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Adonia Omsorg har funnits sedan 2013 och startade med att erbjuda stödboende. En 
naturlig utveckling har varit att också erbjuda boende med stöd, boende utan stöd och 
skyddat boende. Vi finns på flera orter i landet. Senare har vi också börjat bedriva 
familjehemsvård – detta för att kunna erbjuda en kedja av stöd till de barn och familjer 
vi kommer i kontakt med.  Exempelvis att kunna flytta vidare från familjehemmet till 
stödboende, boende med stöd eller boende utan stöd 
Vi bedriver idag Adonia familjehem som är en konsulentstödd familjehemsverksamhet 
för barn och unga 0–17 år samt vuxna. 
 
För att bli familjehem hos oss måste man ha plats både i sitt hjärta och fysiska hem. 
Utgångpunkten är att barnet bor och lever hos dig/er på heltid. När vi väl är överens om 
att detta finns så utreds man enligt Kälvestensmodellen. Har ni en utredning sedan 
tidigare som vi tar del av då räcker det med att vi bara kompletterar denna. I samband 
med att vi utreder lämnar ni utdrag från Kronofogdsmyndigheten, socialregistret, 
Försäkringskassan, transportstyrelsen (LOB) samt misstanke och belastningsregistret 
hos polisen. Polisutdrag samt utdrag från transportstyrelsen kommer vid fortsatt 
samarbete efterfrågas en gång var 6:e månad enligt rutin.  
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När du samarbetar med Adonia Familjehem får du följande: 

 

Samarbeta med konsulenter som har en hög tillgänglighet och beredskapstelefon 24 

timmar om dygnet 

 

En personlig relation med en konsulent som stöttar dig i placeringen. Vi ser varandra 

som kollegor och värdesätter en trivsam och förtroendefull relation 

 

Arvodering samt omkostnadsersättning som utgår i enlighet med SKRs riktlinjer 

 

Tre utbildningstillfällen per år 

 

Familjehemskonsulenter som stöttar upp er i kontakten med Socialtjänsten 

 

Minst ett besök var 4:e vecka, tätare initialt. 

 

Grundutbildningen ”Ett hem att växa i” 

 

Extern handledning var 6:e vecka 

 

Möjlighet till avlastning upp till 24 dagar/år vid heltidsplacering 

 

En välgjord utredning som du får och kan använda som ditt CV. 

 

Frihet. Vi vill gärna samarbeta med dig men du väljer också om du vill ha ytterligare 

samarbetspartners. Vi binder ingen till oss 
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”Konsulenterna hos Adonia familjehem var alltid lätta att få tag i, vilket underlättade vår 
placering. De var alltid trevliga och det kändes alltid bekvämt att ha med varandra att 
göra. ” 

- Familjehem i Falköping 
 

 
Viktigt för oss i arbetet runt en placering är att ha målsättningen att: 
 
Vid placering av barnet: 
Barnet känner lugn och trygghet 
Barnet får en fungerande skolgång och når godkända betyg 
Barnet får en aktiv fritid 
Barnet blir en självständig individ med egna livsmål 

Vid placering vuxen: 
Man känner sig välkommen och trygg 
Man får möjlighet till daglig sysselsättning 
Man får hjälp och stöd i kontakterna med externa aktörer 
Man får tillgång till öppenvård i egen eller extern regi. 
 
 

 
Vi familjehemskonsulenter arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, där den 

unges behov och förutsättningar sätts i centrum.  Konsulenterna utbildade i 
familjehemshandledning samt systemteori. 

Välkommen att kontakta oss! 

            

Joachim Berner 
Enhetschef 

Familjehemskonsult 
0721 85 25 62 
kim@adonia.se 

Frida Hellén  
Familjehemskonsulent 

0721 85 25 60 
frida@adonia.se 

 

Linda Henrikson 
Familjehemskonsulent 

0721 85 25 90 
linda@adonia.se 
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