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1. Uppdrag 
Cura Individutveckling har i uppdrag att anordna familjerådgivning för kommunerna 
Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Familjerådgivningen är en fristående 
verksamhet som bygger på frivillighet och omgärdas av högt sekretesskydd så kallad 
förtroendesekretess (7 kap. 4 §, andra stycket SoL). I denna verksamhet skall inga 
journaler föras och de som önskar vara anonyma skall kunna vara det.  
Huvuduppgiften är att genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem 
och konflikter, främst i par och familjerelationer.  
 

2. Verksamhetsåret 2018 
En av familjerådgivarna har genomfört första året i grundutbildning i psykoterapi med 
kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT). Främst har samtalen under året 
omfattat tre områden, hemmasittande barn, otrohet och utmattning. Vad det gäller 
hemmasittande barn så kommer familjerådgivningen att träffa representant från BUP i 
början på 2019 för att få en helhetsbild av problemet.        
 

3. Mål och utvärdering av verksamhetens mål 
Vi ska ha en god tillgänglighet och kunna erbjuda ett första besök inom två veckor.  
 
Vårt arbete ska präglas av god kvalitet och minst 90 procent av klienterna ska tycka att 
familjerådgivningen har underlättat för dem att samtala om sina relationsproblem. 

Mätmetod 

Genom tidsbokning får vi en direkt överblick över eventuella väntetider vilka 
sammanställs en gång per år. I slutet av första samtalet efter bedömningssamtalet, 
tillfrågas klienterna om de tycker att familjerådgivningen har underlättat för dem att 
samtala om sina relationsproblem. Sammanställning görs en gång per år. 

Sammanfattning 

• En av familjerådgivarna har genomfört första året av två i grundutbildning i 
psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT). 

• Målen för verksamheten har uppfyllts både vad det gäller erbjudande av tid för 
samtal och hur klienterna upplever att samtalen har hjälpt dem samtala om sina 
relationsproblem. 

• De tre största samtalsområdena under året har varit, hemmasittande barn, otrohet 
och utmattning.  

• Verksamheten har arbetat med arbetsmiljö, kvalité och tillgänglighet för att nå 
trivsel för personalen och nöjdhet för klienterna. 

• Det ekonomiska utfallet är positivt med 172 000.  
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Resultat och analys 

Resultat av mätningarna visar att Familjerådgivningen har lyckats erbjuda tid för 
samtal inom två veckor dock har samtal nummer två under en period dröjt något 
längre än vad som är bra för processen. Detta faktum har gjort att tidsbokningen har 
förändrats och nu bokas tre tider upp vid första samtalet och därefter tar man ställning 
till om fler samtal ska bokas. Vad det gäller mål nummer två, gällande nöjdhet, av 
samtalen har endast en person sagt att samtalen inte har underlättat för hen att tala om 
sina relationsproblem. Den andra personen i parrelationen var dock nöjd och tyckte att 
samtalen hade hjälpt. Resultatet kan jämföras med förra året som då visade samma 
höga nöjdhetsgrad. Verksamheten kommer 2019 att se över sina mål. 

4. Ekonomi 
Familjerådgivningen har inga intäkter då insatsen ej är avgiftsbelagd. Kommunerna 
Olofström, Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby betalar för verksamheten utefter 
vardera kommuns befolkningsmängd. Det slutliga resultatet för verksamheten är ett 
positivt resultat på 172 000 kronor.  

Beläggning 

Under 2018 har 712 samtal genomförts och antalet ärenden har varit 260 st. 
Fördelningen mellan kommunerna har varit:  

Antal Ärenden:  Antal samtal: 
Ronneby:        82  234 
Karlshamn:   112  268 
Sölvesborg:     41  107  
Olofström:      25  103 
 

5. Personal 

Familjerådgivningen kan erbjuda en kvinnlig eller manlig familjerådgivare om så 
önskas. Dock har frågan om att få en manlig eller kvinnlig rådgivare inte ställts under 
året från någon klient och denna fråga ställer inte heller rådgivarna till klienten vid 
första kontakten. Familjerådgivningens utgångspunkt är att vara tillmötesgående om 
klienten uttrycker en önskan om särskild rådgivare men att det kan innebära att 
klienten får åka till annan plats eller vänta något längre på en tid.     

Strategisk kompetensutveckling 

Båda rådgivarna har fått utbildning i lågaffektivt bemötande. 
Båda har också fått brandutbildning. 
Båda har genomfört utbildning i HLR. 
Båda har varit på föreläsning om hjärnan som genomfördes vid Curas 25 års jubileum.  
En av rådgivarna har slutfört första året av två i steg 1 utbildningen.    

Handledning 
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Handledning har genomförts en gång per månad under hela 2018.  

6. Systematiskt arbetsmiljöarbete  
 
 

   
 Tillbud Arbetsskador 

Antal 0 0 
 

 Sjuktal  
 

 

 Total Varav lång 
%  0 

 

Sjuktalen för familjerådgivningen redovisas tillsammans med de övriga 
verksamheterna i Konsultgruppen som tillsammans ligger på 1,58. Det finns ingen 
korttids sjukfrånvaro på avdelningen som har varit föremål för rehabiliteringsåtgärd. 
Ej heller långtidsfrånvaro som det har funnits anledning att utreda och rehabilitera.  
 
Analys av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
Under 2018 har inga arbetsskador eller tillbud rapporterats. Arbetsmiljöfrågan belyses 
vid varje arbetsplatsträff. Vid dessa träffar görs en riskbedömning av arbetet utifrån 
arbetsplatsen och förändringar i samhället. Risken för våld och hot för rådgivarna 
bedöms som låg. Att familjerådgivningen är belägen vägg i vägg med familjerätten har 
funnits med i bedömningen. Den sammanlagda bilden av rådgivarnas arbetsmiljö har 
utmynnat i att de har under året fått larm i sina mobiltelefoner samt en tryckknapp att 
ta med i fickan om våld och/eller hot skulle förekomma. Under året har också 
avdelningens samtalsrum blivit ljudisolerade och nya armaturer med dimfunktion har 
blivit uppsatta. Arbetsmiljöombudet har haft en egen punkt vid de gemensamma 
arbetsplatsträffarna som har genomförts under året. Vid dessa tillfällen har 
arbetsmiljödokumenten och policydokumenten gåtts igenom. Vid dessa träffar 
”konsultgruppträffarna” har även resultatet av personalenkäten gåtts igenom och en 
handlingsplan har gjorts inom de områden som konsultgruppen har ansett viktigast. 
Under 2018 var det den fysiska arbetsmiljön för hela konsultgruppen som låg högst på 
agendan. 
 

7. Utvecklingsprojekt 
Inga utvecklingsprojekt under 2018 förutom den utbildning i steg 1 som en av 
familjerådgivarna har gått under året och som är pågående. 
 

8. Systematiskt kvalitetsarbete 
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Avvikelser 

Klagomål och 
synpunkter 

Lex Sarah-
rapporter 

Övriga avvikelser 
(ej arbetsmiljö) 

Antal 0 0 0 
 

 

Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet 
 

Kvalitetsombudet på familjerådgivningen har medverkat i kvalitéts möten under året. 
Kvalitetshandboken har dock legat still i väntan på att kvalitetsgruppen ska slå fast vad 
som ska gälla för denna handbok. Det finns blankett för klagomål och synpunkter väl 
synligt vid ingången till familjerådgivningen. Inga klagomål eller synpunkter har dock 
inkommit. Under senare delen av 2018 har antalet personer som inte hittar till 
lokalerna minskat. Klienten får också beskrivning av vägen och en portkod samtidigt 
som en tid för besöket så att de kan komman in i huset trots att de kan vara tidiga till 
rådgivningen. Detta efter att under slutet av 2017 och början av 2018 fått till sig vad 
som är de största problemen för klienterna när det gäller att hitta till 
familjerådgivningen.      
 

9. Samverkan 
Extern och intern samverkan  
Extern samverkan har inte skett under 2018. Intern samverkan har skett med 
konsultgruppens andra verksamheter. 

 

10. Miljöarbete 

Miljöarbetet har varit uppe på dagordningen vid konsultgruppsmöte då 
policydokumenten har gåtts igenom och diskuterats. Inköp av livsmedel och drivmedel 
har under 2018 blivit bättre men kan under 2019 bli ännu bättre. Dock har utskrifter på 
båda sidor av pappret inte blivit klart eftersom kopiatorn inte fungerat till fullo.   
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