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Vad är FamiljehemSverige.se?

Självtest som 
ger en ökad 
förståelse

Fakta och 
information om 

uppdragen

Intresseformulär 
med personliga 

uppgifter

Tar emot PDF 
med alla svar

Kommun

Intresserad
familj eller
person

Uppfyller GDPR för
säker hantering av data



80 kommuner 
använder tjänsten

§ Vi når 5 712 812 invånare 
vilket är 57% av befolkningen

57%



Varför?
§ Projektstart november 2015
§ Stort behov av nya familjehem
§ 35.000 ensamkommande (7000 året innan)
§ Den initiala bedömningen tar tid och många faller ur
§ Går det att göra BRA-fam digitalt?
§ Förkunskaper om åtagandet lågt
§ Hur kan en e-tjänst hjälpa processen?



Hur gjorde  vi?

Intervjuer, 
kartläggning 
av process

Analys 
och koncept-
utveckling

Utveckling, 
programmering 

och testning



Slutsatser koncept
• Skapa en nationell mobil e-tjänst
• Ge mer information till den initiala

bedömningen
• Välja avgörande frågor från 

BRA-fam
• Underlätta prioritering och

sortering
• Öka kunskapen om åtagandet
• Hantera känslig data säkert 

enligt GDPR



Mål med tjänsten

Ökad kunskap 
om uppdragen

Mer 
information till 
socialtjänsten

Bättre 
sortering och 
prioritering



Konsten att rekrytera familjehem

Få personer och 
familjer intresserade



Konsten att rekrytera familjehem

Få personer och 
familjer intresserade

De vill göra en 
insats för ett barn 



Konsten att rekrytera familjehem

Få personer och 
familjer intresserade

De vill göra en 
insats för ett barn 

Genomgår en 
noggrann utredning



FamiljehemSverige.se, 4 feb 2016



FamiljehemSverige.se



Självtest – skickas inte
§ 15 frågor svaras med Stämmer >>> Stämmer inte alls



Intresseanmälan
§ 18 frågor



Intresseanmälan
§ 18 frågor



Intresseanmälan
§ Personlig information



§ Resultat på 18 frågor som viktats

§ Alla personuppgifter

§ Om ”gift / sammanboende” anges 
så begärs även uppgifter om partner

§ Frågor om språkkunskaper

§ Frågor om andra boende i samma hushåll

§ Ange främsta skäl till varför de söker uppdrag

§ Medveten om att de kommer att göras registerutdrag

Intresseanmälan



Frågor och skattning
18 frågor totalt varav:

• Tre - hög riskfaktor
• Nio - medel riskfaktor
• Sex - låg riskfaktor

Max 100 poäng



Övrigt innehåll
Fakta om uppdragen
§ Fakta om familjehem, jourhem, 

kontaktfamilj och kontaktperson

§ Vanliga frågor & svar

§ Intervjuer med ett familjehem 
och ett jourhem



Säker tjänst enligt GDPR
§ Behandlar känslig information, som 

personuppgifter och frågor om psykisk 
och fysisk hälsa

§ Säker hantering av inkommande data

§ Följer den nya EUs dataskyddsdirektiv –
General Data Protection Regulation
(GDPR) som den 25 maj 2018 ersätter 
lokala föreskrifter (som PuL i Sverige) 
men ställer högre krav.



Hur fungerar det praktiskt?

Kommun får notifiering,
loggar in i SecureMailbox

och hämtar PDF

Intresserade 
använder webben, 
desktop eller mobilt



Notifiering i din vanliga e-post



SecureMailbox.com



PDF: Resultat och medgivande



Aktuell statistik, t.o.m. oktober 2017

§ Totalt antal kommuner som är anslutna  80 st

§ Totalt antal besök på sidan 21 130 unika

§ Totalt antal genomförda självtest 4 681 unika

§ Totalt antal skicka intresseanmälningar 6 085 st

Uppdaterad november 2017



Vad har vi lärt oss?
§ Kommunerna vill veta mer om familjerna
§ Viktigt att veta om de har djur
§ Tydligare info om andra i hushållet (inneboende, släkt m.m.)
§ Om det finns en särbo (fast förhållande men ej sammanboende)
§ Hur de bor (villa, lägenhet, radhus samt typ av kontrakt)
§ Anställningsform (fast, projektform, tillsvidare m.m.)
§ Hur många sovrum?
§ Om de har körkort och tillgång till bil
§ Kommunerna vill ha statistik på deras intresseanmälningar



Nästa version
§ Egna frågor för olika uppdrag: Familjehem, Jourhem, 

Kontaktfamilj och Kontaktperson

§ Möjlighet att skicka intresseanmälan till flera 
kommuner samtidigt

§ Fler frågor i sista steget om personlig fakta, husdjur, 
boende i samma hushåll, typ av boende, körkort 

§ Länk till Socialstyrelsens www.mininsats.se

§ Statistik, rapport varje månad



Statistikrapport



Hur ansluter man sig?
§ Kontakta SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 
familjehemsverige@skl.se

§ Meddela adress till egen funktionsbrevlåda som ni vill 
använda

§ Meddela mobilnummer för identifiering vid första 
inloggning

§ Boka tid för telefonmöte, ca 1 timme, med SKL

§ Ni ansluts till tjänsten inom 14 dagar efter mötet

§ Marknadsför tjänsten i era kanaler



Anmäl intresse

Testa dig själv

Är du intresserad av  
att bli familjehem?

Testa dig själv, är du en  
familjehemsförälder?

Intresseanmälan
familjehem

Vill du bli familjehem?
Testa dig själv

!

!

Anmäl intresse

Testa dig själv

Är du intresserad av  
att bli familjehem?

Testa dig själv, är du en  
familjehemsförälder?

Intresseanmälan
familjehem

Vill du bli familjehem?
Testa dig själv

!

!

Banners till kommunens egen sida

260 pixlar 185 pixlar

Marknadsföringsmaterial

Anmäl intresse till din kommun

www.familjehemsverige.se

Vill du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom? Det handlar dels om barn  

och ungdomar som av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar, 

dels om barn och ungdomar som flyr från krig och anländer till Sverige utan föräldrar.  

För dessa barn är det viktigt att de får en trygg och stabil familj att bo  

hos oavsett om det är för kortare eller längre tid.

Är du redo att vara ett hem åt någon annans barn?  

Självtestet innehåller femton frågor som ger dig en inblick i  

vad som förväntas av dig som familjehemsförälder. 

Anmäl ditt intresse och svara på grundläggande frågor  

om din familjesituation. Dina uppgifter hanteras säkert  

och all information är krypterad. 

Anmäl intresse

Testa dig själv

FamiljehemSverige.se är en nationell tjänst för dig som vill söka familjehem.  

Tjänsten är utvecklad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Intresserad av att  

bli familjehem?



Frågor?



Vanliga frågor
§ Skrämmer vi iväg potentiella familjehem?

§ Kommer vi att få färre intresseanmälningar?

§ Vi använder BRA-fam, så BRA-fam-frågorna kommer dubbelt?

§ Är det krångligt att ansluta?

§ Måste vi koppla in IT-avdelningen?

§ Kommer det att kosta pengar?

§ Hur lång tid tar det att ansluta sig till tjänsten?



FamiljehemSverige
www.familjehemsverige.se
familjehemsverige@skl.se


