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Vuxenhabilitering

Barnhälsovård



Mål för behandling

Mål – att förändra barnets situation från en risksituation till en 

situation som är tillräckligt bra för en positiv utveckling för 

barnet



Vilka familjer vänder sig ALHVA till?

Föräldrar med långvariga psykisk ohälsa/sjukdom och 

överlappande svårigheter som missbruk/våld och 

socioekonomiska problem.

• Föräldrarna har behov av att verksamheter gemensamt 

tar ett ”helhetsgrepp”.

• Föräldrarna har ofta en bristande mentaliseringsförmåga.

• Föräldrarna och deras barn är i behov av långsiktigt stöd.



Ramar
Personal
• Ansvarig chef
• Teamledare 50%
• Två familjebehandlare 100%

Socialsekreterare utreder och beviljar ett bistånd.

Åtta familjer är pågående samtidigt i ALHVA.

Familjerna aktualiseras via ALMAs konsultationsteam eller 
via direktkontakt med teamet.

Föräldrarna tillfrågas om medgivande till att samverka med 
vårdgivare och myndigheter i syfte att hjälpa familjen.



Innehåll i ALHVA

• Om möjligt etablera kontakt under graviditeten.

• Arbete i hemmet minst två gånger i veckan med fokus på 
kontakt och samspel mellan barn och förälder.

• Familjegrupp en gång varje vecka.

• Samverka med andra verksamheter kring stödjande nätverk 
och familjens socioekonomiska situation.

• Förbereda för förskola där barnets behov av trygga relationer 
tillgodoses.

Behandlingen pågår till barnet är inskolat på förskola och det 
fungerar för familjen





Samverkan med socialsekreterare

• Socialsekreteraren med vid tre tillfällen i hemmet under 

kartläggningsperioden.

• Kontakt under behandlingen samt vid akuta situationer.

• Bedöma, informera och samverka om familjens 

ekonomiska situation. 

• Ordna för familjen så att basen i form av hyra, mat och 

kläder finns.

Teamet tar ansvar för att basen fungerar



Samverkan med MHV och BHV

MHV

• Tillsammans med familjen planera för MHV besöken, 

förlossningen och tiden på BB.

• I samråd med föräldern bestämma BVC och knyta kontakt.

BVC

• Tillsammans med familjen planera för BVC besöken.

• Tätare och längre besökstider.

• Journalföra för framtiden.



Samverkan med vuxenpsykiatrin

Trots långvariga psykiska svårigheter inte självklart att 
en bedömning gjorts inom specialistpsykiatrin

• Hjälpa förälder i kontakt med akutpsykiatri, 
öppenvård och heldygnsvård.

• Se till att kontakten bibehålls och rätt hjälp erbjuds.

• Skapa tillgänglighet och kontinuitet – Alhva arbetar 
för att ha kontakt med en och samma läkare på de 
olika psykiatriska.



Arbete i kontakt och sampel

• Bedömning av föräldern, barnet och av kontakt och 
samspel. 

• Hjälpa föräldern att se och förstå sitt barns signaler och 
svara på dem så att barnet känner sig förstått. 

• Skapa positiva möten mellan föräldrar och barn och öva 
på att vara en tillgänglig förälder.

• Sufflera barnet.

• ”Fylla på” förälder och barn.



• Samarbeta med Förskole-
förvaltningen om lämplig 
förskola.

• Presentera ALHVA och 
familjen i förskolan.

• Planera för inskolning.

• Påbörja fortbildning och 
handledning av 
anknytningspedagog samt 
arbetslag.

• Familjebehandlaren följer 
med föräldern en gång i 
vecka vid lämning eller 
hämtning.

Samverkan med förskolan



Avslut i Alhva

I familjegruppen.

Med familjen och befintligt nätverk.

Med samverkanspartners.

Med familjebehandlaren.  







Tack för er 

uppmärksamhet!


