
Aktuellt om familjevård och 
närliggande

 Lex Lilla hjärtat - Utredningsuppdrag för att stärka principen om

barnets bästa (april 2020 - februari 2021)

Ökad trygghet för familjehemsplacerade barn - Regeringsuppdrag

till Socialstyrelsen (juni 2020 - mars 2023)

 Att utreda familjehem (under 2020)

 Leaving Care - Förstudie

 SoL-översynen (redovisas senast 3 augusti)



Nya handboken för de som arbetar med placerade barn

 Familjehemsvinjetter (ev. vecka 26)

Umgängesfrågan under covid-19

Hälsoundersökningar av placerade barn – enkät (pågår)

 Brukarundersökning placerade barn – pilot (anmäl före 26/6)



Kontaktuppgifter

Hälsoundersökningen

Mikael.mattsson.flink@skr.se

Brukarundersökning placerade barn

 Johanna.maxson@skr.se

mailto:Mikael.mattsson.flink@skr.se
mailto:Johanna.maxson@skr.se
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Antal besök sedan start

71.467
unika besök



1 av 4
av alla unika besökare skickar in 

intresseanmälan

Statistik sedan 
juni 2016

24%
Intresseanmälningar

17.323 st
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1.488 unika besök varje månad i snitt

Tre gånger så många besök under mars 2020



Unika besökare snitt per månad olika år
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3.190 unika besök per månad under 2020

1.488 unika besök varje månad i snitt



Hur många procent av alla unika 
besökare gör självtest?
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24% av alla besökare gör självtest (ökat från 21%)

366 självtest varje månad (ökat från 285)

2.043 självtest under mars 2020



Intresseanmälan
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1 av 4 besökare skickar in

Dubbelt så många under mars 2020



Ny rapport för
Intresseanmälan

Resultat av 
workshop 23 okt



Ny rapport för
Intresseanmälan

Frågorna som besvaras i 

intresseanmälan sammanställs 

i en PDF där förstasidan ger 

kommunen en visuell översikt:

1. Antal och ålder på boende i 

hushållet 

2. Typ av boende, husdjur och 

antal sovrum

3. Vilka svar som behöver 

uppmärksammas



Frågor som 
behöver upp-
märksammas
är markerade



Feedback på frågor från workshop

 Situationen är en annan nu än 2015, då behövde antal 

intresserade gallras för att minska arbetsbördan, nu vill 

kommunerna gärna ha kontakt med alla intresserade.

 En del frågor är tar upp svåra ämnen som kan kännas konstigt att 

svara ja och nej på. De flesta har ett behov av att nyansera.

 Kommunerna vill hellre ta den informationen i möte med familjen



Tre frågor borttagna

Tre frågor har tagits bort:

 Har du eller din partner fått diagnos på någon psykisk sjukdom 

under de senaste fem åren?

 Har du eller din partner haft psykiska besvär (men ej diagnos 

för en psykisk sjukdom) under de senaste fem åren?

 Har någon form av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld förekommit 

i din nuvarande familj?



Det finns marknadsföringsmaterial

Anmäl intresse till din kommun

www.familjehemsverige.se

Vill du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom? Det handlar dels om barn  

och ungdomar som av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar , 

dels om barn och ungdomar som fly

r

 från kr ig och anl änder  ti ll Sv erige utan föräldrar.  

För dessa barn är det viktigt att de får en trygg och stabil familj att bo  

hos oavsett om det är för kortare eller längre tid.

Är du redo att vara ett hem åt någon annans barn?  

Självtestet innehåller femton frågor som ger dig en inblick i  

vad som förväntas av dig som familjehemsförälder. 

Anmäl ditt intresse och svara på grundläggande frågor  

om din familjesituation. Dina uppgifter hanteras säkert  

och all information är krypterad. 

Anmäl intresse

Testa dig själv

FamiljehemSverige.se är en nationell tjänst för dig som vill söka familjehem.  

Tjänsten är utvecklad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Intresserad av att  

bli familjehem?

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/e-tjansten-familjehemsverige/marknadsforingsmaterial/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/e-tjansten-familjehemsverige/marknadsforingsmaterial/


Fortsätt komma med 

förbättringsidéer

Gå igenom tjänsten själv, testa att svara på frågorna

Diskutera med kollegor

 Vilken information saknas som skulle vara värdefull för oss?



Tack!



Säkra videomöten 
– tilläggstjänst som möjliggör 
säkra videosamtal och möten 

på distans



Säkra videomöten

 Framtaget för kommuner som är anslutna till FamiljehemSverige

 Ingår i abonnemanget 2020 

Runt tio användare per kommun 

 Alla som ansluter sig till ett möte i Säkra videomöten har en egen 

krypterad uppkoppling, vilket sker via svenska servrar

























Mejla kommun, mejladress och 

mobilnummer till 

familjehemsverige@skr.se

Svarsmejl med instruktioner för 

anslutning (skapa användare på 

SecureMailbox)

Klar att testa Säkra videomöten 

med hjälp av användarguiden som 

kommer i svarsmejlet

mailto:familjehemsverige@skr.se


Satsning!
Sprida info om 
familjehem-
sverige.se



Uppdrag: Fler familjehem

 Videointervjuer

Så är det att vara familjehem/jourhem/kontaktfamilj/person

Resursbank

Samla material och göra det enkelt för er att nå ut

Debattartiklar



Vi vill ha er feedback

 Vad gör ni för att rekrytera familjehem? Hur når ni ut? 

Har ni några exempel på vad som funkat?

Dela med er av material (till resursbanken)

 Vad behöver ni?

 Vilka hinder finns för att ni ska nå ut?

 Vad skulle ni vilja ha för stöd?

Skriv i chatten!


