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Presentationens innehåll

• Bakgrund

• Varför ett samordnat familjeorienterat arbete 

kring barn i familjer med missbruk?

• Pågående utvecklingsarbete



Socialstyrelsen …

2019-09-10

… följer upp, utvärderar, 

utreder och undersöker

… sammanställer, utvecklar 

och förmedlar kunskap

… tar fram normer baserade 

på lagstiftning och kunskap

… utför andra 

myndighetsuppgifter.
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Film



Bakgrund



Nationellt samarbete för stärkt stöd till barn 

som anhöriga

• Uppdrag utifrån regeringens  ANDT-strategier 2011–2020 

• Samarbete på nationell och regional nivå: 

– Socialstyrelsen

– Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)

– Folkhälsomyndigheten 

– Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

– Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning 

(CAN)

– Länsstyrelserna

– RSS



Utgångspunkter

• Förebyggande och rätten till en trygg uppväxt 

(SoL)

• 5 kap. 7 § HSL (beakta barns behov av 

information, råd och stöd)

• Kunskap om risker och faktiska konsekvenser 

(registerstudier)

• Folkhälsofråga

• Det går att förebygga med rätt stöd! 



Från individ- till familjeperspektiv

• SoL syftade till helhetssyn

• Ökad kunskapsmängd ger ökad specialisering

• Lagstiftning med individinriktning

• Stuprörsorganisationer

• Inifrån och ut-tänkande

• Har vi tappat människors livssammanhang?

• ”Tjänsteresan” inom tjänstedesign – delaktighet
– https://www.anhoriga.se/nkaplay/familjeorienterad-innovation/ 



Varför ett samordnat familjeorienterat 

arbete kring barn i familjer med 

missbruk?



Hur många barn är det? 

Någon gång under uppväxten (OBS överlappning!):

• 17 % förälder som fått vård eller dömts: missbruk 

och/eller psykisk ohälsa

• 7,8 % förälder som vårdats på sjukhus pga missbruk 

och/eller psykisk ohälsa

• 14 % våld i familjen

• 3,4 % förälder som avlider = ca 3 500 barn/år, oväntat 

avlider = drygt 600 barn/år

Registerstudier från CHESS/KI (se anhoriga.se) 

Våld löser inget. Allmänna Barnhuset 2017. 



Allvarliga konsekvenser

(upp till 30-35 års ålder)

• Dubbelt så många går ut grundskolan utan 

fullständiga betyg

• 4–7 gånger fler vårdas själva för missbruk

• 2–3 gånger fler vårdas för psykisk ohälsa

• Om förälder dör av olycka, våld eller självmord:                                      

3 gånger fler tar sitt liv
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Unga omsorgsgivare i Sverige     (15 år) 

• 7 % utför omfattande 

omsorgsarbete

• 3 % stannar hemma från 

skolan minst 1 

gång/vecka för att ta 

hand om förälder, syskon 

eller annan anhörig 

Unga omsorgsgivare i Sverige. Nordenfors, Melander & Daneback (2014) 

n=2424
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Studie vid Maria Ungdom
180 ungdomar – hur såg deras uppväxt ut?

• 80 % mödrar och 67 % fäder hade minst en 

psykiatrisk diagnos

• 30 % mödrar och 78 % fäder hade missbruk och/eller 

personlighetsstörning 

• 2,5 % mödrar och 13 % fäder var dömda för våldsbrott 

(19 resp. 46 % dömda för brott)

• 45 % mödrar, 39 % fäder fysiskt misshandlad av partner

• Ca 30 % av de unga hade utsatts för fysisk misshandel

Ingen av ungdomarna var kända inom socialtjänst/BUP

Hodgins S m.fl. 2007 samt 2010    
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Överlappning missbruk – våld 



Elever som lever tillsammans med vuxen 
med alkoholproblem (eller narkotika)

• 37 % utsatta för tre eller fler typer av misshandel
(mot knappt 5 %)

• 32 % utsatta för allvarligt fysiskt våld (mot 7 %)

• 19 % har blivit slagna många gånger (mot 3 %)

• 5 % har varit utsatta för våld av en förälder 
som lett till sjukvård (mot 0,1 %)
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Överlappning psykisk ohälsa – våld 



Vad kostar det? 

Förutom psykiskt lidande:

Merkostnad för 

• vård för psykisk sjukdom och 

missbruk/beroende 

• produktionsbortfall vid 

sjukskrivning

• förtidspensionering och förtida

död

Totalt 35 miljarder/år

Barn som anhöriga. Ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader 

Nka. 2015 (se anhoriga.se)    



Vad är det i dessa barns liv som ger 

så allvarliga konsekvenser?

• Trauma

• Toxisk stress – påverkar hjärnans utveckling, immunförsvar

• Anknytningsskador

• Oro

• Koncentrationssvårigheter 

• Skuld

• Skam

• Ansvar

• Åsidosätter egna behov

• Får ta hand om sig själv
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Vad behöver barnet och familjen?

• Minska risk- och stärka 

skyddsfaktorer

• Stöd i föräldraskap

• Information och 

delaktighet

• Öppna samtal i familjen

• Skola och fritid

• Struktur i vardagen 

• Rimligt ansvar 



Varför vi måste agera tidigt

• Relationer och barndom formar nästa generation

• Tidiga allvarliga händelser ger toxisk stress och 

påverkar hjärnans utveckling (ACE)

• Genetisk sårbarhet gör miljön extra viktig

• Ju tidigare barnen och familjen får stöd, desto 

lättare att förebygga och hjälpa

• Relationer och familj är det livssammanhang där 

orsaker finns och insatser behövs

• Stöd till barn som anhöriga = stöd till hela familjen



Utvecklingsarbete



Samordnat familjeorienterat arbetssätt i 

praktiken 

• Möta familjen tillsammans 

• Samordna utredningar och bedömningar av behov

• Vars och ens individuella behov, parets och familjens

• Vad behövs för att minska risk och stärka skydd? 

– Barn (i olika åldrar)

– Förälder 1 och Förälder 2 för egen del

– Respektive förälder i relation till barn (olika åldrar)

– Parrelationen

– Familjen i sin helhet

• Erbjuda familjeorienterade insatser



Från individ- till familjeperspektiv
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• Allt fler kommuner utvecklar ett samordnat 

familjeorienterat arbete inom missbruksområdet

• Stöd: 

– CAN:s utbildning av utbildare i fördjupningsutbildning Stärkt barn-

och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården

– Kunskapsguiden 

– Coachning

– Regionala nätverksmöten för erfarenhetsutbyte
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Kunskapsstöd
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Tema på www.Kunskapsguiden.se 

http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/Familjeorienterat-arbetssatt/Sidor/default.aspx

http://www.kunskapsguiden.se/missbruk/teman/Familjeorienterat-arbetssatt/Sidor/default.aspx

http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/Barn-som-anhoriga

Socialstyrelsens podd – På djupet, nr 19: Om barn i familjer med missbruk 

https://www.socialstyrelsen.se/poddlista/

Webbinarium: Hur påverkas utveckling och hälsa av att utsättas för svåra 

påfrestningar i barndomen?

http://anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarier-2019/hur-paverkas-utveckling-och-halsa-av-att-

utsattas-for-svara-pafrestningar-i-barndomen/

CAN:s utbildare

https://www.can.se/nationell-fordjupningskurs-starkt-barn--och-foraldraperspektiv-vid-missbruk-och-beroende/

http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/Familjeorienterat-arbetssatt/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/missbruk/teman/Familjeorienterat-arbetssatt/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/Barn-som-anhoriga
https://www.socialstyrelsen.se/poddlista/
http://anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarier-2019/hur-paverkas-utveckling-och-halsa-av-att-utsattas-for-svara-pafrestningar-i-barndomen/
https://www.can.se/nationell-fordjupningskurs-starkt-barn--och-foraldraperspektiv-vid-missbruk-och-beroende/


Tack!

Lycka till!



Therése Jarland

Maskrosbarn





Therése



Barn riskerar att ärva sina 

föräldrars ohälsa

• Ca 500 000 barn i Sverige har minst en 

förälder som mår psykiskt dåligt, tar droger 

eller dricker för mycket. 

• Vuxnas missbruk och ohälsa leder till att 

barn far illa.

• Barnen riskerar att ärva sina föräldrars 

ohälsa. 

• Vuxna barn till personer med 

missbruk/psykisk ohälsa kostar samhället 

35 miljarder årligen *. 

* Källa: Nka Barn som anhöriga 2015:8



Hur blir det för barnen?

• Alla barn får konsekvenser

• Psykisk ohälsa

• Tror att det är deras fel och ansvar

• Rädsla att bli som sin förälder 

• Svårt med tillit till vuxna 

• Dubbelt så hög risk att gå ut grundskolan   

utan gymnasiebehörighet * 

* Källa: Chess 2013:13



Hur går det längre fram i livet?

• 4–7 gånger fler har vårdats för eget missbruk

• 2–3 gånger fler har vårdats inom psykiatrin

• 3 gånger fler har vårdats för självmordsförsök

• 4–5 gånger fler har dömts för brott med påföljd skyddstillsyn, rättspsykiatrisk vård 
eller fängelse

Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom – hur ser livet ut i ung vuxen ålder? 

CHESS/KI. 2014 (se anhoriga.se)    



Vad vill barnen? 

Var snäll 

Ta er tid 

Information 

Allians med barnet 

Delaktighet 

Agera

Få stöd för sin egen skull 



Maskrosbarns stödverksamhet

Ungdomsgård

Coachprogram

Stödsamtal Barnombud

Coach 
onlineChattLäger



Maskrosbarn öppnar i Skåne!

Våren 2020 
Ungdomsgård 

Kurator 
Barnombud 

Coachprogram

Therése Jarland

therese@maskrosbarn.org

073-54 44 023

www.maskrosbarn.org



Vi är våra relationer. Familjebehandling i öppenvård.



Vilka familjer möter vi?

 Känslomässig och fysisk omsorgssvikt

Ofta ärvt i generationer

 Känslomässigt tungt belastade och har erfarenhet av trauman

Missbruk / beroende är vanligt förekommande av något slag

 Socialtjänsten överväger placering av barnen



Systemiskt förhållningsätt

 Familjen som system

 Vi blir en del av systemet

 Hur jag agerar påverkar familjerna och deras möjlighet till 

förändring

 Vikten av att bygga broar, skapa ett VI

 Transparens och lyssnande



Vad är anknytning?

 Det känslomässiga bandet mellan två personer, ofta barn-förälder.

 Livsavgörande

 Två kompatibla system- Anknytningsbeteendet är till för att väcka
förälderns omsorgsystem

 Anknytningsmönstret är barnets sätt att få vara med föräldern, utan
att riskera bli lämnad. Alla barn knyter an.

 Skapar en osynlig karta för vad man kan förvänta sig av relationer. 
Inre arbetsmodeller.



Vad är mentalisering?

 Psykologiskt begrepp som beskriver den process som sker när vi 
försöker förstå vårt eget och andras beteende

 Att kunna se sig själv utifrån och andra inifrån

 Att förstå att mina känslor inte är andras känslor

 Anknytningen ligger till grund för utvecklingen av mentaliserings-
förmågan. Trygg anknytning ger ofta god mentaliseringsförmåga.

 I anknytningen lär sig barnet förstå och reglera känslor samt 
mentalisera



Konsekvenser av bristande 

mentaliseringsförmåga

 Anknytning

 Reglera och förstå affekter

 Se sig själv och andra

 Svårt för att tolka andra människors signaler/intentioner/känslor, 

vilket leder till konflikter och därmed svårigheter att fungera i 

relationer

 Svårigheter med sammanhang och agentskap



Relation - Vi är våra relationer!

 Det är i relation som utveckling av den egna personen kan ske.

 Första tiden - ett relationsarbete.



Första fasen –

Börja där 

familjen är 

 Lyssna in familjens aktuella 

situation.  Familjen är alltid i 

någonting

 Vi börjar alltid med föräldrarna

 Parallellt skapa begriplighet för 

barnen

 Vi lyssnar efter föräldrarnas 

anknytningsmönster och 

förmåga till mentalisering

 Tidslinje

 Familjekarta

 Ett första steg för föräldrarna att 

kunna få syn på sig själva i ett 

mer historiskt perspektiv



Var föräldrarna befinner sig

Känslostyrd 
alternativt 
intellektuali-
serande. Stora 
svårigheter att 
mentalisera.



Andra fasen -

Input,

reflektion och 

fördjupning

 Närma sig och arbeta med det 

smärtsamma - insikten om att 

man inte har räckt till

 Fortsatt hållande

 Tydlighet

 Kombinerar och skräddarsyr 

olika metoder



Var föräldrarna befinner sig

Känslostyrd, stora 
svårigheter att 
mentalisera

Börja kunna 
vandra mellan 
känsla och tanke. 
Börjar få tillgång 
till sin förmåga att 
mentalisera

t



Tredje fasen –

Skapandet av 

nya inre 

arbetsmodeller

Arbetar konkret

Om det saknas ord, ge ord

Hålla igen och ha känsla för timing



Var föräldrarna befinner sig

Känslostyrd, stora 
svårigheter att 
mentalisera

Börja kunna 
vandra mellan 
känsla och tanke. 
Börjar få tillgång 
till sin förmåga att 
mentalisera

Reglering av 
egna känslor. 
Börjar förstå hur 
egna känslor 
påverkar 
barnet.Kan
mentalisera när 
trycket inte är för 
hårt.



Fjärde fasen -

Avslut

 Repetera

 Stärka

Generalisera

 Separera



Var föräldrarna befinner sig

Känslostyrd, stora 
svårigheter att 
mentalisera

Börja kunna vandra 
mellan känsla och 
tanke. Börjar få 
tillgång till sin 
förmåga att 
mentalisera

Reglering av egna 
känslor. Börjar förstå 
hur egna känslor 
påverkar barnet. 
Kan mentalisera när 
trycket inte är för 
högt

Kan mentalisera
under en 
sammanhängande 
period. Kan hjälpa 
sitt barn att förstå sig 
själv och sina känslor 
bättre.



Utvecklingen av förmågan till 

mentalisering i de olika faserna

 Föräldrarnas egen känsla och upplevelse styr (första fasen). Mentalisering
är svårt

 Klarar av att gå ner i känsloläge och få tillgång till sina tankar, kognition 
(andra fasen)

 Kan börja förstå att det egna agerandet och känslor påverkar andras 
mående och ageranden. Mentalisering påbörjas (tredje fasen)

 Hur gör jag nu? (tredje fasen)

 Generellt och ihållande klarar man av att mentalisera i tillräckligt bra 
omfattning. (fjärde fasen)



Vi finns där som internaliserade bilder hos 

föräldrarna

”jag tänkte på vad du skulle ha sagt 

eller gjort och då kom jag på att…”

”Du sitter på min axel”

Vi behöver skapa tro på att deras 

förmåga är deras och inte vår.

”Du kan stå på egna ben.”



Tack för att ni lyssnade!

Vill ni veta mer eller har frågor är ni hjärtligt välkomna att ta kontakt med oss.

Nina Smith 0768-863364, nina@resursforum.se

Maria Persson, 0768-863367,  maria@resursforum.se

mailto:nina@resursforum.se


Återsamling 13.30

Lunch 



www.horby.se

Hörbymodellen – En socialtjänst i samverkan

Ett familjeorienterat arbetssätt
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www.horby.se

Hörbymodellen – en historik

• Ökat behov av samarbete för att nå hela familjen

• Från individ till familjeperspektiv

• Inspirerade av Tyresö kommuns familjeorienterade arbetssätt

• Tvådagarskonferens för all personal, chefer och politiker i oktober 2016

• Styrgrupp och arbetsgrupp bildas

• Förvaltningsledning beslutande organ

• Framtagning av processbeskrivning för Hörbymodellen

• Utbildning i förändringsledning

• Kontinuerliga uppföljningsmöten fyra gånger om året
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www.horby.se

Syfte

Att säkerställa att Hörby 
kommuns invånare får ett 
gott bemötande och den 
hjälp som de behöver 
samt känner trygghet och 
förtroende för 
socialtjänstens alla 
verksamheter

Trygga och självständiga 
medborgare som upplever 
förtroende för 
socialtjänsten och 
delaktighet i sin egen 
förändringsprocess

60
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www.horby.se

För att uppnå målet ska socialtjänsten 

• genom ett samordnat arbetssätt bidra till att skapa positiv förändring hos klienten, 
klientens familj och anhöriga

• i samtliga ärenden som berör familjer med barn under 18 år ha beaktat 
barnperspektivet och att barnets bästa har övervägts innan beslut

• genom kunskapsutbyte och samarbete bidra till att utveckla anställdas kompetens

• genom kunskapsutbyte och samarbete möjliggöra tidig upptäckt av individer och 
familjer som är i behov av stöd

• genom gemensamt arbetssätt utforma utredningsprocesser och insatser så att 
varje individ får rätt insats utifrån sina och familjens behov

• samordna utredningar, insatser och uppföljningar på ett kostnadseffektivt sätt

• samarbeta för att Hörby kommuns invånare ska få sina behov tillgodosedda i rätt 
tid → undviker mer resurskrävande insatser i framtiden.
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www.horby.se

Organisation

• Myndighetsenheten

• Mottagningen

• Individ- och familjeomsorgen (IFO)
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www.horby.se

Mottagningen

• Bakgrund

• Vilka är vi?

• Hur blev mottaget ”En väg in”?
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www.horby.se

Vad gör vi i Mottagningen?

• Telefontid måndag till fredag 9 - 13 

• Registrerar och hanterar inkomna ansökningar 
och anmälningar för alla områden

• Bakgrundskoll av förekomst, tidigare kännedom

• Uppföljning av FOA genom statistik
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www.horby.se

Hur Mottagningen arbetar familjeorienterat

• Ett ärende inkommer och mottagningen gör en bedömning 
om flera sektioner är inblandade eller bör samverka och 
överlämnar informationen via ärendeblad till samtliga

• Som första mottagare leder det till att:
– Vi känner igen ärenden, kan koppla samman hur systemet hänger ihop

– Vi ser helheten på ett sätt som man inte tidigare gjort när anmälningar 
lades på olika handläggare

– Trygghet och tillgänglighet för kollegor
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www.horby.se

Exempel på ärendeblad
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www.horby.se

Samarbete vuxen och barn

• Struktur vid komplexa situationer

• Gemensamma och enskilda samtal

• Delar information, exempelvis FREDA

• Skapar förtroendefulla relationer

• Feedback från klienter när det inte fungerar

• Förberedelse och agenda inför gemensamma möten
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www.horby.se

Sekretess och informationsutbyte

• Samtycke och samförstånd som en första 
ingång i samarbetet med familjen

• Familjerna förväntar sig samarbete

• ”Inre sekretess” och ”need-to-know basis”
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www.horby.se

IFO-Utförare

• Ärendet fördelas

• Uppstart

• Initiering av FOA-ärenden vid pågående insats

• Biståndslösa insatser

• Vinsterna: samsyn och samarbete!
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www.horby.se

Framgångsfaktorer

• Alla socialsekreterare och behandlare har en fastställd tid per 
vecka, kl. 15:00 varje måndag, som reserveras för FOA-möte

• Sektions- och enhetsövergripande utbildningsinsatser

• Årliga temakonferenser: våld, kognitivt svaga föräldrar, TSI

• Ett mottag – ”En väg in”

• FOA stående punkt på APT

• Familjeorienterat arbetssätt en viktig del vid introduktion av 
nyanställda
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www.horby.se

Hinder till en början

• Otydlighet i kommuniceringen av vad som förväntades. Avsaknad av 
samsyn i arbetsledning

• Hög personalomsättning, inklusive arbetsledare

• Hög arbetsbelastning

• Förändringströtthet och flera projekt på gång samtidigt

• Dokumentation gällande familjeperspektiv

• Utredning och insats gick inte i fas med varandra på enheterna

• Enheterna var lokaliserade på flertalet olika ställen och 
organiserade i flera olika sektioner
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www.horby.se

Framtiden: en verksamhet byggd på en 
familjeorienterad grund

• Barns röster och rättigheter

• Våldsärenden – både där barn bevittnar och upplever eller 
utsätts för våld

• Psykisk ohälsa

• Komplex social utsatthet – våld, missbruk, psykisk ohälsa, 
särskilda sårbarheter

• Tidiga samordnade insatser (TSI) – samarbete med skola för 
tidig upptäckt och snabba åtgärder
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www.horby.se

Tack för oss!
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Mottagningen Emma Hartell, emma.hartell@horby.se

Socialsekreterare barn och unga Hanna Olsson, hanna.olsson@horby.se

Behandlare öppenvården Karolina Frick, karolina.frick@horby.se
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Barn som anhöriga

Ylva Thor

Distriktssköterska/utvecklare

Kunskapscentrum barnhälsovård

Primärvården

Region Skåne
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Kunskapscentrum i Region Skåne 

(det finns 8 st)

Uppdrag:

I. Bevaka, sammanställa och sprida kunskap

II. Analysera, utvärdera och kvalitetssäkra resultat

III. Bidra till kompetensutveckling

IV. Utveckla metoder och processer
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Regionövergripande uppdrag för barn (0-18 

år) i utsatta livssituationer:

• Barn som anhöriga

• Barn som far illa

• Hälsoundersökningen på begäran av socialtjänst (0-20 år)
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Barn som anhöriga – vad gör vi?

• Samlar in statistik, rapporterar 

• reviderar och uppdaterar regionala riktlinjer, 

handlingsprogram och gör dem kända 

• ger stöd och råd till personalen

• Internutbildningar, externutbildningar

• samverkan och nätverkande, regionalt och nationellt

• nyhetsblad

• hemsida www.skane.se/barnsomanhoriga.se

http://www.skane.se/barnsomanhoriga.se
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Statistik: Antal registreringar för åtgärder i 

vården ang. Barn som anhöriga från 2014
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Barn som anhörig i Region Skånes 

vuxenpsykiatriverksamhet

• Beslut på högsta nivå

• Organisation, barnombud och 

barnombudsamordnare

• Mandat

• Metoder

• Struktur 

• Utbildning

• Uppföljning

• Hemsida för barn 
• https://vard.skane.se/psykiatri-skane/bli-delaktig/barn-som-

anhorig/

Psykiatrin  

har jobbat 

länge med 

de anhöriga  

barnen

https://vard.skane.se/psykiatri-skane/bli-delaktig/barn-som-anhorig/
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Barn som anhörig på vårdcentralen

I förfrågningsunderlaget står:

7.1.4 Barn som anhöriga 

• I enlighet med kapitel 5 § 7 i 

HSL ska vårdgivaren beakta 

ett barns behov av 

information, råd och stöd 

..//..Leverantören ska upprätta 

lokala riktlinjer för arbetet med 

barn som far illa och barn som 

närstående. 

Vad bra att 

uppdragsgivaren från och 

med i år har skrivit om 

närstående barn i 

uppdragsdokumentet!
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1 av 100 barn föds med fetalt 

alkoholsyndrom (FAS)

Läs mer på FASPORTALEN.SE

https://youtu.be/6OwWmExUQdE

https://youtu.be/6OwWmExUQdE
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Tack!
Ylva.thor@skane.se

mailto:Ylva.thor@skane.se
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Landskrona

SIKTA I
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Vi som är här:

• Pia Söderstjerna – verksamhetschef vuxen

• Anna Torell – socionom, utredning vuxen

• Helena Waldahl – socionom, familjerätt
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BAKGRUND

• Organisationsförändring i Landskrona 2011

• Syftet: en enad Individ- och familjeförvaltning

• Deltagande i SIKTAs utbildnings- och utvecklingsprogram 

var en del av att utveckla samarbetet
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Siktas uppdrag 

• Syftet: Att utöka samarbetet mellan individ och familjeförvaltningens 
sektioner för att bättre kunna samordna stöd till socialt utsatta familjer. 
Samt att stärka familjeperspektivet hos de som i sitt arbete möter 
familjer aktuella inom socialtjänsten i Landskrona

• Mål: Att uppmärksamma barn och föräldrar i familjer aktuella eller som 
riskerar bli aktuella inom flera sektioner, samt att göra en 
tvärprofessionell bedömning av behoven och erbjuda ett adekvat stöd 
med familjen i fokus.

• Aktör/er: sektioner från verksamhetsområde barn och unga, vuxen 
och ekonomiskt bistånd.

• Arbetssätt: För att möjliggöra ett fungerande samarbete mellan 
sektionerna måste det finnas en grundläggande kunskap om 
varandras arbete. Genom en arbetsgrupp med representanter från de 
olika sektionerna synliggörs utvecklingsområden som behöver 
utvecklas. Arbetsgruppen träffas regelbundet och löpande protokoll 
förs som alla har tillgång till.
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handlingsplan

• Arbetsgrupp:

- Deltagare

- Träffarna

• Årlig SIKTA-dag

• Idé på arbetsmodell:
– Datorsystem

– Team
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utmaningar

• Hög personalomsättning

• Hög arbetsbelastning

• Förankring på chefsnivå
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Våra Sikta-dagar

• Familjen i fokus-dagen 2015:

- Presentation av sektionerna och deras 
arbete.

- Tvärgrupper, ett fortsatt arbete i 
smågrupper.

• Case-dagen 2017:

- Utifrån två fiktiva fall lära oss respektive 
sektions möjligheter och hur vi kan samarbeta.

• SIKTA-dagen, en inspirationsdag 2018: 

- Föreläsningar som berörde.
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Sikta-dagen 2018
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ArbeteT idag

• SIKTAs arbetsgrupps träffar:

- Deltagare

- Syfte med träffarna

- Träffar på olika platser i 

kommunen

- Informationsspridning 

via APT, ej datorsystem

• Beslutsråd
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SIKTA i framtiden

• Fortsatta SIKTA-dagar. 

Kanske med inriktning på 

Barnkonventionen.

• Hålla arbetsgruppen intakt 

gällande antal deltagare och 

träffar.

• Fortsatt 

informationsöverföring via 

arbetsgruppens 
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Tack för oss!

Och lycka till med ert framtida samarbete.





YouToo
Pedagogiskt stödprogram

i grupp



Anhörigstöd
i Trelleborgs kommun

Lejonet 7 – 12 år

YouToo 13 – 17 år

Anhörigprogrammet 18-



YouToo
Pedagogiskt stödprogram för,

Tonåringar som lever i familjer som 

har eller har haft en känslomässig 

sjukdom (beroende, psykisk 

ohälsa, våld).

Programmet genomförs i grupp om 

minst 4 och max 8 deltagare.



• Bakgrund 

• Stor efterfrågan, en åldersgrupp som ”fallit mellan 

stolarna”

• Rekrytering 

• Alla inom IFO



• Genomförande

• Informationsmöte (inför gruppstart)

• 10 gånger á två timmar inkl fika. Eftermiddags/kvällstid 

• Två gruppledare plus en backup

• Vision 2-3 grupper/år. Ev. återträff



Christel Hedenskog 

Tfn: 0410 -73 34 67

E-post: christel.hedenskog@trelleborg.se

Peter Sandberg

Telefon: 0410 -73 40 58

E-post: peter.sandberg@trelleborg.se

Tack för att du lyssnat!

mailto:christel.hedenskog@trelleborg.se
mailto:peter.sandberg@trelleborg.se


Vad tar jag med mig från dagen?

Vad skulle vi behöva göra hos oss?

Vad är vårt nästa steg?

malin.gunnarsson@kfsk.se

Framåt



Frid Hansen

11 december 2019

Save the date



Tack för idag!


