WeMind HVB kännetecknas av:
WeMind HVB kännetecknas av:
• 64% genomförd vårdplan

• Fem psykologer på heltid

• 13,7 månader (medellängden
för genomförd placering)

• NP-utredning och intensiv
KBT- behandling ingår

• 67% flyttar till mindre
resurskrävande insatser

• Kvalificerat nätverksarbete som
utformas av våra socionomer

Vår målgrupp
WeMind HVB vänder sig till unga killar mellan 14 och 17 år med psykosociala problem som skolfrånvaro och
relationsproblem i familjen. Vi är specialiserade på att möta ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, som autism, intellektuell funktionsnedsättning och adhd, och vår miljö är anpassad utifrån detta. Vi
arbetar ofta med problembeteenden som utagerande och trots eller undvikande och hemmasittande med
dessa ungdomar. Vi vänder oss till ungdomar som inte har problem inom missbruk eller kriminalitet och våra
avdelningar är lugna, toleranta och stödjande. Att genomföra en psykiatrisk utredning eller en utredning för
misstänkt funktionsnedsättning kan också vara anledningen till placering hos oss.

Integrerad psykiatri
Psykisk ohälsa är ofta en av orsakerna till de sociala problemen i vår målgrupp och de ungdomar vi möter har
ofta haft svårt att tillgodogöra sig psykiatrisk öppenvård innan placering. Det är inte ovanligt att man vägrat
delta i utredning, inte dykt upp på bokade tider eller att vårdens möjligheter till hembesök inte har varit
tillräckligt för att vända utvecklingen. Hos oss har vi ett eget team av psykologer, psykiatriker och psykiatrisjuksköterska för att kunna utreda, behandla och följa upp psykiatriska behov direkt i verksamheten.
Vi är således mycket duktiga på utredning och behandling av ångest, nedstämdhet, psykosutveckling,
uppvarvning, självskadebeteende och suicidnära beteenden. Genom att ha psykologer heltid i verksamheten kan vi erbjuda mycket flexibla och intensiva insatser med hög tillgänglighet.

Vårt omhändertagande
På WeMind HVB använder vi oss av Tillämpad Beteendeanalys (TBA) som metod för att förstå problembeteendens uppkomst och vidmakthållande. Både den fysiska och den sociala miljön är präglat av detta
synsätt. Hela personalgruppen handleds av verksamhetens psykologer och vi har hög följsamhet till uppsatt
planering och valda bemötandestrategier.
Vi arbetar i team kring varje ungdom bestånde i psykolog, ärendeansvarig socionom och kontaktperson.
Ärendeansvarig är vår expert på nätverksarbete och arbetar med föräldrastöd, uppdragsgivarkontakt och skolkontakter. Kontaktpersonen är behandlingsassistent och arbetar i stor utsträckning med den unges praktiska
vardag och fritid. Alla i teamen är heltidsanställda i verksamheten och har maximalt sex uppdrag per individ.
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Organisationens mål och vision
WeMind HVB startades med syfte att förbättra den vård som ges till placerade barn. Vi vill göra detta
genom att vara en förebild i erbjudandet av evidensbaserad och utvärderad vård på detta område. Miljön
på WeMind HVB präglas av vår unika idé om hur kompetensförsörjning på HVB ska se ut, vår uppfattning
om hur vård ska utvärderas och närhet till forskning och utveckling. Placerade barn behöver en extra hög
tillgänglighet av högt kompetent och engagerad personal, därför ges till exempel all samtalsbehandling hos
oss av KBT-psykologer och ansvaret för nätverksarbetet hos specialister på socialt arbete, socionomer.
WeMind HVB bedriver behandlingshem så som behandlingshem borde vara.

Mätning av behandlingsresultat
För att kunna säga om en insats gör nytta måste man mäta vilket utfall den ger för den som vårdas. Det
är en utmaning att identifiera vad som är den viktigaste förändring som behöver ske under en placering
och en viktig del av arbetet görs i målsättningsarbetet vid inskrivningen. Vid varje utskrivning gör vi en
bedömning om målen med placeringen uppfyllts och om den unge flyttar till en mindre resursintensiv lösning.
Vi följer även specifika beteendemått för varje individ samt genomför både självskattningar och observatörsskattningar regelbundet. Vår målsättning är att kunna bidra till att ackumulera kunskap kring hur insatser
inom institutionsvård bör se ut för att vara effektiva och ingår bland annat i ett forskningsprojekt tillsammans
med Karolinska Institutet. Vi strävar också efter en ökad transparens angående vårdens resultat på HVBområdet och publicerar alltid våra kvalitets- och tillsynsrapporter öppet på vår hemsida.

Vilka är vi
WeMind HVB är en del i WeMind-koncernen. WeMind är en organisation som bildats med syftet att tillgängliggöra evidensbaserade behandlingsmetoder inom de offentliga vårdsystemen. När du kommer till en verksamhet som drivs av WeMind ska du vara säker på att få den vårdinsats som forskningen rekommenderar.
Vår största verksamhetsgren är vuxenpsykiatri där vi driver 16 mottagningar i fyra regioner runt om i landet.
WeMind HVB drivs med samma mål fast inom socialtjänstens område och verksamheten startades 2014.

Var finns vi
WeMind HVB driver idag ett behandlingshem med 23 vårdplatser i tre avdelningar med olika storlek.
Verksamheten ligger vackert beläget på Gålö söder om Stockholm och har ett lantligt läge med närhet till
samhällena Västerhaninge, Handen och Dalarö. Här finner man lugn, ro och närhet till havet.

Läs gärna mer på www.wemindhvb.se eller kontakta oss direkt:
Föreståndare Gösta Liljeholm
E-post: gosta.liljeholm@wemindhvb.se Telefon: 073-919 84 19
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