
Samordnat arbetssätt

I familjer med missbruk och minderåriga barn.



Vad kommer vi berätta om?

• En kort bakgrund till vårt arbetssätt

• Samordnade arbetssättet, hur ser modellen ut?

• Hur går arbetet till i praktiken? 

• Framgångar och svårigheter vi sett med arbetsmodellen.

• Läget i dag



Kort tillbakablick

2013  Programteorin togs fram och de första pilotärendena 

påbörjades

2014 – 2015 Enheterna arbetar samordnat, nyckelpersoner har 

en viktig roll tillsammans med enhetschefer

2015 - 2016 Personalkris – det samordnade arbetssättet 

uppehålls delvis i mottagningsdelarna.

2017 - idag Samverkan sker mellan enheterna – insikt om att vi 

behöver en nystart kring samordnat arbetssätt



Vårt mål 

att säkerställa att barnet/ ungdomen får den 

hjälp den behöver, ur ett familjeperspektiv.

att så tidigt som möjligt erbjuda stödinsatser till 

de vuxna i familjen.



Gemensamt 

mottagnings-

besök med 

föräldrarna och 

om möjligt 

barnen.

Utredning 

inleds
Nyckelpersonerna 

kallar till gemensamt 

planeringsmöte för 

att planera vidare 

samarbete. Tid för 

Uppföljningsmöte 

bokas in ca 6 veckor 

fram i tiden.

Familje-

behandling

pågår enligt 

planering.

Regelbundna 

uppföljningar med 

familjen och social-

sekreterarna på 

Vuxen, Barn och 

ungdom och 

Familje-behandlarna

hålls för att starta, 

följa upp och avsluta 

insatserna. 

Insats påbörjas

om utredningen leder till 

beslut om insats inom 

kommunen. 

Nyckelpersonerna kallar 

till Planeringsmöte

med handläggare på 

Vuxen, Insats och 

familjebehandlare på 

Resursenheten för att 

planera vidare 

samarbete kring 

familjen.

Flödesschema
Utredning inleds ej. Oron minskar när 

föräldern tar emot stödinsats.

Inkommer anmälan 

till Mottagning BoU

där oron gäller 

misstanke om 

problematiskt bruk 

av alkohol/droger 

hos föräldrar eller 

styvföräldrar.

Förhandsbedömning 

inleds.

Mottagningarna 

konsulterar varandra 

och boka in tid för 

gemensamt besök.

- Vid akut oro för 

pågående missbruk. 

Gemensamt hembesök 

med Mottagning Vuxen.  

- Mottagning BoU kallar 

familjen.

- På Mottagning Vuxen 

aktualiseras ärendet som 

samordnat arbetssätt.

Utredning 

max 4 mån

Utredarna från BUE 

och Vuxen träffar 

hela eller delar av 

familjen tillsammans 

under hela 

utredningstiden.

Uppföljningsmöte

Utredarna ges 

tillfälle att följa upp 

det samordnade 

arbetet.

Fungerar allt som 

planerat?

Om föräldern ansöker om insatser från 

Vuxenenheten inleder vuxenhandläggaren en 

parallell utredning på Vuxenenheten.



Mottagandet

Samordnat arbetssätt i mottagningen

• Samarbetet börjar redan vid inkommen anmälan 

• Gemensamt besök med familjen

• Familjen informeras om att vi arbetar samordnat

• Familjen får information om insatser vilka insatser som finns 

både som barn, vuxen och anhörig

• De vuxna erbjuds insatser på Vuxenenheten



Planeringsmöte

Alltid torsdagar kl 11.00

Mottagning Barn 

och ungdom

Mottagning Vuxen

Kollegor från 

andra enheter 

vid behov

Utredning

Barn och ungdom

Medhandläggare

Utredning

Vuxen

Huvudhandläggare

Utredning 

Barn och ungdom

Huvudhandläggare

Ett arbetsmöte

Nyckelpersonerna bjuder in och håller 

i mötet.

Planera hur det fortsatta

Samarbete ska se ut.

Gemensamma besökstider

Att erbjuda familjen bokas in

Uppföljningstid bokas in 

Mötet journalförs ej



Kollegor från 

andra enheter 

vid behov

Utredning

Barn och ungdom

Medhandläggare

Utredning 

Vuxen

Huvudhandläggare

Utredning

Barn och ungdom

Huvudhandläggare

Uppföljningsmöte

Ca 6 veckor senare

Ett arbetsmöte

Nyckelpersonerna håller i mötet.

Hur har det samordnade arbetet 

fungerat?

Behöver man tänka annorlunda?

Hur ska man fortsätta arbetet?

Fler uppföljningsmöten bokas in vid 

behov

Mötet journalförs ej



• Gemensamma; utredningssamtal med föräldrarna, hembesök, 

och barnsamtal

• Två huvudhandläggare med olika roller/uppdrag i samma besök

• Hålla kvar fokus på alkohol/ droger och dess konsekvenser ur ett 

familjeperspektiv.

• Insatser erbjuds och kan påbörjas/ pågå under utredningens gång

Utredningen

Samordnat arbetssätt i utredningen



• Anmälan inkommer

• Samordnat besök i mottagning

• Utredning inleds

• Planeringsmöte

• Gemensamt besök med dottern

• Gemensamt besök med mamman

• Mamman ansöker om stödinsats på Vuxenenheten

• Barn-och ungdomsenheten enskilt besök med pappan

• Vuxenenheten enskilt besök mamman

• Gemensamt besök med dottern

• Uppföljningsmöte

• Gemensamt besök med pappan och dottern

• Gemensamt besök med mamman

• Avslutande gemensamt samtal med dottern, mamman och pappan

• Familjen ansöker om familjebehandling i kommunens regi

• Ärendet går över till Insatsteamet

• Står i kö för plats till familjebehandling

• Planeringsmöte ,så snart familjen får plats .Vuxen, Insats samt  Familje-behandlarna bjuds in.

Samordnat i praktiken



Anhörigstöd



Utvärderingen av projektet

Stuprör, hängrännor och rännkrokar

av Karin Alexandersson

Vad säger familjerna?

Djupintervjuer 5 familjer.



Hinder och framgångsfaktorer

som identifierades i utvärderingen



Erfarenheter

Farhågor

• Förlora behandlingsalliansen

• Stå ensam med 

barnperspektivet

• Tidskrävande, främst för 

Vuxenenheten

• Fungerar arbetsmodellen i 

komplexa ärenden?

Vinster

• Vi tar ett större gemensamt ansvar för 

hela familjen

• Ökad medvetenhet om barn på 

Vuxenenheten och ökad kunskap om 

missbruk på Barn- och ungdomsenheten.

• Tilliten och tryggheten mellan enheterna 

växer.

• Ökad efterfrågan av anhörigstöd och 

Beroendeinsatser i tidigare skede.



”Det är något

vi har saknat

länge”  
”Stor vinst

att vi snabbt

kommer in i

familjerna” ”Det känns 

meningsfullt att 

arbeta 

samordnat.”

”Det borde

vara självklart
att jobba så

här.”

”Jag är

handläggare i ett

ärende som har

blivit fantastiskt

bra på grund av

arbetssättet.”

”Det är en metod

med tydlig struktur

kring samverkan så

att allt inte enbart

hänger på den 

enskilde

handläggaren.”

”Arbetssättet

minskar riskerna

för missförstånd

och

dubbelarbete.”

”Minskad

tyngd i

ärendet när

ansvaret

delas”

”Det är roligare

att samarbeta

nu”

”Framför allt

har det blivit

väldigt bra för

familjen.”

Vad säger kollegorna



• Beslut att from 20 september inleds ett implementeringsår för 

att återuppta det samordnade arbetssättet. 

• Beslut att skapa en styrgrupp för samordnat arbetssätt. 

• Beslut att styrgruppen har möten 2 ggr/termin tillsammans med 

nyckelpersonerna. 

• Vi har valt ut 3 pilotärenden som vi arbetat med under hösten.

• Beslut att har frukostmöten 2 ggr/termin. 

Hur går vi vidare?



Tack för idag!

Anna-Lena Engstedt, sektorchef Arbetsmarknad- och socialsektorn

anna-lena.engstedt@tyreso.se

Åsa Siviero, socialsekreterare Mottagning Barn och unga

asa.siviero@tyreso.se

Sara Nordgren, socialsekreterare Vuxenenheten

sara.nordgren@tyreso.se

mailto:anna-lena.engstedt@tyreso.se
mailto:asa.siviero@tyreso.se
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