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I svåra tider tar vi  
fram det bästa av oss själva

Välkommen till andra utgåvan av vår egen tidning! 
Eller din egen tidning borde jag kanske skriva. För 
Humant startade vi för dig som arbetar inom om-
sorgen i Sverige. Här belyser vi aktuella, intressanta 
och viktiga ämnen från vår bransch. Dessutom ger vi 
en inblick i vardagen hos några av alla våra klienter 
och medarbetare – perspektiv som ofta uteblir i den 
offentliga debatten.

Efter tre år på Humana i olika roller så tillträdde jag 
för tre månader sedan rollen som vd och koncernchef 
på Humana. En ära förstås, men framförallt ett stort 
ansvar. Att göra det under en pandemi har haft sina 
utmaningar, med restriktioner som kommit och 
gått. Som så många andra konstaterar jag 
dock att omsorgen har hanterat sitt kärnupp-
drag otroligt bra genom denna tid. Utan ett 
engagemang utöver det vanliga hos kollegor 
hade detta inte varit möjligt. 

Var står vi nu?
Parallellt med de krav på omställning som 
pandemin har medfört så fortsätter vi att 
utveckla Humanas verksamheter. Arbetet 
med att bygga och investera i nya 
bostäder för personer med behov 
fortsätter och bara under de
senaste månaderna har vi öppnat 
upp sju nya verksamheter och  
mer kommer. 

I verksamheten lägger vi fokus på 
ett systematiskt kvalitetsarbete och 
inte minst systematiken kring konti-
nuerliga förbättringar, som är vårt 
bästa verktyg för att bli bättre på det 

vi gör. Kraften i flera tusen medarbetare som arbetar 
tillsammans för att ge våra klienter bättre omsorg är i 
det närmaste ostoppbar. Vi möter klienter med stora 
och allt svårare behov och det ställer höga krav på 
oss som utförare. Detta gör att vi också investerar i 
forskning och utveckling för att bättre förstå hur vi ska 
arbeta för att hjälpa på bästa möjliga sätt. Det kan  
du läsa mer om i denna tidning, bland annat  
i avsnittet om Humanas nya kriminalitetsprogram.

Men just nu överskuggas förstås mycket av det  
arbetet av det hemska som händer i Ukraina i detta  
nu. Till följd av invasionen är många på flykt. De som 

kommer till Sverige behöver tak över huvudet och 
ibland även vård och omsorg. Humana ska bidra 

med det vi kan allra bäst - att hjälpa människor. 
Vi investerar för att snabbt kunna växla om  
och anpassa boenden och bygg nader så att 
de kan användas som flyktingmottagningar.  
Vi har dialoger med såväl Migrationsverket som 
andra myndigheter och kommuner för att kunna 

stötta på det sätt vi kan på hemma plan. Från ett  
samhälleligt perspektiv behöver vi alla bidra 

på olika platser. Vi gör det genom att 
investera i kompetens och lokaler för 

att ge dessa människor de bästa 
förutsättningarna i vårt land. 

Avslutningsvis vill jag tacka er 
alla som varje dag tar hand  
om klienter, anhöriga och  
kollegor på ett så bra sätt.  
Ni är ovärderliga. 

Trevlig läsning! 
Johanna Rastad, VD

Humana går in i ett forskningsprojekt med Linnéuniversitetet för att utvärdera  
den egenutvecklade behandlingmetoden IHF, Intensiv hemmabaserad  
familjebehandling. Syftet med projektet är att öka kunskapen och granska 
effekten av metoden på olika målgrupper. Projektet med 
Linnéuniversitetet är fyraårigt och Humanas med-
arbetare Anne-Lie Wikström blir under den 
perioden företagsdoktorand. Grattis IHF, 
Anne-Lie och Linnéuniversitetet!  
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Humant är en kundtidning som ges ut av 
Humana. Den innehåller bl.a. reportage,  
intervjuer och faktater från Humanas samtliga 
affärsområden; Individ och familj, Personlig 
assistans samt Äldreomsorgen. Tidningen 
kommer ut 2-3 gånger per år.

Tryckeri:  
Bok & Tryck AB
Formgivning:  
Nkel Kommunikation AB

Humanas växel: 08-599 299 00
E-post: info@humana.se
Söker du placering inom individ och familjeomsorg,  
ring 0771 11 33 11, öppet dygnet runt
För mer info, gå in på vår hemsida: www.humana.se

IHF blir  
forskningsprojekt 

Connect är en anknytningsbaserad 
metod som varit framstående inom 
HVB. Men sedan en tid används  
den även på några av Humanas  
LSS-enheter.

Utbildningen i Connect har  
bidragit till att vi kommit närmare 
klienterna och gjort så att vi har 
fått en bättre förståelse kring olika 
situationer”, säger Mersiha Jazvin, 
gruppledare på Humanas grupp
bostad St Olofsgatan och Basvägen.

Connect- 
metoden  

på LSS  

För att underlätta och effektivisera arbetet i våra stödboenden lanserade Humana 
i november en manual, TryggStöd. Manualen är baserad på en teoretisk grund 
och forskning med målsättning att höja kvalitén, öka delaktigheten hos klienterna 
och på så vis även minska risken för sammanbrott.

TryggStöd är utformad till att vara så komplett som möjligt med bland annat 
beskrivning av modellen Förstärkt stödboende, skattningar, checklistor och NPF- 
anpassade rutiner. Grunden är självklart IVO:s krav på verksamheten.

Kvalitetshöjande arbete  
på våra stödboenden Det viktigaste för oss 

– och varför vi gör det 
här – är att ge våra 
ungdomar bästa möjliga 
förutsättningar för att så småningom kunna 
stå på egna ben och få ett bra liv. TryggStöd 
kommer att bidra till att vi gör det arbetet 
ännu bättre”, säger Anna Falk, Projekt 
ans varig Humana stödboende. 

Med detta samarbete hoppas 
vi bidra till att utveckla ännu 
bättre arbetssätt så att barn, 
unga och deras familjer kan  
få insatser som fungerar.

AnneLie Wikström

Beteende

Visste du att det från 1 feb kommit  
nya regler som ökar direktupphand-
lingsgränsen från 2,1 mkr till 7,8 mkr 

för välfärdstjänster? Syftet är att  
inköp ska fungera enklare  

och mer flexibelt. 

INKÖP
AV VÄLFÄRDS-

TJÄNSTER



Vi åker och äter sushi då och 
då och ibland gör vi egen, 
men jag föredrar den på  
restaurangen eftersom 

den är mer fancy. 

”Att bo på HVB hem är ganska bra. Man 
kan få utetid och hänga med kompisar 
eller hälsa på föräldrar. Man har roligt 
med andra ungdomar och personalen  
är snäll. 

Man kan även göra praktik och tjäna 
pengar. Varje vecka åker vi på en rolig 
aktivitet och gör någonting kul. Som  
till exempel Escape Room, bowling,  
restaurang och såna saker. Personal vill 
alltid hjälpa. De gillar att fixa så man  
kan vara mer utomhus. 

Skolan ser personalen som en av de 
viktigaste sakerna och gör allt för att man 
ska gå i skola. Vi åker och äter sushi då 
och då och ibland gör vi egen, men jag 
föredrar den på restaurangen eftersom 
den är mer fancy. 

Det finns Netflix och varje fredag och lör-
dag har vi mys med godis, chips, popcorn 
och sen lite läsk med. Innan jul åkte vi till 
Liseberg och åkte karuseller och åt churros. 
Efter Liseberg åt vi på McDonalds.” 

/ Jaqlin, 13 
(Jaqlin heter egentligen något annat)

”Borta bra men hemma bäst” heter det ju. Men hur är det egentligen när hemma inte funkar och  
borta istället blir hemma? Några som kan svara på det är Jaqlin, Bea och Josef. Tre tonåringar som 
idag är ungefär som tonåringar är mest. Med den stora skillnaden att de bor på tre av Humanas 
HVBhem. Det här är deras egna ord om en annorlunda tillvaro. Helt ofiltrerat och oredigerat. 

“Det som har varit bra för mig är att man 
har fått in mera rutiener än man gorde 
hemma. Man är mer social för att man 
bor med andra ungdomar. Man är mer 
på sin behandling och vad var det som 
ledde mig här. 

Våra rutiener på vardagar är att vakna i 
tid beroande på om man här skola eller 
om man är hemma. Om man är hemma är 
det klokan nio på vardagar och på helger 
är det klokan tio som gäller. När man 
har vaknat ska man sköta sina morgon 
rutiener dvs. städa rummet, borsta tänder, 
duscha, äta frukost etc. 

Under eftermiddag om man har skola så 
är man i skola, men om man är hemma 
är det fritt vad man vill göra tex. man kan 
träna, gå på promenad, tilla på tv, spela 
tv-spel eller sällskapsspel och umgås med 
ungdomar och pesonal. 

På helgerna har vi aktiviteter som fyskisk, 
nöje, kultur och etc. Vi städa hela huset, 
vi har olika städ områd, vi veckohandlar, 
sedan kan man andra saker. 

I slut vill jag nämna att behandlingshem 
för mig har gett mig nya och mer inblick 
på rutienerna på vardagen, socialsera 
mer med andra. Jag försöker skötta min 
behandling så, myket som jag kan, om 
det är så att jag misslyckas, så finns det 
persnal att vända mig till.” 

/ Bea, 15 
(Bea heter egentligen något annat)

“När jag har blivet plaserad i HVB hem. 
Jag var en stöket, jag bråkat med alla 
ungdomar och personal. När man är ny 
ungdom i HVB hem man tror att personal 
försöka förstöra ungdomen. när man  
har bort ett tag i HVB hem och börjat  
acceptera sin behandling och börja 
lyssna på personal och följa reglarna 
då börja man märka hur vår beteende 
ändras. 

När jag börja lyssna på personal och ta 
deras råd och följa deras regler så har 
jag märkt att gå fram i behandling och 
det går bra för mig. Det so är viktig för 
oss ungdomar att man inte ska ge upp 
när vi gör misstag, man ska alltid lära sig 
av vårt misstag och försätta fram mot vår 
mål. Glöm aldrig att man inte ska ge upp 
som ungdom. Vi ungdomar som bor i HVB 
hem har gjort ett fler eller ett misstag, vi 
ungdomar i HVB hem vi kan mer än de 
flesta ungdomar. 

Jag ha lärt mig att alla har gjort misstag 
men man ska lära sig av sina misstag och 
inte om de.“

/ Josef, 17 
(Josef heter egentligen något annat)

När jag börja lyssna på perso
nal och ta deras råd och följa 
deras regler så har jag märkt 
att gå fram i behandling och 

det går bra för mig
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Det känns som en evighet sedan pande-
mins start. Sedan min första trevande 
känsla av att inte veta hur jag skulle bete 
mig och hur rädd jag borde vara. Att jag 
tillhörde en riskgrupp var klart, men hur 
jag bäst skulle skydda mig var svårare. 
Jag bytte ut ett liv fullt med bussresor, tåg, 
vänner och konserter mot isolering och 
tanken på att det skulle bli några hårda 
månader, men sen skulle det vara över. 

Jag minns hur jag och mina assistenter 
gick ut och promenerade och den absurda 
apokalyptiska känslan av osynliga faror i 
stället för zombies. Jag tänkte att jag hade 
föredragit zombies, för de vore åtminstone 
en synlig fara. 

Orkade inte klä på sig
Det är lätt att försköna och säga att 
Covid19-tiden varit ”en utmaning”,  
när det många gånger varit ett helvete.  
Det är viktigt att vara ärlig och våga 
prata om sitt mående i sådana här tider. 
Sanningen är att instängdheten tagit hårt 
på mig. Såklart fysiskt eftersom jag inte 
kunnat genomföra all min träning, men 
främst psykiskt.

 Jag har bara kunnat besöka min familj i 
andra änden av Sverige en gång på två 
år. Jag har tvivlat på det mesta, särskilt 
på mig själv. Ifrågasatt varför jag inte 
gjort mer av mitt liv och tänkt att vänner 
och assistenter ska överge mig för att jag 
blivit en så ”tråkig människa”. Vissa dagar 
har jag inte ens orkat klä på mig. Jag har 
också insett att det inte är konstigt att  
jag känner så. 

I april 2021 publicerade Folkhälso-
myndigheten en rapport om pandemins 
konsekvenser på folkhälsan ”Grupper i 
befolkningen som redan före pandemin 
hade sämre förutsättningar för god hälsa 
verkar ha drabbats hårdare av restrik-
tionerna under pandemin. Det kan gälla 
till exempel personer med funktionsned-
sättningar, migranter eller personer med 
få sociala kontakter…” 

Vi har varit arga tillsammans
Det förvånar mig inte. Den svenska 
modellen har lutat sig på att riskgrupper 
isolerar sig och inte belastar sjukvården, 
samtidigt som det känts som att andra 
fortsatt leva sina liv. När vaccinationerna 
kom i gång tog det tid innan det speci-
ficerades vilken fas LSS tillhörde och jag 
önskar att det var en obekant känsla att 
känna sig bortglömd. 

Här tänker jag stoppa mig själv, för det 
är lätt att räkna upp allt det jobbiga med 
”Corona-tiden”, men svårare med det po-
sitiva. Sanningen är att inte allt varit skit. 
Mina assistenter och jag har kommit 
närmare varandra. Vi har varit arga 
tillsammans, lärt oss minst 20 nya sätt att 
svära på, men också sätt att visa varandra 
uppskattning. Konserter har bytts ut mot 
Bingolotto och häng i tomma lekparker. 
Vi har gjort det bästa av situationen,  
vaccinerat oss och hjälpts åt att se  
människan bakom skyddsutrustningen, 
även när den skapat distans. Vi gör det  
för varandra, för att vi vill varandras  
bästa, även när världen omkring  
oss suger.

När barn behöver personlig assistans 
görs avdrag för “normalt föräldra-
ansvar”.  När barnet är hemma från 
skolan på grund av sjukdom uppstår 
ett tillfälligt utökat hjälpbehov.  
Då händer det att kommunen anser att  
föräldrarna ska vara hemma utan  
att barnet får assistans. 

I ett mål som Humana har drivit så 
har nu Högsta förvaltningsdomstolen 
(HFD) sagt att föräldraansvaret redan 
är beaktat i grundbeslutet. En viktig vinst  
för att barn med funktionsnedsättning 
ska få sina behov tillgodosedda  
och för att deras föräldrar inte ska  
åläggas ett större ansvar än andra. 

Josefin Mikaelsson, 
chefsjurist Humana

Humana är störst inom personlig assistans i Sverige 
och finns i hela landet. Våra kunder säger att det är 
tryggheten som gör att de väljer Humana. Många 
experter, erfarenheter och team i ett stort företag 
gör att vi har musklerna att verkligen finnas till för 
våra kunder – det ger vardagsflyt.
Läs mer på
humana.se/personlig-assistans 

Viktig  
domstolsvinst 
kring föräldra -
ansvar

Corona: 
Från konserter 
till bingokvällar  
Sanna Hedlund är journalist och kund hos Humana 
personlig assistans. Detta är hennes berättelse om att 
leva som funkis mitt i en pandemi.

Sanningen är att inte allt 
varit skit. Mina assistenter 

och jag har kommit närmare 
varandra. Vi har varit arga 
tillsammans, lärt oss minst 

20 nya sätt att svära på, men 
också sätt att visa varandra 

uppskattning”.

Med lagen som verktyg säkrar vi 
rätten till personlig assistans

Om personlig  
assistans på 
Humana

Läs domen i 

sin helhet
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Bo Buhrman, behandlingschef inom Humana 
Barn och Unga, påbörjade under 2020 ett 
arbete med att ta fram ett manualbaserat  
program riktat mot unga kriminella. Programmet 
fick namnet B12 (brottsförebyggande, 12 sessioner) 
och har börjat testas i Humanas verksamheter. 
Under 2022 kommer B12 att forskas på i ett 
samverkansprojekt med psykologiinstitutionen 
på Uppsala universitet. 

Den mediala debatten riktar främst fokus mot 
gängkriminalitetens effekter i Sveriges tre största 
städer (Stockholm, Malmö och Göteborg).  
I en enkätstudie gjord av BRÅ (TT/DN 2020) 
framkommer det att även mindre kommuner ser 
en växande andel gängkriminella. Studien vittnar 
också om hur yngre rekryteringar till gängen  
blir allt vanligare, och om en hårdare och mer  
respektlös attityd gentemot auktoriteter såsom 
skola, rättsväsende och socialtjänst.  Vidare visar 
studien att centrala delar av unga kriminellas liv 
tycks vara droghandel och grov kriminalitet, med 
tydliga antisociala inslag i brotten, och att en tyst-
nadskultur råder både inom gängen och utanför.

Att sättas i skydd eller bryta den gängkriminella 
hemmiljön kan vara placeringsgrunden för en 
ungdom i HVB eller stödlägenheter. Både den 
kliniska erfarenheten och forskning visar att det 
ofta förekommer en multipelproblematik hos 

unga gängkriminella. En multipelproblematik 
kan innebära bland annat neuropsykiatriska 
diagnoser, drogmissbruk, svårigheter att  
reglera aggression och anknytningsproblematik 
med mera. 

En amerikansk studie från 2005 (Washington 
& Meywers) visar en klar skillnad mellan unga 
gängkriminella och unga kriminella som inte 
tillhör gäng, när det kommer till hälsa. Unga 
gängkriminella har i högre grad psykisk ohälsa, 
flera kognitiva svårigheter, begår fler brott, är 
mer självdestruktiva och utför en högre andel 
antisociala brott än andra kriminella. 

Definitionen av ett antisocialt beteende är att  
en person agerar skadligt för sin omgivning 
samtidigt som denne brister i sin empatiska 
förmåga. Det antisociala beteendet har ofta 
kopplingar till lagar och regler i samhället som 
är uppsatta för att värna om grundläggande 
mänskliga rättigheter. Inom psykologin förklaras 
orsaken till ett antisocialt beteende med sårbar-
heter och faktorer från till exempel en destruktiv 
hem- eller umgängesmiljö likt den som finns 
inom gängkriminella kretsar.  

Bo Buhrman såg en lucka i det behandlings-
innehåll som finns och erbjuds i Sverige idag. 
Det saknades en behandlingsmetod anpassad 
efter antisociala värderingar, som är särskilt 
framstående hos unga kriminella, ofta i kombi-
nation med övrig problematik. Bo har en  
bakgrund inom kriminalvården, och har sedan 
dess arbetat många år med varierande diagnoser 
som legitimerad psykoterapeut. Mycket av detta 
har stärkt hans intresse till att utveckla ett eget 
påverkansprogram som täcker målgruppens 
komplexitet.

‘’Jag ville sätta mig in i aktuell forskning och 
välja interventioner där det fanns stöd för effekt, 
och göra ett lättillgängligt material för både 
programledare och klienter’’, säger Bo.

 Humana utvecklar  
 behandlings program  
 för kriminella  
 ungdomar 

Kriminalitet och i synnerhet gängkriminalitet är ett högaktuellt ämne som växer i sin  
omfattning och berör både myndigheter och civilsamhälle. Humana har i likhet med 
andra aktörer inom socialt arbete, känt av den utökade problematik som kommer med 
placerade personer som har koppling till dagens gängkriminalitet. 

Jag ville sätta mig in i aktuell forskning och välja interventioner 
där det fanns stöd för effekt, och göra ett lättillgängligt material 
för både programledare och klienter.
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Grunden i B12
B12 är ett KBT- inspirerat (kognitiv bete-
endeterapi) program som består av 12 
sessioner och innefattar kartläggning,  
intervention och vidmakthållande.  
Personer som kan inkluderas i programmet 
beslutas genom ett bedömningsinstrument 
som fokuserar på kriminogena riskfaktorer. 
Det huvudsakliga screeningformuläret i 
manualen mäter antisociala värderingar 
och hänvisar även till specifika övningar  
i programmet.  

Behandlaren vägleder den kriminella 
ungdomen i att utvärdera tankemönster 
och värderingar. Programmet jobbar med 
bland annat kognitiva tekniker och accep-
tansstrategier vilket innebär att klienten 
utmanar sitt eget tänkande och hittar 
verktyg för hur dessa tankar ska hanteras.  
För att mäta insatsens effekt innehåller 
programmet ett testbatteri. Mätning görs 
både i början och i slutet.

Forskning på programmet
Humana kommer att följa B12 genom 
systematisk forskning, där Bo Buhrman 
kommer att agera klinisk forskningsledare. 

Forskningen kommer att ske på den  
psykologiska institutionen på Uppsala  
universitet. En doktorand kommer att 
arbeta med B12 på deltid som är ett av 
flera projekt under ledning av en 
professor samt en docent, som 
blir forskningsledare. Sam-
arbetet mellan Humana 
och Uppsala universitet 
kommer att kombineras 
av en PTP-tjänst (praktisk 
tjänstgöring för psyko-
loger - en psykolog som 
tagit sin examen men ännu 
inte erhållit legitimation) där 
forskningen sker på halvtid 
under cirka åtta år. 

‘’Jag ser fram emot att ta B12 vidare 
genom att följa resultaten över tid. Idag 
är det svårt att hitta evidensbaserade 
metoder riktade mot gängkriminalitet och 
avhopparverksamhet. Jag tror och hoppas 
att många kommer att bli hjälpta av en 
metod som B12’’, säger Bo Buhrman. 

De centrala frågeställningarna blir  
programmets effekt på antisociala  

värderingar hos ungdomar med kriminell 
identitet, vilka interventioner verkar ha 
störst effekt samt hur B12 står sig i för-
hållande till andra interventioner. 

Hur är det att arbeta 
med B12 på en enhet? 

Roger Nordkvist arbetar 
på Nenya HVB, en verk-
samhet som välkomnar 
pojkar och unga män 
mellan 15-19 år med 
psykosociala problem, 
missbruk och kriminali-

tetsproblematik. Han är en 
av de första att arbeta med 

behandlingsprogrammet. 

“Jag tycker programmet erbjuder 
många verktyg som är enkla att arbeta med  
och jag kan se en fördel i att ungdomen 
blir väldigt inkluderad i B12. Ungdomens 
ålder och mognad styr mycket men jag 
kan se en tydligare förändringspart än 
vad jag brukar göra. Man tänker annor-
lunda helt enkelt och får ett ökat  
konsekvenstänk”, berättar Roger.

Bo Buhrman är beteendevetare med  
huvudämne psykologi och statistik,  
legitimerad psykoterapeut, handledare 
och lärare i psykoterapi. 

Bo har en bakgrund inom kriminalvården 
och har arbetat flera år med brotts-
preventiva program för dömda  
klienter under övervakning (missbruk, 
aggressivitet, sexualförövare och  
kriminalitet). Idag arbetar Bo som  
behandlingschef i Humanas division 
för Barn och unga samt som chef för en 
behandlingsenhet med psykologer och 
terapeuter som främst arbetar kliniskt.

Det här är 
Bo Buhrman

För sex år sedan lanserades Humana  
Quality Index (HQI) som med sju para-
metrar följde upp kvaliteten i Humanas 
omsorg. Kvartalsvis redovisning på 

webben gav transparens och gjorde 
det möjligt för alla inom och utanför 
Humana att följa processen. I januari 
2022 införde Humana ett utvecklat 
och bredare HQI, som mäter tolv 
parametrar. 

“I dag har vi möjlighet att mäta och 
följa upp bredare än vad vi kunde 
2017. Vårt fokus med nya HQI 
kommer ännu tydligare att vara vad 
som ligger bakom siffrorna”, säger 
Eva Nilsson Bågenholm, Humana 
kvalitetsdirektör. 
 
Fler mätområden och  
tydligare koppling till  
verksamheten 
Genom den nya kvalitetsuppfölj-
ningsmodellen kan en verksam-
het till exempel jämföra antalet 
hotfulla situationer som anmälts 
som avvikelser med liknande 

verksamheter för att värdera om 
antalet avvikelser är rimligt. Det 
ger bra underlag för vilka utbild-
ningsinsatser som behövs. Och det 
blir tydligare för verksamheterna 

vilka förbättringsområden de har. 

Att mäta kvalitet ökar  
standarden i svensk omsorg 
Som en av de största omsorgsaktörerna i 
Norden har Humana möjlighet att bidra 
till att standarden inom nordisk omsorg 
höjs. Att följa de ekonomiska resultaten 
hos utförare är för många självklart, det 
gäller inte minst börsnoterade företag. 
Och den ekonomiska transparensen är 
hög och fokus i debatten ligger ofta på 
vinster.  Samtidigt är det inte alls lika  
självklart att på ett övergripande plan 
följa ett företags kvalitetsarbete. 
 
Vill se ökad insyn 
Den som anlitar Humana - vare sig det 
är socialtjänsten, de som väljer att bo på 
ett äldreboende eller väljer Humana som 
assistansutförare - ska känna sig trygga 
med att omsorgstjänsterna håller hög 
kvalitet. Det må vara en lång väg att gå 
innan branschen enats om ett gemensamt 
verktyg för uppföljning – men Humanas 
nya HQI är ett steg på vägen.  

“Vi strävar efter att fler utförare ska  
använda sig av liknande uppföljningar.  
Humanas kvalitetsindex är en viktig 
pusselbit. Vi vet efter de år som passerat 
sedan vi först införde Humana Quality 
Index att det faktiskt går att mäta kvalitet 
och nu tar vi nästa steg i vår uppföljning”, 
säger Johanna Rastad.

Humana vässar  
kvalitetsarbetet 
för att stärka verksamheterna och 
förebygga allvarliga händelser
För att säkra en hög kvalitet i vårt omsorgsarbete så ser vi det som 
självklart att satsa på forskning, analys och uppföljning”. Det säger 
Johanna Rastad, Humanas nytillträdda vd. En viktig del i det arbetet 
är Humana Quality Index, Humanas egen modell för att mäta 
kvalitet i verksamheten, som har utvecklats från och med i år med  
fler parametrar och ökad bredd. 

Jag tror och  
hoppas att många  

kommer att bli hjälpta 
av en metod som  
B12’’, säger Bo.
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Humana vore ingenting utan våra fantastiska medarbetare 
som dagligen gör skillnad i många människors liv. Här vill 
vi därför passa på att lyfta fram och tacka några av alla er 
som gör oss till det vi är idag!

Johanna Foogde,  
Ungdoms- och familje-
behandlare
Johanna hade jobbat flera år i 
olika roller som socionom och 
socialpedagog, både kommunalt 
och privat, när hon såg tjänsten 

som behandlare hos Humana. In-
tresset väcktes särskilt av att hon nu 

kunde jobba renodlat med behand-
ling, både riktat mot barn/ungdomar 

och föräldrar. 

Att tillsammans med sina kollegor få arbeta med fa-
miljer i syfte att de ska landa på en bättre plats i livet, det är 
en av de delarna som får Johanna att känna motivation och 
glädje på jobbet. Det salutogena synsättet är något som 
genomsyrar hur Johanna jobbar vilket innebär att lyfta frisk-
faktorer – det finns alltid delar i en persons liv och situation 
som funkar och ska uppmuntras.  

“För mig är det även viktigt att ha sitt eget liv utanför jobbet 
där jag kan göra saker jag tycker om och slappnar av.  
Träning är ett sätt att må bra och ladda om, både huvudet 
och kroppen, men det kan likväl vara en hemmakväll  
med familjen där vi tittar på något lättsamt  
  underhållningsprogram”. 
 
Under 2022 ser Johanna fram emot att få fortsätta den 
certifieringsprocess av IHF som öppenvården i Örebro har 
påbörjat. IHF står för intensiv hemmabaserad familjebe-
handling och är en metod som är utvecklad av Humana och 
vänder sig till familjer med komplexa problem där målet är 
att barnet eller ungdomen ska kunna bo kvar hemma under 
behandlingstiden.   

Patricia Heido, jurist som arbetar  
med dataskyddsfrågor 
För Patricia startade resan på Humana med en praktik 
under 2018. När det sedan dök upp en chans arbeta som 
jurist inom affärsområdet personlig assistans var hon inte 
sen att ta tillfället i akt. Och så har det fortsatt! Idag är hon 
Humanas dataskyddsjurist och arbetar bland annat med att 
ge råd i frågor som rör behandling av personuppgifter. 
Det kan gälla alltifrån att granska personuppgiftsbiträdes-
avtal till att uppdatera rutiner. 

“Jag har alltid velat arbeta med juridik och människor. 
Många blir därför förvånade när jag säger att jag arbetar 
med dataskyddsfrågor. Hur arbetar du då med människor? 
Mitt svar är väldigt simpelt. Dataskyddsreglerna grundar 
sig i de mänskliga rättigheterna”, säger Patricia.

Patricia beskriver sig själv som en glad person som 
älskar att baka, titta på kriminalserier och 
äta god mat. “Jag skulle säga att jag är 
en person som älskar att vakna tidigt 
och gå ut och springa, men det 
hade varit en lögn så vi håller oss 
till sanningen. Sena mornar och 
soffan väljer jag istället”.

Vad är det bästa med att 
arbeta på Humana? 
“Det bästa med att arbeta på 
Humana är att känna att man 
gör skillnad för andra. Det har 
jag känt både när jag arbetat inom 
affärsområdet personlig assistans 
samt med dataskyddsfrågor. Genom 
mitt arbete kan jag bidra till att vi behandlar 
personuppgifter på rätt grunder och på så sätt 
inte inskränker den personliga integriteten hos våra kunder, 
medarbetare och alla andra som kommer i kontakt med 
Humana”.

Två av  
våra hjältar  
på Humana

1. LARO öppnar i Lund och Hässleholm
VC: Monica Nyman | Kommun: Lund, Hässleholm | Verksamheterna öppnar: Lund 1 mars, 
Hässleholm senare i vår | Målgrupp: Öppenvårdsmottagning 

Sedan 2014 har Humana genom sin LARO-mottagning i Helsingborg erbjudit patienter 
rehabilitering för opioidberoende, neuropsykiatrisk utredning och behandling för 
återfallsprevention. Nu utökar verksamheten till två nya orter, Lund och Hässleholm. Här arbetar 
sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kuratorer och psykolog som alla samverkar för att 
tillhandahålla en så bra behandling som möjligt. Vi strävar efter att ha hög kvalitet och arbetar 
efter den senaste beprövade vetenskapen.

2. Gredelby LSS
VC: Henrik Thorsell | Kommun: Knivsta | Verksamheten öppnade: Januari 2022  
Målgrupp: Servicebostad, personkrets 1 enligt LSS

Gredelby är en servicebostad som vänder sig till personer med behov av stöd utifrån en psykiatri-
problematik. Personaltätheten är högre än en genomsnittlig servicebostad med god tillgänglighet 
till stöd och vägledning utifrån individens behov. Gredelby erbjuder hjälpmedel i vardagen med 
en hög digital nivå. Den enskilde kan använda en app i telefon eller surfplatta som visar schema, 
vilken person som stödjer samt påminnelser om dagliga aktiviteter. Information som ger stöd i 
vardagen kommer också förmedlas via tv-apparater. Alla lägenheter utrustas med Google  
Home som kan användas för att styra annan teknik och få hjälp i hemmet. 

3. Mjösundavägen
VC: Sandra Söderberg | Kommun: Stenungsund | Verksamheten öppnade: december 2021 
Målgrupp: Gruppbostad, personkrets 1 enligt LSS

Mjösundavägen är belägen strax utanför Stenungsund, med vackert läge intill västerhavet.  
I centrala Stenungsund finns goda tågförbindelser till närliggande storstäder som Göteborg och 
Uddevalla. Mjösundavägen har goda samarbeten med aktörer i närområdet både vad gäller 
daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter. Målet är att detta ska vara ett hem för den som trivs  
i lantlig miljö med närhet till ett stort aktivitetsutbud. 

HAR DU FRÅGOR  
ELLER FUNDERINGAR?  
VI SVARAR DYGNET RUNT!
Ring våra Placeringskoordinatorer: 
0771 – 11 33 11 
Maila: placering@humana.se

LARO Gredelby LSS Mjösundavägen

Nyligen 
öppnade enheter 
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Huvudsyftet med projektet, som internt 
kallas för just ”koceptualisering”, var att 
tydliggöra respektive enhets arbetssätt, 
behandlingsmetodik och regler, och på så 
sätt skapa trygghet för såväl personalen 
som klienterna och Socialtjänsten. Dess-
utom har manualen blivit ett viktig verktyg 
för att utvärdera de egna verksamheterna 
och säkerställa vad som görs rätt och vad 
som kan bli bättre.

“Vi ville tydlig-
göra, både för 
oss själva och 
uppdragsgivare, 
varför en klient 
placeras i en 
viss verksamhet 
och hur den 
sedan bemöts 
där. Bemötande 
och behandlings-
innehåll ska vara 

strukturerat och förutsägbart. För oss 
blir begreppet konceptualisering enkelt 
uttryckt att beskriva ’hur ska vi jobba här’ 
där slutprodukten landar i en behand-
lingsmanual”, berättar Ulrik Bonnevier 
som är affärsutvecklare och den som har 
varit ansvarig för att ta fram ramverket för 
arbetet.

Utesluta slumpen
De barn och ungdomar som finns i  
Humanas verksamheter har många gång-
er komplexa utmaningar. Varje placering 
syftar till att bidra till ett bättre liv, och 
ibland handlar det rent av om att rädda 
livet på klienten. För Humana är det viktigt 
att kunna följa de positiva upplevelserna 

där den unges liv går i rätt riktning. Dels 
för att utesluta att det är slumpen som 
skapat förändringen, men också för att 
testa de metoder och förhållningssätt som 
används. Det gör det möjligt att följa upp 
vad som har gjorts rätt och varför.
“Det var känt sedan tidigare att 
viss personal har en särskild 
personlig lämplighet för  
exempelvis att skapa 
allians genom samtals-
metodik. Det är givetvis 
inget dåligt men det 
finns risk för sårbarhet 
i vad klienten får ut av 
verksamheten om den 
personalen slutar eller inte 
är på plats. Det är viktigt 
att det finns en enhetlighet hos 
personalgruppen i hur de arbetar”, 
säger Bo Buhrman, behandlingschef 
för Humanas verksamheter inom 
barn och unga.

Konceptualiseringen omfattar även mer 
kvantitativt innehåll som antal medarbetare, 
vilken kompetens, och i vilken omfattning, 
som finns i verksamheten samt vilken som 
ska finnas. Manualen ligger som grund 
för de ordinarie handledningstillfällen 
som verksamheten följer.

Konceptualisering på  
Häggvik HVB
Humanas HVB Häggvik har sedan start 
haft en tydlig inriktning mot pojkar som 
har en svårreglerad aggressivitet, krimi-
nalitet samt vistats i olämpliga miljöer.  
De metoder som personalen är utbildade 
i har enligt föreståndare Junette Persson 

varit en given del för hela personal-
gruppen. Konceptualiseringsprojektet 
medförde att ordinarie personal fick 
tid under en planeringsdag att sitta ner 
tillsammans och reflektera kring varför  

de jobbar som de gör. 

“Även om vissa till en början 
tyckte att det var lite 

onödigt så växte det 
successivt fram olika 
diskussioner. Vi hittade 
tillsammans formu-
leringar som enade 
vår bild om varför vi 
arbetar som vi gör  

och varför det är viktigt  
att vi har ett gemensamt  

bemötande”, säger 
Junette.

Hon berättar att många i personal-
gruppen på Häggvik HVB har jobbat där 
länge och är stolta över verksamheten 
och arbetssättet. För nya medarbetare 
har behandlingsmanualen varit väldigt  
givande då den underlättat i introduktionen. 
Manualen har även kunnat användas i 
samverkan med andra aktörer som finns 
nära klienterna.

“Vi delar behandlingsmanualen med  
skolpersonal, rektorer, socialtjänst och 
andra parter i klientens närhet. Vi hoppas 
på en ökad förståelse kring varför vi agerar 
lågaffektivt i bemötandet, och syftet med 
att tillämpa MI (motiverande samtal, reds 
anm) som metod. Förhoppningen är att 
samverka mer och förstå varandras  
arbete”, avslutar hon.

Vad – och varför – ger bäst  
resultat på HVB?

Inom KBT, kognitiv beteendeterapi,  är ”konceptualisering” ett etablerat begrepp som går 
ut på att samla in, bearbeta och begripliggöra uppgifter om en patient och hens problem. 
Med utgångspunkt i konceptualiseringsbegreppet tog Humana under 2021 fram behand

lingsmanualer till samtliga HVBverksamheter för barn och unga. Nu, mindre än 
ett år senare kommer positiva rapporter från flera håll.

“Vi ville tydliggöra,  
både för oss själva och 

uppdragsgivare, varför en 
klient placeras i en viss 
verksamhet och hur den 

sedan bemöts där.

Junette Persson
Junette är utbildad lärare, KBT-terapeut och har en 
fil.kand. i psykologi. Sedan 2017 har hon arbetat 
som föreståndare på Humanas HVB Häggvik,  
dessförinnan som avdelningsföreståndare på SiS.
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Kreativiteten  
flödar i Uppsala
På den dagliga verksamheten Palmbladsgatan 
i Uppsala erbjuds ett stort utbud av aktiviteter. 
Det senaste tillskotten är en snickeriverkstad som 
snabbt blivit populär. ”Vi fick förfrågan och 
insåg att det inte fanns någon i Uppsala som 
kunde leverera den typen av sysselsättning.  
Så vi tog hjälp av våra kollegor på Fuga daglig 
verksamhet i Sollentuna, att komma i gång.  
Det blev otroligt uppskattat, och redan har en  
ny arbetsbänk och blomlåda skapats där”,  
berättar Ida Grenängen, verksamhetschef  
på Palmbladsgatans dagliga verksamhet.

Utöver den nya snickeriverkstaden så finns  
även en ateljé, ett dramarum och hela tre olika 
studiorum för musikproduktion. Just musik är 
något som uppskattas hos både personal och 
arbetstagare. ”Det är inte ovanligt att man hör 
några toner på en gitarr eller piano, vilket är en 
trevlig del av vardagen”, säger Ida.

Vill du vill veta mer eller besöka  
verksamheten? 
Ring 0771 11 33 11 eller mejla till 
placering@humana.se

‘’Vi hade under flera år legat på och 
ställt krav på kommunen, gränsen för  
vad vi orkade var nära. Vi ville få möjlig-
heten att ‘’bara vara föräldrar’’ mycket 
på grund av att vi blir äldre, men också 
för att släppa ansvaret kring den dagliga 
omvårdnaden. Både vi och han var 
redo”, säger Pelle.

En av orsakerna till den långa väntan är 
den stora platsbrist som tyvärr råder i 
många kommuner. Innan sonen flyttade 
till sitt nuvarande boende bodde han på 
två andra gruppbostäder.

 ‘’När det började visa sig att han behövde 
flytta för andra gången blev vi väldigt 
oroliga för hur det skulle lösa sig. Vi visste 
att han inte kunde flytta hem och att det 
fanns få platser på boenden runt om i 
Göteborg’’, berättar Pelle.

Märker om något inte fungerar
Under sommaren 2020 fick de erbju-
dande om en plats på en gruppbostad 
hos Humana. Pelle berättar hur de hade 
möten med personalen för att tydligt 
redogöra hur sonens behov såg ut. 
De ville försäkra sig om att personalen 
hade tillräcklig kompetens för att kunna 
hantera de situationer som kan uppstå 
och undvika att han skulle behöva flytta 
ännu en gång. 

“Det har visat sig vara rätt beslut då vi 
märker att vår son mår bra nu. En trygg-
het är att han visar vad och vem  

han gillar och inte, vi märker om något 
inte fungerar. Om det är personal som 
inte fungerar med honom har vi lyft det 
med verksamhetschefen”, säger Pelle.
Gruppboendets avstånd till familjens 
hemort fick dem att fundera innan de 
tackade ja till platsen.

“Vi blev tvungna att överväga detta 
alternativ då det skulle innebära att vi 
inte kunde hälsa på lika spontant som 
vi önskat. Till slut kom vi fram till att det 
viktigaste är att vi hittar en plats där han 
kan trivas, med förhoppning om att han 
framöver kan flytta närmare oss igen”.

Hur var det att släppa ansvaret till 
personalen på gruppbostaden?
‘’Jag är fortfarande god man och vi är 
högst delaktiga i hans liv. Vi besöker  
honom regelbundet, även om det är 
en bit att resa. Vi har för vana att sova 
över när vi hälsar på, då tar vi med 
luftmadrasser och sover i lägenheten på 
gruppbostaden – det märks att vår son 
tycker det är roligt’’, berättar Pelle.

När föräldrarna hälsar på gör de utflykter 
och restaurangbesök. På så sätt får de 
kvalitetstid och är en del av sonens nya 
vardag och hemmiljö. Familjen gör även 
längre resor tillsammans. Precis som 
tidigare, när sonen bodde hemma.
Pelle berättar hur de har ett bra samarbete 
med personalen, framförallt kontakt-
männen och verksamhetschefen. 
Kontaktman och vice kontaktman är de 
personer som jobbar allra närmast den 
boende. Begränsningen till två personer 
gör att det går snabbt att lära känna  
varandra och det blir enkelt att höra 
av sig. ‘’Om vi har några frågor eller 
synpunkter hör vi helt enkelt av oss till 
verksamhetschefen eller kontaktmännen. 
Det gör kommunikationen enkel och 
öppen’’, säger Pelle. 

Läs mer  
humana.se/lss/boende

Nu får vi  
möjligheten att 

“bara vara föräldrar”

Efter en fem år lång ansökningsprocess var det dags för Pelles son 
att flytta från föräldrahemmet, till en egen lägenhet i gruppbostad. 
Flytten var en omvälvande händelse känslomässigt som förändrade 

den vardag familjen levt i de sista 25 åren. 

Vi har för vana att sova 
över när vi hälsar på, då 
tar vi med luftmadrasser 
och sover i lägenheten 
på gruppbostaden – det 
märks att vår son tycker 
det är roligt’’

LSS eller Lagen om stöd och service säger att 
människor med en funktionsnedsättning ska kunna få 
hjälp att leva som andra. Det sker bland annat genom 
daglig verksamhet, där funktionsnedsatta får hjälp 
att skapa meningsfulla vardagar utifrån varje individs 
egna villkor. 

Eftersom såväl förutsättningar som drömmar ser olika 
ut så erbjuds allt ifrån teater och musik, till träning, 
bakning och arbetsinriktade verksamheter som snickeri, 
trädgårdsarbete och montering. För människor med 
litet stödbehov, som på sikt vill ut på arbetsmarknaden, 
ordnas även arbetspraktik. 

Det här är LSS
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Inom en tioårsperiod kommer antalet personer 
över 80 år att öka med 50 procent. Vi ser bara 
början på en snabbt växande efterfrågan på nya 
äldreboenden. Vår omsorg präglas av hög kvalitet, 
innovation och design där vi skapar framtidens 
äldreboenden redan idag. Våra erfarenheter från 
våra befintliga verksamheter och goda idéer från 
våra medarbetare och kunder tillvaratas. Sedan 
2016 bygger vi egna regi-boenden och har i  
dag totalt tio boenden från Gävle i norr till  
Staffanstorp i söder. Under 2021 öppnade vi  
upp fem nya boenden, alla designade enligt  
vårt äldre boendekoncept.

Vad innebär Humanas koncept att  
bygga egen regi-boenden? 
Husen är moderna och byggda med den senaste 
tekniken inom hjälpmedel, ljussättning och design. 

Belysningslösningen, färg- och materialval  
i inredningen, teknik samt funktionalitet är  
utmärkande för vårt koncept. 

I avtal med kommunen tar vi kostnaden för bygg-
nation och driver sedan boendet i överenskommet 
antal år på uppdrag av kommunen. Vi bidrar 
på så sätt till att minska den platsbrist av äldre-
omsorgsplatser som finns i vissa kommuner samt 
att de inte behöver stå för kostnaden av bygget. 
Kvaliteten på byggnaden höjs och blir en bra 
måttstock för omsorgsföretag såväl som  
kommunala verksamheter att jämföra sig med. 
Detta bidrar i sin tur till utveckling och förbättringar 
av boendemiljön inom äldreomsorgen.

Belysning
Belysningslösningen som stödjer dygns-
rytmen för personer med kognitiv svikt och 
demens, hjälper också till så att de kan 
orientera sig. Ett exempel är att ljuset ökar 
i köket på morgonen vid frukost och minskar 
samtidigt i korridoren. Det underlättar 
för de äldre att hitta till köket. Vid säng-
gåendet är det tvärtom. 

I varje lägenhet ingår en sänggavel med 
inbyggd ljusramp. När du kliver upp på 
natten tänds ljusrampen via en rörelse-
detektor på golvet. Detta är för att minska 
risken för fallolyckor.

Fördelaktiga boenden
Vi arbetar med naturmaterial och växtlighet 
för att skapa en känsla av ro och ger våra 
gemensamma utrymmen ett hemtrevligt 
och varmt intryck. 
”Mossväggar, växter och träd förstärker 
Humanas välutvecklade koncept för egen 
regi-boenden och de generösa fönster-
ytorna bjuder in naturen från alla håll”, 
säger Anders Broberg, affärsområdeschef 
för Humana Äldreomsorg om Sommarsol 
i Vejbystrand. 

Solceller 
Flera av våra nya äldreboenden har 
solceller på taket. I Björnö i Norrtälje har 
vi en solcellsanläggning som producerar 
motsvarande en årsenergiförbrukning  
för tre villor. 

Sedumtak
Växten sedum har feta blad 
och kan växa både i varmt 
och kallt klimat, vilket gör  
att det passar bra som tak-
material i Sverige. Det fung-
erar både som ett effektivt 
skydd mot solen och bra som 
isolering, som håller kylan ute 
på vintern. Ur miljösynpunkt 
är det ett bra tak då det är 
energisparande. 
 
Komfortkyla
Alla Humanas nyproduktioner har kom-
fortkyla vilket säkerställer en behaglig 
temperatur i huset året om. Äldre är 
känsliga för värmeväxlingar med höga 
och låga temperaturer. Med de ökade 
klimatförändringarna behöver vi vara  
beredda på att anpassa våra byggnader 
för våra äldres bästa. Humana är ensamma 
i Sverige med att ha komfortkyla på alla 
egen regi- boenden.

Wifi och laddstolpar
Wifi finns för alla som bor i huset med 
möjlighet till gästuppkoppling för besökare. 
Laddstolpar för elbil på parkering intill 
boendet.
 
Framtidens utmaningar idag
För att möta framtidens krav och för-
väntningar måste vi vara med och skapa 
tekniska plattformar som underlättar  
administration och automatiserar processer 
som idag tar tid från verksamheten.

 
E-hälsa 
Med hjälp av ny teknik inom 
larmsystem och e-hälsa kan 
vi erbjuda våra boende nya 
tekniska hjälpmedel. Med 
teknik så som GPS, kameror, 
fallsensorer och hotellås har 
vi möjlighet att erbjuda både 
trygghet och frihet för våra 
äldre.

Digitala system
Som ett led i att kvalitetssäkra 
våra processer arbetar vi bl a 
med e-signering av läkemedel 

och dokumentation direkt i mobiltelefonen. 
Både dokumentation och påminnelse för 
läkemedelshantering minskar risken för 
avvikelser och fel som kan drabba den 
boende. 
 
Digitala skärmar och  
webb för anhöriga
I trapphus och kök har vi digitala skärmar 
som visar information om aktiviteter,  
menyer och nyheter från verksamheten  
till de boende, anhöriga och personal 
som får en insyn i verksamheten med 
möjlighet att skapa ökad delaktighet och 
trygghet. På webben har vi en anhörig-
portal - där anhöriga kan ta del av 
aktiviteter, nyheter och vad som serveras 
på boendet. 

Humana bygger 
framtidens äldreboenden

Många av dagens befintliga byggnader är inte anpassade eller kompatibla med de krav 
och förväntningar som finns. Humana bygger och driver äldreboenden för att hjälpa till 
att täcka upp det stora behovet av äldreboendeplatser i Sverige. Vi bygger i nära samarbete 

med olika fastighetsutvecklare där vi satsar på innovation, design och kvalitet.

Mossväggar, 
växter och träd förstärker  
Humanas välutvecklade 

koncept för egen regiboenden 
och de generösa fönsterytorna 

bjuder in naturen från  
alla håll

 
humana.se/aldreomsorg

Läs mer om våra  
smarta lösningar

Se filmen  
med Humanas 
belysningslösning.
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Mariann Walkeapää jobbar som en-
hetschef för Humanas familjehemsvård i 
Skövde. Hon har arbetat i många år med 
familjehemsvård inom Humana och har 
stor erfarenhet av den tidigare manualen. 
Som projektledare för framtagandet av 
den nya manualen förklarar hon hur den 
har förändrat arbetet från att vara mer 
statiskt, där bedömningarna ofta blev ett 
dokument som skickades till socialtjänster 
i samband med placering, till att 
istället vara mer orienterat kring 
handledningen efter att en familj 
blivit godkänd.

‘’Utgångsläget och hela  
tankesättet blir annorlunda då 
vi under bedömningsprocessen 
är mer inriktade på att lyfta fram 
familjens styrkor och sårbarheter. 
Nu vägs hela materialet ihop 
och en samlad bedömning görs kring 
familjens förmåga att ta emot handled-
ning utifrån de styrkor och sårbarheter som 
framkommit. Detta arbetar vi sedan vidare 
med under den kommande enskilda 
handledningen av konsulenterna”,  
säger Mariann.

Varför behövs det en ny  
bedömningsmanual för  
utredning av familjehem?
”Vi saknade vissa saker, som till exempel 
olika mätpunkter kring föräldrarnas  
förmågor, något som vi av erfarenhet  
vet är viktigt. Med den nya manualen  
kan vi bedöma familjernas förmåga att 
inkludera placerade barn i familjehemmet, 
och även deras förmåga att uppmuntra 
barnet till en fortsatt samhörighet med 
sin biologiska familj. Vi har även lagt till 
delar för att utvärdera förmågan att ta 
emot handledning och stöd, samt deras 
stresshantering och uthållighet”.

Stor vikt vid familjernas  
perspektiv
Den nya bedömningsmanualen bygger 
mycket på föräldraförmågorna, BBIC 

(Barns behov i centrum), KASAM (Känsla 
av sammanhang) och TryggBas. Den 
senare är en modell som är utvecklad 
av  Gilian Schofields och Mary Beeks 
på Centrum för forskning om Barn och 
Familjer vid University of East Anglia 
i Stor britannien. Modellen är anknyt-
ningsbaserad och lyfter fram fem olika 
dimensioner som man har sett är särskilt 
viktiga för familjehemsföräldrar. I manu-

alen ingår även bedöm-
ningsmetoderna BRA-fam, 
familjehemsvinjetter samt 
referenstagning och 
register utdrag.

Natalia Lezama (bild  
till vänster) är familjehem-
skonsulent på Humana 
och vittnar om att den nya 
bedömningsprocessen upp-

skattas av familjerna. ”Det som är allra 
viktigast för familjerna när det kommer till 
bedömning är tillgänglighet, tidsåtgång 
och tydlighet kring vad som förväntas av 
familjen”. 

På vilket sätt har Humana 
tagit in familjernas 
perspektiv i den nya 
bedömningsmanu-
alen?
“Den nya bedöm-
ningsmanualen är 
bland annat tydligare 
med sin konkreta 
tidsram. Redan i det 
inledande samtalet 
presenterar vi hur 
processen går till och 
vad vi förväntar oss av 
familjerna. Vi avsätter även 
en särskild resurs till varje familj, 
det ger en kontinuitet som skapar 
trygga samtal”, säger Natalia. 

”I Nya bedömningsmanualen har vi valt 
att göra tillägg kring hemuppgifterna, i 
syfte att ge mer utrymme till samtalstiden 

vid de stunder då familjehemskonsulenten 
och familjen ska träffas. De mer fakta-
baserade uppgifterna som exempelvis 
bostadens yta, ekonomi, utbildning och 
arbete ges som hemuppgifter. Det gör att 
vi under samtalsbesöken kan fokusera på 
dialog och reflektionsstyrda frågor’’.

Bättre matchning
Projektgruppen har bestått av socionomer 
från Humanas avdelning för familjehem 
och öppenvård samt från Humanas 
metod- och kvalitetsavdelning. Linda 
Klingwall, metodgarant på Humana och 
nu ansvarig projektledare för manualen 
berättar om arbetet med utvecklingen.

“I projektgruppen har vi löpande kontakt 
med familjehemskonsulenterna som  
ansvarar för bedömningarna för att  
få information om vad som behöver 
fin justeras. Vi har redan påbörjat upp-
följningar på de familjer som genomgått 
manualen i ett tidigt stadie och sedan fått 
placering, för att se vad vi kan lära oss 
av det.”

Vad är er ambition med  
den nya manualen?

“Syftet och målet är alltid 
att de placerade barnen 

ska få det bra i familje-
hemmet och familjerna 
ska uppleva ett gott 
stöd med rätt resurser 
för att kunna göra ett 
bra jobb. 

Vårt mål med den nya 
manualen är att minska 

sammanbrotten till följd 
av bättre matchning och ett 

väl riktat stöd till familjehem-
met under placeringstiden. När 

det kommer till våra uppdragsgivare, 
Socialtjänsten, är målet att underlaget 
ska betraktas som högkvalitativt och 
underlätta i den bedömning som 
kommunen själva gör”.

 
Utgångsläget 

och hela tankesättet blir 
annorlunda då vi under 
bedömningsprocessen är  

mer inriktade på att lyfta  
fram familjens styrkor 

och sårbarheter.

Ny bedömnings- 
manual ger nya 

möjligheter

Att kunna utreda aspirerande familjehem har varit en viktig del i Humanas arbete med att 
skapa de bästa möjliga förutsättningarna för lyckade placeringar. En central del i utredningarna 

har varit att alltid arbeta efter en manual utvecklad för att bedöma potentiella familjer.  
Men efter att många medarbetare har upplevt att vissa delar har haft förbättringspotential  

så har Humana nu skapat en egen manual – ”Nya bedömningsmanualen”. 
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I februari 2021 gjorde Annette något hon 
gått och funderat på länge. Hon skickade 
in en ansökan till att bli familjehem.  
Mottagare av ansökan var Humana  
och nu är Annette ett familjehem!

“Jag hade först inte tänkt på att ensam-
stående kunde vara familjehem. I mitt  
huvud skulle man vara ett par eller yngre 
så det var inte solklart att det skulle gå 
vägen när jag ansökte. Jag tyckte bara att 
huset stod så tomt. När samtalet från Hu-
mana kom tänkte jag “vad har jag gjort” 
men så fick jag ett fantastisk bemötande 
som gjorde mig trygg med att fortsätta 
processen”. Annette har erfarenhet av 
arbete inom skolvärlden och har själv  
haft kontakt med familjehem till elever. 
Däremot har hon ingen erfarenhet av  
hur själva utredningen går till.

“Det kräver mycket från en när man går 
igenom en utredning. Du blir verkligen 
tvungen till att engagera dig och öpp-
na upp. Alla olika dokument som jag 
skulle samla in tog sin tid och innan man 
hamnade rätt för att få det som behövdes, 
hade man hunnit tänka både en och två 
gånger på vad man höll på med. Jag 
tycker dock det är bra för då blir det inte 

FF, fort och fel. Man hinner reflektera över 
om det är rätt för en. För mig var  
det en trygghet i att ha samma kontakt-
person på Humana hela tiden och att  
när som helst kunna avbryta om det  
inte kändes bra”. 

Var det någon del i utredningen 
som du inte hade förväntat dig? 
“Jag blev förvånad över hur grundligt 
allt gick till. Det ringdes till min närmaste 
kollega och en vän för att säkerställa vem 
jag är som person. Registerutdrag skulle 
plockas fram, olika intervjuer och besök”. 

Hur ser du på framtiden  
som familjehem? 
“Jag har fått mersmak. Jag har haft min 
första placering och när den led mot sitt 
slut beslutade jag mig för att säga upp 
mig från mitt jobb och göra detta på  
heltid. Jag har nu gått utbildningen för  
att vidareutbilda mig till behandlingsfamilj. 
Det känns helt rätt och väldigt naturligt för 
mig. Jag vet att det kommer bli utmanande 
för mig när verkligheten slår till. 

Det jag dock också vet är att jag har ett 
fantastiskt stöd dygnet runt från Humana 
och teamet där.” 

Resan till att  
bli ett familjehem
Vad gör man när barnen har flyttat ut och huset 
står tomt, eller om man har en naturlig drivkraft 
till att vilja hjälpa andra? Det vet Annette. 

Det finns ingen särskild typ av familj 
som är bäst lämpad som familjehem. 
Du kan bo på landet eller i en stad, i 
lägenhet eller i villa. Ni kan vara en 
stor familj eller du kan bo själv.  
Det som är viktigt är att ni har en  
stabil livssituation och har ett eget  
rum till den som placeras i familjen 
samt tid, engagemang och  
känslomässigt utrymme.

Läs mer och ansök på
humana.se/familjehem/

 
För mig var 

det en trygghet i att ha 
samma kontaktperson på 
Humana hela tiden och  
att när som helst kunna  

avbryta om det inte  
kändes bra.
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Vill du 
också bli 
familjehem?



Föreläsning: LAB - Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är en metod som är utvecklad 
för att hantera problemskapande beteenden på ett 
etiskt försvarbart sätt. Metoden handlar om att söka för-
ståelse om varför individen tar till ett problemskapande 
beteende. Föreläsningen är för alla, då du med fördel 
har användning utav ett lågaffektivt förhållningssätt  
i alla relationer.

Datum: Fredagen den 1 april 
Tid: 08.30-09.30

Föreläsning: Vikten med att utföra en  
riskbedömning och funktionen den fyller

Sexuellt utagerande beteende hos barn och unga är  
en komplex problematik som bottnar i närvaron av  
ett antal återkommande riskfaktorer. Dessa utgör 
grunden i de riskinstrument som används som del av en 
omfattande bedömning av risk, behov och mottaglighet. 
Syftet med föreläsningen är att öka förståelsen för 
vikten av att göra riskbedömningar innan besluts  
kring vilka behandlingsinsatser. 

Datum: Fredagen den 29 april 
Tid: 08.30-09.30

Föreläsning: Färdighetsträning dialektisk beteende 
terapi (DBT) som hjälp vid emotionell instabilitet
Att arbeta med ungdomar som självskadar och uttrycker 
suicidönskan är svårt och emotionellt påfrestande.  
DBT är den behandlingsform som har bäst effekt  
för denna problematik. Lär om DBT och hör om  
Humanas egenframtagna färdighetsträningsmanual 
som används praktiskt på flera enheter.

Datum: Fredagen den 13 maj 
Tid: 08.30-09.30

Föreläsning: Hedersrelaterat våld och förtryck
Ett av världens största samhällsproblem är våld mot 
kvinnor och barn. Hedersrelaterat våld och förtryck är 
ett större och mer omfattande problem än vad många 
tidigare har trott. Problemområdet är invecklat och 
känsligt och offren är vanligtvis unga och sårbara.  
Hör Humanas metodgarant Naska berätta om området 
och hur Humana jobbar med dessa frågor.

Datum: Fredagen den 27 maj 
Tid: 08.30-09.30

Fokusfredag med Humana är våra kostnadsfria digitala föreläsningar. Här sätter vi fokus 
på högaktuella ämnen och bjuder in intressanta föreläsare. Välkommen!

Mer info och anmälan finns på www.humana.se/fokus

Fyll på med inspiration  
och kunskap!

01apr 13maj

27maj29apr


