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Till
Länsstyrelsen i Stockholms län

PROJEKT ”ANKNYTNING I SKUGGAN AV VÅLDET – KRISCENTRUM
FÖR KVINNOR OCH BÅGEN”
Projektmedel sökes under förutsättning att Socialtjänstnämnden godkänner denna
ansökan.
Projektägare
Stockholms stads Kriscentrum för kvinnor (KC).
Det är vår ambition att även en stadsdelsförvaltning i Stockholms stad ska deltaga i
projektet i någon utsträckning.
Styrgrupp
Rita Kahn Chef Individorienterade verksamheter, Socialtjänstförvaltningen
Stefan Lindberg Enhetschef BUP Bågen, Stockholms läns landsting
Pia Jarnling Projektledare Precens, Socialtjänstförvaltningen
Projektledare/kontaktperson
Inger Åsebo Enhetschef Kriscentrum för kvinnor
Bakgrund
Kriscentrum för kvinnor är Stockholms stads skyddade boende för våldsutsatta
kvinnor och deras barn. KC ansvarar också för en öppen samtalsmottagning inklusive en våldtäktsmottagning. Kvinnor och barn placeras på KC efter ett biståndsbeslut
från respektive stadsdelsförvaltning eller socialjour. KC har personal i tjänst dygnet
runt, och kan alltså ta emot kvinnor även nattetid och helger. De kvinnor som placeras på Kriscentrum får en kontaktperson för samtalsstöd och praktisk hjälp.
I KC:s barnteam ingår en socionom, en förskollärare och en hantverkspedagog. Socionomen och förskolläraren arbetar som kontaktpersoner för barnen och hantverkspedagogen leder bl.a. två åldersindelade barngrupper; pedagogiskt strukturerade
samtalsgrupper med terapeutisk effekt. Kontaktpersonerna har samtal med barnen
från ca fyra års ålder enligt den s.k. Trappanmodellen.

____________________________________________________________________
Besöksadress: Swedenborgsgatan 20B, Postadress: 106 64 Stockholm, Televx: 508
25 000,
Teledir: 508 25 006, Fax: 508 25 202, Mobil: 070-47 25 006
E-post: nina.morman.aldunge@sot.stockholm.se, Hemsida:
www.stockholm.se/socialtjanstforvaltningen
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KC har under många år samarbetat med BUP-mottagningen Bågen då vi bedömt att
barn och mammor behöver barnpsykiatrisk vård som komplement till det krisstöd
mamma och barn får/har fått på KC.
BUP Bågen är en specialmottagning i Stockholms läns landsting för barn som bevittnat, eller misstänks ha bevittnat våld mot mamma, från pappa eller styvpappa.
Mottagningen har funnits sedan 1998 och har 2,98 behandlartjänster. Drygt 400 barn
från hela Stockholms län har fått behandling på Bågen sedan mottagningen startade.
Många av dessa barn har fått behandling i grupp tillsammans med jämnåriga. Bågens grupper är fokuserade korttidsterapigrupper på mellan 12-20 tillfällen. En
tyngdpunkt har legat på gruppterapi för förskole- och lågstadiebarn.
Idén med projektet ”Anknytning i skuggan av våldet – Kriscentrum och Bågen” är
att genom samarbete bättre kunna bedöma och planera barnens och mammornas
hjälpbehov. Idag finns kunskap om att misshandlade mammor och deras barn ofta
har stora behov av stödinsatser, en del mammor och barn behöver mer terapeutisk
hjälp än andra. För över hälften av de barn som är aktuella på KC och på Bågen
finns ett tydligt behov av behandling gällande anknytningen mellan mamma och
barn. BUP-mottagningen Bågen har ansökt hos Brottsofferfonden om medel för att
få möjlighet att utveckla sitt terapeutiska arbete med traumatiserade barn som även
har behov av en samspelsbehandling. KC vill genom detta projekt få möjlighet att
delta i detta metodutvecklingsprojekt för de barn och mammor som bor på KC.
Syfte
Stödet till KC:s barn och mammor ska utvecklas så att de som är i behov av en samspelsbehandling ska kunna erbjudas det så snart som möjligt, antingen av socialtjänsten eller BUP Bågen.
Mål
Målet med projektet ”Anknytning i skuggan av våldet – Kriscentrum och Bågen”- är
att, under två år, få möjlighet att samla in kunskap om olika samspelsbehandlingar
och utarbeta arbetsmetoder för att bedöma och erbjuda barn och mammor detta i
nära anslutning till det krisstöd /traumabehandling de idag får antingen på KC eller
på Bågen.
Samverkan
KC och BUP Bågen vill genom att samverka utveckla sitt arbete med anknytningen
mamma-barn. Projektet syftar till att socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens olika
kompetenser ska kunna användas på ett effektivare och bättre sätt genom att KC så
snart som det är möjligt bedömer och vid behov erbjuder mamma-barn en samspelsbehandling.
Anknytningsteorins kärna är att barnet kan lita på att anknytningsobjektet, oftast
modern, finns tillgängligt för skydd och närhet när fara hotar. Många av de mammor
som bor på KC berättar om att misshandeln startat under graviditeten. P.g.a. detta är
risken stor för att moderns och barnets tidiga samspel störs, vilket försvårar anknyt-
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ningsprocessen. Då mamma barn kommer till KC börjar förhoppningsvis mammans
arbete med att bryta upp från den våldsamme pappan/styvpappan. Då mamma och
barn börjar få hjälp i sin kris genom samtal och i det skyddande boende som KC erbjuder blir det möjligt att bedöma anknytningen mellan barnet och mamman. I de
fall KC remitterar till Bågen brukar detta bli möjligt först efter en traumabehandling.
Utifrån hur stödet till misshandlande mammor och deras barn ser ut idag måste KC
idag, då det finns behov av en samspelsbehandling, remittera familjen till lokala
BUP-mottagningar eller socialtjänsten. Detta har ofta inte fungerat tillfredsställande.
Efter ett krisarbete på KC eller en traumabearbetning på Bågen är mamma/barn anknutna till respektive arbetspalts och har en allians med behandlarna/kontaktpersonerna. Detta är en bra grund för att arbeta vidare med den anknytningsproblematik som finns mellan mamma och barn. Att då behöva byta socialtjänst eller mottagning och behandlare har känts helt omöjligt för många av ”Kriscentrums/Bågens mammor”. Idén med projektet är att KC i samarbete med Bågen i
direkt anslutning till krisstödet ska kunna erbjuda mamma/barn en samspelsbehandling om behov finns.
Tidplan
060901-061231

Samla in kunskap om olika samspelsbehandlingar som
finns i litteratur, inom BUP, socialtjänst och andra verksamheter

070101-071231

I samarbete med BUP Bågen bedöma och erbjuda mammor och barn som har behov en samspelsbehandling.
Detta arbeta ska kopplas till det krisstöd/traumabehandling som idag erbjuds.
Dokumentera och utvärdera detta.
Även under 2007 behöver vi fortsätta arbetet med ta del
av den kunskap som finns om samspelsbehandling. Kunskap finns även i våra nordiska grannländer.
Diskutera kopplingen krisstöd - trauma – samspelsbehandling.

080101-080831

Forsätta enligt ovan.
Dokumentation av projektet som innefattar KC:s och Bågens arbete med krisstöd, trauma och samspelsbehandling
under projekttiden. Vi uppskattar att det kommer att
handla om cirka 30 barn och deras mammor.
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Projektbudget
Ansökan avser:
2006
Utgifter
Timlön projektanställd socialsekreterare 2 x 10 tim/v
Timlön psykolog/socionom fr Bågen 2 x10 tim/v
Litteratur, resor
Handledning
Övrigt
Summa

75000
75000
10 000
6 000
5000
171000

2007
Utgifter
Timlön socialsekreterare 2x 10 tim/vecka
Timlön psykolog/socionom fr Bågen 2 x10 tim/vecka
Litteratur, resor
Handledning
Övrigt
Summa

225 000
225 000
20 000
12 000
7 000
489 000

2008
Utgifter
Timlön socialsekreterare 2x 10 tim/vecka
Timlön psykolog/socionom fr Bågen 2 x 10 tim/vecka
Litteratur, resor
Handledning
Övrigt
Summa

225 000
225 000
10 000
6 000
5 000
471000

Respektive organisation bekostar under projekttiden
• arbetsledning
• lokaler
• kontorsutrustning (telefoner, IT, kontorsmaterial m.m.)
• utvärdering och rappportskrivning
Utvärdering och uppföljning
Genom att bedöma anknytningen mamma-barn före och efter samspelsbehandlingen kunna utvärdera effekten av behandlingen. Verksamhetssekreterare Lena Murrey inom Individorienterade verksamheter på Socialtjänstförvaltningen kommer att
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ansvara för utvärdering och uppföljning. Metoder för utvärdering och uppföljning
kommer att arbetas fram och beslutas under hösten 2005.
Ansökan gäller under förutsättning att socialtjänstnämnden beviljar ansökan.
Stockholm den 31 maj 2006
Inger Åsebo
Socialtjänstförvaltningen
Kriscentrum för kvinnor
Tfn: 508 25 542

