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Placeringsförfrågningar tel 0157-60 600

Trygghet

En trygg boendemiljö på Meby behandlingshem är en förutsättning för att erbjuda fungerande vård och behandling.
För oss innebär det en drogfri miljö som
även är fri från psykiska och fysiska kränkningar som hot, våld, trakasserier och mobbing.
För att hålla Meby drogfritt och ha en
trygg boendemiljö så lägger vi mycket stort
fokus på att stärka viljan och förmågan hos
varje ungdom att med vår hjälp kunna ta ansvar för sin egen drogfrihet och för att inte
använda kränkande beteenden. Vi som arbetar på Meby ger allt stöd vi kan för att hjälpa
ungdomar att vara drogfria och ha ett respektfullt beteende mot sin omgivning. Om situationen uppstår att en ungdom, trots den hjälp
vi erbjuder, inte kan avhålla sig från droger
eller allvariga kränkande beteenden och därför utgöra en fara eller allvarligt försvårar eller
omöjliggör meningsfulla vård- eller behandlingsinsatser för sig själv och de andra som
vistas i hemmet, så samarbetar vi med uppdragsgivaren med att slussa ungdomen vidare
till vård och behandling i den form som krävs
för att ungdomen och dennes omgivning ska
vara skyddande.

Erfarenhet

Meby behandlingshem AB är sedan 1988 ett
HVB-hem. Behandlingshemmet har två separata avdelningar med vardera åtta behand-

lingsplatser och fyra platser för akut, utredning eller mellanfasboende.
Avdelningarna Mellösa och Båvensnäs ligger lantligt och sjönära i hjärtat av natursköna
Södermanland.

bryta drogmissbruk och
kriminalitet, stärka sin
självkänsla och förändra
en negativ självbild
Målgrupp

Målgruppen är flickor och pojkar mellan 13–
20 år med psykosociala och/eller psykiatrisk
problematik, såsom normbrytande beteende
och anpassningsproblematik i samsjuklighet
med missbruk. Ungdomarna är placerade med
stöd av SoL eller LVU.
Behandlingsinnehåll:
• Kognitiv miljöterapi
• Individuell kognitiv beteendeterapi
• Kontaktmannaskap och motiverande samtal
• Familjesamtal
• Vårdande samtal/hälsosamtal
• Psykiatrisk bedömning/behandling
• Gruppsamtal/övningar
• Social träning

Behandlingsprogram

På Meby arbetar vi med olika manualbaserade
behandlingsprogram för:
• Ilska/aggression
• Missbruk/beroende
• Kriminalitet
Gemensamt för alla behandlingsprogram är
att de grundas på KBT.

Skola och praktik

För att säkerställa skolgången för våra ungdomar har Meby sedan 1988 haft ett samarbete
med grundskolan i Flen och närliggande gymnasieskolor. På Meby finns goda förutsättningar för att studera på distans.
För ej skolpliktiga ungdomar som inte är
aktuella för gymnasiet har Meby ett mångårigt samarbete med ett flertal olika lokala
företag/verksamheter som erbjuder individuellt anpassat praktikplatsarbete till våra ungdomar. En praktikplatsförlagd sysselsättning
förbereds noga utifrån ungdomens egna önskemål och förmåga. Meby har en nära kontakt
med praktikplatserna genom telefonkontakt,
besök och utvärderingsmöten.

Delaktighet och inflytande

Varje ungdom får muntlig och skriftlig information om sina rättigheter på ett sådant sätt
att de till fullo förstår. Upplever en ungdom
att personalen inte respekterar hans eller hennes fysiska eller psykiska integritet ska han

eller hon veta till vem man vänder sig och hur
man kan få hjälp.
På de gemensamma samlingarna kan ungdomarna ha synpunkter på och ställa frågor
om verksamheten och påverka den egna dagsplaneringen.
I enskilda samtal med sin kontaktperson
eller med föreståndare eller platschef kan
ungdomen diskutera och påverka sin behandlingsplanering.

Samarbete med vårdnadshavare
och socialsekreterare

Med vårdplanen som grund gör ungdom,
eventuell 
vårdnadshavare, socialsekreterare och ungdomens kontaktperson på Meby
gemensamt en genomförandeplan.
Uppföljningsmöten görs cirka var sjätte
till åttonde vecka, om möjligt växelvis på

Meby och på hemkommunens socialkontor.
Var tredje vecka redovisar kontaktpersonen genomförda vård- och behandlingsinsatser och dess resultat i genomförandeplanens
uppföljningsdel genom att den mejlas till socialsekreterare och vårdnadshavare.
Meby informerar omedelbart alltid vårdnadshavare och placerande socialsekreterare
om särskilda händelser eller situationer uppstår.

Delaktighet för
vårdnadshavare/föräldrar

Att du som förälder ges möjlighet till delaktighet i ditt barns behandling är en förutsättning
för samförstånd och samarbete mellan alla berörda parter.
Delaktighet kräver att du som förälder har
insyn i verksamheten och möjlighet att föra
din egen och ditt barns talan för att kunna
påverka ditt barns situation. Ditt barns kontaktperson på Meby håller dig regelbundet
informerad om ditt barns behandling och utveckling och du är själv välkommen att ringa
och/eller komma på planerat besök.

Vad är kognitiv miljöterapi

Behandlingsgrunden är kognitiv miljöterapi.
Miljöterapin bygger på det grundläggande antagandet att hela institutionen – inte enbart

särskilda åtgärder såsom mediciner, motion,
sysselsättning, psykoterapi etc påverkar ungdomars attityder och förhållningssätt. Syftet
är att främja en process som leder till att ungdomarna i ökad utsträckning tar egna initiativ och ansvar för sig som individer och som
grupp samt öka ungdomarnas social förmåga
att se, förstå och relatera till andra människor
och att främja ett aktivt deltagande hos dem
såväl som hos personalen.

Självkänslan stärks
genom ökad förmåga till
problemlösning och tolerans
mot motgångar, stress och
obehag.
Vi anser att ungdomens delaktighet i
problemformulering, vardagsinnehåll och behandlingen utformning är en förutsättning
för framgångsrik vård och behandling och vi
arbetar därför dagligen med gemensamma
samlingar där ungdomarnas reflektioner och
åsikter efterfrågas och tas till vara.

Självkänslan stärks genom ökad förmåga
till problemlösning och tolerans mot motgångar, stress och obehag. Detta tränas i den
gemensamma vardagen, genom uppbyggande
av social förmågor som till exempel att reglera
sina känslor och uttrycka sin behov och önskemål på ett konstruktivt sätt. I takt med att
ungdomen ”växer” får han/hon större förtroende, handlingsfrihet och ansvar.

Vad är individuell kognitiv
beteendeterapi (KBT)

KBT-behandlingen kan till exempel gå ut på
att förändra beteende som man hindras av i
livet, aller att man ska komma i kontakt med
sina känslor, förstå och acceptera dem.
I KBT är terapueten aktiv och man har ett
strukturerat och målinriktat arbetssätt. Man
får också olika uppgifter som man själv ska arbeta med mellan terapisamtalen.

Kontaktmannaskap och
motiverande samtal (MI)

Alla ungdomar på Meby får en kontaktperson
i personalgruppen. Ungdomen och kontaktpersonen har regelbundna kontaktmannasamtal (motiverande samtal) där de pratar om
hur behandlingsinsatserna fungerar och hur
ungdomen upplever sin behandling.

Nätverksarbete/familjesamtal

Anhöriga och andra viktiga personer i ung
domens nätverk inbjuds till strukturerade
samtal på behandlingshemmet. Teman är
ofta kommunikationsfärdigheter, medberoende, problemlösning, konflikthantering och
samarbete. Att våga prova nya vägar och att
inventera och använda nätverkets resurser.

Hälsosamtal

Meby vårdsamordnare träffar varje ungdom
för hälsosamtal och i förekommande fall
uppföljning av medicinering.

Psykiatriteam

För psykiatrisk bedömning och eventuell medicinsk behandling av psykiatrisk problematik.
Teamet består av psykiatriker,
vårdsamordnare och Steg-1 terapeut.
Vårdnadshavare informeras och
tillfrågas alltid innan medicin insätts.

Gruppövningar

Vi tänker att gruppsamtal och gruppövningar
har en stärkande verkan på individen då gruppen innebär ett socialt stöd, minskar individens skam- och skuldkänslor och ökar dennes
delaktighet.

I gruppsamtal arbetar vi med:
• Missbruk och beroende
• Tankar och känslor
• Moral
• Sociala färdigheter

Social träning

Personal och ungdom har en gemensam vardag på behandlingshemmet i Mebyskolan och
på fritidsaktiviteter utanför Meby. Personalen
fungerar, genom sitt eget beteende, som goda
förebilder och hjälper genom både uppmuntran och gränssättning, utvecklingen av ungdomarnas social färdigheter.

Metoden används för att bryta
passivitet och ovilja att ta itu
med vardagliga göromål.
Teckenekonomi

Utöver den social förstärkningen våra ungdomar alltid får när de beter sig på ett bra sätt,
arbetar vi med Teckenekonomi, vilket är ett
motivationssystem som använder ”tecken”
eller poäng som belöning för önskat beteen-

de. Tecknen/poängen kan bytas mot pengar,
aktiviteter, privilegier eller annat som är förstärkande för ungdomen. Metoden används
för att bryta passivitet och ovilja att ta itu
med vardagliga göromål. Den är enkel och
syftar till ungdomen får en belöning enligt ett
poängsystem när han/hon fullföljt uppdraget.
Genom belöning ökas motivationen och chansen att uppgiften blir återkommande och regelbunden och bidrar till att stärka ungdomen
mentalt.

En dag på Meby

Dagarna är individuellt anpassade. De ungdomar som går i skola eller praktiserar åker

oftast iväg tidigare än de som ska vara kvar i
huset och har gruppsamtal och hushållsarbete
på schemat. En dag i veckan städar vi huset
tillsammans och har individuella samtal eller
behandlingsprogram med Mebys KBT-terapeuter. På eftermiddagar och kvällar umgås
vi med varande i olika former på och utanför Meby genom olika aktiviteter som sällskapspel, träning eller planerade samtal.
På helgerna är det nästan alltid några ungdomar som åker på hemresor. De som är kvar
på Meby gör regelbundet återkommande helgaktiviteter som ungdomarna själva får vara
med och välja.

Mellanfasboende och Stödboende

Mellanfasboendet är beläget på behandlingshemmet och är för de ungdomar som har eget
boende/stödboende som slutmål. Efter
mellanfasboendet finns möjlighet till eget
lägenhetsboende i Meby Stödboende.
ö

Utredningar

Neuropsykologisk (t ex ADHD), pedagogisk.
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Personal: Socionom, beteendevetare, sociolog med missbruksinriktning,
leg sjuksköterska, behandlingsassistent, steg 1-terapeut KBT.
Övrig personal: Psykiatriker, allmänläkare, psykolog.
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