
Funka Familjehem är ett handboksbaserat behandlings-
program vars syfte är att möjliggöra trygga och hållbara 
familjehemsplaceringar. Ett behandlingsteam kopplas till 
socialtjänstens familjehem när det finns behov av förstärkt 
stöd till exempel inför en placering eller för att undvika 
sammanbrott.

Målgruppen är familjehemsplacerade barn och ungdomar 
med egen beteendeproblematik och innefattar även deras 
familjer och ett omfattande stöd till familjehem.  
Den teoretiska grunden är social inlärningsteori, anknytnings-
teori och systemteori. Behandlingsinterventionerna är 
beteendeterapeutiskt orienterade och bygger på forskning 
om skydds- och riskfaktorer. Positiv samvaro, stödjande 
gränssättning, lyckad skolgång, trygga anknytningsrelationer 
och positiva umgängen är centrala områden. 
Behandlingsteamet består av två till tre behandlare med olika 
roller. Familjehemsföräldrar har tillgång till stöd via telefon 
dygnet runt.

Behandlingen består av följande delar:

Kartläggningsfas cirka fyra veckor. 
Insatsen inleds med en kartläggning som utmynnar i 
en skriftlig rapport med konkreta behandlingsförslag. 
Familjehemmet genomgår en tvådagars utbildning.

Behandlingsfas cirka sex - tolv månader. 
I den individanpassade behandlingen ingår: 

• Veckovis handledning till familjehemmet samt
telefonstöd. Arbete med föräldra-förmågor och strategier
kring uppmuntran, funktionell gräns-sättning och effektiv
konflikthantering

• Stöd till barnet genom samtal, färdighetsträning,
förändringar i miljö och bemötande som ger
förutsättningar för barnet att välja positiva beteenden
istället för problembeteenden.

• Föräldrasamtal med fokus på positiv samvaro och trygga
umgängen.

• Arbete med professionella och privata nätverk kring
barnet och familjen för att förstärka skyddsfaktorer i
miljön. Samarbete med skolan.

Vidmakthållandefas cirka tre månader. 
Teamet fasas ut i takt med att de förändringar som uppnåtts 
stabiliseras. En plan görs för hur positiva förändringar ska 
upprätthållas.

För mer information kontakta: 

Carina Wilén, chef
Magelungen Öppenvård Mälardalen

070 611 11 56

carina.wilen@magelungen.com

Magelungens öppenvårds och familjehemsvårdsenheter 
erbjuder även följande insatser: 
- Funka + Behandlingsfamilj
- Funka Hemma
- HSP Hemmasittarprogrammet som vänder sig till
ungdomar med omfattande skolfrånvaro och social isolering.
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Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt 
företag som bildades 1993. Vi arbetar med att bidra 
till samhällsnytta och innovationskraft genom ett 
brett utbud av kostnadseffektiva insatser och tjänster 
inom skola och behandling präglade av samverkan, 
kompetens och engagemang. Vår unika företagsform 
är en garant för god kvalitet och långsiktighet.

Läs mer om vår verksamhet på: 
www.magelungen.com

Vi skapar hopp och 

förändring tillsammans!

Funka Familjehem


