DETTA ÄR FAMILJEVÅRDSSTIFTELSEN
Familjevårdsstiftelsen bildades 1987 och är en näringsdrivande stiftelse utan vinstintresse.
Från början var vi två anställda och sju familjehem. Nu är vi elva anställda och ca trettiofem
familjehem.
Våra klienter är både vuxna (ensamstående och föräldrar med sina barn) och ungdomar. De
kommer till vår verksamhet för att de lever på ett sätt som de far illa av och som de vill få
hjälp att förändra.
Vi har vårt kontor på Rengatan 8 i Kungsten i Göteborg.
Ytterst ansvarig för Familjevårdsstiftelsen är en styrelse som består av fem personer och en
adjungerad familjehemsrepresentant. Styrelsen har delegerat ansvaret till vår chef
Liv Bjerved som tillsammans med övrig personal och familjehem driver verksamheten. Vår
ordförande heter Bengt Lofter som annars arbetar med verksamhetsutveckling och
ekonomisk rådgivning.

ARBETSMETOD
Vi har ett tätt samarbete med våra familjehem och har under åren utvecklat en egen
arbetsmetod där vi arbetar i team. I teamet ingår familjehemmet och två från
personalgruppen där en är handledare till familjehemmet och en är terapeut och samtalar
med den boende, eller klienten som vi ibland kallar den person som bor i familjehemmet. Det
är de tillsammans som utifrån sina personer, men också funktioner skapar möjlighet för
klienten att förstå sin historia och nuvarande liv.
Familjehemmet träffar sin handledare en gång varannan vecka, ena gången hemma hos sig
och andra gången på vårt kontor i Göteborg. Klienten träffar sin terapeut en gång i veckan,
det sker oftast på vårt kontor. En gång i månaden har vi teamträff med familjehemmet,
handledaren och terapeuten. Ett par gånger per termin bjuds föräldrar/närstående samt
socialsekreterare in. I arbetet med barn och ungdomar inbegrips alltid de biologiska
föräldrarna.
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FAMILJEHEMMEN
Många av verksamhetens familjehem har varit med i flera år. Deras viktigaste funktion är att
leva tillsammans med klienten och erbjuda en plats i deras liv. Hemmen består ibland av mer
än ett hus varför det också förekommer att klienten bor i ett hus alldeles i närheten av
familjehemmet.
Många av familjehemmen bor på landet. Några bor i samhällen eller städer. Många har
någon form av egen rörelse som klienten kan delta i, det finns också familjer som inte har
det.
Vi söker familjehem som vill försöka att dela med sig av sina erfarenheter till en annan
människa och som också är villiga att ta del av någon annans liv, tankar och känslor.
Som kan vara goda förebilder, ha måttliga alkoholvanor och har en ordnad ekonomi.
Och som inte har för stora egna bekymmer som kan stå i vägen för vårt gemensamma
arbete.
Vi söker inte efter ”perfekta” familjehem, för det tror vi inte finns. Däremot söker vi efter
familjer som kan sätta gränser kring sig själva och som är villiga att tillsammans med oss
möta en klient som upplevt tidiga brister i sitt liv.
Krav från vår sida är att familjehemmet deltar i handledning och övriga träffar när man har
någon boende hos sig och att man deltar i en introduktionsutbildning och på
familjehemsinternat som är två gånger om året. Vi ser det också som ett krav att klienten
ska ha ett eget rum samt att familjehemmet inte tar emot klienter från andra organisationer
under tiden vi arbetar tillsammans.

KLIENTERNA
När verksamheten startade arbetade vi endast med vuxna klienter. De tog kontakt med oss
för att de var drogmissbrukare eller kriminella. De hade en önskan och en längtan efter att
leva på ett annat sätt. Erfarenheten visade att vårt sätt att arbeta kom att innebära en
förändring för många av dem. Det gjorde att vi efter några år också tog emot mödrar och
deras barn. Det krävde lite annat av oss alla, men i det stora hela var principen densamma.
Att erbjuda ett boende i ett familjehem tillsammans med några få människor och en
terapeutisk kontakt med någon av våra terapeuter. Efterhand kunde vi också erbjuda
familjesamtal för mamman och hennes barn. Idag arbetar vi med vuxna, föräldrar med barn,
ungdomar och ensamkommande flyktingbarn.
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Vi, personal och familjehem, har idag så mycket kunskap och erfarenhet i verksamheten att
vi tycker oss kunna ta emot såväl vuxna som barn och ungdomar.
Våra klienter har stora svårigheter, både sociala och känslomässiga. De har upplevt tidiga
besvikelser, svek och separationer. Det har kommit att prägla dem och deras förhållande till
sig själva och andra människor. Att en människa har haft stora svårigheter betyder inte att
hon saknar möjlighet att påverka och förändra sina livsvillkor. Det har vi gång efter annan
fått erfara och delta i – att vårt gemensamma arbete har inneburit en ny möjlighet för våra
klienter.

FAMILJEHEMSTRÄFFAR
Två gånger om året har vi familjehemsträff för alla familjehem och personal. Då har vi
helginternat och diskuterar, tar del av varandras ”verkligheter”, lyssnar på någon
föreläsning, äter gott och umgås.
Sedan några år tillbaka samlas alla inom stiftelsen, klienter, familjehem med barn, anställda
med familjer och styrelsemedlemmar och äter julbord tillsammans. Vi brukar vara mellan
120-140 personer som umgås, äter, sjunger och spelar.
Den regelbundna handledningen till familjehemmen och familjehemsträffarna kompletteras
med utbildningar som erbjuds dem som kan och vill. Vi har utbildningar i egen regi, men vi
har också använt kunskap från andra ställen.

EKONOMI
Vi följer SKLs riktlinjer och betalar 6446 kr/månad i skattefri omkostnadsersättning och ett
arvode på ca 15 000 kr/månad.
Resor som familjehemmet gör i samband med handledning och teamträffar ersätts.

PERSONALEN
Vi som arbetar på Familjevårdsstiftelsen har alla en lång erfarenhet av att möta människor
som upplevt tidiga brister. Alla som arbetar med behandling är antingen legitimerade
psykoterapeuter eller samtalsterapeuter, men med olika grundutbildningar. Gemensamt för
oss är att vi tror på människors förmåga att påverka sin situation, men att det också kräver
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ett deltagande och ett engagemang från oss själva och omgivningen. Vi tror också att vi
tillsammans kan se mer än en kan se och att det utgör en kraft.
Vi som arbetar med psykoterapi och handledning är;
Liv Bjerved, verksamhetschef
Tomas Carlsson
Annika Dahlin
Carl Otto Holm
Joakim Larsson
Ida Lindahl
Ulla-Karin Littorin
Maria Rosendahl
Bo Rundberg
Ulrika Hellström Olsson arbetar med ekonomi och juridik.
Lena Lundqvist arbetar med samordning och administration.
Familjehemmens representant i styrelsen är Olle Jideborn.
Vår postadress är;
Familjevårdsstiftelsen i Göteborg
Rengatan 8, 426 71 Västra Frölunda
tel 031-698401
fax 031-698420
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