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Ersta Vändpunkten

Barnhälsovården  Spela roll 2015

Bo Blåvarg, leg psykolog, verksamhetschef



Ersta Vändpunkten – mottagning för 
anhöriga till missbrukare/beroende

� Gruppverksamhet/pedagogiska program

� Krisstöd

� Psykoterapi

� Rådgivning

� Utbildning

� Sommarläger

� Upplysning/opinion

2



De anhöriga i centrum

� Organiserad kring de anhörigas behov – inte kring 
missbruksvård.

� Att kunna återvända i olika skeden i livet.

� Olika insatser beroende på behov och livssituation.

� Ser barnet som en egen individ med rätt till stöd och 
hjälp oavsett hur vilken behandling familjen får i 
övrigt.
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Program för olika åldrar

� Barn 4 – 6 år

� Barn 7 – 9 år 

� Barn 10 – 12 år

� Tonår 13 – 16 år

� Unga Vuxna 17 – 25 år

� Föräldraprogram, parallella med barnprogrammen

� Vuxna
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Barnens vardag

� För barn som lever i en familj med alkoholproblem 
är risken för självmordsförsök av föräldrarna 32 
gånger högre.

� Risken för våld i familjen är 19 gånger högre.

� Risken för sexuella övergrepp är 3 gånger högre.

Lindgaard et al, 2002
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Från risk till diagnos

� Barn till alkoholister har fyra gånger högre risk att 
drabbas av psykisk sjukdom jämfört med 
kontrollgrupp (depression, fobi, adhd, tics mm)

� Barn till alkoholister har nio gånger högre risk att 
misslyckas i skolan jämfört med kontrollgrupp.

� Diaz et al, 2007
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”Mådde dåligt i skolan förut, 
men inte nu”

Utvärdering av Vändpunktens tonårsprogram

2009-2011
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50 % presterar bättre i skolan
53 % har en aktivare fritid

� Ca 50 procent svarade att deras arbetsprestation i skolan 
blivit bättre/mkt bättre.

� 32 procent svarade att deras närvaro i skolan blivit bättre/mkt 
bättre.

� Ca 53 procent svarade när det gäller aktiv fritid att det blivit 
bättre/mkt bättre

� 72 procent av de svarande upplevde en förändring till 
bättre/mkt bättre på något av de tre områdena.

� Vändpunkten 2013
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Kommentarer kring skolan

� ”Jag är mer fokuserad och mer glad att gå i skolan”.

� ”Har blivit lyckligare”.

� ”Har sagt till flera att farsan drogar och super, så de visar mer 
…ja, typ förståelse eller hur man ska säga”.

� ”Mådde dåligt i skolan förut, men inte nu”.

� ”Efter programmet har jag kunnat tänka på annat än den 
beroende”.

� ”Jag har mått bättre och därför haft mer lust”.

� ”Bättre betyg : )”

� ”Jag får ut mer tankar och svar på frågor här så jag orkar 
prestera”.
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Förbättrade relationer i familj 
och skola
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Förbättrad självbild

77 procent av deltagarna i tonårsprogrammet svarar 
att deras självbild, självsäkerhet och självacceptans 
har blivit bättre eller mycket bättre.

12



Självförverkligande 
och frihet

� 68 procent av tonåringarna tycker att deras 
upplevelse av frihet och självförverkligande har blivit 
bättre/mycket bättre.
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Stärker barnens 
skyddsfaktorer

Till de skyddsfaktorer som tonårsprogrammet 
förstärker hör:

� Förbättrade relationer i familjen och med andra 
viktiga personer

� Förbättrad självförtroende

� Ökad tro på sig själv och på att kunna styra sitt liv

� Ökad förmåga att hantera känslor och reaktioner
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Att leva ett eget liv

� Att flytta hemifrån och lämna sin missbrukande 
förälder

� Kunna ha en egen kärleksrelation

� Bli förälder själv

� Hantera sorgen från uppväxten

� Undvika eget missbruk

� Klara egna psykiska svårigheter 
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I livet som vuxna

� 4 – 6 gånger högre risk för eget missbruk.

� 6 gånger högre risk för psykiska problem.

� 3 gånger högre risk för självmordsförsök.

� Dubbelt så hög risk för ätstörningar.

Lindgaard et al, 2002
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Självförverkligande och 
frihet

� 74 procent av deltagarna i Unga vuxna-programmet 
2007-2013 tycker att deras upplevelse av frihet och 
självförverkligande har blivit bättre eller mycket 
bättre.
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Lättare hantera känslor

� 86 procent av deltagarna i Unga vuxna programmet  
2007-2013 tyckte att det blivit ”lättare” eller 
”mycket lättare” att hantera känslor efter 
programmet.

� Kommentarer:

”Jag kan tackla mina känslor i ett ljusare perspektiv”

”Mycket lättare att acceptera situationen och gå 
vidare med mitt liv”

”Det har hjälpt mig otroligt mycket med insikt i 
frågan, självförståelse och verktyg för att  hantera 
problemet”18



Självbild och självacceptans

� 77 procent av deltagarna i Unga vuxna programmet 
svarade att deras självsäkerhet och självacceptans 
blivit ”bättre” eller ”mycket bättre” efter 
programmet.

� Kommentarer:

”Mitt självförtroende har ökat enormt”

”Tror mycket mer på mig själv nu. Jag duger som 
jag är, och har ingenting med pappas beroende att 
göra”

”Jag är säkrare i mig själv och förstår mig själv 
bättre”
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Fråga barnet –
han och hon vet

� Kan ligga mycket bakom några få ord.

� Ingen risk med att fråga.

� CAST som hjälp.

� Den förälder som har ett missbruk eller 
beroendesjukdom vet oftast inte vad barnet 
upplever. 
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Missbruk och relationer 
i familjen

� Vad är barnen med om i familjerna?

� En berusning, ett missbruk och ett beroende 
påverkar relationerna direkt.
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Skilja på kärlek och förmåga

� De allra flesta av oss älskar våra barn och vill dem 
det bästa i livet. Det fortsätter vi med även om en 
sjukdom hindrar oss i vår förmåga att vara föräldrar.
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En missbrukande förälder 
kan inte bedöma sin förmåga

� Den som har ett pågående alkoholmissbruk kan inte 
själv göra en pålitlig bedömning av sin förmåga att 
vara förälder, eller av sin kognitiva förmåga. 

� Den kognitiva funktionsnedsättningen som är 
symtom på berusning och beroendesjukdomar gör 
att han/hon inte klara av det.
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Främre delen av frontalloben
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Kognitiva nedsättningar
vid alkoholberusning

� Nedsatt minnesfunktion

� Nedsatt förmåga till uppmärksamhet

� Perceptuell funktionsnedsättning

� Nedsatt impulskontroll

� Nedsatt social kognition

� Nedsatt förmåga till självreflektion, korrigering

� Nedsatt planerings- och organisationsförmåga

� Nedsatt omdöme
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Teckning av 
deltagare i 
barn-
programmet
Ersta 
Vändpunkten
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Hälsning från 
deltagare
I tonårs-
programmet
till nästa
termins
deltagare 
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Teckning av 
deltagare i 
barn-
programmet
Ersta 
Vändpunkten



www.erstavandpunkten.se

”Jag har förstått att jag
också betyder någonting”.
Pojke, 13 år, som deltagit ett av Vändpunktens
program för anhöriga till missbrukare.
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