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Familjehemsvården - ny 
instruktion för Socialstyrelsen

Socialstyrelsen förväntas

• hålla samman 
utvecklingsarbetet

• ha en aktiv och drivande roll



Exempel på aktiviteter

• Nationell rekryteringskampanj - Min insats
• Kunskapsstöd kring familjehemsplacerade barns 

umgänge med sina närstående (senast början 2019)
• BRA-fam
• Familjehemsvinjetter
• Ett hem att växa i
• Kunskapscentrum för ensamkommande barn
• En modell för att lyssna på barn i familjehem
• Tema Familjehemsvård på Kunskapsguiden (2018)



Min insats – informationssatsning till 
privatpersoner för att 
stödja barn



Regeringsuppdraget

Initiera och samordna en nationell 
informationssatsning för att underlätta 
kommunernas rekrytering av privatpersoner till 
uppdrag för att hjälpa barn och unga. 



Analys av situationen

• Intervjuer med 
kommuner 
•Samråd och 

referensgrupper
•SIFO-undersökning 





Övriga insatser i kampanjen

•Filmer för sociala medier och bio
•Tryckt material att dela ut
•Vidareförmedlare, som organisationer odyl
•Möten och konferenser
•Stimulera erfarenhetsutbyte mellan nationell, 

regional och kommunal nivå 
– Konferens om rekrytering i Linköping 8-9 november





Vägledningsmaterial

•Handbok Barn och unga i 
familjehem och HVB
•Handbok 

ensamkommande barn
•Förstärkt familjehemsvård 

– Ansvar och roller 
socialnämnd och privat 
verksamhet



BRA-fam – en standardiserad 
bedömningsmetod för rekrytering 
av familjehem



BRA-fam

59 frågor, uppdelade på fyra olika områden
1. Generella frågor om bakgrund och boendesituation

2. Fysisk och psykisk hälsa, eventuella historia av kriminalitet, 
missbruk och våld inom familjen

3. Skäl till familjehemsuppdraget, familjens inställning till att ta emot ett 
barn, kontaktnät, regler inom familjen och strategier om vägledning 
och uppfostran

4. Familjehemmets ansvar för barnets skola och utbildning, fysiska 
och psykiska hälsa, relation med sin biologiska familj och 
familjehemmets kontakt med socialtjänsten

13



Familjehemsvinjetter
– ett metodstöd vid utredning av 
familjehem



Familjehemsvinjetter – en 
intervjumetod

2017-11-13

1. Består av;
• Manual
• Intervjuformulär bestående av vinjetter
• Bedömningsguide
• Sammanställningsblankett

2. Används som ett moment under utredningen 
av nya familjehem

3. Identifiera styrkor och utvecklingsområden 
hos det blivande familjehemmet

4. Individanpassa stödet



Huvudkomponenten - vinjetter

• Verklighetstrogna 
situationer som kräver ett 
avgränsat och konkret svar

• Presenterar en situation 
som avslutas med ”-Vad 
gör du i den här 
situationen?”



Familjehemsvinjetter - nu ute på ett 
införandeår
2017-2018

2017-03-20

• Kommun/verksamhet har möjlighet 
att använda metoden under ett års tid 

• Återkoppling användbarhet
à Viss revidering av metoden -

instruktioner och manual 

Efter införandeåret kommer materialet gå att ladda ner på 
Socialstyrelsens hemsida



Ett hem att växa i
- en uppdaterad grundutbildning för alla 
familjehem



Utbildningsmaterial för familjehem

Ett hem att växa i 
Revidering och komplettering av 
familjehemmets bok
och studiehandledningen

Publicerat 4 sept 2017

Vad händer nu-materialet  
Publicerat juni 2016



Vad händer nu? 
- filmer och handledningar

2017-03-20

Filmer
1. För barn på HVB
2. För barn i familjehem
3. För allmänheten

Handledningar
1. För personal på HVB
2. För socialtjänst
3. För familjehem (kortare version)



Samma upplägg och struktur

• Grundutbildning – lite om mycket

• Består av två delar 
Familjehemmets bok och 
Studiehandledning

• 8 möten/kapitel om 3 tim totalt 24 
tim

• Genomföras utan att någon del 
tas bort

• Anpassa efter lokala behov och 
förändringar över tid



Exempel på innehåll

2017-11-13
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På gång…

•Översätts till lättläst 
svenska och engelska
•Kursledarutbildningar nya 

kursledare



Kontakta oss!

Sara Djupsund
sara.djupsund@socialstyrelsen.se

Anna Svennblad
anna.svennblad@socialstyrelsen.se



Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev: 
www.socialstyrelsen.se/nyhetsbrev


