
Magelungen Örebro

Vi erbjuder

•   Behandling med skola
•  Öppenvårdsprogram
•  Öppenvårdsinsatser
•  Kolloverksamheter



För mer information kontakta oss:

Heldag och Mälardalen Öppenvård 
Carina Wilén, Behandlingschef 
070 - 611 11 56
carina.wilen@magelungen.com

Grundskola – Örebro

Anel Murtic, Rektor Magelungen skola åk. 4-9 
076 - 041 02 48
ane.murtic@magelungen.com

Kolloverksamheter
Elin Ekerheim-Matsman, chef
076 - 32 44 215
elin.ekerheim@magelungen.com

Besöksadress/Postadress:  
Skolgatan 26, 703 62 Örebro



Resursskola med behandling 

• Åldrar 10 - 19
• 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.

Behandling med skola

Magelungen Heldag 
- Behandling & Skola

• Åldrar 10 - 19 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  
och vi erbjuder våra familjer telefon- 
jour 7 dagar i veckan året runt. 
Utslussarbete till kommunal eller annan 
skola/verksamhet erbjuds utifrån 
individuell planering och behov.



Öppenvårdsprogram 
Hemmasittarprogrammet

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

Manualbaserat KBT-inriktat behandlingsarbete som 
vänder sig till ungdom, familj och skola där det finns 
omfattande skolfrånvaro. 
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
• För att undvika placering

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 
för att undvika placering. 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
• För att undvika sammanbrott i vården

Manualbaserat KBT-inriktat behandlingsarbete som vänder 
sig till ungdom, familj och familjehem. Strukturerat och 
målinriktat behandlingsarbete med ungdom och dennes 
föräldrar. 
Behandlingsteamet består av samordnare och ungdoms-
behandlare som arbetar med tydligt målinriktat arbete 
för att undvika sammanbrott i vården. Handledning 
av familjehem en gång i veckan samt telefonjour för 
familjehemmet veckans alla dagar. 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, 
ungdomsbehandlare, familjebehandlare och behand-
lingsfamilj. 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. 



Öppenvårdsinsatser

Föräldrastödjande samtal

• 5 samtal
• 1 - 2 familjeterapeuter
• Samtal utifrån familjens kommunikation, anknytning,

samspelsmönster med fokus på mentalisering
• Konflikthantering och gränssättning
• Rutiner och struktur

Intensiv insats för att vägleda och stötta föräldrar i sitt 
föräldraskap utifrån rådande omständigheter med 
barnets bästa som utgångspunkt. Målet är att stävja 
negativ utveckling. Insatsen skall ge hjälp att hantera en 
uppkommen krissituation eller påfrestande livssituation. 

Kartläggning & Beteendeanalys

• Manualbaserat utifrån Systemteori och KBT
• 6 - 8 veckor
• 2 - 4 träffar per vecka
• Hög flexibilitet för att möta barnet och familjen

Syftar till att fördjupa och förstärka bilden av den unges 
situation och behov samt förtydliga bedömningsgrunden  
för uppdragsgivare. 
Kartläggningen ska ge ökad kunskap om ungdomens  
styrkor och svårigheter, vilka behov som finns samt  
nätverkets resurser.  
Beteendeanalysen syftar till att kartlägga vilka utvecklings-
områden som finns, hur de utvecklats och vilka faktorer som 
vidmakthåller dem. Överskott- och underskottsbeteenden, 
specifika situationer analyseras genom SBK-kedjor.  
Det ingår träffar med barn/ungdom, föräldrar och skol-
personal samt insamling och genomgång av relevant 
material som åtgärdsprogram, pedagogiska bedömningar 
och utredningar från socialtjänsten och barn- och 
ungdomspsykiatrin.



Handledning och Utbildning

Utifrån vår mångåriga kompetens inom psykoterapi/
behandling, organisationsprocess och specialpedagogik 
erbjuder vi även handledning och utbildning för bland 
annat:

• Ledningsgrupper
• Arbetsgrupper
• Pedagoger/Resurser inom skola och förskola
• Utbildning
• Teambuildning

Kartläggning & Beteendeanalys

• Manualbaserat utifrån Systemteori och KBT
• 6 - 8 veckor
• 2 - 4 träffar per vecka 
• Hög flexibilitet för att möta barnet och familjen 

Syftar till att fördjupa och förstärka bilden av den unges 
situation och behov samt förtydliga bedömningsgrunden 
för uppdragsgivare. 
Kartläggningen ska ge ökad kunskap om ungdomens 
styrkor och svårigheter, vilka behov som finns samt 
nätverkets resurser. 
Beteendeanalysen syftar till att kartlägga vilka utvecklings-
områden som finns, hur de utvecklats och vilka faktorer som 
vidmakthåller dem. Överskott- och underskottsbeteenden, 
specifika situationer analyseras genom SBK-kedjor. 
Det ingår träffar med barn/ungdom, föräldrar och skol-
personal samt insamling och genomgång av relevant 
material som åtgärdsprogram, pedagogiska bedömningar 
och utredningar från socialtjänsten och barn- och 
ungdomspsykiatrin.



Kolloverksamhet
Kolloverksamheten bedrivs i Suttarboda två mil norr 
om Örebro. Målgruppen är 7 - 19 år. 

Våra kolloverksamheter finns som ett alternativ eller 
komplement till kontaktfamiljer, familjehem, öppen- 
och mellanvårdsinsatser. Under vistelsen anordnas 
gemensamma gruppaktiviteter som syftar till att 
stärka och utveckla de deltagandes 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. 

Helgkollo 

• 1 gång i månaden fredag-söndag
• Max 10 deltagare
• Cirka 10 tillfällen per år

Korttidsverksamhet

• Tid: Baserat på uppdrag
• Målgrupp: 7 - 20 personkrets 1
• 4 platser
• Eget rum
• Sovande jour
• Samarbete med daglig verksamhet/skola

Sommarkollo

• 1 vecka per sommar, sommarveckor 25 - 29
• Max 12 deltagare
• Möjlighet till resursvecka för deltagare med behov

av mindre sammanhang



Familjekollo

• Max 4 familjer
• Möjlighet till eget hus
• 1 vecka under sommaren
• Fokus miljöombyte med samspel och

gemensamma goda stunder
• Föräldrasamtal och familjesamtal erbjuds

Lovkollo

• 2 dygn varje skollov
• Max 6 deltagare per grupp

Dagkollo

• Plats: Örebro med omnejd
• 2 - 4 dagar per tillfälle
• 4 - 6 deltagare

Lördagsskoj

• Plats: Örebro med omnejd
• 1 lördag per månad
• Max 10 deltagare
• Kan vara en introduktion till Helgkollo



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


