Ärendeprocessen utifrån tre faser
1. Uppstartsfasen
• Beskrivning och upplägg:
Inledande fas där socialtjänsten
efter dialog med familjen tar
kontakt med B'family för att ta
reda på om familjens behov kan
uppfyllas med insats av B'family*.
Om så bedöms vara fallet träffar
B'family tillsammans med
socialtjänsten familjen för att
lyssna in familjens perspektiv
samt upprätta en vårdplan (VP).
Ett team på 2-3 personer med en
ärendeansvarig från B'family
tillsätts som sköter upplägg,
struktur, dokumentering och
målorientering.
• Tidsåtgång: Upp till en månad.

2. Alliansfasen
• Beskrivning och upplägg: Under
följande kartläggningsfas arbetar
B'family tillsammans med familj
och andra viktiga aktörer som
exempelvis skola och fritidsgårdar
för att skapa en
samarbetsrelation, en allians, och
uppförandet av en
genomförandeplan (GP)** med
konkreta delmål. Detta arbete är
mycket väsentligt för att
tillgodogöra sig förståelse för
familjens styrkor och
förbättringsområden, en
förståelse som används för att
möta familjens behov.
• Tidsåtgång: 1-2 månader.

3. Förändringsfasen
• Beskrivning och upplägg: Under
förändringsfasen sker merparten
av arbetet kopplat till olika
former av samtal, aktiviteter och
stöd utifrån de behov som ska
uppfyllas. Allt arbete följs upp
kontinuerligt med familj och
involverade aktörer för att se till
att delmålen är aktuella och att
förändring möjliggörs. Allt
eftersom delmålen uppnås och
vidareutvecklas vilket leder till att
målen uppfylls trappas arbetet
ner i dialog med familj och
socialtjänst.
• Tidsåtgång: Minst 4 månader
men oftast minst 10 månader.

Denna process gäller alla öppenvårdsinsatser från B’family. Ärenden tenderar att uppta 20-60 timmar per månad per ärende, vilket bestäms
utifrån behov och i dialog med socialtjänst och familj. Tid redovisas med fördel per månad, då det visat sig bättre att anpassa tiden med familjen
utifrån ofta föränderliga förutsättningar att mötas och arbeta än bestämda timmar varje vecka.
*En strukturerad öppenvårdsinsats enligt 4 kap 1 paragrafen i socialtjänstlagen (SoL).
**B’family erbjuder socialtjänsten att skapa en utvecklad genomförandeplan. Vare sig detta görs av B’family eller inte arbetar B’family alltid utifrån konkreta
och mätbara delmål.
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