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Äntligen går vi emot sommaren, och förhoppningsvis mot lagom
med sol och regn, varma dagar och ljumna kvällar.Vi längtar alla
efter ledighet. Skolavslutningsdagen känns som en befrielse för
många familjehem. Nu kan man vila från jobbiga morgnar, med
ett evigt stridande för att få upp barnen/ungdomarna ur sängarna, få dem att äta sina frukostar, hinna i tid till skolan med de
böcker de ska ha med sig och framförallt slippa allt tjat om läxor.
Befrielsekänslan går dock snart över. Av egen erfarenhet vet jag
att det inte hinner gå många veckor förrän man kan känna att
ens hem bara förfaller. Hur länge ska barnen/ungdomarna få
sova på morgonen? Hur länge ska de få vara uppe på kvällen?
Ska de få fika långt efter normala läggtider? Hur mycket ska man
tjata om porslin som vandrar runt i huset? Måste man ta ett nytt
glas för varje gång man dricker vatten?
Hur mycket energi ska man lägga ned på alla cyklar som bara
blir kastade? Hur får man den yngre generationen att förstå att
skorna som blir lämnade vid studsmattan blir förstörda, om de
regnar i dem och/eller grästrimmern hinner ta dem?
Så är semesterbilen klar för avfärd. Efter ett intensivt röjande,
packande, klippa gräset, byta olja på bilen, fixa matsäck och få
alla att inta ett varsitt säte, så rullar man iväg mot ett semestermål.
Alla är förväntansfulla. Några lite oroliga. Blir kissnödiga bara 3
kilometer hemifrån. Irritationen mellan några barn finns kvar
sedan diskussionen om vem som skulle få sitta på ”bästa sätet”.
De munhugger. Blir tystade. Munhugger än värre och nu ”petar”
de på varandra. Man stannar och får byta plats på barnen. Det är
inte längre bara barnen som är irriterade och det är första dagen
på semestern.
Ler ni igenkännande av beskrivningen? Eller finns det viktigare
texter ni vill ha i en tidning speciellt för familjehem? Vi som gör
Familjehems Nytt skulle vilja veta vad ni tycker om innehållet.
Skriv gärna några rader och berätta.
Vi tar också gärna emot alla sorters material. Har du en sammanfattning av någon föreläsning du varit på? Något du skrivit
i nattens sena timma för att ”skriva av dig”. Har du löst något
praktiskt problem på ett smart sätt? Skicka in det till familjehemsnytt@faco.nu.Vi behöver din text!

Ha en skön sommar

önskar en på ”Insidan” inhoppande
Annelie Hed
Familjehems Nytts Redaktion

FaCO:s verksamhetsberättelse för 2018
finns att läsa på hemsidan www.faco.nu

Avtackning
Annsan Palmborg och
Åsa Gustafsson (ej på
plats) avtackades efter en
lång tid i FaCOs styrelse.

Föräldrars jobb är att älska
barnen som de är. Föräldrar
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FaCO:s styrelse önskar alla en
skön sommar!

har lätt att fokusera på barns
problem, och gör ”problemet”
Foto: 123rf.com

till det viktigaste.
R.W.

Hemma-hos-reportage
FaCO söker medlemmar som kan tänka sig ställa
upp på intervjuer för Familjehems Nytt, som ett
hemma-hos-reportage. Hör av Er till redaktionen.

Visste du att
Direktåtkomst för vårdnadshavare till tonåringars e-recept tas bort den 11 april
Från den 11 april 2019 fungerar apotekens e-tjänster
och e-handel för vårdnadshavare på ett annorlunda sätt
jämfört med tidigare. Det innebär att vårdnadshavare till
tonåringar i åldern 13–17 år inte längre automatiskt kan
kunna titta på och beställa sin tonårings läkemedel via
apotekens e-handel (så kallad direktåtkomst).

Flera apotek erbjuder till exempel abonnemangs- eller
beställningstjänster för läkemedel. Då blir du meddelad
när det är dags att hämta ut din tonårings medicin. Det
finns också apotek som har lösningar för att hantera
e-handel av läkemedel för vårdnadshavare till ungdomar
från 13 år.

Syftet med förändringen är att följa offentlighets- och
sekretesslagen. För tonåringar innebär förändringen ett
ökat skydd för den personliga integriteten. Dessutom
läggs åldersgränsen för åtkomst till receptinformation via
apotekens tjänster närmare de som gäller i hälso- och
sjukvården.

Förändring bara på webben

Vi förstår att detta innebär en förändring för vårdnadshavare. För mer information om vilka möjligheter som
finns för dig som vårdnadshavare ber vi dig att kontakta
ditt apotek.

Förändringen som införts, gäller alltså endast när du
som vårdnadshavare eller fullmaktstagare för 13-17
åring loggar in i ett apoteks e-handel för att ta del av
din tonårings recept. Precis som på ett fysiskt apotek ska
en farmaceut göra en bedömning i varje enskilt fall om
vilken läkemedelsinformation som kan lämnas ut till
vårdnadshavaren.
Källa: ehalsomyndigheten.se
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Nya styrelsemedlemmar
På FaCO kongress söndagen den 12 maj invaldes ett antal erfarna, arbetsvilliga
deltagare till styrelsen. De hälsades hjärtligt välkomna och mötet andades omstart.
Jag heter Catarina Ekervall och
bor i Strängnäs med mannen i mitt
liv, 5 barn (tre biologiska, en vårdnads överflyttad och en familjehemsplacerad) och en liten hund.
Tycker om att baka och laga mat,
vara med familj och vänner, friluftsliv och resor (gärna till Italien).
Vi har haft äran och förtroendet
att vara jour och familjehem sedan
2010. Många små (och några äldre) barn har kommit
och gott, alla har en särskild plats i våra hjärtan och alltid
välkomna att hälsa på oss i framtiden. Att vi tog steget att
våga bli jour och familjehem har vi inte ångrat en gång
och jag önskar att fler vågade öppna sina hem för barn
som behöver få bo i en trygg och varm familj.
Jag vill att familjehemsvården ska bli tryggare för de
placerade barnen, våga lyfta vårdnadsöverflytt tidigare än
idag.
Alltid BBIC! Fortfarande är föräldrarätten stark i
Sverige...
Jag heter Jeanette Spindel och
bor strax utanför Uddevalla med
min man, Tony. Jag har tre barn och
två barnbarn. Tony har fyra barn
och ett barnbarn. Just nu har vi
två placeringar och eventuellt en
på väg in.Vi har varit familjehem
sedan 2008.Vi har även haft jouroch avlastningsbarn.
Jag vill se en förändring där
barnens behov sätts före föräldrarnas behov och att vi familjehemsföräldrar får ingå i det tredelade föräldraskapet.
Jag vill också vara med och arbeta för att vi ska få arbetsrättsliga villkor, som t ex tjänstepension och a-kassa.
Jag heter Carina Almlöv och jag
är 58 år gammal.
Bor sedan 11 år tillbaka strax
utanför Enköping med min man,
två stycken familjehemsplacerade
tonårspojkar, en hund och en katt.
Vi har varit ett aktivt familjehem
i snart 11 år. Placeringar där i alla
fall tanken är att barnet/ungdomen ska stanna kvar hos oss är det
som passar oss bäst, men vi har även haft flera stycken
kontaktfamiljsuppdrag och även jourhemsuppdrag i varierande längd. Glöden att kämpa och kunna göra någon

skillnad i en ung människas
liv, är lika stark fortfarande, som den var när vi fick
vårt första uppdrag.
Jag är glad och tacksam över att få förtroendet att vara
med i FACOS styrelse.
Efter alla år som familjehem så vet jag hur viktigt det
är att någon kämpar för att villkoren
och tryggheten ska förbättras, så att vi kan lägga all
fokus och energi på barnen istället.
Jag ska göra mitt yttersta för att vara delaktig i och
hjälpa till med det enormt viktiga arbete som FACO
gör för oss alla där även självklart barnen är inräknade.
Jag heter Ann L Östervall och är 48 år och ny i
FaCO:s styrelse. Jag och min man
kommer från en förort till Stockholm men bor nu på landet utanför
sala med våra djur.Vi har allt från
höns till hästuppfödning som är
våran stora hobby vi har sett att
djuren är till stor hjälp för ungdomarnas mående.
Våra biologiska barn är utflugna,
när vi träffas så blir de med barn
och barnbarn.Vi har varit familjehem i över 15 år och
jag jobbar som undersköterska inom vården. Just nu har
vi två placeringar som vi ägnar mycket tid med nöjen
och aktiviteter.
De ska bli spännande att få sitta med i FaCO:s styrelse
och arbeta för alla barns rättighet till en bra start i livet.
Jag heter Rolf Nilsson, 60år fyllda
och bor en mil söder om Enköping där jag tillsammans med min
fru driver ett litet familjehemslikt
HVB.Vi startade vår verksamhet
redan 1983 och har haft många
ungdomar som vi delat vårt hem
med.
Den absolut viktigaste erfarenheten jag har med mig från alla dessa
år är att det är möjligt att ge ungdomar en andra chans,
bara de får en möjlighet till en ny, trygg anknytning i sitt
nya hem. Ett faktum som jag och min fru har massor av
exempel på. Därför kommer jag att arbeta för att ta vara
på den potential som familjehemsvården betyder för att
barn och unga, som av olika skäl inte kan få en trygg
uppväxt i sitt hem, ska kunna få en andra chans i ett
kunnigt familjehem.
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Barnrättsdagarna
- Du är för liten för att förstå.
- Jag har ju träffat din pappa, han är ju jättesnäll.
- Vi kan ju inte låta dig bestämma. Du är ju bara ett barn.
- Jag sa till soc. att jag inte trivdes i mitt familjehem. Då
sa dom att det var ett jättebra familjehem.
- De sa att jag kunde flytta hem till min mamma igen.
Jag var rädd för min mamma.
Det är röster ur den film som Maskrosbarn producerat
och som inledde årets Barnrättsdagar i Örebro.
För 10.e året i rad öppnades dörrarna på Conventum för
nästan 1 400 åhörare som kommit för att vara med på
två dagar fulla med föreläsningar och information. Ett
trettiotal utställare från olika organisationer, företag och
kommuner var representerade i anslutning till den stora
kongresslokalen.
Moderator för barnrättsdagarna i år var Mark Levengood som på ett lättsamt sätt ledde oss genom de
plenum som var i Kongresshallen. Tillsammans med
Cecilia Sjölander från Stiftelsen Allmänna Barnhuset och
20
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Elisabeth Dahlin som tillträdde som ny Barnombuds
man i september 2018 inledde årets Barnrättsdagar på
temat ”Barn i utsatta situationer”.
Stiftelsen Allmänna Barnhusets Stora Pris delas i år ut till
två vinnare. Barnrättsorganisationen Maskrosbarn och
den undersökande reportern Daniel Valasco. Prissumman på 150 000 kr delas lika mellan årets vinnare. Pengarna ska skänkas till någon verksamhet inom området
sociala insatser för barn och ungdomar. Pristagarna får
själva välja ut vad de vill satsa sin vinst på.
Organisationen Maskrosbarn grundades 2005 efter
att Therése Jarland och Denise Madsen träffats under
gymnasieåren och delat sina erfarenheter av att växa upp
i familjer med missbruk och psykisk ohälsa. Innan de
träffades och började prata om sina familjer trodde de
att de var helt ensamma om sina upplevelser. De hade
då kommit fram till vad de själva skulle ha behövt för att
må bra i sina familjer.
De började som ett projektarbete i skolan, och det blev

grunden till Barnrättsorganisationen Maskrosbarn. Idag
har Maskrosbarn kontor på två platser i Sverige, Stockholm och Göteborg. Therése och Denise började med
föreläsningar som sedan har utökats med olika stödverksamheter som läger, ungdomsgård och internetstöd.
Ungdomarna kan också få personliga coacher.

De vill med sitt arbete agera förebilder, och visa att det går att må bra fast
ens föräldrar mår psykiskt dåligt eller
är i missbruk.
De vill också införa en ny placeringsform som ungdomarna själva varit med och tagit fram. Det är ett droppinboende som de kan skriva in sig på för en kortare tid.
Där kan de få hjälp och stöttning när livet i hemmet blir
för tungt, men det inte finns behov av att placeras.
Maskrosbarn består idag av över 20 medarbetare, över
hundra ledare, ungdomsledare och volontärer över hela
landet. Genom sitt arbete vill de ge barn och ungdomar förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma
sin egen framtid. Maskrosbarn har bland annat mottagit
utmärkelser så som; Svenska Hjältar, Bris Priset, F Säkerhetsnålen och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av
FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter.
För prispengarna kommer Maskrosbarn att plocka ihop
en verktygslåda, ” Barnrättsboxen”, som ska skickas ut
till Sveriges samtliga kommuner. I lådan ligger verktyg
som ungdomarna själva har varit med och tagit fram.
Det är ett välkomstbrev som skickas direkt till ungdomen i stället för en kallelse som går till föräldrarna. Med
är också en karta som visar hur utredningen ska gå till
och i vilken ordning. Det finns en kortlek som man
kan spela upp lite olika scenarier med och prata om.
Med finns också en behovsmeny där Barnet/ungdomen
kan se vad de har för valmöjligheter och få en chans att
beställa vad de vill ha.
Motiveringen till priset lyder: Barn i utsatta livssituationer har rätt till samma goda uppväxtvillkor som andra
barn. Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att
växa upp till att bli välmående individer utan negativa
konsekvenser av sin uppväxt. Organisationen Maskrosbarn ger kunskap som utvecklar arbetet med att stärka
barn i utsatta situationer, så att barn och unga kan få de

goda uppväxtvillkor de har rätt till. Genom att arbeta
aktivt för barn och ungdomar vars föräldrar mår psykiskt
dåligt eller har ett missbruk gör organisationen Maskrosbarn stor skillnad. Maskrosbarn erbjuder stöd och
insatser på barnens villkor samtidigt som de bidrar till att
yrkesverksamma får en ökad medvetenhet och kunskap
om barn i utsatta situationer.
Här finns mer att läsa om organisationen:
http://www.maskrosbarn.org
Daniel Velasco har arbetat på Sveriges Radio sedan 1999
och därefter som undersökande reporter på Ekot. Han
har gjort flera dokumentärer som visat på missförhållanden i tvångsvården av barn. Några dokumentärer som
fått stor uppmärksamhet är Patienten och tystnaden,
Den fastspända flickan och Hästgården. Hans granskning
har bidragit till att LVU-lagen ändrats och barns och
ungas rättigheter har stärkts.
Dokumentären Flickan och Hästgården handlar om en
ridlärare som anklagades och dömdes för sexuella övergrepp i början av 90-talet, men som fortsatte med sin
verksamhet och utsatte fler flickor för övergrepp. I november 2018 fick Daniel Velasco och Robert Barkman
Stora Journalistpriset för dokumentären. Han har även
blivit prisbelönt med Guldspaden och andra utmärkelser
för sin undersökande journalistik.
Motiveringen till priset lyder:Yttrandefrihet och en
granskande journalistik som lyfter känsliga frågor till
ytan och belyser det som annars kan fortgå i det fördolda är av grundbultarna i ett demokratiskt samhälle. Extra
viktigt är att uppmärksamma barn och unga i utsatta
situationer. Daniel Velasco har genom sina dokumentärer
låtit barn som annars inte haft möjlighet att komma till
tals få berätta sin historia. I flera reportage har Daniel satt
ljuset på situationer där barn och unga utsatts för våld
och övergrepp utan att vuxenvärlden har gripit in. Han
har på ett förtjänstfullt sätt lyckats få ihop den grävande
journalistiken och det avancerade berättandet i olika
dokumentärserier och på så vis bidragit till att förbättra
situationen för utsatta barn i Sverige.
Barbro Bengtsson
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När man förlåter oförrätter,
ska man också glömma dem.

Nästa nummer
Tema: Stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter
kring umgänget med sina placerade barn

I nästa nummer presenteras kunskap om umgänge
mellan föräldrar med kognitiva svårigheter och deras
barn som är placerade i familjehem. Texten syftar till att
ge praktisk inriktad information kring hur socialtjänsten
kan arbeta med utformning och anpassning av såväl in-
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Drottning Kristina

formation, som stöd för att underlätta för föräldrar med
kognitiva svårigheter, att hantera umgänget med sina
placerade barn.

Har du egna historier att berätta?
Ta en regnig sommardag, skriv och dela med dig.
Skicka till familjehemsnytt@faco.nu.
Manusstopp för nästa tidning är 1 augusti och
tidningen kommer i din brevlåda i september.

www.faco.nu

