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Är du intresserad av att bli familjehem?

Consilium Individ & Familj erbjuder familjehems vård med 
konsulentstöd i Norr- och Väster botten. 

 
Vi arbetar med att ge ett professionellt stöd till både 

familjehem och socialtjänst. Vår strävan är att vårt arbete 
ska upplevas personligt och genuint.
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Det finns lika många orsaker till behovet av 
familjehem som det finns barn och ung-
domar. Det kan bero på relationsproblem i 
familjen, missbruk och/eller psykisk ohälsa 
hos föräldrar. Det kan också vara ungdo-
mens egna mående och beteende som gör 
att socialtjänsten väljer att placera. En del 
barn och ung domar behöver ett familjehem 
eftersom de saknar en vårdnadshavare i 
Sverige – s k ensamkommande flykting barn. 
Det är alltid social tjänsten som beslutar om 
insatsen familjehem/kontaktfamilj. Ibland 
kan en familjehemsplacering vara en frivillig 
lösning men ibland sker det mot föräldrars 
och/eller ungdomens vilja.

Vem kan bli familjehem?

För att bli familjehem krävs inga special-
kunskaper men däremot krävs tid, engage-
mang och en strävan efter att vilja vara med 
och göra skillnad för barn/ungdomar i svåra 
situationer. Barnet/ungdomen kan ha varit 
med om svåra händelser som kan komma att 
påverka vardagslivet. Barnet/ungdomen 
behöver stabila vuxna som finns kvar och 
kan hantera de känslor som uppstår. 

Familje hemmet måste vara beredd på att 
place rings  tiden för ett barn eller en ungdom 
i familjehemmet kan bli kort eller lång. 
Ibland handlar det om att barnet ska växa 
upp i familjehemmet. Som familjehem måste 
man vara beredd att samverka med social-
tjänsten, barnets biologiska föräldrar samt 
en familjehemskonsulent från Consilium 
Individ & Familj. Det kan även finnas andra 
aktörer kring barnet som kan bli sam arbets-
partners, t ex skola, BUP, migrationsverket, 
gode män och övrigt nätverk. 

För att bli godkänd som familjehem görs 
alltid en utredning av familjens förhållanden. 
Vi utreder enligt Nya Kälvesten och använder 
Socialstyrelsens utrednings material BRA-fam. 
Vi inhämtar rekommenderade register utdrag 
och genomför referenssamtal.

Vilket stöd får ni som 
familje hem?

Det stöd som familjehemmet får från Consi-
lium Individ & Familj är individuellt utformat 
utifrån behov och  önskemål. Vi familje-
hems konsulenter fungerar lite som navet 

kring familjehemmet/barnet och social-
tjänsten. Vi samordnar och finns till för våra 
familjehem i möten med andra aktörer, följer 
upp hur uppdraget fortlöper, erbjuder täta 
handledningskontakter, erbjuder utbildningar/
föreläsningar och avlastning när behov upp-
står. Consilium Individ & Familj har möjlighet 
att köpa specialistresurser om upp draget 
kräver det. Vi har ett samarbete med tolkar 
som kan tolka på plats. Målsättningen är 
alltid att familjehemmen ska fokusera på 
barnet/ungdomen och att de ska lyckas i sina 
uppdrag.

Consilium Individ & Familj erbjuder familje-
hemmen en ekonomisk ersättning för upp-
dragen med utgångspunkt i rekommen-
dationer från SKR. Ersättningen tar hänsyn 
till om det finns någon vuxen hemma för 
barnet under placeringstiden och utifrån 
barnets behov. Vissa familjehemsföräldrar 
arbetar som tidigare medan andra är hemma 
på heltid eller deltid. Allt utgår utifrån barnet/
ungdomens behov och situation.

Eftersom behov av stöd och handledning kan 
uppstå när som helst har våra familjehem 

tillgång till en telefonjour där vi svarar alla 
dagar dygnet runt. 

Vi som arbetar i Consilium Individ & Familj 
har alla socionomutbildning samt handledar-
utbildning mot familjehem. Vår gemensamma 
erfarenhet kommer från kommunal social-
tjänst och behandlingshem samt egna 
erfaren heter av uppdrag som familjehem. Vi 
är alla utbildade i BBIC, MI, Nya Kälvesten, 
SARA, Patriark samt hedersvåld och skydd. I 
personalgruppen finns även konsulenter som 
är utbildade i Repulse samt grundläggande 
psykoterapi steg 1.

Kontakta oss gärna för mer information. 
Ingen fråga är för liten att ställa om det 
finns funderingar.

Åsa, Elias, Lena & Linda

Consilium Individ & Familj är sedan 2016 certifierade 
medlemmar i RFF (Riksförbundet för förstärkt 
familjehemsvård) samt har sedan 2017 tillstånd av 
IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Alla barn och ungdomar har rätt till ett tryggt boende och 
en fungerande uppväxt miljö – När det inte fungerar kan 
alternativet bli att barnet/ungdomen placeras i familjehem. 
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