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Ärendet 

Projekt Sofia arbetar med en modell för stöd och hjälp till familjer där föräldrarna har 
en missbruksproblematik. Kontakten med föräldrar och barn sker efter en anmälan 
som gäller barnen eller en ansökan från föräldrarna om hjälp med missbruks-
behandling.  

Sofiamodellen är också ett samarbetsprojekt mellan barn och vuxenenheterna inom 
socialförvaltningen. Syftet med arbetet är att uppmärksamma barnen och ge möjlighet 
till att prata om missbruket och familjens problem. Målsättningen är att föräldrarna ska 
söka hjälp och ett framtida missbruk hos barnen ska förhindras.  

Aktuell projektrapport avser det första årets införande med implementering av arbetet 
i organisationen. Projektet ska pågå till augusti 2022. Sofiamodellen finansieras med 
medel för fonden för sociala investeringar. En utvärdering av effekterna av projektet 
och de ekonomiska besparingarna ska genomföras parallellt med familjearbetet och 
redovisas med slutredovisningen av projektet.  
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Beskrivning av projektet 
Projektet ”Sofiamodellen” är ett treårigt projekt som startade 2018-09-01. 
Projektet är en social investering och projektägare är Socialförvaltningen. 
Utföraransvaret vilar på socialförvaltningens barnenheter och 
beroendeenheter gemensamt. 

Sofiamodellen är en modell för samarbete mellan barnenheter och 
beroendeenheter inom ramen för barnenheternas utrednings- och insatstid i 
familjer där det finns missbruk. Modellen består av 5 gemensamma möten  

Samordnat arbete med Sofiamodellen 

 
Sofiamöte= planeringsmöte för socialsekreterare,  

Familjemöte= hela familjen träffas tillsammans med barn och beroendehandläggare 

Barnmöte= barnanpassad information i dialog med barnet information om vad ett beroende, vad som händer i en 
utredning , vilken hjälp man kan få m.m. 

 

Arbetsmodellen togs fram i projektet Växa och må bra 2016-17, projekt genom 
Nationell Samling för Psykisk Hälsa, tillsammans med 
socialsekreterare/behandlare/ föräldrar och ungdomar med egen erfarenhet av 
socialtjänsten i Uppsala kommun. 

Genom modellen ska missbruket i familjen bättre uppmärksammas och 
barnens situation synliggöras. Familjerna ska få hjälp att öppna upp 
kommunikationen för att börja prata om beroendet och därigenom ska fortsatt 
missbruk förebyggas och en negativ utveckling för barnen ska förhindras. 
Insatsen syftar till att minska riskfaktorer i familjen och att stärka 
skyddsfaktorer kring barnet.  

Missbruk och beroende är en sjukdom som berör hela familjen. För att bryta en 
negativ utveckling är det viktigt att hela familjen får hjälp. Barnen behöver ges 
särskild uppmärksamhet och möjlighet att komma till tals. Med Sofiamodellen 
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är förhoppningen att socialtjänsten ska kunna nå familjerna i ett tidigare skede 
och att en negativ utveckling ska kunna brytas.  

Under projekttiden skall modellen prövas och implementeras i de 4 
barnenheterna och de 2 beroendeenheterna samt i respektive mottagning. 

Projektgruppen består av tre medarbetare. En projektledare 50 procent och två 
processledare på vardera 50 procent Processledarna har en grundanställning 
inom avdelning vuxen och avdelning barn och ungdom. 

Projektet leds av en styrgrupp som funnits med sedan det tidigare projektet 
Växa och må Bra (2016-17). Styrgruppen består av representanter från 
socialförvaltningens avdelning barn och ungdom och avdelning samt en 
representant från arbetsmarknadsförvaltningen. Arbetsmarknadsförvaltningen 
är delaktig som samarbetspart mot bakgrund av att många av familjerna också 
har försörjningsstöd. 

Beskrivning av projektets deltagare  

Rekrytering av familjer  

Målgruppen är barn (0-12 år ) och deras familjer som utreds inom 
barnenheterna efter en anmälan missbruk hos föräldrarna.  

Nedan följer tre olika typer av ärenden där Sofiamodellen är tillämplig: 

Typ 1.  Familjer där barnen är aktuella för utredning/insats på barnenhet och 
förälder är aktuell på beroendeenhet för utredning/insats. I dessa ärenden ska 
alltid Sofiamodellen tillämpas. 

Typ 2. Barnen är aktuella för utredning på barnenhet p g a anmälan om 
missbruk i hemmet som där föräldern inte är aktuell på beroende. Här deltar 
handläggare på beroendeenhet med stöd/information utifrån sin 
beroendekompetens i inledningsskedet och för att kunna ta emot eventuell 
ansökan.  

Typ 3. Förälder med missbruk aktuell på myndighet beroende där barnen ej är 
aktuella. Här skickas anmälan till barn, som då kan öppna utredning. I sådana 
fall blir det ett Typ 1-ärende.  

• 30 familjer har påbörjat Sofiamodellen sedan projektstart. 
• 10 familjer är aktuella på både barn och beroendeenhet (typ 1). 
• 20 familjer är ärenden där föräldern ej har handläggare på beroende 

från början (typ 2). 

Myndighetsutövning/ frivillighet 

Föräldrar kan inte påverka huruvida utredning öppnas på barnen vid anmälan. 
Barnenheten har också rätt att ta kontakt med t.ex. skola/ 
barnomsorg/sjukvård för att kunna utreda huruvida barnen utsätts för fara.  
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I familjer där det inte finns någon handläggare på beroendeenheterna inom 
avdelning vuxen (typ 2), blir socialsekreterarens roll i familjemöte 1 att 
informera kring beroende som sjukdom samt om utredning/stödformer utifrån 
beroendeproblem som kommunen kan erbjuda. Handläggare från 
beroendeenhet kan då ta emot en ansökan direkt på mötet om föräldern så 
önskar.  

Beskrivning av de 30 initierade familjerna   

Sammanboende/gift   ca 50% 

Skild/separerad/ensamstående  ca 50% 

I majoriteten av familjerna har föräldrarna gemensam vårdnad. 

 

Uppnådda resultat under perioden 2018-09-2019-09 

 

 

En stor del av de familjer som avslutades i förtid startades i början av projektet. 
Se vidare avsnitt ”Diskussion Metod/Modell”  
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Familjemötena fungerar hittills enligt projektets syfte och enkäten visar att 
familjemedlemmarna har varit positiva till vårt upplägg.  Se under Effektmål 
nedan. Barnmötena har däremot varit svåra att genomföra. Se vidare avsnitt 
”Diskussion Metod/Modell” samt avsnitt ”Jämlikhet/ barnperspektiv”. 

Effektmål  

På kort sikt 

Barn 

• Ökad eller bibehållen skolnärvaro.  
• Förbättrat välmående, genom att barnet blir avlastad från oro, skuld och 

ansvar. 
• Ökad kunskap om vad missbruket innebär, det vill säga skilja ut 

föräldern från beroendet.  
• Barnen känner sig lyssnade på, deras behov synliggörs. 

Familj 

• Bättre familjeklimat, mer öppen och ökad kommunikation i familjen.  
• Familjen är mer mottaglig för hjälp, familjen ges snabb hjälp till fler 

stödinsatser.  
• Minskat behov av akuta placeringar. 
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På lång sikt (kommer ej av behandlas i den här årsrapporten) 

• Familjeorienterat arbetssätt enligt Sofiamodellen är etablerat inom 
förvaltningen enligt formulerad och beslutad rutin. 

• Förebyggande av framtida mer genomgripande insatser, exempelvis 
akut placering av barn eller familj.  

• Förbättrade skolresultat och fullföljd skolgång för barn.  
• Förhindra att barnen hamnar i utanförskap, kriminalitet och eget 

missbruk. 
• Förhindra att föräldrar återaktualiseras för missbruk.  

Processmål på lång sikt 

• 80% av berörda familjer fullföljer serien av 5 samtal, motsvarande 20 
familjer per år. 

• 80% av berörda familjemedlemmar ska uppleva sig sedda och hörda 
under familjesamtalen. 

• 50% av berörda familjer söker/får andra stöd- och behandlingsinsatser.  
• 80% av den/de föräldrar med missbruksproblematik upplever sig ha fått 

strategier och verktyg för att hantera sitt missbruk.  

Måluppfyllelse 

Effektmål 

Mätning av de kortsiktiga målen är under process, det har påbörjats men det är 
i dagsläget för få familjer som genomgått hela samtalsserien och för få 
uppgifter som inlämnats för att en fullständig redovisning ska kunna göras. Se 
kommande avsnitt för diskussion kring hinder för måluppfyllelse.  

Status för respektive effektmål: 

Barn 

• Ökad eller bibehållen skolnärvaro: Pågående diskussion gällande 
samtycke från föräldrar och juridiska aspekter kring insamling av denna 
data.  
 

• Förbättrat välmående, genom att barnet blir avlastad från oro, skuld 
och ansvar: Upplevd svårighet att få in denna information från samtliga 
deltagare, diskussion kring eventuell ändring av metod pågår.  
 

• Ökad kunskap om vad missbruket innebär, det vill säga skilja ut 
föräldern från beroendet: Utmaning i att få till ett högre antal 
barnsamtal där barnen kan uttrycka sig kring detta.  
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• Barnen känner sig lyssnade på, deras behov synliggörs: De barn som har 
svarat på enkäten har i genomsnitt uttryckt 2.95, på skalan 1-4 där 1 är 
lägst och 4 är högst. Totalt har 6 enkäter samlats in.   

Familj 

• Bättre familjeklimat, mer öppen och ökad kommunikation i familjen: 
Har inte lyckats få in enkätsvar gällande denna för de två familjer som 
genomgått hela samtalsserien. Ytterligare vikt kommer att läggas under 
det kommande året för att få in enkätsvar gällande familjeklimat.  
 

• Familjen är mer mottaglig för hjälp, familjen ges snabb hjälp till fler 
stödinsatser: Har någon av familjerna som genomgått hela 
samtalsserien sökt sig vidare till andra stödinsatser? 
 

• Processledarna upplever att Familjesamtalen, där både beroende och 
barnhandläggare medverkar, hjälper familjerna att prata öppnare kring 
beroendeproblemen och att det i sin tur gör att fler söker stöd för sitt 
beroende.   
 

• Minskat behov av akuta placeringar: Det går inte i nuläget att säga något 
om Sofiamodellens inverkan på akuta placeringar då antalet familjer 
som genomgått hela Sofiamodellen endast är två familjer. 
Processledarna upplever att Sofiamodellen motiverar föräldrar att söka 
stöd för sin beroendeproblematik vilket i sin tur leder till att barnens oro 
sjunker, detta skulle i sin tur kunna motverka akut placering.  

Upplevelse av bemötande 

Utöver effektmålen så har det en enkätundersökning genomförts i samband 
med besöken gällande upplevt bemötande. Enkäten delades ut efter varje 
familjemöte. 33 enkäter har samlats in, majoriteten från familjemöte 1 och 2,  
varav 27 föräldrar och 6 barn (6-12 år). Skalan som används är 1-4, där 1 är inte 
nöjd och 4 jättenöjd.  

Enkätsvar: 

Fråga till föräldrarna  27 st Medelvärde 
Fick du tillräckligt med information? 3,25 
Blev du tillräckligt lyssnad på?   3,75 
Hur kändes det att prata om alkohol/ 
droger? 

3,33 

Hur nöjd med samtalet som helhet? 3,50 
Fråga till barnen 6 st Medelvärde 
Fick du tillräckligt med information? 3,00 
Blev du tillräckligt lyssnad på?   3,50 
Hur kändes det att prata om alkohol/ 
droger? 

2,30 

Hur nöjd med samtalet som helhet? 3,00 
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Processmål 
Under period 1, 2018-09-01-2019-09-31, påbörjades samtal med 30 familjer. 14 
av dessa avbröts i förtid och 2 fullföljdes. Resterande 14 familjer är nu 
pågående. Målsättningen om att genomföra fullföljda samtalsserier med 20 
familjer under insatsens första år är inte uppfyllt. Se nedan, ”Diskussion kring 
metod/modell” under ”Rekrytering av familjer/problem med avbrutna 
familjer”.  

Diskussion kring metod/modell 

Att rekrytera familjer 

Att hitta ett system för att verksamheterna skulle börja leverera familjer till 
projektet blev vår första utmaning. Vi har arbetat parallellt på olika plan med 
information i dialog med berörda verksamheter, utbildningsdag i 
Sofiamodellen för samtliga inblandade, gemensam rutin för beroende/ barn, 
samt stödmaterial för handläggarna, broschyr för familjerna m.m. 

Under våren har vi haft en succesiv ökning av familjer till projektet. Efter 
sommaren 2019 har antalet ökat markant och vi upplever att vi har stort stöd 
från verksamheterna, vilket är mycket glädjande. 

Problemet med avbrutna familjemöten,  

Vid analys av läget, i samråd med verksamheterna, kom vi fram till att 
handläggarna både önskade och behövde processledning under hela 
Sofiamodellen, dvs. samtliga tre familjemöten. På så sätt blir processledarnas 
roll en modell för handläggarna som får en praktisk erfarenhet och förståelse av 
Sofiamodellen och vad processen innebär för skillnad för familjerna.  

Sedan januari 2019, då vår andra processledare börjat arbeta, har handläggare 
haft processledning i samtliga tre familjemöten. Stödet har mottagits tacksamt 
i handläggargrupperna, både på barnenheter och beroendeenheter.   

Under våren har det succesivt fungerat bättre och antalet avbrutna processer 
har minskat drastiskt och vi ser att fler familjer kan komma att bli klara med 
hela Sofiamodellen. 

Processledarnas upplevelser av familjemöten 

Familjerna är övervägande positiva till arbetssättet, vilket också bekräftas av 
enkätsvaren som familjemedlemmarna fyller i efter varje familjemöte (se 
föregående sida). Processledarna upplever att beroendeproblemen blir 
tydligare och mer avdramatiserat i och med beroende-handläggarnas 
medverkan som gör att familjen öppnar upp och kan prata om problemen, 
vilket i sin tur underlättar för föräldern med beroendeproblem att söka sig 
vidare till andra insatser. I de fall då barnen medverkat på familjemöten har 
processledarna ofta upplevt att de blivit lyssnade på och det bekräftas av de 6  
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Barnmöten svåra att få till hittills 

En svårighet som processledarna upplever är att föräldrarna ibland motsätter 
sig att processledaren pratar med barnet om beroendet och/eller att 
processledaren träffar barnet utan föräldrar. En annan svårighet är att 
handläggarna på beroendeenheterna är ovana att prata med barn och då krävs 
det ytterligare gemensamma träffar som tar extra tid att samordna.  

Vi behöver arbeta med olika strategier att tillsammans möta upp hinder.  

Frågan är nu prioriterad i projektgruppen och under hösten 2019 fördjupar vi 
oss i frågan. Processledarna är nu mer aktiva med att uppmuntra till 
barnsamtal- Under senare våren/ hösten och i september 2019 genomfördes 
inspirationsdagar för alla barn- och beroendehandläggarna med tema barns 
delaktighet. Ämnen som behandlades var bland annat innebörden av att 
barnkonventionen blir lag för barns delaktighet, vilka behov har barn som lever 
med en förälder i missbruk, samt hur man kan prata med barn 6-12 år om 
beroendesjukdomen.  

Den 4 december 2019 kommer vi att genomföra ett analysseminarium med 
verksamheterna, där är ”barnmötena” samt barns delaktighet med på 
agendan.   

Följsamhet till tids- och aktivitetsplan. Redogörelse för 
eventuella avvikelser och konsekvenserna för dessa.  

Projektgruppen 

En processledare slutade efter 2 veckor. Rekrytering av ny processledare 
gjordes under hösten 2018.  Ny processledare började sitt arbete den 10 januari 
2019. Det var naturligtvis inte bra när en processledare föll bort men vi som var 
kvar jobbade på. Projektledaren gick upp till 60 % under hösten vilket 
kompenserade en del.  

Vi kunde hantera de familjer som kom till projektet och vi fullföljde 
aktivitetsplanen som planerat. Men däremot hann vi inte jobba lika mycket 
med att hitta familjer, då vi saknade en processledare på barnsidan. 

Informationsplan/ kommunikationsplan har fullföljts under hela året. 

Det skedde genom informationsträffar för chefer, specialister, handläggare i 
olika konstellationer och omgångar. Det blev fler än vi planerat, då behovet var 
stort. Efter en tid identifierade vi vikten av att engagera specialistgruppen och 
nu har vi regelbundna möten med dem. 

Gemensam rutin för Sofiamodellen 

Gemensam rutin för barnenheter och beroendeenheter processades fram med 
chefer och specialister från oktober – fram till sista beslut i jan/ feb 2019. Det 
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blev en relativt lång process där barnenheterna och beroendeenheterna för 
första gången skapade en gemensam rutin. Enhetscheferna visade prov på stor 
flexibilitet och processen och resultatet gjorde att vi i projektet fick det stöd av 
cheferna som är så viktigt för vilket genomslag vi kan få i verksamheterna.  

Eget stödmaterial för processledarna togs fram 

Förfrågansblankett, Checklistor till Sofiamöten, Familjemöten m.m. för 
processledarna själva. 

Stödmaterial till handläggare 

Processledarna, som själva är handläggare har lagt en hel del tid på att skapa 
användarvänliga stöddokument, såsom checklistor till alla olika familje- och 
barnmöten i modellen. 

Informationsblad till familjerna har tagits fram i samråd med kommunikatör. 

Insidan 

På insidan finns nu information om Sofiamodellen, allt stödmaterial samt 
rutinen. 

Första årets aktivitetsplaner fullföljdes: 

Implementeringskurs 3 dagar i september 2018.  

Deltagare, projektgruppen samt enhetschefer från barn och beroende samt 
öppenvård. Projektgruppen har använt sig av metoden för att hitta rätt i 
implementeringsstödet vid flera tillfällen. 

BRA samtal är en metod för att göra barn mer delaktiga, vi var 11 personer från 
verksamheterna som utbildade oss för att se vad vi kan ha nytta av i 
Sofiamodellen. Vi har haft en återträff med de handläggare/ behandlare som 
genomgick utbildningen. Vår slutsats är inte entydig så vi avvaktar en större 
utbildningsinsats. Viktigt att organisationen är beredd i så fall.  

Utbildnings och processdag om Sofiamodellens syfte och innehåll vid 2 tillfällen.  

Deltagare: samtliga handläggare/specialister  

Genomfördes i nov och dec 2018. Deltagare handläggare från barnenheter och 
beroendeenheter. Uppslutningen var stor.  

Under våren 2019 har vi mest fokuserat på att stimulera till fler familjer i 
projektet samt på att processledarna utvecklat sitt stöd till handläggarna så fler 
familjer fullföljer hela Sofiamodellen. 
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Kartläggning av och kontakt med samverkansaktörer 
AMF är med som samverkanspart i de familjer som också har en längre 
kontakt med försörjningsstöd. Ett första informations och dialogmöte med 
Enhet 2 på Försörjningsstöd, vars målgrupp är just beroendeproblematik, 
har genomförts i september 2019.  Där började vi diskutera vilka 
beröringspunkter vi ser. Vi kommer att fortsätta den dialogen framöver.  

Omvärldsbevakning 
I oktober 2018 deltog vi i en 2 dagars konferens i Stockholm, anordnad av 
SKL/Socialstyrelsen för kommuner som börjat utveckla samarbetet mellan 
barnenheter och beroendeenheter. Där ombads vi att beskriva vår modell 
och vi fick arbeta i grupper för att utbyta erfarenheter med liknande 
kommuner. Huddinge var en av dem som vi sedan under våren 2019 kom hit 
på besök för vidare utbyte. 

Följsamhet till budget. Redogörelse för eventuella 
avvikelser och konsekvenserna av dessa.  
Den totala projektkostnaden för 3år beräknas till 4,335 mkr, 1,345  mkr/ år. 
Projektet rekvirerar pengar varje halvår. Projektet har under det första året 
hållit sig inom ramen för projektets budget med god marginal och kostnaden 
för det första året blev 1 143 083 kr, dvs ca 200 000 kr under beräkningarna.   

Specificerade kostnader för projektet för år 1 presenteras nedan i kr: 

Löner    693 078  
PO-pålägg + upplupna semesterlöner+ 
förändring+ övriga personalkostnader 

   326 616 

Hyra      16 356 
Övriga verksamhetskostnader      80 183 
Övriga tjänster      26 850 
Totalt 1 143 083 

 

Kostnaderna för löner har överstigits med ca 100 000. Verksamhetskostnader i 
övrigt ligger å andra sidan under och där har t ex kostnaderna för 
utbildningssatsningar för handläggarna varit mindre än budgeterat.  Det beror 
på att vi behöver matcha satsningarna för verksamheterna så att de svarar mot 
de behov som uppstår utifrån arbetet med Sofiamodellen så det blir en 
fördröjning med kostnaden.  
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Jämställdhets- och barnperspektiv under perioden   

Vårdnadshavare 

Av de 30 familjerna har föräldrarna gemensam vårdnad utom i 3 fall där det är 
mamma som har ensam vårdnad. 

Missbruks och beroendeproblem hos föräldrarna 

Av våra 23 påbörjade familjer har pappan missbruks eller beroendeproblemet i 
sju av familjerna. 3 av dessa är hittills positiva till stöd. I nio av familjerna har 
mamman missbruks- eller beroendeproblemet, där är sex av mammorna 
hittills positiva till stöd. I sju av familjerna har båda föräldrarna missbruks eller 
beroendeproblem, där är 1 pappa och två mammor positiva till stöd. I fyra fall 
har föräldrarna med missbruk ett starkt förnekande. 

Sett till antalet ovan så tenderar de kvinnor med missbruksproblematik vara 
mer mottagliga för stöd, i jämförelse med männen. Huruvida barnen är 
påverkade i högre grad i de familjer där mamman missbrukar (se studie Hjern 
et al) är för tidigt att uttala sig kring då mer information behöver insamlas.  

Barnperspektivet 
Att stärka barnperspektivet genom Sofiamodellen är en av de viktigaste syftena 
med projektet. I modellen finns speciella barnmöten för att säkerställa att 
barnen inte skuggas av föräldrarnas perspektiv. Som tidigare nämnts, har 
barnmötena varit betydligt svårare att få till och i våras planerade vi att sätta 
särskilt fokus på barnens delaktighet under hösten 2019 och även under våren 
2020 om det behövs. 

Enligt den studie som presenterades i projektplanen (Hjern et al., 2013:3) 
indikeras att mammors missbruk påverkar barnen i högre grad än pappors, 
samt att pojkars sårbarhet är större än flickors. Än så länge så har denna faktor 
inte kunnat följas upp av processledarna men är något som kommer att 
beaktas i arbetet framöver.  

Familjer där beroendeproblemen redan är uppenbart/ ”pratbart”  

I dessa familjer har vi upplevt att det varit enklare att få tillgång till barnen och 
ge dem information och möjlighet att ge sin bild av situationen. Barnen får då 
ofta vara med på familjemöten och delta, föräldrarna har sammantaget ställt 
sig positiva till att barnen får information om beroende. 

Föräldrar som har svårt att prata om problemen/ förnekar 

I dessa familjer har vi mest sett rädsla/motstånd när det gäller att få tillåtelse 
att prata med barnen om beroendet. Beroendesjukdomen är ju ofta förknippat 
med mycket skuld och skamkänslor som kan vara ett hinder. När det gäller 
egna barn och föräldraskap blir det dessutom extra känsligt. Ofta har man i 
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familjen tigit i frågan. Tigandet, som ibland benämnas som ”elefanten i 
rummet” gör barnen mer förvirrade och skuldtyngda. 

Så ur barnens perspektiv är det mycket viktigt att få information om vad ett 
beroende är så de kan lägga det utanför sin eget ansvarsområde. Forskningen 
beskriver t ex att om barn kan ha en dialog med sina föräldrar om 
beroendesjukdomen och få förklaringar, fungerar det som en skyddsfaktor för 
barnen här och nu samt i framtiden. Samtidigt kan då föräldrarnas rätt hindra 
att barnen får ta del av information och delaktighet.  

 

Vi hoppas i projektet kunna belysa detta mer. Kan vi hitta förhållningssätt att 
tex stödja föräldern med beroendeproblem på ett icke dömande sätt, vilket vi 
försöker öka i familjemötena med hjälp av beroendehandläggarnas 
medverkan. Då kan det kanske hjälpa föräldern att våga öppna upp. 

En annan aspekt att undersöka är om barnkonventionen, som nu blir lag, 
kommer att spela roll för barnens delaktighet. 

Nästa steg i projektet - på kort och lång sikt  

Hösten 2019 

I höst är barnens delaktighet och hur vi kan öka den i Sofiamodellen prioriterat 
för oss i projektgruppen. Vi kommer att fördjupa oss i vad den nya 
lagstiftningen utifrån barnkonventionen innebär och hur vi kan applicera det på 
Sofiamodellen. Dessutom kommer vi att inventera hur vi kan öka antal 
barnmöten. Vi kommer att skapa material, som är barnanpassat, samt öka 
användningen av barnboken om alkohol som vi köpt in. Vårt mål är att öka 
barnens  delaktighet  

Vi kommer att fortsätta anpassa vårt stöd till handläggarna för att underlätta 
att fler familjer fullföljer. Vi fortsätter att dokumentera och reflektera över vilka 
moment i modellen som fungerar bra och sådant vi har svårare att få till samt 
skräddarsy utbildningssatsningar framöver för att stödja implementeringen. Vi 
fortsätter också att följa upp familjernas upplevelse genom enkäter (glada och 
ledsna gubbar) efter alla familje- och barnmöten samt att försöka öka andelen 
föräldrar som deltar i uppföljningen. 

Aktiviteter hösten 2019  

Inspirationsdag med barntema 

11-12 september en inspirationsdag X2 för att underlätta ökning av 
barnsamtalen.  
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4 december analysseminarium  

Analysseminarium tillsammans med handläggare och specialister för att ta 
fram vad som fungerat bra i modellen hittills samt hur vi kan lösa hinder på 
vägen. Uppföljning av barnens delaktighet. 

Preliminära aktiviteter jan 2021 till augusti 2022 

Aktiviteter våren 2021  

• Inspirationsdag med beroende/ anhörigtema 
• Analysseminarium 

Aktiviteter hösten 2021 

• Inspirationsdag med Familjetema 
• Analysseminarium 

Aktiviteter våren 2022 

• Analysseminarium 
• Slut/ Spridningskonferans 

 

 

Uppsala 2019-10-23 

 

Helene Andersson  

Projektledare Sofiamodellen 
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