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Pilotstudie om

The Family Model



Syfte

Att undersöka genomförbarheten 

av att implementera The Family Model

inom barn- och ungdomspsykiatrin, specialiserad vuxenpsykiatri och ev

primärvården i Sverige.



Frågeställningar

• Hur är acceptansen för modellen hos verksamheterna och enskilda medarbetare?

• Uppfattas modellen som enkel att lära sig och lätt att genomföra?

• Ett verktyg för ”alla” eller för specialiserade medarbetare?

• Vilka hinder och möjligheter för att använda sig av modellen i Sverige identifieras?

• På vilket sätt behöver modellen anpassas till svenska förhållanden inför ev

implementering i Sverige?

• Kan The Family Model förväntas bidra till att stärka samverkan mellan BUP och 

VUP och primärvården?

• Vilket stöd finns för The Family Model och liknande familjeorienterade insatser i 

befintliga styrdokument?



Del 1: 
Medarbetarundersökning

Mål: att inkludera medarbetare från en variation av olika verksamheter 

inom BUP, VUP och primärvård

Både enskilda medarbetare och hela team

Både erfarna och mindre erfarna medarbetare (barn som anhöriga)

Bekvämlighetsurval + snöbollsurval

Det ska vara enkelt att vara med



Vad innebär det att vara med?

• Att gå webbkursen

• Att vara med på utbildningsdagarna 2 och 3 oktober och/eller se 

filmerna från dessa

• Att svara på ett frågeformulär och ge feedback på hur man uppfattar 

The Family Model samt svara på egen yrkesbakgrund

• Att prova modellen i sin verksamhet är frivilligt och ligger utanför 

pilotstudien.



Intresset är stort

• Just nu: ett 20-tal medarbetare

• Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Halland

• Socionom/kurator, psykolog, sjuksköterska

• BUP: spädbarnsverksamhet, mellanvård, öppenvård

• VUP: öppenvård, mellanvård, slutenvård, ätstörningsmottagning, 

psykosteam

• Primärvård: team för barns och ungas psykiska hälsa

• Gärna hela team



Del 2: 
Genomgång av befintliga styrdokument

t.ex. vårdprogram, riktlinjer, SIP (samordnad individuell plan) som 

styr det dagliga arbetet i BUP, VUP och primärvården

Frågeställning: Vilket stöd finns för The Family Model och 

liknande familjeorienterade insatser i befintliga styrdokument?



Tidsplan

• September – november: Rekrytering av intresserade medarbetare/team och 

utbildningsinsatser

• September – december: genomgång av dokument

• December: Frågeformulär

• Januari: Rapport



Tack!
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