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Syftet med rapporten

Att sammanställa den forskning som finns om effekter och 
kostnadseffektivitet av öppenvårdsinsatser till familjer där det 
förekommer våld och försummelse mot barn



Olika delar i rapporten

Hälsoekonomi

Enkätundersökning -
Vad görs i Sverige?

Effekter av öppenvårdsinsatser

Upplevelser hos 
barn och föräldrar

Etiska och barnrättsliga aspekter

Brukar-
perspektiv



Vilka insatser används?

• 287 kommuner och BUP-verksamheter svarade (ca 
40%)
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Insatser som används 

Stödsamtal, Trappan, Marte Meo, Kognitiv Integrerad Behandling vid 
Barnmisshandel (KIBB), Children are people too/Bojen, De otroliga 
åren (Increadible years), Multisystematic Therapy for Child Abuse 
and Neglect (MST-CAN), Kids Club, Tryggare barn, Traumafokuserad 
KBT (TF-KBT), Project Support, Parent Child Interaction Therapy
(PCIT), SafeCare, Family check-up, Caring dads, Child Parent
Psychotherapy (CPP), Circle of security (COSP), Funktionell 
familjeterapi (FFT), Alternativ till våld (ATV), Signs of Safety, KOMET, 
Vägledande samspel (ICDP), Föräldragrupp, Krisstöd, 
Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT), Systemisk 
familjebehandling, Barnorienterad familjeterapi (BOF), Barn i 
föräldrars fokus (BIFF), Nätverksarbete, Gruppsamtal barn, Intensiv 
hemmabaserad familjebehandling (IHF), Children are people too 
(CAP), Taping/tejping, Freda, FamiljeART, Barnkraft, Barnsamtal, 
Parenting Young Children (PYC), Multisystemisk familjebehandling 
(MSF), Lyktan, No kids in the middle (Inga barn i kläm), Active 
parenting, Barn i missbruksmiljöer (BIM) Eye Movement 
Desensitisation and Reprocessing (EMDR), Dep lyftet, Cool kids, KBT 
behandling för individ och familj, Familjeterapi, Relationell terapi
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Vilka insatser har effekt?

Project Support och Parent Child Interaction Therapy
(PCIT) leder till 

- minskat våld och försummelse inom familjen  

- minskning av utagerande beteende hos barnen

Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC)

- Minskad risk för att små barn utvecklar en 
desorganiserad anknytning 
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Kostnad och kostnadseffektivitet 

• Behandlingskostnaderna per familj (en förälder och ett 
barn) för sju manualbaserade program varierade 
mellan cirka 3 800 kronor och 25 700 kronor

• Kostnaden per barn med minskat våld i familjen: 

- PCIT och Project support har en likvärdig kostnad
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Föräldrars upplevelser

- insatserna kan bidra till bättre föräldrastrategier, men 
att insatserna inte alltid matchar familjernas specifika 
behov

- gruppformat innebär igenkännande och fyller en social 
funktion, men passar inte alla

- personalens förmåga att visa tillit, förmedla värme och 
respektera integritet uppgavs även som viktigt, liksom 
miljön där insatsen genomförs. 

- De behöver kontinuerligt och praktiskt stöd både 
under och efter en insats. 
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Brukarperspektiv

• Barn och unga upplever att 

- de saknar stöd av vuxna professionella med att 
bearbeta svåra upplevelser 

- insatser sällan fyller deras behov av stöd

- insatser ges för sent i deras liv

- att de inte får göra sin röst hörd under 
familjebehandling
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Sammanfattning 

• Socialtjänsten och BUP använder många olika insatser 
vid våld och försummelse

• Endast två har dokumenterat stöd för att utsattheten 
minskar och används bara av ett fåtal verksamheter

- Project Support

- Parent Child Interaction Therapy (PCIT)

• Kostnaden per barn med mindre våld i familjen är 
snarlik för de två insatserna
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Sammanfattning 

• När en ny insats introduceras är det viktigt att beakta 
vilket vetenskapligt stöd som finns för insatsen.

• Vid planering och genomförande av insatser behöver 
barnets rättigheter enligt barnkonventionen beaktas.

• Föräldrar efterfrågar praktiskt stöd, ett respektfullt och 
icke-dömande bemötande av behandlaren, samt en 
välkomnande miljö
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