Praxisenkät till kommuner
Metoder och insatser inom ramen för familjehemsvård
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har startat en utvärdering av
olika typer av stöd till barn placerade i familjehem. Med familjehem menar vi i detta
sammanhang inte jourhem eller nätverkshem (släktinghem). Våra utvärderingar är så kallade
systematiska litteraturöversikter, som bygger på publicerad forskning från hela världen och
följer en genomarbetad och noggrann metod. Projektet påbörjades i november 2015 med
beräknas vara klart 2017.
För att kunna effektivt söka efter forskning behöver vi veta vilka metoder och insatser som
används i Sverige. Med metod/insats menas både de som är manualbaserade och de som
inte är det. Försök att vara specifik i svaren, till exempel ”psykodynamisk handledning”
istället för ”handledning”. Ange även metoder/insatser som ni är osäkra på om de ska tas
med.
Enkäten går till ett slumpvist urval av kommuner och stadsdelar. Vi behöver ett svar per
kommun eller stadsdel. Det kan innebära att både barnsekreterare och
familjehemssekreterare kan behöva besvara enkäten för att svaret ska bli heltäckande.
Det är frivilligt att besvara enkäten. Samråd med SKL har skett enligt 4 § Förordning
(1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och
kommuner.
Vi hoppas att du har möjlighet att besvara denna enkät senast 21 mars.
Du kan läsa mer om SBU på www.sbu.se. Om du har frågor kan du kontakta Knut Sundell, 08412 32 22 eller knut.sundell@sbu.se
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1 - Kommun / stadsdel _____

2 - Uppgiftslämnare:
□ Barnsekreterare
□ Familjehemssekreterare
□ Annat (ange): __________
3 - Antal barn placerade i familjehem 31 januari 2016 ___
4 - Använder ni någon metod för att utreda familjers lämplighet som familjehem?
□ Nej
□ Ja (ange samtliga) ____
5 – Inför en placering - använder ni någon metod/insats för att stötta eller utbilda
familjehemmet?
□ Nej
□ Ja (ange samtliga) ____
6 – Under barnets placering - använder ni någon metod/insats till familjehemmet för stötta
familjen (förutom lagstadgade handledning)?
□ Nej
□ Ja (ange samtliga) ____
7 - Använder ni någon metod/insats riktat direkt till familjehemsplacerade barn för att stödja
deras psykiska/fysiska hälsa och funktionsförmåga (t.ex., kontaktperson, International Child
Development Pro-gramme, ICDP)?
□ Nej
□ Ja (ange samtliga) ____
8 - Har ni någon metod för att säkra att det placerade barnet genomgår hälsokontroll vid och
under placering (inkl. psykisk hälsa) och tandläkarbesök?
□ Nej
□ Ja (ange samtliga) ____
9 – När ett barn flyttar från familjehem tillbaka till ursprungsföräldrar, använder ni någon
metod/insats till ursprungsföräldrarna så att barnens psykiska/fysiska hälsa och
funktionsförmåga inte riskeras?
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□ Nej
□ Ja (ange samtliga) ____
10 - Får ungdomar som flyttar från familjehem till eget boende någon speciell stödinsats för
social integrering, psykiska/fysiska hälsa och funktionsförmåga?
□ Nej
□ Ja (ange samtliga) ____
11 - Använder ni metoder/insatser som riktar sig till ensamkommande flyktingbarn för social
integrering, psykiska/fysiska hälsa och funktionsförmåga? Denna fråga avser alla typer av
boenden (familjehem, HVB-hem och andra typer av institutioner)?
□ Nej
□ Ja (ange samtliga) ____
12 – Vilka privata utförare (företag) av familjehemsvård hade ni avtal med 31 januari (ange
namn)? ____

Ett stort tack för hjälpen!

www.sbu.se/289

Praxisenkät till enskilda företag
Metoder och insatser inom ramen för familjehemsvård
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har startat en utvärdering av
olika typer av stöd till barn 0 – 17 år som är placerade i familjehem. Med familjehem menar
vi i detta sammanhang inte jourhem eller nätverkshem (släktinghem). Våra utvärderingar är
så kallade systematiska litteraturöversikter, som bygger på publicerad forskning från hela
världen och följer en genomarbetad och noggrann metod. Projektet påbörjades i november
2015 och beräknas vara klart under 2017.
För att effektivt kunna söka efter forskning behöver vi veta vilka metoder som används i
Sverige. Med metod menas både de som är manualbaserade och de som inte är det, liksom
de som utförs av andra på ert uppdrag. Försök att vara specifik i svaren, till exempel
”psykodynamisk handledning” istället för ”handledning”. Ange även metoder som ni är
osäkra på om de ska tas med.
Den elektroniska enkäten går till ett slumpvist urval av företag inom privat familjehemsvård.
Det är frivilligt att besvara enkäten. Samråd med SKL har skett enligt 4 § Förordning
(1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och
kommuner.
Vi hoppas att du har möjlighet att besvara denna enkät senast 15 augusti. Så snart
enkätsvaren är sammanställda kommer ni att få information om vilka metoder som används.
Det är viktigt att du anger vilket företag du representerar så att vi kan skicka påminnelse till
de som inte svarat.
Du kan läsa mer om SBU på www.sbu.se. Om du har frågor kan du kontakta Knut Sundell, 08412 32 22 eller knut.sundell@sbu.se
Här är länken till enkäten xxxxx (enkäten se nedan)
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1 av 11.
Elektronisk enkät om metoder och insatser inom ramen för familjehemsvård
2 av 11. Företag:
3 av 11. Uppgiftslämnare:
Verksamhetschef
Konsulent
Annat (Ange)
4 av 11. Antal familjehem (exkl. jourhem), som företaget samarbetade med per 31 januari
2016:
5 av 11. Använder ni någon metod för att utreda familjers lämplighet som familjehem?
Nej
Ja (ange samtliga)
6 av 11. Inför en placering - har ni någon metod för att stödja eller utbilda familjehemmet?
Nej
Ja (ange samtliga)
7 av 11. Under barnets placering - har ni någon metod för att stödja familjehemmet?
Nej
Ja (ange samtliga)
8 av 11. Utöver er verksamhet med konsulentstödda familjehem, erbjuder ni riktade insatser
till de placerade barnen (genom separat beslut av socialtjänsten)?
Nej
Ja (ange samtliga)
9 av 11. Utöver den konsulentstödda verksamheten till familjehem, erbjuder ni också riktade insatser
för att stödja familjer när barn flyttar tillbaka till ursprungsföräldrar (genom separat beslut av
socialtjänsten)?
Nej
Ja (Ange samtliga)
10 av 11. Utöver den konsulentstödda verksamheten till familjehem, erbjuder ni också riktade
insatser till ungdomar som flyttar från familjehem till eget boende (genom separat beslut av
socialtjänsten)?
Nej
Ja (Ange samtliga)
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11 av 11. Utöver den konsulentstödda verksamheten till familjehem, erbjuder ni någon särskild insats
till ensamkommande flyktingbarn i familjehem, nätverkshem/släktinghem, HVB-hem och andra typer
av institutioner (genom separat beslut av socialtjänsten när det gäller konsulentstödd
familjehemsvård)?
Nej
Ja (Ange samtliga)
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