Diskussionsfrågor
Familjeorienterat arbetssätt och tidig upptäckt av barn i familjer med
missbruk och beroende
Varje block har medföljande diskussionsfrågor som du kan använda på din
arbetsplats för att ytterligare kunna stärka detta arbete på din egen
arbetsplats, i samverkan eller för dig som professionell.
BLOCK 1: Barn och föräldrars rätt till stöd
Innehåll
• Inledning – Barnens rätt till stöd! Barnrätt i regeringens ANDT-strategi. Anna Haid
ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län.
• Barnkonventionen som utgångspunkt, nu även svensk lag – hur påverkar det
frågan? Lisa Skiöld, verksamhetschef, Barnombudet i Uppsala län Maria Grahn Farley,
universitetslektor i offentlig rätt och docent, Uppsala universitet.
• Familjeorienterat arbetssätt – stärkt stöd till barn som anhöriga.
Agnes Lundström, utredare, Socialstyrelsen.
• Perspektiv från barn och föräldrar. Helén Olsson, projektledare Childrens Program,
Barnombudet i Uppsala.
Frågor
På alla frågor: a) Vad gör ni bra? - beskriv b) Behöver det utvecklas? - beskriv c) Arbetar ni
systematiskt och med kunskapsbaserade metoder? - beskriv
•
•
•
•

Familjeorienterat arbetssätt med barn i familjer med missbruk och beroende – hur arbetar ni
med det?
Hur fångar ni upp anhörigas behov och perspektiv?
Med barnkonventionen som utgångspunkt – hur påverkar det frågan och ert arbete?
Har ni behov av att lära er mer om ovan nämnda frågor? Vad vill ni veta mer om och på vilket
sätt?

BLOCK 2: Vilka, hur och vad vet vi?
Innehåll
• Inledning - Anna Haid ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län.
• Når vi alla? Junis lägesrapport. Anna Carlsson Cheikh, politisk sekreterare, Junis.
• Våga se, våga fråga och samverka – ett nytt kunskapsstöd ”Upptäckt och stöd” – ett
arbete för tidig upptäckt. Elisabeth Näsman, professor emeritus vid Sociologiska
institutionen, Uppsala Universitet.
• Stöd för barn som växer upp i familjer med missbruk – vad säger forskningen? Peter
Larm, docent, Stockholms universitet.

Frågor
På alla frågor: a) Vad gör ni bra? - beskriv b) Behöver det utvecklas? - beskriv c) Arbetar ni
systematiskt och med kunskapsbaserade metoder? - beskriv
•
•
•
•
•

Har ni en god lägesbild över hur många barn och familjer det handlar om i er kommun?
Har ni tillräckligt med verktyg och rutiner för att fånga upp och erbjuda ett kunskapsbaserat
stöd för dessa individer?
Fungerar samverkan och samordning i denna fråga?
Har ni ett bra arbete med risk- och skyddsfaktorer kopplat till denna målgrupp?
Har ni intresse av att lära er mer om ovan nämnda frågor? Vad vill ni veta mer om och på
vilket sätt?

BLOCK TRE: Inspiration om HUR
Innehåll
• Inledning - Anna Haid ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län.
• Fördjupningsutbildning i stärkt barn – och föräldraperspektiv i missbruks- och
beroendevården. Utbildade genom Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning. Mia Sundelin
• BRA-samtal handlar om barns rätt att få komma till tals och bli
delaktiga. Bonnie Friedh, utbildare i BRA-samtal, Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
• Utbildning av nya ledare i Childrens Program. Lars Lewerth, projektledare Childrens
Program, Barnombudet i Uppsala.
• Ludde, en metod för att prata med yngre barn om alkohol Mona Örjes,
förbundsordförande, Junis.
• Sofiamodellen- Familjeorienterat arbetssätt i socialtjänsten.
Helene Andersson – projektledare Sofiamodellen, Uppsala kommun.
• Jag och min familj - ett program för hela familjen när en vuxen dricker eller tar
droger? Merav Eshed Nilsson – Alkohol-/drogbehandlare och Karin Fredholm familjebehandlare, Uppsala kommun.
Frågor
På alla frågor: a) Vad gör ni bra? - beskriv b) Behöver det utvecklas? - beskriv c) Arbetar ni
systematiskt och med kunskapsbaserade metoder? - beskriv
•
•
•
•
•
•

Finns det intresse av att lära er mer om ovan nämnda metoder och insatser? Vad vill ni veta
mer om och på vilket sätt?
Har ni metoder och verktyg för alla slags missbruk och beroende tex även för problematiskt
spel om pengar?
Hur fångar ni upp anhörigas behov och perspektiv?
Kan ni erbjuda metoder för kunskapsbaserat stöd för samverkan, tidig upptäckt och
behandling?
Har ni metoder som passar alla olika sorters familjer? – Om inte, vilka ser ni hamnar utanför
och vad beror det på?
Använder ni metoder som inte är utvärderade? Eller där resultaten inte följs upp? Hur tänker
ni kring det? Kan effekterna följas upp på något sätt?

