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Inledning
Ungdomshemmet har ett upprättat ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet inom
verksamheten. Ledningssystemet fastställer principer för hur verksamheten systematiskt och
fortlöpande ska arbeta för att utveckla och säkra kvaliteten. De placerade ungdomarna har rätt att
få adekvat stöd och hjälp av god kvalitet. Ledningssystemet syftar till att vara ett stöd för ledningen
för att säkra att verksamheten gör rätt saker på rätt sätt. Det vill säga att de insatser som utförs är
av god kvalitet och i enlighet med gällande regelverk. God kvalitet inom socialtjänstens verksamhet
innefattar bland annat rättssäkerhet, bemötande och delaktighet. Det innebär även att det ska finnas
personer med lämplig utbildning och erfarenhet att utföra uppgifter inom verksamheten, och att
alla insatser ges i enlighet med de mål och övriga bestämmelser som socialtjänstlagen anger.
Kvalitetsberättelse
Upprättandet av kvalitetsberättelsen fungerar inom verksamheten som ett verktyg för kontinuerlig
utvärdering och avstämning av hur, och i vilken grad, god kvalitet uppnås. I enlighet med
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
7 kap. 1 § om dokumentationsskyldighet, dokumenteras arbetet med att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Detta presenteras i denna kvalitetsberättelse
som årligen upprättas, och inom vilken det utifrån de allmänna råden bör framgå:
- hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
har bedrivits under föregående kalenderår,
- vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och
- vilka resultat som har uppnåtts.
Kvalitetsberättelsen bör även, i enlighet med de allmänna råden, ha en sådan detaljeringsgrad att:
- det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och
- informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.
Kvalitetsberättelsen ska dessutom finnas tillgänglig för den som önskar att ta del av den.
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Verksamhetsbeskrivning
Mölnbacka Ungdomshem startade 1993 och består av två avdelningar. Herrgården är vår akut- och
utredningsavdelning där vi har sex platser. Solbacken är vår behandlingsavdelning där vi har åtta
platser.
Målgruppen för Mölnbacka Ungdomshems verksamhet kan vara både flickor och pojkar i åldern
13 till 20 år. Placering kan ske jämlikt både SoL (Socialtjänstlagen) och LVU (Lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga). Vi ser till att alla ungdomar som är placerade på ungdomshemmet
får sina grundläggande behov tillgodosedda. Vi tar ett vuxenansvar och ger ungdomar det skydd
som de är i behov av. Vi står för adekvat gränssättning och förstärker ungdomarnas positiva
beteenden samt hjälper dem att korrigera negativa beteenden. Vi arbetar utifrån ett
inlärningsteoretiskt perspektiv med ett integrerat förhållningssätt. Vardagen bygger på en
förutsägbar struktur. Vi tillvaratar pedagogiska lärande situationer där de vuxna på
ungdomshemmet fungerar som förebilder för de placerade ungdomarna. Syftet är att miljön ska
vara utvecklande för ungdomarna och tillåta dem växa såväl psykiskt som socialt. Den strukturerade
vardagen och förutsägbarheten skapar en trygg miljö där ungdomarna vet vad som ska hända och
vad som förväntas av dem. Genom samtal och spegling i vardagen hjälper vi ungdomarna att skapa
insikt i både sin person, sitt beteende och sin situation. För att tillgodose grundläggande behov och
skapa förutsättning för förändring krävs rutiner och struktur. Vi har ett veckoschema som ser lika
ut varje vecka vilket skapar förutsägbarhet. I alla schemalagda aktiviteter ges utrymme för samspel,
färdighetsträning, samtal, spegling och relationsskapande.
Akut- och utredningsavdelningen: Herrgården
På Herrgården bor både de som är utredningsplacerade och de som är akutplacerade. Det finns
plats för sex ungdomar på Herrgården. Här kan ungdomar placeras akut i avvaktan på andra
åtgärder. Under tiden man är akutplacerad följer ungdomen vår strukturerade vardag.
Syftet med en utredningsplacering på ungdomshemmet är att få en bättre bild av den placerade
ungdomens situation och fortsatta behov av hjälp. En utredningsplacering innebär en placering
under åtta veckor. Utredningen är en social utredning som främst beskriver ungdomens sociala
färdigheter, risk-och skyddsfaktorer samt en behovsbedömning. Utredningen grundar sig på de
observationer som görs och de utredningssamtal som förs under utredningstiden. Psykologbedömningen utförs av en legitimerad psykolog som kommer till ungdomshemmet och träffar
ungdomen på plats.
Behandlingsavdelningen: Solbacken
Solbacken är vår behandlingsavdelning och där finns plats för åtta ungdomar. På Solbacken
placeras ungdomarna vanligtvis för en längre tid, som varierar utifrån behov och i enlighet med
socialtjänstens uppdrag. Eftersom behandlingen styrs av individuella behov varierar
behandlingstiden och behandlingens innehåll. Under behandlingstiden får ungdomarna ta emot
besök av anhöriga. För att upprätthålla, och många gånger förbättra, kontakten med anhöriga görs
regelbundna hemresor. Hemresor sker för det mesta varannan helg. Hemresor kan även ske till ett
tidigare familjehem eller till andra viktiga personer i ungdomens liv. Hemresor är även ett bra
tillfälle att träna på nya färdigheter och på att fungera utanför ungdomshemmet.
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Behandlingsinriktning och metod
Vi bygger vår behandling på ett inlärningsteoretiskt perspektiv med ett integrerat förhållningssätt.
Vår utgångspunkt är att alla människor kan utvecklas och lära sig nya färdigheter. För att ge
förutsättningar för förändring krävs en trygg och förutsägbar miljö. I vår tydliga struktur skapar vi
pedagogiska lärande situationer där vi jobbar med KBT-baserade metoder. Utifrån ett
inlärningsteoretiskt förhållningssätt arbetar vi med färdighetsträning, beteendeanalys, exponering
och rePULSE.
Struktur
För att tillgodose grundläggande behov och skapa förutsättning för förändring krävs rutiner och
struktur. Vi har ett veckoschema som ser lika ut varje vecka vilket skapar förutsägbarhet. I alla
schemalagda aktiviteter ges utrymme för samspel, färdighetsträning, samtal, spegling och
relationsskapande.
Färdighetsträning
I den vardagliga strukturen får ungdomarna dagligen träna på färdigheter. Ungdomarna tränar på
vardagliga färdigheter exempelvis städning, passa tider, tvätt, personlig hygien, samspel i grupp och
enskilt med både vuxna och andra ungdomar. Verksamheten bygger på att träna på sociala
färdigheter utanför ungdomshemmet och detta sker både tillsammans med vuxna och på egen
hand. Det handlar också om färdigheter för att hantera sitt psykiska mående såsom att reglera och
ta hand om sina känslor och att hantera oro/ångest. Även färdigheter att hantera motgångar, hitta
motivation eller ta sig ifrån destruktiva beteenden.
Beteendeanalys
Vi använder oss av beteendeanalys som ett konkret verktyg för att hjälpa ungdomen att förstå
funktionen bakom ett problembeteende och att istället lära sig mer adekvata färdigheter. I
beteendeanalysen tydliggörs beteende, tankar, känslor, konsekvenser på kort- och lång sikt samt
alternativa beteenden.
Beteendeanalysen möjliggör återkoppling i vardagen och där finna alternativa strategier. Det är
även ett verktyg för att följa upp ungdomens utveckling.
Exponering
Många av våra ungdomar undviker nya och jobbiga situationer/aktiviteter. Det kan handla om
idrott, skola, sociala sammanhang eller aktiviteter. Många av våra ungdomar har haft en begränsad
tillvaro och inte fått prova på så mycket. För att lära sig hantera situationen man undviker utsätts
ungdomen för dessa. Målet är att de inte ska vara begränsade i sin vardag och möjligtvis finna nya
intresseområden.
rePULSE
Vi erbjuder rePULSE för impulskontroll, missbruk, kriminalitet, självskadebeteende samt
oro/nedstämdhet. Det är en programinriktad metod som bygger på att få tankar, känslor och
handlingar att samverka och leda till ett mer genomtänkt agerande.
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Personal
Vi är idag tjugotalet anställda. Det finns alltid ett flertal personal i tjänst dygnet runt. På dagtid,
under vardagar, finns det ytterligare personer i tjänst.
Personalen har bland annat utbildning som socionom, socialpedagog och behandlingsassistent. Vår
husmor är utbildad kock.
Förutom grundutbildning är fortbildning nödvändig för kvaliteten i verksamheten och därför sker
fortlöpande kompetensutveckling i personalgruppen. Personalen har också regelbundet
handledning med legitimerade psykologer.
Organisationsschema
Verksamhetsansvarig

Ekonomi- och
personalansvarig

Samordnare

Akut- och
utredningsavdelningen

Behandlingsavdelningen

Solbacken

Herrgården

Utredare

Behandlingsassistenter

Behandlingsassistenter

Husmor

Statistik
Under 2017 var det totalt 50 ungdomar placerade. På Herrgården
bodde det sammanlagt 41 ungdomar och på Solbacken 28 ungdomar,
med en beläggningsgrad på 96,5 procent, vilket är en ökning från
tidigare år.

År
2015
2016
2017

Beläggningsgrad
94,9 %
95,3 %
96,5 %

Tillstånd att bedriva verksamhet
Verksamheten har av Länsstyrelsen i Värmland haft tillstånd att bedriva ungdomshemmet sedan
den 2 april 1993, med komplettering från 1998. (tillståndet har sedan starten övergått till
Inspektionen för vård och omsorg).
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Kvalitetsmål
Inför 2017 bestod målen i att framarbeta mått för att utvärdera verksamhetens kvalitetsarbeten.

Kvalitetsmått
Strukturmått
Utgör förutsättningar för att nå definierade mål, t.ex.:




Andel personal som är utbildad och utbildningarnas omfattning
Förekomst och användning av evidensbaserade metoder
Antal personal per inskriven

Processmått
Utgörs av aktiviteter som genomförs för att uppnå definierade mål, t.ex.:












Andel riskanalyser
Andel utvärderingar
Andel riskbedömningar
Andel husmöten
Andel informationssamtal
Andel strukturerade samtal (RePULSE, kedjeanalyser)
Andel kontaktmannasamtal
Andel genomförda systematiska bedömningar (SDQ)
Andel kartläggningar av svårigheter, samt resurser och hjälpbehov (utredningar)
Andel avvikelser
Andel uppföljningsmöten med uppdragsgivaren

Resultatmått
Speglar utfallet, t.ex. i form av:





Andel inskrivna som utsatts för missförhållanden/risk för missförhållanden
Andel sammanbrott
Andel personer som vid utskrivning anser sig ha fått hjälp genom placering/behandling
Andel inskrivna som upplever sig bättre klara av sin skolgång vid utskrivning

Måluppfyllelse
Det vill säga resultat kopplat till egna uppsatta mål och strategier.
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Kvalitetsarbetet under året
Fortbildning av leg. psykolog Johannes Engh
Under tidigare år lades stort fokus vid att fortbilda anställa inom beteendeanalys, vilket är en
grundläggande metod för utredning och bedömning inom kognitiv beteendeterapi (KBT).
Utbildare har varit leg. psykolog Johannes Engh, och under året 2017 skedde kontinuerlig
uppföljning av verktyget kedjeanalyser. Detta för att hålla behandlingsmetoden levande inom
arbetsgruppen och för att ge stöd åt personalen. Även nyanställda utbildades under året.

Alere drogtester
Under våren kom Alere på besök för att utbilda personalen i rättssäker urinprovstagning. Att ta
urinprov på placerade ungdomar ingår i verksamheten, och för att kvalitetssäkra rutinen kring detta
fick samtliga anställda möjligheten att delta vid en träff med kunniga från företaget Alere.

Kvalitetssäkring sommaren
Efter tidigare års upplevelse och lärdom kring verksamhetsperspektivet under sommarsemestern
infördes det inför årets sommar semesterperioder. Detta för att skapa tryggare struktur för
placerade ungdomar samt för att öka möjligheten till kvalitetssäkring även under sommaren.
Praktiskt innebar det att fler ordinarie personal ständigt fanns på plats inom verksamheten.
Dessutom infördes det under sommarlovet ”temaveckor”, vilket var en idé som växte fram efter
förra årets sommar under en vikarieträff. Innebörden av temaveckor var att varje vecka skulle delas
in i teman, för att lättare hålla struktur och aktiviteter upprätthållet över hela sommaren.

Vikarieträffar
Inför sommarlovet och sommarsemestern arrangerades i maj en vikarieträff. Där fick de vikarier
som bokats in under sommaren komma till ungdomshemmet för att tillsammans med
arbetsledningen diskutera förutsättningar kring sommarperioden samt de förväntningar som fanns
på dem och det arbete de skulle uträtta. De fick även tillgång till mer praktisk information, så som
introduktion till sjö och båt.
Efter sommaren samlades vikarierna på nytt för att stämma av hur sommaren varit. Vad som varit
bra och vad som upplevts mindre bra, för att kunna utvärdera och öka kvaliteten inför kommande
somrar. Det framkom att vikarieträffen innan sommaren var väldigt uppskattad med bra
övergripande information, men att den praktiska delen hade blivit lite ”hafsig”. Vikarierna upplevde
att det hade varit bra variation av vikarier och ordinarie över hela sommaren, att grundstrukturen
var bra och tryggt att kunna ”luta sig tillbaka mot”, att det var skönt att det alltid funnits ordinarie
personal på plats att rådfråga med. Det var även bra att veckorna var förplanerade med aktiviteter,
men att ungdomarna tillslut blivit lite aktivitetströtta och att mängden aktiviteter varit ojämt
fördelade mellan veckorna samt att temat för respektive vecka inte alltid hållit en röd tråd. Ett
önskemål att skicka med till kommande somrar är att man som vikarie ganska tidigt veta vilken
avdelning man ska komma in och jobba på för att lättare kunna knyta an till ungdomarna. En
sammanställning kring vad som togs upp under denna träff gicks igenom med ordinarie personal
under nästkommande arbetsplatsträff under hösten.

Internutbildning ”hot & våld”
Vid tidigare års sammanställning av avvikelserapportering kunde en ökning ses i händelser som
inkluderade hot och våld från placerade ungdomar, till största delen riktad mot personal. Liknande
resultat kunde även ses i avikelserapporteringen från årets första månad. Under våren hölls därför
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en internutbildning kring hot och våld, för att uppmärksamma avvikande situationer i
verksamheten och hitta mönster att bryta dem. Utbildningen behandlade även inslag av
självförsvar, rättsäkerheten för anställda, lågaffektivt bemötande vid hotsituationer men framförallt
självskydd och säkerhetstänk. En ”Checklista vid hot- och våldssituationer” fastslogs vid tillfället.

Enkät till anställda kring arbetsmiljön
Under hösten delades en enkät för att utreda den psykosociala arbetsmiljön ut bland personalen.
Där framkom att upplevelsen bland personalgruppen överlag var mycket god kring den
psykosociala arbetsmiljön. Enkäten är framtagen av Prevent Arbetsmiljö i samverkan med Svenskt
Näringsliv, LO och PTK. Den är uppdelad i åtta delar, med 6-13 frågor var. Dessa områden
behandlar; arbetbelastning, arbetsorganisation, handlingsutrymme, ledarskap, stöd, kunskaper &
utveckling, återhämtning samt andra viktiga frågor. Resultatet presenterades på nästkommande
gemensamma arbetsplatsträff och ekätens delområden kommer att diskuteras vid kommande
medarbetarsamtal. Enkäten fylldes i anonymt av samtliga anställda.

Riskanalys
Inom verksamheten ska fortlöpande riskerna för händelser som skulle kunna innebära brister i
verksamhetens kvalitet bedömas, för att sådana ska kunna förebyggas. Varje morgon hålls
vuxensamlingar där dagen gås igenom, då görs personalplanering och riskbedömning för att
förebygga uppkomsten av dem.
Större riskanalyser genomförs regelbundet i samlad personalgrupp. I dessa riskanalyser diskuteras
vilka risker som skulle kunna ske inom verksamheten. Dessa risker avhandlas där sannolikheten
för att risken skulle kunna inträffa samt de eventuella negativa konsekvenserna därav värderas. En
prioritering av riskerna görs sedan för att åtgärdsförslag ska framarbetas på de mest allvarliga
riskerna. Senaste genomförda riskanalysen upprättades gemensamt under arbetsplatsträff den 7
december.

Nya och/eller reviderade rutiner
Framarbetade och presenterade under gemensamma arbetsplatsträffar under året:
-

Checklista vid hot- och våldssituationer
Checklista vid in- och utskrivning
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Sammanställningar
Ungdomsenkäter
Sedan år 2015 finns en enkät för de ungdomar som är placerade att fylla i och svara på frågor som
berör deras vardag på ungdomshemmet. Detta för att skapa ett forum för ungdomarna att själva
komma till tals och berätta hur de har det, och därmed öka möjligheten till delaktighet.
Enkäten består av 13 frågor där ungdomarna får ringa in den siffra (1-4) som bäst beskriver hur de
upplever sin vardag, samt en 14:e fråga där de själva har möjlighet att kommentera vad de vill.
Enkäten är frivillig och hanteras anonymt. Den delas ut till de ungdomar som vid tidpunkten är
placerade, under första måndagen i varje kvartal (mars, juni, september och december) under
läxläsningstimmen. Då det första måndagen i juni 2017 inte var någon läxläsning (nationaldagen),
delades den istället ut sista måndagen i maj.
Enkäten delades således ut den 5 mars, 29 maj, 4 september samt 11 december 2017. Vid varje
tillfälle var det omkring tio till tolv ungdomar, av totalt 14 placeringar (om full beläggningsgrad),
som då svarade på enkäten. Svaren sammanställdes efter respektive tillfälle och presenterades för
personalgruppen under nästkommande arbetsplatsträffar.
När enkäterna sammanställdes räknades ett medeltal för svaren på varje fråga ut, där skalan
kunde hamna mellan 1 (lägst) och 4 (maxbetyg). Dessa sammanställdes sedan för alla de samtliga
tillfällena, för att ge ett samlat medelbetyg över hela året för respektive fråga.
Överlag fick de flesta frågorna höga poäng. Ungdomarna svarade att de hade möjlighet till
avskildhet, att de hade god möjlighet att komma i kontakt med sina anhöriga samt att de
uppskattade maten som serveras. De frågor som fick lägst sammanlagda poäng gällde; tillit till
personal, möjlighet att få kontakt med sin handläggare på socialtjänsten samt medbestämmande
vid vardagsaktiviteter. Ingen fråga fick lägre än ”medelpoäng” i den samlade presentationen.

Utvärdering placerande socialtjänst
Efter varje avslutad placering skickas ett formulär till den handläggare som ansvarat för placeringen,
där hen får svara på frågor gällande placeringen. Frågorna berör allt från mer generella frågor (så
som kön på den placerade ungdomen, ålder, om ungdomen gått i skolan på ungdomshemmet etc.)
till mer specifika (gällande synpunkter på eventuell utredning eller skriftlig utvärdering av
genomförandeplan osv). Handläggaren har här möjlighet att kommentera de insatser som
genomförts under placeringen, vilket är betydelsefullt för att hålla en god kvalitet inom
verksamheten, då det är de placerande socialtjänsterna som är våra uppdragsgivare.
Enkäterna skickas tillbaka till ungdomshemmet och sammanställs efter varje avslutat kalenderår.
Sammanställningen för 2017-års placeringar görs därför i januari 2018 och presenteras för
personalgruppen under nästkommande gemensamma arbetsplatsträff (8 mars 2018). Totalt
besvarades 22 av 36 utskickade enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på 61 procent. Överlag är det
fler handläggare än tidigare år som har svårt att svara på frågor kring inskrivningen, med
kommentaren att de inte var närvarande vid placering utan att de tagit över ”ärendet” senare.
Sammanställningen visar att verksamheten överlag håller en god kvalitet. Nästan 70 procent svarar
att de ”definitivt” skulle kunna rekommendera ungdomshemmet till andra och nästan åtta av tio
svarar att förväntningarna på placeringen infriats ”till fullo” eller ”till stor del”.
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Gällande utredningsplaceringarna svarade samtliga att uppdraget i sin helhet uppfylldes ”bra” eller
”mycket bra”. Samma svar angavs gällande de skriftliga utredningarna. De flesta svarar att
utredningen varit till stor hjälp i deras bedömning av fortsatta insatser för ungdomen.
Liknande svar angavs även för behandlingsplaceringarna, där samtliga svarade att uppdraget utförts
”mycket bra” eller ”bra”. De flesta svarade att de skriftliga utvärderingarna var ”mycket bra” (71%)
eller ”bra”, ingen tyckte att de var ”mindre bra” eller ”dåliga”. Nio av tio svarade även att
ungdomshemmets behandling överensstämde och mötte upp ungdomens behov av vård ”till fullo”
eller ”till stor del”.
Formuläret inbegriper även en möjlighet för den berörde handläggaren att betygsätta
ungdomshemmet utifrån de krav som hen ställer, med en skala på 1-4 där 1 står för ett ”mycket
dåligt” betyg och 4 för ett ”mycket bra” betyg. De områden som betygssattes gällde allt från frågor
gällande personalen till kosten samt inom- och utomhusmiljön. De områden som fick högst poäng
var; personalens tillgänglighet, bemötande och förmåga till samarbete. Samtliga delar fick ett
medelbetyg på mellan 3,4 och 3,9. Inget område ansågs ”dåligt” i något av svaren.

Utskrivningsenkäter
För att ungdomarna ska få chans att uttrycka åsikter kring sin placering när den är avslutad togs
det under senare delen av år 2016 fram ett formulär för detta. Den bygger mycket på frågorna från
”ADADut”, men är mer kopplad till vår verksamhet för att göras mer relevant men även mer
lättanvändlig.
Enkäten består av två delar. En personaldel där grundläggande information om placering och
utskrivning/omplacering ifylles av en personal, men sedan även en ungdomsdel som ungdomen
antingen själv eller med hjälp av personal fyller i och svarar på 17-21 (till störtsa del ja/nej-) frågor
beroende på placeringens inriktning. Ett ”ja”-svar indikerar i de flesta frågorna att ungdomen varit
delaktig/informerad/införstådd med sin placering, medan ett ”nej”-svar då skulle påvisa det
motsatta. Även möjlighet till övriga kommentarer kring sin placering finns.
Totalt utfördes enkäten vid nio utskrivningar, det totala antalet planerade utskrivningar var 24 st
under 2017. Överlag svarar ungdomarna mest ”ja”, men en del frågor besvaras även med några
fåtal ”nej”. Nästan 70 procent anser att de trivts på ungdomshemmet, samtliga tycker att personalen
tagit sig tid när ungdomen velat prata. Över hälften anser vid flytt att det varit bra för dem att vara
placerad på ungdomshemmet.

Händelse- och klagomålsrapporter
En sammanställning av 2017 års händelse- samt klagomålsrapporter har upprättats.
Sammanställningen av händelserapporterna påvisar att många av avvikelserna som rapporterades
in gällde fysiska konflikter mellan ungdomar och avvikelser vid medicinhantering. Klagomålsrapporterna består främst i ungdomar, alternativ deras föräldrar, som upplevt sig blivit behandlad
kränkande alternativt inte blivit tagna på allvar.
Det totala antalet rapporter 2017 var något fler än de som upprättats åren innan, både gällande
händelse- samt klagomålsrapporter.

SDQ – Strenghts and Difficulties Questionnaire
I samarbete med leg. psykolog Johannes Engh har ett formulär (”SDQ” – Strenghts and Difficulties
Questionnaire) tagits fram för att kunna utvärdera behandlingseffekten av insatserna på
ungdomshemmet. SDQ är speciellt anpassat för att mäta styrkor och svagheter hos ungdomar.
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Formuläret är väl beprövat, har gott forskningsstöd, lämpar sig för upprepade mätningar och passar
således som ett mått på hur ungdomar utvecklas över tid. SDQ tittar såväl på styrkor och svagheter
generellt som på mer specifika områden, såsom; beteendesvårigheter, emotionella svårigheter,
svårigheter med hyperaktivitet/koncentration, svårigheter med att komma överens med jämnåriga,
prosociala beteenden samt generell livspåverkan. Formuläret mäter om eventuella svårigheter
förbättras över tid, samt om behandlingsinsatser har en annan inverkan i positiv riktning på
ungdomarnas liv. SDQ kan även utsäga risken för att någon diagnos kan föreligga, specifikt
diagnoser inom (ovan) nämnda områden. Formuläret ger utrymme för både subjektiv och objektiv
mätning, då det är både ungdomen själv samt personal som skattar styrkor och svagheter hos
ungdomen. Den första mätningen med SDQ sker i samband med ankomst till ungdomshemmet,
och eventuella uppföljningsmätningar sker var sjätte månad. År 2015 var första året då mätningen
initierades på ungdomshemmet.
Ett mönster som kunnat urskiljas sedan formuläret påbörjades är att ungdomar och personal
relativt ofta rapporterar motsatta resultat. Vid en sammanställning av Johannes Engh den 5 mars
2018 framgår det att personal rapporterar ökning av svårigheter inom områden för generella,
beteende-, hyperaktivitets-/koncentrationssvårigheter samt svårigheter att komma överens med
andra, där den sistnämnda ökat i snitt med 39 procent. Emotionella svårigheter minskar enligt
personalskattning, men enligt ungdomarna själva är detta det enda område där svårigheterna ökat.
I resterande områden skattar ungdomarna en reducering i svårigheter, mest signifikant är en
minskning av beteendesvårigheter med 39 procent.
Det finns två områden där personal och ungdomars skattning överensstämmer. Detta gäller en
tydlig ökning av prosociala beteenden (sociala färdigheter) samt att den generella påverkan av
ungdomars svårigheter på deras liv betydligt har minskat. Johannes Engh poängterar att dessa två
områden är av extra vikt då de i regel har goda långsiktiga effekter, samt att resultatet i dessa kan
antas vara mest representativa och tillförlitliga då de överensstämmer med varandra.
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Resultat
Under 2017 hölls fyra gemensamma arbetsplatsträffar, där samtliga medarbetare samlades för att
kunna arbeta med att säkerställa en god kvalitet inom verksamheten. Vid dessa träffar diskuterades
bland annat verksamhetens kvalitetsarbete i stort med fokus på kvalitetsmåtten, nya och reviderade
rutiner, sammanställningar av utvärderingar, avvikelsehantering, riskanalys, sammanbrott samt
övrig verksamhetsplanering med mera.
Resultatet av ungdomsenkäten indikerar på att ungdomarna generellt sett upplevde sin vardag på
ungdomshemmet som välfungerande, då frågorna överlag fick höga poäng. Likt tidigare år får
frågan kring möjlighet att nå sin handläggare låga poäng medan möjligheten att nå anhöriga får
väldigt höga poäng. Det torde peka på att ungdomarna svarar på frågan utifrån hur lätt det är att få
tag på personen och inte möjligheten att försöka kontakta personen, detta då det inte är troligt att
ungdomen får tillåtelse att ringa anhöriga men inte handläggare på socialtjänsten. Detta påvisar ett
missnöje med möjlighet att nå handläggare, vilket skulle behöva förmedlas vidare till kommunernas
socialtjänster.
Utvärderingen av placeringarna för 2017 visar att uppdragsgivarna är väl nöjda med det arbete som
genomförts, då de till största del svarat ”till stor del” eller ”till fullo” alternativt ”bra” eller ”mycket
bra” på frågorna. Svarsfrekvensen låg på 61 procent, trots att påminnelser och extra svarsformulär
skickats ut, men resultatet uppskattas ändå ge en bra övergripande bild över uppdragsgivarens
åsikter kring kvaliteten i verksamheten.
De utförda utskrivningsenkäterna under 2017 är för få för att ge någon statistisk signifikans, vilket ger
en antydan på att verksamheten behöver bli bättre på att utföra dem. Då det är en ny rutin kan
detta bero på att man glömmer att utföra den, då det inte sker vid en specifik tidpunkt (så som med
ungdomsenkäten) utan snarare är beroende på varje ungdoms individuella situation. Inför
kommande år har det skapats incitament i verksamheten för att detta inte ska brista, i form av
checklistor vid utskrivning. Den indikation som undersökningen ändå skulle kunna påvisa är att
ungdomarna till stor del verkar vara väl införstådda med sin situation och delaktiga i insatser som
berör dem.
Vid sammanställning av händelse- och klagomålsrapporter framkom att det totala antalet upprättade
rapporter ökat något sedan året innan, vilket är en positiv förbättring. Det kan bero på att ett nytt
verktyg för inrapportering av händelse och klagomål tagits i bruk, som är enklare för varje enskild
personal att använda sig av. Detta är kopplat till journalföringsprogrammet och ska underlätta för
den som upprättar rapporten, dels att den är enklare att fylla i men framförallt i tidsåtgång. Då de
flesta av rapporterna som upprättats handlar om fysiska konflikter ungdomar emellan är det viktigt
att detta uppmärksammas i verksamheten, för att se över varför dessa uppstår. En orsak kan vara
bristfällig matchning vid inskrivning då det sällan är ordinarie handläggare som ringer vid
placeringsförfrågan och att informationen därför inte alltid är tillräcklig.
En tolkning som kan göras utifrån sammanställningen av data från SDQ är att ungdomarna själva upplever
en snabb förändring av sina egna svårigheter medan personal tycks notera detta betydligt längre
fram. En förklaring kan vara att ungdomar tenderar att initialt i placeringen vara mer utåtagerande,
vilket Johannes Engh påpekar vanligtvis brukar avta. Samt att ett sådant utåtagerande beteende inte
alltid är något som ungdomen själv noterar, vilket då inte heller framgår av deras egen skattning
utan endast utifrån personalskattningen.
Johannes Engh uttrycker att orsaken till att personalen påtalat svårigheter med att komma överens
ökar kan ha att göra med det faktum att det på ett ungdomshem kan vara oundvikligt att vissa
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ungdomar inte kommer överens, då en större grupp ungdomar ska bo ihop över tid. Det kan då
tänkas att ökningen framöver kommer minska (vid senare uppföljningar) som ett resultat av att
ungdomarna lärt sig hantera situationen inom behandlingen. De sociala färdigheterna hos
ungdomarna tycks ha stärkts, vilket sett till långsiktiga effekter och möjlighet att hantera livet efter
placeringen anses vara viktigast.
Att de emotionella svårigheterna av ungdomarna anses öka men hos personalen anses minska
förklarar Johannes Engh kan bero på att de yttre emotionella svårigheterna (så som till exempel
utåtagerat eller ångestfyllt beteende, panik- eller gråtattacker) minskat, vilka personalen haft
möjlighet att observera. Samtidigt som de inre emotionella svårigheterna (sorg, saknad av familj,
ledsenhet) kan ha ökat, vilket kan anses naturligt vid placering utanför hemmet och att det är de
emotionella svårigheter som ungdomen utgår ifrån vid skattning.
Att ungdomarna i andra avseenden rapporterat en minskning där personal skattat en ökning kan
ha att göra med att ungdomen jämför med tiden innan de kom till ungdomshemmet medan
personal endast kan se tiden för placeringen. Detta menar Johannes Engh talar för att
beteendesvårigheter hos ungdomen faktiskt minskat över en längre tid än personal kan observera.
Att ungdomarna rapporterar en reducering på nästan samtliga områden kan även påvisa god
behandlingseffekt sett ur ungdomsperspektiv.
Den generella funktionsnivån representeras bäst av området påverkan på livet, vilket enhetligt
reducerats mest över tid på ungdomshemmet. Att vissa symtom till och med ökat så visar det ändå
att ungdomens generella fungerande inte påverkats negativt utan snarare tvärtom. Johannes Engh
menar i sammanställningen att Mölnbacka Ungdomshem därmed har en god förmåga att generellt
stärka ungdomars färdigheter.
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Kvalitetsmått – måluppfyllelse 2017
Strukturmått
Av de ordinarie personal som är anställa som behandlingsassistenter innehar 75 procent av dem en
eftergymnasial utbildning, tvåårig inom psykosocialt arbete. Samordnare och utredare innehar
samtliga högskole-/universitetsutbildning som socionom eller socialpedagog. Husmor har
kockutbildning och administratör är högskole-/universitetsutbildad. Inom verksamheter finns 1,14
behandlingspersonal per ungdomsplats. Större andel personal finns på plats dagtid.
Processmått
Vid varje morgonsamling som personalen håller (ca 15 min) varje morgon, gås dagen igenom och
riskbedömning samt personalplanering genomförs. Större riskanalyser hålls 1-2 gånger per år,
under 2017 utfördes en i december månad. Varje måndagskväll hålls husmöten där personal
tillsammans med ungdomarna på respektive avdelning går igenom veckan som kommer, för att
öka ungdomarnas möjlighet till delaktighet i deras vardag. Målet är därför att det ska vara 52
husmöten på ett år, dessa var under år 2017 ej dokumenterade.
När en ungdom placeras på ungdomshemmet ska denne ha ett informationssamtal inom en vecka
från inskrivningsdagen. Under 2017 finns 20 (av totalt 29 faktiska nyplaceringar) dokumenterade
informationssamtal, vilket motsvarar 69 procent (vilket är en förbättring från föregående års 39
procent) och målet är såklart 100 procent. Ett mål är sedan att varje ungdom ska ha ett
kontaktmannasamtal varannan vecka med sin kontaktperson, 2017 finns 50 kontaktmannasamtal
dokumenterade (med 2017 års beläggningsgrad skulle målet vid ett grovt överslag varit uppfyllt vid
351 st). Det är dock en stor förbättring från 2016 då 19 av de önskade 345 genomfördes. För år
2017 finns 28 kedjeanalyser (21 fler än året innan) och ingen rePULSE dokumenterade, och 18
utredningar upprättades. Totalt hölls 80 uppföljningsmöten med uppdragsgivaren.
Resultatmått
Ingen ungdom placerad under 2017 var utsatt för missförhållanden eller risk för missförhållanden
(anmälning inom Lex Sarah). Av de 35 placeringar som avslutades under 2017 var 11 sammanbrott,
i begreppets vida bemärkelse. Av dessa bestod sex i att ungdom själv inte samtyckt eller avvikit,
och en annan på grund av lämplighetsskäl. Fyra av dem bestod i hot och våld från ungdomens sida.
År 2016 var det fyra av 33, vilket är en ganska markant skillnad. Sammanbrotten diskuterades vid
den gemensamma arbetsplatsträffen i december, om det fanns något vi kunnat göra annorlunda
kring dem och om det i så fall hade varit verksamhetsmässigt hållbart ur ett kvalitativt
helhetsperspektiv. På frågan om ungdomen anser sig ha fått hjälp med de problem denne velat ha
hjälp med under placeringen svarade 72 procent att de fått det. Vid frågan om de anser sig ha fått
hjälp med skolan svarade sju av nio (78 procent) att så var fallet.
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Mål för kommande år
Under 2018 kommer målen kring kvalitetsarbetet i verksamheten fortsatt ligga kring de
kvalitetsmått som genomarbetades inför 2017 (se ”Kvalitetsmått” på sida 7).
Ett större fokus kommer dessutom ligga på att i verksamheten arbeta fram fler möjligheter för
utvärdering av behandlingsarbetet, som det tidigare år upplevts sakna verktyg för att göra. Med
hjälp av leg. psykolog Johannes Engh kommer samtliga i personalen att utbildas inom ORS/SRS,
vilket är ett verktyg att använda i vardagen för att bedöma behandlingsinsatserna. Tanken är även
att ha fortsatt uppföljning kring kedjeanalyserna.
Efterfrågat från personalgruppen har även varit vidare kunskap och kompetens kring trauma, samt
hur man kan arbeta med det i vardagen utan att vara traumaterapeut. Kjerstin Almqvist som forskar
kring barn och unga som utsatts för trauma i uppväxten kommer att komma och ha utbildning
inom trauma.
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