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- Medskick från workshop  

Till Socialstyrelsen 
Utbildning – Inom ramen för Socialstyrelsens stöd till kommuner i att utveckla ett familjeorienterat 
arbetssätt i socialtjänsten med familjer där det finns missbruk, har CAN, Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning, tagit fram en fördjupningsutbildning, ”Stärkt barn- och 
föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården”. Denna kommer att revideras under 2020. Mer 
information finns på www.can.se/nationell-fordjupningskurs-stsrkt-barn-och-foraldraperspektiv-vid-
missbruk-och-beroende/ 
På Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka:s webbsida finna ett webbinarium om ACE-faktorer 
som man kan ta del av: Se: http://anhoriga.se/stod-ochkunskap/webbinarium/webbinarier-
2019/hur-paverkas-utveckling-och-halsa-av-att-utsattas-for-svara-pafrestningar-i-barndomen/ 
 
Lättillgängligt material – Finns att hitta både på Kunskapsguiden och på Nka:s webbsida. Länkar:   
https://kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/Familjeorienterat-arbetssatt/Sidor/default.aspx 
http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/ 
 
Sammanställa kommuner som arbetar enligt modellen – På Kunskapsguiden finns exempel på hur 
några kommuner arbetar med ett familjeorienterat arbetssätt. Vi kommer framöver att utveckla och 
uppdatera informationen/kunskapen på Kunskapsguiden, och lägga ut fler filmer med 
kommunexempel. Håll utkik!  
 
Utöka till även personer med psykisk ohälsa / svagbegåvade – intressant, och något som vi funderar 
över för det framtida arbetet 
 
Möjlighet att söka pengar till implementering av Familjeorienterat arbetssätt (Foa) – Viktigt att 
komma ihåg att ett samordnat familjeorienterat arbetssätt inte är någon evidensbaserad manual 
eller färdig modell. Det är mer ett perspektiv, ett arbetssätt som kan se olika ut i olika kommuner 
pga. vilka förutsättningar man har.  Så, nej – det finns i nuläget inga medel att söka för 
implementering. 
 
Vad blir nästa steg i Socialstyrelsens arbete för Foa? Vad är den nationella planeringen? 
Stöd/coachning? – Vi är mitt uppe i planeringen för 2020 nu. Vi har fått medel från regeringen för 
det här året också, och kommer att kunna bistå de regionala aktörerna med finansiering för fler 
regionala träffar kring familjeorienterat arbetssätt.   
 
Kan man ta fram riktlinjer för Foa? – Se svaret ovan gällande implementering!  
 
Finns det något kunskapsstöd för familjer med missbruk? – särskilt målgruppsanpassad information 
eller kunskapsstöd för föräldrar eller familjer med missbruk finns inte i nuläget, men är en mycket 
intressant idé som vi diskuterar för arbetet framöver. 

Förslag på former passande till kommuner i olika storlekar – se svaret ovan gällande 
implementering  

Projektmedel för att skapa varaktiga lösningar/samarbete över gränserna (barn/vuxna/missbruk) – 
det finns i nuläget inga sådana projektmedel med i anslaget till Socialstyrelsen.  
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