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NÖDINGE. Familjehuset 
är till för familjer med 
barn och ungdomar i 
åldern upp till 20 år.

Fjärilen utgör en del 
av verksamheten och 
erbjuder hjälp till barn 
och föräldrar i familjer 
med missbruksproblem 
eller psykisk ohälsa.

– Vi använder oss av 
ett pedagogiskt stöd-
program med olika 
teman, säger Annika 
Haglunds och Mia Lind-
ström.

Fjärilen är ingalunda något 
nytt fenomen utan har fun-
nits i kommunens försorg, 
under individ- och famil-
jeomsorgen, sedan 1997. 
Verksamheten var inled-
ningsvis förlagd till Älväng-
en, fl yttade söderut till Surte 
för att sedan några år tillbaka 
inrymmas i Familjehuset, 
Nödinge.

– Vi är till för barn och 
ungdomar som lever i en 

familj där det förekommer 
kemiskt beroende (alkohol, 
narkotika eller tabletter) 
och/eller psykisk ohälsa. 
Erfarenheten visar att drog-
missbruk eller psykisk sjuk-
dom påverkar alla i familjen, 
inte minst barnen, säger Mia 
Lindström.

Djävulsdansen som sän-
des på Sveriges Television 
tidigare i höst fi ck stor upp-
märksamhet. Anhöriga till 
drogmissbrukare berättade 
öppenhjärtligt om sina er-
farenheter.

– Det var en jättebra serie 
som speglade situationen på 
ett bra sätt. Det var fokus på 
de anhöriga vilket inte alltid 
är så vanligt. Ett missbruk 
blir en familjesjukdom som 
drabbar alla som lever runt-
omkring honom eller henne, 
förklarar Annika Haglunds.

Fjärilen bedrev grupp-
verksamhet tidigare, men 
numera är det enskilda sam-
tal som tillämpas.

– Fördelen med att jobba 
med en individ åt gången är 
att vi kan ta in föräldrarna i 
rummet om det behövs, för-
klarar Mia Lindström.

Till Fjärilen kommer man 
frivilligt och första gången 
sker det tillsammans med 
en vårdnadshavare eller två. 
Någon journalskrivning el-
ler registrering förekommer 
inte.

– De som väljer att kom-
ma hit, kommer nästan all-
tid tillbaka. Det fi nns nå-

got enstaka undantag. Det 
tycker vi är ett bra betyg på 
verksamheten, säger Annika 
Haglunds.

– Vi vill hjälpa barnen att 
sätta mer fokus på sig själva, 
identifi era sina egna känslor. 
Sedan har vi en kunskapsdel 
också som baseras på exem-
pelvis beroendeutveckling, 

återfall, alkohol och andra 
droger.

Vad krävs av barnen/
ungdomarna som besöker 
er?

– Man måste ingenting 
utan kan bara sitta still och 
lyssna. Det är aldrig barnen 
det är fel på, det föräldern 
som har bekymmer. Beroen-

de är en sjukdom och det är 
ingens fel.

Teman som återkommer 
under träffarna är känslor, 
försvar, psykisk sjukdom/
missbruk, familjen, relation/
kommunikation, risker och 
val.

Vad anser ni vara er 
viktigaste uppgift?

– Att avlasta skulden och 
skapa en bra relation till bar-
net. Det gäller att få ett för-
troende hos föräldrarna, att 
de litar på oss. Redan då har 
vi kommit en bra bit på vä-
gen och barnen får på så sätt 
en tillit till vad vi gör.

JONAS ANDERSSON

Annika Haglunds och Mia Lindström arbetar på Fjärilen, som erbjuder kunskap och stöd till barn och föräldrar i familjer där det fö-
rekommer missbruk.

Fjärilen ger stöd åt barn och ungdomar

FJÄRILEN

Att delta i Fjärilen ger möj-
lighet att få:
• Kunskap om beroende/
psykisk sjukdom
• Möjlighet för barnen att 
bjuda in sina föräldrar till 
samtal
• Utveckla förmågan att 
kommunicera egna känslor 
och behov
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