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Sammanfattning
Projekt familjevård startade 2010-01-01 utifrån Barnuppdraget i Stockholms
socialtjänst - BUSS utredningens förslag till utveckling och förbättring av
familjehemsvården. Syftet med familjevårdsprojektet är att initiera förbättringar,
komma med konkreta åtgärder och skapa förändringsprocesser inom
familjehemsvården vad gäller utbildningsinsatser, ökad stabilitet och kontinuitet
för familjehemsplacerade barn och ungdomar, förebygga riskfaktorer samt se över
insatser till placerade barns föräldrar.
Under 2011 har projektledaren deltagit i arbetet med revidering av familjevårdens
riktlinjer och påbörjat en översyn av jourhemsvården.
De områden som om omfattas i projektet är:
1. Utbildning av verksamma familjehem och utbildningsinsatser till stadens
familjevårdsinspektörer.
2. Stabilitet och kontinuitet för familjehemsplacerade barn och ungdomar.
3. Förebygga riskfaktorer och förbättra uppföljning.
4. Insatser till föräldrar som har sina barn placerade.
5. Jourhemsöversyn.
Pågående och genomförda insatser 2011











Utbildning av verksamma outbildade familjehem enligt fastställd
utbildningsplan är genomförd. Utbildningsmaterial på somaliska och
arabiska finns för de familjehem som behöver det. Kursledare från
stadsdelförvaltningarna fortsätter med utbildningsinsatser om behov finns.
En kvalitetshöjande basutbildning i familjehemsvård riktad till stadens
familjevårdsinspektörer är pågående. Forskning, kunskap och praktik kring
umgänge, handledning till familjehem och samtal med barn är fortsatta
viktiga utvecklings- och utbildningsområden. En utbildningsdag där
senaste forskningsresultat presenteras för familjevårdsinspektörer och
socialsekreterare planeras under våren 2012.
Informationsmaterial om vårdnadsöverflyttning riktat till familjehem,
föräldrar och barn i familjehem har producerats under år 2011 i samarbete
med familjevårdsinspektörer. Broschyrerna slutförs och distribueras till
stadsdelförvaltningarna och familjehemskonsulterna vid Resursteamen
barn och ungdom inom Socialförvaltningen.
En studieresa med fyra stadsdelförvaltningar till Landskronas
familjevårdsenhet är genomförd. Syftet var att inhämta kunskaper, rutiner
och erfarenheter kring vårdnadsöverflyttningar av barn i familjehem.
En inventering över stadens insatser till familjehem som blivit
vårdnadshavare är gjord och en utbildnings- och informationsdag om
insatserna är genomförd.
En inventering av föräldrastödsinsatser under barnets placeringstid är
genomförd. Inspirationsseminarium planeras under 2012.
Utvärderingsmodellen från Karlstad ”Att lära av fosterbarn” är initierad
och genomförs på två stadsdelsförvaltningar. Fler stadsdelförvaltningar är
intresserade av att använda sig av modellen som ett led i sitt
förbättringsarbete. Socialstyrelsen rekommenderar utvärderingsmodellen.
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Kontakt och samverkan med stadsdelförvaltningarnas barn- och
ungdomsgrupper, familjevård, öppen- och vuxenvård, Socialstyrelsen,
Barnombudsmannen, Allmänna barnhuset, Bris och brukarorganisationer
pågår kontinuerligt.
Projektledare har deltagit i socialstyrelsens referensgrupper kring ”Trygg
och säker vård i familjehem” och ”Öppna jämförelser” under året.
Referensgrupperna fortsätter under 2012.
En översyn av jourhemsvården är påbörjad. Besök på alla
stadsdelförvaltningar för att inhämta synpunkter och förslag på
utvecklingsområden pågår. Översynen beräknas vara klar i februari 2012.

Besök har gjorts på samtliga stadsdelsförvaltningar och projektledare har deltagit i
nätverk och referensgrupper i utvecklingsfrågor om familjehemsvård och
jourhemsvård inom staden, i länet, brukarorganisationer och myndigheter.
Fortsatta utvecklingsområden









Det är viktigt med fortsatta kvalitetshöjande utbildningsinsatser för
familjevårdsinspektörer och barnhandläggare inom familjehemsvården.
Forskning, kunskap och praktik om placerade barns hälsa, skola, umgänge,
samtal med barn, placerade barn med funktionsnedsättning och
handledning till familjehem är viktiga utbildningsområden.
Fortsatt fokus på placerade barns hälsa och skolgång.
Fortsatt fokus på vårdnadsöverflyttning.
Framtidens familjehem. Behövs nya typer av familjehem?
Kunskap om unga som lämnar vården och fortsatta stödinsatser. Aktuell
forskning inom området.
Utifrån jourhemsöversynen initiera förslag till förbättringsåtgärder.
Utreda behov av brukarråd bestående av placerade barn och ungdomar i
eller med erfarenheter av familjehems- och jourhemsvård.

1. Utbildningsinsatser riktade till verksamma
familjehem och basutbildning för
familjevårdsinspektörer
Utbildning av verksamma familjehem
Grundutbildning för verksamma outbildade familjehem har genomförts enligt
fastställd plan 2010-03-25.
Familjehemskonsulterna vid Socialförvaltningen har i uppdrag att utbilda både
blivande och verksamma familjehem och fick som utvidgat uppdrag att utbilda
cirka 200 familjehem som saknade grundutbildning och varit verksamma tre år
eller kortare tid. Till sin hjälp att genomföra denna extra utbildningsinsats
utbildades sju kursledare från stadsdelsförvaltningarnas familjevård under hösten
2010. De har tillsammans med familjehemskonsulterna genomfört
utbildningsinsatserna, enligt fastställd utbildningsplan, under år 2010 och under
våren 2011.
Utbildningsmaterial på arabiska och somaliska har tagits fram, tolkar har använts
och kurser har förlagts till stadsdelsförvaltningar om behov funnits.
Stadsdelsförvaltningarnas familjevårdsinspektörer har engagerat motiverat de

verksamma familjehemmen att gå utbildning och familjehemmen som genomgått
utbildning har i kursutvärderingar varit nöjda med både innehåll och kursledare.
Det stora antalet outbildade verksamma familjehem har reducerats och de
familjehem som staden anlitar får fortsättningsvis grundutbildning via
familjehemskonsulter vid Resursteamen barn och ungdom inom
Socialförvaltningen.
De utbildade kursledarna från stadsdelsförvaltningarnas familjevård anlitas även
fortsättningsvis när så behövs. Kursledarna uppger att den kunskap de fått genom
att vara kursledare inneburit en erfarenhets- och kompetensutveckling som de haft
nytta av i sitt arbete som familjevårdsinspektörer.
Utbildning för familjevårdsinspektörer
Basutbildning i familjehemsvård för familjevårdsinspektörer
I samverkan med stadsdelsförvaltningar har en basutbildning i familjehemsvård
tagits fram och genomförts.
Målet med utbildningen är att barnen, föräldrarna och familjehemmen ska möta
familjevårdsinspektörer med god kunskap om;
 aktuell forskning, utvärdering och framgångsfaktorer i familjehemsvård
 barns utveckling under gynnsamma och riskfyllda förhållanden,
 metoder och verktyg i vardagen för att möta och förstå barnen
Från november 2010 till november 2011har fem heldagar Basutbildning i
familjehemsvård genomförts. Vid varje utbildningstillfälle har över 80
familjevårdsinspektörer och chefer deltagit. Det innebär att i princip samtliga inom
stadens familjehemsvård genomgått basutbildning i familjehemsvård.
Dag 1(hösten 2010)




Barns rätt – Barnombudsmannen
Aktuell forskning och framgångsfaktorer inom familjehemsvården.
Utvärdering ”Att lära av fosterbarn”

Dag 2 och 3 (våren 2011)


Modern utvecklingspsykologi och utveckling på avvägar.

Dag 4 (våren 2011)


Verktyg i vardagen – hur märker man, hur stödjer man, hur lär man…

Dag 5 (hösten 2011) Barns röst, behov och bästa




Från Vanvårdsutredningen till den praktiska verkligheten.
Socialstyrelsen informerar.
Goda exempel från stadens familjehemsvård.
BBIC som en hjälp att synliggöra barnet?
Grupparbete och erfarenhetsutbyte.

Utvärdering av basutbildningen och behov av fortsatt kunskapsutveckling
Sammantaget har familjevårdsinspektörerna varit mycket nöjda med utbildningen.
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I utvärderingarna framkom att nya och fördjupade kunskaper förmedlats under
utbildningen som var användbara i det dagliga arbetet och för vidare diskussioner i
arbetsgrupperna på stadsdelsförvaltningarna. Grupparbeten och erfarenhetsutbyten
med kollegor från olika stadsdelförvaltningar var stimulerande och utvecklande
för arbetet på den egna stadsdelen. Det framkom också några utvecklingsområden.
Fortsatta utvecklingsområden
I utvärderingarna framgick även att behov fanns av att följa senaste forskningsrön
inom området placerade barn och unga, behov av ny kunskap och praktik kring
umgänge, en likvärdig handledarutbildning för familjevårdsinspektörerna i staden
och samlad kunskap om och utbildning i samtal med placerade barn.

2. Stabilitet och kontinuitet för
familjehemsplacerade barn och ungdomar
I Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst - BUSS utredningens slutrapport och i
tjänsteutlåtande (DNR3.2-0388/2009) konstateras att långsiktig trygghet och
stabilitet ska eftersträvas för placerade barn samt att likvärdiga livschanser ska
garanteras för barn som vistas länge eller växer upp i familjehem. Arbetet ska
riktas mot att undvika placeringar och när barnet placerats ska ansträngningarna
öka för att återföra barnet till familjen – i de fall prognosen för återförening är
god. I annat fall ska staden arbeta för att öka permanensen för de placerade barnen
genom att fler familjehemsföräldrar blir särskilt förordnade vårdnadshavare eller
genom adoption.
Vårdnadsöverflyttning – familjehemsföräldrar som blir särskilt
förordnade vårdnadshavare
För att stimulera till fler vårdnadsöverflyttningar föreslogs i BUSS utredningens
slutrapport att staden, som ett extra åtagande, bör erbjuda familjehemmen
kvalificerad rådgivning och stöd samt att en särskild informationsskrift om villkor
vid vårdnadsöverflyttning bör utarbetas i staden.
Informationsmaterial om vårdnadsöverflyttning
Informationsmaterial riktat till barn, familjehem och föräldrar om villkor vid
vårdnadsöverflyttning har producerats under året. Materialet är framtaget i
samarbete med en arbetsgrupp bestående av erfarna familjevårdsinspektörer. En
”Expertgrupp” bestående av barn och ungdomar med erfarenhet av
vårdnadsöverflyttning, organisationer som representerat föräldrar samt juridiska
avdelningen har också deltagit i arbetet med broschyrerna. Barnombudsmannens
erfarenheter av att arbeta med barn i expertgrupper har tillvaratagits.
Informationsskriften ska delas ut till blivande familjehem i samband med
rekrytering och utbildning och till barn och föräldrar inför övervägandet som ska
ske efter tre års placering i familjehem.
Materialet distribueras till stadsdelsförvaltningar, till familjehemskonsulterna och
övriga berörda under våren 2012.

Exempel på behandling och stöd till barn och särskilt förordnade
vårdnadshavare.
Stadens öppenvårdsverksamhet Duvnäs föräldrastöd och Ericastiftelsen (statlig
och landstingsdriven specialenhet med barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens,
utbildning och forskning) erbjuder både barn och ungdomar och deras
familjehemsföräldrar samt familjehemsföräldrar som blivit vårdnadshavare
kvalificerat stöd och behandling under kortare eller längre tider. Insatserna är
kostnadsfria. Samverkan och diskussioner pågår med verksamheterna kring
utbildningsinsatser och eventuella forskningsinsatser inom familjevården.
”Går såren att läka?” en informations och inspirations föreläsning
Familjevården inbjöds under hösten 2011 till en förläsningsdag där Duvnäs
föräldrastöd informerade om sitt arbete med anknytnings- och samspelsstöd till
familjehem och särskilt förordnade vårdnadshavare och Ericastiftelsen gav
exempel på hur en behandling och läkningsprocess kan gå till för barn som haft
det svårt tidigt i livet.
Studieresa till Landskrona angående vårdnadsöverflyttning
En studieresa tillsammans med representanter från fyra stadsdelsförvaltningar till
Landskronas familjevårdsenhet är genomförd. Syftet men studieresan var att få
nya kunskaper, rutiner och erfarenheter kring vårdnadsöverflyttningar.
Landskrona är den kommun i Sverige som gör flest vårdnadsöverflyttningar. Till
skillnad från andra kommuner har familjevården i Landskrona valt att, med
förankring i socialnämnden, finnas kvar på liknande sätt som under en
familjehemsplacering.
Utgångspunkten i arbetet med vårdnadsöverflyttningar i Landskrona är
kontinuitet, trygghet och anknytning för barnen och ungdomarna. Fortsatt kontakt
med socialtjänsten gäller oavsett om familjehemmet bor i kommunen eller inte.
Ersättning utgår. När det gäller barnets umgänge med föräldrarna finns man också
med som under placeringen. Kontakten med socialtjänsten är frivillig och kan när
som helst sägas upp av familjen. Sedan 15 år tillbaka är det endast en familj som
valt bort kontakten med familjevården.
De slutsatser man dragit efter 15 års arbete är att det görs fler
vårdnadsöverflyttningar, att umgänget med biologiska föräldrar ökar och att
umgänget fungerar bättre. Barnen får ökad stabilitet och familjehemmet blir en
mer avslappnad och tryggare familj vilket gynnar relationen till biologiska
föräldrar efter en vårdnadsöverflyttning.

3. Förebygga riskfaktorer och förbättra uppföljning
Hälsa och skolgång
God hälsa och uppnådda mål i skolan är två avgörande faktorer för gynnsam
utveckling av barn i familjehemsvård som kräver samverkan med berörda
förvaltningar. Det behöver därför säkerställas att placerade barn får rätt stöd och
uppföljning för att fullfölja grundskolan och gymnasiet med godkända betyg.
Under hösten 2011 har ett arbete för att kartlägga placerade barns skolsituation
påbörjats inom Utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen och
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Socialförvaltningen ska gemensamt utvärdera resultaten av denna och föreslå
insatser för att placerade barns och ungdomars skolresultat ska förbättrats.
Samtidigt inleddes en översyn av jourhemsvården inom Socialförvaltningen.
Jourhemsöversynen kopplades ihop med utbildningsförvaltningens granskning i
den del som gäller jourhemsplacerade barn och ungdomars skolgång.
Barnhälsovården inom Stockholms läns landsting har initierat ett projekt för att
förbättra familjehemsplacerade barns hälsa där Socialförvaltningen och
stadsdelsförvaltningar deltar. I projektet ingår att förbättra och förenkla rutinerna
för hälsoundersökningar av barn och ungdomar inför en placering i
dygnetruntvård. Projektet beräknas pågå under 2012.
Utbildade familjevårdsinspektörer
BBIC, Barn behov i centrum i familjehemsvården
Ett led i att förebygga risker och förbättra uppföljning är att BBIC: s
dokumentations- och uppföljningssystem används systematiskt. Genom
basutbildningen i familjehemsvård har familjevårdinspektörerna fördjupat sina
kunskaper och delat erfarenheter med andra stadsdelsförvaltningar kring BBIC i
familjehemsvård. De har delgett varandra goda exempel och diskuterat
gemensamma svårigheter. Familjevården på stadsdelsförvaltningarna har hunnit
olika långt med ett konsekvent användande av BBIC i alla dess delar.
Familjevården vid Spånga – Tensta stadsdelförvaltning har under hösten 2011
påbörjat ett enhetligt, systematiskt arbete med att följa upp familjehemsplacerade
barns skolgång. Målet är att familjehemsplacerade barn ska ha en fungerande
skolgång och uppnå kunskapsmålen. Bland annat används BBIC: s
konsultationsdokument Skola vid varje uppföljning och mer tid för läxläsning
avsätts i familjehemmet. Familjevården vid Spånga – Tensta stadsdelsförvaltning
delade med sig av sina erfarenheter under familjevårdens utbildningsdagar och
kommer under 2012 att redovisa resultat av uppföljningen vid kommande
utbildningsdagar.
Familjevården vid Skarpnäck stadsdelsförvaltning ingår i Socialstyrelsen
arbetsgrupp som tar fram ett nytt BBIC formulär för ungdomar som lämnar
samhällsvården. Formuläret prövas under 2012 och förväntas färdigställas under
2013.
Det finns behov av fortsatta stadsövergripande utbildningsdagar med
erfarenhetsutbyte kring BBIC: s uppföljningssystem. Under år 2012 planeras
ytterligare utbildningsdagar.
Barnets rätt att komma till tals – ett sätt att förbygga risker
Barn i familjehem ska enligt förslaget till nya riktlinjer för familjehemsvård
besökas av sin socialsekreterare fyra gånger per år. Det ska dokumenteras när, var
och hur samtal med barn sker. Förslaget innebär också att en möjlighet att göra
oanmälda besök i familjehemmet ska finnas. Familjehemmen ska vid rekrytering
och utbildning informeras om detta.

Samtal med barn – ett utvecklingsområde för familjevårdens
barnhandläggare
”Samtal med barn” är ett angeläget utbildningsområde för barnhandläggare och
familjevårdsinspektörer anser flera stadsdelsförvaltningar. Det som efterfrågas är
uppdaterade kunskap, forskning, metoder/modeller som är lämpliga att använda i
samtal med familjehemsplacerade barn. Under 2012 kommer frågan att utredas
närmare.
Handledning till familjehem – ett utvecklingsområde för
familjevårdsinspektörer
Socialtjänsten har skyldighet att ge stöd och handledning till familjehemmen
enligt 6 kap 7 § SoL. Tillgång till kvalificerat stöd från socialtjänsten är en viktig
faktor vid rekrytering, enligt BUSS - utredningens slutrapport.
Rekrytering sker på en marknad där tillgången till familjehem är begränsad.
Kvalitativt bra stöd till familjehem kan bli en avgörande faktor vid rekrytering och
för att undvika att vården i familjehem avbryts i förtid. Familjerna som tar emot de
mest utsatta barnen behöver få likvärdigt stöd och handledning av sina
familjevårdsinspektörer. En handledarutbildning för stadens
familjevårdsinspektörer skulle vara en viktig del i det kvalitetshöjande arbetet.
Att lära av fosterbarn – en utvärderad modell för uppföljning
Utvärderingsmodellen ”Att lära av fosterbarn” initierades under basutbildningen
och genomförs nu på två stadsdelsförvaltningar. Fler stadsdelsförvaltningar är
intresserade att använda sig av modellen.
”Att lära av fosterbarn” även kallad Karlstadsmodellen är utvärderad under åtta
års tid med stöd från Allmänna Barnhuset och Länsstyrelsen i Värmland och
sprids över hela landet. Modellen innebär att familjehemsplaceringarna utvärderas
genom att före detta fosterbarn intervjuas, två år efter avslutad vård. Ungdomarnas
samlade kunskaper och reflektioner tillvaratas av familjevården och används i
kvalitets- och utvecklingsarbetet av familjehemsvården.
”Att lära av fosterbarn” bygger på ungdomarnas egen syn på tiden i familjehem
och hur de ser på socialtjänstens arbete. Vad gör att en placering i familjehem
fungerar? Vilka faktorer är väsentliga? Kan vi bli bättre på att välja rätt familj till
just det här barnet? Vet vi vad som är verksamt i familjehemsarbetet?
”Att lära av fosterbarn” handlar om att utvärdera, problematisera och omsätta
välgrundad kunskap i handling där de familjehemsplacerade barnen är en resurs i
det arbetet. Målet är att fler stadsdelsförvaltningar använder sig av
utvärderingsmodellen och att ett lokalt nätverk bildas.

4. Insatser till föräldrar som har sina barn
placerade.
I lagstiftningen SoL 6 kap 7 § slås fast att socialtjänsten är skyldig att erbjuda
såväl familjehemmet som barnets vårdnadshavare, råd och stöd och annan hjälp
som de behöver.
I stadens riktlinjer för utredning av barn och ungdomar samt i förslaget till nya
riktlinjer för familjevård framgår att arbetet ska inriktas mot en återförening av
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barn och föräldrar när barnet placerats i familjehem, när så är möjligt. Föräldrar
som brister i omsorgsförmåga ska erbjudas behandling och stöd i sin föräldraroll
för att förändra och förbättra det som brister. I vårdplaner och
genomförandeplaner ska tydligt framgå vilka förändringar som krävs för att barnet
ska kunna återvända hem. Om det är möjligt och trovärdigt att förändra det som
brister och föräldrar är motiverade att göra det ska stadsdelsförvaltningarna
erbjuda insatser till föräldrar. Vill inte föräldrarna ta emot insatser och/eller det
finns starka konkreta skäl att det inte är till barnets bästa bör istället en långsiktig
placering av barnet föreslås, där ett övervägande av förändring av vårdnaden eller
adoption ska föreslås.
Inventering av föräldrastödsinsatser till placerade barns föräldrar.
En inventering av utbildningsprogram, gruppstödjande verksamheter till placerade
barns föräldrar är genomförd. Inventeringen visade att det är ett angeläget och
viktigt område som bygger på samverkan mellan familjevården, öppenvården
och/eller vuxenenheterna. I dag saknas föräldrastödsinsatser på gruppnivå för
placerade barns föräldrar. Inom Socialförvaltningens enhet PLUS, som ansvarar
för stadens utveckling av föräldrastödsprogram, pågår ett projekt där ett
föräldrastödsprogram ska arbetas fram för föräldrar som har barn placerade i
familjehem. Programmet ska under hösten 2012 erbjudas två föräldragrupper och
därefter utvärderas. Samarbete med PLUS enheten är inlett och fortsätter under
2012.
Kontakt har tagits med kommuner runt om i Sverige för att få idéer och goda
exempel. De få kommuner som har eller har haft föräldragrupper uppger att
föräldrarna varit mycket nöjda med deltagandet i föräldragrupper som riktar sig till
dem med barn i familjehem. Järfälla är en kommun som har fungerande
föräldragrupper för föräldrar vars barn är placerade i familjehem. Syftet har varit
att ge föräldrar möjlighet att träffa andra föräldrar i samma situation och ge dem
tillfälle att reflektera, diskutera och samtala om att vara förälder på avstånd. Detta
har resulterat i att umgänget fungerat bättre för både barn och föräldrar. I Malmö
har liknande erfarenheter gjorts och ett utbildningsprogram har tagits fram och
utvärderats. Föräldrarna har varit positiva, placeringen och umgänget har fungerat
bättre. Föräldrarna som deltog i pilotgruppen i Malmö ansåg att fler borde
erbjudas denna möjlighet.
Fortsatt arbete med föräldragrupper för föräldrar som har sina barn
placerade.
Under 2012 kommer familjevården, vuxenenheterna och
öppenvårdsverksamheterna erbjudas inspirations seminarier och/eller
föreläsningar där verksamheter med föräldragrupper för föräldrar som har sina
barn placerade ska presentera sitt arbete.

5. Jourhemsöversyn
En översyn av jourhemsvården har påbörjats, stadens och den upphandlade
jourhemsvården. Syftet med översynen är få en samlad bild över
stadsdelsförvaltningarnas erfarenheter av och synpunkter på jourhemsvården.
Översynen ska belysa vad som fungerar, vad som fungerar mindre bra och vilka
rutiner som används och eventuella utvecklingsområden. Besök på samtliga
stadsdelsförvaltningar är pågående. Resultat och eventuella förbättringsåtgärder

kommer att presenteras under våren 2012. Målet med översynen är en tryggare
och säkrare vård för barn placerade i jourhem.
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