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S K Y D D A T  B O E N D E

Varje placering garanteras med en samordnare alterna-

tivt en behandlare från Omvida, som ger stöd och hjälp 

utifrån en upprättad genomförandeplan. Planen bygger 

på utförlig kartläggning och bedömning som gjorts 

tillsammans med den enskilde, uppdragsgivaren och den 

enskildes nätverk vid placeringen. 

Vi på Omvida hjälper individen att skapa rutiner och 

struktur i vardagen genom kontinuerlig vägledning och 

rådgivning. Med hjälp av en utförlig kartläggning av indiv-

idens situation kan vi identifiera utvecklingsområden och 

erbjuda individanpassat stöd för den enskilde. Omvida 

använder sig av det forskningsbaserade instrumentet 

ESTER i kartläggningsprocessen, uppföljningen och risk 

och skyddsbedömningar kring den enskilde.

Omvida erbjuder träningslägenheter för 

vuxna och ungdomar från 16 år och uppåt 

med olika former av problematik. Våra 

träningslägenheter är fullt grundutrustade 

hyreslägenheter, där en antingen kan bo 

ensam eller tillsammans som familj. Individen 

får under hela processen stöd, rådgivning och 

vägledning från Omvidas erfarna personal 

och gemensamt skräddarsyr vi en plan för att 

ge individen rätt förutsättningar vidare i livet.

S J Ä L V S T Ä N D I G T  L I V  Ä R  M Å L E T

Genom att erbjuda öppenvård vill Omvida utrusta 

individen med rätt verktyg för att kunna påverka sin 

egen utveckling och stärka möjligheterna till att kunna 

leva ett självständigt liv. Omvidas insatser bygger på 

evidensbaserade metoder.

Genom att utgå från personens egna livssituation stöttar 

Omvida dessa till att förändra destruktiva levnadsmön-

ster och till ett oberoende liv. 

Skyddat boende med individen i centrum.

Omvida gör en risk och hotbedömning tillsammans 

med den placerade och socialtjänsten vid inflytt.  Detta 

görs i syfte för att kartlägga hotbilden mot den enskilde. 

Vid placering får den enskilde  skyddad adress med 

sekretessmarkering och får en kontaktperson från Omvi-

da som kan nås dygnet runt.

Stödboende

072-252 46 99

omar.elsayed@omvida.se

omvida.se


