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Gemensam styrgrupp och samordning nationellt 
 
Socialstyrelsen 

• NKA som bas för att nå ut med kunskap 
• Utvecklingsarbete – regioner och kommuner 
• Kartläggningar, kunskapsöversikter, utvärderingar, systematisk uppföljning 
• Samarbete med Skolverket – personal i förskola och skola 

 

Statens folkhälsoinstitut 
• Medel till ett 15-tal projekt – kommun/landsting i samarbete med forskning 
• Kunskapsöversikt 

 

Sveriges kommuner och landsting  
• Processledare 
• Fördjupningsutbildning 
• Kartläggning 
• Utvecklingsarbete 
 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta är den första CHESS-rapporten. Nästa i november visar skolresultat och rapp. nästa vår egen ohälsa.Barntraumateamet verksamhet inom BUP som ger akut och långsiktigt stöd vid traumatiska händelser i familjen.



SoS utvecklingsarbete 

  
 

Kartläggningar   
• Antalet berörda barn + analys av konsekvenser (Delrapport 1 av 3) 
• Stöd till blivande och nyblivna föräldrar (missbruk och psykisk 

ohälsa)  - Hö -13 
• Strukturer för stöd till barn vars förälder oväntat avlider - Hö -13 

 
Kunskapsöversikter  

• Skador av missbruk under graviditet - Hö -13 
• Stöd till barn med förälder med allvarlig sjukdom - Hö -13 
• Stöd till barn och unga vars förälder oväntat avlider - Hö -13 

 
Utvärderingar  

• Beardslees familjeintervention, Föra Barnen på Tal (2016) 
• Barntraumateamet i Norrköping (2014) 
 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta är den första CHESS-rapporten. Nästa i november visar skolresultat och rapp. nästa vår egen ohälsa.Barntraumateamet verksamhet inom BUP som ger akut och långsiktigt stöd vid traumatiska händelser i familjen.



SoS utvecklingsarbete, forts. 

  
 

Utvecklingsarbete –  
- uppmärksamma barns behov 
- från individ- till familjeperspektiv 

 
• Fyra regioner 2 g § HSL – strukturer, processer, rutiner, kompetens 

m.m. 
• Fem kommuner för mer samordning av utredningar och insatser i 

familjer med missbruk 
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta är den första CHESS-rapporten. Nästa i november visar skolresultat och rapp. nästa vår egen ohälsa.Barntraumateamet verksamhet inom BUP som ger akut och långsiktigt stöd vid traumatiska händelser i familjen.



Barn som anhöriga – 
konsekvenser och behov 
 
  
 

Risk för sämre skolresultat, psykisk och somatisk ohälsa 
 

Mycket är gemensamt för olika grupper 
• Oro 
• Familjehemligheter 
• Tystnad och obesvarade frågor 
• Ansvar 
• Skuld 
• Skam 
• Föräldrars tillgänglighet 
• Familjeklimat 
• Vardag 
• Flera svårigheter samtidigt 
  
Mycket kan avhjälpas och förebyggas! 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har tätt samarbete med NKA som har många uppdrag av oss (hemsida, nyhetsbrev, seminarier, konferenser, stöd till systematisk uppföljning, forskarnätverk, hålla ihop arbetet i utvecklingsregionerna, tar fram webbutbildning m.m.)Utvecklingsregioner: Västra Götaland, Dalarna, Jönköping, Östergötland (valdes efter ansökan, brett anslag, kommit lite längre)Samarbete med Skolverket i fortbildning för elevhälsa, planer på webinarium om barn som anhörigaSamordning inom socialtjänsten: projekt i samarbete med fem kommuner: Umeå, Sandviken, Borlänge, Tyresö, Majorina/Linné i Gbg. Nu stuprör. Mål: gemensamma och samordnade utredningar, bedömningar, insatser och uppföljningar missbruks/beroendevård resp. barn- och ungdomsvård.



Barn som anhöriga – mer info 

www.socialstyrelsen.se 
 
www.anhoriga.se 
 
 
 

Tack!  
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