
 
 

Utvecklingsarbete för barn 

och unga i familjer med 

missbruk och/eller psykisk 

ohälsa i Örebro län 

 
 

Vi måste prata 

2017-05-19 

Johanna Karlsson 

Sofias mamma 

http://www.anhoriga.se/nkaplay/barn-som-anhorig/filmer-om-psykisk-ohalsa-i-familjer/sofias-mamma-lider-av-depression/


Anhöriga barn ska uppmärksammas och 

erbjudas hjälp 

Syfte 

Att skapa ett systematiskt, långsiktigt och hållbart arbetssätt för 

kommuner och landsting där barnperspektivet genomsyrar och 

tillämpas inom arbetet med familjer med psykisk ohälsa och missbruk. 

 

Huvudmål 

Stöd till barn och föräldrar ska ges genom ett välfungerande 

arbetssätt. Arbetssättet ska medföra att barn med risk att fara illa 

identifieras och därmed ska få snabbt och adekvat stöd.  



Budskap till vuxna från barn som är anhöriga i 

Örebro län 



Rätten till jämlika och 

trygga uppväxtvillkor 

• Barnkonventionen 

• Socialtjänstlagen 

– 14 kap. 1 § första stycket SoL 

– 5 kap. 1 § SoL 

• Hälso- och sjukvårdslagen 

– 2 g § HSL  

• Regeringens ANDT-strategi 

– Mål 5 

• Kommissionen för jämlik hälsa 

• Överenskommelserna för 

psykisk hälsa 

 

 



Vilken kännedom har du om lagstiftning 2g § HSL? 

Namn Antal % 

A. Jag hade inte kännedom/kunskap 
om lagstiftningen tidigare. 

14 20 

B. Har kännedom om lagstiftningen 
sedan tidigare men ingen större 
kunskap om vad det innebär för mitt 
arbete. 

39 55,7 

C. Har kännedom/kunskap om 
lagstiftningen sedan tidigare och 
använder mig av den i praktiken samt 
förmedlar ut till medarbetarna. 

17 24,3 

Total 70 100 

Svarsfrekvens 

98,6% (70/71) 



Hur många barn upp 

till 18 år har minst en 

förälder med 

missbruk och/eller 

psykisk ohälsa i 

Sverige?  

 



Det gäller vart 

femte barn  

17% av alla barn 

under 18 år har 

minst en förälder 

som vårdas på 

sjukhus eller via 

öppenvården för 

missbruk och/eller 

psykisk ohälsa 
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Ojämlik hälsa inte bara i barndomen  

• Mer än dubbelt så många går ut grundskolan med 

ofullständiga betyg 

• Fyra till sju gånger högre risk att utveckla eget missbruk  

• Dödligheten under tiden som ung vuxen är nästan tre 

gånger högre 

• Försörjningsstöd är fyra gånger vanligare 

• Sjukhusvårdade självmordsförsök är trefaldigt högre 

 



Både barnet och samhället tjänar på 

investeringar för barn som anhöriga – 

Ekonomisk hållbarhet 

 

Samhället kan spara 35 miljarder kronor per år om 

anhöriga barn utvecklar samma hälsa som resterande barn 

där vissa mår bra andra mindre bra 

 

Detta motsvarar 1 miljard kronor per år för Örebro län 



• Adekvat information och svar på frågor 

• Hjälpa familjen att tala om problemen 

• Låta barnen ge uttryck för sin oro och sina 

upplevelser 

• Extra omtanke och visad förståelse 

• Det är inte ditt fel 

• Andra trygga vuxna 

• Kamratrelationer och fritidsintressen 

• En fungerande vardag med rutiner och 

struktur är viktig 

• Lek och lärande 

• Fungerande skolgång 

 

 

 

Det går att förebygga med 

kompensatoriska åtgärder - 

Öka skyddet, minska risken 

 

Barn och unga berättar Bästa priset: en nykter mamma 

http://www.anhoriga.se/nkaplay/barn-som-anhorig/barn-och-unga-berattar/barn-och-unga-berattar/
http://www.anhoriga.se/nkaplay/barn-som-anhorig/barn-och-unga-berattar/basta-priset-en-nykter-mamma/




Utvecklingspotential i Örebro län utifrån 

kartläggning 2015 

Vi har också många goda exempel på välfungerande arbete! 

 

Men – det är ojämlika förutsättningar för anhöriga barn i länet! 

• Råder på många ställen en 

– Otydlighet i ansvarsfördelning internt och externt  

– Osäkerhet kring att prata om barnen 

– Osäkerhet kring vad man gör med informationen 

– Okunskap om lagen 

– Okunskap om målgruppen  

• Det är inte självklart att alla frågar om barnen eller om 

missbruk/psykisk hälsa i familjen 

• Rutiner, checklistor och styrdokument är i majoriteten av 

verksamheterna okända 

• Saknar ofta styrning och ledning i frågan  

• Insatser bygger oftast på eldsjälar 

 



När vi vill prioritera 

målgruppen – piloter i 

projektet 



Implementering av systematiskt, långsiktigt och 

hållbart arbetssätt – steg för steg 

Grundförutsättning: Tydlig styrning och ledning utifrån 

samsyn med verksamheten att målgruppen ska prioriteras 

 

• Steg 1: Kartläggning av behov 

• Steg 2: Målsättning 

• Steg 3: Stanna upp – Planering samt Resursbedömning 

• Steg 4: Utformning av utvecklingsarbetet 

• Steg 5: Genomförande och uppföljning 

• Steg 6: Uppföljning och utvärdering 

• Steg 7: Förbättring och spridning 

 

 

 



Utvecklingsområden 

• Tydlighet ger trygghet!  

• Förstå – vilja – kunna  

 

• Integrera barnperspektivet och 

barnrättsperspektivet i ordinarie 

arbete – uppdragsbeskrivning 

och struktur 

• Ökad samverkan för barnets 

bästa 

• Ökad förståelse och kunskap om 

målgruppen 

• Ökad förståelse och kunskap om 

orosanmälan  

• Ökad förståelse och kunskap om 

stödinsatser till barn och förälder 

• Kontinuerlig uppföljning 

 



Integrera barnperspektivet 

och barnrättsperspektivet i 

ordinarie arbete 

 

 

• Orosanmälan ska göras vid kännedom 

eller misstanke att barnet far illa 

alternativt tillsammans med patienten 

gör en egen anmälan till socialtjänsten  

• Ta reda på om patienten/brukare har 

närstående/anhöriga 

barnfamiljesituation 

• Ta reda på barnets familjesituation 

• Gör en bedömning av barnets situation 

utifrån barnets bästa 

• Ge patienten eller vuxen anhörig 

information utifrån barnets bästa 

• Hjälp patienten att prata med barnet 

utifrån barnets bästa  

• Bjud in patienten och barn eller barnet 

enskilt för samtal utifrån barnets bästa 

• Ge barnet råd och stöd utifrån barnets 

bästa 

• Ge föräldern råd och stöd i sitt 

föräldraskap utifrån barnets bästa 

 





Rymden  

• Stödverksamhet till barn i 

Karlskoga som lever nära 

missbruk och psykisk ohälsa 

 

• Samverkan mellan socialtjänst, 

skola, kyrkan, Region Örebro län, 

folkhälsa  

 

• Antalet barn ökar 
• 2014 ca 5 barn 

• 2015 ca 10 barn 

• 2016 över 40 barn 

• 2017 minst 50 barn 

 

• Föräldraskapsstöd  

 

• Vad finns det för stödinsatser i din 

kommun eller region?  

http://www.karlskoga.se/Stod--omsorg/Familj-barn-och-ungdom/Stod-till-barn-och-unga-vars-foraldrar-brister---Rymden.html


Barn som anhöriga på 

akuten på Karlskoga 

lasarett 

 

• Intoxblankett – statistik över 

förgiftningar på akuten 

• Följer antalet 

orosanmälningar 

• Utveckling genom att koppla 

ihop intoxblanketten med 

orosanmälan 

• Föreläsning och diskussion 

med socialtjänsten 



Det går att skapa 

förutsättningar i 

samhället för att 

hjälpa barn som 

anhöriga 

 

Vad är nästa steg för dig 

och din verksamhet?  



SAVE THE DATE  

 
Konferens om barn och unga 

som anhöriga i familjer med 

missbruk och psykisk ohälsa 

 

 

Datum: 8 december 

Tid: 8.30-15.30 

Plats: Örebro Slott 

Målgrupp: Politik, ledning, 

tjänstepersoner, 

verksamhetsnära  



johanna.karlsson@karlskoga.se 

0586-622 39 


