
Samordnat stöd till barn och 
föräldrar med missbruk

i Borlänge kommun



Borlänge 

• Sveriges 25:e största tätort 

• Dalarnas största tätort och 
viktigaste industri- och 
handelsort

• Traditionellt en utpräglad 
industristad, stål- och 
pappersindustri

• Idag dominerad av SSAB 
Tunnplåt Borlänge och 
Stora Enso Kvarnsveden 

• Industridominansen har 
minskat under de senaste 
årtiondena, väl utbyggd 
privat och offentlig 
tjänstesektor

• Strävan att utveckla och 
profilera Borlänge till en 
mäss- och konferensstad
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Individ- och familjeomsorgen

• Barn- och ungdomsenhet

Mottagning, Barngrupp, Ungdomsgrupp, 
Familjehemsgrupp, Familjerättsgrupp 

• Öppenvårdsenhet Barn- och familj

• Missbruksenhet

Myndighet, Öppenvård

• Försörjningsstödsenhet 

Mottagningsteam, Eko-bas, Kartläggningsteam, 

Rehab-team, Arbetsmarkandsteam
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Vision, Långsiktigt mål 

Barn och föräldrar i familjer med missbruk av

alkohol eller droger ska uppleva att de får ett 

samordnat stöd som skapar förutsättningar för

föräldrarna att vara föräldrar och begränsar 

skadeverkningarna hos barnen 



Vad ska göras, när, hur och vilka?

1. Skapa en struktur för tidig upptäckt

2. Skapa en struktur för samordnad utredning

3. Skapa en struktur för samordnade insatser

Under projekttiden: 

hösten 2013-hösten 2014

Barngruppen, Missbruksgruppen, Mottagningen

Barn- och ungdom, Öppenvården  



1. Skapa en struktur för tidig upptäckt

Mål

Att tidigt upptäcka familjer där det förekommer 
missbruk av alkohol eller droger

Frågeställningar

Hur upptäcker vi barnen i familjer med missbruk?

Hur upptäcker vi missbruk i familjer där det finns 
barn?



Aktiviteter

•Mottagarna kontrollerar förekomsten på andra enheter 
och tar personlig kontakt med handläggare

•Mottagaren på BoU screenar alltid alkohol/drogvanor

•Mottagaren på missbruk dokumenterar ställningstagande 
gällande anmälan enligt 14:1 SoL

•Gemensamt första möte vid anmälan avseende missbruk i 
familjen

•Gemensamt hembesök vid akut oro för pågående 
missbruk 



2. Skapa en struktur för samordnad 
utredning

Mål

Att barnen och de vuxna med missbruk blir synliga

och familjens behov av stöd utreds

Frågeställningar

Hur säkerställer vi att barnen och de vuxna med

missbruk blir synliga?

Hur vill vi utreda familjer med misstänkt missbruk?



Aktiviteter  

• Utredaren kontrollerar förekomsten på andra enheter

• Utredaren tar en personlig kontakt med berörda 
handläggare på andra enheter 

• Handläggarna samordnar sina möten med familjen och 
utbyter kontinuerligt information

• Barnutredaren screenar alkohol/drogvanor 

• Missbrukshandläggaren dokumenterar information om 
minderåriga barn; barnets ålder, boende, pågående 
utredning/stödinsatser samt att föräldern fått 
information om stöd

• ”Pilotärenden”



3. Skapa en struktur för samordnade 
insatser

Mål

Att barnen och de vuxna med missbruk får den hjälp 
de behöver

Frågeställningar 

Hur säkerställer vi att barnen och de vuxna med 
missbruk får den hjälp de behöver?

Hur vill vi arbeta i familjer med misstänkt missbruk?



Aktiviteter 

1. Biståndsärenden 

• Socialsekreterare kontrollerar förekomsten på andra

enheter

• Socialsekreterare tar en personlig kontakt med 
berörda socialsekreterare/behandlare på andra 
enheter 

• Socialsekreterare och behandlare på olika enheter 
samordnar och följer gemensamt upp sina insatser i 
familjen



Aktiviteter forts.

2. Öppet intag/Service

Öppenvården Barn- och unga och Öppenvården 
missbruk arbetar från hösten 2013 med att 
samordna:

•Öppenvårdsbehandling för vuxna med missbruk

•Anhörigstöd

•Barnstöd (Linus)

•Föräldrastöd



Utvärdering 

Frågeställningar

Har vi gjort det vi planerade att göra?

Har aktiviteterna medfört någon skillnad?

Hur upplever familjerna och handläggarna det

Samordnade arbetssättet?



Har vi gjort det vi planerade att göra?

Pinnstatistik 

Antal ärenden med personlig kontakt mellan handläggare 

Antal ärenden med gemensamma möten

Antal screeningar, anmälningar och konsultationer

Har barnen synliggjorts i den vuxens missbruksutredning?  

Har den vuxens missbruk synliggjorts i utredningen kring

barnet?



Har aktiviteterna medfört någon skillnad?

Föremätning
Familjeklimat I  

SDQ

Frågor till den vuxne om alkohol- och narkotika

användning – Innan 

Eftermätning
Familjeklimat II

SDQ Uppföljning

Frågor till den vuxne om alkohol- och narkotika

Användning – Efter 



Hur upplever familjerna och handläggarna 
det samordnade arbetssättet?

Frågeformulär – besvaras av var och en av

föräldrarna

Frågeformulär – besvaras av alla ungdomar 

Frågor till barn – ca 6 - 11 år

Frågeformulär till berörda handläggare och

behandlare 



Erfarenheter så här långt...

Positivt mottagande från berörda handläggare

Stort intresse från andra gruppen och enheter  

Arbetssättet upplevs som framgångsrikt

Spontan samverkan mellan handläggare och

behandlare


