
Childrens Program

Finns det ett familjeperspektiv inom dagens beroendevård ?



Childrens Program

Hur kan behandlingshem och socialtjänst arbeta
effektivare med ett familjeperspektiv ?



Childrens Program

Skapa helhetssyn 

Avskaffa stuprörssystemen

Alla påverkas – särskilt barnen

Lars Lewerth



Det var en gång…



Hemligheten

Prata inte

Känn inte 

Lita inte på



Fyra heldagar torsdag – söndag för barn 7 – 12 år som har en förälder 
med alkohol eller annat drogberoende 

Den förälder det berör deltar i programmet lördag-söndag

Nykterhetskrav minst 30 dagar ( samarbete med behandlingspersonal och socialtjänst)

Rekrytering från behandlingshem, öppenvård, socialtjänst

Stöd av Folkhälsomyndigheten 2014-2017

Örebro universitet forskat på hälsa, resiliens och metod

94 barn 66  föräldrar, 20 grupper, totalt 160 personer 

har hittills genomgått programmet

EN förebyggande program



Efterlikna modellen på Betty Ford Center



50 år longitudinell studie kring resiliens ( motståndskraft)

Emmy Werner



De teoretiska nyckelfaktorer som Childrens Program vilar på:

1.Förståelse och insikter
2. Social kompetens  
3. Problemlösning  
4. Meningsfullhet och hopp



Dag 1 och 2
Beroendet / Sjukdomsbegreppet

Hur har missbruket skadat/sårat mig?
Hur blev det för mig när du drack eller drogade?

Beroendeleken
Brevet ?ll missbruket

Varje dag avslutas med filmvisning och snacks

Känslor
Känsloryggsäcken

Skriva eller rita om sina känslor
Förstå aC alla känslor är okej 

Brevet ?ll den nyktre föräldern



Då kan jag inte hjälpa min mamma – det får hon göra själv









Ett av våra stora folkhälsoproblem

I västvärlden ett livsstilsproblem





Ett av våra stora folkhälsoproblem

I västvärlden ett livsstilsproblem



Beamer beamar ut sina känslor

Sjukdomen

Ett genomgående tema under 4 dagar



Hans föräldrar verkar inte ha mycket tid över  
för intyg eller andra viktiga saker.

Beamer-Bok 1-3.indb   15 2016-12-05   09:48



Childrens Program 

Dag 3 

” Hur det blev för mig”

Vuxna och barn tillsammans och i separata grupper

Föräldrar lyssnar på barnets berättelse eller teckning

Trygghetspåsen

Dag 4

Affirmationsdagen

Positiva omdömen om varandra

Familjekarta

Utvärdering

MedaljutdelningFamiljeträdet





EXAMEN

DIPLOM OCH MEDALJUTDELNING



Forskningen
Koustuv Dalal, Karin Fröding, Madelene Larsson, Agneta Tinnfält

Örebro universitet

Delar av resultatet från forskningen presenteras u3från tre 
nyckelfaktorer; Resiliens, Metod och Hälsa

Barn 7-9 år: Intervju dag 1 och dag 4

Barn 10-14 år: Enkät dag 1, eFer 1 månad ,
3 månader och eFer 6 månader
Intervju dag 4

Föräldrar Intervju dag 1 och dag 4

(Moe, Johnson & Wade 2007; Moe, Johnson & Wade 2008; Usher & 
McShane, 2016)



Sammanfa&ande slutsatser av forskningens 
resultat kring Children’s program

• Barn förstår och vet mer om förälderns missbruk än vad 
föräldrarna tror.

• Barn tar ansvar för sig själv och för familjen, ibland för mycket, 
s.k. föräldrafiering.

• Barnen i studien visar ett lärande efter fyra dagars program 
kring missbruk och viktiga aspekter kring det som berör dem 
själva.

• Resultat visar på visst ökat välbefinnande efter 1 och 6 månader 
• Föräldrarna har fått ett ökat medvetande om sina barns 

situation.
• Skyddsfaktorer har byggts kring barnet, som kan leda till 

resiliens (motståndskraft). 
• Fortsatt arbete av barn och föräldrar med stöd från samhället är 

viktigt.
• Fortsatt forskning behövs, både kvalitativ och kvantitativ 

forskning, med fler barn, längre tids uppföljning och med 
kontrollgrupper.



Ett av våra stora folkhälsoproblem

I västvärlden ett livsstilsproblem

FRÅN RISKGRUPP TILL FRISKGRUPP 
BARN I FAMILJER MED MISSBRUKSPROBLEM 
Editors: Karin Fröding, Madelene Larsson, Agneta TinnfälC
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“I Feel It In My Heart When My Parents Fight”: 
Experiences of 7–9-Year-Old Children of
Alcoholics
Agneta Tinnfält1· Karin Fröding1· Madelene Larsson1· Koustuv Dalal1

© The Author(s) 2018
Abstract
Children are vulnerable when exposed to parental alcohol abuse. Although much is known
about children of alcoholics(COA), research examining the experiences of younger COA is scarce. 
To gain knowledge of the consequences for thesechildren, it is important to ask the children
themselves. This study explored the consequences for a child of having an alco-holic parent, 
from the point of view of 7–9-year-old COA. Eighteen children were interviewed, whose
alcoholic parent wasundergoing treatment, using a vigneGe. In the analysis, using qualitaIve
content analysis, the findings show that the childrenof this young age had much experiences
and took a great responsibility for their alcoholic parent, and the family. The mostsignificant
feeling of the children was a feeling of sadness. They tried to control the situaIon in different 
ways. They wishedfor a change in the future, but despite problems in the family they described
things they did together with a loving parent.ImplicaIons include the importance of listening to 
and supporIng all COA, also children as young as 7–9 years old. Furtherstudies should address
the support that can and should be offered to COA.



Vad säger barnen?

Vet mer om sjukdomen och att det inte är mitt fel

Jag kan inte bota min pappa
Fick säga saker som jag aldrig kunna säga förut

Jag känner mig inte ensam längre

Om mamma går på möten kommer inte sjukdomen =llbaka

Hjälpt mig a? förstå vad e? missbruk är
Beamer – en kompis för livet



Vad säger föräldrarna?

Sä#a ord på sina känslor

Känns som jag fått tillbaka mitt barn

En boost för mi# eget :llfrisknande
Öppnar dörrar :ll en ny kommunika:on

Magiskt!!

Mitt barn ser med klarhet att det handlar om en sjukdom



Childrens Program

i

Uppsala Nya Tidning 2 okt - 17

Media

Gomorronsoffan SVT i maj- 17

www.childrensprogram.se



Hur länge ska hemligheten få finnas ??

Childrens Program



Childrens Program 

Fram%d

Utbildning av nya coacher för certifiering
startar i Sverige våren och hösten2019.

Utbildningen pågår under 10 dagar utspritt med en 
avslutande dag för certifiering.



Childrens Program 

Tack för att ni lyssnat!

Helen Olsson – utbildningsledare 
070-5331966

Lars Lewerth- verksamhetsansvarig 
070-5929393

www.childrensprogram.se


