
Mycket har hänt under dessa år och dagen kommer att 
återspegla denna utveckling; från starten av IHF (Intensiv 
Hemmabaserad Familjebehandling) genom en del av 
förändringarna till var vi befinner oss idag. Vi vill också 
rikta blicken mot framtiden. IHF startades med en ambition 
att höja kvalitén på behandlingsarbete för att undvika att 
barn och unga ska behöva lyftas ur sin kontext och sina 
familjer och bli placerade.Att metoden lever och fortsätter 
utvecklas efter 20 år, att den implementeras och bedrivs 
på olika håll i Sverige visar att det är en metod som har en 
hållbarhet och som har en plats inom den strukturerade 
öppenvården i Sverige. Vi är glada att få arrangera den-
na dag tillsammans med Linköpings kommun som bedrivit 
IHF i drygt 10 år. 

 
Datum: 19 november 2021 
Tid: 9.00-16.00 
Plats: Baptistkyrkan i Linköping, Klostergatan 46 
Pris: Kostnadsfritt! Gratis fika, lunch ordnar man själv. lunch ordnar man själv. 
Anmälan: För att göra dagen så säker som möjligt 
kommer vi behöva begränsa antalet deltagare till 80 st. 
Se till att anmäla er så snart ni kan för att försäkra er 
om att ni får plats.  
Anmälningslänk: www.humana.se/ihfdagen 

 
  Programinnehåll: 
 
9:00 - 9:15 Välkomna, Anne-Lie Wikström, metodgarant 
för IHF presenterar dagen, ger en bild av hur IHF vuxit 
de senaste åren och hur det ser ut idag med vilka enheter 
som bedriver IHF, var IHF finns i landet etc. 

9:15 - 10:00 “Såhär började det” - Hur såg läget ut 
innan IHF kom till? Vilken problematik fanns och hur ville 
man förändra den? Per Schüller, Tryggve Balldin och 
Nåkkve Balldin, grundare av IHF.
 
10:00 - 10:30 Fika 
 

 
 
10:30 - 11:30 “Varför är det nödvändigt att fokusera på 
beteenden när man jobbar med relationer?”  - Tryggve 
Balldin, en av grundarna till IHF, del av IHF:s certifierings-
grupp. 

11:30 - 12:15 “Hur relationsförsvårande beteenden kan 
yttra sig på olika sätt och hur samspelsmodellen kan 
användas som en grund för IHF-arbetet oavsett ålder” - 
Liv Nilhede, tidigare metodgarant, del av IHF:s certi- 
fieringsgrupp och IHF-handledare 

12:15 - 13:15 Lunch  

13:15 - 14:15 “Konsten att jobba målfokuserat utan att 
springa ifrån familjerna” - Linköpings kommuns IHF-team 
ger exempel från sitt kliniska arbete 

14:15 - 14:45 “Vad säger ungdomar om insatsen och 
vilka lärdomar kan vi dra från det?” Anne-Lie Wikström 
presenterar resultat från IHF-studien som undersökt hur 
ungdomar uppfattar och upplever IHF.

14:45 - 15:15 Fika
  
15:15 - 16:00 Framtidsspaningar och diskussioner 
Vilka faktorer gör att IHF lever och sprids efter 20 år? 
Vilka utmaningar ser vi framåt? Vilken plats kan IHF ha på 
en samhällsnivå i att höja kvalitén på öppenvård och i att 
minska antalet barn och unga som blir placerade?

En heldag i Linköping - IHF 20 år!

Varmt välkommen till årets nationella 
IHF-dag den 19 november då vi firar
att IHF fyller 20 år! 


