Rapport Söderstöd öppenvård 2018
Antal uppdrag som inkommit Avslutade
18
19

Pågående
10

Fördelning av insatser totalt antal ärenden även pågående från 2017: (29 st)
Familjearbete
Utredning/bedömning
Råd och Stöd
27
0
2
Avslutade uppdrag fördelning små barn upp till 12/ungdomar 13 och uppåt( 19 st):
Barn upp till 12
Ungdomar 13 och uppåt
7
12
Uppdragens/insatsernas omfattning i tid, avslutade ärenden ( 19 st):
Antal timmar i genomsnitt
Antal mån i genomsnitt
35 tim/ärende totalt
7 månader
Gruppvis fördelning av behandlingstid avslutade familjebehandling uppdrag ( 17 st):
Upp till 6 mån
11
7-12 mån
4
Över 1 år
2
Måluppfyllelse avseende avslutade familjebehandling uppdrag ( 17 st):
Ja
9
Delvis
5
Nej
3
I ärenden där måluppfyllelse ej uppnåtts har orsaken varit: bristande motivation hos föräldern,
ungdom som vägrar samverka i behandling eller behov av mer omfattande insats i form av
placering.
Antal uppdrag som inbegripit samverkan med andra professionella inom eller utanför
stadsdelsområdet:
I samtliga ärenden av familjebehandlande karaktär har samverkan skett med skola, förskola
samt andra vårdinsatser som BUP, LSS, jourhem m.fl. Vid förebyggande/konsultativa
uppdragen är vårt uppdrag snävare och mer begränsat, vilket gör samverkan med andra
aktörer mindre.

Analys och rapport av dagsläget:
Vi har hittat en god form för samarbete med stadsdelen. Vi har haft träffar där vi tillsammans
med chefer och handläggare har diskuterat hur vi snabbt och smidigt ska kunna erbjuda de
familjer som är i behov av bistånd i form av stöd och behandling. Mappning enligt Signs of
Saftey har börjats använda id uppstartsmöten som ett led i att skapa tydliga mål i uppdragen.
Antalet uppdrag har minskat något jämfört med 2017. Antalet behandlingstimmar per ärende
har minskat från 40 till 35.
De flesta ärendena är i form av korta begränsade samtalsserier, men vi har även haft 2
ärenden med omfattande insats som löpt över lång tid. Många av ärendena har varit föräldrar i
svår samarbetskonflikt efter skilsmässa, eller barn som blir hemma och inte kommer iväg till
sin skola. I vissa ärenden där våld förekommit behöver arbetet vara av mera medlande
karaktär. Flertalet ärenden handlar om föräldrastöd, där föräldrarna av olika orsaker brister.
Psykisk ohälsa är vanligt förekommande och svårigheter inom NPF i form av
ADHD/ADD/autismspektrastörningar är vanligt förekommande bland både barn och
föräldrar. Behandlarna arbetar till största delen i familjernas hem. Arbetet handlar ofta om att
öka förälderns föräldraförmåga och har därigenom klara familjepedagogiska moment som en
del i arbetet. I familjernas hem kan vi kombinera pratet med direkt görande i familjens
vardag. Arbetet sker också i stor utsträckning mellan 15-20, då vi ser till att förlägga arbetet
efter skol och arbetstid för familjerna.
Söderstöd har under året fortsatt att utveckla två nya sätt att arbeta. Båda arbetsmodellerna är
sprungna ur önskemålet om hög tillgänglighet och snabb insats i kris. Söderstöd har ett sk.
HIT team, hemmabaserad intensiv teambehandling. Teamet tar mer omfattande uppdrag och
finns tillgängliga för familjen dygnet runt. Teamet består av 5 behandlare. Arbetar i familjer
med utagerande tonåringar samt med föräldrar med mindre barn och där det finns misstanke
om grav omsorgssvikt/familjevåld.
Akutinsaster vid misstanke om våld mot barn. Familjebehandlare är med på socialtjänsten vid
återförening med familj/barn och gör hembesök samma kväll hos familjen för att säkerställa
barnets säkerhet.
Nytt pedagogiskt material för 5 samtal med våldsutsatta kvinnor är framtaget och används nu
permanent i verksamheten. Vårt KIBB team består idag av 5 behandlare och är största teamet
i Stockholm. Under 2019 påbörjas första KIBB behandlingen på Norrmalm.
Fyra medarbetare genomgår sk steg 2, 3 årigt psykoterapeutprogram som leder till
Psykoterapeutexamen.
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