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� Överenskommelse med regeringen

• Kartläggning i hela landet

• Processledare driver utvecklingen

• Utveckling av rutiner i vården

• Utveckling av samverkan inom 
socialtjänsten

• Samverkan med brukarorganisationer 

Inledning



Samspelsmönster som bidrar till att 
problem utvecklas

Alkohol-
missbruk 

hos föräldern

• Familjekonflikter
• Våld
• Sammanhållning i 

familjen
• Oförutsägbarhet
• Övertagande av 

föräldrarollen
• Bristande 

kommunikation

Hur barn 
fungerar 

psykosocialt

Källa: Barn som pårörende, 
Bente Storm Mowatt 
Haugland
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SKL har åtagit sig att förstärka barn-
och föräldraperspektivet i missbruks- och 
beroendevården
Övergripande mål
�Barn i familjer med missbruk ska få ändamålsenligt stöd.

Mål för 2014
�Missbruks- och beroendevården tar systematiskt upp 
föräldraskapet och beaktar  barnens behov av information, råd 
och stöd.

�Kommuner i 15 län utvecklar strukturer för samverkan mellan 
de som arbetar med barn respektive missbruk i socialtjänsten. 

�Beroendevården beaktar barns behov av information, råd och 
stöd

� Brukarorganisationer stödjer föräldrar med omfattande 
sociala problem som inte går till socialtjänsten



FRÅGEFORMULÄRET - FÖRÄLDRAENKÄTEN

Dig själv och din tillvaro
.

Din familjesituation

Barnets vardag och din upplevelse av denna

Dina erfarenheter och upplevelser av föräldraskapet



Föräldrarna i kartläggningen

- Medelålder: 40,6 år
- Medianålder: 41 år

• Kvinnor: 38  %
• Män: 62  %

• Samlevnadsform



Missbruk- och beroendevård

• Huvudsakligt 
missbruk:

• 14  % har en partner 
som också befinner sig 
inom missbruksvården 
den aktuella 
undersökningsperioden

• Öppenvård: 80 %
• Helgdygnsvård: 17  %
• Öppen & helgdygnsvård: 3 %



Bor eller bor inte med sina barn

Andel föräldrar som har 
minst ett av sina barn 
boende hos sig på hel- eller 
deltid.

Andel föräldrar som 
inte har något av 
sina barn boende 
hos sig



Antal barn och deras åldrar

• Hur många barn har 
föräldrarna? 

Ett barn

Två barn

Tre barn

Fyra barn 
eller fler

39 
%

36
%

15 
%

10
%

• Hur gamla är barnen? 

Spädbarn: 0-1 år

Förskolebarn: 2-6 år

Yngre skolbarn: 7-12 år

Ungdomar: 13-17 år32
%

36
%

25
%
7%



BEHOV AV STÖD I FÖRÄLDRASKAPET (%)



• Föräldrar i heldygnsvård

• Ensamstående

• Har placerade barn

• Är narkotika- eller blandmissbrukare

• Saknar formellt och informellt nätverk

Föräldrar i missbruks- och beroendevården 
som uttrycker störst behov av stöd



• 53 % är ensamstående

• 14 % har en partner i vård

• 14 % svårt att berätta om sin livssituation

• 62 % av föräldrarna har stöd av barn under 18 år

Särskilt oroande



•Endast 24 % av barnen får eget stöd

•Barnens problem ökar i takt med ålder

•De får sällan eget stöd innan de själva har problem

•5% av barnen står för 40% av problemen

•Det äldsta barnet i syskonskaran har flest
problem

•Placerade barn har näst mest problem 

Barnens behov av stöd
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Utveckling som pågår
- Utveckling av rutiner i vården för att ta upp föräldraskapet

- Stöd till föräldrarna och åldersadekvat stöd till barnen

- Utveckling av familjeperspektivet

- Utveckling av samverkan i socialtjänsten mellan de som 
arbetar med barn respektive vuxna med missbruk

- Utveckling av insatser i beroendevården för att beakta 
barns behov av information, råd och stöd

- Utveckling av samverkan med brukarorganisationer



• Ta upp föräldraskapet systematiskt som en del i vården

• Stöd föräldern i föräldraskapet

• Ta upp och diskutera barns behov – utveckla stödet

• Involvera partnern som kan kompensera och barn som 
får förklaringar

• Utveckla familjeperspektivet

• Bidra till att det formella och informella nätverket 
förstärks

• Stimulera kontakter mellan barn och andra vuxna 

• Stöd även fäderna i deras föräldraskap 

Områden som är angelägna att 
utveckla


