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Kunskap till praktik –  
utveckling av missbruks- och beroendevården  

Målet är att… 
- …brukare ska få bästa möjliga vård och stöd, när 

motivationen finns,  
 
- barn- och föräldraperspektivet 
      inom missbruks- och beroendevården 
 ska stärkas   
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Överenskommelse mellan 
regeringen och SKL 2008 -2010 
- Utveckla kvalificerat stöd för att omsätta Nationella riktlinjer och 

befintlig kunskap i praktisk verksamhet 
- Ta tillvara på den kompetens som finns lokalt och utveckla en 

långsiktigt struktur för kunskapsutveckling  
- Utveckla en struktur för erfarenhetsutbyte och för främjande av 

samverkan mellan kommuner, landsting, FOU, högskolor och 
universitet 

- Kommuner och landsting tar ett gemensamt ansvar för 
implementering av riktlinjerna 
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Fortsatt stöd 2011 & 2012 

- 2011 - Fortsatt stöd till länen med bl a finansiering av processledare, fora för 
erfarenhetsutbyte 
 

- Under 2012 Stöd till de åtta sista länen (Blekinge, Gotland, Halland, Jämtland, 
Kalmar, Kronoberg, Västernorrland och Sörmland) 
 

- Länsuppföljningar i alla län med fokus på prioriterade områden och 
långsiktighet 
 

- Fortsatt implementering av metoder för uppföljning i 15 län 
 UIV, Loke och Mångbesökarmodellen 
 
-    Fortsatt utveckling av brukarmedverkan 
 
- Ny överenskommelse om förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom 
 missbruks- och beroendevården 
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Stärk föräldrarna i deras föräldraskap 
– det stöttar barnen 

- Stödgrupper för barn med föräldrar med missbruk/beroende finns i de flesta 
kommuner. Når ut till få barn. Gruppverksamhet fungerar inte för alla barn.  

- Insatser/stöd riktat till vuxna runt barnen, inte minst föräldrarna, är ett 
annat sätt att stödja barnen. Saknas ofta idag. 

- Relationen mellan föräldrar och barn är en viktig  
skyddsfaktorn för barnen 

- Stöd i föräldraskapet för föräldrarna skapar bättre förutsättningar   
 för barnen. 
- Kan vara skyddande även om föräldern har egna  

svårigheter 
 

         Missbrukande föräldrar vill som alla  
          andra föräldrar sina barns bästa…. 
 

 
  

 
  

 
 
 

 
 
 



Samspelsmönster som bidrar till att 
problem utvecklas 

Alkohol-
missbruk  

hos föräldern 

• Familjekonflikter 
• Våld 
• Sammanhållning i 

familjen 
• Oförutsägbarhet 
• Övertagande av 

föräldrarollen 
• Bristande 

kommunikation 

Hur barn  
fungerar 

psykosocialt 

Källa: Barn som pårörende, 
Bente Storm Mowatt 
Haugland 
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Varför ta upp barn och föräldraskap? 

- Föräldrars missbruk får konsekvenser för barn och unga och för relationen i 
familjen   

 
- Missbruks- och beroendevården kan vara de enda som känner till att barn 

växer upp i de familjerna 
 
- Föräldrarna oroar sig ofta för hur barnen påverkas 

 
- Barnen kan behöva stöd eller skydd 

 
- Behandlingen blir oftare lyckosam när partnern och barnen involveras 
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Syftet med samtal om föräldraskap 

Målet är att föräldern ska 
 
- Bli medveten om missbrukets konsekvenser för barnet 

 
- Förstå vad som måste göras för att förbättra barnets situation 

 
- Vara beredd att genomföra förändring 

 
- Få stöd i att genomföra förändringen 
 
Målet är att barnet ska  
- Få stöd och hjälp vid behov 
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Kunskap till praktik genomför  
följande 
- Kartläggning för att förstärka barn- och föräldraperspektivet 
 
- Utarbetat en fördjupningskurs i föräldraskap för personal inom 

missbruks- och beroendevården 
 

- Ekonomiskt stöd till processledare i alla län för utveckling av 
föräldrastöd  
 

- Mentorskap i föräldrarollen 
 - stöd till brukarorganisationer  
 
- Stöd för utveckling av rutiner inom missbruks- och beroendevården 
 som syftar till att beakta barns behov av information, råd och stöd 

 
 

  
 

  
 
 
 

 
 
 



Förstärka barn- och föräldraperspektiv 
inom  missbruks- och beroendevården 

2013 2011 

Kartläggning I: 
Barn- och föräldra-
perspektiv i vården 

Rutiner  

Regionala 
konferenser 

Version 1 - 2012-04-22 

2012 2014 

Uppstart Förankring
sfas Kartläggning II: 

Stödinsatser för 
barnen 

Utveckling av 
insatser till barnen 

Fördjupnings
kurs 

Processledar-
program  

Ök 
SKL-
Reg 
25 
aug 

Ev. nationell 
konferens 

Utveckling av stöd 
i föräldraskap 

Utveckling av 
mentorstöd genom 

brukarorg. 

Metodutveck
ling 



Förstärkt stöd för barn till föräldrar 
med missbruk eller andra svårigheter 

SKLs satsning är en del av en nationell satsning  
 

SoS, FHI och SKL 
 

 
 
 



Vill du följa med i utvecklingen?  
 
www.skl.se/kunskaptillpraktik 
 
Prenumerera på nyhetsbrev från Kunskap till praktik   
    
Kontakta helena.asklund@skl.se 
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