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Familjehemsenhetens huvuduppgift 

är att som ett komplement till och i samarbete med kommunernas familjehemsvård 
erbjuda kvalificerade insatser.

Detta gör vi genom att

- rekrytera och tillhandahålla jour- och familjehem som genom konsulentstöd, 
handledning, utbildning, grupptillhörighet och kontinuitet, ges förutsättningar 
att ge god vård och omsorg till placerade barn

- erbjuda kompetenshöjande insatser i form av handledning och utbildning till 
kommunernas jour- och familjehem samt utgöra ett kunskapscentrum inom 
 familjehemsvården
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Inhouse

Eftersom Gryning Vård ägs av kommunerna i Västra Götaland kan ägarkommunerna 
köpa Grynings tjänster internt utan föregående upphandling. Alla juridiska kriterier är 
uppfyllda enligt kommunförbundets jurister. Som handläggare kan du dock inte på egen 
hand fatta ett sådant beslut, så kontrollera vad som gäller i din kommun. 
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UTBILDNINGAR

Att utreda familjehem – enligt Kälvestensmodellen
Familjehemsenheten erbjuder nu en utbildning i att utreda jour- och familjehem enligt Kälve-
stensmodellen. Tidigare har Solvej Abrahamsson arrangerat liknande utbildningar och hon 
finns med i förberedelserna för den här utbildningen. Solvej har under många år samverkat med 
Anna-Lisa Kälvesten och hon har omarbetat intervjumaterialet i samråd med Anna-Lisa flera 
gånger. Den senaste versionen är från 2012 och det är den vi utgår från i utbildningen. Solvej 
har i decennier utbildat och tolkat enligt Kälvestensmodellen och vi på Gryning är stolta över 
att föra kunskapstraditionen vidare.

OM KÄLVESTENSMODELLEN
Kälvestensmodellen växte fram genom att socialarbetare efterfrågade Kälvestens vägledning 
utifrån den forskning om familjer som hon hade bedrivit. Slutresultatet av detta blev boken 
”Familjepsykologi” som skrevs för att vara en manual och ett kunskapsunderlag för att göra 
familjehemsutredningar. Den riktar sig till socialarbetare för att användas vid utredning och 
analys av blivande familjehem- och adoptivhem. Boken grundas i en mängd forsknings studier. 
SKL arrangerade under flera år utbildningar med inriktning på Kälvestensmodellen men  sedan 
många år är det upp till kommunerna eller regionala enheter att arrangera detta. Utifrån Mar-
gareta Regnérs och Bodil Rasmussons forskning inför boken ”Ett utvalt hem till ett utvalt barn” 
genomförde Göteborgs Universitet tidigare uppdragsutbildningar med utgångspunkt i Kälve-
stensmodellen. Vi erbjuder nu den utbildningen på begäran från flera kommuner.

INNEHÅLL
Intervjumodellens bakgrund, genomgång av intervjuformuläret och dess uppbyggnad, genom-
förandet av intervjun, att intervjua och bli intervjuad, intervjumetodens teoretiska utgångs-
punkter, tankar om samtalskonst, förberedelser för egen intervju, tolkning samt förberedelser 
för återkopplingen.

UPPLÄGG
Kurserna hålls fyra heldagar (2+2) under en termin. Dessutom krävs tid för inläsning av litteratur 
samt att kursdeltagarna tillsammans med en kollega/kursare skall genomföra en familjehems-
utredning innefattande hembesök, intervju, tolkning och återföring.

UTBILDNINGSLEDARE
Utbildningen hålls av Grynings familjehemskonsulenter. 

TID OCH PLATS
Utbildningen hålls på Anders Personsgatan 14 i Gårda, Göteborg under vår och höst 2018. 

KOSTNAD
15 000 kr/person, exklusive moms

ANMÄLAN
För information om och anmälan till nästa utbildningstillfälle:
Göteborg: Stefan Larsson, 031-40 54 30, stefan.larsson@gryning.se



Utbildning av familjehemsutbildare i ”Ett hem att 
växa i” 

Utbildningen hålls regelbundet av Grynings familjehemsenhet i Göteborg men då Social-
styrelsen under 2018 kommer att erbjuda kursledarutbildning gör vi ett uppehåll i år. 

För information om hur planering, inbjudningar och anmälningar ser ut i respektive 
region, kontakta den regionala utvecklingsledaren i respektive län. Kontaktuppgifter 
finns på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats. 

Boråsregionen: Catherine Larsson, catherine.larsson@borasregionen.se 0708–85 38 37
Fyrbodal: Ingela Bernholtz, ingela.bernholtz@fyrbodal.se 0733–35 85 15
Göteborgsregionen (GR): Cristina Dahlberg, cristina.dahlberg@grkom.se 031–335 52 05
Skaraborg: Jessica Ek, jessica.ek@skaraborg.se 0730–39 72 07
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KONSULTUPPDRAG

Fördjupning /tolkning av Kälvestensutredning
Familjehemsenheten har sex familjehemskonsulenter som är utbildade och erfarna i att 
fördjupa/tolka Kälvestensutredningar. I Kälvestenmodellen är fördjupningen en viktig 
del i utredningsprocessen. Enligt de ursprungliga intentionerna ska fördjupningen göras 
av en person med särskild utbildning i att fördjupa Kälvestensintervjuer. Personen bör 
vara oberoende av intervjuarnas organisation och därmed inte känslomässigt involverad 
i ärendet.
Den som fördjupar ställer frågor, söker förtydliganden och ger feedback på sådant som 
oroar eller förbryllar dem som genomfört intervjuerna. Hen lyssnar, åskådliggör och ana-
lyserar samspelet i familjerelationerna genom att fokusera på tre-generationsperspektivet, 
samspel, relationer, känslomässigt överskott, personlig mognad i förhållande till egna 
behov, förmåga till mentalisering och samverkan. Familjens styrkor och utmaningar inför 
eventuellt kommande uppdrag som familjehem belyses.
Vid fördjupningstillfället är själva analysen av intervjun i fokus med det ger också inter-
vjuarna möjlighet att förbereda återföringen till den intervjuade familjen. Ofta handlar 
det om att klarlägga vilka följdfrågor som kan behöva ställas och hur.

TID OCH PLATS 
På respektive lokalkontor efter överenskommelse med socialtjänsten. Fördjupningen 
tar ca 3 timmar.

KOSTNAD 
3 900 kr/tillfälle, exklusive moms.

KONTAKT
Göteborg:  veronica.anglesjo.nielsen@gryning.se  031–40 54 32
 pernilla.martineau.hall@gryning.se  031–40 54 53
 stefan.larsson@gryning.se  031–40 54 30 

Skövde:  pernilla.ekstrom@gryning.se  0500–38 18 43

Vänersborg:  annmarie.wadenbo@gryning.se  0521–57 57 90 
 karin.sahlin.ringstedt@gryning.se  0521–57 57 91
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Konsulttjänster

Familjehemsenheten erbjuder konsulttjänster inom familjehemsvårdens område, till 
exempel vid tillfälliga arbetstoppar i kommunen eller vid särskilda tillfällen.
Konsultuppdrag från kommunen kan t.ex. innebära
- utredning av blivande jour- och familjehem, exempelvis nätverkshem
- tillfälligt konsulentstöd till kommunens egna jour- och familjehem som behöver 

särskilt stöd under en begränsad period eller vid ett särskilt tillfälle
- Specialpedagogisk kompetens 
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Övrigt

Inom Gryning kan vi även erbjuda:
- Konsultation/rådgivning
- Umgängeslokaler och umgängesstöd
- Skräddarsydda sam-insatser vid stora behov inom familjehemsvården

KONTAKT 
Ni är välkomna att kontakta något av våra kontor i Göteborg, Skövde och Vänersborg.
Kontaktuppgifter, se nästa sida.



GÖTEBORG
Anders Personsgatan 14, 416 64 Göteborg
Jourhem
Veronica Anglesjö Nielsen, 031–40 54 32, veronica.anglesjo.nielsen@gryning.se 
Liselott Thoss, 031–40 54 22, liselott.thoss@gryning.se
Familjehem
Ingemar Widman, 031–40 54 31, ingemar.widman@gryning.se 
Pernilla Martineau Hall, 031–40 54 53, pernilla.martineau.hall@gryning.se
Stefan Larsson, 031–40 54 30, stefan.larsson@gryning.se 
Carina Hammarström, 031–40 54 49, carina.hammarstrom@gryning.se

SKÖVDE
Villagatan 7, 541 50 Skövde
Jourhem
Susanne Bödker, 0500–38 18 46, susanne.bodker@gryning.se
Familjehem
Pernilla Ekström, 0500–38 18 43, pernilla.ekstrom@gryning.se 
Susanne Bödker, 0500–38 18 46, susanne.bodker@gryning.se
Annika Ehrngren, 0500–38 18 42, annika.ehrngren@gryning.se

VÄNERSBORG
Kungsgatan 7, 462 33 Vänersborg 
Jourhem
Susanne Kleby Eriksson, 0521–57 57 92, susanne.kleby-eriksson@gryning.se
Jenny Lassila, 0521–57 57 93, jenny.lassila@gryning.se

Familjehem
Susanne Kleby Eriksson, 0521–57 57 92, susanne.kleby-eriksson@gryning.se 
Karin Sahlin Ringstedt, 0521–57 57 91, karin.sahlin.ringstedt@gryning.se
Ann Marie Wadenbo, 0521–57 57 90, annmarie.wadenbo@gryning.se 
Eva-Lena Stahre, 0521–57 57 95, eva-lena.stahre@gryning.se

Kontaktpersoner vid Familjehemsenheten
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BESÖK: Kålltorpsgatan 2, Göteborg
POST: Box 5154, 402 26 Göteborg 

TEL: 031–703 39 50 • FAX: 031–703 73 49
www.gryning.se


