
Barn som anhöriga till föräldrar 
med missbruk m.m. 

Bred nationell satsning  
för ändamålsenligt stöd 

 
SoS, FHI, SKL  

 
 

Merike Hansson 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utgår från ANDT-strateginGemensam styrgruppBarn är beroende av sina föräldrar för anknytning, trygghet, utveckling och hälsaFör att kunna ge det behöver föräldrar vara närvarande, lyhörda och bekräftandeDet finns olika situationer som försvårar för föräldrar att vara det, bl.a. sjukdomHandlar om barn i många situationer då barn och föräldrar kan behöva stöd 



Barn i riskmiljö (FHI) 
Barn som anhöriga (SoS) 

Barn till föräldrar i missbruks- 
och beroendevård (SKL) 

Olika målgrupper ... 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Olika begrepp och delvis olika/överlappande målgrupper Barn och unga i olika åldrarolika livssituationer, olika konsekvenser – från inga till omfattandeolika behov  FHI har utlyst 14 miljoner som ska gå till ett fåtal större projekt – selektivt förebyggande insatser för barn i riskmiljöer. Samarbete med forskningen krav.



... gemensamt mål:  
Nationellt utvecklingsarbete 2011–2014 
 

”ändamålsenligt stöd till barn och unga i familjer där 
föräldrar eller andra vuxna i barnets direkta närhet” 
  
• har missbruksproblem  
• psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning  
• använder våld  
 

+ för SoS: 
• har allvarlig fysisk sjukdom eller skada 
• oväntat avlider 
 

 



Fungerande strukturer 

• Pilotprojekt i en region och tre landsting 2012–2014  
• Policy, handlingsprogram, fungerande rutiner, ansvariga, 
journalsystem, kompetens m.m. 

 
 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
2 g § HSL (6 kap. 5 § PSL) Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med �1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,�2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller�3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.�   Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. Mycket är gemensamt – t.ex. behov av policydokument, handlingsprogram, rutiner etc. Samarbete med Linnéuniversitetet och NkA – projektledning, erfarenhetsutbyte, spridning etc.



Ökad kunskap 

Kunskapsöversikter  
 

• Skador av missbruk under graviditet, diagnostisering 
• Metoder för stöd till barn som anhöriga 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Systematiska kunskapsöversikter som grund för arbetet och fortsatt planering 



Ökad kunskap 
Kartläggningar   
 
• Antalet barn som anhöriga + analys av konsekvenser 
• Insatser för blivande och nyblivna föräldrar, späda barn 
• Strukturer för stöd kring barn med förälder som avlider 
• Läkemedelsmissbruk och föräldraskap 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kartläggningar som grund för analyser och fortsatt planering – såväl nationellt som regionalt och lokalt Görs också regionala kartläggningar i pilotregion/landsting



Ökad kunskap 

Uppföljning och utvärdering av metoder 
  

• Stöd till systematisk uppföljning av insatser  
• Utvärdering av metoder för stöd till barn som anhöriga  

• Beardslees familjeintervention och Föra barnen på tal 
• Barntraumateamet 

 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Stort behov av strukturerad lokal uppföljningUtvärdering av några metoder för stöd – diskussioner pågår med några universitetI FHI:s utlysning krav på samarbete med forskning



Ökad kompetens 

• Personal i förskola och skola (i samarbete med 
Skolverket) 

• Kompetensutveckling i pilotregion/landsting 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Samarbete kring förstärkt elevhälsa m.m.I samarbete med oss tagit fram en fördjupningsutbildning  - Att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården+ Vår skrift Föräldraskap och missbruk



Samordning och samverkan  
 

• Samverkan landsting/kommuner i pilotregion/landsting 
• Utvecklingsarbete i 4 – 5 kommuner för samordnade 
insatser för barn och föräldrar i familjer med missbruk 
 

• SoS, FHI, SKL – nationellt, regionalt, lokalt 
 

  



Spridning och stöd till implementering 

• Hemsida, nyhetsbrev, konferenser, seminarier och 
nätverk  
 

 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga 
  www.anhoriga.se 
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