till en fungerande skolgång. 

Hemmasittarprogrammet riktar sig till elev, föräldrar och sam-
arbetar med elevens skola. Insatsen utgår från kognitiv beteen-
deterapi och sker i de tre faserna, kartläggning, behandling och 
vidmakthållande.

Magelungen Utveckling AB kan erbjuda handledningsträffar  
till berörd personal.  
 
Teman för handledningsträffar:

- Hur kan man förstå och påverka skolnärvaro?
- Att hitta åtgärder vid delvis eller heltids skolfrånvaro.
- Vilka åtgärder behöver skolan göra och hur kan de praktiskt    
genomföras?
- Föräldrakontakt och kommunikation

Handledningsträffarna fokuserar på konkreta elevärenden men 
kan även ha teoretiska inslag.

Baserat på aktuell forskning kring problematisk skolfrånvaro 
stöttar vi hur  man kan arbeta förebyggande i skolan. Konkreta 
råd och tips som kan hjälpa dig i arbetet för att öka skolnärvaro 
och minska social isolering.

Vi vill vara en arena för utveckling och kompetens-
byggande, på plats eller via webben

Kostnadsfria seminarier 
Välkommen att ta del av aktuella och intressanta 
seminarier.

Konferenser
Vi arrangerar konferenser med olika relevanta teman 

Utbildningar
Våra utbildningar vänder sig till dig som arbetar med 
behandling, skolelever eller  träffar patienter/klienter i  
din yrkesutövning.

Fortbildning 
Vi utbildar även i hel- eller halvdags- föreläsningar som vi 
givetvis anpassar utefter ert behov och de villkor som råder 
på er arbetsplats. Förutom kortare föreläsningar genomför 
vi också längre utbildningar. 

Samtalskort 
Samtalskort kan användas inom skola, behandling, 
handledning, språkträning och andra områden där man 
vill öka och förbättra kommunikation.

                                  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev



För mer information kontakta oss:

Behandling
Karin Sollermark, verksamhetschef 
070 - 582 74 91
karin.sollermark@magelungen.com

Kalle Dahlin, bitr verksamhetschef 
073 - 530 44 11
kalle.dahlin@magelungen.com

Helena Sundholm, bitr verksamhetschef 
070 - 768 26 76
helena.sundholm@magelungen.com

Resursskola   
Mikael Kalmenstam, grundskolechef 
070 - 278 20 20
mikael.kalmenstam@magelungen.com

Karin Bolin, gymnasiechef 
070  - 727 99 97 
karin.bolin@magelungen.com

 
 

Magelungen – idéburet, innovativt och 
medarbetarägt aktiebolag.

Vi vill bidra till samhällsnytta och innovationskraft inom 
behandling, skola och förändringsarbete

Vår ägarmodell, med ett brett ägande, där alla medarbetare 
erbjuds delägarskap är en unik företagsform som vi 
menar skapar de bästa förutsättningarna att kombinera 
professionalitet och kvalitet med långsiktigt företagande.

Vår tanke kring organisationen är att den ska vara öppen och 
i ständig utveckling. Organisationen ska erbjuda möjligheter 
och vara ett kreativt utrymme för såväl uppdragsgivare, 
den unge och dess familj/nätverk som för personalen inom 
Magelungen. Vi eftersträvar ett vara en lärande organisation 
som erbjuder möjligheter till mångfald och nyskapande.
 
  Vi vill slå vakt om en MÅNGFALD av idéer, metoder, synsätt, 
verkligheter och människor. Mångfald möjliggör motsatser 
och skillnader som kan resultera i nytänkande.

Mångfald ger och förutsätter TOLERANS. Tolerans är 
respekt och ödmjukhet i attityder mot andra; kollegor, 
samarbetspartners, ungdomar, familjer och uppdragsgivare  
- och mot sig själv. En tolerant inställning till sig själv och andra 
ger möjligheter till att våga ta risker och att se misslyckanden 
som en möjlighet att skapa nytt. 

Mångfald och tolerans skapar en arena för KREATIVITET. 
Kreativitet kan vara att kombinera andras erfarenheter med 
egna innovativa idéer.

KOMPETENS skapas genom utbildning, erfarenhet och i 
möten med andra där kunskapen rör sig över gränserna. 

Välkommen till oss!
 
 



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


