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Problem- och behovsanalys



Mål: Alla barn och föräldrar i 

målgruppen som behöver ska få 

adekvat stöd
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• Barn ska ha det så bra 

som möjligt här och nu

• Stöd i vardagen hemma 

+ förskola och skola 

• Förebygga senare 

svårigheter



Från individ- till familjeperspektiv
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Mål:

• Vuxna ska tillfrågas om 

de har barn

• Inga barn ska missas 

när föräldrar är kända

• Barn och unga som 

mår dåligt ska tillfrågas 

om oro för någon i 

familjen



Mål: Alla ska ta sitt ansvar för att 

ge stöd – i samverkan
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• Socialtjänst –

samordnad! 

• Hälso- och sjukvård

• Förskola och skola



Kunskapsbas



Kartläggningar
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• Andel barn och unga som berörs och konsekvenser –
2013 och 2014

• Andel unga omsorgsgivare – 2014 

• Stöd till ofödda och späda barn och deras föräldrar –

2014 

• Barn som exponerats under fostertiden –

registerstudie 2013 

• Läkemedelsmissbruk och föräldraskap 

• Föräldrar med missbruk (SKL) – 2013 



Kunskapsöversikter m.m.
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• FAS – 2013 

• Stöd till gravida och nyblivna 

föräldrar med missbruk – 2013 

• Stöd till gravida och nyblivna 

föräldrar med psykisk ohälsa – 2013

• Utvärdering av Beardslees 

familjeintervention, Föra barnen på 
tal och kontrollgrupp – 2016 

Skriften Barn som anhöriga – konsekvenser och behov
• För personal i hälso- och sjukvård, socialtjänst



Utvecklingsarbete



Information, råd och stöd enligt 

2 g § HSL

10

Fyra utvecklingsregioner
• Långsiktighet, strukturer, rutiner

• Kompetensutveckling

• Webbutbildning

• Samverkan

• Spridning 



Samordnade insatser inom 

socialtjänsten
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Fem kommuner i samarbete med Socialstyrelsen
• Från individ- till familjeperspektiv

• Organisatoriska lösningar för samordnade utredningar, 

bedömningar och insatser

• Ungas synpunkter på socialtjänsten (Maskrosbarn)

• Vilka insatser behöver utvecklas?

• Utvärdering och vägledning

SKL i samarbete med processledare/utvecklingsledare 

• Engagera och involvera fler kommuner för samordning

FHI och Regionförbundet i Uppsala

• Intervjuer med föräldrar och barn, utveckla samordning i  

kommunerna



Förskola och skola



Kompetensutveckling för personal 

i förskola och skola
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Samarbete med Skolverket

• Medverkan i fortbildning för elevhälsan

• Webinarium

• På Nka:s hemsida:

• Komplement till skriften Barn som anhöriga

• Tiominutersföreläsningar

• Flik för personal i förskola/skola för spridning av kunskap/erfarenheter



Kunskapsbank och 

erfarenhetsspridning
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Samarbete med och uppdrag till

Nationellt kompetenscentrum anhöriga – Nka



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se

Tack!


