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Familjehem för vuxna

Finns det verkligen?  
Ja, det gör det i allra högsta grad.
Många tror att familjehemsvård enbart 
finns till för barn och ungdomar. 
Så är det inte. Vi har bedrivit familjehems-
vård för vuxna i över 30 år med många 
framgångar!

Fördelarna med familjehemsvård är 
många. Några exempel:
• Kortare väg till ett eget boende med 

skola, studier eller arbete efter behan-
dling i en hemlik miljö.

• Behandling i en normaliserad miljö 
ökar sannolikheterna för en långsiktigt 
hållbar rehabilitering

• Vi erbjuder konsulentstödd familje-
hemsvård i kombination med öppen-
vård. På många sätt kan vår familje-
hemsvård liknas vid en placering på 
ett behandlingshem med skillnaden att 
placeringen är enskild, behandlingsin-
nehållet är likt det som ges på ett be-
handlingshem genom vår öppenvård.

• Möjlighet att etablera nya vanor i en 
miljö som liknar den man återvänder 
till efter placeringen gör det enklare att 
bibehålla dessa efter hemflytt.
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Våra familjehem
Våra konsulentstödda familjehem är nog-
grant utvalda och utredda. Familjerna får 
kontinuerligt handledning och utbildning. 
Familjens normala miljö och sociala 
nätverk utgör grunden för en positiv inlär- 
ning och möjlighet till en nystart i livet för 
klienten. Boendet som erbjuds kan vara 
i anslutning till familjehemmet eller inne 
i familjehemmet. Familjehemmen finns i 
städer, i byar eller på landet. Allt beroende 
på klientens behov.

Behandling under vistelsen i familjehem
Den konsulentstödda familjehemsvården 
kan kompletteras med insatser från vår 
öppenvård där vi erbjuder en kombination 
av social rehabilitering och behandlingsin-
satser som anpassas efter klientens behov. 
Nya färdigheter tränas och praktiseras i 
vardagen. Vi använder oss av evidens-
baserade metoder för missbruksproblem 
samt för att kunna hantera ångestprob-
lematik och annan psykisk ohälsa. 

Ramlösa Social Utveckling kan idag erbju-
da familjehemsvård i södra Götaland och 
KBT Mälardalen erbjuder familjehemsvård 
i Mellansverige. I samarbete med övriga 
Humana kan vi även erbjuda familje-
hemsvård i andra delar av landet. 
 
Vi jobbar enligt: SoL, LVM, LVU, KVV och 
LPT

Familjehemsvård för vuxna - ett alternativ till institutionell vård

Alla har rätt 
till ett bra liv.
Ja, alla.

Alla har rätt 
till ett bra liv.
Ja, alla.

Central placeringsförfrågan
0771-11 33 11
placering@humana.se
 
Besök oss gärna på:
www.humana.se/vu-familjehem-oppenvard 
www.humana.se/Individ-och-familj


