
Föräldrar Teamet  

Familjeorienterat boendestöd.



Den vuxne och hens 
funktionsnedsättning Barnets behov

Ordinärt Boendestöd!

Boendestöd Barn och familj



Familjeorienterat Boendestöd

Föräldrarteamet - Stöd i föräldrarollen.



*

Boendestödsmodellen 
Nivå 2

Nivå 1

Ordinärt boendestöd

Uppdrag från- Handläggare på 
socialpsykiatrin

•Stöd till förälder* och i frågor som rör 
föräldraskapet.

•Stöd i samordning och struktur/planering kring 
barnet.

•Praktiskt stöd i hemmet.
•Stöd i kontakt med myndigheter och andra.
•Stöd i barnets fritidsaktiviteter.

Uppdrag från - Socialsekreterare 
på barn och familj
•Tar över vissa föräldraförmågor.
•Direkt stöd till/för barnet.
•Egna aktiviteter för barnet.

Ger stöd till vuxen 



”Gymnastikpåsen”

Nivå 1
• ”komma till skott”.

Nivå 2

• ”Tillsammans eller åt föräldern”

PYC
• Träna upp de förmågor föräldern saknar.



Karin Elmersson
• Karin.Elmersson@Vaxjo.Se

Camilla Frii
• Camilla.Frii@Vaxjo.Se

Julia Evans
• Julia.Evans@Vaxjo.Se

Charlotta ”Lotta” Andersson
• Charlotta.Andersson@Vaxjo.Se

Föräldrar Teamet 



Steg 1 

• Börjar med att kartlägga nätverket.

• Sammanställer informationen utifrån samtal med familjen under 
stöden, t.ex. medan vi tillsammans viker tvätt, lagar mat, handlar, 
putsar fönster m.m. (utifrån omsorgstagarens beslut)

• En kartläggning kan se ut ungefär såhär…





dweqdqde

Steg 2
Mötesdeltagande.

Utifrån kartläggningen – Prioriteringar.

1. Sjukintyg och ekonomi – bistånd, 
bostadsbidrag/tillägg, läkarbesök, 
aktivitetsersättning m.m.

2. Försäkringar, arbetsförmedlingen, utredning, 
köer, bostad, tandläkaren, habiliteringen 
m.m.

3. Fonder, träning, budget, kost, vanan att vi 
kommer varje vecka 
(skapa trygghet och stabilitet) m.m.

4. Emotionell profil – hur mår föräldern 
egentligen? River fasaden. 

Steg 3

• Nu känner vi varandra, nu är vi ”vänner”.
• Börja utveckla, upprätthålla, förstärka,
stabilisera vardagen.
• PYC – nu är föräldern i fas

Förutsatt att inget händer… 

Flytt, nya relationer, bonusbarn, hormonrubbningar, 
medicinjusteringar, återfall, graviditeter, 
inläggningar, sjukdomar…



AHA!
När föräldern upptäcker varför hen inte har kontroll på sin vardag…

”Det är inte konstigt att jag känner mig dum i huvudet!”

”Jag trodde inte att jag hade så många kontakter!”

”Jag orkar inte se på dem!”

”Kan du hålla reda på detta åt mig?”

Att föräldrar med funktionsnedsättning ska ha koll på ett helt 
nätverk är att ställa orimliga krav.



Avbokade och missade tillfällen

Föräldern avbokar två tillfällen. 

” Jag orkar inte” eller barnen är magsjuka.

Det som händer är att:

Boendesbasen faller - Familjen faller - Pyc-en faller.

Rutinerna, kosten, räkningarna, bokade tider, skolan, kompisar, läxor, aktiviteter mm.

Vi behöver jobba ikapp!

Här behöver vi ta snabba & effektiva beslut, kanske inte helt inom ramen för beslutet, om vi väntar på att 

handläggningsprocessen ska utreda varför nytt behov uppstått, har vi hunnit tappat ALLT retroaktivt arbete.

Här är vår chef vår viktigaste tillgång. Vi behöver arbeta tillsammans för vår omsorgstagare!



Våra arbetssätt och framgångsfaktorerna med dem

Relationen till boendestödjaren.

• Stor personkännedom.

• Praktiskt och strukturerat.

• Flexibelt utefter omsorgstagarens 
behov.

• Individanpassat

• Effektivisering genom minskat 
nätverk.

• Prioriteringar.

• Motiverande och vägledande.

• Hemma miljön.

• Rätt person på rätt plats.

• Våra olika roller hos familjen.

• Boendestödjaren kommer ensam.

• PYC-Parenting Young Children. 



Några av alla dem vi möter. 

Möten tillsammans
Vi är ett Team med 

omsorgstagaren.

SkolaSjukgymnaster

Avd.
Vuxna

Avd.
Barn & Familj

Arbetsförmedling

Arbetsterapeuter

Försäkringskassan
Fritids

BUP

Arbetsgivare

Anhöriga

SjukvårdPolis Hjälpmedelscentraler

Habilitering

Korttidsboenden

HandläggareLSS

Psykiatri



Under utveckling.
• Teams/videomöten/Skype.
• Utbildning. - Metodstödjare.
• Visuellt stöd. - WidgetOnline.
• Min bok – Utvecklas av Värendssamordningsförbund.
• Ansvarar för genomförandeplanen även i nivå 2.
• Samverkan med Barn & Familj.
• Handledning.

• Startkit - Kalenderöversikt, liten whiteboard, post-it, Minbok, 
bläckpenna, blyertspenna, suddgummi, mm.



Utvärdering av familjeorienterat
boendestöd

Petra Höglund, utredare, arbete och välfärd
petra.hoglund@vaxjo.se

mailto:petra.hoglund@vaxjo.se


Frågor?

Julia Evans

Julia.Evans@Vaxjo.Se

Camilla Frii

Camilla.Frii@Vaxjo.Se

Jeanette Rossling

Jeanette.Rossling@Vaxjo.Se
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