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Nationellt utvecklingsarbete av stöd till 
barn i familjer där 
• Missbruk
• Psykisk sjukdom
• Psykisk funktionsnedsättning
• allvarlig sjukdom eller skada 
• Förälder oväntat avlider 
• våld förekommer
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ANDT-strategin 2011-2015

Mål 2: Skydda barn mot skadliga effekter av ANDT

1. Färre barn ska födas med skador orsakade av 
alkohol, narkotika, dopning eller tobak 

2. Barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom 
eller psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas 
ändamålsenligt stöd 



ANDT-strategin 2016-2020
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”… att skyddet för barn är en målsättning 

som ska genomsyra hela strategin och 

integreras i samtliga relevanta delar i 

strategi arbetet.”



Utgångspunkten har varit…
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• barns behov måste alltid uppmärksammas då 
föräldrar med allvarliga svårigheter är kända i hälso-
och sjukvård och socialtjänst

• för att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer 
krävs ett barn-, familje- och föräldraskapsorienterat 
arbetssätt  i hälso- och sjukvård och socialtjänst samt 
att förskola och skola ska involveras.
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Ny kunskap om behov, omfattning och 
konsekvenser har tagits fram.

Redovisas i
• fem registerstudier, 
• fyra kartläggningar, 
• sju kunskapsöversikter, 
• två utvärderingar och 
• två hälsoekonomiska studier. 



Inom ramen för uppdraget har
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• Strukturer för stöd och kompetens byggs upp inom 
hälso- och sjukvården

• Utvecklingen i socialtjänsten mot ett samordnat 
arbets-sätt är påbörjad

• Grunden är lagd för kompetensutveckling i förskola 
och skola

• Nka etablerats som en långsiktig stödstruktur 
gällande barn som anhöriga
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• Utbildningsinsats för nyckelpersoner

• Fördjupningsstudie om samverkan

• Planeringsunderlag av ett Centrum för Fetala 
Alkoholspektrumstörningar C-FASS i VG

• Uppföljning av ny målinriktad bhv i Stockholm

• Planering av en regional klinisk pilotverksamhet 
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• Planering av en ny svensk prevalensstudie rörande 
FAS/FASD

• Kunskapsöversikt om metoder för utredning, 
diagnostisering och stöd till barn med FAS/FASD

• Registerstudie rörande barn som föds med neonatalt 
abstinenssyndrom

• Kunskapsunderlag för pedagoger om barn och 
elever med medfödda skador av  alkohol
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Barn som föds med alkohol och drogskador 

lyfts fram som en högprioriterad grupp
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För varje barn där satsningen förebygger 

senare allvarliga konsekvenser är det 

förutom minskat lidande för den enskilde 

och familjen en avsevärd besparing för 

samhället. 



TACK!

Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se
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Webbutbildning 
Barn som anhöriga – Våga fråga
http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/

Utvecklingspaket
Sju timmar om… på Skolverkets webbsida
http://www.skolverket.se/skolutveckling/sju-timmar-om

Kunskapsguiden.se
kunskap och vägledning i att införa ett familjeorienterat arbetssätt i 
socialtjänsten
http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-
unga/Teman/Familjeorienterat-arbetssatt/Sidor/default.aspx


