Välkommen till BUF

- Kraftigt förstärkt familjevård för barn och unga
BUF arbetar med kraftigt förstärkt familjehemsvård och förstärkt familjehemsvård. Enhetens målgrupp är
barn och unga i åldern 0-21 år som placeras enligt SoL och LVU. Våra familjehem får handledning av familjehemskonsulent i hemmet varje vecka. Familjehemmet har tillgång till konsulent för råd och stöd dygnet
runt, alla dagar i veckan. Barnet eller ungdomen får också de kompletterande insatser som behövs för att
kunna må bra och utvecklas. Exempel på insatser kan vara neuropsykiatrisk utredning, utredning av skolrelaterad problematik och eventuell dyslexi, samtalsterapi, DBT, mindfulness och RePulse.
Kraftigt förstärkt familjehemsvård genom BUF innebär att en familjehemsförälder är hemma på heltid och
riktar sig till de barn och ungdomar som har de mest omfattande behoven. Kraftigt förstärkt familjehemsvård är ett alternativ till institutionsplacering. Förstärkt familjehemsvård riktar sig till de barn och ungdomar
som har behov av att bo i familjehem med extra stöd. I familjehemmet finns tid och utrymme för ett barn
eller en ungdom med omfattande behov.
VI ARBETAR MED:

• DBT						
• Samtalsterapi					
• Neuropsykiatrisk utredning			
• Stöd, utbildning och handledning			

• Mindfulness		
• RePulse
• Jour dygnet runt, året om
• BBIC

”Konsulenten var otroligt bra, underlättade
allt arbete för mig. Stor inblick i alla delar,
skolan, aktiviteter och liknande. Och ej rädd
för att ta tag i saker, det är bra.”
Alingsås kommun
SSIL Kvalitetsindex

BUF
La cours gata 4
252 31 Helsingborg
Tel: 0720 - 50 32 98
www.friab.se/buf

BUF är en del av Friab individ & familj som arbetar för att
förändra livet för barn, unga och vuxna som behöver omsorg och behandling
som leder till förändring. Läs mer på www.friab.se

Våra familjehem består av trygga vuxna, par och ensamstående, som vill göra skillnad och arbeta för att
barn och ungdomar får en trygg och förutsägbar vardag.
Vi utreder våra nya familjehem via socialstyrelsens bedömningsmetod BRA-fam och Nya Kälvestens intervjun. Vi utbildar våra familjehem i utbildningsmaterialet – Ett hem att växa i och använder oss också vid
behov av den anknytningsbaserade utbildningen – Connect.
BUF har regelbundna föreläsningar för familjehemmen en gång/termin.

Familjehemsvård
som är kraftigt
förstärkt med olika
behandlingsinsatser.
Våra familjehemskonsulenter har mångårig erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer inom
socialtjänst, barn och ungdomspsykiatri, skola och behandlingshem. Familjehemskonsulenten fungerar som
länk mellan familjehemmet, socialtjänsten och barnets biologiska och professionella nätverk.
Familjehemskonsulenten säkerställer att behandlingsinsatserna genomförs enligt gällande genomförandeplan
och lämnar månadsvis en periodrapport baserad på behovsområden enligt BBIC, till uppdragsgivaren.
Vid behov kan konsulenten närvara vid umgängen.
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”De är mycket engagerade samt att de är lätta att nå och de är snabba att höra av sig om
det är något som händer.”
Alvesta kommun
SSIL Kvalitetsindex

BUF är en del av Friab individ & familj som arbetar för att
förändra livet för barn, unga och vuxna som behöver omsorg och behandling
som leder till förändring. Läs mer på www.friab.se

