
Funka Hemma är ett handboksbaserat behandlingsprogram 
som vänder sig till barn, ungdomar och deras familjer. 
Målgruppen för insatsen är familjer med hög konfliktnivå 
och svårigheter i samspel mellan föräldrar och barn med 
allvarlig beteendeproblematik. Den teoretiska grunden är 
social inlärningsteori, anknytningsteori och systemteori. 
Behandlingsinterventionerna är beteendeterapeutiskt 
orienterade. Målet är att hjälpa såväl föräldrar som barn 
till mer funktionella beteenden och positivt samspel. 
Behandlingsteamet består av två behandlare som träffar 
familjen och personer runt dem upp till fyra gånger i veckan. 
Föräldrarna har tillgång till stöd via telefon under kvällar och 
helger.

Behandlingen består av följande delar:

Kartläggningsfas cirka fyra veckor. 
Insatsen inleds med en intensiv kartläggning. Syftet är 
att få en bild av risk- och skyddsfaktorer samt att skapa 
en förståelse för vad som upprätthåller problematiken. 
Kartläggningen utmynnar i en skriftlig rapport med konkreta 
behandlingsförslag.

Behandlingsfas cirka nio - tolv månader. 
I behandlingen ingår: 
• Arbete med föräldraförmågor och strategier kring positiv

samvaro, uppmuntran, funktionell gränssättning och
effektiv konflikthantering.

• Arbete med barnets egna svårigheter genom samtal
och stöd, färdighetsträning, förändringar i miljö och
bemötande som ger förutsättningar för barnet att välja
positiva beteenden istället för problembeteenden.

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

• Aktivt samarbete för en fungerande skolgång

Vidmakthållandefas cirka tre månader. 
Teamet fortsätter träffa familjen i syfte att stötta familjens 
egna arbete med att upprätthålla positiva uppnådda 
förändringar. Samt att hjälpa familjen att upptäcka tidiga 
tecken på eventuella bakslag och att de har strategier för hur 
dessa kan hanteras.

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 Familjehem
- Funka + Behandlingsfamilj
- 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 Hemma


