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EN SYSTEMISK VERKSAMHETSMODELL FÖR 
BARNSKYDDET

• Den systemiska verksamhetsmodellen för barnskyddet har kommit till Finland från

Hackney i London

• Institutet för Hälsa och välfärd i Finland (THL) tog ansvaret för att leda

förändringsarbetet för barn- och familjetjänster (LAPE) vad gäller

barnskyddsarbetet i Finland

• Ett stort behov av en förändring i det praktiska barnskyddsarbetet -> lättare

tillgängligt, inte stigmatiserande och en tjänst som är nära familjerna

• Ett behov från fältet att få göra ett arbete som har effekt och grundar sig på

relationer/växelverkan



• ”Startskottet” var ett seminarie ordnat av FSKC i Helsingfors sommaren 2015 där

modellen presenterades

• Pilotprojekt i 15 landskap i Finland 2016 -> i praktiken utbildades utbildare

bestående av socialarbetare och familjeterapeuter -> 

• utbildarpar där den ena har erfarenhet av det praktiska sociala arbetet inom

barnskyddet, den andra ett systemiskt tänkesätt och familjeterapeutiska metoder

• Kyrkslätt deltog i pilotprojektet och utbildare 2 st utbildare



…FÖR ATT MODELLEN SKALL FUNGERA

• Familjeterapeutiskt kunnande till barnskyddet -> reflektivt arbetssätt där det

systemiska tänkandet är närvarande

• Socialarbetarnas klientmängd måste vara skälig (ca. 20 klienter/socialarbetare)

• Teamet delar på ansvaret för klienterna (inte på en enskild socialarbetares ansvar) 

• Basservicen bör garantera tillräckigt stöd till de flesta barnfamiljer i kommunen

• I barnskyddet endast de klienter som verkligen är i behov av beskydd

• Behov av mångprofessionell bedömning om behov av stöd (samarbete!)
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DEN SYSTEMISKA BARNSKYDDSMODELLEN TILL
KYRKSLÄTT

• Varför? 

• Det fanns ett stort behov av förändring

• Rätt tid, LAPE

• Klara roller på teammöten: socialarbetare, familjeterapeut, konsulterande socialarbetare, koordinator, 

föräldraperspektiv och barnperspektiv

• Delat ansvar för familjerna, intensivare samarbete och delat ansvar med nätverken

• Mindre klientmängd/socialarbetare -> möjlighet till ett mer bemötande arbetssätt

• Det systemiska tänkesättets införande i socialarbetarens arbete och i klientrelationerna -> Förståelse för 

klientfamiljen i ett större kontext, djupare och mer kvalitativ reflektion av klientfamiljens situation



• Större förståelse för hur familjehistorien påverkar nutid

• Olika och flera synvinklar då man reflekterar tillsammans

• Intensifiering av klientprosesserna

• Öka meningsfullheten i arbetet

• Stärka professionaliteten

• Öka tryggheten i arbete (då man inte ensam bär ansvar)

• Öka klienternas rättsskydd



DEN SYSTEMISKA VERKSAMHETSMODELLENS
PRINCIPER

• Målet för arbete med familjen är hela systemet, inte ett enskilt problem

• Familjeterapeutisk förståelse och relationsbaserat synsätt

• Barnet i fokus

• Barnets och familjens delaktighet och ett öppet bemötande

• Genomskinlighet i arbetet med familjerna -> ständig dialog



HUR GJORDE VI DÅ VI KOM IGÅNG?

• Familjetjänsternas och barnskyddets ledande socialarbetare gick

utbildarutbildningen (ena i egenskap av socialarbetare, andra i egenskap av 

familjeterapeut)

• Dessa utbildade hela personalen i Familjetjänsterna och barnskyddet 3 x 2 

dagar + en uppföljningsdag

• Målsättningen varit att småningom ta i bruk den systemiska arbetsmetoden



VAR ÄR VI NU?

• I barnskyddet har bägge teamen tagit i bruk den delen av modellen hittills,  att man

använder gemensamma veckomöten till att gå igenom case (konsulterande

socialarbetare, familjeterapeut, koordinator, socialarbetare + socialhandledare)

• Övar oss att klientsammanhang rita släktträd och få en större bild av 

familjehistorien/bakgrunden

• Övar oss i att mer än tidigare lyssna, fråga och få familjemedlemmarna ännu mera

delaktiga i sin egen arbetsprosess



• I familjetjänsterna reflekterar vi kring case man antingen behöver nya synvinklar till

eller funderar på om de borde överföras till barnskyddet

• Vi har ingen utomstående familjeterapeut, men i processarbetsteamet finns både en 

socialarbetare som är familjeterapeut och en socialhandledaresom är

individualterapeut i jour-Utrednings teamet finns två socialarbetare som även är

utbildade familjeterapeuter -> stöder det reflektiva och systemiska tänkandet

• Vi övar oss i att fundera på helheten utgående från familjehistoria/släktträd



UTMANINGAR

• Stora klientmängder fortfarande, vilket gör det svårt att hinna jobba

systemiskt och ”nära” i alla klientfamiljer

• Bastjänsterna hinner inte med -> svårt att få hela nätverket att fungera

enligt den systemiska modellen (utbildning, personalbrist, 

samarbetserfarenhet)



BARNSKYDDET OCH INVANDRARFAMILJER

• Alla kommuninvånare i Kyrkslätt har rätt till all basservice oberoende

bakgrund, men trots detta kan det ibland uppstå situationer där ”ingen tar

ansvar” -> ”hör inte till oss”-tankesätt

• Av kommunens dryga 39 000 invånare är ca 2250 personer av annan 

nationalitet (inte finländare)

• Ca 150 personer är assylsökande eller kvotflyktingar som har fått

uppehållstillstånd och har varit i Finland under 3 år



UTMANINGAR FÖR INVANDRARE OCH ARBETARE

• Ofta saknas ett gemensamt språk -> behov av och rätt till tolk

• Kuturella skillnader / ömsesidig förståelse -> respekt vs. barnets bästa

• Förståelsen för den finska lagstiftningen är bristfällig (även för finländare)

• Den systemiska verksamhetsmodellen då familjens naturliga nätverk är långt

borta/inte finns –> vem kan anses höra till det närmaste nätverket? -> 

frivilligarbetare, kan de räknas som ”nära anhöriga”? -> vem väljer familjen

att delta i möten etc. -> bör vi respektera detta?


