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Öppenvårdsteamet 
 

Socialtjänstens öppenvårdsteam är en frivillig insats och finns till för 

både  
barn, ungdomar och vuxna. Insatsen utreds och beslutas av 

socialsekreterare.  

 

Öppenvårdsteamet arbetar bland annat med att analysera de 

situationer som finns och med att hitta lösningar tillsammans med 

föräldrar och unga. Det görs genom att lyfta fram de behov som finns 

samt att ta vara på familjens eller den unges egna resurser.  

 

Öppenvårdsteamet har även hand om människor med 

beroendeproblematik med alkohol eller droger.  

 

Öppenvårdsteamet har tystnadsplikt. Det betyder att behandlare inte 

får prata med andra om den enskildes hälsa, privatliv eller behandling. 

Tystnadsplikten gäller alla som arbetar i öppenvårdsteamet och på 

socialkontoret. Föräldrar till barn under 18 år har rätt att ta del av 

informationen kring behandlingen. De informeras dock inte om barnet 

riskerar att fara illa av det.   

 

Öppenvårdsteamet har anmälningsskyldighet. Många yrkesgrupper, 

som till exempel inom vård, skola och andra offentliga myndigheter, har 

anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. Det innebär att de måste 

anmäla om de misstänker att någon är utsatt.  

 

Privatpersoner rekommenderas att göra en orosanmälan till Socialtjänsten 

vid misstanke om någon far illa, även om de inte är skyldiga att anmäla. 
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Öppenvårdsteamet har utbildad personal som arbetar utifrån Socialtjänstlagen 

och socialstyrelsens riktlinjer. Utifrån lag och riktlinjer utgår behandlare i 

aktuell forskning och praktiskt arbete utifrån evidensbaserade metoder.  

 

Öppenvårdsteamet arbetar bland annat med: 

• Råd- och stödsamtal för vuxna, barn och ungdomar. Råd och stödsamtal 

ges max fem gånger. 

• Missbruk inklusive återfallsprevention, öppenvårdsbehandling samt råd- 

och stödsamtal vid beroendeproblematik, 

• Aktivt stöd i familjer, vid umgänge och i relationer. 

• Föräldraskap i Sverige, en utbildning för föräldrar/blivande föräldrar som 

är nya i Sverige. 

• KIBB, en familjebehandlingsmetod vid risk för och/eller har förekommit 

någon typ av fysisk misshandel/våld mot barn. 

 

 

Vid önskemål eller behov kan öppenvårdsteamet arbeta med stödgrupper för: 

• Föräldrar 

• Anhöriga 

• Barn/ungdomar 
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Här kan du nå oss i öppenvårdsteamet: 

0573- 139 27 

0573-139 35 

0573-139 37 

0573-140 37 

0573-141 27 

0573-141 69 

0573-141 82 

Oppenvard_ifo@arjang.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individ och familjeomsorgen Årjängs kommun  

Telefon växel: 0573-141 54 

E-post: ifo@arjang.se 

Besöksadress: Nertomtvägen 4A 
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