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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Mötesplats IFO 2021

Mötesplats IFO – seminarier och
workshoppar för dig som jobbar inom
individ- och familjeomsorgen
Mötesplats IFO är en arena för dig som arbetar inom individ- och familjeomsorgen
i de 13 kommunerna i Göteborgsregionen. Dagen syftar till kunskaps- och
erfarenhetsutbyte, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka
yrkesrollen.

Moderatorer under dagen
var två representanter
från Göteborgsregionens
IFO-chefsnätverk:
Jörgen Larzon,
avdelningschef på Social
förvaltning Sydväst Göteborgs
stad och Iréne Jansson, verksamhetschef Socialtjänsten
Mölndals stad.
Det var 19:e gången som
Mötesplats IFO arrangerades.
Nästa år är det med andra ord
20-årsjubileum! Iréne och
Jörgen uppmanade alla att
redan nu börja fundera över
vad man vill berätta om då!

Cirka 200 personer deltog på Mötesplats IFO 2021.
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Om förståelse av missbruksproblematik
i ett familje- och generationsperspektiv
Frid Anny Hansen, psykolog, specialist i klinisk psykologi

Frid har under många år arbetat på Borgestadklinikken i Norge, som erbjuder specialistbehandling för personer med allvarlig
beroendeproblematik. Efter att länge ha
arbetat med barn sökte hon sig dit för att
fokusera på vuxna med beroende. Men det
gick inte så bra.
– Det var inte möjligt att bara fokusera på den
vuxna! Inne på mitt terapeutiska rum satt en
förälder med sin beroendeproblematik men där
utanför fanns ofta två eller tre barn. Ett behandlingsperspektiv på vuxna måste inkludera ett
förebyggandeperspektiv på barnen och interventionerna måste göras tidigt. Vi måste ha som
mål att komma för sent så tidigt som det över
huvud taget är möjligt.

Det man inte talar högt om

– Vi måste sluta tänka att vi möter ”en missbrukare”, sa Frid.

Ett återkommande mönster i många dysfunktionella familjer är att det man inte talar högt om
inte existerar. Men för att barn ska få en utvecklingsmässig förståelse för det som sker måste de
få veta vad som pågår och sätta ord på det.
Frid berättade om Geir, som på grund av
sin pappas missbruksproblematik sällan hade
kompisar hemma. När han vid ett tillfälle gjorde
ett undantag och kom hem med en kompis var
pappan full och låg och sov i hallen. Geir sa till
kompisen att pappan hade ont i ryggen. När
Frid senare uppmanade Geir att fråga kompisen
om den episoden visade det sig att kompisen
naturligtvis förstått att pappan varit full.
– När Geir berättade detta för mig blev han
fullkomligt rasande: Varför var det ingen som
hjälpte mig? Alla hade vetat att pappa hade
missbruksproblem men jag har ljugit mig igenom en hel barndom. Varför pratade inte min
lärare med mig? Grannar, föräldrars vänner?
Varför är jag inget värd?
Frids svar var att han visst var värd något men
att han varit omgiven av fega hjälpare.
Hon menar att ett arbete med missbruks-

problematik i ett familjeperspektiv vilar på tre
pelare: förståelse av beroende, förståelse av
utveckling samt förståelse av familjeteori, terapi
och systemteori.
Det tar i regel 8–12 år innan man konstateras
vara beroende av alkohol. För ett barn är detta
en mycket lång tid. Barn blir inte belastade i
det ögonblick när föräldern får sin diagnos utan
under åren på vägen dit.

Det bortvända ansiktet
Det föreligger en beroendeproblematik när
alkoholen stör den funktion som föräldern har i
familjen och de känslomässiga banden påverkas
och förstörs. Det svåra för barnet är de aktiva
kränkningar som sker som en konsekvens av beroendeproblematiken – det bortvända ansiktet
och den bekräftelse de inte får.
– Vi måste sluta tänka att vi möter ”en
missbrukare”. Vi identifierar en person med
beroendeproblematik som något de är. Tänk
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istället att du möter en kvinna eller en man
som är betydelsefull för någon, en förälder med
beroendeproblematik. Vi är alla mycket mer än
vårt eget problem: Du är inte ett problem – du
har ett problem.

Vill avliva en myt
Frid vill avliva myten om att ju mer man dricker, desto större är problemet. Hon menar att det
aldrig är mängden alkohol utan konsekvenserna
av intaget som har betydelse. Vi tenderar att bli
för upptagna av diagnosen medan det är funktionen som är det viktiga.
– Hur tänker du att din problematik berör dig
i din parrelation? Hur tror du att ditt problem
har berört dig som förälder till dina barn?
Genom ett relationellt perspektiv kan vi öka
motivationen att arbeta med problematiken.
Alkoholberoende är skamfyllt och skam är en
relationell angelägenhet – det är din blick på
mig. Barnläkaren och psykoanalytikern Donald
Winnicott sa så här: Egentligen finns det inget
sånt som ett barn. Ett barn måste tillhöra någon. Utveckling går utifrån och in. Genom att du
tillerkänner mina handlingar betydelse, om du
ser det jag gör som värdefullt, så känner jag mig
värdefull. Hur du gör det, gör att jag lär mig att
se dig och mig själv. Hur du möter mig, så blir
jag. Men den berusade förhåller sig inte till det
barnet gör utan till sitt inre tillstånd.
Som terapeut behöver du förstå att om du
förhåller dig till föräldern som missbrukare och
inte som en person som har problem med hur
hen berusar sig, så skambelägger du inte bara
föräldern utan även barnet.
– Hur tänker du om min familj? Lojalitet är
inte något du har – du är det. Barn har inget val.
I ett utvecklingsperspektiv uppstår då den onda
internaliserade skammen. Barn behöver hjälp
att förstå att problemet ligger utanför dem själva
och att det inte är deras fel.

En tabubelagd fråga
Missbruk är även en tabubelagd fråga. Att tabubelägga något är att göra det till ett icke-tema;
vi vill inte se, prata om och inte förhålla oss till
det. Det betyder att terapeuten måste förhålla sig till tabubelagd problempsykologi. Barn
känner till de kulturella fördomar vi har om vad
alkoholproblematik är och hur det ser ut och
barnet förhåller sig till detta.
Frid poängterade avslutningsvis att vi måste
använda den kunskap vi har i olika verksamheter och sätta ihop den till en helhet när vi möter
en familj.

– Lojalitet är inte något du har – du är det. Barn har inget val,
sa Frid.

– Vi måste riva ner väggarna mellan verksamheter och jobba familjeorienterat med helheten.
Det går utmärkt att jobba inom missbruksområdet och inkludera barnen. Det största hindret
är vi själva, inte patienterna. Alla kan prata med
barn! Det är inte säkert att barnen tycker att det
är jobbigt. Något av det viktigaste är att vi pratar
med barnen – inte om dem.

5

Mötesplats IFO 2021

Bostad som rättighet – och ett stöd
med krav på engagemang
Gustaf Henriksson, samordnare och Ellen Blåberg, behandlingsassistent,
Göteborgs stad Socialförvaltningen Sydväst.

Insatsen Bostad först är inte en behandlingsmetod utan ett sätt att få människor
ur hemlöshet med hjälp av en bostad.
Gustaf inledde med att beskriva Bostad först så
här:
– Vi jobbar inte bara med bostad utan också
med vad du vill ha ut av ditt liv när du har
säkerheten i form av en bostad. Stödet och
relationen byggs upp med mod och uppriktighet
utan tvång och fostran.

bostad. Många kommer från dysfunktionella
miljöer där de tidigt lärt sig att de har problem.
De har varit ett ärende i socialtjänsten sedan
de var barn, fått speciella insatser i skolan och
många har erfarenheter av missbruk, psykisk
ohälsa, trauma och våld.
– Vi möter människor med lång erfarenhet av
hemlöshet, vilket är ett av kriterierna. Ofta har
de utvecklat psykisk ohälsa på grund av hemlösheten. Hemlöshet har nästan blivit som en
diagnos men det är ju en situation.

Åtta av tio klarar det

Åtta principer

Gustaf berättade att det finns gott om kvalitativ
forskning runtom i världen kring bostad först
och den visar samma sak: 8 av 10 som får insatsen klarar det. Det är också kostnadseffektivt.
Personer som får Bostad först är en grupp som
ofta funnits på akutboenden, till en kostnad av
1 500 kronor per dygn i Göteborg. Bostad först
kostar 500 kronor/dygnet och är dessutom mer
effektivt än akutboenden där människor tenderar att fastna.
Gustaf beskrev att många som får insatsen
Bostad först aldrig tidigare har haft en egen

Bostad först bygger på åtta principer:
1. Bostad är en mänsklig rättighet.
2. Rätt till val och självbestämmande.
3. Bostad och behandling skall separeras från
varandra.
4. Stöd riktas till återhämtning.
5. Stöd baseras på skademinskning.
6. Aktivt engagemang utan tvång och fostran.
7. Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål.
8. Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver.

Ellen Blåberg och Gustaf Henriksson.
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Deltagaren bestämmer fullt ut vad hen vill ha
och behöver och skriver sin genomförandeplan
utifrån vad hen vill jobba med där och då. Det
innebär exempelvis att personalen inte arbetar
med att människor ska bli nyktra om de inte
själva vill det. Dock jobbar personalen alltid
skademinskande, vilket innebär att de försöker
hitta sätt för deltagaren att minska de skador
som kan uppstå.

re avstår från kontakt är dock inte så vanligt, i
praktiken vill de flesta ha besök.
Så länge man har ett hyresavtal med andrahandsavtal kan man inte säga upp Bostad först.
Däremot kan man bli av med insatsen om man
blir av med hyresavtalet eller på grund av grovt
våld men detta har ännu aldrig skett under de
åtta år som Bostad först funnits i Göteborg. Att
följa hyreslagen är egentligen den enda regeln.
Om något händer kontaktar Fastighetskontoret Bostad först och då åker personalen på
hembesök.
– Då är jag väldigt handfast. Detta får inte
hända igen för då är det fara för ditt kontrakt!
Och så återkopplar jag till Fastighetskontoret,
säger Ellen.

Hyreslagen är den enda regeln
Bostaden får aldrig villkoras, exempelvis att du
för att få insatsen ska genomgå ett program eller
ta emot behandling. Det finns inte heller något
krav på att ta emot personalen när de kommer
och knackar på. Det finns personer som inte
pratar med personalen på flera månader men de
blir inte av med insatsen för det. Personalen ser
till att hela tiden komma tillbaka men de får inte
tränga sig på utan utgår från hyreslagen. De har
ingen nyckel om de inte kommit överens om det,
men de är där och visar att de finns. Att deltaga-

Återhämtning
Återhämtning (recovery) är centralt i Bostad
först och det handlar om mer än att återhämta
sig från missbruk. Det kan exempelvis handla
om att återuppta kontakten med barn som varit
placerade eller föräldrar som
man inte haft kontakt med på
många år.
Tolv personer arbetar idag
med de 76 deltagare som för
närvarande får Bostad först i
Göteborg. Personalen går på ett
fyraveckorsschema och finns på
plats mellan 8 och 21 varje dag.
– Sedan något år tillbaka
har vi börjat med kontaktmannaskap. Vi vill bygga upp en
relation med deltagarna så att
deltagarna tydligt ska veta vem
jag är som kommer hem till
dem.

”Jag kan inte tränga mig på”
Ellen beskrev sitt arbete så här:
– Jag kan inte tränga mig
på utan vi tillsammans går in i
rummet av förändring och det
är en process. Genom att vänta,
ha tålamod och tillit så blir jag
inbjuden. Sen får jag göra allt
möjligt, ställa mig och diska,
dricka kaffe vid köksbordet eller
gå på svamputflykter. Någonstans där kommer de viktiga
samtalen som leder till förändring men jag måste vara flexibel
och låta deltagaren styra när det
viktiga samtalet ska äga rum.
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Signs of safety i Mölndals stad:
Från motgång till medgång
Louise Idestål och Anneli Kumpula, enhetschefer i Mölndals stad, social- och
arbetsmarknadsförvaltningen

År 2014 påbörjades implementeringen
av Signs of safety i Mölndals stad. Bakgrunden var att situationen inom barn
och unga i socialtjänsten var krisartad:
utredare var slutkörda, många mådde
dåligt, personalomsättningen var hög.
Man bestämde att alla som jobbade inom
barnområdet skulle få en utbildning i
Signs of safety.

Signs of safety är en modell för utredning
och uppföljning i socialt barnavårdsarbete
som syftar till att säkerställa barns säkerhet
och skydd. Förhållningssättet utgår ifrån
ett lösningsfokus där samarbetsalliansen
mellan socialsekreteraren och familjen är
central och där man utforskar och tar hjälp
av familjens nätverk.

sikte på att korta utredningstiderna, arbeta mer
klientanpassat samt öka transparensen och
delaktigheten.
Parallellt arbetade kommunen med att införa
Mölndalsmodellen, som innebär att barnutredarna delas in i tre team med varsin chef. Teamen turas om att under tvåveckorsperioder ta
hand om de mest akuta anmälningarna om barn
som riskerar att fara illa. Då kan de andra två
teamen arbeta i fyra veckor med sina utredningar utan att få in nya ärenden.
Den andra fasen av implementeringen innebär att metoden installeras.
Det handlar om att införa en
ny metod och säkra nödvändiga resurser, exempelvis rekrytera och utbilda
personal. De första två åren
gick det trögt i Mölndal och
personalomsättningen var
stor.
Louise menar att det i
detta skede är viktigt att inte
ha fokus på personer som
inte vill införa det nya utan
satsa på de som vill och är
intresserade:
– Det fanns en liten andel
som var väldigt engagerade,
en liten del som var motsträvig och där några valde

Louise och Anneli beskrev hur metoden under
de senaste sju åren har implementerats i Mölndal. Ett sätt att se på implementering är att den
består av fyra faser: behovsinventering, installation, användning och vidmakthållande. Enligt
forskningen tar det cirka 2–4 år att implementera en ny metod.

En ohållbar situation
Den behovsinventering som gjordes i Mölndal
visade på en ohållbar situation både för klienter och personal. Det togs fram en vision med

Louise Idestål och Anneli Kumpula.
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att sluta och så den stora massan som kom med
efterhand.
Hon betonar vikten av en stödjande organisation och att metoden förankras i hela organisationen, att chefer på olika nivåer, politiker och
medarbetare är inkluderade. Varför gör vi detta?
På vilket sätt? Vilka berörs? Vilka resurser finns
och behövs? Vad krävs av organisationen? Vilka
är hindren och framgångsfaktorerna? Det är
också viktigt att andra enheter får veta vad som
händer så att de blir delaktiga. Process- och
målbilden måste vara tydlig: Vad ska förändras
och varför?
– Politikerna var involverade för de tillsatte
nya tjänster. I chefsleden var alla med uppifrån
och ner och vi hade eldsjälarna med på tåget.
Det började också sprida sig till andra enheter,
exempelvis vuxengruppen. Genom att vi jobbar
med nätverken blev de inblandade, berättade
Louise.
Det behöver också finnas en tydlig implementeringsplan och i Mölndal fanns en följeforskare
som följde implementeringen av Mölndalsmodellen och Signs of safety.
All personal inom barnområdet går grundutbildningen i Signs of safety. Numera kan
Mölndal genom sitt säkerhetsteam själva utbilda
i metoden. De har även genomfört fördjupningsutbildningar och metodhandledare håller
i workshoppar. Det erbjuds även handledning i
Signs of safety.

är tänkt är metoden implementerad. För att
upprätthålla och vidmakthålla behöver man
följa upp noga.
– Vi jobbar enligt det här förhållningssättet
och präntar in det. Vid nyrekryteringar poängterar vi att vi jobbar enligt Signs of safety. Det
är ingen idé att komma till oss om man inte vill
jobba så, sa Anneli.

Påtagliga resultat
Arbetet har också givit resultat. Utredningarna
är betydligt kortare än tidigare, 20–25 sidor
har blivit 10 eller kortare. De flesta utredningar håller sig inom 70–90 dagar trots att varje
handläggare har 10–15 ärenden.
Språket i utredningarna ska vara enkelt och
konkret så att ett barn ska kunna förstå. Det
ska framgå vad den konkreta oron i familjen
består i och vad som behöver hända. Man har
ofta nätverksmöten och ser till barnets nätverk
och delaktighet i utredningarna. Barnets röst i
utredningarna är helt annorlunda än tidigare.
Det går också att se ekonomiska resultat. Bland
annat jobbar säkerhetsteamet mycket med
nätverket när barnet är placerat eller placeringsnära. Man behöver inte göra placeringar på
HVB eller institution lika ofta idag utan genom
säkerhetsplanering med stöttande nätverk kan
barnet bo kvar hemma. Mölndal får numera sällan klagomål på handläggning och utredningar.
En viktig vinst är att personalen är positiv och
att trivseln ökar. Personalomsättningen är låg
och det är lätt att rekrytera.

Ofta här man misslyckas
Den tredje fasen av implementeringen handlar
om att metoden ska användas och det är ofta i
den här fasen som implementeringen misslyckas. Det finns en tendens att backa tillbaka när
det blir för många vägbulor och då tar vi till det
vi redan kan. För att lyckas krävs enligt forskningen kompetens hos användarna, en stödjande organisation och ett effektivt ledarskap.
– Vi håller i och håller ut och har fina resultat i
medarbetarenkäter. Jag tror att en framgångsfaktor är det nära ledarskapet, sa Anneli.
Mölndal har satsat på att bygga upp ett säkerhetsteam som arbetar med ärenden som är besvärliga och svåra men deras uppgift är även att
sprida kunskap på enheten. De ska jobba med
metoden hela vägen ut och utredarna använder
dem som konsulter.
Den fjärde och sista fasen av implementeringen går ut på att vidmakthålla. Man brukar
säga att när mer än hälften av alla professionella
använder den nya metoden på det sätt som det

Ett litet steg i taget
I Socialstyrelsens skrift Om implementering
listar man faktorer som underlätta implementering. En sådan sak är att det nya ska betraktas
som relevant och ha relativa fördelar, det vill
säga uppfattas som mer verksamt än det gamla.
Det är viktigt att det nya överensstämmer med
de regelverk som finns, i det här fallet exempelvis BBiC. Det nya behöver kännas användbart
och mer begripligt jämfört med hur man jobbade tidigare. Det behöver vidare vara möjligt att
testa metoden. Snabba, synliga resultat är motivationshöjande. Därför kan det vara bra att ta
ett litet steg i taget och Louise och Anneli menar
att det har varit bra att i implementeringsplanen
kunna tänka på kort och lång sikt.
– Det tog inte 2–4 år, det tog 7. Vi är i hamn
med förhållningssättet och verktygen är inkorporerade. Nästa steg är att göra barn ännu mer
delaktiga, sa Louise.
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Det är inte Britt-Maries fel
Susanne Brånalt, enhetschef, Sektor Socialtjänst och Reagan Andersson, kurator och
behandlare på vuxenenhetens behandlingsgrupp, Stenungsunds kommun.

Det här seminariet handlade om att arbeta med återhämtning för personer som
ännu inte är redo för arbetsmarknadsinsatser.

Sen har vi också en grupp som står helt utanför
arbetsmarknaden. Vad finns det för hinder för
dem och hur kan vi stötta dem?
TCO har lanserat begreppet Arbetslinje i
balans, som består av tre olika delar: Den nuvarande arbetslinjen baserad på plikt (kontroll,
krav och ekonomiska incitament), den gamla
arbetslinjen baserad på rättigheter (ekonomiskt
stöd vid arbetslöshet och arbetsoförmåga) och
en modern arbetslinje baserad på möjligheter
(utbildning, rehabilitering och omställningsförmåga). Alla tre delarna behöver finnas.
En dansk forskningsstudie pekar på olika
faktorer som gynnar anställningsbarhet: kunskap om arbetsmarknaden, koncentrationsförmåga, instruktionsförståelse, individens tro på
att få jobb, handläggarens tro på att individen
får jobb, målmedvetenhet, förmåga att skapa
kontakt, samarbetsförmåga, stöd från nätverk,
hantering av vardagen, hälsa och hantering av
hälsan samt jobbsökarbeteende.
– Men många av de som står långt ifrån arbetsmarknaden saknar mycket av detta. Vad gör
man då? En viktig faktor är att inte jobba i trappa; först ska du klara detta och sedan detta …
det är bättre att köra allt samtidigt, sa Susanne.

Hur kan man använda IPS-metoden för att sälja
in personer som inte är ”toppresterande” på en
arbetsmarknad som vill kasta ut Britt-Marie?
Den Britt-Marie som avses är hon som häromåret omnämndes i följande uttalande:
– Vi kan ju inte ha en lagstiftning som skyddar Britt-Marie 45, som suttit kvar i fikarummet
flera år, istället för hårt arbetande ungdomar, sa
Réka Tolnai från Centerns ungdomsförbund.

Många krockar på arbetsmarknaden
Reagan konstaterade att det är många krockar
på arbetsmarknaden idag:
– Vi har de unga, ambitiösa, rättighetsdrivna
som är duktiga, snabba, hoppar runt men kanske också blir mer utmattade än andra. Sen har
vi ett gäng pliktdrivna, lojala kultur- och strukturbärare som ibland kan vara lite långsammare
och tröga. De har olika förutsättningar men alla
finns på arbetsmarknaden, sa Reagan.

Basala krav
Det finns också ett antal
basala krav i arbetslivet som
du förväntas klara av: Du
ska kunna utföra arbetsuppgifter, kunna närvara och
vilja arbeta, kunna ta dig till
och från arbetet och fungera
på arbetsplatsen, i arbetslaget. Du ska kunna samarbeta och arbeta tillsammans
med andra, hålla tillbaka
personliga behov och se
till verksamheten samt ha
arbetsuppgifter som du själv
inte väljer.
– Men alla klarar inte
detta! I Stenungsund tänker
Reagan Andersson och Susanne Brånalt.
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vi då Individual placement and support, IPS. Vi
utgår från personens egna preferenser. När man
fått kläm på vad personen vill börjar man söka
jobb och ger stöd på arbetsplatsen tillsammans
med arbetsgivare och gruppen som finns där.
Personen har ett psykiatriskt eller behandlande
team runtomkring sig, som ger samtidiga insatser, berättade Susanne.

lärt dig acceptera och hantera din ohälsa och
ändå fungera. Du kan minimera den psykiska
ohälsans påverkan på dina funktioner i vardagen. Du kan förstå din sjukdom och hur du
kan hantera den och inte minst utveckla en
positiv identitet. Handledarens roll är att hjälpa
människor att hitta andra sociala roller som är
stärkande och bär vidare.

Företagsgrupp och specialist

Trädgårdsunderstödd rehab

Arbetsmarknadsenheten i kommunen har en företagsgrupp som tar de initiala kontakterna med
arbetsgivaren. Sen lämnar man över kontakten
till IPS-specialisten som utforskar företaget förutsättningslöst och söker efter det som avlastar,
inte blir gjort eller görs av fel kvalifikation. Det
handlar om att anpassa och lyfta ut det som
personen man vill sälja in kan göra och ändå
avlasta på arbetsplatsen. Både deltagare och
arbetsplats får handledning.
IPS är främst en metod för personer med
psykiatriska problem och missbruk men på
arbetsplatsen är det upp till deltagaren själv att
berätta eller inte berätta om sin bakgrund.
Reagan beskriver att hans arbete handlar
mycket om motivation och de olika faser som
återfinns i den klassiska motivationscykeln:
Återfall, Förbegrundande, Begrundande, Förberedelse, Handling och Bibehållande.
– Min roll är att vara det ställföreträdande
hoppet för de som inte kan se sig själva på
arbetsmarknaden – de kan inte visualisera det
livet. De kanske inte heller kan se sig själva utan
alkohol eller droger. Det ställföreträdande hoppet driver förändringshjulet till en början, tills
det snurrar av sig självt.

Åbacka är en nedlagd handelsträdgård i Stenungsund, där kommunen bedriver trådgårdsunderstödd rehabilitering och återhämtning. Verksamheten riktar sig främst till
personer med psykisk ohälsa och personer i
missbruksbehandling. Du får inte vara på plats
om du är påverkad, men är välkommen tillbaka
när du är nykter. Många börjar med att säga
att de har svårt att
vara i grupp men
det brukar fungera. Deltagarna
har alltid ett eget
projekt där de kan
dra sig undan om
de behöver det.
Att sätta personer
i situationer där
de kan lyckas är
viktigt – det kan
ge självförtroende.
Alla medarbetare
är MI-utbildade
och jobbar bredvid personerna i
verksamheten. När
man sitter bredvid
varandra och exempelvis planterar
växter blir samtalet
naturligt och man
använder MI för att
styra det.

Minnesspår av att ha lyckats
NÖHRA-modellen är ett sätt att beskriva hur
man tar sig från ett nuläge till ett önskat läge. I
nuläget är det viktigt att jobba med acceptans.
De största hindren är mentala och sitter hos
personen själv. När du kan acceptera att det
är som det är kan du börja jobba med vad du,
trots begränsningarna, kan göra för att gå i den
värderade riktningen mot det önskade läget. Du
behöver hjälp att se dina egna resurser. Vad kan
du jobba med? Vad finns det för resurser hos
dig och runt omkring dig? Vad är ett lämpligt
första steg? Det är viktigt att det blir vinster av
förändringarna, att man mår bättre, att relationerna blir bättre. Det är också viktigt att skapa
minnesspår av att ha lyckats.
Man brukar tala om total respektive social
återhämtning. Vid social återhämtning har du

Reagan avslutade seminariet med den bejublade
sången om ”Britt-Marie
45 – vi behöver dig än!”
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Kan vi inte vara snälla nu?
Bob Hansson, poet

Poeten Bob Hansson stod för det sista inslaget under dagen.
Han talade mycket engagerat om att bry sig om och att se
människan. För att göra honom rättvisa måste man se och
höra honom. Vill du skratta och gråta mer med honom?
Följ Bob i sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/bob.hansson.5
Instagram: https://www.instagram.com/bobhansson/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/bob-hansson-6726b818/
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Enkät: Vad tar du med dig
från den här dagen?
Martina Holmstedt, arbetsmarknadscoach, Ale kommun
– Jag tycker att Frid Hansens föreläsning var viktig för
hon fokuserar på det holistiska tänket och hur viktigt det
är att vi sätter individen i centrum och släpper stuprörs
tänket i socialtjänsten.

Alexander Brekke, ungdomsbehandlare, Ale kommun
– Frid Hansen är alltid inspirerande: hennes syn på helheten och att missbruket ofta går ut över hela familjen och
nätverket. Nu lyssnade jag precis också på seminariet om
traumatiska minnen och beroenden. Den grupprocessen
tilltalar mig och det är verkligen något att fundera över
hur vi skulle kunna ta oss an den i Ale.

Ibrahim Adan Issack, 1:e socialsekreterare, Göteborgs
stad
– Alla möten idag! Det är sällan vi träffas i ett sånt här
sammanhang och samtalen i pauserna är viktiga. Jag lyssnade på Bettan Byvald, som pratade om att vi ofta sitter
inne på våra kontor och jobbar med myndighetsutövning.
Det känns som att vi har missat att vara ute på fältet och
träffa de medborgare vi jobbar för.
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Samtliga seminarier på Mötesplats IFO 2021
Modigt socialt arbete – 30 års erfarenheter
LÖSA! – lösningar för delaktiga och trygga barn
Hur ska jag kunna springa när jag inte ens kan gå? InVux Ale – socialtjänst
och utbildning i samverkan för unga som riskerar att hamna i utanförskap
Hur kan vi stödja utsatta EU-medborgare? Samverkan mellan civilsamhället
och Göteborgs stad
Bostad som rättighet – och ett stöd med krav på engagemang
Från motgång till medgång
Partnersamtal i samband med graviditet – ett arbetssätt på
Familjecentralen i Partille för att främja ett jämställt föräldraskap och
motverka psykosocial ohälsa samt Våld i nära relation
Den röda tråden i styrning och ledning. Hur vi arbetar med kvalitetsmål,
styrning och ledning på ett meningsfullt och involverande arbetssätt för
våra medarbetare
Traumatiska minnen och beroende
Så här borde vi alltid arbeta! Personalens upplevelser av utökade hembesök
i särskilt utsatta områden
Det är inte Britt-Marie som är problemet
Ord- och bildberättelser – en förklaring till barn om anledningen till oron
Projektet Omstart
Det här är socialjouren Göteborg

Kontakt:
Nicholas Singleton, GR, nicholas.singleton@goteborgsregionen.se
Susanne Vannerberg, GR, susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se

Aktuella kurser och konferenser:
www.goteborgsregionen.se/kurser
https://www.linkedin.com/company/goteborgsregionen/

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

www.goteborgsregionen.se/motesplatsifo
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