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Ärendet 
 
Bakgrund 
Sedan 2012 har projektet Katamaran (dnr SBN-2012-0102) genomförts i samverkan mellan 
kommunen och landstinget i Uppsala län. Målgruppen för projektet är barn och ungdomar 
med en neuropsykiatrisk och social beteendeproblematik och deras familjer. Det övergripande 
målet är att alla barn och unga ska ges ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo 
och leva i sin familj och vara i rätt skolmiljö. Bakgrunden till projektet var att socialtjänst, 
skola och hälso- och sjukvård hade kontakt med ett antal barn och ungdomar i åldern 11-20 år 
med sådan problematik. Projektet Katamaran kommer att avslutas i december 2015. 
 
Metoden i projektet är, i korthet, ett familjebaserat arbete som består av intensiv behandling 
genomförd av behandlare från barn- och ungdomspsykiatrin och olika former av stödinsatser 
från socialtjänst och skola. 
 
Utvärdering 
En utvärdering av Katamaran har under hösten och vintern 2014/15 gjorts av 
socialförvaltningen (dnr SCN-2015-0174). Utvärderingen visar att: 
• barn och föräldrar har haft nytta av och uppskattar behandlingen på Katamaran 
• under behandlingen förbättras skolgången för många ungdomar även det om det oftast 

handlar om små förbättringar  
• föräldrarna, i synnerhet mödrarna, rapporterar att de mår bättre  
• samspelet i familjen har förbättrats, det är mindre bråk och konflikter i hemmen  
• ungdomarnas och föräldrarnas förmåga att hantera sin problematik, att leva med 

funktionshindret, har förbättrats 



• sex månader, vid eftermätningen, så har det mesta av de goda behandlingseffekterna 
avtagit. 

Avgörande för hur framgångsrikt behandlingsarbetet blir på sikt verkar vara hur väl ungdomar 
och föräldrar förmår att vidmakthålla de framsteg man uppnått när behandlingen avslutas. En 
annan faktor är hur väl andra professionella hjälpare som socialtjänst, skola och BUP lyckas 
med att ge familjen stöd när behandlarna från Katamaran inte längre finns med i bilden. 
 
Nytt projekt 
Förslaget är att ett nytt projekt startas, Intensiv familjebehandling (IFB), där de positiva 
delarna som framkommit i utvärderingarna tas till vara och de utvecklingsområden som 
framkommit behandlas. Projektets innehåll består av utbildning till anställda, intensiv 
familjebehandling kopplat till stödjande och samordnande insatser. 
 
I den nya projektplanen är förslaget att projektet ska vara länsövergripande. Viktiga faktorer 
för projektet är ett nära samarbete mellan landstinget och kommunerna i länet, där utbildning 
kopplas till handledning i specifika ärenden och intensiva insatser i familjer kopplas till 
insatser för långsiktigt stöd i vardagen. Detta med syfte att vidmakthålla effekten av 
utbildning och eventuell positiv utveckling i ärenden. 
 
Det nya projektet gäller perioden 2016-2019. Den 18 maj 2015 beslutade hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen att bevilja 3 miljoner kr årligen till länsgemensam utbildning och 
länsgemensamma insatser för barn, ungdomar med sammansatt neuropsykiatrisk- och social 
beteendeproblematik och deras familjer. 
 
Projektet i sig innebär ingen direkt kostnad för kommunen. Däremot ska varje ärende föregås av en 
samordnad individuell plan där kartläggning av behov, mål, insatser, ansvarsfördelning, tidsplan och 
uppföljning, beskrivs. Vid de kontinuerliga uppföljningarna åtgärdas eventuella risker/brister. Utifrån 
dessa planer bekostar socialnämnden de insatser som är nämndens ansvar. 
 
Projektplanen godkändes vid tjänstemannaberedning Kommun och Landstings (TKL) möte den 11 
november 2015 med reservation för att vidmakthållandeprogrammet och finansieringen ska 
förtydligas i planen. Det fanns även intresse av att se över resultaten i ett längre perspektiv. 
 
Bilagor 
Projektplan IFB utkast 2015-11-16 
Uppföljning Katamaran 
Förslag till gemensamma insatser för barn, ungdomar och dess familjer med sammansatt 
psykiatrisk och social beteendeproblematik 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Jan Holmlund 
Direktör 


	Intensiv familjebehandling – IFB

