
 
 
 

 
Balladen Familjehemsvård och Öppenvård 

 

Balladen familjehemsvård 

Vi på Balladen familjehemsvård arbetar med familjehemsplaceringar på uppdrag av 
socialtjänst. Vi arbetar för att alla barn oavsett behov har rätt att växa upp i en trygg 
familj. 
Till	våra	samarbetsfamiljer	erbjuder	vår	familjeverksamhet	utbildning,	handledning,	
utveckling	och	stöttning.	Till	socialtjänsten	erbjuder	vi	en	helhetslösning	och	en	god	
samverkan	kring	uppdragen	vi	tar,	där	kontinuitet,	kompetens	och	kvalitet	erbjuds.	
 

 

Familjehem & jourhem 



Att ett barn flyttar till ett familjehem kan vara på grund av att barnet är i en 

risksituation där biologiska föräldrar inte kan ta hand om barnet och ge den omsorg 

barnet har rätt till eller att barnet själv behöver ett nytt hem på grund av sitt egna 

mående exempelvis kriminalitet eller psykisk eller fysisk ohälsa. Barnet kan bo i 

familjehemmet en kort period eller under hela sin uppväxt. 

 

Förstärkt familjehem 
Att ta ett uppdrag som förstärkt familjehem innebär att ta emot barn eller ungdom 

med ett mer omfattande vårdbehov. De kan vara att barnet har en intellektuell 

funktionsnedsättning eller en psykisk ohälsa. 

 

Kontaktfamilj 
En kontaktfamilj innebär att man som familj eller ensamstående öppnar sitt hem till 

ett barn eller ungdom under en helg eller två i månaden. Man blir en resurs för en 

annan familj som behöver avlastning och stöd i vardagen. 

 

Handledning & utbildning 
Under tiden du har ett barn eller ungdom placerat hos dig får du regelbundet 

handledning av våra familjehemskonsulenter. Syftet med handledning är att våra 

familjehem får hjälp att hitta metoder som ska öka förståelsen för barnet och dess 

nätverk, få möjlighet till reflektion av uppdraget, kunna tala om händelser som hänt i 

familjen. 

Familjen	får	handledning	och	vägledning	för	att	komma	fram	till	det	bästa	sättet	att	

utföra	sitt	uppdrag,	samt	att	tillgodose	de	bästa	för	den	placerade.		

 

Balladen Öppenvård 

Balladen Öppenvård riktar sig till ungdomar och unga vuxna som behöver 
strukturerat stöd i vardagen för att i form av behandling och stöd kunna bli fria från 
exempel missbruk, kriminalitet, beteendeproblematik eller spelmissbruk.  
Verksamhetens	mål	är	att	genom	öppna	insatser	genomföra	behandling	och	stöd	som	
leder	till	en	fungerande	livssituation	med	arbete,	studier	eller	annan	sysselsättning,	



klienten	ska	bli	stärkt	i	ett	fungerande	nätverk,	i	sin	familj	och	hitta	en	social	fungerande	
plast	i	samhället	på	ett	sätt	så	att	denne	klarar	av	ett	fungerande	liv	utan	droger	eller	
beteendeproblematik.	Insatserna	är	tidsbegränsade	och	utgår	ifrån	olika	
behandlingsinslag	som	exempelvis	KBT	samtal,	enskilda	psykologsamtal,	miljöterapi	
insatser,	motiverande	samtal	(MI)	eller	återfallsprevention.	Spelmissbrukproblematik	
individuella	program	anpassat	efter	spelberoendet,	även	dessa	insatser	är	KBT-	
baserade.		
Behandlingen	och	stöd	sker	löpande	och	det	innebär	daglig	behandlingsaktiviteter	av	
olika	slag,	det	är	viktigt	att	det	är	en	tät	och	intensiv	behandlingsstruktur	så	att	klienten	
får	ett	sammanbrott	i	insatsen.	Därav	syftet	med	att	det	förkommer	ett	eller	flera	
behandlande	inslag	per	dag.	Utifrån	uppdragets	mål	upprättas	en	behandlingsplan	
tillsammans	med	klienten	där	de	bryter	ner	de	större	målen	till	vardagliga	mål,	som	
kontaktpersonen	sedan	ger	stöd	i	att	klienten	ska	klara	av.	Behandlaren/coachen	
genomför	strukturerade	samtal	kring	samt	utvärdera	och	sätter	nya	mål	med	klienten	ca	
en	till	två	gånger	i	veckan	beroende	på	den	individuella	utvecklingen	hos	klienten.	

 
 
 

 
 
Vi har boende i familjehem, stödboende, öppenvård, HVB-hem, Skyddat boende 
och avhopparverksamhet. Från norr till söder så bildar vi en stor privat vårdfläta 
med över 300 sängplatser, lägenheter och bredvidboenden. Alla enheter drivs av 
sina egna ägare och blir således engagerade i vården och i klientern. Vi jobbar 
både med barn, ungdomar och vuxna. Ensamma eller familjer. En del ställen får 
man ta med sig sina husdjur eller häst, andra är allergianpassade. Tillsammans i 
vårdflätan har vi tillgång till läkare, sjuksystrar, psykolog, terapeuter och 
specialister på vuxen och barnpsykiatri. Vi kan erbjuda avgiftning, Laro och 
abstinesbehandling. Vi har hämtservice över hela landet och kan erbjuda 
akutboende eller jourfamilj. Ring oss så kan vi berätta mer eller hjälpa dig att 
matcha din klients vårdbehov. Vi finns för er året om - dygnet om. 

  
Ett nummer - en vårdfläta 

  

010-139 9000 


