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Utbildning ”Ett hem att växa i” 
 
En grundutbildning som vänder sig till alla familjehem oavsett typ av uppdrag, barnets behov och 
ålder samt familjehemmets relation till barnet. Utbildningen ger nödvändiga grundkunskaper som 
alla familjehem behöver.  
 
Syfte och mål 
Utbildningen ska ge familjehemsföräldrarna följande: 
• Allmänna kunskaper om familjehemsvård, barnen och uppdraget. 
• Kunskap om ramarna för uppdraget – lagstiftning, ansvar, roller, samarbete och villkor. 
• Kunskap om familjehemsplacerade barns rättigheter och behov, samt hur dessa kan 

mötas. 
• Möjlighet att förbereda sig på hur den egna familjen påverkas, bland annat de biologiska 

barnen. 
  
Upplägg:  
• Start i början av sep.  
• 3 timmar vid 4 tillfälle (Vardagar, dagtid) och 6 timmar vid två tillfällen (Helg, dagtid) 
 
Kasam kommer att erbjuda alla våra familjehem denna utbildning. Ni kommer under våren att få 
inbjudan med datum, tider och plats. Antal deltagare kommer att vara max 14 och Ni tilldelas plats 
efterhand. Vi kommer först att prioritera de familjehem som börjat hos oss under 2021 och våren 
2022  
 
Plats:   Kristianstad/Hässleholm 
Datum: Sep  
Föreläsare: Åsa Juhlin (familjehemskonsulent) och Caroline Ahlfeldt (familjehemskonsulent) 
 
 
 
Juridisk föreläsning i umgänge med biologiska föräldrar 
 
Denna utbildning syftar till att du som familjehemsförälder ska få inblick i hur lagstiftningen ser ut i 
frågor som rör umgänge med biologiska föräldrar.  
 
Plats:  Digital via Teams 
Datum:  6 Maj kl 9-11 
Föreläsare:  Angelica Kandalina (chefsstrateg) och Jonas Rydgren (jurist) 
 
 
 
  



 

 

Genomgång familjehemsavtal (workshop) 
 
Denna utbildning/workshop erbjuder möjlighet att bolla frågor och få information om 
familjehemsavtal, försäkringar, SKL:s rekommendationer etc. Verksamhetens jurist och ekonom 
ansvarar för denna workshop. Syftet med workshopen är att få förtydligande i avtalsfrågor som rör 
det placerade barnet.  
 
Plats:   Digital via Teams 
Datum:  31 Mars kl 9-11 
Föreläsare: Helen Pettersson (ekonom) och Jonas Rydgren (jurist) 
 
 
 
Självkännedomskurs utifrån KBT 
 
Följ med i en djupdykning inåt… 
 
• Lär dig mer om dig själv och hur du fungerar med KBT och ACT!  
• Vem och vad är viktigt för dig?  
• Hur agerar man utifrån sina värderingar?  
• Vilka regler och värderingar styr dig?  
• Vilka tankefällor snubblar du i?  
• Vad är du rädd för och hur påverkar det dig? 
• Hur gör jag för att agera mer i linje med den person jag vill vara?  
 
Detta och mer söker vi svar på i självkännedomskursen. Våga lära känna dig själv och börja fundera 
på varför du agerar just som du gör.  
 
Denna kurs bygger på material framtaget av Steven C. Hayes, en amerikansk klinisk psykolog och är  
professor vid universitetet i Reno, Nevada. Han är känd för sin analys av mänskligt språk och 
uppfattningsförmåga (relational frame theory, eller RFT), samt dess tillämpningar på olika 
psykologiska 
problem (acceptance and commitment therapy, eller ACT 
 
Plats:   Digital via Teams 
Datum:  15/3 10.00 – 12.00 ,29/3 10.00 – 12.00, 12/4 10.00 – 12.00 
Föreläsare: Daniel Ljung (DBT terapeut/familjehemskonsulent) 
 
 
 
Familjeband 
 
Dialektisk beteendeterapi (DBT) har i flertalet studier visat sig vara en effektiv behandlingsmetod för 
att behandla problem som uppkommer vid emotionell dysreglering. 
 
Emotionell dysreglering leder vanligtvis till olika destruktiva problembeteenden som t.ex. 
självskadabeteende, impulsivitet, relationsproblem och konflikter. 
 
Familjeband är en anhörigutbildning som syftar till lära anhöriga att på ett hjälpsamt sätt ta hand om 
egna känslomässiga reaktioner. 
 
Familjeband syftar också till att bemöta sin närstående på ett effektivare sätt och att etablera nätverk 
med andra anhöriga i liknande situationer.  
 
Familjeband bygger på DBT-färdigheter och är utvecklat av fil.dr Perry Hoffman och professor  Alan 



 

 

Fruzzetti. Perry Hoffman är ordförande vid National Education Alliance for Borderline  Personality 
Disorder (NEA-BPD) i USA. Alan Fruzzetti är idag verksam vid Harvard School of  Medicine, USA 
 
Plats:   Digital via Teams 
Föreläsare: Daniel Ljung (DBT-terapeut/familjehemskonsulent) 
 
Datum:  
25/4 13.00 – 15.00 
2/5 13.00 – 15.00 
9/5 13.00 – 15.00 
16/5 13.00 – 15.00 
23/5 13.00 – 15.00 
30/5 13.00 – 15.00 
6/5 13.00 – 14.00 (OBS en timme) 
 
Obs, har man anmält sig till utbildningen är alla tillfällen obligatoriska då alla tillfällen bygger på 
tidigare material 
 
 
 
Grupphandledning 
 
Vi välkomnar ny handledare, Inger Stenfelt, till familjehemsvården. Inger är utbildad psykoterapeut 
med mångårig arbetserfarenhet från socialt arbete med både barn, vuxna och familjer. Inger har drivit 
ungdomsboende i socialförvaltningens regi under 14 år där hon arbetade som behandlingsterapeut 
och psykoterapeut. Därefter har Inger arbetat som psykoterapeut inom Barn- och familjeenheten 
under 14 år med ansvar för behandlingsinsatser, särskilt med våldsutsatta kvinnor samt 
samspelsbedömningar. Parallellt under samma period har Inger drivit egen verksamhet med såväl 
privata klienter samt remisser från Landstinget. Ingers spetskompetens är att handleda vuxna utifrån 
ett barnperspektiv med målet att få ett fungerande familjeliv.  
 
Kontaktuppgifter: inger.stenfelt@kasamfamilj.se  073- 800 89 68 
 
 
Fysiskt grupp/dagtid: 
 
Handledning familjehem  
Schemalagd: 18 jan. 2022 09:30 till 11:30  
Plats: Stridsvagnsvägen 14 
Kristianstad, Sverige 
 
Handledning familjehem  
Schemalagd: 22 feb. 2022 09:30 till 11:30  
Plats: Stridsvagnsvägen 14 
Kristianstad, Sverige 
 
Handledning familjehem  
Schemalagd: 30 mars 2022 09:30 till 11:30 
Plats: Stridsvagnsvägen 14 
Kristianstad, Sverige 
 
Handledning familjehem  
Schemalagd: 3 maj 2022 09:30 till 11:30  
Plats: Stridsvagnsvägen 14 
Kristianstad, Sverige 
 
Handledning familjehem  



 

 

Schemalagd: 7 juni 2022 09:30 till 11:30  
Plats: Stridsvagnsvägen 14 
Kristianstad, Sverige 
 
 
Digital grupp/dagtid: 
 
Digital Handledning familjehem  
Schemalagd: 31 jan. 2022 09:00 till 11:00  
 
Digital Handledning familjehem  
Schemalagd: 7 mars 2022 09:00 till 11:00  
 
Digital Handledning familjehem  
Schemalagd: 11 apr. 2022 09:00 till 11:00  
 
Digital Handledning familjehem  
Schemalagd: 16 maj 2022 09:00 till 11:00  
 
Digital Handledning familjehem  
Schemalagd: 20 juni 2022 09:00 till 11:00  
 
 
Digital grupp/kvällstid: 
 
Digital Handledning kväll familjehem 
Schemalagd: 26 jan. 2022 19:00 till 21:00  
 
Digital Handledning kväll familjehem  
Schemalagd: 2 mars 2022 19:00 till 21:00  
 
Digital Handledning kväll familjehem  
Schemalagd: 5 apr. 2022 19:00 till 21:00 
 
Digital Handledning kväll familjehem  
Schemalagd: 10 maj 2022 19:00 till 21:00 
 
Digital Handledning kväll familjehem  
Schemalagd: 15 juni 2022 19:00 till 21:00 
 
 
 
 
 
Varmt välkomna! 


