
ÖPPENVÅRD   ÖSTERBOTTEN



Humana är en betydande arbetsgivare inom social- 
och omsorgssektorn i Finland. Endast en välmående 
och motiverad personal ger individuell och förstklas-
sig service nära människan och familjens vardag. 
Därför vill vi vara en attraktiv och inspirerande arbet-
sgivare. I Finland har Humana 2 700 professionella 
och varje dag strävar vi efter att ge bättre livskvalitet 
åt 4 200 människor.

Humana tror på en öppen, förstklassig, pålitlig och 
ansvarsfull verksamhet. Vi strävar ständigt efter att 
våra värderingar – engagemang, ansvarsfullhet, 
mötande – ska komma fram i vardagen.

Humanas öppenvård bjuder klienterna ett 
helhetligt stöd med att klara vardagen och må bra. 
Våra öppenvårdtjänster utförs i klienternas hem och 
vardag av en multiprofessionell, erfaren och yrkes-
kunnig personal.

Vårt flexibla arbetssätt tar hänsyn till klienternas 
individuella behov och varierande livssituationer, 
vilket hjälper klienterna att må bra i vardagen. Våra 
tjänster är alltid skräddarsydda lokalt och med res-
pekt för klienten och beställaren.



Familjearbete och intensifierat familjearbete
Familjearbetet omfattar insatser i familjens hem och var-
dagsmiljö. Våra tjänster består alltid av målinriktade och tids-
bestämda insatser för familjens välbefinnande. Stödet tillämpas 
enligt familjens behov och varierar från hemvårdshjälp till 
krävande interventioner på specialistnivå för att stöda växelver-
kan inom familjen.

Krisfamiljearbete
Krisfamiljearbete är avsett för socialvårdens och barn-
skyddets klientfamiljer som hjälp i akuta krissituationer såsom 
utmattning, svår akut sjukdom, våld i hemmet, skilsmässa/se-
paration eller en annan akut kris.

Öppen familjerehabilitering
Öppen familjerehabilitering är avsedd för barnskyddets 
klientfamiljer som behöver intensivt stöd i hemmet under en 
längre tid. 

Öppen familjerehabilitering ska ge:
• Förutsättningar för att klara av föräldraskapet och varda-

gen
• Stöd för växelverkan mellan förälder och barn
• En trygg uppväxtmiljö för barnet
• En målinriktad rehabiliteringsprocess
• Ett alternativ till stöd utanför hemmet

Familjerehabilitering
Familjerehabilitering är avsedd för familjer som behöver ett 
intensivt och nära stöd i en krissituation eller i en annars svår 
livssituation. Familjerehabilitering erbjuder ett nära, strukturerat 
och målinriktat stöd vid utmaningar som hänför sig till bar-
nens utveckling, föräldraskapet och parförhållandet. Arbetet 
tillämpas utifrån familjen och familjemedlemmarnas individu-
ella behov. Planeringen sker i samarbete med socialarbetaren 
från barnskyddet och familjen, innehållande ett terapeutiskt 
arbetssätt. Arbetet omfattar aktiviteter, handledning, samtal och 
stimulerande verksamhet.

Familjerehabilitering erbjuds på familjerehabiliteringsenheterna 
Tukipuu i Ylistaro, Varpu i Nivala, Niittykukka i Kempele, Auroo-
ra i Jyväskylä, Apilapolku i Loimaa och Niittypolku i Nummela.



Arbete med professionella stödpersoner
Professionella stödpersoner arbetar med barn och unga 
som är socialvårdens eller barnskyddets klienter. Arbetet utfor-
mas individuellt och enligt individuella behov.

Den professionella stödpersonen hjälper till med bl.a. 
• Att vara en trygg och pålitlig vuxen
• Att stärka sociala färdigheter
• Att uppmuntra fritidsaktiviteter
• Att förstå neurologiska utmaningar
• Att stöda och öva färdigheter i vardagen

Eftervårdstjänster
Den professionella stödpersonen inom eftervården erbjuder 
den unga ett övergripande stöd. Arbetet stöder den unga inför 
ett självständigt liv, gå i skola, sköta sin ekonomi och ta hand 
om sig själv. Stödet för självständigt boende fokuserar på att 
den unga aktivt ska sköta sina ärenden och bygga upp sociala 
relationer. Eftervården har som mål att den unga blir en själv-
ständig och aktiv samhällsmedlem.

Stödboende
Stödboendet grundar sig på ett övergripande och konkret 
stöd av en personlig stödperson. Stödboendet innefattar intensiv 
rehabilitering med målet att klienten ska kunna fungera så 
självständigt som möjligt och få kontakt med de lokala tjänster-
na.

Målgruppen för tjänsten är bl.a.
• Unga som behöver stöd
• Klienter i missbrukar- och mentalvårdsrehabilitering
• Personer med kriminell bakgrund
• Klienter hos service för personer med funktionsnedsättning

Utvärderings- och specialistarbete
• Utvärdering av föräldraskap
• Utredning om vårdnad om barn och umgängesrätt
• Familjeutvärdering





”Alla har rätt till
ett bra liv.
Ja, alla.”



Neuropsykiatrisk coachning
Neuropsykiatrisk coachning är en förebyggande me-
tod som förbättrar klientens livskompetens. Neuropsykiatrisk 
coachning, eller nepsy-coachning, lämpar sig för klienter med 
till exempel ADHD, autismspektrumstörningar eller Tourettes 
syndrom samt för klienter i missbrukar- och mentalvårdsrehabi-
litering. Klienterna kan vara barn, unga eller vuxna. Neuropsy-
kiatrisk coachning utförs alltid av en utbildad nepsy-coach som 
har ett multiprofessionellt team som stöd.

Tjänster för övervakat umgänge
Övervakat och stöttat umgänge kan ordnas i våra lokaler, 
i familjens hem, hos släktingar eller i lokaler anvisade av 
kommunen. Våra medarbetare tar vid behov hand om arran-
gemangen för umgänget.  Vi utför även övervakade byten.

Invandrararbete
För familjer
Familjegemenskapsarbetet syftar till att stärka familjegemens-
kapens resurser genom att stöda uppfostran och föräldras-
kapet, integrationen i samhället, skötseln av egna ärenden, 
sammanjämkningen av kulturer, arbetslivet, ekonomin och de 
sociala relationerna. Familjegemenskapsarbetet bringar reda i 
den ofta komplexa problemhärvan hos invandrarfamiljer bit för 
bit, bedömer och lyfter fram barnens ställning inom familjege-
menskapen samt skapar tillit mellan familjen och samhället. 
Metoderna i familjegemenskapsarbetet är funktionella och 
förankrade i vardagen.

För vuxna klienter
Professionella stödpersoner som har specialiserat sig på 
invandrararbetet hjälper vuxna invandrare med att leva och 
bo självständigt. Den professionella stödpersonen stöder och 
hjälper klienten med ekonomin, ärendehanteringen i myndig-
heterna, självständigt boende, förankring i kommunens basser-
vice och vårdkontakter, integration, medborgarskapsärenden, 
språkkunskaper, utbildning och arbetsprövning. Arbetsmetoder-
na är starkt rehabiliterande och inkluderande. Målet är att göra 
det meningsfullt och möjligt för klienten att bo självständigt och 
delta i det finländska samhället genom att stärka hens livskom-
petens och delaktighet.
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Humana Avopalvelut Oy
Hietasaarenkatu 24, 65100 Vasa
E-post: förnamn.efternamn@humana.fi
humana.fi

Verksamhetsledare
Henna Laitila, 050 408 0568

Humana är en ledande social aktör i Norden med uppgift att erbjuda individuella 
social- och omsorgstjänster nära människan och familjens vardag. I Finland har vi 
2 700 medarbetare som varje dag strävar efter att ge bättre livskvalitet åt 4 200 
människor. Humana tror på en öppen, förstklassig och ansvarsfull verksamhet.


