
Välkommen till Suddamin Care i Norrtälje!

020-77 88 00
info@suddamincare.se

suddamincare.se

Suddamin Care i Norrtälje specialiserar sig på

familjehemsvård inom Individ & Familj enligt

SoL, LVU, LSS och LVM.

Vänd dig i förtroende med din förfrågan till oss!



Vårt ledord är kvalité och vi har 

ett brett utbud av familjehem 

som kan matcha olika behov hos 

den placerade. 

Vårt kvalitetsmål är att erbjuda 

bästa tänkbara vård och behan-

dling. Vi bistår socialtjänsten 

med att leverera en  evidens-

baserad, kvalitetssäkrad och till-

gänglig vård och omsorg av barn, 

ungdomar och vuxna. Vi bedriv-

er verksamhet i hela Sverige och 

familjehemmet matchas utifrån 

individens speciella behov.

Suddamin Care har telefonjour 

dygnet runt, alla dagar på året 

och du når alltid någon av våra 

placeringssamordnare på tele-

fon: 020 77 88 00.  

Suddamin Care erbjuder hämt-

ning vid placering och har mö-

jlighet att hämta individen var 

den än befinner sig i landet. 

Om oss



Suddamin Care har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd
familjehemsvård. Med vår långa erfarenhet kan vi erbjuda konsulent-
stödda och förstärka familjehem för barn, ungdomar och vuxna med
social problematik och diagnoser, hela familjer och skyddsplaceringar.

Våra familjehem

Familjehem
Vi erbjuder kvalificerad konsulent-
stödd familjehemsverksamhet med 
flexibla placeringsalternativ, miljöter-
apeutiskt arbete och lösningar anpas-
sade efter den enskildes behov. 
Samarbetet mellan familjehem, kon-
sulent och socialtjänst är grunden 
som ger den konsulentstödda familje-
hemsvården dess speciella karaktär.

Jour- och akutplaceringar
Våra jourfamiljer kan ta emot barn 
eller ungdomar med kort varsel för en 
begränsad tid, t.ex. vid ett samman-
brott eller en utredningstid.

Utredningsplatser
Vi erbjuder placeringar där vi utreder 
föräldraförmågan samt barnavårdsu-
tredningar hos barn och ungdomar. 
Utredningen genomförs enligt BBIC 
och innehåller både observationer och 
utredningssamtal. Familjehemmen 
som har hand om familjen har tidigare 
erfarenhet av placering av föräldrar 
och barn. 

Vår bedömning är att denna metod av 
utredning gynnar barn och ungdomar, 
då de känner trygghet i familjehemmet 
och att det naturligt skapas en miljö 
som liknar deras normala hemsitua-
tion. I samarbete med erfarna psykolo-
ger kan vi även erbjuda fullständiga 
neuropsykiatriska utredningar och 
traumabehandlingar. En utredning 
består av medicinsk undersökning, 
olika tester samt intervjuer med per-
sonen som utreds samt anhöriga.

Alla våra familjehem får löpande hand-
ledning både enskilt och i grupp. Vi 
utbildar i enlighet med Socialstyrels-
ens rekommendationer. Suddamin 
Cares verksamhet är uppbyggd så att 
alla våra familjehem ska kunna få stöd 
och handledning 24 timmar om dygnet. 



Vänd dig i förtroende med din förfrågan till oss!

Kontakt
Ring oss dygnet runt 020 77 88 00

Maila oss på info@suddamincare.se

Fyll i vårt formulär på hemsida
suddamincare.se så återkommer vi.

Suddamin Care i Norrtälje AB
Gökvägen 5A i Norrtälje


