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DAGENS PRESENTATION 
 Våra utgångspunkter 

 
 Ett par exempel 

 
 Våra erfarenheter 

 
 Hur går vi vidare 



Öppenvårds 
enheten 

Försörjnings 
enheten 

Vuxenenheten 

Arbetsmarknads 
enheten 

Ungdoms 
enheten 

Funktionshinder 
enheten 

Barn 
enheten Psykiatri 

enheten 

Familje- 
mottagning 

Göteborgs Stad SDF Majorna-Linné 

? 



VI VILLE….. 
 Synliggöra missbruket i barnfamiljer 

 
 Se och lyfta fram barnen i all verksamhet 
 
 Lyfta fram föräldraskapet i vuxenarbetet 
 
 Erbjuda samtidiga insatser 
 
 Använda en modell för strukturerad samverkan 
 
 Skapa rutiner för nyttjande av kompetenser 

mellan enheter 



SÅ HÄR HAR VI ARBETAT 
Två modeller  



SAMVERKANSMODELL I FYRA STEG 
(BIMSAM) 
Komplexa ärenden 
Behov av samordning 
Har barn hemma 
Flera enheter inblandade 
 Initieras av: 
 Enheten för ekonomiskt bistånd 
 Vuxenheten 
 Barn- och ungdomsenheten 
 



ETT BIMSAM ÄRENDE 

 Tonåring röker cannabis ibland, skolkar mm 
 Föräldrar bråkar 
 Pappa dricker (?) 
 Mamma hjärnskada 
 Professionellt idémöte 
 Förslag till familjen - samtycke 
 Samordnade insatser från ”nya” enheter 
 Insatser fortgår 

 



KONSULTATIONSMODELLEN 

 Använda resursen öppenvård som social service 
 

 Öppenvård vuxna till BoU 
 

 Familjemottagning till Vuxen öppenvård 



ETT KONSULTATIONSÄRENDE 

 Tonåring ansöker om bistånd 
 

 Föräldrar riskkonsumenter av alkohol 
 

 Utredning av tonåringens situation 
 

 Öppenvården vuxna in 
 

 Gemensamma bedömningar 
 
 
 



DET HÄR HAR VI NÅTT……… 

 Fler har ökad och delad kunskap om barns behov 
och villkor i familjer där det finns missbruk 
 

 Nya sätt att samarbeta i flera typer av ärenden 
 

 Fler vet om varandra 
 

 Fler tänker utanför ramarna 
 

 Ökat nyttjande av våra resurser 



OCH ÄNDÅ BARA BÖRJAN……………….. 
Vad kan var och en bidra med? Implementera det 
samverkande arbetssättet i alla enheter genom: 
 Tydligt beslut i högsta ledningen om ett 

samverkande arbetssätt 
 Skapa tydliga generella samverkansforum på 

alla nivåer i organisationen 
 Fortsatt arbete med rutiner och checklistor 
 Se över metoder  



VISST LÅTER DET ENKELT! 
Implementerings svåra konst…… 



Från JA vad 
bra till ett 
fungerande 

arbete 

”Det är ju 
BoU som 
utreder 
barn” 

”Inga problem, vi 
har alltid 

ANMÄLT när 
det finns barn”  

”Så arbetar 
vi redan ….. 
när det finns 

tid” 

”Hur gör vi 
när….?”  
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