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Inledning 
Föreliggande text är en genomlysning av det arbete som utförts på avdelning Kullen på 

ungdomshem Brättegården under 2019. Arbetet har initierats och planerats av södra 

verksamhetskontoret och institutionsledningen på Brättegården och arbetet har ingått 

som en fristående del av utvecklingsprojektet SiS ungdomsvård 2020. De delar av 

projektet som utgjorts av utbildning och handledning har finansierats med 

utvecklingsmedel via FoU-enheten. FoU-enheten har däremot inte bistått med 

rådgivande, stöttande eller praktiska insatser i arbetet. De ungdomar som vården på 

Kullen utformats för utgör en mindre grupp individer med stor sårbarhet och stora 

behov. Gruppen ställer höga krav på SiS verksamhet och utmanar vårt traditionella sätt 

att bedriva vård och behandling. Det är angeläget att framgångsfaktorer och 

utvecklingsbehov i initiativ som Kullen dokumenteras och utvärderas så att dessa/detta 

kan utgöra kvalitetssäkrade beståndsdelar i arbetet med att bättre matcha och 

individualisera SiS vård. FoU-enheten har under året följt och dokumenterat arbetet på 

avdelningen genom intervjuer och fokusgrupper och har efter avslutat verksamhetsår 

sammanställt erfarenheter av Kullens arbete, samt utvärderat möjliga effekter på nyckeltal 

som avskiljningar, sjuktal och incidenter. 

Arbetet med Kullen är en del av de riktade satsningar som gjorts för flickor och unga 

kvinnor. Det har framkommit att flickor och unga kvinnor verkar placeras inom SiS med 

något annorlunda behov än vad myndigheten sett tidigare. Jämfört med pojkar placeras 

flickorna oftare enligt rekvisitet om socialt nedbrytande beteende (flickor 30 % och pojkar 

7 %).1 I socialtjänstens platsansökan beskrivs ofta ytterligare vårdbehov i form av till 

exempel insatser för självskada, dåligt psykiskt mående, suicidalitet eller 

                                                      

 

1 SiS i korthet, en samling statistiska uppgifter från SiS, 2017. 
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neuropsykiatrisk problematik i kombination med utagerande beteende, för de ungdomar 

som placeras inom SiS på grund av socialt nedbrytande beteende. Denna grupp, i vilken 

det även finns en mindre grupp pojkar, verkar således ha stora och i viss mån andra 

vårdbehov än de ungdomar som historiskt placeras inom SiS. Arbetet på Kullen är ett 

försök att pröva insatser, arbetssätt och organisering av vården för en del av dessa 

identifierade behov.  

Disposition 

Genomlysningen inleds med en bakgrundsbeskrivning av de behov som motiverade 

uppstarten av Kullen och hur organisering, vårdinnehåll samt utgångspunkter för vården 

sett ut. Därpå följer metodbeskrivning av hur utvärderingen genomförts, följt av resultat 

och diskussion med rekommendationer för fortsatt arbete.  

Bakgrund 
Vid granskning av myndighetens avskiljningstal och beslut om vård i enskildhet 

uppmärksammades att ett fåtal ungdomar avskildes och vårdades i enskildhet mycket 

ofta och att framför allt avskiljningarna utgjorde en stor del av samtliga avskiljningar 

inom myndigheten. Detta mönster för avskiljning och vård i enskildhet var särskilt tydligt 

för yngre flickor. Utmärkande för dessa ungdomar är ofta en omfattande psykiatrisk och 

neuropsykiatrisk problematik med en kombination av autism, intellektuell 

funktionsnedsättning, ADHD, PTSD, självskadebeteende samt kraftigt utagerande 

beteende där hot och våld riktas mot behandlingspersonal. Även här blev det tydligt att 

denna problematik oftare återfanns hos yngre flickor. Att just flickor som vårdas inom 

myndigheten är mer psykiatriskt belastade än pojkar framkommer även i 

sammanställningen av ADAD inskrivningsintervjuer.2 Som exempel kan lyftas att 68 

procent av flickorna uppgett att de en längre tid känt sig verkligt nedstämda och ledsna. 

Motsvarande siffra för pojkarna var 40 procent. Vidare uppgav 47 procent av flickorna att 

de någon gång försökt ta sitt liv. Motsvarande siffra för pojkarna var 13 procent.   

Inom myndigheten framkommer ett särskilt behov av att möta flickors vårdbehov inom 

området psykisk hälsa. Journalgranskning visar att dessa ungdomar vårdas i enskildhet 

                                                      

 

2 Statens institutionsstyrelse (2019). Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem 2018 – en 

tabellsammanställning av ADAD inskrivningsintervju. Institutionsvård i fokus, 2. 
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under långa perioder och att de inte sällan flyttas mellan institutioner under flera års tid. 

Ungdomarna har en historik av många placeringar, både i familjehem och på HVB och 

samordningen av vårdinsatser är ofta bristfällig. Det förekommer även att ungdomarna 

vårdas inom den psykiatriska slutenvården där de är föremål för tvångsåtgärder. 

Ungdomarnas komplexa vårdbehov utmanar både SiS och externa vårdgivare, vilket 

yttrar sig genom återkommande vårdsammanbrott.  

Avdelningen Kullen 

Överrepresentationen i avskiljningstalen, de upprepade vårdsammanbrotten samt de 

arbetsmiljöproblem som det återkommande utagerande beteendet medför, visade tydligt 

att det inom SiS finns stora utmaningar att med befintlig struktur och kunskap möta dessa 

ungdomars behov.  Mot bakgrund av detta utformades 2019 avdelningen Kullen på SiS 

ungdomshem Brättegården, på initiativ av SiS Verksamhetskontor (VK) söder. 

Verksamheten på Kullen har varit en del av utvecklingsprojektet SiS ungdomsvård 2020 

och under 2019 finansierades vissa aktiviteter av projektmedel från huvudkontoret. Syftet 

med projektet var att:  

 Minska belastningen på avdelningen, genom att göra den bättre rustad med 

anpassade metoder och arbetssätt för att kunna möta och vårda dessa ungdomar. 

 Minska antalet avskiljningar och vård i enskildhet, genom att med anpassade 

metoder och arbetssätt undvika och bättre hantera hot- och våldssituationer. 

 Minska antalet vårdsammanbrott, genom långsiktigt hållbara placeringar med 

planenlig utslussning. 

 Förbättra samordning mellan socialtjänst, psykiatri och habilitering genom SIP 

(samordnad individuell plan) för varje ungdom. 

Vem placeras på Kullen – och hur?  

VK söder och Brättegårdens institutionsledning utformade tillsammans hur arbetet på 

Kullen skulle organiseras och ledas samt vilka inklusionskriterier som skulle vara 

uppfyllda för att en ungdom skulle placeras på avdelningen. På Kullen finns fem 

boenderum men vården är dimensionerad för att ta emot maximalt fyra flickor samtidigt 

som behöver uppfylla följande kriterier för att beredas plats:  

1. Diagnos eller allvarlig misstanke om diagnos inom autismspektrum och/eller 

intellektuell funktionsnedsättning. Om ungdomen inte är utredd och 

diagnosticerad erbjuds placerande socialtjänst utredning av Brättegården.  
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2. Tidigare utredning/ar ska ha rekommenderat vård och boende i mindre grupp 

med hög personaltäthet där behandlingspersonalen har kompetens att bemöta 

ungdomar med psykisk funktionsnedsättning. 

3. Historik av våldsamt utagerande beteende, avskiljningar och eventuell vård i 

enskildhet. 

4. Placerande socialtjänst ska ha ansökt om låsbar behandlingsplats. 

Platserna på Kullen har inte funnits tillgängliga för placeringsenheten på huvudkontoret, 

utan platserna har anvisats av södra verksamhetskontoret i samarbete med Brättegårdens 

institutionsledning enligt följande process:  

1. Södra verksamhetskontoret identifierar ungdomar som kan vara i behov av vård 

på Kullen genom granskning av journaler, incidentrapportering och 

avskiljningstal. Därefter kartlägger verksamhetskontoret vilka ungdomar som 

uppfyller inklusionskriterierna ovan, och rekommenderar plats på Kullen.  

2. Södra verksamhetskontoret beslutar i samråd med institutionsledningen på 

Brättegården om vilka ungdomar som är aktuella, utifrån avdelningens 

beläggningsgrad och ungdomsgruppens konstellation. 

3. Placeringsenheten får meddelande om aktuella ungdomar och kontaktar 

placerande socialtjänst med erbjudande om plats på avdelning Kullen. 

4. En förutsättning för placering på avdelning Kullen är att Socialtjänsten förbinder 

sig att initiera en samordnad individuell plan (SIP) för ungdomen, om en sådan 

inte redan är gjord. 

5. Avdelning Kullen påbörjar kartläggningsarbete av aktuell ungdom och planerar 

datum för intagning. 

Ungdomarna som placerats på Kullen 

Nedan följer en övergripande beskrivning av de ungdomar som placerats på Kullen. 

Behov, problematik och demografiska data beskrivs på gruppnivå, så att ingen enskild 

individ ska kunna identifieras. 

Fem ungdomar, samtliga flickor, placerades på avdelningen under 2019. Ungdomarna var 

mellan 14 och 19 år, med en medelålder på 16 år. Ungdomarna hade varit placerade på en 

till fem institutioner innan Brättegården (medelvärde 2,6) och hade innan placering på 

Kullen avskilts 0-80 gånger (medelvärde 26,4). Fyra av fem ungdomar uppfyllde 
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kriterierna för LSS personkrets 1 vid placering.3 En ungdom uppvisade tydliga symtom 

på autism och diagnos ställdes under placeringstiden. Fastställda diagnoser som fanns i 

ungdomsgruppen var lindrig intellektuell funktionsnedsättning, autism, ADHD och 

PTSD. Tre av fem hade en historia av våldsamt utagerande beteende inför placering. För 

fyra av fem ungdomar varade vårdtiden från våren 2019 och var vid projektårets slut 

ännu inte avslutade. En ungdom flyttade under våren 2019 till annan institution som följd 

av eskalerande hot och våld riktat mot behandlingspersonal. SIP var upprättad eller 

upprättades för fyra av fem ungdomar.  

Kullens vårdinnehåll – vårdens utgångspunkter 

De organiserande principerna för vårdens innehåll på Kullen utformades i enlighet med 

Socialstyrelsens rekommendationer och utgångspunkter för att förebygga och minska 

utmanande beteende i LSS-verksamhet.4 Avdelning Kullen organiserades och 

bemannades utifrån ett habiliterande perspektiv. Med det habiliterande perspektivet 

avsågs anpassningar i miljö och förhållningssätt utifrån ungdomens funktionsnivå och 

förutsättningar. Anpassningar gjordes utifrån förståelsen att ungdomens 

funktionsnedsättning är bestående, som exempelvis nedsatt förmåga till socialt samspel, 

snarare än att förvänta att ungdomen gör förändringar som hen inte förmår. Syftet var att 

anpassa vården gällande insatser, kunskap, resurser och lokaler så att den utgår från 

funktionsnedsatta ungdomars behov och rättigheter. Nedan beskrivs dessa 

utgångspunkter närmare. 

Insatser 

Metodik och behandlingsfokus  

I Socialstyrelsens rekommendationer betonas vikten av att ha kunskap om individens 

funktionstillstånd och funktionsnedsättningar samt betydelsen av att ha ett 

kommunikativt förhållningssätt. Södra verksamhetskontoret och institutionsledningen 

valde därför att utforma vården med utgångspunkt i lågaffektivt bemötande och 

                                                      

 

3 Personkrets 1= Personer med funktionsnedsättning utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Dessa kan 

ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Personlig assistans, boende med särskild 

service och daglig verksamhet är exempel på insatser. 
4 Socialstyrelsen. (2015). Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet. Ett kunskapsstöd med rekommendationer 

för chefer, verksamhetsansvariga och personal. Falun: Edita Bobergs. 
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tydliggörande pedagogik. Andra rekommendationer från Socialstyrelsen var att minimera 

hälsoproblem, erbjuda en kognitivt tillgänglig miljö samt fysisk aktivitet. Ungdomarna på 

avdelning Kullen har tillgång till skola samt hälso- och sjukvårdsinsatser på institutionen. 

Behandlingspersonal arbetar tillsammans med ungdomen och den placerande 

socialtjänsten för att upprätta en samordnad individuell plan. 

Kunskap  

För att ge kunskap och förståelse för funktionsnedsättningarna autism och 

utvecklingsstörning samt för tydliggörande pedagogik utbildades och handleddes 

samtliga medarbetare på avdelningen. Insatserna köptes av företaget Lära och 

finansierade med projektmedel från huvudkontoret.5 Utbildning och handledning gavs av 

en och samma konsult. Denne hade en tvåårig utbildning i autism och mångårig 

erfarenhet av arbete med bland annat autism och intellektuell funktionsnedsättning inom 

LSS. Konsulten var även certifierad HPLJ tränare (High Performance Learning Journey, en 

modell om hur man skapar effektiva utbildningsinsatser), utbildad i TEACCH (Treatment 

and Education of Autistic and Communication related handicapped Children, ett 

habiliteringsprogram som riktar sig till personer med autism), PECS (Picture Exchange 

Communication System, metod som stöder kommunikationsträning med bilder), Studio 3 

(en metod och förhållningssätt som handlar om att hantera utmanande beteenden med 

lågaffektivt bemötande) samt ATLASS (ett program med fokus på stresshantering för 

människor med autism och andra utmanande beteenden).  

Utbildning 

Kullens behandlingsassistenter och avdelningsföreståndare deltog i fyra utbildningsdagar 

fördelade över tre tillfällen mellan december 2018 och våren 2019. Vikarier deltog inte i 

utbildningen. Utbildningsinsatsen syftade till ökad förståelse och till att hitta passande 

verktyg och metoder för bemötande och behandling. Översiktligt utbildningsinnehåll 

under de två inledande utbildningsdagarna var:  

 Om funktionsnedsättningar - Autism och utvecklingsstörning  

 Perceptionsstörningar och andra svårigheter Tids- och rumsuppfattning  

 Exekutiva funktioner  

                                                      

 

5 Enligt offert uppgick kostnad för utbildning och handledning till 494 tkr exklusive moms (varav utbildning = 116 tkr och 

handledning = 378 tkr). 
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 Introduktion till kommunikation  

 Tydliggörande – skillnad i förutsättningar för individen  

 Självständighet och delaktighet  

 Att hitta rätt nivå - Individens behov och Individanpassad struktur  

Efter de två grundläggande utbildningsdagarna deltog medarbetarna i två fördjupande 

utbildningsdagar, med fokus på funktionsvariationer och tydliggörande pedagogik.  

 

Samtliga tillsvidareanställda har deltagit vid myndighetens obligatoriska utbildningar. 

Följande utbildningar har genomförts. Fyra dagar grundutbildning i motiverande samtal 

(MI), två årliga och obligatoriska utbildnings- och träningsdagarna i No Power No Lose 

(NPNL), tre dagars grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) som ges lokalt på 

Brättegården av institutionens psykologer. Institutionens psykologer utbildade även alla 

tillsvidareanställda medarbetare i traumamedveten omsorg (TMO). Alla 

tillsvidareanställda medarbetare på avdelning Kullen har minst tvåårig eftergymnasial 

utbildning och uppfyller därmed myndighetens kunskapskrav för befattningen 

behandlingsassistent.  

Handledning 

Under året deltog medarbetarna i veckovis handledning à tre timmar, med undantag för 

sommaren då handledningen gjorde uppehåll. Handledningen syftade till att omsätta de 

teoretiska kunskaper som lärts ut i utbildningen till praktiska färdigheter i vardagen, och 

att stötta medarbetarna i att implementera ett förhållnings- och arbetssätt med 

utgångspunkt i tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.  

 

Utöver metodstöd kunde enskilda ärenden analyseras vid handledningen för att skapa 

ökad förståelse för olika händelseförlopp och hitta alternativa sätt att hantera kommande, 

liknande händelser.  Handledaren arbetade tillsammans med medarbetarna för att ta fram 

stödmaterial som underlättade det vardagliga arbetet. Exempelvis användes sociala 

berättelser, som är ett redskap för personer som har svårt att fullt ut förstå verbal 

kommunikation och sociala situationer, där korta berättelser bestående av bilder och/eller 

text används för att tydliggöra sociala situationer.  

Lokaler 

Gruppstorlek på avdelningen och låsbarhet 

Kullen har fem boenderum men vården är dimensionerad för att ta emot maximalt fyra 

ungdomar samtidigt. Vid tre ungdomar placerade på avdelningen har varje ungdom ett 
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eget rum, toalett och mindre vardagsrum. Utöver detta finns tillgång till större 

gemensamhetsutrymme och kök med matplats. När fyra ungdomar är placerade 

samtidigt, delar två ungdomar på toalett och vardagsrum. Utifrån lokalernas utformning, 

beskrivs en gruppstorlek på tre som optimalt. Boenderummen ligger åtskilda från 

varandra, vilket medför att ungdomarna kan välja omfattningen av den sociala 

gemenskapen i de gemensamma ytorna. Placeringen på Kullen utgår från gemenskap, 

men vid behov av vård i enskildhet kan avdelningen sektioneras. Lokalerna är i 

möjligaste mån anpassade för att minska stimuli avseende ljud och synintryck. Utöver SiS 

sedvanliga inredning med fokus på robusta och i vissa fall väggfasta möbler samt fokus 

på säkerhet där inredning inte ska kunna användas som tillhyggen vid konflikter, så 

monterades ljudabsorbenter och väggarna målades i färger som kan fungera lugnande.  

Resurser  

Ekonomiska resurser 

En förutsättning för samtliga beskrivna utgångspunkter för vården på Kullen är ökad 

ekonomisk resurstilldelning. Kullen har ekonomiskt resurssatts i enlighet med det som i 

fördelningsmodellen SiS kallas ”kategori 2-plats” där ungdomar med särskilda 

vårdbehov vårdas i slutenhet med hög personaltäthet. I dagsläget finns ytterligare en 

kategori 2-avdelning (Trollebo) och har plats för fyra pojkar med motsvarande svårigheter 

som Kullens målgrupp. Socialtjänsten har under projektåret betalat en vårdavgift på 

12 900 kr per dygn för de ungdomar som placerats enligt LVU vid dessa avdelningar.6  

Personalresurser 

I myndighetens verksamhetsplan för 2019 tilldelades Kullen fem platser med krav på en 

beläggningsgrad på 88 procent. Det var aldrig tänkt att Kullen skulle vårda fem 

ungdomar samtidigt men då vårdformen var ny och man var mån om att ha extra 

flexibilitet för både lokaler och personalresurser så enades ingående budgetparter om att 

tilldelningen av medel skulle motsvaras 88 procent beläggning på fem platser.  

Bemanningen på avdelningen, inklusive HSL och skola, består av 21 årsarbetskrafter och 

fyra årsarbetskrafter för vikarier. Resurstilldelningen kan jämföras med personaltätheten 

på sedvanlig låst behandlingsavdelning som i fördelningsmodellen tilldelas 19,5 

                                                      

 

6 Vårdavgiften 2019 för plats på SiS resterande låsbara behandlingsavdelningar var 7000 kr per dygn. 
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årsarbetskrafter per sju platser. Budget för personal utgör den största utgiftsposterna för 

Kullen och möjliggör en behandlingsassistent per ungdom all vaken tid. Det har även 

funnits möjlighet till förstärkning under första tiden av placeringen och då yngre 

ungdomar med större behov av omsorg och omhändertagande placerats.  

Utifrån det varierande vårdbehovet i ungdomsgruppen, med perioder med mer intensiva 

behov av vård, identifierades natten som en särskilt känslig del av verksamheten. Mot 

bakgrund av detta tillsattes, utöver ovanstående bemanning, en särskild 

nattsorganisation, bestående av 2, 6 heltidstjänster7, som syftade till att stötta avdelning 

Kullen med en personal nattetid, samtidigt som den även arbetade mot institutionens 

andra avdelningar. Utöver detta tillsattes även en heltidslärare med särskolekompetens. 

Vidare skapades en samordnande organisation med tre heltidstjänster som arbetar på 

icke-kontorstid, som kan leda och fördela arbetet med stöd av chefsberedskapen. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med genomlysningen är att tillgängliggöra kunskaper och erfarenheter från arbetet 

på Kullen, som kan fungera vägledande för SiS fortsatta arbete med denna målgrupp. För 

att identifiera vad som fungerat bra och vad som behöver utvecklas eller utredas vidare i 

arbetet med Kullen, formulerades frågeställningar om de komponenter som utgjorde 

vårdens organiserande principer och utgångspunkter:   

1. Ungdomarna 

a. Hur upplevde ungdomarna sin vistelse på Kullen? 

b. Hur beskriver ungdomarna: trygghet, bemötande och behandlingsinsatser? 

c. Hur matchas ungdomarna till insatsen behandlingsplats på Kullen? 

d. Hur många ungdomar har: behandlingsplan och trygghetsplan, SIP? 

e. Hur många har avskiljningar, avvikningar, incidenter och vårdsammanbrott har 

dokumenterats för ungdomarna? 

2. Insatser  

Vad gjordes? 

3. Kunskap  

Hur matchade utbildning och handledning ungdomarnas och personalens behov?  

4. Lokaler  

                                                      

 

7 En låst behandlingsavdelning har vanligen 1, 5 heltidstjänster (en vaken och en sovande, halvtidsberäknad jour), men hur 

bemanningen nattetid är organiserad skiljer sig mellan institutioner. 
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Vad fungerade bra respektive dåligt med Kullens lokaler? 

5. Resurser  

Vad kostade arbetet på Kullen? Hur avvägd var resurstilldelningen i relation till    

behov?  

Genom att besvara frågeställningarna ovan kan även Kullens initiala projektmål om att 

minska belastningen på avdelningen, minska antalet avskiljningar, minska antalet 

vårdsammanbrott och förbättra samverkan med socialtjänst, psykiatri och habiliteringen 

genom upprättande av SIP, utvärderas.  

Metod 

Datainsamling 

FoU-enheten har följt det löpande arbetet genom intervjuer och fokusgrupper med 

behandlingspersonal på Kullen. Informationen har sammanställts och analyserats. 

Nyckeltal och information från ungdomsråd har inhämtas och sammanställts av södra 

verksamhetskontoret.  

Nyckeltal   

Med hjälp av myndighetens systemstöd och i samarbete med södra verksamhetskontoret 

och planeringsenheten på huvudkontoret har nyckeltal avseende avskiljningar, 

avvikningar, behandlingsplaner, trygghetsplaner, personal, incidenter och ekonomi tagits 

fram. Vissa nyckeltal har inte kunnat hämtas via systemstöd och då har Brättegården varit 

behjälplig med manuell sammanställning.  

Intervjuer med avdelningsföreståndare 

Kullens avdelningsföreståndare intervjuades via telefon utifrån en semistrukturerad 

intervjuguide som fokuserade på den aktuella situationen på avdelningen. 

Intervjumaterialet byggde på Kullens verksamhetsbeskrivning med fokus på vårdens 

utgångspunkter såsom insatser, kunskap, resurser och lokaler. Tolv intervjuer à ca 50 

minuter genomfördes mellan mars 2019 och januari 2020.  

Fokusgrupper med behandlingspersonal  

Tre fokusgrupper à 2 timmar genomfördes i maj, september och november 2019 med 

ordinarie behandlingspersonal. Fokusgrupperna inriktade sig på den aktuella situationen 

på avdelningen samt tankar kring verksamheten utifrån tillbaka- och framåtblickar. Dessa 

spelades in, transkriberades och sammanställdes på ett sätt så att inga uttalanden direkt 
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kan kopplas till specifika medarbetare. Det renskrivna materialet delades in kategorier 

under vilka centrala uttalanden från samtliga tre fokusgrupper sammanfogats. 

Intervjuer med konsulten som utbildade och handledde   

Handledare och utbildare vid avdelning Kullen intervjuades utifrån en semistrukturerad 

intervjuguide vid tre tillfällen à ca 60 min i maj, september och december 2019. Utförliga 

anteckningar fördes under intervjuerna. Anteckningarna sammanställdes och delades in i 

kategorier, där centrala aspekter lyftes fram. 

Intervju med mentor 

En intervju à 50 minuter hölls med mentorn på Kullens skola under hösten 2019, med 

fokus på det pedagogiska arbetet med ungdomarna på avdelningen. 

Protokoll från ungdomsråd  

Under året genomfördes fem av sju planerade ungdomsråd på Kullen.  Här framförde 

ungdomarna synpunkter om bemötande, trygghet och behandlingsinsatser.   

Hantering av data  

Behandlingen av personuppgifter, som i denna rapport utgörs av hantering av känslig 

information, har bedömts vara nödvändig för att myndighetens skulle kunna fullgöra sitt 

uppdrag att utföra en socialtjänstinsats av god kvalitet samt säkerställa patientsäker vård 

och behandling. Behandlingen bedömdes därmed ha laglig grund enligt artikel 6.1 e) i 

dataskyddsförordningen som ger att behandling är laglig om och i den mån som den är 

nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den 

personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

Beskrivningar av ungdomarnas specifika vårdbehov och hur dessa bemötts och vilka 

erfarenheter individuella fall genererat, skulle ha bidragit till en ökad förståelse för hur 

arbetet på Kullens bedrivits. Med hänsyn till rådande regelverk, ungdomarnas integritet 

och för att undvika att enskilda individer skulle kunna identifieras, har sådan information 

uteslutits. Även information som skulle kunna vara unik eller mycket ovanlig har 

uteslutits för att förhindra så kallad bakvägsidentifiering. Ingen annan information än den 

som ansågs nödvändig för ändamålet inhämtades och dokumentation har skett restriktivt.  

Resultat 
Resultaten redovisas under respektive frågeställning, för att tydliggöra vad som fungerat 

bra och vad som behöver utvecklas eller utredas vidare i arbetet med Kullen. Information 
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från intervjuer och fokusgrupper har sammanställts och redovisas gemensamt under 

respektive rubrik. Slutligen redovisas även Kullens initiala projektmål om att minska 

belastningen på avdelningen, minska antalet avskiljningar, minska antalet 

vårdsammanbrott och förbättra samverkan med socialtjänst, psykiatri och habiliteringen 

genom upprättande av SIP.  

 

1. Ungdomarna  

Ungdomarnas röst genom ungdomsråden 

På ungdomsråden tillfrågas ungdomarna om hur de trivs på avdelningen, vad som kan 

förbättras, vad de tycker om behandlingen, om de blir bemötta enligt SiS värdeord 

(respekt, omtanke och trygghet) och känner sig trygga och om de känner sig lyssnade på 

och har någon att anförtro sig åt.  
 

Under året hade sju ungdomsråd på avdelningen planerats. Av dessa ställdes två in, den 

första gången på grund av att inga ungdomar tagits in vid tillfället för ungdomsrådet och 

den andra gången för att inga ungdomar kunde närvara. På de övriga fem ungdomsråden 

framförde ungdomarna synpunkter om bemötande, trygghet och behandlingsinsatser 

enligt nedan.  Punkterna som ska ingå i ungdomsråd har konkretiserats och anpassats för 

att flickorna enklare ska kunna ge sina synpunkter och sin input. Informationen från 

ungdomsrådens protokoll har slagits samman och återges på ett sätt så att inga känsliga 

uttalanden kan kopplas till specifika ungdomar.  

Hur upplevde ungdomarna sin vistelse på Kullen? 

På frågan om hur det är att bo på Kullen så svarar ungdomarna generellt att det är okej 

och beskriver saker de uppskattar så som att åka och fika, åka bil, titta på djur och göra 

saker på tu man hand med behandlingspersonalen.  

 

När ungdomarna får frågan om vad skulle kunna vara bättre på Kullen, så tycker man att 

det kan bli lite bråkigt med de andra tjejerna, man uppfattar sina avdelningskamrater som 

ganska jobbiga och att det vore bättre att slippa bo med dem/på Kullen. Någon gillar inte 

sitt rum och någon har bytt rum och känner sig klaustrofobisk och otrygg i det. Flickorna 

tycker också att det vore bättre om man fick tjäna pengar, att exempelvis arbeta extra med 

att tvätta fönster eller bilar, att städa eller laga mat. 
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Hur upplevdes SiS värdeord - respekt, omtanke och tydlighet? 

Här beskriver ungdomarna att behandlingspersonalen bemöter dem bra och hjälper till 

mycket. De uppges vara omtänksamma och pratar på ett bra sätt. Alla upplever dock inte 

att samtlig behandlingspersonal lever upp till värdeorden, men flickorna menar också att 

det dagliga egna måendet kan påverka hur man upplever situationen. Man säger att det 

är bra om all behandlingspersonal följer samma regler och rutiner. 

Samtal med personalen 

Ungdomarna beskriver att samtalen med de som arbetar är bra och att de utgår ifrån det 

ungdomarna behöver och vill. Ungdomarna beskriver att behandlingspersonalen lyssnar 

på det de har att säga, visar respekt och är tydliga. Samtidigt upplever några ungdomar 

att behandlingspersonalen sällan frågar hur de mår, eller att frågan ställs men att man 

sedan går därifrån utan att lyssna på svaret. Samtliga ungdomar uttrycker även att de har 

minst en person bland behandlingspersonalen de känner sig trygga att anförtro sig åt. 

Ungdomarna ger också uttryck för att kontaktpersonerna är på avdelningen för sällan och 

skulle önska att de var på avdelningen oftare. 

Trygghet på avdelningen 

Ungdomarna har olika upplevelser av tryggheten på avdelningen. Vissa beskriver att de 

känner sig trygga och att det är väldigt bra på avdelningen. Andra ger uttryck för att 

sällan vara trygga, inte gilla sitt rum, att inte känna sig trygg med all behandlingspersonal 

och att upplevelsen av trygghet har ändrats över tid – från att inledningsvis inte känna sig 

trygg, till att känna en ökad trygghet. Upplevelsen lyfts även av att ingen förändring sker 

trots att brister påpekats vid flera tillfällen. Till stor del handlar detta om en önskan om att 

behandlingspersonal gör och säger samma sak gällande rutiner. 

Vårdinnehåll 

Ungdomarna beskriver värdeinnehållet på olika sätt. Som exempel lyfts att 

behandlingsinsatserna känns bra och att de känner till sin behandlingsplan och att den 

följs, medan det också framkommer att arbetet med behandlingsplanen, vid tillfället för 

ungdomsrådet, inte börjat än. 

Ungdomarnas röst genom systemstöden 

I tabellen nedan beskrivs de fem ungdomar som placerats på avdelning Kullen under 

2019 utifrån nyckeltal i myndighetens systemstöd. 
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Tabell 2. Antal ungdomar och nyckeltal. 

 Antal beslut 

om 

avskiljning 

Antal 

beslut om  

VIE 

Antal  

avvikningar 

Antal 

suicidförsök 

Fem flickor  2 5 1 8 

 

Avskiljningar, vård i enskildhet, avvikningar och suicidförsök 

Vad gäller avskiljningar så har endast två beslut fattats rörande en ungdom under året. 

Detta bör sättas i relation till att tre av ungdomarna tillsammans varit föremål för 

omkring 120 avskiljningsbeslut under tidigare SiS-placeringar. En ungdom med ett flertal 

avskiljningsbeslut innan placeringen på Kullen flyttades till annan institution under våren 

2019, vilket kan ha påverkat resultatet. Ungdomen avskildes inte vid något tillfälle under 

placeringen som följde efter Kullen. 

Fem beslut att påbörja vård i enskildhet har fattats på avdelning Kullen under året. Dessa 

beslut har rört fyra av ungdomarna. Två av dessa fyra flickor hade en kort tid i VIE och 

beslut att ompröva VIE fattades aldrig. Den sammanlagda mängden VIE på avdelning 

Kullen får alltså anses vara mycket låg, återigen givet ungdomarnas historik av att de 

vårdats långa perioder i VIE under andra SiS-placeringar. Under mars, april och maj, 2019 

rapporterades sammanlagt åtta suicidförsök på Kullen vilka alla genomfördes av en och 

samma ungdom. 

Endast en avvikning har registrerats under året, vilket kan sättas i relation till att 

ungdomarna deltagit i aktiviteter utanför institutionen nära dagligen. Den höga 

förekomsten av aktiviteter utanför institutionen tycks inte medföra förhöjda 

avvikningstal. Ungdomarna har alltså haft stora möjligheter att avvika men har trots allt 

valt att inte göra det. 

Ungdomarnas behandlingsplaner, verkställighetsplaner, trygghetsplaner och SIP 

Samtliga ungdomar har, i enlighet för riktlinjer för behandlingsplanering, upprättade 

behandlingsplaner som uppdaterats var åttonde vecka. Då ett av Kullens huvudsyften är 

att undvika och bättre hantera hot och våld, vilket är nära nog dagligt förekommande i 

denna grupp, så har det inte varit aktuellt att uppdatera trygghetsplanerna efter varje 

incident så som instruktionen anger. Detta mot bakgrund av att en frekvent uppdatering 

inte upplevts som hjälpsamt. 
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För fyra av fem ungdomar upprättades en SIP under tiden på Kullen. Den femte 

ungdomen hade redan en samordnad individuell vårdplan vid inskrivningen och 

upparbetad kontakt med andra relevanta vårdgivare. Vid placering på avdelning Kullen 

har det varit tydligt att samarbete mellan olika parter krävts och SIP har förväntats. 

Medarbetare på Kullen beskriver att målgruppen har behov av att fler aktörer och 

kompetenser arbetar tillsammans och att samverkan med socialtjänst, psykiatri och 

habilitering fungerat väl. Detta skiljer sig från hur det vanligen beskrivs vara i arbetet 

med målgruppen där samverkan snarare brukar vara bristfällig. Man beskriver att en 

tydlig gemensam plan underlättar samverkan, då det är klart vad de olika aktörerna 

behöver samverka kring. Det lyfts även att en placering på Kullen, och de kostnader en 

sådan innebär, har medfört att socialtjänsten i högre grad arbetar för att anpassa 

vårdtiden efter vårdbehov. Som ett led i det arbetet beskrivs SIP bidra till minska risken 

för att vårdtiden drar ut på tiden på grund av bristande samordning och planering kring 

ungdomen.  

Vårdsammanbrott 

Ett av projektmålen var att undvika vårdsammanbrott genom att göra placeringarna 

långsiktigt hållbara till dess ungdomarna kan slussas vidare. En av de fem placeringarna 

resulterade i ett vårdsammanbrott, då en av flickorna flyttade till låsbar enhet på en 

annan institution. Det är av stor vikt att kartlägga omständigheterna kring detta, men en 

granskning på ärendenivå kräver en helt annan sekretess varför en beskrivning görs kring 

vårdsammanbrottet utifrån medarbetarnas resonemang kring organisering, kunskap och 

andra relaterade faktorer.  

Som bakgrund till vårdsammanbrottet beskrivs inledningsvis att tre flickor placerades på 

kort tid på avdelningen. De medarbetare som intervjuats beskriver det som försvårande 

att placera ungdomar med allvarligt utagerande beteende, och som befinner sig i samma 

behandlingsfas, tillsammans. Det kan belasta arbetssituationen med brister i både 

arbetsmiljön och vårdens innehåll som följd. Att ta in en ungdom i taget med cirka två till 

tre veckors mellanrum beskrivs som önskvärt. Denna erfarenhet beskrivs även i 
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genomlysningen av behandlingsmetoden MultifunC, där svårigheter med att vårda 

ungdomar som befinner sig i samma fas av behandlingen återges8.  

Den ungdom som fick flytta oplanerat skrevs in tidigt under året. Man beskriver i 

intervjuerna att personalgruppen inte hunnit arbeta ihop sig och att gemensamma 

förhållningssätt, rutiner och arbetssättet med tydliggörande pedagogik inte 

implementerats ordentligt vid uppstart av avdelningen. Samtliga medarbetare var inte 

anställda vid uppstart, vilket också försvårade arbetet. Ungdomen uttryckte tillitsbrist för 

viss del av personalgruppen, varför en anpassning gjordes av vilken behandlingsassistent 

som arbetade med ungdomen. Vid hög förekomst av hot och våld gjorde denna 

anpassning att en viss del av personalgruppen blev extra belastad En avgörande faktor 

var även att ungdomens vård inom SiS skulle avslutas, men det tilltänkta boendet kunde 

inte ta emot ungdomen som planerat. Vården fick istället fortsätta inom SiS, vilket av 

behandlingspersonal beskrivs som försvårande.  

Vid uppföljning av arbetssättet på den institution dit flickan flyttade, framkommer att 

arbetet präglades av individanpassning där en begränsad personalgrupp om cirka tio 

personer arbetade med ungdomen. Mot bakgrund av problemen som uppstått på Kullen 

då flickan kunnat välja till och bort behandlingspersonal, beslutades att hon skulle vara 

hänvisad till den behandlingspersonal som avsatts. Detta framhålls av institutionen som 

en viktig faktor. I arbetet strävade man efter att göra så lika som möjligt, samtidigt som 

man var uppmärksam på ungdomens mående för att tidigt kunna stötta och reglera 

känsloläge. Sammantaget beskrivs ett förhållningssätt med mycket omtänksamhet och 

struktur. Under placeringstiden, som varade fram till hösten 2019, förekom incidenter 

såsom sparkar mot behandlingspersonal, men inga incidenter ledde till avskiljning.  

Hur matchades ungdomen till insatsen Kullen?  

Ungdomsgruppen som placerats på Kullen har således dokumenterat stora och särskilda 

vårdbehov. I intervjuerna framkommer dock att medarbetarna uppfattar att vårdbehovet 

inte skiljer sig dramatiskt från andra ungdomars inom SiS. På Kullen beskrivs de få en 

chans som andra ungdomar också skulle gynnas av. 

                                                      

 

8 Rapport om MultiFunC, 2019 
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Vid intag på avdelning Kullen framkommer otydligheter kring hur vårdbehovets 

omfattning bedöms. Det är därför heller inte tydligt mot vilket bakgrund ungdomarna 

placerats på Kullen, trots att kriterier för placering finns. Medarbetare på Kullen beskriver 

att motsvarande behov finns hos andra ungdomar i myndigheten. Vad som föranlett att 

en viss ungdom placerats på Kullen och inte en annan, trots att behoven motsvarar 

varandra, upplevs av behandlingspersonalen vara svårt att förstå.  

Lagrum och vård i öppna former 

Ungdomarnas problembeteenden beskrivs minska när de ges Kullens ramar, struktur och 

förhållningssätt. Samtidigt skulle problembeteendena sannolikt komma tillbaka om 

ramar, struktur och förhållningssätt försvann igen. Det leder till problem kopplade till att 

fortsatt motivera vård på låst avdelning. Medarbetare på Kullen uttrycker önskemål om 

att ungdomar på Kullen skulle kunna placeras i öppna former, möjligen enligt SoL. 

Svårigheter beskrivs vid situationer då rekvisiten för vård på låsbar enhet inte på ett 

tydligt sätt är uppfyllda och samtidigt är det nödvändigt att vård på låsbar enhet 

fortsätter för att kunna vårdas på Kullen och med det få sina vårdbehov tillgodosedda. 

Vid vård i öppna former, och möjligen enligt SoL, skulle motsvarande ungdom fortsatt 

kunna få sina behov tillgodosedda inom SiS vård.  

Som ett led i detta lyfter medarbetare på Kullen behovet av en vårdkedja inom 

institutionen med en öppen avdelning, där vårdinnehållet och i viss mån även 

personaltätheten motsvarar Kullens, som ett led i en utslussning. Detta utifrån att man 

beskriver kontinuitet som viktigt för målgruppen, där förändringar är krävande och 

stressande. En tidig flytt kan därför medföra förhöjd stress med risk för ett 

vårdsammanbrott som följd. Att kunna flyttas inom institutionen till vård i öppna former 

skulle av den anledningen vara att föredra. Kopplat till detta förs även resonemang kring 

att perioder där ungdomen mår bra och fungerar väl kan behöva vara längre för denna 

målgrupp innan vården avslutas. Här krävs en avvägning mellan de individuella 

behoven och förutsättningarna, där vården inte ska dra ut på tiden, samtidigt som ett 

tidigt avslut kan medföra ökad risk för vårdsammanbrott.  

2. Insatser – Kullens vårdinnehåll 

Gällande insatser lyfts lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och 

traumamedveten omsorg fram som centralt innehåll.  
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Lågaffektivt bemötande 

Arbetssättet fokuserar på medarbetares bemötande av personer med utmanande beteende 

och inte på själva beteendet. Det innebär att man arbetar för att undvika konfrontation 

och därmed undvika att bidra till en upptrappad konfliktnivå. Om medarbetarna kan 

reglera sina egna affekter, kan stressnivån för både dessa och ungdomarna sänkas, vilket 

kan minska förekomsten av utmanande beteenden. Konkreta exempel är att undvika 

beröring och ögonkontakt samt en medvetenhet kring kroppsspråk i syfte att lugna ned 

en situation. Som medarbetare behöver man vara lyhörd för en ungdoms känslouttryck 

och anpassa bemötandet efter dennes känsloläge9.  

På Kullen uttryckte de intervjuade medarbetarna inledningsvis osäkerhet gällande 

gränssättningar vid utmanande beteende. Fokus låg på försöka undvika och förebygga 

konfliktsituationer så långt som möjligt.  I de fall situationen och våldet ändå eskalerade 

framkom osäkerhet och otydlighet kring hur man skulle agera. Under året arbetade man 

med att erbjuda tydlighet samt en välplanerad och välanpassad vardag utifrån 

ungdomarnas funktionsnivå. Successivt arbetade man allt mer intensivt med planering 

och förebyggande insatser.  

De vardagliga kraven anpassades i möjligaste mån efter ungdomarnas funktionsnivå och 

kraven ställdes när förutsättningarna för ungdomarna att ta emot dem var som bäst. 

Fokus låg på att arbeta hälsofrämjande och förebygga konfliktsituationer, vilket medförde 

arbete med planering, förberedelse och tydliggörande. Arbetet skedde till större delen 

under lugnare perioder på avdelningen. Här beskrivs ett skifte i arbetsfördelning från att 

tidigare ha arbetat intensivt vid konfliktsituationer, till att arbeta intensivt vid lugnare 

perioder på avdelningen – ett skifte som beskrivs vara hjälpsamt för att minska 

missförstånd och konfliktsituationer. Förhållningsättet återfinns även NPNLs 

konfliktkurva. Att ge tid, avvakta och låta besked landa hos ungdomen, utan att snabbt 

fatta beslut, beskrivs som en viktig del i arbetet. Samtidigt tydliggjorde 

behandlingspersonalen att de särskilda befogenheterna gällde och att dessa gick att 

kombinera med det lågaffektiva förhållningssättet. 

                                                      

 

9 Socialstyrelsen. (2015). Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet. Ett kunskapsstöd med rekommendationer 

för chefer, verksamhetsansvariga och personal. Falun: Edita Bobergs. 
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Tydliggörande pedagogik 

Tydliggörande pedagogik är en försvenskad version av TEACCH (Treatment and 

Education of Autistic and Communication related handicapped CHildren). 

Tydliggörande pedagogik/TEACCH är ett pedagogiskt förhållningssätt som består av ett 

antal redskap som kan förtydliga vardagen för individen och göra omvärlden mer 

begriplig. Redskapen finns inte färdiga från början utan tas fram utifrån observationer av 

ungdomens förmågor, intressen och behov. Redskapen kan bestå av scheman med bilder, 

text eller objekt som kan vara enklare för ungdomen att förstå. Utgångspunkten är att 

talade ord snabbt försvinner ur minnet. Bilder, foton, objekt eller skrivna ord finns kvar, 

vilket gör det möjligt att titta på dem flera gånger och så länge som behövs för att kunna 

tolka informationen.  

Scheman och andra visuella stöd är tänkta att öka förutsägbarhet och ungdomens 

upplevda kontroll inför olika aktiviteter. Det gäller vad som ska göras, var, med vem, hur 

länge, vad som händer efteråt, vad som behövs för aktiviteten samt varför den ska göras. 

En ökad upplevd kontroll reducerar risken för utmanande beteenden. Därför är struktur 

och visuell information centrala i arbetet med målgruppen. En viktig aspekt är att stödet 

behöver vara individuellt anpassat efter ungdomens funktionsnivå och aktuella behov. 

Hänsyn behöver tas till förändringar över tid gällande exempelvis färdigheter och 

styrkor.10 

Arbetet med bildstöd, sociala berättelser och förberedelser beskrivs som en viktig del i det 

vardagliga arbetet på avdelning Kullen. Inledningsvis krävdes mycket arbete för att få 

bildstödet på plats, där exempelvis sjukskrivningar påverkade implementeringen. Vidare 

bidrog ovana inför arbetssättet, tillsammans med en upplevelse av att bildstödet låg på en 

för låg nivå för vissa ungdomar, att det tog tid innan arbetssättet etablerades. I 

personalgruppen fick vissa specialisera sig och erhöll riktad handledning, för att i större 

utsträckning kunna leda arbetet med tydliggörande pedagogik på avdelningen. När 

arbetssättet började sätta sig på avdelningen ökade förutsägbarheten för ungdomarna och 

de visste vad som förväntades av dem, vilket skapade ökat lugn på avdelningen. 

Ungdomarna uppskattade tydligheten och efterfrågade ännu mer tydlighet. Som exempel 

finns på avdelningen en anslagstavla med bilder och namn på behandlingspersonalen och 

                                                      

 

10 Ibid. 



   

 Statens institutionsstyrelse 
21 [35]  Dnr 1.1.3-2463-2020 

   
 

 

ungdomarna har individuellt anpassade scheman. Bildstöd finns i alla 

gemensamhetsutrymmen för att tydliggöra vad som förväntas i respektive utrymme. 

I intervjuerna framkommer att arbetet med tydliggörande pedagogik ledde till ett ändrat 

förhållningssätt i personalgruppen då en ungdom exempelvis tackade nej till en aktivitet. 

Istället för att stanna vid att ungdomen inte ville genomföra aktiviteten, väcktes frågan 

vad man kunde göra för att öka sannolikheten att ungdomen skulle komma att tacka ja. 

Frågor kring förberedelser och olika anpassningar utifrån ungdomens förutsättningar 

diskuterades. Sammantaget framhålls arbetet med tydliggörande pedagogik som en av de 

mest centrala framgångsfaktorerna på Kullen. 

Traumamedveten omsorg 

Detta förhållningssätt är utformat för att hjälpa och vägleda behandlingspersonal att 

förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för traumatiska 

händelser. Förhållningssättet lyfter vikten av att se och möta de bakomliggande behoven 

vid utmanande beteende, snarare än att reagera på det aktuella beteendet. Utifrån 

kunskap om hur allvarliga händelser och trauma påverkar barn och unga, verkar 

behandlingspersonalen för att ungdomarna ska uppleva trygghet, ha välfungerande 

relationer samt att de övar på adekvata copingstrategier för att hantera påfrestningar.  

Trots att detta initialt inte beskrevs som en central del i arbetet med målgruppen på 

avdelning Kullen, lyfter medarbetare på Kullen detta som en värdefull del i det 

vardagliga arbetet. Genom traumamedveten omsorg har mycket fokus lagts på ett gott 

bemötande och positivt förhållningssätt gentemot ungdomarna. Det har bidragit till att 

fokus skiftat från att beskriva ungdomars beteenden som problem, till att se 

problematiska beteenden som uttryck för behov som inte blivit mötta.  

Individanpassat förhållningssätt 

Att ha ett individanpassat förhållningssätt beskrivs av medarbetarna som en viktig del i 

arbetet med målgruppen. Det innebär att man har en förståelse för att varje ungdom har 

specifika behov och förutsättningar samt att dessa varierar över tid och i olika 

sammanhang. Det individanpassade förhållningssättet gör att olika rutiner behövs för 

varje ungdom. Därmed används inga generella regler på Kullen, bortsett ifrån 

övergripande ordningsregler som att exempelvis inte vistas på varandras rum. Fokus 

ligger istället på att anpassa förhållningssätt utifrån varje ungdoms behov, vilket gör att 

rutiner ser olika ut för de olika ungdomarna.  
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Medarbetare på Kullen beskriver att det individanpassade förhållningssättet ställer krav 

på ett flexibelt arbetssätt som präglas av att kontinuerligt testa, utvärdera och anpassa 

sina insatser. Detta snarare än att bestämma sig för ett förhållningssätt som har visat sig 

fungera och därefter hålla fast vid det. För att det ska vara möjligt beskriver medarbetarna 

att det är nödvändigt med ett tätt samarbete med sina kollegor genom exempelvis god 

mötesstruktur som präglas med regelbunden och tydlig informationsöverföring. Med den 

typen av regelbunden informationsöverföring möjliggörs att man trots flexibilitet i arbetet 

också kan ha en stabilitet och kontinuitet. Detta beskrivs som utmanande, samtidigt som 

det lyfts som centralt och viktigt för att ge en god vård. 

Skola  

I ungdomarnas skolgång finns ett tydligt arbete med individuella anpassningar utifrån 

exempelvis anpassade scheman. I skolan används till exempel bildstöd och tidsstöd. 

Ungdomarna på avdelning Kullen går i skola med andra elever och följer samma rutiner, 

utifrån individuella behov och förutsättningar. Eleverna får till stor del påverka upplägg 

och struktur på lektionen, där stort utrymmes ges för medbestämmande. Syftet är att 

verka för att eleverna utvecklar en positiv skolidentitet och ge eleverna verktyg för att 

kunna fortsätta sin utbildning efter tiden på Kullens skola. De individuella 

anpassningarna med nivåanpassningar och stöd utifrån behov beskrivs vara en naturlig 

del av skolans verksamhet, varför arbetet med ungdomarna från Kullen följer samma 

arbetssätt som för andra ungdomar inom SiS. Det som skiljer arbetet med avdelning 

Kullen från andra avdelningar på Brättegården är den höga personaltätheten, som 

beskrivs underlätta samarbetet mellan skola och avdelning. 

Eleverna i Kullens skola har en anpassad studiegång, vilket gör att undervisningen 

innehåller färre timmar än de 23 timmar per vecka som den minsta garanterade 

undervisningstiden gymnasieskolan ska omfatta. Elevernas sammantagna närvaro i 

Kullens skola under 2019 var per elev i genomsnitt tio timmar per vecka. Närvarosnittet 

för samtliga elever inskrivna i SiS gymnasieskola var läsåret 2018/2019 13 timmar per 

vecka medan snittet för ungdomarna inskrivna i SiS gymnasiesärskola var 12 timmar per 

vecka. I en intern kartläggning av ungdomar och klienter som placerats på 

resursförstärkta kategoriplatser under 2018 och 2019, framgick att närvarosnittet i 
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gymnasieskolan för kategoriplacerade ungdomar med särskilda vård- och resursbehov 

var 10 timmar per vecka och i gymnasiesärskolan 5 timmar per vecka11.  

Hälso- och sjukvård 

På Brättegården finns psykiatriker en dag i veckan (20 %), två heltidsanställda 

sjuksköterskor samt fyra psykologer fördelat på tre heltidstjänster. Med denna bemanning 

beskriver ledningen att Brättegården har kunnat möta behovet av den löpande och 

kontinuerliga hälso- och sjukvården för flickorna på Kullen, bortsett från vissa akuta 

vårdkontakter i samband med exempelvis självskada.  

Psykolog motsvarande en halvtidstjänst har avsatts för ett närmare arbete med avdelning 

Kullen. Arbetet innefattade utbildnings- och utvecklingsarbete, kombinerat med ett 

samarbete med handledaren, för att stötta implementering av kunskaper och 

förhållningssätt. Dessutom innebar psykologarbetet en tätare kontakt med ungdomar och 

behandlingspersonal på avdelning Kullen, vilket skiljer sig från hur arbetet vanligen ser 

ut på Brättegården, där psykologen på Kullen haft större möjlighet att ha en 

verksamhetsnära och relationsskapande roll på avdelningen. 

Gruppstorlek på avdelningen 

Inför uppstart av vården på avdelning Kullen gjordes antagandet att en mindre 

gruppstorlek var nödvändig för denna målgrupp. I intervjuer med medarbetare och 

ledning bekräftas detta, som beskriver att storleken på avdelningen bör vara liten – fyra 

platser lyfts som en övre gräns. Detta för att möjliggöra individanpassad vård och att 

medarbetarna kan vara insatta i samtliga ungdomars särskilda behov och skede i vården. 

Det beskrivs även minska risken för negativ smitta ungdomarna emellan. Det beskrivs 

även som en viktig faktor för att minska beslut om vård i enskildhet. 

I verksamhetsplanen för 2019 tilldelades Kullen dock medel för fem platser, med krav på 

en beläggningsgrad på 88 proccent. Redan vid projektets inledande skede var det däremot 

klart att vård av fem ungdomar samtidigt var för mycket. Den sammantagna 

                                                      

 

11 Särskilda vård- och resursbehov -En kartläggning av särskilt vård- och resurskrävande ungdomar och klienter som 

vårdats inom SiS åren 2018 och 2019. 
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beläggningsgraden för projektåret var 2,9 platser, vilket motsvarar en beläggningsgrad på 

58 procent.  

Lokalernas utformning 

Inför uppstarten av vården på avdelning Kullen identifierades även ett antal faktorer som 

viktiga i den fysiska miljöns utformning. Även dessa faktorer bekräftas som viktiga av 

ledning och medarbetare, där den fysiska miljöns utformning beskrivs vara en 

grundläggande förutsättning för god vård. I intervjuer med ledning och medarbetare 

beskrivs det som viktigt att lokalerna är utformade på ett sådant sätt att det för varje 

ungdom finns ett eget sovrum, toalett, dusch samt vardagsrum. Ungdomen ska ha 

möjlighet att gå undan och vara för sig själv, men ska också ha möjlighet att vistas i 

gemensamma ytor. Vidare beskrivs det vara viktigt att starka stimuli minimeras, varför 

lokalerna bör vara anpassade avseende hörsel- och synintryck. Detta genom exempelvis 

god ljudisolering, ljudabsorbenter, lugnande färger samt sparsam inredning. Detta mot 

bakgrund av att de flesta i målgruppen beskrivs må bäst av individanpassad vård där 

förekomsten av yttre stressorer minimeras utifrån den perceptuella känslighet som är 

vanligt förekommande. Vidare lyfts vikten av att lokalerna är säkra avseende 

elinstallationer och liknande. Det beskrivs också vara en fördel om inredningen är fast, 

robust och att föremål som kan kastas, vältas eller på annat sätt skada ungdomar och 

behandlingspersonal minimeras. För att undvika konflikter mellan ungdomar beskrivs 

det vara en fördel om varje ungdom har en egen TV, egen spelkonsol och liknande. I 

intervjuerna framkommer det även att det är en fördel om samtliga ungdomar har en 

egen in- och utgång till avdelningen, att rummen ligger en bit bort från varandra och/eller 

har god isolering, då detta ökar trygghet och minskar störande moment och negativ 

påverkan ungdomarna emellan. 

Skadegörelse 

Avdelningen har haft lite skadegörelse, i jämförelse med andra avdelningar. Det beror 

sannolikt på att avdelningens miljö anpassades till målgruppen. Avdelningsmiljön är 

medvetet mer spartansk. Syftet är att möjliggöra att behandlingspersonal ska kunna backa 

undan från en ungdom som är affekt och på så sätt undvika fysisk konflikt och möjliggöra 

för ungdomen att återfå sin självkontroll. Det underlättas av att det finns färre saker att 

förstöra eller skada sig med, alternativt skada andra med. Däremot har man haft en hög 

grad av slitage, som inte handlar om skadegörelse. Ett flertal ungdomar har plockat och 

pillat på saker i stressreducerande syfte, vilket slitit på lokalerna Dessutom kan 



   

 Statens institutionsstyrelse 
25 [35]  Dnr 1.1.3-2463-2020 

   
 

 

målgruppen vara yvig i sitt kroppsspråk och har mindre kroppskontroll vilket gör att 

saker och ting går sönder, utan att det handlar om att ungdomarna medvetet vill förstöra. 

Låsbarhet 

Det framkommer i utvärderingen att låsbarheten bör avvägas och i möjligaste mån bör 

det erbjudas fritidsaktiviteter och fysisk aktivitet på och utanför institutionsområdet. 

Detta utifrån att fritidsaktiviteter och fysisk aktivitet av ledning och medarbetare beskrivs 

som tydliga friskfaktorer som bidrar till en upplevelse av mening, glädje och riktning i 

vardagen, samtidigt som de reducerar stress och minskar risk för konflikter. 

Det framkom med tydlighet under projektåret att ju mer ungdomarna sysselsattes, desto 

mer ville de göra. Omvänt märktes det att ju mindre de gjorde, desto mindre ville de göra 

och tristessen ökade. Sysslolöshet och tristess tycks samvariera med konflikter och 

försämrad fysisk- samt psykisk hälsa, varför aktiviteter och fysisk aktivitet lyfts som 

något att rekommendera. Som exempel på detta beskrivs det att ungdomarna på Kullen 

är schemalagda på aktiviteter belägna utanför institutionen minst två dagar i veckan, 

samt att möjlighet till fysisk aktivitet erbjuds varje kväll på institutionsområdet.   

2. Resurser 

Ekonomiska resurser  

Att det fanns ekonomiska resurser som möjliggjorde förändringsarbetet framstår som en 

helt avgörande aspekt för uppstart och genomförande av avdelning Kullen. 

Vidare lyfts det att Kullen inte tagit ekonomisk höjd för ungdomar som placeras enligt 

LSU i de fall detta skulle komma att vara aktuellt. Detta utifrån att kostnaden för vård på 

avdelning Kullen inte är anpassad efter dygnskostnaden för LSU, som är betydligt lägre.  

Kostnad för möbler och ljudabsorbenter uppgick till ca 350 tkr. Kostnader för reparationer 

och underhåll budgeterades enligt schablon i verksamhetsplanen för 2019 till 10 mkr. I 

myndighetens verksamhetsplan för 2019 tilldelades Kullen som tidigare nämnts medel för 

fem platser. De fem platserna skulle enligt överenskommen beläggningsgrad om 88 

procent generera 1 605 vårddygn men utfallet blev endast 945 vårddygn, vilket ger en 

beläggningsgrad på 52 procent. Avdelningen tilldelades i budget en bemanning om 21 

ordinarie personal och 4 vikarier, till en beräknad kostnad om 14, 5 mkr.  
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Resursfördelning på institutionen 

Vårdbehovet i målgruppen beskrivs variera över tid och kan förändras snabbt. Därför 

lyfter ledningen att en stor flexibilitet krävs i vården, där resurser snabbt kan lösgöras för 

att möta de förändrade vårdbehoven. I detta sammanhang lyfter ledningen fram att 

vården på avdelningen behöver vara en integrerad del av institutionens övergripande 

vårdinnehåll. Det krävs ett samarbete med institutionens andra avdelningar. Som 

exempel lyfter man de övergripande resurser på institutionen som hälso- och sjukvård 

och skola. Det samma gäller bemanning nattetid och samordnande funktioner. 

Institutionsövergripande resurser beskrivs alltså som en förutsättning för att bedriva 

vården på Kullen. Detta ger dock en möjlig risk att de extra resurser som avsatts för just 

dessa specifika och komplexa behov, hamnar i ordinarie verksamhet istället. Då kan 

nyttan för myndigheten som helhet och flickorna med de särskilda behoven i synnerhet, 

minska. Samtidigt lyfts detta vara en nödvändig resursfördelning på institutionen, där 

Kullens verksamhet inte kan bedrivas utan samverkan med resterande avdelningar. Utan 

samordning skulle Kullen till exempel vara överbemannad i perioder för att kunna möta 

skiften i vårdbehov, vilket inte skulle vara resurseffektivt.  

 

Personalresurser 

Det framkommer med tydlighet att en hög personaltäthet är en förutsättning för vården 

av denna målgrupp. Att avdelningen bemannats på ett sätt där en person funnits för varje 

ungdom all vaken tid lyfts som en av de mest centrala framgångsfaktorerna. Resultatet 

blir att behandlingspersonalen upplever att de har tid och kan finnas där för ungdomarna, 

vilket har en lugnande och tryggande effekt.  

Vikten av att rekrytera behandlingspersonal som har förståelse för arbetet med 

målgruppen och som har en vilja att arbeta med målgruppen lyfts som viktiga aspekter. 

Inledningsvis hade man svårt att rekrytera behandlingspersonal med rätt kompetens och 

personliga lämplighet. Detta ledde till att samtliga fasta tjänster inte var tillsatta i 

projektets inledande skede, vilket var ogynnsamt för verksamheten.  

Sjuktal och personalomsättning 

Nedan ses diagram över år 2019, frånvaro i procent, för institutionen i sin helhet och 

avdelning Kullen. Trenden är tydlig, frånvaron ökade succesivt under våren för att 
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kulminera i maj. Därefter har kurvan sjunkit och ligger i slutet av 2019 och början av 2020 

på samma nivå som övriga institutionen12. 

 

Med återkommande hot- och våldssituationer var risker och brister i arbetsmiljön 

prioriterade frågor i projektets inledande skede. Detta, i kombination med att samtliga 

fasta tjänster inte var tillsatta och arbetssätten inte fått fäste än, ledde till hög 

arbetsbelastning för behandlingspersonalen, vilket resulterade i hög korttidsfrånvaro och 

sjukskrivningar. Följden blev fler vikarier, som inte var helt insatta i arbetssättet, vilket 

medförde ytterligare belastning för behandlingspersonal och arbetsledning. Arbetsmiljön 

stabiliserades i maj 2019 då hot- och våldssituationer avtog i samband med att en ungdom 

omplacerades. Detta ledde till ökad stabilitet i arbetsgruppen med ökad trygghet och 

förutsägbarhet. Hösten 2019 var arbetssituationen lugn. Arbetsmiljön beskrevs som god 

med hög trivsel i personalgruppen och sjukfrånvaron hade minskat avsevärt. Vad gäller 

personalomsättning så finns inte heller där något nyckeltal i systemstöd att hämta. 

Avdelningsföreståndare och institutionschef återger att ingen sagt upp sig under året från 

                                                      

 

12 Totala sjukfrånvaro på Brättegården var under T1, T2 och T3:  8,5, 10,2  respektive  6,8 procent. 

Myndighetens totala sjukfrånvaro var under 2019 drygt 7 procent.  
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avdelning Kullen. Sammantaget har ingen anställd slutat på grund av den nya 

målgruppen, eller det nya arbetssätt som implementerats på avdelning Kullen.  

Incidenter 

I händelserapporteringssystemet ISAP13 ses en liknande kurva som beskriver antal 

incidentrapporteringar på Kullen under 2019: 

 

Två allvarliga incidenter kopplade till den ungdom vars placering slutade i 

vårdsammanbrott har lett till sjukskrivningar som påverkar nyckeltalet än idag. Det var 

dock flera faktorer som samverkade. Dels togs tre flickor med utmanande beteenden in 

inom loppet en vecka. Dels hade arbetsgruppen inte riktigt hunnit arbetat ihop sig kring 

de nya förhållningssätt och metoder som skulle användas.  

Vad gäller data från ISAP så är det viktigt att nämna att Kullens avdelningsföreståndare 

varit mycket tydlig med att alla våldsincidenter ska rapporteras. Ambitionen att vara 

alltigenom transparent, och tydlig med att lyfta fram och arbeta med alla eventuella 

problem som kopplas till hot och våld, har lett till relativt sett höga ISAP-tal.  

                                                      

 

13 Här finns en viss osäkerhet för att siffrorna stämmer eftersom vi inte med säkerhet kan veta att de bara rör avdelning 

Kullen, på grund av att det inte går att sortera på avdelningsnamn.  
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Ledarskap 

Medarbetarna lyfter ledarskapet som en viktig roll som ställer krav på en rad olika 

faktorer som tillsammans är utmanande att möta. Som exempel beskriver medarbetarna 

att ett närvarande, tydligt, stöttande och stringent ledarskap är viktigt. För att få 

verksamheten att fungera beskriver medarbetarna också att ledaren behöver vara väl 

insatt och kunnig i de arbetssätt som används på avdelningen. Att ledaren håller den röda 

tråden och kan kommunicera grundläggande arbetssätt genom klara förväntningar 

gällande arbetsinnehåll och uppföljning på arbetet värdesätts. Att ledaren ger 

återkoppling främst på de saker som varit bra, men även på sådant som behöver 

förändras för att bättre möta ungdomarnas behov lyfts även som viktigt. Vidare beskrivs 

vikten av att vara lyhörd och lyssna på medarbetarnas åsikter och behov samt att tydligt 

ge behandlingspersonal mandat att själva fatta beslut och med det inte frånta ansvar ifrån 

medarbetarna. Tillit till medarbetarnas kompetens samt strävan mot en känsla av 

gemensamt arbete och samhörighet beskrivs också som viktiga delar i ledarens arbete. 

Vidare beskrivs tillgänglighet, där chefen är lätt att nå som en viktig aspekt då det bidrar 

till en känsla av trygghet där stöd och uppbackning finns om det skulle behövas.  

Det beskrivs vara värdefullt när ledningen tydligt kan kommunicera de olika 

bedömningar som gjorts, de risker man sett och med hänsyn taget till det kunna beskriva 

hur beslut har fattats. Detta med anledning av att det framkommer upplevelser bland 

medarbetarna om att otydlighet och bristande transparens vid beslutsfattande 

förekommit och att eventuella negativa konsekvenser av beslut till stor del är upp till 

medarbetarna att lösa och inte dem som fattat beslutet. 

Planering och ansvarsfördelning 

Att ha en tydlig och förutsägbar planering för verksamheten, där bemanning och 

strukturerade roller med uppdelade ansvar framgår, lyfts av medarbetare och ledning 

som fördelaktigt. Genom en sådan ansvarsfördelning beskrivs det vara lättare att 

prioritera arbetsuppgifter och med det hitta en balans i arbetsbelastningen för varje 

medarbetare.  

En tydlig beskrivning av arbetssätt lyfts även som en viktig del där det framkommer vad 

ska göras och hur det ska göras. Att som ledare vara tydlig med vilket arbetssätt som 

gäller samt avgränsa fokus till några centrala delar, snarare än att ha ett brett fokus, lyfts 

som viktigt. Som exempel på sådant som varit till hjälp för denna tydlighet lyfts bildstöd, 

ett generellt veckoplaneringsstöd, autismens sju frågor, pedagogisk pärm, procedurer, 

sociala berättelser, KAT-kit (kognitiv, affektiv träning) samt antal kp-samtal per vecka.  
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3. Kunskap  

Utbildning 

Inställningen till och behovet av utbildning i personalgruppen skiftar. Vissa vill ha mer 

utbildning medan andra upplever att det är för mycket utbildning. Den grundläggande 

utbildning som inledningsvis gavs beskrivs överlag som positiv samtidigt som det 

framkommer önskemål om mer kunskap kring exempelvis psykofarmaka.  

Vissa har ansett att fokus vid utbildningstillfällena till stor del lades vid grundläggande 

förståelse för målgruppen och önskade mer fokus på förhållningssätt. Den övergripande 

beskrivning om autism som gavs anses vara bra samtidigt som man önskade mer specifik 

kunskap då uttrycken skiljer sig mycket mellan varje enskild ungdom. 

Handledning 

Fokus för handledningen var i huvudsak habilitering, vilket beskrivs ha varit till stor 

hjälp. Handledning uttrycks vara en källa till kontinuitet och till att skapa förståelse och 

utveckling. Det framkommer dock att det vore värdefullt med kompletterande perspektiv 

i handledning, såsom psykologiska och psykiatriska perspektiv. Då handledarens 

expertområde var autism, beskriver medarbetarna att områden utanför detta ibland 

förbisågs eller förstods utifrån en autismanalys trots att detta inte alltid upplevts vara den 

mest centrala aspekten för förståelsen av den aktuella frågan. Medarbetarna ansåg också 

att det hade varit fördelaktigt om handledaren träffat ungdomarna på Kullen mer och haft 

individuell handledning utifrån varje individ och på sås vis också knutit an till och stärkt 

det individanpassade förhållningssättet.  

Med hänsyn taget till den löpande verksamheten var det svårt att hitta tid för fyra 

timmars handledning i veckan. Vissa uttryckte att det blev för mycket handledning och 

att andra möten och planering försvann som följd av det. Det fanns även otydlighet kring 

form och struktur för handledningen, som skapade en upplevelse av att den inte 

utnyttjades på bästa sätt. Trots ökad struktur var det, även under projektårets senare del, 

svårt att utnyttja tiden på ett, för verksamheten, fullt ut hjälpsamt sätt. 

Diskussion och slutsatser 

Kullens initiala projektmål om att minska belastningen på avdelningen, minska antalet 

avskiljningar, minska antalet vårdsammanbrott och förbättra samverkan med socialtjänst, 

psykiatri och habiliteringen genom upprättande av SIP har i stort sett uppnåtts.  
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Ungdomarnas uppfattning om vården  

Ungdomarna uttrycker generellt att de trivs på Kullen och att behandlingspersonalen 

behandlar dem med respekt, omtanke och tydlighet. Man önskar dock återkommande 

ytterligare och mer tydlighet och att behandlingspersonalen skulle lyssna mer aktivt på 

dem. Uttryck för otrygghet kan kopplas till att man fått nytt rum eller att man tycker att 

de andra ungdomarna kan uppträda störande. Otrygghet uppstår också när rutiner bryts, 

när behandlingspersonalen frångår det vanemässiga.  Behandlings-, trygghets- och 

verkställighetsplaner uppdaterades enligt den frekvens som föreskrivs i riktlinjerna.  

Avskiljningar och vård i enskildhet 

Under projektåret beslutades endast om två avskiljningar, vilket kan kopplas till 

medarbetarnas förutsättningar med att arbeta med att förebygga, undvika, kringgå, 

hantera och avvärja hot- och våldssituationer. De låga avskiljningstalen och den låga 

frekvensen av vård i enskildhet, kan också förklaras av lokalernas utformning, antalet 

ungdomar på avdelningen och personaltäthet. Med flera mindre avdelningar skulle 

många VIE kunna undvikas, vilket ger såväl ekonomiska som vård- och 

behandlingsmässiga fördelar.  

   

Förbättrad samverkan  

Att tydligt förvänta och möjliggöra SIP på det sätt som gjorts på Kullen, tycks förbättra 

samverkan med psykiatri, habilitering och socialtjänst. Detta beskrivs som underlättande 

för vården under placeringstiden genom att vara tydliggörande och samordnande. Vidare 

beskrivs målgruppen vara i behov av att flera aktörer arbetar tillsammans, vilket gynnas 

av SIP. Den gemensamma planering och behovsbeskrivning som framkommer i samband 

med SIP har varit värdefull och har underlättat samverkan, då det tydliggjorts hur och på 

vilket sätt samverkan kan ske för att på bästa sätt stötta ungdomen i fråga. 

Belastningen på avdelningen 

Med återkommande hot- och våldssituationer var risker och brister i arbetsmiljön 

prioriterade frågor i projektets inledande skede, vilket tydligt framkommer genom de 

relativt sett höga ISAP-talen. Detta i, kombination med att samtliga fasta tjänster inte var 

tillsatta, ledde till hög arbetsbelastning, vilket resulterade i hög korttidsfrånvaro och 

sjukskrivningar. Följden blev fler vikarier, som inte var fullt insatta i arbetssättet, vilket 

medförde ytterligare belastning för behandlingspersonal och arbetsledning. Arbetsmiljön 

stabiliserades i maj 2019 då hot- och våldssituationer avtog i samband med att en ungdom 

omplacerades. Detta ledde till ökad stabilitet i arbetsgruppen med ökad trygghet och 
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förutsägbarhet. Hösten 2019 var arbetssituationen lugn. Arbetsmiljön beskrevs som god 

med hög trivsel i personalgruppen och sjukfrånvaro hade minskat avsevärt.  

Vårdsammanbrott 

Mot bakgrund av det nämnda vårdsammanbrottet är slutsatsen att avdelningen och 

medarbetarna inte var fullt ut förberedd för uppgiften och att mer tid hade behövts för att 

samköra sig och etablera rutiner. En flytt som planerats för ungdomen blev inte av och 

medförde utmaningar för vården och var en bidragande orsak till vårdsammanbrottet. 

Detta exempel visar på vikten av att vårdkedjan är säkrad, för att undvika sena 

förändringar som har en tydligt negativ påverkan på ungdomen. Med de erfarenheter 

projektåret gett, beskrivs det som sannolikt att vårdsammanbrott som liknar flickans 

skulle kunna undvikas i framtiden.  

Insatser och kunskap 

De mest centrala framgångsfaktorerna inom detta område beskrivs vara, för målgruppen, 

välanpassade kunskaper och metoder. Medarbetare behöver utbildas och handledas i 

dessa över tid. Främst lyfts det habiliterande perspektivet, individanpassning, 

tydliggörande pedagogik och traumamedveten omsorg som viktiga kompetensområden. 

En individanpassad skola och ett nära samarbete med hälso- och sjukvården beskrivs 

också som viktiga områden. Det behöver dock tydligare specificeras vad handledning och 

utbildning bör innehålla. Det behöver också tas fram en lämplig struktur för detta för att 

kunna implementera kunskaper, metoder och förhållningssätt inom andra delar av 

myndigheten. Värt att nämna är att Kullen efter projektåret övergick till en struktur där 

handledning ges i rullande treveckorsschema där tydliggörande pedagogik, TMO 

(traumamedveten omsorg) och tid för möten med arbetsgruppen, arbetsplatsträffar och 

utbildningar varvas. Detta har inte inneburit ett förändrat arbetssätt, utan snarare ett 

minskat behov av intensiv handledning kopplat till tydliggörande pedagogik i takt med 

att kunskapen på avdelningen ökat inom området. 

Ungdomsgruppens storlek och lokalernas utformning 

Ungdomsgruppens storlek och lokalernas utformning har varit mycket viktiga 

förutsättningar för behandlingen på avdelningen. Att boenderummen låg åtskilda från 

varandra, medförde att ungdomarna inte såg eller hörde varandra i vardagen och kunde 

välja omfattningen av den sociala gemenskapen i de gemensamma ytorna. Detta har 

sannolikt bidragit till att vård i enskildhet kunnat undvikas i stor utsträckning. Även 

möjligheten till sektionering vid behov av vård i enskildhet har varit betydelsefull. 
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Lokalerna är i möjligaste mån anpassade för att minska stimuli avseende ljud och 

synintryck med till exempel ljudabsorbenter och väggarna målades i färger som kan 

fungera lugnande.  

Processen för intagning 

Det finns otydligheter gällande vilka ungdomar som erbjuds plats på avdelning Kullen 

och på vilka grunder. Det finns tydliga inklusionskriterier, men hur bedömning och 

prioritering är genomförd utifrån dessa går inte att följa. Risk finns att ungdomar, med 

motsvarande eller större behov, vårdas på andra avdelningar där sämre förutsättningar 

finns för att möta målgruppens behov. Detta riskerar att medföra att avdelning Kullens 

verksamhet inte gynnar myndigheten i den omfattning som den skulle om en 

strukturerad och transparent bedömning av vårdbehov föregick placering. För att minska 

denna risk bör placering på Kullen framöver ske via placeringsenheten. Mot bakgrund av 

de särskilda vårdbehov som avdelning Kullen ska möta, behövs en tydligt dokumenterad 

process för placeringen. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda plats åt de 

ungdomar inom myndigheten som har störst behov av den vård avdelning Kullen har att 

erbjuda. Just nu pågår en genomlysning av ungdomar med särskilda vårdbehov och hur 

dessa möts inom myndigheten. Kunskap kan troligtvis hämtas från det arbetet gällande 

en ändamålsenlig bedömningsprocess. 

Resurser 

Kullen tilldelades i budget medel för personal motsvarande fem platser med en förväntat 

lägre beläggningsgrad. Syftet var att kunna möta det höga vårdbehov som finns i 

målgruppen och samtidigt ta höjd för att vårdbehoven skiftar, med perioder då de är 

särskilt höga. För att upprätthålla en så flexibel verksamhet, framför 

verksamhetsföreträdare att delar av de riktade resurserna för Kullen behöver vara 

institutionsövergripande. Under projektåret har erfarenheter om gruppstorlek, 

avdelningsstorlek, gruppsammansättning och personaltäthet tillkommit och det är idag 

tydligare vilka i vilken omfattning och med vilka resurser som en verksamhet som Kullen 

kan och ska bedrivas.  

Jämfört med en öppen plats i ungdomsvården är en plats på Kullen nära dubbelt så dyr. 

Det är viktigt men svårt att räkna på vad en så kostsam insats kan ge för effekt, då vi ännu 

inte kan följa upp resultaten över tid. Det finns inte heller några centralt framtagna 

schablonberäkningar för ekonomisk belastning kopplad till vård av ungdomar med 
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särskilda vård- och resursbehov, som möjliggör jämförelser av vad olika 

behandlingslösningar skulle kosta i realiteten.  

Den tidigare nämnda interna kartläggningen av särskilda vård- och resursbehov inom SiS 

2018 och 2019, lyfter att behovet av resursförstärkta platser som Kullen överstiger 

tillgången14. Detta förs också fram i verksamhetskontorens tertialrapporter där kostnader 

för tex vård i enskildhet ses som en möjlig konsekvens av att antalet anpassade platser är 

för få. Även andra kostnader kopplade till särskilda vårdbehov som t ex skadegörelse, 

slitage, vak vid sjukhusvistelser, vikariekostnader, arbetsmiljö och sjuktal nämns i 

tertialrapporterna. I södra verksamhetskontorets T2-rapport för 2019 redogörs för en 

uppskattad extra kostnader om 2 800 kronor per dygn, för ungdomar som vårdas i 

enskildhet. Det redovisas en ökning om 2824 vårddygn mellan T2 2018 och T2 2019, vilket 

enligt beräkningen ovan gav en extra kostnad om nära 8 miljoner kronor per år.  

 

Det är således svårt att idag uppskatta vad arbetet på Kullen kostar i relation till vad 

insatsen ger individen, SiS och samhället på sikt. Det blir därmed extra viktigt att 

dokumentera hur samtliga resurser som tilldelas initiativ som Kullen används, så att mer 

exakta kostnadsmodeller kan genomföras.  

Vårdtider och utslussning, slutet och öppet 

Precis som att processen för intagning behöver tydliggöras, så behöver även en tydlighet 

för när en ungdom är färdigbehandlad utarbetas. Hos medarbetarna uttrycktes 

bekymmer med att rekvisiten för vård på låsbar enhet inte alltid kvarstod efter en tids 

behandling, men att vårdbehoven samtidigt var så omfattande att en utskrivning från låst 

enhet inte var aktuell då ungdomen inte bedömdes klara vård i öppnare former med lägre 

personaltäthet. Detta är ett återkommande problem även utanför Kullen. Hjälpsamt i 

arbetet med målgruppen vore en flexibel vårdkedja som möjliggör utslussning och 

anpassningar avseende låst och öppen vård, med möjlighet att återgå till låst vård vid 

behov.  

                                                      

 

14 Särskilda vård- och resursbehov -En kartläggning av särskilt vård- och resurskrävande ungdomar och klienter som 

vårdats inom SiS åren 2018 och 2019.  
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Målgruppen tycks behöva längre vårdtider, utifrån större behov av stabilitet över tid och 

kontinuitet i vardagen. Längre vårdtid tycks även vara nödvändig för att kunna möta 

målgruppens vårdbehov utan för snabba flyttar som medför risk för vårdsammanbrott. 

Här behöver dock samsyn i form av att kriterier för utslussning och vidaresluss tas fram 

och samverkansformer för mottagande enhet, inom eller utom SiS, skapas för att få en 

bibehållen och säker vårdkedja. Arbetet med SIP beskrivs underlätta denna samverkan. 

Slutsatser 
Det tycks finnas goda möjligheter att, inom myndigheten, erbjuda vård som är långsiktigt 

hållbar för denna målgrupp och som minskar hot- och våldssituationer, avskiljningar 

samt skapar förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna. Detta givet att goda förutsättningar 

ges avseende lokalernas utformning, avdelningsstorlek och personaltäthet. Dessa 

förutsättningar, tillsammans med kunskaper och metoder som är anpassade för 

målgruppen i vilka utbildning och handledning ges över tid, är de mest centrala 

aspekterna. Allt detta kräver resurser utöver ordinarie kostnadsmodell, vilket behöver 

beaktas.  

Det finns fortsatt behov av att tydliggöra hur intagningsprocessen till avdelning Kullen 

ska gå till. Man behöver klargöra och utforma arbetssätt för att bedöma vilka ungdomar 

inom myndigheten som har störst behov av denna typ av vård. Detta för att myndigheten 

ska kunna ge plats till dem som är i störst behov av de insatser avdelning Kullen har att 

erbjuda. En central placering via placeringsenheten är en lösning. 


