Information om enkäten

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) utför på uppdrag av regeringen en
kartläggning av verksamheter med konsulentstöd till familjehem och jourhem, och ber er därför att
besvara denna enkät. I enkäten ställer vi frågor om vilka tjänster ni erbjuder och om er personal. Ni
kommer också att få några frågor om barnen och familjerna ni arbetar med samt om era
dygnsavgifter.
Det är frivilligt att svara på enkäten, men ert svar är mycket värdefullt för att vi ska kunna ge en
rättvisande bild av konsulentstödsverksamheterna. Uppgifterna vi samlar in kommer att användas
till att ge en nationell bild, och inga enskilda verksamheter kommer att namnges.
Sista dagen att svara på enkäten är 29 september. Om du har frågor kring hur enkäten ska besvaras
är du varmt välkommen att kontakta:
Isabelle Carnlöf
Analytiker
isabelle.carnlof@vardanalys.se
08-690 41 30
eller
Maria Branting
Projektledare
maria.branting@vardanalys.se
08-690 41 42

Insatser och stöd

1. I hur stor del av placeringarna brukar ni ge följande stödinsatser till jour eller familjehemmet? Kryssa
i det alternativ som stämmer bäst för de olika insatserna.
I alla placeringar
Handledning via telefon
dagtid
Handledning via telefon
dygnet runt
Besök i familjehemmet
varje vecka
Besök i familjehemmet
varje månad
Fortbildning under
placeringstiden
Hantering av barnets
kontakter med
myndigheter, t.ex. skola
och socialtjänst
Hjälp att
skjutsa/hämta/lämna
barnet
Kontaktfamilj eller annat
familjehem för
avlastning
Semesterresor
och liknande avlastning
Andra stödinsatser? Ange gärna här:

I större delen av
placeringarna

I en mindre del av
placeringarna

Inte i några
placeringar

Vet ej

2. I hur stor del av placeringarna brukar ni ge följande stödinsatser till det placerade barnet? Kryssa i det
alternativ som stämmer bäst för de olika insatserna.
I alla placeringar
Psykosociala eller
psykologiska utredningar
Psykosociala eller
psykologiska
behandlingsinsatser
Psykiatriska utredningar
Psykiatriska
behandlingsinsatser
Andra hälso- och
sjukvårdsinsatser
Specialpedagogiska
insatser
Läxläsning och annat
skolstöd
Fritidsaktiviteter
Andra stödinsatser? Ange gärna här:

I större delen av
placeringarna

I en mindre del av
placeringarna

Inte i några
placeringar

Vet ej

3. I hur stor del av placeringarna brukar ni utföra följande tjänster inför och under placering? Kryssa i det
alternativ som stämmer bäst för de olika tjänsterna.
I alla placeringar
Rekrytering av jour- och
familjehem
Familjehemsutredningar
Utbildning av jour- och
familjehem
Hämtning/lämning
av barnet vid placering
Skriftliga rapporter under
placeringstiden
Kontakter med barnets
vårdnadshavare
Andra tjänster? Ange gärna här:

I större delen av
placeringarna

I en mindre del av
placeringarna

Inte i några
placeringar

Vet ej

Er personal

4. Vilken utbildningsbakgrund har era familjehemskonsulenter? Ange antal konsulenter med respektive
utbildningsbakgrund i rutorna nedan. Du behöver bara ange den högsta utbildningen för varje person.
Socionomexamen
Universitets- eller
högskolexamen med
social inriktning, t.ex.
socialt arbete,
socialpedagogik eller
beteendevetenskap
Legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal, t.ex. p
sykolog, dietist,
sjuksköterska eller läkare
Annan universitets- eller
högskoleexamen
Examen
från eftergymnasial
utbildning med social
inriktning, t.ex.
yrkeshögskola eller
folkhögskola
Examen från annan
eftergymnasial utildning
Gymnasieutbildning med
inriktning barn och fritid
eller vård och omsorg
Annan gymnasieutbildning
Annan
utbildningsbakgrund än
ovan

5. Har ni tillgång till några av följande kompetenser och erfarenheter i er konsulentstödsverksamhet? Välj
det alternativ som stämmer bäst för respektive kompetens.
Vi har tillgång till denna
kompetens via
Kompetensen finns i vår gemensam resurs i
personalgrupp
organisationen
Kompetens i
psykosociala behandlingsmetoder
Psykiatrisk kompetens
Annan hälso- och
sjukvårdskompetens
Specialpedagogisk kompetens
Kulturell kompetens med relevans
för de placerade barnen och jourfamiljehemmen
Språkkompetens utöver svenska
och engelska (specificera gärna
språken i kommentarsrutan)
Erfarenhet av att vara jour eller
familjehem
Annan kompetens, specificera
gärna i kommentar
Kommentar

Vi anlitar extern
expertis med denna
kompetens

Vi har inte tillgång till
denna kompetens

Er personal

6. Hur många familjehemskonsulenter har ni anställda just nu? Ange gärna både totalt antal och antalet
omräknat till heltidstjänster. Exempel: 1 person som arbetar 80 %, en som arbetar 100 % och en som
arbetar 50 % blir tillsammans 2,3 heltidstjänster.
Antal anställda
konsulenter
Antal heltidstjänster
Har du inte tillgång till
dessa uppgifter, sätt ett
kryss i denna ruta

Barnen och jour- och familjehemmen

7. Vilka typer av familjehem arbetar ni med? Flera alternativ är möjliga.
Jourhem
Familjehem för stadigvarande placering
Behandlingsfamiljer

8. Hur många jour- och familjehem har ni knutna till er verksamhet just nu?

9. Hur många barn och unga har ni placerade i dessa jour- och familjehem just nu? Räkna endast med
barn som är placerade via er verksamhet (inte barn som är placerade i samma familj direkt av kommun
eller annan organisation).

10. Tänk på de placeringar ni arbetar med just nu. Har ni placeringar som är gjorda...
Ja
.... med stöd av
socialtjänstlagen (SoL)?
... med stöd av lagen
med särskilda
bestämmelser om vård
av unga (LVU)?
....med stöd av lagen om
stöd och service till visa
funktionshindrade
(LSS)?

Nej

Vet ej

Barnen och familjehemmen

11. Uppskatta hur stor andel av era placerade barn som är ensamkommande barn och unga
0

%

100

12. Uppskatta i hur stor andel av era jour- och familjehemsplaceringar ni utför behandlingsinsatser
0

%

100

Priser

13. Vilken är dygnsavgiften för de barn och unga som är placerade via er verksamhet just nu?
Lägsta dygnsavgift
Högsta dygnsavgift
Genomsnittlig dygnsavgift
Har du inte tillgång till
dessa uppgifter, sätt ett
kryss i rutan

14. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst avseende era ersättningar till era jour- och familjehem.

Enligt SKL:s riktlinjer

Oftast högsta
rekommenderade enligt
SKL:s riktlinjer

Arvode
Omkostnadsersättning
Annan ersättningsprincip? Beskriv gärna.

Detta var enkätens sista fråga, stort tack för din medverkan!

Högre än SKL:s riktlinjer

Vet ej

