
SAMORDNAT STÖD TILL 
BARN OCH FÖRÄLDRAR I 
FAMILJER MED MISSBRUK 
 
                    



                      BAKGRUND 
 Socialstyrelsens nationella utvecklingsarbete 

gällande samordnat stöd till barn och föräldrar i 
familjer med missbruk 
 

 Varför valde Umeå kommun att vara med i 
projektet? 
 

Syfte: att med utgångspunkt i de 
processkartläggningar som genomfördes under 
2010-2011 som visade stora brister i samordningen 
av stödet till barn och föräldrar: 



BAKGRUND 
 utveckla samsyn och samverkan i arbetet med 

stöd till barn och föräldrar i familjer med 
missbruk.  
 

 förbättra nyttjandet av befintliga resurser genom 
en bättre samordning av stödet  
 

 erbjuda fler barn och föräldrar i familjer med 
missbruk ett adekvat stöd i ett tidigare skede 
 



                     DEFINITIONER 
 Utvecklingsarbetet är inte ett projekt.  
 
 Resultatet av utvecklingsarbetet ska finnas som 

en naturlig del i arbetet inom individ och 
familjeomsorgen efter den intensiva 
uppstartsfasen som pågår under 2013.  

 
 ”Våga fråga” är namnet vi använder för 

utvecklingsarbetet/arbetssättet.  
 



KOMMUNIKATION 
 IFO intranät 

 
 Stående punkt på ledningsträffar 

 
 Nyhetsbrev 

 
 Punkt på APT 

 
 Kick off, föreläsningar, skapa kontakter 



EN KÄNSLA AV SAMMANHANG 
 

Utvecklingsarbetet hänger ihop med kommunens 
vision, verksamhetsidé, uppdrag att hålla de 
ekonomiska ramarna m.m. Genom att förmedla en 
tydlig bild av kommunens övergripande arbete 
ökar känslan av sammanhang 





HUR ÄR VI ORGANISERADE I UMEÅ? 
 Hela kommunens organisation är förändrad 

 
 Dubbel specialisering 

 
 HLT / specialistnivå 

 
 Myndighetsutövning / öppenvård / erbjudande 

 
 Möjligheter och svårigheter med organiseringen 



3 ARBETSSÄTT 
 Upptäckt 
 
 Utredning 
 
 Insats 

 
 Arbetsgrupper med representanter från hela IFO 



EXEMPEL PÅ ÄRENDEN 
 Beskrivning av ärende i öppenvården (insats) 

 
 Beskrivning av ärende myndighetsutövning 

(utredning) 



HUR TÄNKER VI ATT VI SKA JOBBA 
 Checklista på mottagningsenheten där man 

frågar upp kring missbruk samt eventuella barn i 
familjen 

 På vuxenenheten ska alla personer med 
missbruk utredas med ASI 

 På barn och unga (specialistnivå) utredas med 
BBIC samt använda audit och dudit 

 Använda audit på försörjningsstöd avseende 
långvariga klienter 

 Samverkansrutiner håller på att arbetas fram 
mellan försörjningsstöd och barn/unga samt 
vuxenenheten 

 



HUR TÄNKER VI ATT VI SKA JOBBA 
 Använda signs of safety inom öppenvården barn 

och unga 
 Använda signs of safety och audit inom 

HLT/första linjen 
 Vid insatser på första linjen och specialistnivå 

gällande ungdom ska audit/dudit användas vid 
indikation. 

 Vid alla kontakter ska man fråga upp och prata 
om systemet. 

 På vuxenenheten samt inom vuxna öppenvård 
skall checklista användas för att fråga upp kring 
eventuella barn. 
 
 



HUR TÄNKER VI ATT VI SAK JOBBA 
 På familjerätten ska audit/dudit användas vid 

misstanke 
 När ett nytt ärende kommer in ska vi alltid kolla 

om det redan finns pågående ärenden och då 
kontakta ansvarig handläggare 

 Samverka i ärenden som är aktuella inom olika 
områden 

 Ökad samverkan myndighetsutövning och 
öppenvård 

 Hitta nya och flexibla lösningar på insatsnivå 
 
 



VAD BEHÖVS I ORGANISATIONEN 
 Utbildingar 

 
 Flexibla lösningar gällande inatser 
 
 Nya metoder 
 
 Evidens 

 
 Utvecklingsledarna 

 
 Sharepointbibliotek 



UPPFÖLNING 
 UFFE (Umeå kommuns forsknings och 

utvecklingsenhet) 
 

 LOKE 
 

 TRESERVA 
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