CASE FÖRA BARNEN PÅ TAL-servicemodellen
Att föra barnen på tal när man arbetar med barn
och föräldrar medför mångdubbla inbesparingar

Kostnaderna för barnskyddet ökar kontinuerligt i hela landet. Social- och hälsovårdens resurser
rinner ut på korrigerande åtgärder även om det skulle vara möjligt att undvika de kraftigaste och
dyraste åtgärderna genom små satsningar på det tidiga stödet. (Heinonen m.m.)
Att föra barnen på tal-metoden har undersökts i randomiserade situationer och det har konstaterats
att i situationer där barnet har en förälder som behöver psykisk vård, kan metoden påverka barnets
depressions- och ångestsymptom samt medföra ett positivt socialt beteende. I Föra barnen på talservicemodellen förbinder sig
alla kommunala aktörer till att
samarbeta med familjerna i att
stöda barnets vardag och att
skapa en tjänstestruktur som
stöder ett gränsöverskridande
samarbete mellan de olika
sektorerna.
Bilden invid berättar om en
samkommun som har använt
servicemodellen i social- och
hälsotjänsterna och inom småbarnspedagogiken och skolan.
I bilden ser vi barnskyddsanmälningarnas utveckling i
Brahestad jämfört med situationen i hela landet.

Servicemodellen togs i bruk år 2012 och den började fungera år 2013. Antalet barnskyddsanmälningar sjönk
med 25 % 2013 – 2016 (481 - 359 = 122). Det ser alltså ut att familjerna fick hjälp innan deras situation hamnade
i kris och utvecklades till en barnskyddssituation. När det uppskattade priset på en barnskyddsutredning är
480 euro, har den ifrågavarande kommunen sparat 58 560 euro. Kommunen kunde investera pengen i familjernas
öppna tjänster, som hade varit underdimensionerade. Det är alltså frågan om att flytta tyngdpunkten till förebyggande stöd. Därtill visar kommunens statistik att detta minskade tydligt på särskilt tvångsmässiga omhändertaganden. Enligt beräkningar sparar ett undvikt omhändertagande 60 000 euro.

Kostnader:
Att bygga Föra barnen på tal-servicemodellen i hela landet tar ungefär två år. Riksomfattande koordination
och konsultation anställer 2,5 arbetstagare. Kostnaden av detta är 225 000 euro/år och under två år sammanlagt
450 000 euro.
Nio landskap har börjat ta servicemodellen i bruk, medan nio landskap inte har gjort det ännu. Att servicemodellen ska tas i bruk i hela landet förutsätter att det ordnas skolningar i de kvarvarande nio landskapen. Skolningen
tar sammanlagt nio dagar. Priset på en skolningsdag med en extern utbildare är 1000 euro, det vill säga sammanlagt 9 000 euro. För de nio landskapen betyder detta att kostnaden blir 81 000 euro.
De riksomfattande kostnaderna är sammanlagt: koordination 450 000 euro + skolning 81 000 euro + andra
kostnader 20 000 euro = 551 000 €.

Inbesparingar:
I Finland gjordes ca 70 000 barnskyddsanmälan år 2016 (á 480 €). Deras kostnad är sammanlagt 33,6 M€.
Om vi kan undvika 25 % av dem sparar vi ca 8,4 miljoner euro. Då är den riksomfattande nettobesparingar
8,4 M€ – 0,55 M€ = 7,85 miljoner euro.

Observationer:
Beräkningarna tar inte i beaktan den tid som arbetstagarna använder för skola arbetstagarna eller de besparingar
som det mindre antalet omhändertaganden medför.
Skolningskostnaderna bygger på beräkningarna av landskapets externa utbildare. Landskapen organiserar även
en utbildarutbildning, vilket betyder att landskapet kan i framtiden utveckla och upprätthålla servicemodellen
självständigt. Detta kommer att minska på landskapens kostnader.
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