Fänriken HVB
Vikten av att ständigt anpassa sig till barnens
behov och funktionsnedsättningar
Text: Ulrik Bonnevier, Divisionschef Barn och Unga

Fänriken HVB ligger i Norberg, norr om Västerås. Verksamheten tar emot barn 13-17 år som
har ett omfattande vårdbehov och som ofta behöver en helt egen personal. Ganska ofta behöver de vårdas i ett sammanhang utan andra barn. Barnen har ofta har flera tidigare avbrutna
placeringar bakom sig och föräldrarna är ofta slitna och förtvivlade över att ingen tycks kunna
hjälpa deras barn. Det är väldigt vanligt att barnen har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utagerande beteende eller andra utmanande beteenden.

Socialstyrelsens rapport ”Vård för barn och
unga i HVB utifrån deras samlade behov”
(2019) redovisas att hälften av de barn och
unga som vårdas i hem för vård eller boende
(HVB) har vartannat barn en ADHD-diagnos. Rapporten visar även att 13 procent har
autism och 4 procent en intellektuell funktionsnedsättning. För Fänriken är andelen
barn med dessa diagnoser ännu högre då
verksamheten är specialiserad på funktionsnedsättningar.

Besök på Fänrik HVB
En klar höstdag i november besöker jag Fänriken HVB via Teams och får träffa delar av
personalgruppen Julia, Pernilla, Jimmy, Rashid,
Abbe samt föreståndare Josephine. De har behandlingskonferens där de går igenom arbetet
och planerar det fortsatta behandlingsarbetet
med varje barn.
Gruppen har jobbat ihop i några månader och det märks ganska snart att de är ett
tryggt och sammansvetsat gäng.

Vad är det som gör att Fänriken lyckas
så bra med barnen som kommer hit?
- Vi jobbar med tydliggörande pedagogik och
en tydlig dags- och veckostruktur. Detta gör att
barnen får en bättra förutsägbarhet och blir
tryggare. Vi gör en individuell planering tillsammans med varje barn utifrån hens mål och
förutsättningar. Det är oerhört viktigt att kraven
är anpassade och inte för höga, säger
Julia.

Gruppen beskriver att de, flera gånger
varje dag, diskuterar vi behov och stressnivå
hos varje barn samt gör kontinuerligt bedömningar av vad varje barn behöver just då. På så
sätt lyckas vi förebygga många incidenter och
konflikter. Vi strävar efter att barnen skall lyckas
så ofta som möjligt. Eftersom vid oftast jobbar
med en personal per barn kan vi snabbt planera om för att möta varje barns behov.
Vidare berättar de att Fänrikens stora
hus ger dem stora möjligheter att skapa lugn
och eget utrymme ifall det behövs, de har t ex
flera olika vardagsrum. För ett tag sedan hade
de ett barn placerat här som var väldigt känslig
för ljud och andra personer så då skapade de
en tillfällig matsal för att hjälpa honom att klara
matsituationerna. - Det är barnens behov som
styr hur vi utformar lokalerna, berättar Jimmy.
Fritidsaktiviteter är viktiga och även dessa
planeras utifrån varje barns enskilda behov och
målet att det ska bli lyckat.

Alla har rätt
till ett bra liv.
Ja, alla.

Hur arbetar ni med nätverket och
skola?
Varje vecka skickar vi ett veckobrev till socialtjänsten och föräldrar där vi beskriver barnets
vecka. I breven försöker de fokusera mest på
det som fungerat för att skapa hopp och energi
hos familj och socialtjänst. Barnens föräldrar är
dessvärre vana vid att få höra om allt som gått
sönder och om alla misslyckanden. Samarbetet
med familj och nätverk är väldigt viktigt och
personalen på Fänriken försöker alltid att hitta
lösningar även om det i vissa fall finnas restriktioner från socialtjänsten i kontakten nätverket.
Umgänget anpassas helt till barnets förmåga,
nätverkets förmåga och eventuella restriktioner.
De beskriver att ett av barnens veckoumgänge med sin mormor idag anpassas både
utifrån att undvika Covid-smitta samt utifrån att
det finns umgängesbegränsningar. - Vi måste
vara väldigt kreativa för att hitta en lösning som
funkar i varje enskilt fall, säger Julia.
Skolan är en av de starkaste skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa och det har Fänriken verkligen tagit fasta på. - I samband med
inskrivning har vi en diskussion med varje barn,
föräldrar och socialsekreterare kring önskemål
och behov i skolan. Just nu har vi barn på tre
olika skolor för att säkerställa att skolgången blir lyckad. I ett av fallen kör personalen 2
timmar dagligen för att möjliggöra skolgången.
Det går åt mycket resurser för bara körningar
men det är värt det för att hjälpa barnet till en
lyckad skolgång, säger Josephine.

Glädje,
Engagemang
och Ansvar

Besöket på Fänriken ger verkligen ett starkt
intryck. Arbetsgruppen präglas av kreativitet,
teamkänsla och struktur. - En nyckel till att få
arbetet att fungera och att våga vara lösningsinriktade är att vi har en tydligt struktur, t ex
strukturerade överlämningar vid personalbyte.
Dessa har vi verkligen fått till på ett bra sätt, säger Josephine. Samtliga uttrycker hur stolta de
är över arbetet de gör med barnen. Alla jobbar
med glädje, säger Rashid:
Josephine beskriver att det som driver
henne och personalen är att kunna hjälpa de
här barnen som ingen lyckas hitta lösningar för
tidigare. Vårt uppdrag är att bidra till att barnen
och deras föräldrar får ett bättre liv!
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