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Fyra placeringsalternativ för socialdygnsvård

• Familjehem avser ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot 
barn för stadigvarande vård och fostran där verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt
(Socialtjänstförordning 2001:937, 3 kap. 2 §). 

• Stödboende avser en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda i 
åldern 16–20 år i ett eget boende med individanpassat stöd och som bedrivs 
yrkesmässigt (Socialtjänstförordning 2001:937, 3 kap. 1 a §).

• HVB avser ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller 
behandling i förening med ett boende och att det bedrivs yrkesmässigt i form av till 
exempel bolag (kommunalt eller privat), stiftelse eller enskild person 
(Socialtjänstförordning 2001:937, 3 kap. 1 §).

• Särskilt ungdomshem, även kallat paragraf 12-hem. Det är en tillfällig boendeform 
(HVB i statlig regi) för ungdomar med kriminalitet, missbruk eller psykisk ohälsa 
som behöver vara under särskild uppsikt (LVU 15–20 §§ LVU). Det är Statens 
Institutionsstyrelse som tillhandahåller vård i denna vårdform (SoL 6 kap. 3 §).

SBU-rapport 279: 
Behandlingsfamilj som alternativ till 

institutionsvård.

SBU-rapport 265: 
Lämplighetsprövning, insats innan 

placering och insats under placering.



Ekonomiska aspekter
(systematisk litteraturöversikt)

Praxisundersökning

Effekter
(systematisk litteraturöversikt)

Erfarenheter av 
dygnsvård

Etiska aspekter

Kunskapsluckor

Rapporternas delar



Praxisundersökningarna i båda rapporterna 
sökte efter namngivna insatser / metoder

Vilka verktyg används?



Resultat om praxis i familjehemsvård

• Ingen av insatserna som används inom familjehemsvård i 
Sverige är utvärderade i kontrollerade studier

• Kommuner och företag fokuserar på bedömning av lämplighet 
hos blivande familjehem (91-97 %) och grundutbildning av dem 
(62-78 %) 

• Mindre fokus på stöd till barn (19-26 %) eller familjehems-
föräldrar under barnets placering (19-23 %)

• Ingen konsensus (”beprövad erfarenhet”) om effektiva insatser 
till barn och familjehem efter placering



• 55% använde standardiserade bedömningsmetoder

Sammanlagt 18 standardiserade bedömningsmetoder, 
varav 11 % fångar in risk-, behovs-, och 
mottaglighetsprinciperna

• 94% använde behandlingsmetoder

Sammanlagt 33 behandlingsmetoder, varav 2 med starkt 
vetenskapligt stöd.  

Många använde metoderna utan utbildning (22%) eller 
handledning (57 %) på metoden

Resultat om praxis i institutionsvård



Slutsats 1: 

De allra flesta metoder och insatser som används
saknar vetenskapligt stöd för målgruppen (men 

kan utvärderas)



Effekter
Insatser som i litteraturen har dokumenterad effekt



Systematiska litteraturöversikter ger viss vägledning

Insatsen kan skada 
eller är etiskt 

olämplig

Använd inte

Vetenskapligt stöd
oklart/saknas

Följ upp 
systematiskt

Vetenskapligt stöd

Använd om 
tillämpligt och 

klienten vill
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Abstrakt

5 298
Exkluderade 

artiklar

5 152

Relevanta 

fulltextartiklar

38

Exkluderade 

fulltextartiklar

108

Låg studiekvalitet

10 artiklar

Hög studiekvalitet

6 artiklar

Fulltext

146

Handsökta

0

Medelhög 

studiekvalitet

22 artiklar

Ingen svensk eller 
nordisk studie



Inga studier om effekter av 
lämplighetsprövning eller 

utbildning före placering och utfall



Promoting First 
Relationship (1-2 år)

KEEP
(5–12 år)

Take Charge 
(äldre tonåringar)

Barn Familjehem Barn + Familjehem

Supporting siblings in 
foster care (7–15 år)

Better Future
(äldre tonåringar)

Fostering Healthy
Futures (9–11 år)

Incredible Years - Dina 
program (yngre barn)

Promise
(2–20 år) 

Neighbor To Family 
(4–17 år)

Incredible Years 
(2–17 år)

Parent Management 
Training Oregon (4–12 år) 

Foster Family 
Intervention (0-5 år)

Attachment and 
Biobehavioral Catch-up 

(0-3 år)

Parent Child Interaction 
Therapy (0-5 år)

Multidimentional 
Treatment Foster Care 

for pre-schoolers (0-5 år)

Casey Family Program 
(alla åldrar)

Fostering Individualized 
Assistance Program (7–

15 år)

Middle School Success
(tonåriga flickor)

…utvärderade för 
andra målgrupper



Promoting First 
Relationship (1-2 år)

KEEP
(5–12 år)

Take Charge 
(äldre tonåringar)

Barn Familjehem Barn + Familjehem

Supporting siblings in 
foster care (7–15 år)

Better Future
(äldre tonåringar)

Fostering Healthy
Futures (9–11 år)

Incredible Years - Dina 
program (yngre barn)

Promise
(2–20 år) 

Neighbor To Family 
(4–17 år)

Incredible Years 
(2–17 år)

Parent Management 
Training Oregon (4–12 år) 

Foster Family 
Intervention (0-5 år)

Attachment and 
Biobehavioral Catch-up 

(0-3 år)

Parent Child Interaction 
Therapy (0-5 år)

Multidimentional 
Treatment Foster Care 

for pre-schoolers (0-5 år)

Casey Family Program 
(alla åldrar)

Fostering Individualized 
Assistance Program (7–

15 år)

Middle School Success
(tonåriga flickor)

15 av 18 insatser är utvärderade i endast 
en studie vilket gör det svårt att värdera 

deras evidens



Kännetecken på insatserna

Tydligt ”behandlingsinnehåll”

Vad som ska förändras och för vem

Systematik och ett standardiserat tillvägagångssätt

Omfattning: hur länge och hur ofta man träffas 

”Behandlingsinnehållet” beskrivs i en manual 

Utbildning (ibland certifiering)

Möjlighet att löpande försäkra att insatsen genomförs som avsett



Insatser till barn och familjehemsföräldrar kan förbättra barnens 
psykiska och fysiska hälsa, sociala situation, livskvalitet och 
placeringars stabilitet

3 specifika insatser har vetenskapligt stöd:

• Attachment and Biobehavioral Catch-up kan minska vissa psykiska 
symtom hos barnen 

• Incredible Years kan öka familjehemsföräldrars förmåga att klara 
föräldrarollen och minska barns beteendeproblem

• Take Charge kan förbättra ungdomars självbestämmande, utbildning 
och yrkesanställning

För övriga insatser räcker inte underlaget för att bedöma effekten. 
Bristen på kunskap behöver inte betyda att de är verkningslösa

Slutsats om effekter 

NNT = 5

NNT = 8

NNT = 6



TFCO:s effekter jämfört 
med institutionsplacering

TFCO finns i Sverige sedan 2000
Årligen placeras 30-40 ungdomar i TFCO och 2000 ungdomar placeras på institution.



Behandlingsfamilj

Omsorg i hemlik miljö

Utbildade 
familjehemsföräldrar 

Ett placerat barn 

Ej låst placering

Behandling främst utanför 
hemmet 

Teoretisk grund/metodik i 
socialinlärningsteori och 
familjesystemisk teori

Institution

Omsorg på institution

Professionella behandlare 

Vården bedrivs i grupp

HVB ej låst, särskilda 
ungdomshem har 90% låsta 
avdelningar 

Behandling på institutionen

Teoretisk grund / metodik 
varierar mellan 
institutioner

Traditionellt familjehem

Omsorg i en hemlik miljö

Ingen direkt utbildning av 
familjehemsföräldrar 

Ett eller få barn placerade

Ej låst placering

Fokus ”vanligt” familjeliv

Ofta ingen uttalad 
teoretisk 
behandlingsmetodik



Abstrakt

5 893
Exkluderade 

artiklar

5 728

Relevanta 

fulltextartiklar

20

Exkluderade 

fulltextartiklar

146

Låg studiekvalitet

2 studier (2artiklar)

Hög studiekvalitet

0 studie

Fulltext

166

Handsökta

0

Medelhög 

studiekvalitet

8 studier (18 artiklar)

En svensk studie



Jämfört med institutionsbehandling minskar TFCO:

• Kriminalitet (registerdata)

• Kriminalitet (självskattning)

• Placering på låst avdelning (registerdata)

• Kriminella kamrater (självskattning)

• Narkotikamissbruk (kombination)

• Psykisk ohälsa (självskattning)

Slutsats om effekter

NNT = 8

NNT = 13

NNT = 5

NNT = 8

NNT = 7

NNT = 10



Ekonomiska aspekter



Familjehemsvård:

2 120 artiklar granskades. Ingen uppfyllde SBU:s krav 
på kvalitet och resultat som kan överföras till Sverige

Det saknas därför underlag för beslutsfattare som tar 
hänsyn till både resursåtgång och effekter



TFCO:

Litteraturgranskning av 314 artiklar 

En dansk modellbaserad kostnadsintäktsanalys uppfyllde 
krav på kvalitet och resultat som kan överföras till Sverige

Enligt den sparar TFCO  900 000 SEK / individ t o m 65 år



Genomsnittlig kostnad per placering

HVB något billigare än TFCO



Låst avdelning: Hypotetisk kostnadsbesparing för en ungdom 
i TFCO jämfört med HVB och särskilda ungdomshem

Baserat på resultatet från den svenska utvärderingen av 46 ungdomar.  
TFCO innebar 64 dagar färre på låst placering / ungdom. Låst avdelning 
kostar 8 100 / dag

TFCO framstår som kostnadsbesparande. 
Även när man inte medtar besparningar för 

minskad kriminalitet, narkotikamissbruk samt 
förbättrad psykisk hälsa  



Slutsats 2: 

De finns metoder och insatser som har ett 
vetenskapligt stöd

men som inte används eller som används i 
begränsad omfattning



UTVECKLINGSARBETE



Vision: Barn ska få insatser med dokumenterad 
verkan

1. Regelmässig utredning av barnens sociala + psykiska + 
fysiska hälsa med standardiserade bedömningsmetoder

2. Tillgång till evidensbaserade insatser för placerade barn

3. Rutiner för att granska icke-evidensbaserade insatsers för-
och nackdelar för barn

4. Rutiner för att på ett ordnat sätt införa, behålla och 
avveckla insatser

5. Rutiner för att evidens ska få ökad betydelse vid val av 
insats
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