Information om enkäten

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) utför på uppdrag av regeringen en kartläggning av landets HVB-verksamheter
som tar emot barn och unga, och ber er därför att besvara denna enkät. I enkäten ställer vi frågor om barnen på ert HVB, ert utbud av
insatser och kompetensen hos er personal.
Det är frivilligt att svara på enkäten, men ert svar är mycket värdefullt för att vi ska kunna ge en rättvisande bild av den verksamhet
som bedrivs på olika typer av HVB för barn och unga. Uppgifterna vi samlar in kommer att användas till att ge en nationell bild av
landets HVB-verksamheter, och inga enskilda verksamheter kommer att namnges.
Enkäten kan pausas och återupptas vid behov, dina svar sparas automatiskt.
Sista dagen att svara på enkäten är den 29 september. Om du har några frågor kring hur enkäten ska besvaras är du välkommen att
kontakta:
Isabelle Carnlöf
Analytiker
e-post: isabelle.carnlof@vardanalys.se
Tel: 08-690 41 30
Eller
Maria Branting
Projektledare
e-post: maria.branting@vardanalys.se
Tel: 08-690 41 12

Ert HVB

1. Ange boendets regiform
Offentlig
Privat, aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma
Privat, stiftelse eller förening
Annan regiform

2. Har ni ensamkommade barn och unga placerade i ert HVB just nu? Välj det alternativ som stämmer bäst
för er verksamhet.
Ja, alla barn och unga i vårt HVB är ensamkommande
Ja, några av barnen i vårt HVB är ensamkommande
Vi tar emot ensamkommande men har inga placerade just nu
Vi tar inte emot ensamkommande barn och unga
Kommentar

3. Vilka diagnoser och typer av problematik finns bland de barn som är placerade i ert HVB just nu? Flera
alternativ är möjliga.
ADHD
Autism
Aspergers syndrom
Missbruks- och beroendeproblematik
Andra psykiatriska diagnoser, t.ex. ångestsyndrom, PTSD, tvångssyndrom, depressioner
Kognitiva funktionsnedsättningar
Kriminalitet
Våldsamhet/aggression/utåtagerande beteende
Hedersrelaterad problematik
Övergreppsproblematik/skyddsbehov
Ätstörningar
Självskadebeteenden
Annat, specificera gärna här:

Ert utbud - insatser för ensamkommande

4. Erbjuder ni några insatser som är specifika för ensamkommande barn och unga?
Ja
Nej
Vet ej
Om ja, specificera gärna här:

Förhållningssätt

5. Arbetar ni med något särskilt förhållningssätt i verksamheten? Vilket?

Ert utbud - utredningar, skol- och hälso- och sjukvårdsinsatser

6. Erbjuder ni några av följande insatser inom ramen för er verksamhet?
Ja, vi kan utföra
insatsen med hjälp
av boendets egen
personal
Psykosociala
utredningar
Utredningar av missbruk
Utredningar av kognitiva
och/eller intellektuella
funktioner
Neuropsykiatriska
utredningar
Övriga psykiatriska
utredningar
Pedagogiska
utredningar och/eller
färdighetstester
Riskbedömningar
Skolgång i
egen/integrerad skola
Specialpedagogiskt stöd
Läxhjälp
Hälsoundersökning
genomförd av
sjuksköterska
Hälsoundersökning
genomförd av läkare
Andra insatser? Specificera gärna här:

Ja, vi kan utföra
insatsen med hjälp
Ja, vi kan utföra
av gemensam
insatsen med hjälp
resurs inom
av personal vi
organisationen
anlitar för detta syfte

Vi kan inte utföra
denna insats

Vet ej

Ert utbud - psykologisk och psykosocial behandling

7. Erbjuder ni behandling? Med behandling avses individuella behandlingsinsatser för barnet eller
familjebehandling av olika slag.
Ja, vi kan utföra behandling med hjälp av boendets egen personal
Ja, vi kan utföra behandling med hjälp av gemensam resurs i organisationen
Ja, vi kan utföra behandling med hjälp av personal vi anlitar för detta syfte
Vi erbjuder inte behandlingsinsatser
Vet ej

Behandlingsmetoder

8. Du har angett att ni erbjuder behandling. Vilka behandlingsmetoder arbetar ni med? Kryssa i det
alternativ som stämmer bäst för de olika metoderna.
Vi erbjuder behandling Vi erbjuder behandling
med metoden och har med metoden men har
behandlat minst ett barn inte behandlat någon
med den de senaste med den de senaste sex
sex månaderna
månaderna
12-stegsbehandling
Acceptance and commitment
therapy (ACT)
Aggression Replacement
Treatment (ART)
ADL-träning
Haschavvänjningsprogrammet
(HAP)
Dialektisk beteendeterapi
(DBT)
Funktionell familjeterapi (FFT)
Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Kriminalitet som livsstil
Marte Meo
Motiverande intervju (MI)
MultifunC
Psykoterapi
Repulse
TEACCH
Teckenekonomi eller andra
belöningssystem
Tejping
Återfallsprevention
Annan/andra behandlingsmetoder, specificera gärna här:

Vi erbjuder inte
behandling med
metoden

Vet ej

Er personal

9. Har ni tillgång till några av följande kompetenser och erfarenheter? Välj det alternativ som stämmer bäst
för respektive kompetens.

Kompetensen finns i
boendets personalgrupp
Kompetens i
psykosociala behandlingsmetoder
Psykiatrisk kompetens
Annan hälso- och
sjukvårdskompetens
Specialpedagogisk kompetens
Kulturell kompetens med relevans
för de placerade barnen
Språkkompetens utöver svenska
och engelska (specificera gärna
språken i kommentarsrutan)
Annan kompetens (specificera
gärna i kommentarsrutan)
Kommentar

Kompetensen finns
tillgänglig i form av
gemensam resurs
i organisationen

Vi anlitar extern
expertis med denna
kompetens

Vi har inte tillgång till
denna kompetens

10. Hur många av boendets ordinarie personal har följande utbildningsbakgrund? Utgå från personernas
högsta utbildning. Ange antal med respektive utbildningsbakgrund i rutorna nedan.
Universitets- eller
högskoleexamen med
social inriktning, t.ex.
socionom, socialt arbete,
socialpsykologi,
socialpedagogik eller
beteendevetenskap.
Legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal, t.ex.
psykolog, kurator, dietist,
sjuksköterska eller läkare.
Annan universitets- eller
högskoleexamen
Eftergymnasial examen m
ed social inriktning från
folkhögskola eller
yrkeshögskola
Annan eftergymnasial
utbildning
Gymnasieutbilning med
inriktning barn och fritid
eller vård och omsorg
Annan gymnasieutbildning
Annan utbildning

Verksamhetsuppgifter

11. Hur många barn och unga var placerade i ert HVB den 1 september 2016?
Antal pojkar 0-21 år
Antal flickor 0-21 år
Antal pojkar och flickor
22 år eller äldre

12. Hur många personer var i tjänst på ert HVB enligt schema vid följande tidpunkter? Räkna inte med
jourpersonal som inte var fysiskt närvarande på boendet.
Fredag 2 September 2016
kl 11.00
Lördag 3 September 2016
kl 01.00
Lördag 3 September 2016
kl. 11.00

13. Vilken avgift per vårddygn tar ni för de barn och unga som är placerade hos er just nu?
Genomsnittlig kostnad per
vårddygn
Lägsta kostnad per
vårddygn
Högsta kostnad per
vårddygn

Detta var enkätens sista fråga, stort tack för din medverkan!

