Bilaga 5. Vedertagna definitioner av olika öppenvårdsinsatser.
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Arbetsträning innebär i detta sammanhang vanligen att en ungdom har beretts plats vid
en verksamhet som erbjuder sådana tjänster.
ART (Agression Replacement Training) är en social färdighetsträning med inslag av bl.a.
ilskekontroll. Används främst för utagerande ungdomar.
Barn med separerade föräldrar. Gruppverksamhet för barn till föräldrar som är skilda.
Ingår i begreppet Gruppstöd.
Behandling socialsekreterare. Används i Paraplysystemet främst för särskilda projekt som
riktar sig till barn och ungdomar för att markera att insatsen är vidare än ”stödsamtal”.
Bekymringssamtal är en metod som har utvecklats av den norska polisen och används i
första hand för unga lagöverträdare. I metoden diskuteras konsekvenserna av den unges
val i livet och sätter en tydlig gräns gentemot handlingar som är oacceptabla.
Boendestöd. Hjälp i hemmet med boendet med syfte att familjen/ungdomen så småningom
ska klara detta själv.
Familjebehandling kan beskrivas som arbete med familjer i behov av förändring i sin
livssituation och sitt beteende, och skiftar mycket i sin karaktär.
Familjecentraler drivs i regel av kommun och landsting gemensamt och kan innehålla
mödra- och barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänst med inriktning mot
förebyggande arbete.
Familjepedagogisk insats. Används synonymt med Pedagogiska insatser.
Hemvårdare. I detta sammanhang för omvårdnad av barn eller ungdom i hemmet.
Komet är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar (och lärare). Målet är att lära
ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma (och i skolan).
Konsekvensprogram är individanpassade påverkansprogram för ungdomar som har begått
brott.
Kontakperson/-familj är ett förtroendeuppdrag som innebär att för kortare eller längre tid
aktivt ställa upp och stödja ett barn/ungdom eller hela familjen genom att skapa förtroende
och visa på alternativa förhållningssätt/aktiviteter. Insatsen kan också vara ett stöd i
föräldrarollen och/eller avlastning.
Kvalificerad dagverksamhet är en insats som syftar till att påverka barnets eller familjens
livssituation genom en strukturerad verksamhet under en längre, sammanhållen, tid.
Insatsen ges utanför hemmet eller på särskild plats med en täthet av flera dagar i veckan.
Kallas även riktad dagverksamhet.
Marte Meo är en variant av samspelsträning med hjälp av videoinspelningar. Syftet är att
påverka samspelet mellan föräldern och barnet i positiv riktning.
MST (Multi Systemisk Terapi) är en intensiv öppenvårdsinsats som vänder sig till familjer
med barn och ungdomar mellan 12-17 år som har allvarliga beteendeproblem som
exempelvis kriminalitet, missbruk, skolproblem, aggressivitet. MST är ett alternativ till
institutionsvård.
Nätverkslag/Nätverksarbete är en form av systemteoretiskt förhållningssätt. Att i arbete
med människor initiera till nätverksmöten, där personer involverade i den aktuella
frågeställningen inbjuds.
Pedagogiska insatser. Allmän social färdighetsträning för föräldrar och/eller
barn/ungdomar.
Riktad dagverksamhet. Begreppet används synonymt med Kvalificerad dagverksamhet,
se ovan
Resursskola är ett begrepp för skolor som utöver traditionell undervisning även erbjuder
behandling för psyko-social problematik.

• Samspelsträning är en metod som bygger på teorier för social inlärning och
beteendemodifikation. Vänder sig till föräldrar med barn i 3-12 årsåldern med
beteendeproblem.
• SKKP. Särskilt kvalificerad kontaktperson. Insatsen riktar sig till unga som är i behov av
särskilt stöd för att motverka risk för missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig
verksamhet eller något annat nedbrytande beteende. Kallas ibland även för resurspersoner.
• Stödboende/Försökslägenhet. Målgruppen är i huvudsak ungdomar över 18 år med sociala
problem och som är i behov av eget boende.
 Stödsamtal/socialsekreterare/annan. Insats som syftar till att stödja barnet eller familjen
genom enskilda samtal av rådgivande eller behandlande karaktär.
• Trappan. Enskilt samtalsstöd för barn som upplevt våld inom familjen.
• Unga i missbruksfamiljer. Gruppverksamhet för barn/ungdomar med missbrukande
föräldrar. Ingår i begreppet Gruppstöd.
• Unga med psykiskt sjuka föräldrar. Kallas ofta för ”de osynliga barnen”.
Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Ingår i begreppet Gruppstöd.
• Unga som bevittnat våld. Gruppverksamhet för barn som varit vittne till våld inom
familjen. Ingår i begreppet Gruppstöd.
 Ungdomstjänst är ett alternativ till böter och fängelsestraff. De som är mellan 15-21 år
gamla kan dömas av domstolen till ungdomstjänst.
 Öppenvård/sysselsättning/behandling/motivering/utbildning. Särskilda projekt/program
inom öppenvården.

