
Frågeområden Risk 
finns

God-
tagbart

Kommentarer

11–14. Familje- 
sammansättning

15–19. Fysisk miljö 
och närmiljö

20. Fysiska besvär/ 
sjukdomar

21. Psykiska besvär/ 
sjukdomar

22. Tidigare kontakt 
med socialtjänsten

23. Kriminalitet

24–26. Inställning till 
alkohol, droger och 
medicin

27. Förekomst           
av våld

28. Skäl till att vilja bli 
familjehem

29–30. Inställning till  
familjehemsuppdraget

31–32. Stödjande 
nätverk

Bedömningsmall 
till BRA-fam       

(fylls i av familjehemsutredaren)
 
När personen som vill bli familjehemsförälder har fyllt i instrumentet ska en bedömning av svaren 
göras. Använd manualen och fyll i rutorna nedan för varje frågeområde. Frågorna 1–10 ingår 
inte i bedömningsmallen. Det är viktigt att alltid ge återkoppling och diskutera resultaten innan den 
slutgiltiga bedömningen görs. I manualen finns mer detaljerade instruktioner för hur bedömningen 
ska göras.



Frågeområden Risk     
finns

Godtag-
bart

Kommentarer

33. Regler i 
vardagen

34. Förhållningssätt/
strategier för att väg-
leda/fostra barn

35–40. Barnets 
skola och utbildning

41–44. Barnets 
fysiska och psykiska 
hälsa

45–46. Tonårs -
f öräldraskap

47–52. Kontakten 
med socialtjänsten

53–57. Barnets 
 biologiska/
ursprungsfamilj

58. Barnets biologiska 
syskon och andra 
nära anhöriga

59. Stödet efter 
 placeringens slut

Totalt antal kryss

Skriv en kort sammanfattning om bedömningen av personen. Om personen bedöms som ej  lämplig 
att fortsätta utredningen ange orsak. Eventuella resurser och risker bör noteras för att följas upp 
senare i utredningen.  

Signatur ......................................................................
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