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Barndomen är inte den kortaste perioden i våra liv utan
snarare den längsta eftersom vi bär den perioden med oss i
resten av våra liv.
- Alice Miller
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Sammanställt av folkhälsoförvaltningen, Karlskoga och Degerfors kommuner, januari 2018.
Huvudförtattare och kontaktperson: Johanna Karlsson
Foto: Frida Edlund
Teckning: Anhöriga barn i Örebro län
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”Att våga se ett barn som lever med förälder med
missbruksproblematik eller psykisk sjukdom är så
avgörande för just det barnets framtid. Vi vet att barnet
behöver få veta att det inte är hens fel att mamma eller
pappa inte mår bra, att det finns fler barn i samma
situation och att det finns andra sätt att leva sitt vuxenliv
på. Det är i grunden ett drogförebyggande arbete och ju
bättre och evidensbaserade metoder vi har desto större
nytta kan vi göra. Men det är vuxna som måste våga
fråga, våga agera och våga erbjuda!”
Maria Larsson, landshövding i Örebro län

-

”Vi måste ta ansvar politiskt för att dessa barn ska kunna
bryta mönster och inte ärva sina föräldrars beteende
utan få vara barn. Anhöriga barn och unga ska inte
behöva vara ansvarig för sina föräldrar. Politiken måste
göra det möjligt att avlasta med skyddsnät och vuxna att
kunna prata med, som skapar trygghet och kontakter.”
-

Christina Gustavsson, ordförande folkhälsonämnden
Karlskoga och Degerfors kommuner

”Polisen kommer i sitt arbete ofta i kontakt med barn
och unga som finns i olika typer av riskmiljöer. Exempel
på sådana miljöer är där det finns missbruk och psykisk
ohälsa. Dessa unga människor löper en större risk att
själva hamna i missbruk, kriminalitet och psykisk
ohälsa. Det är därför nödvändigt att samarbetet mellan
Polisen, sjukvården, skolan, socialtjänsten och andra
aktörer fungerar väl så att dessa unga utsatta får den
hjälp som är nödvändig. Detta är i allra högsta grad
också brottsförebyggande.”
-

Bo Andersson, polisområdeschef Örebro
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”Region Örebro län har en viktig roll i arbetet med att
fånga upp och ge stöd till barn som lever i familjer med
missbruk och psykisk ohälsa. Regionen erbjuder
stödgrupper för barn och föräldrar/anhöriga med fokus
på psykisk ohälsa. Inom regionen finns det även
barnombud som bidrar till att stärka arbetet med att
uppmärksamma barnen. Barnombuden har i uppdrag att
stödja sina kollegor inom hälso- och sjukvården för att
öka medvetenheten hos alla medarbetare för att bli
bättre på att uppmärksamma barn som anhöriga och
erbjuda ändamålsenligt stöd. För att öka fokus på barn
som anhöriga inom hela hälso- och sjukvården har även
en kompetensgrupp tillsats.”
-

Rikard Simonsson, Regiondirektör
Region Örebro län

”Det är viktigt att se barnen då de behöver bekräftas i
att någon ser dem och deras situation så att de också
vågar be om hjälp. I arbetet med att uppmärksamma
och erbjuda information och stöd är det viktigt att de
tjänstepersoner som träffar de vuxna pratar och frågar
om barnen så att de finns med i alla bedömningar runt
den vuxne. Vi som träffar på de vuxna erbjuda insatser
till barnen och motivera de vuxna så att de ger sina
barn tillåtelse att ta emot de olika insatser som erbjuds.
Det är svårt att lyckas med insatser till barnen om inte
föräldrar uttalat till barnen att det är tillåtet att vara
med. Då först vågar barnen öppna sig och vara
närvarande.”
-

Gabriella Mueller Prabin, socialchef
Kumla kommun
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-

Christina Gustavsson, ordförande folkhälsonämnden
Karlskoga och Degerfors

Sammanfattning
Under 2015 gav FN:s Barnrättskommitté Sverige skarp kritik med utgångspunkt i hur landet
levde upp till Barnkonventionen. Främst utifrån barn i utsatta situationer. Samtidigt startade
utvecklingsarbetet BUSA – Barn och Unga Som Anhörig. Projektet har genomförts 20152017 i syfte att skapa ett systematiskt, långsiktigt och hållbart arbetssätt för kommuner och
regioner där barnperspektivet genomsyrar och tillämpas inom arbetet kring familjer med
psykisk ohälsa och missbruk. Projektet har fokuserat på verksamheter inom psykiatri och
socialtjänst.
Resultatet från genomförs länsövergripande kartläggning åskådliggjorde ojämlika
förutsättningar för anhöriga barn i Örebro län. Möjligheten till hjälp och stöd berodde på var
barnet bodde, vilken problematik föräldern hade, var föräldern fick hjälp samt vem som
hjälpte föräldern. Trots rådande lagstiftning och Barnkonventionen fanns brister som
medförde att anhöriga barns rättigheter inte uppfylls. För att genomföra en förändring i arbetet
kring målgruppen krävdes systematiska, långsiktiga och hållbara arbetssätt samt
tydliggörande från politiker och chefer att utvecklingsarbete kring målgruppen ska prioriteras.
Resultatet från kartläggningen utkristalliserade ett förslag till processarbete för att forma
systematiska, långsiktiga och hållbara arbetssätt. Genom processarbete i pilotverksamheter
har ett arbetssätt utformats, kallat BUSA-metoden. Metoden har utgjort ett metod- och
processtöd i arbetet med pilotverksamheterna. Genom att utgå från verksamheternas behov
och delaktighet i utvecklingsarbetet har verksamheterna ökat sin inkludering av barn som
anhöriga i ordinarie arbete genom ökad samsyn och fokus på målgruppen. Resultatet visade
att förändring i arbetssätt är möjlig när vilja finns.
Trots de skyddsnät som finns i lagstiftning och Barnkonvention behövs systematik och
kunskap för att implementera arbetet med barn som anhöriga i ordinarie arbete. För att
uppfylla anhöriga barns rättigheter krävs en prioritering på olika nivåer som uppnås genom
systematiskt, långsiktigt och hållbart arbete.
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Inledning
Att investera i insatser som främjar barn och ungas hälsa och därmed skapar jämlika
uppväxtvillkor är av stor vikt för den framtida samhälls- och folkhälsoutvecklingen1. När
föräldrar eller andra vuxna i familjen har allvarliga svårigheter påverkas hela familjen.
Missbruk, psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning får alltid konsekvenser för de
anhöriga. Barn som anhöriga är särskilt sårbara, av flera olika skäl. Dels är de beroende av de
vuxna i familjen, dels kan de ha svårare att förstå vad som händer samt orsakerna till varför
det händer. Barn och unga påverkas negativt av de vuxnas och sin egen oro. Det handlar om
förändringar i vardagen, bristande omsorg, svåra upplevelser och stort ansvarstagande för
barnet. Problemen i familjen kan påverka föräldrarnas möjligheter att ge barnen stöd2. När
ungdomar tillfrågats vad som är känsligt att prata om kommer våld och missbruk i hemmet på
första plats3. Det är viktigt att underlätta för anhöriga barn att våga prata om det.

Förutsättningar vid projektstart
Genom projektmedel från Folkhälsomyndigheten samt på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro
län har folkhälsonämnden i Karlskoga och Degerfors kommuner haft i uppdrag att under
2015-2017 samordna det regionala utvecklingsarbetet BUSA4 – Barn och unga som anhörig.
För uppdraget tillsattes en projektledare på 50 %. Projektet förväntades utveckla arbetssätt
med utgångspunkt i behov för målgruppen, vilket uppmärksammats genom tidigare regionala
projekt, befintliga stödgruppsnätverk5 samt Junisrapporten6.
Barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa har både rätt till och behov av att
uppmärksammas samt få information och stöd utifrån sin situation. I Örebro län finns
stödverksamheter till barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa. Det finns också ett
flertal föräldrar som får stöd inom socialtjänster och psykiatrins verksamheter7. Dock har det
för flertalet stödverksamheter varit svårt att hitta och rekrytera anhöriga barn. Detta innebär
att barnen inte får ta del av det stöd de har rätt till. Med detta som bakgrund har BUSAprojektet genomförts i syfte att ta fram ny kunskap om grundförutsättningarna för att förbättra
arbetet med att alla ska uppmärksamma barnen för att i nästa steg se till att barnen får det stöd
de behöver.

Barn som anhöriga – omvärldsorientering
Barn har enligt Barnkonventionen rätt till skälig levnadsstandard, stöd och skydd samt social
trygghet och utveckling8. Verksamheter som kommer i kontakt med barn och föräldrar ska
1

Leifman, H., Raninen, A. & Sundelin. (2014).
Socialstyrelsen. (2013).
3
Raninen, A. & Odö, K. (2017).
4
För förtydligande av BUSA som förkortning, se bilaga 2
5
För förtydligande, se bilaga 2
6
För förtydligande, se bilaga 2
7
Sveriges kommuner och landsting. (2013).
8
United Nations. (1989).
2
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utgå från barnets bästa. Arbetet med barn som anhöriga lyfts i Socialtjänstlagen9 och Hälsooch sjukvårdslagen10 samt regeringens ANDT11-strategi12. Där tydliggörs att barn i familjer
med missbruk och psykisk ohälsa ska uppmärksammas och erbjudas information och stöd.

Det gäller vart femte barn
Studier visar att närmare åtta procent av alla barn någon gång under uppväxten har en förälder
med så allvarligt missbruk eller psykisk ohälsa att föräldern får sjukhusvård. När även
öppenvård för missbruk eller psykisk ohälsa samt missbruksrelaterade domar räknas in är
andelen barn 17 procent13.

Flera risker för unga med missbrukande föräldrar
Bland de ungdomar som har missbrukande föräldrar, är det mer än dubbelt så många som går
ut grundskolan med ofullständiga betyg jämfört med övriga unga. Bland de ungdomar som
har en förälder som vårdats för missbruk är det fyra till sju gånger fler som utvecklar eget
missbruk jämfört med andra unga. Dödligheten under tiden som ung vuxen är nästan tre
gånger högre och försörjningsstöd är fyra gånger vanligare hos anhöriga14.

Psykisk ohälsa riskerar att gå i arv
Mer än hälften av de barn som haft en förälder som vårdats på sjukhus för psykisk ohälsa har
som unga vuxna själva vårdats inom psykiatrisk specialistvård. Även sjukhusvårdade
självmordsförsök är trefaldigt högre i anhöriggruppen15.

Alla tjänar på det
Att erbjuda ändamålsenligt stöd till anhöriga barn kan minska det personliga lidandet. Utöver
detta visar en ekonomisk analys att kostnaderna för samhället skulle kunna minska med 35
miljarder per år, om anhöriga barn skulle utvecklas jämlikt med övriga barn i samhället16.

Rätt stöd kan förebygga
När förälder eller annan närstående drabbas av allvarliga svårigheter påverkar det alla i
familjen, familjeklimatet, föräldrarnas psykiska hälsa, förutsättningarna för föräldraskap,
vardagen och hur barnen mår. Stödet för dessa familjer behöver inriktas på både familjens,
föräldrarnas och barnens behov. Det handlar om att stärka skyddsfaktorer, ofta genom olika
åtgärder. Studier visar också att rätt stöd kan förebygga ohälsa hos anhöriga barn17.
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Socialtjänstlagen (2001:453), SoL
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL
11
För förtydligande, se bilaga 2
12
Regeringen. (2015/16).
13
Hjern, A. & Manhica, H. (2013).
14
Hjern, A., Arat, A. & Vinnerljung, B. (2014).
15
Hjern, A., Arat, A. & Vinnerljung, B. (2014).
16
Hovstadius, B., Ericson, L. & Magnusson, L. (2015).
17
Socialstyrelsen. (2016).
10

8

Syfte och mål
Projektets syfte har varit att skapa ett systematiskt, långsiktigt och hållbart arbetssätt för
kommuner och region/landsting där barnperspektivet genomsyrar och tillämpas inom arbetet
kring familjer med psykisk ohälsa och/eller missbruk.

Projektmål
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
information och stöd.
Delmål 1: Genomföra en kartläggning och analys av verksamheters behov av
kompetenshöjning och stöd i arbetet med att utveckla arbetssätt och rutiner för att upptäcka
och erbjuda stöd till barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa.
Delmål 2: Analys av förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbetssätt för att upptäcka
och erbjuda stöd till barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa
Delmål 3: Skapa en långsiktig plan utifrån analysen. Planen ska innehålla SMARTa mål
(Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsbundet), prioriterade aktiviteter, plan för
implementering, plan för vidmakthållande samt en utvärderingsplan.
Delmål 4: Att arbeta utifrån den utarbetade planen från delmål 3, vilken kan komma att
innebära kompetenshöjande aktiviteter och att stödja och handleda verksamheter i
implementeringen att påbörja nya arbetssätt och rutiner.
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Metod
Teoretiska utgångspunkter
Grunden i BUSA-projektet utgörs av tre teoretiska utgångspunkter. Dessa har valts då de
utgår från ett processinriktat förhållningssätt, vilket utgör grunden i projektets syfte och mål.
Samtidigt kompletterar de varandra genom att beröra olika delar i processen. Nedan följer en
presentation av de teoretiska utgångpunkterna.

Pyramiden för arbetet kring barn och unga som anhöriga
En modell som har genomsyrat projektet är pyramiden för systematiskt arbete kring barn och
unga som anhöriga. Pyramiden har utgjort ett analys- och metodstöd då den utgår från
lagstiftning som berör målgruppen. Under projektets gång har pyramiden utvecklats och
anpassats för att passa projektets berörda verksamheter samt det arbetssätt som har utformats
inom projektet. Modellen presenteras i figur 1.

Figur 1. Pyramiden för arbetet kring barn och unga som anhöriga
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Community readiness model
Arbetet kring barn och unga som anhöriga ser olika ut i Örebro län. Så också
förändringsbenägenheten för att utveckla arbetet med att uppmärksamma och erbjuda stöd till
målgruppen. I mötet med olika grupper har community readiness model [CRM] varit ett stöd i
processarbetet genom hela projektet. Grunden i projektet har varit att utgå från verksamheters
positionering i förändringsprocessen och därifrån undersöka vilka behov som finns för att
utveckla ett systematiskt arbetssätt. I figur 2 presenteras CRM, som beskriver i nio steg var i
förändringstrappan en verksamhet och dess ledande aktörer befinner sig när det gäller ett
specifikt ämnesområde18. Det processinriktade förhållningssättet som utgör BUSA-projektets
grund, förutsätter att hänsyn tas till CRM.

Figur 2. Community Readiness Model, CRM, en niogradig skala för bedömning av
förändringsbenägenhet

18

Folkhälsomyndigheten. (2014).
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European Drug Prevention Quality Standards
För att uppnå projektets syfte och mål har den processinriktade metoden European Drug
Prevention Quality Standards [EDPQS] utgjort strukturen för projektet. EDPQS är en
europeisk manual för drogförebyggande arbete och är organiserad kronologiskt i en
projektcykel med åtta projektfaser, vilket presenteras i figur 3. Metoden har tagits fram utifrån
behov av att systematisera och höja kvaliteten i det drogförebyggande arbetet i Europa19. I
BUSA-projektet har denna metod utgjort ett kvalitetsstöd genom hela processen. EDPQS har
varit grunden i arbetet med pilotverksamheterna. Genom arbetet med piloterna har strukturen
anpassats för att tydligare fokusera på konkret arbete kring barn och unga som anhöriga i
verksamheter. Denna struktur kallas för BUSA-metod.

Figur 3. EDPQS projektcykel

19

Folkhälsomyndigheten. (2015a).
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Länsövergripande kartläggning
En kartläggning genomfördes som uppstart på projektet. Syftet var att undersöka och
analysera verksamheters behov av kompetenshöjning och stöd i arbetet med att utveckla
arbetssätt och rutiner för att upptäcka och erbjuda stöd till anhöriga barn och deras föräldrar.
Syftet var också att analysera förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbetssätt.
Kartläggningen genomfördes i Örebro län med fokus på socialtjänst och psykiatri. Följande
metoder har använts vid kartläggning:


Enkäter har skickats till berörda chefer inom hälso- och sjukvården inklusive psykiatri samt
till berörda chefer inom kommunernas individ- och familjeomsorg. Hälso- och sjukvården
svarade på en enkät anpassad till redan pågående utvecklingsarbete. Enkäterna utgick från
lagstiftning, vilket gjorde att de hade vissa olikheter men bedömdes ändå som likvärdiga.
Samtliga enkätsvar var anonyma. Totalt har 89 verksamhetschefer, avdelningschefer och
enhetschefer svarat på utskickade enkäter. Enkäterna sammanställdes och analyserades i
Netigate.



Intervjuer med nyckelpersoner inom psykiatri och socialtjänst har genomförts för att
komplettera enkätsvaren och få en uppfattning av rådande situation och behov. Totalt
genomfördes 29 intervjuer med 42 personer under 2015. Intervjuerna spelades in och
transkriberades. Analysen av materialet genomfördes utefter metod för innehållsanalys av
kvalitativ data.



Underlag till kartläggningen inhämtades även från nätverksträff för barngruppsledare och
barnombud. SWOT-analys20 samt gruppdiskussioner var de metoder som användes. Totalt
deltog 42 personer på nätverksträffen. Datainsamlingen sammanställdes genom samma metod
som intervjuerna.

Pyramiden för arbetet kring barn och unga som anhöriga har utgjort ett analys- och
metodstöd genom hela kartläggningen.

En summerande rapport för kartläggningen finns på hemsidan
www.karlskoga.se/busa

BUSA-metoden – ett kunskapsbaserat arbetssätt
Resultatet från den länsövergripande kartläggningen utkristalliserade ett förslag till
processarbete för att forma systematiska, långsiktiga och hållbara arbetssätt utifrån Pyramiden
för arbetet kring barn och unga som anhöriga. Processarbetet har testats som metod inom
pilotverksamheter och har därefter fått namnet BUSA-metoden. Metoden har sin grund i
EDPQS och har i nästa steg anpassats för att tydligare fokusera på konkret arbete med barn

20

För förtydligande, se bilaga 2
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och unga som anhöriga i verksamheter. För att få till en förändring är implementering en
förutsättning21. I BUSA-metoden är implementeringen inkluderad i hela arbetsprocessen.
Utgångspunkten för implementeringen har varit Ramverk för implementering med kvalitet,
vilket är en sammanfattning av en systematisk litteraturöversikt gällande implementering22.
Som en viktig del i att omvandla idé till verklighet har även en struktur för tydlig
implementering använts genom hela processen. Strukturen har byggt på följande
frågeställningar: varför, vad, hur, när, vem och med vad. Nedan presenteras varje steg i
BUSA-metoden. På hemsidan www.karlskoga.se/busa hittar du metoden i sin helhet.










Grundförutsättning: Tydlig styrning och ledning samt samsyn i verksamheten att
målgruppen ska prioriteras
Steg 1: Kartlägg och analysera behov och resurser
Steg 2: Sätt upp mål för utvecklingsarbetet
Steg 3: Stanna upp och planera vad som ska genomföras
Steg 4: Utforma en plan för hur utvecklingsarbetet ska genomföras
Steg 5: Genomför det planerade utvecklingsarbetet
Steg 6: Följ upp och utvärdera utvecklingsarbetet
Steg 7: Förbättra arbetet med hänsyn till uppföljning och utvärdering
Steg 8: Sprid utvecklingsarbete och arbetssätt

Pilotverksamheter
Den länsövergripande kartläggningen skapade förutsättningar för att testa om ett systematiskt
arbetssätt kring barn som anhöriga var möjligt att implementera i ordinarie verksamhet. Detta
ledde till att projektet efterfrågade pilotverksamheter för att konkretisera och testa arbetssättet.
Totalt valde fem enheter att ingå ett samarbete i projektet.




Tre av enheterna fanns organisatoriskt inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg i en
kommun i Örebro län. Huvuduppdraget inom två av tre enheter var främst kopplat till vuxna.
En enhet hade barn och familj som huvuduppdrag.
Två av enheterna fanns organisatoriskt inom psykiatrin, Region Örebro län. Enheterna har
både ungdomar, unga vuxna och vuxna som patienter. Vanligast inom dessa enheter var längre
behandlingar med regelbunden patientkontakt.

För mer ingående beskrivning av BUSA-metoden samt för
metodstöd besök hemsidan www.karlskoga.se/busa

21
22

Folkhälsomyndigheten. (2015b).
Folkhälsomyndigheten. (2015b).
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Resultat
Resultatet är uppdelat i två delar. Den första delen behandlar den länsövergripande
kartläggningen som genomförts med utgångspunkt i projektets första och andra delmål. Den
andra delen behandlar BUSA-metoden samt pilotverksamheternas resultat med utgångspunkt
i projektets delmål tre och fyra.

Del 1: Kartläggning av arbetet kring barn som anhöriga
Med hänsyn till projektets delmål 1 och 2 genomfördes en kartläggning och analys över
arbetet med barn som anhöriga i Örebro län.
Delmål 1: Genomför en kartläggning och analys av verksamheters behov av
kompetenshöjning och stöd i arbetet med att utveckla arbetssätt och rutiner för att
upptäcka och erbjuda stöd till barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa.
Delmål 2: Analysera förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbetssätt för att
upptäcka och erbjuda stöd till barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa

Nedan presenteras en sammanfattning av den länsövergripande kartläggningen som
genomfördes under 2015. På hemsidan www.karlskoga.se/busa hittar du komplett rapport.

Grundförutsättningar för ett hållbart och långsiktigt arbete
En grundförutsättning som lyftes och efterfrågades vid kartläggningens genomförande var
tydlig styrning och ledning i arbetet med anhöriga barn. Engagemang från chefer och politiker
lyftes även som en grundförutsättning för att implementera ett systematiskt, långsiktigt och
hållbart arbete. Majoriteten av chefer som tillfrågats upplever att det finns möjlighet till att
utveckla arbetet, vilket presenteras i diagram 1.
Finns det möjlighet för din verksamhet att
utveckla arbetet kring barn som anhöriga så att
fler barn uppmärksammas och erbjuds stöd?
0%

12%
Ja
88%

Nej
Vet ej

Diagram 1. Andel chefer (%) som uppgav att det finns möjlighet för sin verksamhet att utveckla arbetet
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Ytterligare grundförutsättningar som i stor utsträckning efterfrågades vid kartläggningens
genomförande var:




Ekonomiska och personella resurser
Nyckelpersoner med tydligt uppdrag
Samordning av arbete

Kunskap och kännedom om rådande lagstiftning har lyfts som en grundförutsättning för att
tillgodose anhöriga barns rättigheter. Cheferna inom hälso- och sjukvården fick i
kartläggningen frågan om de kände till denna lagstiftning som berör anhöriga barn samt om
de hade fört kunskapen om lagstiftningen vidare. Resultatet presenteras i diagram 2 och 3.
Vilken kännedom har du som verksamhetschef/enhetschef om
lagstiftning 2g § HSL?
Jag har kännedom men ingen större
kunskap om vad det innebär i mitt
arbete

20%

56%

24%

Jag har kännedom och använder mig
av lagstiftningen i praktiken
förmedlar ut till medarbetarna
Jag har ingen kännedom om
lagstiftningen

Diagram 2. Fördelning över chefers kännedom om lagstiftning som rör anhöriga barn

Hur har du förmedlat kunskap/information om
lagstiftning 2g § HSL till medarbetarna?
Ingen information har förmedlats
2,90%
1,40%

35,70%

10%

Muntlig information via APT eller via
mail.
58,60%

Information har förmedlats och
personalen har gått webbutbildningen.
Arbetsplatsen har rutiner och riktlinjer
för hur vi arbetar med barn som
anhöriga.
Frågan om barn som anhöriga lyfts
kontinuerligt på APT.

Diagram 3. Fördelning över hur chefer har förmedlat kunskapen om lagstiftning till medarbetare
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Styrdokument och rutiner
Väl fungerande och implementerade styrdokument, handlingsplan, rutiner och checklistor
ansågs vara framgångsfaktorer i ett systematiskt arbete. Dokumenten lyftes som ett verktyg
för stöd i ett systematiskt, långsiktigt och hållbart arbetssätt. Denna typ av dokument saknades
i majoriteten av verksamheterna. Samtliga chefer som uppgav att det fanns befintliga
dokument ansåg att dessa behöver utvecklas.

Kompetensutveckling och handledning
Behovet av kompetensutveckling följer barnets behov av att uppmärksammas samt behovet
av information och stöd. Sammanfattade förslag på kompetensutvecklingsområden
presenteras nedan:




Lagstiftning utifrån anhöriga barn och unga
Kunskapsökning om anhöriga barn riktat till politiker, chefer respektive medarbetare
Handledning och metoder i arbetet kring anhöriga barn och deras föräldrar

Samverkan utifrån ett barnrättsperspektiv
Samverkan ur ett barnrättsperspektiv lyftes som en förutsättning för att erbjuda rätt stöd
utifrån barn och ungas behov. Samverkan, både internt och externt, efterfrågas i majoriteten
av verksamheterna.

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering var enligt kartläggningen ett efterfrågat utvecklingsområde.
Detta ansågs som en viktig kvalitetssäkring samt en förutsättning för att kunna utveckla
arbetet kring målgruppen.

Del 2: BUSA-metoden – en kunskapsbaserat arbetssätt
Med hänsyn till projektets delmål 3 och 4 har ett metodstöd utformats, BUSA-metoden.
Därefter har fem pilotverksamheter arbetat systematiskt med utgångspunkt i metoden, som
har anpassats utifrån arbetets gång och verksamheternas behov.

Delmål 3: Skapa en långsiktig plan utifrån analysen. Planen ska innehålla SMARTa mål
(Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsbundet), prioriterade aktiviteter, plan för
implementering, plan för vidmakthållande samt en utvärderingsplan.
Delmål 4: Att arbeta utifrån den utarbetade planen från delmål 3, vilken kan komma att
innebära kompetenshöjande aktiviteter och att stödja och handleda verksamheter i
implementeringen att påbörja nya arbetssätt och rutiner.
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För att nå delmål 3 och 4 testades ett kunskapsbaserat tillvägagångssätt för att forma
systematiskt, långsiktigt och hållbart arbete inom olika verksamheter. BUSA-metoden har
utarbetats genom arbete med pilotverksamheter. Utgångspunkterna har varit lika i samtliga
verksamheter, men anpassningar har gjorts efter behov. Nedan presenteras varje steg som
rekommendationer för verksamheter som vill utveckla arbetet med barn och unga som
anhöriga.


Grundförutsättning: Tydlig styrning och ledning samt samsyn med
verksamheten att målgruppen ska prioriteras
För att få till en långsiktig och hållbar förändring i arbetet med anhöriga barn krävs en
vilja att målgruppen ska prioriteras. Kom ihåg att arbetet kring barn och unga som
anhöriga inte är frivilligt utan regleras av lagstiftning.
 Steg 1: Kartlägg och analysera behov och resurser
Innan insatserna kan planeras i detalj är det viktigt att ta reda på följande:
o
o
o
o
o











Rådande lagstiftning och styrdokument
Antal barn och föräldrar som är aktuella
Hur verksamheten arbetar med barn och unga som anhöriga idag
Medarbetarnas förhållningssätt till arbetet kring barn som anhöriga
Vilka utvecklingsbehov och resurser som finns

Inom pilotverksamheterna undersöktes detta via fokusgrupper, enhetsdialoger och
anonyma enkäter.
Steg 2: Sätt upp mål för utvecklingsarbetet
Målsättningen ska bygga först och främst på att verksamheten ska uppfylla den
lagstiftning som finns kring barn och unga som anhöriga. Målet behöver vara
specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidssatt.
Steg 3: Stanna upp och planera vad som ska genomföras
När kartläggning och analys har genomförts samt att det finns mål för
utvecklingsarbetet är det viktigt att stanna upp och planera tillsammans. Formulera
vad som ska förändras i verksamheten samt hur det systematiska arbetssättet ska se ut
inom verksamheten. Ta hänsyn till att det ska vara långsiktigt och hållbart över tid.
Steg 4: Utforma en plan för hur utvecklingsarbetet ska genomföras
Med utgångspunkt i vad som ska genomföras, utforma en plan kring hur
utvecklingsarbetet ska gå till. Planen ska beskriva insatsen/insatsernas innehåll och
struktur samt innehålla en riktad, detaljerad, sammanhängande och realistisk planering
som är anpassad efter målgrupp och resurser. Planering av hur insatserna ska följas
upp löpande samt utvärderas planeras i denna fas.
Steg 5: Genomför det planerade utvecklingsarbetet
Omsätt de tidigare utvecklade planerna i praktiken. Här är det viktigt att hitta en
balans mellan vad som planerats och eventuella förändrade förutsättningar under
arbetets gång. Följ upp genomförda insatser löpande.
Steg 6: Följ upp och utvärdera utvecklingsarbetet
Uppföljning av arbetet bör ske som en naturlig del i utvecklingsarbetet. Detta baseras
på utformade mål och insatser. Uppföljning sker med hänsyn till minst två mätpunkter,
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dels vid den inledande kartläggingen samt inför avslut vid tidsbestämt
avslut/uppföljning. Genomför en analys av förändringen mellan mätpunkterna. Inom
pilotverksamheterna följdes arbetet upp genom anonyma enkäter 10 månader efter
första mätpunkten. Samtliga chefer fick även svara på ett antal frågor som en del i
uppföljning och utvärdering.
Steg 7: Förbättra arbetet utifrån uppföljning och utvärdering
Redan vid planering och utformning av utvecklingsarbetet formas en plan för hur
arbetet ska leva vidare på ett hållbart och långsiktigt sätt. Med utgångspunkt i resultat
från uppföljning och utvärdering är det dags att fokusera på arbetets framtid. Fundera
över hur och om arbetet ska förlängas och/eller förändras, om planen för
vidmakthållande fungerar samt vad som blir nästa steg i processen.
Steg 8: Sprid utvecklingsarbete och arbetssätt
Om arbetet är väl fungerande och visar på en förbättring vad gäller arbetet med
anhöriga barn, bör utvecklingsarbete och arbetssätt spridas vidare.

Pilotverksamheter
Samtliga pilotverksamheter angav att skälet till deltagande i projektet var att målgruppen
ansågs viktig och prioriterad i verksamheterna. Vid starten uppgav en av piloterna att barn
som anhöriga upplevdes som en målgrupp som riskerar att glömmas bort. Detta medförde att
ett fokuserat arbete därmed var nödvändigt för att uppfylla rådande lagstiftning. Flera piloter
belyste också ett behov av att öka samverkan kring målgruppen och att arbetet behövde
systematiseras och förtydligas. Några enheter lyfte att det fanns ett påbörjat arbete kring
målgruppen och att deltagande i projektet var ett tillfälle att utveckla och få ytterligare stöd i
processen. Nedan presenteras det resultat som går att avläsa efter den genomförda
pilotperioden. I kommande avsnitt kommer de pilotenheterna inom psykiatrin att benämnas
PSYK 1, PSYK 2. Pilotenheterna inom individ- och familjeomsorg kommer benämnas IFO 1,
IFO 2, IFO 3.

På hemsidan www.karlskoga.se/busa finns en rapport över
pilotverksamheternas arbete med utgångspunkt i BUSA-metoden
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Uppmärksamma barn som anhöriga inom psykiatriska enheter
Arbetet med att uppmärksamma alla barn och därifrån fråga om barnets situation var under
pilotperioden oförändrad på båda enheterna. Resultatet var förväntat då fokus under
projekttiden var att förändra arbetet med att erbjuda information och stöd. Kännedom om
rutiner för att uppmärksamma barnen hade förbättras. Dock syntes ännu ingen effekt genom
att fler använde rutinen. Detta var förväntat av enheterna då ny struktur med rutiner arbetades
fram under pilotperioden och implementeras efter den uppföljande mätningen. Huruvida
personalen kände sig mer bekväma i att prata om barnets situation hade förbättras på samtliga
enheter.
Att ställa frågor om föräldraskapet utifrån barnets situation hade förbättrats på PSYK 1 samt
var oförändrat på PSYK 2. Att känna sig bekväm i att ställa frågor om föräldraskapet var
förbättrat inom PSYK 2 samt oförändrat inom PSYK 1. Under denna period syntes inget
samband mellan ökad bekvämlighet och förbättring i att ställa frågor till föräldern om barnets
situation. Den totala förändringen för PSYK 1-2 presenteras i diagram 4.

Uppmärksamma barn som anhöriga

Förbättrade indikatorer (6)
Oförändrade indikatorer (9)
Försämrade indikatorer (1)

Diagram 4. Total förändring vad gäller att uppmärksamma anhöriga barn inom psykiatrins enheter
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Uppmärksamma barn som anhöriga inom individ- och familjeomsorg
Kunskap, kännedom och användning av rutiner för att uppmärksamma barnen hade förbättrats
inom majoriteten av enheterna. Detta kan ha påverkat att samtliga enheter förbättrade
resultatet kring frågan om det fanns barn i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa och
därifrån frågor om barnets situation. Huruvida personalen kände sig mer bekväm i att prata
om barnets situation gick det att avläsa en förbättring på IFO 3. På IFO 1 registrerades ett
oförändrat resultat. Resultatet på IFO 2 hade försämrats mellan mätpunkterna. Försämringen
på IFO 2 kan bero på flertalet nyanställda, där flera var nyexaminerade under pilotperioden.
Att ställa frågor om föräldraskapet med tanke på barnets situation hade förbättrats på IFO 2,
samt var oförändrat på IFO 1 och 3. Att känna sig bekväm i att ställa frågor om föräldraskapet
hade förbättrat inom IFO3, oförändrat inom IFO 1 och försämrat på IFO 2. Den totala
förändringen för IFO1-3 presenteras i diagram 5.

Uppmärksamma barn som anhöriga

Förbättrade indikatorer (14)
Oförändrade indikatorer (7)
Försämrade indikatorer (2)

Diagram 5. Total förändring vad gäller att uppmärksamma anhöriga barn inom individ- och
familjeomsorg
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Informera barn och föräldrar inom psykiatriska enheter
Att ge information till barnet hade förbättrats på PSYK 2 och var oförändrat på PSYK 1.
Kännedom om rutiner för att ge information till barnet var oförändrad på båda enheterna.
Dock hade det skett en förbättring i användandet av rutiner.
Vad gäller att ge information till föräldrar utifrån barnets bästa hade en förbättring skett på
båda enheterna. Detta går även att följa via KVÅ-kod23 där antalet samtal med vuxen patient
om minderårigs behov och möjlighet till stöd hade mer än fördubblats på PSYK 1 och öka
med ca 60 % på PSYK 2. På PSYK 1 innebar detta att samma antal patienter hade fått fler
samtal. På PSYK 2 hade antalet patienter som fått detta samtal fördubblats. Förändringen från
2016 till november 2017 kan dels bero på ökat antal samtal, dels ökad registrering av KVÅkoder. Oavsett är ökningen positiv då det är ett verktyg för att följa arbetet över tid.
Den totala förändringen för PSYK 1-2 presenteras i diagram 6.

Informera barn och föräldrar

Förbättrade indikatorer (8)
Oförändrade indikatorer (3)
Försämrade indikatorer (1)

Diagram 6. Total förändring vad gäller att informera barn och föräldrar inom psykiatriska enheter

23

KVÅ-kod DU055 Samtal med vuxen patient om minderårigs behov och möjlighet till stöd. Mätpunkter för
avläsning är efter genomfört 2016 samt i mitten av november 2017. För förtydligand av KVÅ-kod, se bilaga 2.
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Informera barn och föräldrar inom individ- och familjeomsorg
Gällande kännedom och användande av rutiner för information till barn var oförändrad inom
IFO 1. För IFO 2 och 3 hade kännedomen om och användandet av rutiner för att ge
information till barn förbättrats, men än har ingen effekt på huruvida detta resulterar i
information till barnet framkommit.
Inom IFO 2 hade förbättring skett gällande kännedom och användning av rutiner för att
informera föräldrar om hur problematiken påverkar barnen. Detta kan vara en orsak till den
förbättring som skett vad gäller att ge information till föräldern. Inom IFO 3 hade förbättring
skett gällande kännedom och användning av rutiner. Vid uppföljningen gavs informationen av
ett mindre antal medarbetare. En förklaring till detta var att enheten fokuserat på att personer
med rätt kompetens ska informera föräldern om hur problematiken kan påverka barnet.
Inom IFO 1 gick det att avläsa en förbättring vad gäller att ge information till föräldrar om hur
problematiken kan påverka barnen. Den totala förändringen för IFO 1-3 presenteras i diagram
7.

Informera barn och föräldrar

Förbättrade indikatorer (9)
Oförändrade indikatorer (6)
Försämrade indikatorer (4)

Diagram 7. Total förändring vad gäller att informera barn och föräldrar inom individ- och
familjeomsorg
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Stödja barn och föräldrar inom psykiatriska enheter
För samtliga enheter hade kännedomen om rutin för att erbjuda stöd till både barnet och
förälder förbättrats. Även användandet av rutinen för stöd till barnet hade förbättrats på
samtliga enheter. Användandet av rutin för att erbjuda stöd till föräldern var förbättrats på
PSYK 2 samt oförändrad på PSYK 1. Det går att avläsa en förbättring vad gäller att erbjuda
stöd till förälder på PSYK 2. Vad gäller kännedom om stödinsatser till barnet och förälder var
resultatet oförändrat. Detta var ett förväntat resultat, då kartläggning över stöd som finns i
länet inte kunde genomföras mellan mätningarna. Resultatet visar att arbetet med att erbjuda
eller rekommendera stödinsatser till barnen var oförändrat PSYK 2 samt försämrats på PSYK
1. Resultatet för att erbjuda stödinsatser till föräldrar hade försämrats på PSYK 1. Det skedde
en förbättring i att erbjuda stöd till föräldern på PSYK 2.
Ett sätt att både ge information och stöd till barn och förälder är samtal med vuxen patient och
berörd minderårig om barnets situation och behov. Vid avläsning av KVÅ-kod24 hade det
skett mer än en fördubbling av dessa samtal på PSYK 1. Antalet patienter som fått detta
samtal var oförändrat. På PSYK 2 hade denna KVÅ-kod inte registrerats under 2016. Vid
avläsning i mitten av november 2017 hade ett samtal registrerats. Den totala förändringen för
PSYK 1-2 presenteras i diagram 8.

Stödja barn och föräldrar

Förbättrade indikatorer (8)
Oförändrade indikatorer (5)
Försämrade indikatorer (3)

Diagram 8. Total förändring vad gäller att stödja barn och föräldrar inom psykiatriska enheter
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KVÅ-kod DU056 Samtal med vuxen patient och berörd minderårig om barnets situation och behov.
Mätpunkter för avläsning är efter genomfört 2016 samt i mitten av november 2017. För förtydligand av
KVÅ-kod, se bilaga 2.
24

Stödja barn och föräldrar inom individ- och familjeomsorg
För samtliga enheter inom IFO hade en förbättring skett gällande kännedom och användning
av rutiner för att erbjuda stödinsatser till barn. Den enhet som arbetar med barn har mycket
god kännedom om stödinsatser till barn samt erbjuder och rekommenderar dessa. På samma
enhet hade det skett en förbättring kring att erbjuda och rekommendera stödinsatser till
föräldrar i sitt föräldraskap. En orsak till det var att enheten påbörjat arbete med en ny metod i
föräldraskapsstöd. Kännedomen om rutiner och stödinsatser för föräldraskapsstöd, var
oförändrat på enheten.
Övriga två enheter arbetade primärt med vuxna. På IFO 3 hade kunskap om vilka stödinsatser
som finns till barn respektive föräldrar förbättrats. Samtidigt var det ett oförändrat antal
personer som erbjöd stöd. Detta kan vara en effekt av att enheten organiserat sitt arbete så att
vissa personer har ett uttalat ansvar för olika delar i arbetet.
Inom den tredje enheten hade kännedomen om stödinsatser till barn och föräldrar försämrats.
Detta kan förklaras genom antalet nyrekryteringar mellan mätperioderna. Kännedomen om
stödinsatser till barn påverkade inte det faktiska arbetet med att rekommendera insatser till
barn, vilket var oförändrat. Däremot kan den minskade kännedomen om stödinsatser till
föräldrar ha påverkat de rekommendationer som görs, då det hade försämrats. Den totala
förändringen för IFO 1-3 presenteras i diagram 9.
Mellan mätperioderna hade kommunens stödverksamhet för anhöriga barn för första gången
på flera år lyckats rekryterat ett antal barn så att det var möjligt att genomföra en stödgrupp.
Totalt deltog 8st barn i gruppen vid den andra mätpunkten.

Stödja barn och föräldrar

Förbättrade indikatorer (12)
Oförändrade indikatorer (5)
Försämrade indikatorer (4)

Diagram 9. Total förändring vad gäller att stödja barn och föräldrar inom individ- och familjeomsorg
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Ökad samsyn och fokus
Då pilotverksamheternas arbete följdes upp gick det att avläsa ett ökat fokus på arbetet med
barn och unga som anhöriga. Genom det fokuserade arbete hade också samsynen kring arbetet
förbättras. En förutsättning för förändring var att tydliggöra uppdraget kring målgruppen.
Inom fyra av fem pilotverksamheter upplevdes uppdraget som mycket tydligt eller tydligt av
medarbetarna. En förändring gick inte att avläsa då denna fråga endast ställdes vid andra
mätpunkten. Dock var ökad tydlighet i uppdraget något som efterfrågades vid genomförande
av fokusgrupper med personalen i början av pilotperioden.

Långsiktigt och hållbart arbete inom psykiatriska enheter
Under projekttiden hade båda enheterna fokus på att skapa en systematisk, långsiktig och
hållbar struktur för arbetet med barn som anhöriga. Detta för att tydliggöra hur arbetet ska
vidmakthållas över tid. För att fortsätta implementering, utveckling och vidmakthållande av
struktureren kommer enhetschef och enheternas barnombud fortsätta träffas för att diskutera
utvecklingsarbetet. Arbetet med barn som anhöriga kommer följas upp genom
frågeställningar och KVÅ-koder vid arbetsplatsträffar. Utöver detta kommer en större
uppföljning genomföras årligen.

Långsiktigt och hållbart arbete inom individ- och familjeomsorg
För att vidmakthålla samt skapa ett långsiktigt och hållbart arbete med barn som anhöriga
påbörjades arbetet med att lyfta målgruppen i riktlinjer, rutiner, introduktionsplaner och
policydokument under projekttiden. För att vidmakthålla och utveckla processen kommer
enhetscheferna ha regelbundna möten även efter projektslut. Detta var planen redan från
början, vilket har resulterat i att en person från länsdelens folkhälsoteam deltagit på flertalet
av mötena. Syftet med detta var att följa processen dels för att kunna fortsättningsvis erbjuda
visst processtöd till enheterna, dels för att kunna sprida kunskapen om arbetssättet till övriga
kommuner i länsdelen. Enheterna har fört in uppföljning av arbetet med barn som anhöriga i
ledningens årshjul. Arbetet kommer även följas upp kontinuerligt på arbetsplatsträffar. Vid
annonsering, rekrytering och introduktion kommer uppdraget kring anhöriga barn och deras
föräldrar förtydligas.
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Diskussion
Metoddiskussion
Den övergripande kartläggningen synliggjorde behovet av att utforma systematik i arbetet
kring barn och föräldrar i familjer med missbruk och psykisk ohälsa. Valet av projektmetod
bygger på befintlig evidens samt kunskapsbaserade verktyg för förändringsarbete inom
ANDT25-området. Projektmetoden har utformats med utgångspunkt från den
länsövergripande kartläggningen. Metoden har valts med hänsyn till de förutsättningar som
projektet har haft i form av tid för projektledning samt total tidsåtgång för projektet i helhet.
Utvecklingsarbetet inom BUSA-projektet har krävt ett processinriktat förhållningssätt där
varje steg varit viktigt för ett långsiktigt och hållbart arbete. Val av metod har anpassats till
detta.
Den länsövergripande kartläggningens resultat synliggjorde olika behov och förutsättningar
för att forma systematiska, långsiktiga och hållbara arbetssätt. Det som också uppdagades var
att arbetet med barn som anhöriga till stor del saknade tydliga uppdrag och ledning.
Kunskapen som kom fram i kartläggningen utkristalliserade två riktningar. Det ena behovet
var att genomföra pilotverksamheter som kunde prova det arbetssättet som utformades genom
kartläggningens resultat. Genomförandet av pilotverksamheter har utgjort kärnan i BUSAprojektet. Det andra behovet var att aktualisera vikten av övergripande utvecklingsarbete för
att minska de ojämlika uppväxtvillkoren inom målgruppen. Baserat på etiska överväganden
har därför vikten av att utveckla arbetet med barn som anhöriga lyfts i processer och forum
där det finns förutsättningar för att utveckla arbetet. Både på strategiskt och verksamhetsnära
nivå. Vald metod har påverkats av omvärlden. Förändringar och processer som skett
nationellt, regionalt och lokalt i anslutning till projektet samt under projekttiden presenteras i
bilaga 1.
Pyramiden för arbetet kring barn och unga som anhöriga har utgjort ett metodstöd och
pedagogiskt verktyg under hela projekttiden. Modellen har hjälpt till att tydliggöra och sortera
visuellt för att piloterna och andra involverade på ett tydligt sätt ska kunna se de olika delarna
i arbetet samt hur de hänger ihop. Pyramiden har hjälpt till att synliggöra vad som ska göras,
vem som ska göra vad, att samverkan krävs samt att orosanmälan är ett verktyg vid behov.
Trohet till modellerna EDPQS och CRM var viktiga för att arbeta systematiskt och inte gå
direkt på snabba lösningar.
Syftet med BUSA-projektet var att hitta ett systematiskt, långsiktigt och hållbart arbetssätt. I
samband med att den länsövergripande kartläggningen genomfördes blev det tydligt att det
inte går att hitta ett unikt arbetssätt som går att applicera på samtliga verksamheter inom
kommun och region/landsting. Därför formades BUSA-metoden, en metod anpassad till
25

För förtydligande, se bilaga 2
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verksamheternas behov, förutsättningar, variation och förändringsbenägenhet. Metodens syfte
var att ge stöd till verksamheter som vill utveckla ett systematiskt, långsiktigt och hållbart
arbetssätt kring anhöriga barn och deras föräldrar. Med utgångspunkt i kartläggningens
resultat och verksamheternas delaktighet och lokalkännedom formades det förändringsarbete
som behövdes i respektive verksamhet. En styrka med detta processinriktade arbetssätt var att
verksamheterna bjuds in till delaktighet och ägandeskap i att forma sitt eget
utvecklingsarbete. Detta i sin tur ökar möjligheten till hållbar förändring och
vidmakthållande. Denna typ av arbetssätt var kostandseffektivt och därför lämplig för
offentlig verksamhet.
Implementering har varit en central del genom hela pilotperioden. De övergripande stegen i
BUSA-metoden har fungerat bra vid implementering oavsett pilotverksamhet.
Både den valda projektmetoden och BUSA-metoden kräver uthållighet och tillit till
processens gång. Utvecklingen av ett systematiskt arbetssätt bör vara ständigt pågående, då
verksamheter förändras samt att det hela tiden kommer nya barn och föräldrar. I
genomförandet av pilotverksamheterna fanns en tidsbegränsning mellan kartläggning och
uppföljning, då BUSA-projektet skulle avslutas. Då utvecklingsarbete och förändringar i
verksamheter tar tid, bör flera mätningar genomföras längre fram för att kunna undersöka om
arbetssättet blev hållbart och implementerat över tid.

Resultatdiskussion
Under 2015 gav FN:s Barnrättskommitté Sverige skarp kritik med utgångspunkt i hur landet
levde upp till Barnkonventionen, främst utifrån barn i utsatta situationer. Några viktiga
punkter som Barnrättskommittén rekommenderade var:



Ge barn i utsatta situationer likvärdig tillgång till grundläggande tjänster
Barn och unga måste få kunskap om sina rättigheter



Yrkesgrupper som arbetar med barn måste få utbildning om barns rättigheter



Barn i samhällsvård måste få sina rättigheter respekterade



Att se till så att anmälningsplikten fungerar när barn far illa

Med detta i åtanke finns behov av systematiska, långsiktiga och hållbara arbetssätt för att
uppfylla anhöriga barns rättigheter. BUSA-projektet har aktualiserat att det råder ojämlika
förutsättningar för anhöriga barn och unga i Örebro län. Var det anhöriga barnet bor samt var
föräldern får stöd är två aspekter som hade stor inverkan på om barnet uppmärksammades
eller inte. Kartläggningens resultat belyser behovet av ökad kännedom om rådande
lagstiftning, vilket är en förutsättning för att få effekt i praktiken. Det finns en god vilja och
engagemang i flera verksamheter att bygga upp ett systematiskt arbete, vilket har ökat under
tiden BUSA-projektet har genomförts. En förutsättning för att lyckas är tydlig styrning och
ledning i frågan.
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Resultatet visar att BUSA-metoden har lett till förändringar i verksamheter som prioriterat
arbetet med barn och unga som anhöriga. Processarbetet har bidragit till ökad kunskap,
tydlighet och samsyn, vilket har ökat förutsättningarna att omsätta rådande lagstiftning till
verklighet. Resultatet visar att BUSA-metoden fungerar som ett steg i rätt riktning för att
verkställa barns rätt som anhöriga. De verksamheter som valde att utveckla sitt arbete kring
barn som anhöriga genom pilotverksamheter var vid pilotstart medvetna att arbetet behövde
utvecklas. Cheferna i pilotverksamheterna såg arbetet som nödvändigt för att uppnå rådande
lagstiftning. Med utgångspunkt i det synsättet fanns en medvetenhet att cheferna var
ansvariga för att skapa de förutsättningar som krävdes för att nå förändring. Chefernas synsätt
och förhållningssätt var en av framgångsfaktorerna till att det på kort tid skedde en förändring
i rätt riktning. Genom chefernas engagemang har arbetet möjlighet att utvecklas långsiktigt
och hållbart via en stabil grund som utformats genom BUSA-metoden. Tydlig ledning i
arbetet har varit en förutsättning för att nå en förändring vad gäller samsyn, ökat fokus och
förtydligande av uppdrag.
Projektets resultat kan användas som stöd till andra som ser behov av utveckling kring
målgruppen anhöriga barn och unga. Vid överföring till andra verksamheter är det viktigt att
utgå från verksamheternas ordinarie arbete. Med utgångspunkt i projektets resultat ses detta
som en förutsättning vid utformning av ett långsiktigt och hållbart arbetssätt. Metoden som är
testad kan anpassas och appliceras på lokal och regional nivå.
Projektets huvudmål var att 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 information och stöd. Med utgångspunkt i projektarbetet går det att avläsa förbättringar
under projekttiden vad gäller uppmärksamma, informera och stödja anhöriga barn och deras
föräldrar. Den önskade långsiktiga effekten av utvecklingsarbetet var att öka välbefinnandet
samt förebygga ohälsa i målgruppen barn och unga som anhöriga. Ett systematiskt, långsiktigt
och hållbart arbetssätt för att uppmärksamma samt informera och stödja målgruppen är ett
resultat som de deltagande verksamheter hade möjlighet att påverka. Effekterna i form av ökat
välbefinnande hos barn som anhöriga kan uppstå som en följd av insatser och resultat på
längre sikt efter projektets avslutande. Projektet har trots den begränsade tiden uppnått ökad
samsyn och fokus på målgruppen samt ökad kompetens. Dessa förändringar ses som
nyckelförutsättningar för att nå en förändring för anhöriga barn över tid.
BUSA-projektet belyser att det finns ett stort behov av fortsatt fokus på målgruppen barn och
unga som anhöriga. I Örebro län finns ingen tydlig ägare av behovet att minska de ojämlika
förutsättningarna för målgruppen då det är ett tvärsektoriellt utvecklingsområde som rör
verksamhet för vuxna respektive barn. Detta gör frågan ytterst angelägen för nationella,
regionala och lokala utvecklingsarbeten framöver. Anhöriga barn finns i alla kommuner som
geografiskt område. Under projekttiden har intresset för att utveckla arbetet ökat, vilket
resulterat i att flera verksamheter efterfrågat metod- och processtöd vid projektets avslut.
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Det krävs systematik och struktur för att uppmärksamma varje barn. Resultatet efter
genomförande av BUSA-metoden visar att det inte behöver handla om allt för stora
utvecklingsarbeten då effekt kan nås genom olika förändringar i det ordinarie arbetssättet. För
att uppnå förändring krävs en vilja och en insikt var verksamheten befinner sig för att kunna
inleda utvecklingsarbetet på rätt sätt.
Utvecklingsarbete kring barn och unga som anhöriga bör pågå kontinuerligt. Behovet kvarstår
efter BUSA-projektet. För pilotverksamheterna är det viktigt att hålla i och hålla ut för att de
goda resultaten ska bestå. Resultatet leder förhoppningsvis till att fler barn och unga får stöd i
sin situation som anhörig. För verksamheter i Örebro län är det viktigt att se över sitt eget
arbetssätt kring anhöriga barn och deras föräldrar.

Reflektioner från pilotverksamheternas chefer
Pilotenheterna angav att styrkan med deltagande i BUSA-projektet var att det gav ett tydligt fokus
på målgruppen, en mobilisering kring och beredskap i att identifiera målgrupp. Att avsätta tid för
utvecklingsarbete sågs som en framgångsfaktor. Det upplevdes som stor hjälp att ha en stödperson
(projektledaren) som hjälpte till att driva arbetet framåt genom att stötta upp med struktur,
dokumentation samt ge inspel i arbetet. Att fokusera på barnen i verksamheter där barnperspektivet
annars inte kommer i första hand, nämns också som styrka i arbetet.
Cheferna upplevde inga svårigheter med denna typ av projektform. Den enda utmaningen som
lyfts i samband med projektet var arbetet att få samtliga medarbetare att sätta sig in i nya arbetssätt
och rutiner. Tålamod och insikt i att förändringar tar tid är viktigt att bära med sig.

”Det här är vi skyldiga att göra, så detta måste få ta tid och vara en
kontinuerlig utvecklingsprocess.”

Rekommendationer för fortsatt arbete
Rekommendationerna riktar sig till politiska och strategiska grupper med intresse att utveckla
förutsättningarna för anhöriga barn och deras föräldrar. Baserat på erfarenheter från
projektprocess och medskick från de involverade pilotverksamheterna presenteras även
rekommendationer till de som ska påbörja ett utvecklingsarbete kring barn och unga som
anhöriga.
Utgå från styrdokument



Utgå från befintliga styrdokument som ger stöd för arbetet med barn och unga som anhöriga.
Arbetet med barn som riskerar att fara illa och deras föräldrar är lagstiftat samt stärks av
Barnkonventionen, vilket gör att det inte går att prioritera bort. Se till att prioritera tid för
arbetet.

Ledningens entydiga stöd och engagemang
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Arbetet måste vara förankrat i ledningen. Ledningen behöver stötta och vara engagerad samt
säkerställa att det finns en tanke med det fortsatta arbetet. I detta är både de närmsta cheferna
samt den övergripande ledningen och politiken viktig.

Arbeta in perspektivet i centrala styrdokument


Lyft målgruppen i riktlinjer, rutiner, introduktionsplaner och policydokument som
kontinuerligt följs upp.

Utbildning och information



Prioritera relaterade utbildningsinsatser för personalen för att bibehålla och utveckla
kompetens. Lyft in utbildning kring målgruppen som en del i kompetensutvecklingsplaner.
Öka kunskapen och samverkan kring barn som riskerar att fara illa, utifrån orosanmälan.
Skapa tydliga rutiner för alla som har anmälningsplikt.

Ekonomiska och personella resurser




Undersök möjligheten till processtöd i arbetet för att få styrfart. Börja med att undersöka det
metod- och processtöd som finns inom den egna organisationen, länsdelen och länet i stort
innan du undersöker möjligheten till att köpa in processtöd utifrån. Det är en styrka om
personen kan följa processen över tid.
Förändringsarbete tar tid. Låt det få ta tid och avsätt tid för arbetet.

Utgå från befintliga arbetsprocesser




Inledningsvis behövs målgruppen identifieras inom de insatser som redan görs.
Börja med den egna organisationen för att som första steg fokusera på det ni har rådighet över.
Anhöriga barn finns överallt – vi kan aldrig utgå från att det inte finns barn inom en kommun
som geografiskt område. Utgångspunkten ska vara att barn och föräldrar finns i
verksamheterna i olika utsträckningar, vilket medför att alla ska arbeta systematiskt så att
dessa barn uppmärksammas och erbjuds stöd, oavsett hur många de är.



Börja i mindre steg och bygg arbetet med utgångspunkt i nuläge och rådande behov. Var
öppen för verksamhetens faktiska behov.
Bjud tidigt in de delar i en enhet som kommer involveras. Fånga de medarbetare som visar
engagemang i arbetet då de kan utgöra ett viktigt stöd i utvecklingsprocessen.



Dialog och erfarenhetsöverföring


Det råder ojämlika förutsättningar för barn och unga i familjer med missbruk och psykisk
ohälsa. För att skapa mer jämlika livsvillkor samt uppfylla den lagstiftning som råder kring
målgruppen krävs strategiska dialoger och beslut på lokal och regional nivå.




Planera in regelbundna möten för att diskutera arbetet med andra så att det inte glöms bort.
Samverka utifrån ett barnrättsperspektiv – forma gemensamma stödstrukturer över
huvudmannagränserna för arbetet med målgrupp.



Påbörja arbetet tillsammans med andra enheter inom en verksamhet för att skapa en
gemensam stödstruktur.

Uppföljning och utvärdering

31



Uppföljningsparametrar behöver tänkas in redan från början för att genom det skapa en god
implementeringsplan. Följ uppsatta uppföljningsparametrar genom att lägga in det på
regelbundna APT och i årsplaneringen.
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Spridning av projektresultat
Resultatet från BUSA-projektet har spridits på flera olika sätt. Nedan presenteras den
spridning som beslutats under projektets gång.

Spridningskonferens – Det gäller vart femte barn i Örebro län
I samband med avslut av projektet arrangerades konferensen Det gäller vart femte barn i
Örebro län i december 2017. Syftet med konferensen var dels att sprida den nya kunskapen
som kommit fram i BUSA-projektet, dels med utgångspunkt i barnrättsperspektivet belysa
vikten av att prioritera och utveckla arbetet med att uppmärksamma samt erbjuda stöd till barn
och unga som anhöriga. Målgrupp för konferensen var förtroendevalda, förvaltningschefer,
chefer och strategiska funktioner i offentligt styrd verksamhet och idéburen verksamhet samt
barnombud och barngruppsledare i Örebro län. Totalt deltog 205 personer på konferensen. I
samband med utvärdering av konferensen ställdes två frågor om det fortsatta arbetet. Frågor
och sammanfattande svar presenteras nedan:
Vad blir nästa steg i ditt arbete/politiska uppdrag?


Arbeta mer systematiskt för att hitta de barn som lever i familjer med missbruk och psykisk
ohälsa.




Implementera förändringar på arbetsplatsen för att synliggöra barn som anhöriga.
Skapa en rutin på arbetsplatserna för att få ett mer strukturerat arbete vad gäller barn som
anhöriga.



Arbeta metodiskt och systematiskt för ett familjeorienterat arbetssätt.



Fortsätta utveckla det arbete som idag bedrivs kring denna fråga. Det är viktigt att hela tiden
driva frågan vidare.




Ökat fokus på att starta upp en barngrupp för barn till föräldrar med psykisk ohälsa/missbruk.
Förbättra samtalet med föräldrar och barn med hänsyn till vikten av information och
återkoppling.



Prata med kollegor/chefer/politiker angående anhöriga barn för att uppmärksamma barnen
tidigare.



Utveckla rutiner på arbetsplatsen, till exempel kring barnombud.



Utse barnombud samt ta fram rutiner.



Öka kunskapen om orosanmälan samt skapa rutin för att göra en orosanmälan.

Vilka behov ser du för att arbete med målgruppen ska utvecklas? (Till exempel behov i
din verksamhet eller behov på andra nivåer)


Tydlig styrning och ledning kring frågan.



Samverkan mellan aktörer, region och kommun. Samverkan mellan verksamheter i samma
organisation.



Politiska beslut som stärker att frågan ska prioriteras.



För att kunna arbeta vidare och prioritera målgruppen är tid, personal och medel en
förutsättning och ett krav.



Fördjupad kunskap om barnens och familjernas behov ute i verksamheterna.
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Ökad kunskap om socioekonomiska beräkningar kopplat till målgruppen



Ökad kännedom om rutiner.




Spridning av kunskapen från BUSA-projektet.
Alla måste göra något och göra det bättre!

Slutrapport och metodstöd
Slutrapporten med tillhörande metodstöd utformades dels för att sprida kunskapen som
kommit fram i projektet, dels för att sprida BUSA-metoden som har använts i
utvecklingsarbetet. Anledningen till att metodstödet utformats var att intresset för att arbete
kring målgruppen barn som anhöriga har ökat under projekttiden. Genom dokumenterat
metodstöd kan kunskapen överföras och används i andra verksamheter. De ojämlika
förutsättningarna för barn och unga som anhöriga har aktualiserats och presenterats i flera
olika politiska och strategiska forum under projekttiden. Slutrapporten kommer lyftas i
följande forum:










Samhällsråd T (Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län, Polisen i Örebro län)
Specifika samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård, Region Örebro län
Folkhälsonämnden i Karlskoga och Degerfors kommuner
Kommunstyrelsen i Karlskoga och Degerfors kommuner
Chefsgrupp för social välfärd och vård, Region Örebro län
Beredningsgrupp folkhälsa
Regional utvecklingsgrupp för psykisk hälsa och missbruk
Regional utvecklingsgrupp för barn och unga
Länsdelsgrupper för social välfärd och vård

Allt material som har använts i metoden finns på hemsidan
www.karlskoga.se/busa
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Slutsats
Anhöriga barn har rätt att bli uppmärksammade samt erbjudas information och stöd. Under
projektets gång har ojämlika förutsättningarna för anhöriga barn synliggjorts på flera olika
sätt. Möjligheten till hjälp och stöd beror på var det anhöriga barnet bor, vilken problematik
föräldern har, var föräldern får hjälp samt vem som hjälper föräldern.
BUSA-projektet resultat visar att det går att förändra arbetet med barn och unga som anhöriga
om viljan finns. Genom kunskapsbaserat och processinriktat arbetssätt ökar möjligheten till
att fler barn och föräldrar uppmärksammas samt erbjuds information och stöd.
Pilotverksamheterna har genom BUSA-metoden ökat samsynen och fokus på målgruppen.
Trots de skyddsnät som finns i lagstiftning och Barnkonvention behövs systematik och
kunskap för att implementera arbetet med barn som anhöriga i ordinarie arbete. För att
uppfylla denna rättighet krävs att målgruppen prioriteras på olika nivåer genom systematiskt,
långsiktigt och hållbart arbete. Utvecklingsarbete kring barn och unga som anhöriga bör pågå
kontinuerligt. Behovet av att skapa jämlika förutsättningar för anhöriga barn kvarstår efter
BUSA-projektet.
I det fortsatta arbete kan BUSA-metoden utgöra ett metod- och processtöd för de
verksamheter som vill förändra barn och ungas liv.




Om du är politiker – fatta beslut som gynnar barn som anhöriga med utgångspunkt
från lagstiftning och Barnkonventionen.
Om du är chef – skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna genomföra
besluten i organisationen samt uppfylla barnets rättigheter
Om du är medarbetare – använd rätt verktyg för att tillgodose barnets rättigheter
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Lästips
BUSA-projektet utvecklingsarbete kring barn som anhöriga – läs mer här
Nationellt kompetenscentrum anhöriga tema barn som anhöriga – läs mer här
Socialstyrelsen stöd till barn som är anhöriga – läs mer här
Kunskapsguiden tema barn som anhöriga – läs mer här
Virtuellt socialkontor sätter fokus på föräldraskap vid missbruk – läs mer här
Virtuell vårdcentral för stärkt stöd till barn som anhöriga enligt 2 g § HSL – läs mer här
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL barn och unga inom socialtjänsten – läs mer här
Maskrosbarn för barn och unga i familj med missbruk och psykisk ohälsa – läs mer här
Trygga barnen för barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa – läs mer här
Kuling.nu för barn i familjer med psykiska diagnoser – läs mer här
Koll på soc för barn och unga – läs mer här
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Bilaga 1
Förändringar och processer kopplat till barn som anhöriga
under 2015-2017
På tre år händer det mycket i och runt ett projekt. Så har det också varit då BUSA-projektet
initierats, genomförts och avslutats. Projektet som involverat flera olika verksamheter, aktörer
och huvudmän som har befunnits sig i en föränderlig miljö. Projektet har också i sin tur
påverkat omgivningen. Nedan presentera några av de händelser, förändringar och processer
som genomförts inom projektet samt under projekttiden. Följande sammanfattning ses också
som den kontext där projektets vägval, metod och resultat har utvecklats.

Nationell nivå




FN riktade allvarlig kritik mot Sverige i den femte periodiska uppföljningen av
Barnkonventionen
I februari 2015 ger FN:s Barnrättskommitté Sverige skarp kritik med utgångspunkt i
hur landet levde upp till Barnkonventionen främst utifrån barn i utsatta situationer.
Kritiken och följande rekommendationer baserades på omfattade granskning som
pågick under hela 2014. Några viktiga punkter som Barnrättskommittén
rekommenderade var:
o Gör barnkonventionen till svensk lag
o Ge barn i utsatta situationer likvärdig tillgång till grundläggande tjänster
o Att alla barn i Sverige skyddas mot diskriminering.
o Barn och unga måste få kunskap om sina rättigheter
o Yrkesgrupper som arbetar med barn måste få utbildning om barns rättigheter
o Barn i samhällsvård måste få sina rättigheter respekterade
o Att se till så att anmälningsplikten fungerar när barn far illa.
Betänkande av barnrättighetsutredningen, Barnkonventionen blir svensk lag
(SOU 2016:19)
År 2013 tillsattes en barnrättighetsutredning med uppdrag att ta fram ett betänkande
till mars 2015 utifrån direktiv. Direktivet handlade bland annat om att kartlägga hur
tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med Barnkonventionen
och de tilläggsprotokoll som Sverige tillträtt. Det handlade även om att analysera vilka
för- och nackdelar en inkorporering av barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som
Sverige tillträtt skulle kunna medföra. Då ny regeringen tillträdde 2014 meddelades
redan i regeringsförklaringen att avsikten var att konventionen skulle bli svensk lag.
Därför fick utredaren ett antal nya direktiv (tilläggsdirektiv) och utredningstiden
förlängdes till den februari 2016. Barnrättighetsutredningen föreslår att merparten av
Barnkonventionen inkorporeras som svensk lag, i originaltexternas lydelse.
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Nationell ANDT-strategi med barn i fokus
Regeringen beslutar om en ny ANDT-strategi En samlad strategi för alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020. Strategin lyfter anhöriga barn
som en prioriterad målgrupp.
Ekonomisk studie med fokus på barn som anhöriga
Under 2015 publiceras Rapport: Barn som anhöriga - ekonomisk studie av samhällets
långsiktiga kostnader26 som gör det möjligt att räkna ut omkostnaderna om barn som
anhöriga inte får det stöd de behöver och har rätt till.
Ökat antal nyanlända
Under hösten 2015 och våren 2016 tog Sverige emot ett stort antal nyanlända vilket
påverkade arbetet och personalomsättningen inom socialtjänsten och psykiatrin
nationellt, regionalt och lokalt. Detta påverkade arbetet med barn som anhöriga utifrån
två perspektiv. Dels att utvecklingsarbeten blev svårare att genomföra, dels att antalet
barn som anhöriga till traumatiserade vuxna och syskon ökade.

 Nationellt utvecklingsarbete kring barn som anhöriga









26
27

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet påbörjade ett
utvecklingsarbete för ändamålsenligt stöd till barn som anhöriga på uppdrag av
Socialstyrelsen. Som en del i att sprida och fördjupa den erfarenhet och kunskap som
kom fram i arbetet erbjöd Nka i samverkan med Qulturum vid Region Jönköpings län
lärseminarier för regioner/landsting som vill utveckla stödet till Barn som anhöriga.
Region Örebro län tillsammans med BUSA-projektet tog del av detta processtöd som
en del i arbetet med barn som närstående inom hälso- och sjukvården.
Rapport om utvecklingsarbeten med fokus på barn som anhöriga
Under 2016 publiceras Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld Resultat och erfarenheter från ett utvecklingsarbete27 som är en sammanfattning av
flertalet utvecklingsarbeten under 2011-2015.
Internationella konferensen ”Every Child has the Right to…”
Den andra internationella konferensen kring barn som anhöriga arrangerades i Malmö
28-31 maj 2017.
Nationellt uppdrag kring barn som anhöriga
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att under perioden 2017–2020 stärka stödet
till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller
där våld förekommer i enlighet med regeringens samlade strategi för alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, den s.k. ANDT-strategin. Arbetet ska ske i
samverkan med Folkhälsomyndigheten. Socialstyrelsen ska också inhämta kunskap
och information samt i lämpliga delar samråda med andra relevanta myndigheter och
aktörer.
Nationell kommission jämlik hälsa 2015 - 2017
Regeringen tog fram nya steg för att öka engagemanget och aktiviteten inom området
och för att bidra till regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en

Hovstadius, B., Ericson, L., & Magnusson, L. (2015).
Folkhälsomyndigheten. (2016).
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generation. En kommission för jämlik hälsa tillsattes fram till 2017. Kommissionen
har haft i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället
minskar. Kommissionens huvudsakliga fokus har varit på hälsoskillnader mellan olika
socioekonomiska grupper i samhället samt mellan kvinnor och män.
Överenskommelse psykisk hälsa
Under 2016 gav regeringen Sveriges kommuner och landsting (SKL) i uppdrag att
påbörja årlig fördelning av stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner för
arbete med överenskommelse kring psykisk hälsa. Syftet med överenskommelsen var
att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett
gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Målsättningen var att befolkningen
ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller
förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser.
Överenskommelsen följdes av nya efterföljande år.
Barnperspektiv vid spelmissbruk
Under 2017 föreslår regeringen i proposition att socialtjänstlagen (2001:453) och den
nya hälso- och sjukvårdslagen avseende spelmissbruk ska ändras. Ett förslag var att
utvidga hälso- och sjukvårdens ansvar för att ta hänsyn till barns behov av
information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet
varaktigt bor med är missbrukare, så att det även gäller vid spelmissbruk.

Regional och lokal nivå


Barn som anhöriga i regional ANDT-strategi
En ny regional ANDT-strategi för 2017-2021 lanserades under våren 2017. För att
strategiskt lyfta anhöriga barn som en prioriterad grupp innehöll strategin följande
delmål: Uppmärksamma och erbjuda ändamålsenligt stöd till flickor och pojkar som
föds med skador till följd av ANDT eller som växer upp i familjer med missbruk eller
annan omsorgsvikt, inklusive förekomst av våld med koppling till alkohol eller
narkotika utifrån deras förutsättningar och behov.



Barnrättsperspektiv i LoB28-utredning
I Örebro genomfördes en LoB-utredning under 2016. Ett av förslagen i utredningen
var att utveckla arbetet med att se och stödja barn i familjer med missbruk tidigt med
fokus på att hemmavarande barn till föräldrar som omhändertagits uppmärksammas
direkt.
Barn som närstående inom hälso- och sjukvården
Under 2015-2017 har ett utvecklingsarbete kring barn som närstående inom hälso- och
sjukvården påbörjats. Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete med BUSAprojektet. I början av processen kartläggdes kännedomen om lagstiftning kopplat till
målgruppen (se delar av resultatet på sida 16). Med utgångspunkt i kartläggningen
utformades övergripande handlingsplan och rutin. Hälso- och sjukvårdsledningen
beslutade att tillsätta barnombud på samtliga enheter samt forma en kompetensgrupp



28

För förtydligande, se bilaga 2
40



med fokus på barn som närstående vilka har mandat att driva frågan i samråd med
ledningen.
Barnombud inom psykiatrin
Barnombudens uppdrag är att bevaka barnperspektivet på varje enhet. BUSA-projektet
har kontinuerligt haft kontakt med arbetsgruppen och samordnaren för barnombuden
inom psykiatrin. Under projektperioden har fokus för barnombuden varit att skapa en
långsiktig och hållbar organisation. Vid BUSA-projektets avslut fanns ett förslag till
förändring av arbetet. Följande fanns i förslaget:
o
o
o

Centralisering av ansvar för barnombudsarbetet
Tillsättande av verksamhetsombud
Uttalad tid som ska avsättas för samordnare och barnombud

Utifrån nätverket för barnombud har utbildningarna Föra barnen på tal29 och
Beardslées familjeintervention30 genomförts. Det fanns vid slutet av 2017 en utbildad
utbildare i dessa två metoder. Under projekttiden fanns ett förslag att utbilda fler
utbildare inom ramen för BUSA-projektet. Detta uteblev då ledningen valde att
avvakta beslut om fortsatta utbildningsinsatser.




Kuling.nu
Webbaserat stöd till barn som anhöriga efterfrågas i allt större utsträckning. Kuling.nu
hade under 2017 cirka 6 000 unika besök och ungefär 20 000 sidvisningar per månad.
Antalet unga som använder chattstödet som erbjudits har över tid minskat.
Tillsammans med BUSA-projektet har webbredaktören format förslag på utveckling
av sidan så att den ska följa den digitala utvecklingen och målgruppens behov.
Nätverksträffar för stödgruppsledare
Länsstyrelsen i Örebro län har innan, under och efter projekttiden samordnat
nätverksträffar för stödgruppsledare i länet. Till nätverksträffarna har psykiatrins
barnombud bjudits in vid tre tillfällen. Under projekttiden har arrangerandet av
träffarna skett i nära samarbete med BUSA-projektet. Under 2015-2017 har träffarna
haft följande fokus:
o
o
o
o
o



Föreläsning om metoden Föra barnen på tal31 och familjeinterventionen Beardslées
familjeintervention32
Utvecklingsarbete kring systematiskt, långsiktigt och hållbart arbete kring barn som
anhöriga
Föreläsning och handledning med fokus på riktat föräldraskapsstöd
Föreläsning och handledning med fokus på stödarbete kring anhöriga barn
Kollegialt kunskapsutbyte

Aktualisering av barn som anhöriga på strategisk nivå
Den regionala kartläggningen i BUSA-projektet aktualiserade dels att arbetet med
barn som anhöriga är ojämlikt prioriterat i Örebro län, dels att arbetet med målgruppen
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främst drivs av eldsjälar med ett behov att målgruppen prioriteras av chefer och
förtroendevalda i högre utsträckning. Detta har resulterat i att målgruppen har
aktualiserats i följande forum, via BUSA-projektet:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o







Psykiatrins ledningsgrupp
Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp
Strateggruppen för folkhälsoarbete
Nätverket för länets folkhälsoutvecklare
Utvecklingsgruppen psykisk hälsa och missbruk
Utvecklingsgruppen barn och unga
Anhörigdagarna i Örebro
Nätverket för psykiatrins barnombud
Folkhälsonämnden Karlskoga och Degerfors
Västermöte med fokus på folkhälsoarbete i Karlskoga och Degerfors
Tvärsektoriellt nätverk i Karlskoga och Degerfors
TväR (Tvärsektoriellt råd i Karlskoga och Degerfors)
Nätverket för Örebro läns ANDT-samordnare
Barngruppsledarnätverket med tillhörande arbetsgrupp
Vård och omsorgsnämnden (numera socialnämnden) Lekeberg
Folkhälso- och samordningsberedning Kumla
Folkhälsoråd Askersund
Individ- och familjeomsorgen i Askersund
Dialogforum för folkhälsoarbete i södra länsdelen
Individ- och familjeomsorgen i Hallsberg
Sydnärkes folkhälsokonferens 2017
Små kommuners förebyggande arbete mot alkoholskador och narkotika
Samhällsråd T
Nätverket för länets IFO-chefer

Överenskommelse psykisk hälsa Örebro län
Samtliga länsdelar arbetade under 2016 fram handlingsplaner med utgångspunkt i
kartläggning av behov för att öka den psykiska hälsa. Flera länsdelar svalde att lyfta in
anhöriga barn som en prioriterad målgrupp.
Uppmärksamma anhöriga barn på Karlskoga lasaretts akutmottagning
Sedan 2014 har akutmottagningen på Karlskoga lasarett registrerat, följt och kartlagt
förgiftningar. Utifrån denna kartläggning uppdagades behovet av att öka kunskapen
kring orosanmälningar. Sedan början av 2017 har akutmottagningen påbörjat
samverkan med socialtjänst och folkhälsa för att uppmärksamma barn som riskerar att
fara illa. Arbetet har skett i nära samarbete med BUSA-projektet. Efter
kompetensutveckling kring orosanmälningar samt digitalisering av blankett för
orosanmälan har anmälningarna till socialtjänsten ökat.
Kommission för jämlikhet i hälsa Region Örebro län 2015 - 2017
En kommission för jämlik hälsa i Örebro län tillsattes 2015 utifrån beslut av
regionfullmäktige. Kommissionen ska påvisa och föreslå åtgärder för att minska
framtida systematisk ojämlikhet i hälsa hos befolkningen. Angreppssättet ska vara
långsiktigt och organisationsövergripande.

42







33

Gör jämlikt – gör skillnad i Karlskoga och Degerfors kommuner
Folkhälsonämnden tog fram en förstudie för att beskriva förutsättningarna för en
jämlik hälsa i Karlskoga och Degerfors. Processen med BUSA involverades i
processarbetet för jämlikhet i hälsa på strategisk nivå.
Utveckling av stödverksamheter
Under projektperioden har flera kommuner diskuterat utvecklingen av
stödverksamheter för barn som anhöriga. Några har valt att utbilda personal vid
Eleonoragruppens33 stödgruppsutbildning. Vid projektet avslut är det fler kommuner
som aktivt arbetar med att utveckla stödet för barn som anhöriga.
Ökat antal barn i Rymden - Karlskoga
Stödverksamheten Rymden är till för barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa.
Från 2014 har antalet barn i Rymden ökat från 5 barn till drygt 40 barn 2016.
Framgångsfaktorerna för verksamheten var ökad kännedom om verksamheten samt att
fler barn uppmärksammades och rekommenderades ta kontakt med Rymden. En
förutsättning för utökningen av verksamheten var en hållbar organisation med politisk
förankring, styrgrupp, samordnare, arbetsgrupp, budget samt tydliga uppdrag med
avsatt tid. Rymden bedriv genom samarbete mellan Svenska kyrkan, Region Örebro
län och Karlskoga kommun (skolförvaltningen, socialförvaltningen,
folkhälsoförvaltningen).
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BUSA: BUSA en förkortning för barn och unga som anhöriga och namnet på projektet
Barnperspektiv: Den vuxne ser till barnets perspektiv och tolkar vad som är barnets bästa
utifrån sin egen barnsyn och kunskap.
Barnets perspektiv: Barnets egen bild av situationen är viktig. Barn har rätt att vara
involverade i frågor som berör dem, utifrån ålder och mognad. Barnet kan involveras genom
samtal, enkäter eller på andra sätt.
Barnrättsperspektiv: Innebär att arbetssätt och metod utgår från barnkonventionen och dess
artiklar.
ANDT: Förkortning för alkohol, narkotika, dopning och tobak. Förkortningen används i
samband med förebyggande arbete.
Stödgruppsnätverk för barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa: I Örebro län
finns ett nätverk för stödgruppsledare som arbetar med barn i familjer med missbruk och
psykisk ohälsa. Till nätverket finns en arbetsgrupp som planerar och genomförs
nätverksträffar. Arbetsgruppen samordnas av länsstyrelsens ANDT-samordnare.
Föra barnen på tal: En metod som syftar till att stärka föräldraskapet och stödja barnens
utveckling. Föra barnen på tal har sin grund i förståelsen av hur den psykiska ohälsan påverkar
föräldraskapet och barnen, samt kunskapen om hur viktigt det är att föräldern kan stödja
barnet och tonåringens utveckling.
Beardslee´s familjeintervention: En metod som vänder sig till familjer där en förälder har en
psykisk diagnos inklusive missbruk. Det övergripande syftet är att få familjen att fungera
bättre och att uppmärksamma barnens behov. De kortsiktiga målen är att hjälpa föräldrarna att
prata om sjukdomen med barnen och att främja deras medvetenhet om andra skyddsfaktorer i
barns utveckling. De långsiktiga målen är att förbättra barnens förståelse för förälderns
sjukdom och minska deras oro och känslor av skuld samt att förbättra familjeklimatet.
SWOT-analys: Vid SWOT-analys granskas styrkor, svagheter, hot och möjligheter.
Junisrapporten: IOGT-NTOs juniorförbund [Junis] ger varje år ut en rapport som bland
annat presenterar vilka kommuner i Sverige som erbjuder stöd till anhöriga barn samt hur
många barn som tagit del av stödet.
KVÅ-kod: Koder för Klassifikation av vårdåtgärder. En åtgärdskod är en kod som används
för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och sjukvård.
Eleonoragruppen: Stödverksamhet för anhöriga barn och unga i Linköping. Arbetar även
med utbildning av stödgruppsledare för barn 0-20 år och föräldrar.
Kuling: Stödverksamhet för barn och föräldrar i familjer med psykiska diagnoser. Bedrivs av
Region Örebro län och är en länsövergripande stödverksamhet placerad i Örebro.
Rymden: Stödverksamhet för barn och föräldrar i familjer med missbruk och psykisk ohälsa i
Karlskoga.
LOB: Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (1976:511)
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För mer information om utvecklingsarbete kring barn och unga som
anhöriga besök hemsidan www.karlskoga.se/busa
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