
Malmö spädbarnsteam, Alhva och Ambulatoriet

hembaserad, verksamhetsövergripande behandling riktad till gravida, 

spädbarn och deras föräldrar.

Annelie Lindberg Utvecklingssekreterare  tele 040- 34094024        
annelie.lindberg@malmo.

Pia Davidsson Familjebehandlare Ambulatoriet tele 0734-249178  
pia.davidsson@malmo.se

Värna våra yngsta- späda och små barns rätt till hälsa och 
utveckling Stockholm 220913

mailto:annelie.lindberg@malmo
mailto:pia.davidsson@malmo.se


Bakgrund

 Startade 1994 i projektform och övergick 1998 till permanent verksamhet

 Syftet med verksamheten var att identifiera gravida kvinnor med drogberoende så tidigt som 
möjligt för att öka möjlighet till en drogfri graviditet och tidigt stöd

 Verksamhet har fram till idag byggt på råd och stöd och varit på frivillig basis



Nuläge

 Kunnat se en utmaning att motivera föräldrarna till fortsatt kontakt efter förlossningen

 Ökning av familjer som bedöms vara i behov av större insats än vad Ambulatoriets råd och 
stöd kan erbjuda

 Uppmärksammat behov av behandling med fokus på föräldraförmåga och barnets utveckling. 
Hela familjens livssituation beaktas



Mål för behandling

• att förändra barnets situation från en risksituation till en situation som är 
tillräckligt bra för en positiv utveckling för barnet 

• att verka för att barnets första år blir så fritt från stress som möjligt



Ramar

 Ansvarig chef både för Malmö Stad och Region Skåne

 Teamledare 50%

 Två familjebehandlare 100% från Malmö Stad 

 Två barnmorskor från Region Skåne samt en kurator

 Socialsekreterare utreder och beviljar ett bistånd

 Sex familjer i Ambulatoriet

 Familjerna aktualiseras via Ambulatoriets barnmorskor, ALMAs konsultationsteam eller direkt 
kontakt  med teamet

 Föräldrarna tillfrågas om medgivande till att samverka med vårdgivare och

myndigheter i syfte att hjälpa familjen



Övriga
Vårdcentral

Arbetsförmedling
Försäkringskassa

Bostadsbolag
SFI

Nätverk

Förskola
Barnhälsovård

Socialtjänst
Familjestöd

Barn och familj
Försörjningsstöd

Vuxenenhet

Beroendecentrum
/Vuxenpsykiatri

Öppenvård
Slutenvård

Mödrahälsovård

Kvinnokliniken



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 socialsekreterare

 Socialsekreteraren med vid två-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



Innehåll i Spädbarnsteamet 

 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 och samarbeta 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



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



Familjegrupp



Familjegrupp

Innehåll fast rutin:   

 Välkomnande med sång, sitta i ring med barnen i knät eller golvet, matstund, åter till 
golvet och sångstund och lek. Ibland när det är möjligt olika teman ex, mat, säkerhet 
spädbarnskunskap mm

Mål: 

 Att komma i tid

 Att vara med andra och ha fokus på sitt barn

 Att lära om barn genom andra



 Samarbeta med Förskole-
förvaltningen om lämplig förskola

 Presentera spädbarnsteamet 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 spädbarnsteamet

 I familjegruppen

 Med familjen och befintligt nätverk

 Med samverkanspartners

 Med familjebehandlaren  



TACK FÖR OSS!
Malmö Spädbarnsteam Alhva / Ambulatoriet



Reflektionsfråga

Vad tar ni med er för tankar kring vår verksamhet och 
sättet vi arbetar på


