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Om Trygga Hem
Kvalitetsarbete för oss innebär att vi uppfyller både krav och önskemål från
uppdragsgivare, familjehem, samt barnet, ungdomen eller den unga vuxna.
Vi begär alltid registerutdrag ur misstanke- och belastningsregistret, social-		
registret samt skuldregister av de som önskar att bli familjehem hos Trygga Hem.
Vid utredning av potentiella familjehem använder vi oss av Socialstyrelsens 		
standardiserade utrednings och bedömnings-metoder:
· BRA-fam
· Familjehemsvinjetter (Socialstyrelsen, 2020)
· Vi tillämpar även Kälvestensmetoden
Våra familjehem utbildas i följande kurser:
· Ett hem att växa i (Socialstyrelsen)
· Anknytning – Relationsuppgiften (Gryning vård)
· Traumamedvetenomsorg (Gryning vård)
Vi lägger stor omsorg i hur vi matchar barnet, ungdomen eller den unga vuxna med rätt
familjehem inför placeringen. Matchning sker utifrån den placerades grundläggande
behov, hälsotillstånd, kulturell och språklig bakgrund, erfarenhet, samt eventuell
funktionsnedsättning. Vi försöker alltid se personen som ska utplaceras ur ett
helhetsperspektiv.
Vi genomför uppföljning i form av hembesök, enskilda samtal med både familjehem
och barnet eller ungdomen samt handledning av familjehemmen. Samtliga kontakter
med socialtjänsten, familjehemmen eller barnet/den unge journalförs av oss i systemet
SecuraNova. I slutet av varje månad sammanställer Trygga Hem dessa journalanteckningar i form av en månadsrapport grundat på BBIC:s riktlinjer, och förser
dessa till handläggande socialsekreterare.
Då vi strävar efter en förtroendefull och öppen relation finns det alltid minst två
familjehemskonsulenter kopplade till familjehemmet och den placerade dygnet runt.

Familjehem för alla
Våra familjehem är grundligt utredda och noggrant utvalda. Våra Trygga Hem har
lång och blandad erfarenhet av att ta emot individer med olika behov och problem.
Våra familjehem har erfarenhet av bland annat:
· Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik
· Hedersproblematik
· Skyddsplaceringar
· Förälder med barn
· Ensamkommande flyktingbarn
· Ungdomar med kriminalitet och missbruk
Via vår jourtelefon kan socialtjänsten samt familjehemmet alltid komma i kontakt
med oss dygnet runt, året runt.
Vi arbetar med familjehem och jourhem i hela landet.

Det här erbjuder vi våra uppdragsgivare
· Utredda och djupintervjuade familjehem som har genomgått vår grundutbildning
och Socialstyrelsens ”Ett hem att växa i”.
· Registerutdrag från socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister och
Kronofogdens skuldregister.
· Hög tillgänglighet på telefon och mail och dygnet runt-jour av våra konsulenter.
· Kontinuerlig handledning till jour- och familjehem minst 1–4 gånger/månad
(mer vid behov).
· Två familjehemskonsulenter kopplade till familjehemmet.
· En kontaktperson för barnet om socialtjänsten så önskar.
· Månatliga rapporter gällande placeringsuppdrag efter uppdragsgivares önskemål
och skriftliga sammanställningar baserade på BBIC.
· Extern handledning och tillgång till psykolog, psykoterapeut och familjeterapeut
vid behov.
· Medverkan vid uppföljningsmöten i skolsammanhang och sjukvård.
· Medverkan och samarbete med barnens biologiska föräldrar och nätverk.
· Eftervård och utslussning, planeras efter varje individs speciella behov och
uppdragsgivarens önskemål.
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