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Vad gör SBU?
SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering är en statlig myndighet som har i
uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård, tandvård,
socialtjänst och LSS-verksamhet. Utvärderingarna lyfter fram medicinska, sociala, etiska och
hälsoekonomiska perspektiv. SBU:s utvärderingar kan användas som stöd både för
beslutsfattare, de som arbetar inom sjukvården eller socialtjänsten och de som själva berörs av
metoderna som utvärderas.
Syfte med enkäten
I september 2017 startade SBU en utvärdering av MTFC-familjehem, Multidimensional

Treatment Forster Care, eller som det nu heter Treatment Foster Care Oregon (TFCO) och
institutionsvård (HVB-hem och § 12-hem). Brukares perspektiv är en viktig del av denna
utvärderingen, och det är därför vi nu kontaktar er. Vårt syfte med denna enkät är att få en
kortfattad och balanserad överblick av er som har varit placerade i ett MTFC-familjehem eller på
en institution under ungdomstiden, 12-17 år.

Resultaten från denna enkät kommer presenteras i ett särskilt avsnitt i vår rapport Treatment
Foster Care. Enkätsvaren ingår därmed i beslutsunderlaget som SBU samlar inom detta område.
Svaren kommer att redovisas på ett sådant sätt att ingen enskild individ kommer att kunna
identifieras. Alla lokala grupper som svarar kommer att få vår rapport.

Vem ska fylla i enkäten?
Vi är intresserade av de erfarenheter som är representativa för era medlemmar inom KRIS och
kommer att behöva lite bakgrundsinformation för att kunna förstå perspektiven på svaren. Det
är därför viktigt att ni anger vem som bidragit till att fylla i denna enkät samt vilka ni
representerar, samt om era svar avser MTFC-familjehem eller HVB-hem/§ 12-hem. Frågorna i
enkäten är markerade om de avser MTFC-familjehem eller HVB-hem/§ 12-hem.
En eller flera kan hjälpas åt att fylla i enkäten. Ni lämnar alltså endast en ifylld enkät per lokal
medlemsgrupp.

Ange även vad era svar baseras på, t ex enkäter, fokusgrupper, journal- eller registerdata? Egen
erfarenhet och information hämtad från sociala medier kan även vara av intresse. Ange
kunskapskällan i den mån det är möjligt. Om ni är osäker om hur ni bäst ska gå till väga så
hjälper vi gärna till. Kontakta i så fall kontaktperson, therese.astrom@sbu.se.
Om ni föredrar att ses för en intervju istället för att fylla i enkäten så är det möjligt, kontakta
therese.astrom@sbu.se så bokar vi in tid för detta.
Vi önskar era svar senast den 7 december.
Ett stort tack för er medverkan!

Enkäten
Enkäten består av följande avsnitt:
A. Bakgrundsinformation om de som svarat och vem de representerar

B. Placeringsformens påverkan på brukaren
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A. Bakgrundsinformation om de som svarat och vem de representerar
Vem fyller i enkäten?
Organisation:
Kontaktperson:
Roll i organisationen:
E-post:
Telefonnummer:
Adress:
Vad är bästa sätt att kontakta dig? Särskild tid eller dag?

Hur många har medverkat till att besvara denna enkät?
Vilken erfarenhet har de av MTFC- familjehem alternativt placering på institution?
Vilken roll har de i er organisation? (medlem, styrelsemedlem, konsult, övrigt: ange)
Beskriv organisationen
Typ av organisation eller grupp (markera alla som gäller)
Registrerad välgörenhetsorganisation
Förening
Informell självhjälpsgrupp
Övrig, vänligen ange:

Gruppens syfte (markera alla som gäller)
Intresse/lobby verksamhet
Utbildning
Stödverksamhet till brukare eller anhöriga
Forskning
Övrig, vänligen ange:

Antal medlemmar:

Beskriv era medlemmar (t ex ålder, kön, roll):

Beskriv området som ni representerar (t ex glesbygd/storstad):

Hjälpte någon utifrån er att fylla i mallen?
Om ja, vem hjälpte er, och på vilket sätt?

Ja

Ja

☐ Nej ☐

☐ Nej ☐

Tillåter ni att vi redovisar era svar i vår rapport och på vår hemsida?

Ja

Är ni intresserade av att delta i ett möte där vi diskuterar era erfarenheter?

☐ Nej ☐
Ja

☐ Nej ☐

Den här mallen har tagits fram internationellt och anpassats av SBU för att få fram den unika kunskapen som brukare och
anhöriga har. LÄNK.

Brukarenkät Treatment Foster Care

B. Hur är det att som ungdom bo på en institution i form av HVB-hem eller § 12-hem?
(utifrån era medlemmars erfarenheter av att vara placerad)
1. Finns det några utmaningar med att bo i ett HVB-hem/§ 12-hem? I så fall, vilka är de största
utmaningarna? (t ex förlorat självtroende, socialt utanförskap.)
2. Finns det något positivt med att bo i ett HVB-hem/§ 12-hem? I så fall vad?

3. Finns det något (annat) negativt med att bo i ett HVB-hem/§ 12-hem? I så fall vad?

4. Vilka behov är viktigast för ungdomar att få stöd för? Utgå från det som man som ungdom
upplever som mest betydelsefullt? (t ex sociala relationer, skolgång, övergivenhet, kriminalitet,
missbruk)

5. Är placering på HVB-hem/§ 12-hem till hjälp för att minska ungdomars kriminalitet och/eller
missbruk?

6. Hur upplever ni stödet från personalen på HVB-hemmet/§ 12? T ex fysiskt eller känslomässigt
stöd? Möjlighet att skapa nära relationer till personalen?
7. Vad gör man på dagarna på hemmen? Känslan av att vara placerad?

8. Vad är er upplevelse av att vara placerade med andra ungdomar med samma typ av
problematik?

9. Hur upplever ni stödet från skolan? Finns det några insatser ni särskilt vill nämna som
positiva eller negativa?

10. Hur upplever ni stödet från hälso-och sjukvården? Finns det några insatser ni särskilt vill
nämna som positiva eller negativa?

11. Hur upplever ni stödet från socialtjänsten? Finns det några insatser (något annat) ni särskilt
vill nämna som positiva eller negativa?
12. Har ni varit med om sammanbrott i placeringen? Orsaker till dessa?

13. Förekommer stöd från myndigheter för att ungdom och ursprungsföräldrar ska kunna
återförenas (beskriv)? Om ja, hur upplever ni stödet?

14. Förekommer stöd från myndigheter för att unga ska kunna flytta till eget boende från HVBhem/§ 12-hem (beskriv)? Om ja, hur upplever ni stödet?
15. Är några aktiviteter svåra eller omöjliga att göra? I så fall vilka?

16. Bör vissa grupper av ungdomar få särskild hänsyn (t ex tonåringar, etniska grupper,
tvångsplacerade, de med vissa funktionsnedsättningar)?

17. Är det något stöd som inte erbjuds idag som ni saknar för ungdomar placerade på HVBhem/§ 12-hem?
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18. Vad vill ni helst se förbättrat eller ändrat när det gäller ungdomars placeringar på institution
(HVB-hem eller § 12-hem)?

19. Är det något annat ni vill berätta om hur det är att bo i HVB-hem/§ 12-hem?
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Kom ihåg

Ange för varje fråga ni besvarar varifrån information är hämtad (t ex enkäter,
undersökningar, fokusgrupper, egen erfarenhet eller social media).

Vi är tacksamma för svar på så många frågor som möjligt. I de fall ni inte tycker någon
fråga är relevant behöver den inte besvaras, men förklara gärna varför.
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