
Öppenvård
Nytida ger stöd till ungdomar och unga vuxna. Vi arbetar 
flexibelt och individanpassat och kan kombinera olika insatser 
inom ramen för socialtjänstlagen. 

nytida.se/oppenvard



Öppenvård inom ramen för socialtjänstlagen ges till ungdomar och 
unga vuxna i behov av stöd. En öppenvårdsinsats kan se ut på många 
olika sätt men är alltid skräddarsydd och anpassad efter den unges 
indi vi duella behov. Vi vänder oss till ungdomar och unga vuxna som 
till exempel har problem med kriminalitet, missbruk, annat socialt 
nedbrytande beteende, psykosocial problematik, neuropsykiatriska 
diagnoser eller är hemmasittare. 

Ungdomarna kan ha problem i skolan, i hemmiljön, behöva hjälp 
att hitta sysselsättning eller på annat sätt få stöd i sin tillvaro. Vårt 
arbete är praktiskt och teoretiskt orienterat. Vi definierar konkreta 
mål, styrkor och resurser hos ungdomen som kan bidra till att delmål 
och mål uppnås. Vi samarbetar gärna med den unges nätverk.

Vi arbetar bland annat med följande öppenvårdsinsatser:

Startskottet
Startskottet är ett strukturerat öppenvårdsprogram där vi tar ett 
helhetsansvar för ungdomens vardag och tillsammans med ungdomen 
definierar vi konkreta mål, styrkor och resurser. Daglig sysselsättning 
är central och vi skräddarsyr den utifrån varje enskild ungdoms förut
sättningar. Dygnet-runt-jour finns för den unge och dennes nätverk.

Kvalificerat kontaktmannaskap
I denna insats sker arbetet på hemmaplan i samarbete med befintligt 
nätverk. Insatsen anpassas efter ungdomens behov och uppdrags
givarens önskemål. 

Familjebehandling
Familjebehandling erbjuds familjer som behöver kvalificerad hjälp. 
Det kan handla om konflikthantering och gränssättning, att skapa 
och upprätthålla rutiner, att stärka relationerna i familjen och att 
stötta vid en krissituation.

Våra öppenvårdsinsatser kan kombineras med andra insatser som 
Nytida erbjuder inom ramen för socialtjänstlagen, såsom jour och 
familjehem samt stöd- eller träningsboende. Vi kan på ett flexibelt 
sätt erbjuda exakt den insats som efterfrågas och på så sätt kom
plettera kommunens egna insatser.



Nytida erbjuder olika tjänster för ungdomar och unga vuxna inom 
socialtjänsten. Det är vår styrka att vi kan erbjuda en hel vårdkedja 
från behandling i HVB-hem till öppenvård. Tjänsterna kan kombineras 
på olika sätt utifrån den enskilde ungdomens behov. 
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Kontakta oss för mer information:
Vi tar emot ungdomar och unga vuxna från hela landet 
och finns på följande orter:

Stockholm: 08-411 11 28, 070-781 43 06
Eskilstuna/Linköping: 016-12 11 28, 070-787 79 79
Örebro/Karlstad: 073-595 71 63
Östersund: 073-644 78 48

Eller kontakta våra placeringsrådgivare på Platsakuten 
0200-43 84 22 eller platsakuten@nytida.se.

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för 
hela livets behov inom funktionsnedsättning 

och psykosocial problematik. Vi erbjuder 
boende, daglig verksamhet, stöd till individ 
och familj samt skola på cirka 350 enheter 
runt om i landet. Våra 7 000 medarbetare 

stärker individen i att leva ett självständigt 
liv. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. 

www.nytida.se 




