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Om projektet
Kunskap och erfarenhet från forskning och praktik visar tydligt att samhällets
stöd till barn och föräldrar i samband med konfliktfyllda separationer inte
är tillräckligt effektiva och hjälpsamma. Alltför många föräldrar tvistar i
domstol om vårdnad, boende eller umgänge och domstolsprocesserna leder
ofta till att barn och föräldrar far illa. Flera utredningar och utvecklingsprojekt
pekar på att tidigare och bättre samordnat stöd av fler professioner skulle
vara önskvärt.
Mot bakgrund av detta fick Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel från
regeringen för att kordinera en försöksverksamhet i 5 kommuner med ett
tvärprofessionellt team kallat ”Samverkansteam”. samordnade, tvärprofessionella
stödinsatser utifrån behov. Det kan till exempel handla om information
och rådgivning, stöd, konfliktlösning och behandling.
En tydlig ambition i försöksverksamheten är att komma i kontakt med
familjer tidigt, innan konflikter har hunnit blir stora och samarbetssvårigheter
har cementerats.
Projektet är upplagt som en lärandeprocess tillsammans med kommunerna
där nya arbetsformer och modeller prövas utifrån lokala förutsättningar
och behov. En viktig del i uppdraget är att tillgodose barnets rätt att komma
till tals, bli delaktigt och få information.
Kommunerna som ingår i projektet är; Helsingborg, Nacka, Norrköping,
Malmö och Västerås.

Övergripande gemensamma projektmål
1. Organisera en tvärprofessionell samverkan i s.k. samverkansteam
2. Pröva ett systematiserat frågeformulär (DOORS) som underlag för stöd
och insatser till barn och föräldrar
3. Erbjuda stöd och insatser till barn och föräldrar i målgruppen
4. Förstärka barnets delaktighet
Utvärderingen av projektet kommer att belysa två perspektiv, dels samverkansprocessen och dels barn och föräldrars situation och upplevelser
Arbetet i kommunerna kommer att pågå under 2015 – 2016. Erfarenheterna
och resultatet från projektet kommer att publiceras i en rapport och spridas
under 2017.
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Vill du veta mer? Kontakta:
Celia Nordin Rappestad, Familjerätt inom socialkontoret
och lokal samordnare i Norrköping
Tfn 011-15 23 49, celia.nordin.rappestad@norrkoping.se
Mona Björklund, Familjerätt inom socialkontoret
Tfn 011-15 22 58, mona.bjorklund@norrkoping.se
Karin Eriksson, Familjerätt inom socialkontoret
Tfn 011-15 28 18, karin.eriksson@norrkoping.se
Charlotte Forssén, Barnhälsan inom region Östergötland
Tfn 0730-20 19 68, charlotte.forssen@regionostergotland.se
Anna Granberg, Barngruppen inom socialkontoret
Tfn 011-15 20 71, anna.granberg@norrkoping.se
Maria Wikström, Familjebehandlingsteamet inom socialkontoret
Tfn 011-15 77 27, maria.wikstrom@norrkoping.se
Hanna Forsberg Jonsson, Centrala elevhälsan inom utbildningskontoret
Tfn 011-15 54 81, hanna.forsbergjonsson@edu.norrkoping.se
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