Individ och familj | Barn och unga

Villa Mea

HVB för flickor och unga kvinnor 13-18 år
med psykosocial problematik

Om Villa Mea
Villa Mea är ett litet, familjärt, behandlingshem,
beläget i ett lugnt och trivsamt villaområde strax
utanför centrala Malmö.
Vi arbetar med behandling och utredning av flickor
och unga kvinnor som har psykosocial problematik,
ofta i kombination med relationssvårigheter, och som
tar sig uttryck i anpassningssvårigheter i hemmet och
i skolan. Vi har även möjlighet att ta emot akutplaceringar.
Vi riktar oss särskilt till flickor och unga kvinnor som
har ångestproblematik, självskadebeteende, hedersproblematik, skyddsbehov samt neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar såsom ADHD och autismspektrum.
Med vår litenhet har vi stora möjligheter att möta
varje flickas behov på ett flexibelt och lyhört sätt.
Målgrupp - Vem kan vi hjälpa?
Villa Meas målgrupp är flickor och unga kvinnor 1318 år med psykosocial problematik, som innefattar:
• Svårigheter i familjen och i nära relationer
• Anpassnings- och inlärningssvårigheter i skolan
• Psykisk ohälsa; såsom ångestproblematik,
depressioner, PTSD
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom
ADHD och autimsspektrum.
• Självskadebeteende och/eller svårigheter med
känsloreglering
• Att den unge vistas i olämpliga miljöer

• Sexuellt riskbeteende
• Hedersrelaterad problematik
• Skyddsbehov
• Våldsutsatthet (har varit utsatt för hot och/eller
våld i nära relation eller av någon utanför det
egna nätverket)
Vi har möjlighet att på uppdrag av socialtjänsten
genomföra utredningar med neuropsykiatriska
frågeställningar. Vi har en psykolog knuten till verksamheten som utför våra utredningar i samarbete
med behandlingspersonalen.
Vilka är vi som arbetar på Villa Mea?
Vi som arbetar på Villa Mea har god kompetens och
gedigen erfarenhet av att arbeta med unga i svåra
livssituationer. Behandlingspedagogerna har specialiserats, genom både utbildning och arbetslivserfarenhet, i att arbeta specifikt med vår målgrupp.
Föreståndare är beteendevetare med 15 års erfarenhet av att arbeta med socialt arbete, främst med
frågor som rör barn och unga, utredning och behandling.
Även samordnare är beteendevetare, med 5 års erfarenhet av social arbete med
barn och unga.
Behandlingsansvarig är
socialpedagog med grundläggande KBT-utbildning

samt 15 års erfarenhet av socialt arbete med barn
och unga.
Våra behandlingspedagoger har social-/behandlingspedagogutbildning eller annan adekvat utbildning och erfarenhet. Behandlingspedagoger har
utbildning i MI-motiverande samtal.
• Psykolog samt KBT-terapeut (steg 1) är knuten till
verksamheten för enskilda samtal, bedömningar
och utredningar samt gällande handledning till
personal.
• All personal har regelbunden handledning av i
lösningsfokuserat förhållningssätt och lågaffektivt
bemötande.
• Sjuksköterska är knuten till verksamheten, gällande medicinska frågor.

Hur kan Villa Mea hjälpa dig?
Som inskriven klient har du två kontaktpersoner på
Villa Mea, detta är två av våra behandlingspedagoger. Tillsammans med dina kontaktpersoner planerar
du allt det praktiska som rör behandlingen och ditt
boende på Villa Mea. Kontaktpersonerna har regelbundna samtal med dig och har också kontakt med
din socialsekreterare och med din familj/nätverk.
Din kontaktperson är med på uppföljningsmöten och
tillsammans med dig gör ni en genomförandeplan
för din behandling. Behandlingsansvarig deltar
också i uppföljningsmöten och är aktivt delaktig i
behandlingsplanering. Det är en trygghet för dig att
veta att du har en kontaktperson och en behandlingsansvarig, som du kan vända dig till om du undrar
något.

Utöver dina kontaktpersoner finns samtlig personal på Villa Mea där för dig för att ge dig det stöd
som du behöver. Du erbjuds strukturerade behandlingssamtal, utifrån specifika metoder, med någon
av våra behandlingspedagoger. Dessa samtal är
individuella och bestäms utifrån din problematik. Vi
utgår alltid ifrån ett icke-fördömande förhållningssätt
i samtliga metoder och samtal. Vi utgår ifrån att du
är en egen unik individ och vi finns till för att stötta
dig på din väg till ett självständigt liv.

Våra metoder och arbetssätt
På Villa Mea präglas den professionella relationen av empati och respekt tillsammans med
bred kunskap om individens symptom. Vi har hög
symptomtolerans och arbetar utifrån ett lågaffektivt
bemötande, vilket ställer krav på bredd i behandlarkompetensen då vi möter individen utifrån hens
specifika behov.
Genom ett lösningsfokuserat förhållningssätt och
motiverande samtal arbetar vi med att stärka flickans/den unga kvinnans egen motivation till positiv
förändring. Vi arbetar för att framhäva individens
egna resurser och förmågor samt att förstärka dessa.
Lågaffektivt bemötande
Lågaffektivt bemötande är en metod för hantering av
problemskapande beteende, där vi skapar en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar i syfte att minska stress och problemskapande
beteende hos våra klienter. Det är personalens ansvar att att kunna förhålla sig till sin egen affekt och
och att hålla sig lugn i sitt bemötande mot klienterna,
samt att inte smittas av andras affekt.
Genom detta bemötande har vi möjlighet att skapa
en förändring i klientens beteende samt minska/förebygga uppkomst av våldsamt eller självskadande
beteende.
Lösningsfokuserat förhållningssätt
Lösningsfokuserat förhållningssätt handlar om hur vi
förhåller oss till olika svårigheter, problem och beky-

mmer som uppstår i vardagen – mellan klient-klient,
personal-klient, personal-personal, klient-anhörig
och personal-anhöriga.
Lösningsfokuserat förhållningssätt utgår från ett helt
annat mönster; problemet är inte själva problemet,
utan hur vi försöker lösa problemet. Det gäller att
bryta onda cirklar och göra något annat när det vi
brukar göra inte fungerar, och istället hålla fokus på
individens styrkor och resurser. Att identifiera och
synliggöra det man ser som går i linje mot målen,
både för individen själv och för arbetsgruppen. Detta hjälper den enskilde att befästa sina förändringar.

Miljöterapi
På Villa Mea arbetar vi även med miljöterapi där syftet är att tillhandahålla en stabil social miljö som ger
klienterna möjlighet till social inlärning och positiv
utveckling.
Gemensamt för all miljöterapi är att man använder
den fysiska och sociala miljön i vardagen för att
främja en positiv utveckling hos klienterna. Klienterna lär sig sociala och praktiska färdigheter genom
dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och
med andra boende.

MI (motiverande samtal)
Motiverande samtal är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta
förändringsprocesser. På Villa Mea använder vi oss
av MI i många av de samtal som sker i vardagen

med de flickor/unga kvinnor som vistas hos oss. Vi
använder oss även av MI i de veckovisa KP-samtalen varje klient har under sin placering hos oss.
Motiverande samtal är ett förhållningssätt och en
kommunikationsform där målet är att uppnå ökad
egen motivation till beteendeförändring. Samtalen
syftar till att öka den egna medvetenheten hos den
unga om vilka konsekvenser och risker som ett visst
beteende för med sig och öka den inre motivationen
till en förändring, en förändring som för med sig
positiva konsekvenser för den ungas liv.
KBT (kognitiv beteendeterapi)
På Villa Mea erbjuds klienterna veckovisa samtal
med vår KBT-terapeut.
Syftet med KBT är att ersätta de tankar, känslor och
beteenden som man antar skapar psykologiska
problem med mer funktionella, och därmed minska
symtom samt förebygga att de återkommer.
Nätverksarbete
Vi arbetar med att involvera vårdnadshavare och
andra viktiga personer i förändringsprocessen/
behandlingen. Varje familj/nätverk är unikt och vi
skräddarsyr nätverksarbetet utifrån hur det ser ut för
just dig och din familj/ditt nätverk.
Vi har möjlighet att ta emot vårdnadshavare/familj/
viktiga närstående på besök och kan erbjuda övernattning för långväga gäster i en lägenhet fristående
från Villa Mea.

Delaktighet och inflytande
Du är delaktig i din egen behandling, i din planering för veckan och tiden på Villa Mea. Tillsammans
med kontaktpersonen gör du en genomförandeplan,
veckoplaneringar med mera.
På söndagar har flickorna och personal husmöte
på Villa Mea, då har du också möjlighet att komma
med synpunkter på hur du tycker att det fungerar
i gruppen och i verksamheten på daglig basis. Du

har i gruppen möjlighet att tillsammans med andra
inskrivna klienter komma med önskemål på till exempel gemensamma aktiviteter.
Du kan också skriva ned dina synpunkter och önskemål och lägga i vår förslagslåda.
Vid inskrivningen får du information om vart du
vänder dig om du har synpunkter på din behandling
och annat som rör verksamheten.

Skola eller annan viktig sysselsättning
Skolgången har en avgörande betydelse för
våra ungdomars framtid, därför ägnar vi mycket
uppmärksamhet åt deras ungdomars skolgång.
Utifrån den unges tidigare erfarenheter av skolgång kontaktar vi på Villa Mea lämpliga skolor i
närområdet för att ansöka om skolplats samt ordna
ett inskrivningsmöte så snart som möjligt. Villa Mea
har ett nära samarbete med skolan och kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att skolgången
fungerar och att vid behov problemlösa och göra
anpassningar för att möta klientens behov av stöd.
Om skola inte är aktuell stöttar personalen på Villa
Mea den unga i att söka praktik eller arbete och
motiverar till detta. Du får stöd i kontakter med arbetsförmedlingen, Ung Malmö och andra relevanta
instanser.
Dagliga aktiviteter
På Villa Mea uppmuntrar vi till att du har eget fritidsintresse och vi stöttar dig i att utöva ditt intresse.

Martina Nilsson
Föreståndare Villa Mea HVB
och Mea Stödboende
0761-16 19 16
martina.nilsson2@humana.se
Gabriela Petrovic
Samordnare Villa Mea HVB
0727-21 24 20
gabriela.petrovic@humana.se

Det kan t ex vara träning, dans, konst, musik eller
något annat som just du är intresserad av. Träning
uppmuntrar vi alla våra klienter till och vi besöker
regelbundet ett gym.
På onsdagar är det städdag på Villa Mea, då städar
flickorna sina egna rum samt turas om med att städa
toalett och duschutrymmen.
En gång i veckan bestämmer var och en av klienterna middagsmaten samt tillagar denna med varierande mycket stöd från personalen.
Samma dag som klienten har sin matdag så har
denne även tvättstugan för att tvätta och ta hand om
sin egen tvätt. Detta kallas för ADL – allmändaglig
livsföring och träning, detta är ett viktigt steg på din
väg mot ett självständigt liv. Självklart får du det
stöd som just du behöver i detta. Vi är alla olika och
behöver olika stöd.

Mea Stödboende
Villa Mea kan erbjuda två stödboendeplatser på
Mea Stödboende. Dessa består av boende i egen
lägenhet inom Mea Stödboendes försorg, med
stödinsatser av personal på Villa Mea. Våra två lägenheter är belägna i Malmö, ca 10 minuters körtid
ifrån Villa Mea.
Du kan söka plats direkt i Mea Stödboende men du
kan också söka plats i stödboendet under tiden du
vistas för vård och behandling på Villa Mea HVB.

Humana Villa Mea
0725-01 73 25
Central placeringsförfrågan
0771-11 33 11
placering@humana.se
Besök oss gärna på:
www.humana.se/mea
www.humana.se/iof

