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Några av de frågor som diskuterats på 
föreläsningarna: 

”Om chefen inte gör något kan vi då 
göra en orosanmälan anonymt?”

”Får vi lämna ut barnet till en förälder 
som är berusad? Hur gör vi? Och var-
för?”

”Varför ska vi göra en orosanmälan om 
det ändå inget görs? 

”De barn ni möter på Ersta Vändpunk-
ten, vad uttrycker de att de önskar och 
behöver av förskolepersonal och andra 
vuxna i deras omgivning?” 

Därför finns Vändpunkten 
Att växa upp i en familj med missbruk eller leva  
som anhörig kan medföra allvarliga psykiska och 
sociala svårigheter.  
 Människor som har vuxit upp med missbrukande 
föräldrar har en ökad risk för bland annat psykisk 
ohälsa, allvarliga relationsproblem, svårigheter i  
skolan och eget missbruk.  
 Samhället behöver en mottagning där personer  
som lever med eller har vuxit upp med missbruk  
kan få professionell hjälp. En mottagning som  
inte är organiserad kring missbruk, utan kring  
den anhöriges behov. 
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Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete,  
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Känner du oro  
för ett barn?

Till Ersta vändpunkten kan du vända  
dig om du har frågor som rör missbruks- 

problematik. Vår verksamhet är till  
för dig som anhörig samt om du är  
verksam i miljöer där barn vistas. 

Att arbeta med barn  
Mycket som sker i familjen i samband med  
alkohol eller drogberoende är obegripligt för barnen. 
På Vändpunkten finns det möjlighet för barnen att 
berätta om sina upplevelser, dela erfarenheter och  
lära sig mer om beroendesjukdomen utifrån barnets 
ålder och förmåga. En viktig del i arbetet med  
småbarn är förälderns delaktighet i processen. 

Vi har tystnadsplikt 
Alla som arbetar på Vändpunkten har tystnadsplikt. 
Vid kännedom om eller misstanke att ett barn  
far illa upphör vår tystnadsplikt och anmälnings-
skyldigheten träder in.

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver 
sjukvård och socialt arbete, utbildning och 
forskning, professionellt och non-profit.

Nya vägar till stöd för barn i 
familjer med beroende
– ett samarbete mellan Ersta 
Vändpunkten och Södermalms 
stadsdel kring missbruk i förskolan.



Projektet har resulterat i följande 
åtgärder: 

Rutiner och handlingsplaner för för-
skolan har utarbetats; vad kan/får per-
sonal göra om det kommer en berusad 
förälder till förskolan, vad innebär an-
mälningsplikt, hur pratar man med barn 
om missbruk och hur kan förskoleperso-
nal hjälpa barnen vidare. 

Ny metod för stöd för barn i förskole-
åldern, 4-6 år, och deras föräldrar 
har utarbetats och provats på Ersta 
Vändpunkten. Det är första gången för-
skolebarn och deras föräldrar kan erbju-
das hjälp i gruppform inom Södermalms 
stadsdel. 

Ersta Vändpunkten har just avslutat 
ett tvåårigt projekt i samarbete med 
Södermalms stadsdel och kommu-
nala förskolor på Södermalm. 

Syftet med projektet är att ge stöd till 
personal på förskolan i frågor som 
gäller föräldrar med missbruk och att 
tidigare kunna upptäcka och ge stöd åt 
familjer med missbruksproblem.

Trots att det är viktigt att barn som 
växer upp i en familj med missbruk ska 
upptäckas så tidigt som möjligt och få 
den hjälp de behöver så finns det finns 
väldigt få verksamheter i Sverige som 
vänder sig till barn i förskoleålder och 
deras familjer. Dessutom saknar de 
flesta förskolor handlingsplaner för hur 
man ska hantera missbruksproblema-
tik. Här såg Ersta Vändpunkten att det 
fanns ett behov och en lucka att fylla.

Projektet har genomförts med stöd 
av Marcus och Amalia Wallenbergs 
minnesfond och Maria och Högalids 
sjukvårdsförening.

Barnombud har inrättats på samtliga 
förskoleenheter inom Södermalms 
stadsdel. Något som är unikt i Sverige. 
Barnombuden ska vara en stödfunktion 
vid misstanke om att ett barn far illa. 
Barnombuden ska verka för att barnper-
spektivet beaktas i arbetet på förskolorna 
och att barnens behov uppmärksammas. 

Föreläsning och fördjupning kring 
barn i familjer med missbruk har erbju-
dits till personal på förskolan. Vid för-
djupningsföreläsningarna har personalen 
fått en grundlig genomgång av Ersta 
Vändpunkten och Socialtjänsten om hur 
förskolan ska göra orosanmälningar när 
ett barn far illa. 

Färdigt material. Alla förskolor på 
Södermalm har inom projektets ram 
fått ett USB-minne innehållande ru-
tiner, handlingsplaner, föreläsnings-
material från utbildningsdagarna och 
kontaktlistor.


