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Elisabethgården 
gör på uppdrag av 
socialtjänsten ut-
redningar gällande 
barns behov och 
föräldrars förmåga att ta hand om sina 
barn. 

Verksamhetens tar även emot om-
vårdnads- och skyddsplaceringar. Eli-
sabethgården har ramavtal med drygt 
180 kommuner i Sverige.

Elisabethgården ligger fint beläget 
med stora grönytor och en vacker upp-
växt trädgård cirka 5 km söder om Vim-
merby.

Elisabethgården är en del av Patia som 
är ett omsorgsföretag med en komplett 
vårdkedja som bl a innehåller konsu-
lentstödda familjehem, stödboenden, 
HVB-hem för utredning och behandling 
av ungdomar med en beroendeproble-
matik, omsorgsboende för vuxna med 
beroendeproblematik, skyddat boende, 
öppenvård, speciallösningar och grupp-
bostäder enligt LSS. Patia har hela lan-
det som upptagningsområde.

www.patia.se
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Patia Elisabethgården i Vimmerby utreder 
föräldraförmåga och barns behov:

”Jag känner mig delaktig 
i min utredning”

till elisabethgården kommer fa-
miljer med barn i åldrarna 0-12 år. Vanligtvis 
utreds familjerna direkt av socialtjänsten med-
an de familjer som kommer till Elisabethgår-
den bedöms ha ytterligare behov av utredning. 

– Elisabethgården har funnits i mer än tret-
tio år, så det är en erfaren och gedigen verk-
samhet, berättar Madelen Jahr, biträdande 
verksamhetschef och utredare på Elisabeth-
gården.

Elisabethgården är ett 
akut- och utredningshem 
som ligger strax utanför 
Vimmerby i Småland.
Här görs utredningar av 
barns behov och föräldrars 
förmåga att tillgodose bar-
nens behov. Man är lyhörda 
för barnens berättelser och 
stöttar föräldrarna.

– Bristande föräldraförmåga kan ha många 
orsaker och eftersom vi har skydd och om-
vårdnad kan vi även ta emot familjer där det 
är svårt att avgöra om det är en bristande för-
äldraförmåga eller våld i nära relation som är 
den huvudsakliga problematiken, förklarar 
Madelen.

en utredning på Elisabethgården tar 8 
till 12 veckor och den första tiden bor famil-
jerna i den gemensamma villan. De har egna 
sovrum, men delar kök, tv-rum och lekut-
rymmen. Familjen får ett välkomstbrev och 
veckoschema görs löpande där planerade ob-
servationer, aktiviteter, samtal med mera är 
inskrivna. 

– Man vill till en början se hur barnens 
grundläggande behov tillgodoses samt hur fa-
miljens rutiner fungerar, säger Madelen.

Under den första tiden är det fördelaktigt om 
familjerna spenderar mycket tid i de gemen-
samma utrymmena. Då kan personalen göra 

Det är också i detta skede som personalen 
börjar ge familjerna råd och stöd. Det är vik-
tigt att redan under utredningstiden se om det 
finns en förändringspotential hos föräldrarna, 
om de kan ta till sig och förstå de råd de får. 

Elisabethgården kommunicerar löpande med 
föräldrarna om vad de ser. Vi vill att föräldrar-
na ska känna sig delaktiga i hela utredningen. 

– Om bedömningen visar att vissa saker inte 
fungerar får det inte komma som en kalldusch 
för föräldrarna sista veckan, säger hon. 

att både föräldrar och barn är del-
aktiga i genomförandeplanen är viktigt för Eli-
sabethgården. Exempelvis för de dialog med 
föräldrarna kring hur observationer kan ut-
formas och genomföras.  

– På samma sätt pratar vi med barnen. Hur 
tycker de att vi bäst förstår vilka de är? Hur 
kan vi lära känna dem? förklarar Madelen.

Elisabethgården lägger stort fokus på bar-
nen, att följa barnkonventionen är en själv-
klarhet.  Personalen är väldigt lyhörd och 
flexibel gällande de signaler som barnen för-
medlar och barnsamtalen är noga anpassade 
efter barnens ålder och mognad. Exempelvis 
används tejpingdockor, lekar och att barnen 
målar fritt eller följer mallar såsom att rita sitt 
nätverk eller hemmiljö. På så sätt får barnen 
tillfälle att på ett naturligt sätt berätta om sin 
situation och sina känslor.

– Vår erfarenhet är att barnen ofta kommer 
till oss och berättar. Men det kan ta lite tid, sä-
ger Madelen.

många föräldrar känner sig väldigt 
pressade och stressade den första tiden. De är 
oroliga för vad utredningen ska innebära och 
de är rädda att göra fel. Allt eftersom föräld-
rarna blir tryggare och vågar berätta om vad 
som känns svårt kan de få alltmer stöd från 
personalen. 

– Att få se hur den ängslighet de inlednings-
vis har gradvis bytas ut mot en tacksamhet är 
en väldigt härlig känsla, säger Madelen.

Under den sista veckan delar Elisabethgår-
den ut en enkät till familjerna kring hur de 
upplevt sin vistelse.  

– I enkäten är det många föräldrar och barn 
som skriver att det varit skönt att det alltid 
funnits någon att prata eller leka med. Att nå-
gon hört och sett dem, berättar Madelen.

i vissa fall kommer en orosanmälan di-
rekt från BB. Personalen där har tyckt sig mär-
ka att föräldrarna inte riktigt läser av den ny-
föddes signaler. Vid en sådan situation kan det 
bli sårbart att låta föräldrarna flytta hem och 
ensamma ta ansvar över barnet. 

En ung mamma som bor på Elisabethgården 
med sin bebis berättar:

– Jag har varit här i sex veckor och trivs jätte-
bra! Personalen är trevlig och väldigt positiva 
när de tycker att jag gör nåt bra. 

Vi pratar om hur det är att få råd och stöd, 
om hon har lärt sig något nytt.

– Jag har lärt mig jättemycket här. Eftersom 
jag är nybliven förälder så har jag lärt mig en 
massa jag inte kunde förut. Min bebis är bara 
7 veckor.

Hon berättar vidare att hon tycker att hon får 
vara med och bestämma om vad som händer 
på dagarna, att hon känner sig involverad i sin 
utredning.

– De frågar mig olika saker hela tiden, så 
jag känner mig verkligen delaktig. Jag tycker 
att det här är så bra att alla nyblivna föräldrar 
skulle få vara här! Inte via soc utan frivilligt! n
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oplanerade observationer på ett naturligt sätt. 
– Vi genomför även tillsyner hos familjerna, 

särskilt hos dem som tillbringar mycket tid på 
sina rum, säger Madelen.

Tätheten i tillsynen är helt beroende på vad 
oron handlar om samt hur uppdraget från so-
cialtjänsten är utformat. I vissa fall har famil-
jen ständig tillsyn medan de andra gånger är 
relativt självgående. 

efter ungefär halva utredningstiden 
flyttar de flesta familjerna till en egen lägen-
het i någon av de villor som finns på den stora 
gården. 

– Där gör de allt själva, de får matpengar att 
hushålla med, gör inköp, lagar mat och städar, 
berättar Madelen.

Observationer och tillsyner fortsätter precis 
som tidigare. I den här boendeformen blir det 
mer synligt om föräldrarna har svårt att hålla 
rutiner och planera en dag på ett fungerande 
sätt. 


