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Min mamma drack alkohol och åt tabletter och var för
det mesta påverkad av något. Min pappa var också,
liksom mamma alkoholist, men hade mera kontroll
över sin situation. Jag och min bror agerade vårdare
utan lön och semester. Man kan uttrycka det ungefär
så här – i vår familj fanns inga barn, bara korta vuxna.
Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem. Statens folkhälsoinstitut, 2008
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Statens folkhälsoinstituts arbete med
uppdraget barn i riskmiljöer
•

I enlighet med regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken 2011-2014.

•

Mål 2; Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol,
narkotika, dopning eller tobak.

•

Uppdraget syftar främst till att motverka de risker som föräldrars
missbruk, psykiska ohälsa samt våld i familjen, innebär för barnet.

•

Folkhälsoinstitutet ska stödja kunskaps- och kvalitetsutvecklingen av
metoder på området

•

För år 2012 har regeringen anslagit 15 000 000 kronor för uppdragets
genomförande. Under förutsättning att erforderliga regeringsbeslut tas får
Folkhälsoinstitutet använda ytterligare 15 000 000 årligen t.o.m. år 2014.
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Utlysning av medel 2012
Andra förutsättningar/möjligheter än vid tidigare utlysning
- Längre ansökningstid (15 maj- 31 aug)
- Möjlighet för projekt att driva mer långsiktigt arbete (2012-2014)
- Fler aktörer hade möjlighet att söka dessa medel än tidigare
- Krav på samarbete med forskare (krav på forskningsplan)
- Extern bedömningsgrupp av forskare och experter inom området (gemensamt beslut
3/10)
- Besked i början av november månad 2012

Kunskaps- och erfarenhetsträffar för projektledare

Sitevisit
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Kriterier för utlysningen
Kriterium för bedömning
•Relevans i förhållande till regeringsuppdraget och målet att bidra till förbättrad kunskapsoch kvalitetsutveckling av insatser till barn i riskmiljöer.
•Empirisk grund för de effekter som förväntas.
•Kvalitet på angreppssätt och metodik.
•Sökandes förutsättningar att genomföra arbetet, inklusive realism i projektplan och
budget.
•Forskargruppens förutsättningar att genomföra arbetet, inklusive vetenskaplig
kompetens.
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Andra satsningar inom uppdraget
Kunskapssammanställningar/rapporter

Kartläggning av det förebyggande arbetet för barn i riskmiljöer
Tredje kartläggningen fokuserade på kvalitén på insatserna inom socialtjänsten. De insatser som studerats
är:
•Föräldrastöd
•Familjebehandling och familjepedagogiska insatser
•Gruppverksamhet för barn
•Enskilt samtalsstöd
•Nätverksarbete
•Resurskola och skolpedagogiska insatser
•Fältverksamhet.
Uppdraget slutrapporters 1 oktober 2012
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