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Formulärets nederkant

 
EGEHEM ERBJUDER ETT UTBUD AV 
UTBILDNINGSTILLFÄLLEN. DU FÅR TA DEL 
AV DET SENASTE INOM FORSKNING OCH 
EVIDENSBASERAD KUNSKAP KRING 
SOCIALT ARBETE OCH PSYKIATRISK 
BEHANDLING 

KONFERENS & WORKSHOP 
HELDAG 9.30-20.00,  
AVSLUTAS MED GEMENSAM MIDDAG OCH MINGEL.  

KURSER 
VECKOSLUT ELLER ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE.  
LUNCH FIKA OCH MIDDAG INGÅR 

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR 
TVÅ FÖRELÄSNINGSPASS MELLAN 9.30-15.00 
LUNCH OCH FIKA INGÅR 

KOMMUN LANDSTING & SKOLOR 
FÖRELÄSNINGAR GES HEL & HALVDAG 
TID, PLATS OCH INNEHÅLL EFTER ÖVERENSKOMMELSE 
PRIS VID FÖRFRÅGAN 



VÅRA UTBILDNINGAR HÅLLS AV 
PSYKIATER, PSYKOLOG, 
RIDTERAPEUTER, LÄRARE OCH 
BEHANDLINGSPERSONAL MED LÅNG 
ERFARENHET I YRKET OCH ARBETET 
VID EGEHEM HVB. 
 
 
 

TEMA: 
 
SJÄLVSKADANDE 
OCH SUICIDALA 
FLICKOR 
 

TEMA: 
 
ATT ARBETA MED 
ANKNYTNING MED 
HJÄLP AV RIDTERAPI 
 

TEMA: 
 
RÄTT DIAGNOS RÄTT 
BEHANDLING 
 

TEMA: 
 
NEUROPSYKIAT-
RISKA DIAGNOSER 
OCH 
FUNKTIONSHINDER 



HITTA AKTUELLA 
UTBILDNINGAR  

PÅ VÅR  
HEMSIDA 

 
www.egehem.se 

 
 
 

KONTAKT 
 

MARIA DAHLQVIST 
Telefon: 0708-680619 

Mail: 
fouu@egehem.se 



 

LÄROVÄRKET
EGEHEM 

 
 
 

UNDERSÖKNING AV ELEVERNAS 
RESULTAT I GRUNDSKOLAN 2013 

 



LärovÄrket på Egehem 
På Egehem ser vi till varje elevs förmåga att lyckas. 
Under de senaste åren har Socialstyrelsen pekat på 
brister i skolgång vad det gäller de samhällsvårdade 
barnen.  
 
På Egehem har vi skapat LärovÄrket, en verksamhet 
med professionella dagstödjare, för att överbrygga 
denna problematik. Varje elev som kommer till 
Egehem har rätt till utbildning, och vi vill genom 
LärovÄrket skapa de bästa förutsättningarna för att 
tillgodose deras behov. Skolprestationen är något 
som vi som HVB kan påverka! 
 
Hos oss får man hjälp att hitta olika verktyg för att 
klara sin skolgång. En viktig del i arbetet är att skapa 
konstruktiva rutiner för eleverna. På Egehem arbetar 
vi lösningsfokuserat och kognitivt.  
 
LärovÄrkets personal har en bred kompetens, här 
finns: behandlingspedagoger, fritidsledare, 
medicinsk och terapeutisk kompetens och vår 
personal har stor kunskap att arbeta med elever 
med olika psykiska funktionsnedsättningar.  
 
En viktig del av vårt arbete är att kartlägga elevernas 
tidigare skolgång. Vi planerar skolgång tillsammans 
med de närliggande skolorna och verkar för att 
pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram 
upprättas. På Egehem ses elevernas skolgång som 
en viktig del av behandlingen. 
 

 



Elevernas resultat på grundskolenivå 
Denna undersökning beskriver elevernas resultat i 
skolan. Nio elever deltar i undersökningen detta 
omfattar alla Egehems elever som läste ämnen på 
grundskolenivå under 2013.  
 
Resultaten sätts in i en historisk kontext, så man kan 
se elevernas utveckling i skolan innan och under 
vistelsen på Egehem. Fem av de nio eleverna gick i 
vanlig grundskola i Västervik, två av eleverna gick på 
gymnasiets introduktionsprogram (IM), en elev läste 
på distans och en elev gick på Navet (en 
undervisningsenhet i Västervik som specialiserar sig 
på elever med AST).  
 

 
 
Den generella tendensen är att Egehems elever året 
innan de kommer till Egehem har en mycket 
begränsad skolgång – ofta ingen alls. Under tiden på 
Egehem läser eleverna fler och fler ämnen och får 
också alltfler godkända betyg, se bild nästa sida… 



 
VÄLKOMMEN ATT LÄSA MER OM VÅR SKOLENHET 

LÄROVÄRKET 
 
 
 

www.egehem.se 
 

KONTAKT 
MARIA JERSBLAD 

Telefon: 073-6635652 
 
 
 
 



RESULTAT FÖR 
EGEHEMS ELEVER  
UTSKRIVNA 2013 
Symtomskattnong samt 
självskadebeteende 
 
 
 
 
Preliminär rapport 
 
 



Under 2013 avslutade åtta elever sin behandling på Egehem. Två 
elever avbröt behandlingen i förtid och ingår därför inte i denna 
undersökning. Undersökningen är en del av Egehems kontinuerliga 
utvärderingsarbete.  
 

På Egehem arbetar vi konsekvent med kvalitetssäkring och har även 
för avsikt att använda data om effekten av behandlingen som underlag 
för forskning.  
 

I undersökningen fick eleverna skatta sina symtom med SCL-90. Av de 
sex elever som genomgått behandling finns symptomskattningar från 
fem både vid in- och utskrivning, detta beroende på att en elev inte 
klarade av att fylla i formuläret. Den genomsnittliga behandlingstiden 
var 695 dygn. Eleverna var 13-17 år (medelvärde 15,5 år) vid a år) vid 
utskrivning.  
 

Resultatet av symtomskattningen med SCL-90 indikerar att eleverna 
vid inskrivning i genomsnitt hade svåra symptom på alla underskalor. 
De låg i regel mer än två standardavvikelser över medelvärdet för 
åldersgruppen. Vid utskrivning däremot hade elevernas genomsnittliga 
symtombild nästan normaliserats. Resultatet av behandlingen är alltså 
en signifikant minskning av elevernas upplevelse av psykiatriska 
symtom. 
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Elevernas individuella symtombild varierade. Ser man på det globala 
svårighetsindexet (GSI), som mäter den samlade upplevda 
psykiatriska besvärsnivån för den enskilda eleven, kan man se att det 
fanns en stor spridning på elevernas värden både vid in- och 
utskrivning. 
 

Effekten av behandlingen var emellertid signifikant för alla eleverna 
och 80 % av eleverna avslutade sin behandling med 
symtomskattningar som låg inom normalzonen. Deras symptom vid 
utskrivning var alltså inte större än genomsnittet för deras 
åldersgrupp. 
 

 
 
Ett centralt behandlingsmål på Egehem är att reducera elevernas 
självskadebeteenden. Av de sex eleverna hade fyra vid inskrivning ett 
påtagligt självskadebeteende. Detta definieras som fler än fem 
självskadetillfällen under ett halvår, även om det i praktiken rörde sig 
om ett mycket mera omfattande självskadebeteende. Tre av dessa 
fyra elever hade vid utskrivningen ett obefintligt eller nästan obefintligt 
självskadebeteende. Sammanlagt ser man alltså en markant 
reduktion av elevernas självskadebeteenden. 
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 VÄLKOMMEN ATT LÄSA MER 
OM RESULTAT OCH KVALITETSARBETE  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.egehem.se 
 
 
 
 

KONTAKT 
Elisabet Ege 

Telefon: 073-3212752 
Mail vc@egehem.se 

 
RAPPORTANSVARIG 

LEG. PSYKOLOG ANDERS ZANDELIN 
 

 

	   	  
	  	  	  	  	  Antal	  självskador	  utan	  suicidal	  avsikt	  
	  

	   Första	  6	  månader	  på	  
Egehem	  

Sista	  6	  månader	  på	  Egehem	  

Elev	  1	   Flera	  än	  5	   0	  
Elev	  2	   Flera	  än	  5	   1-‐2	  
Elev	  3	   1-‐2	   1-‐2	  
Elev	  4	   1-‐2	   1-‐2	  
Elev	  5	   Flera	  än	  5	   0	  
Elev	  6	   Flera	  än	  5	   Flera	  än	  5	  


