
Tidslinjen 
 Synliggör parallella processer.

Ett digitalt stöd för att enkelt följa

samhällets insatser och åtgärder  

i ett barns liv. 

Linnégatan 89C
115 23 Stockholm 
Tel: 08-679 60 78 

info@allmannabarnhuset.se 



Allmänna Barnhusets projekt ”Barnets rättigheter i vårdnadstvister” riktade sig 
till barn och föräldrar som var eller hade varit involverade i en familjerättslig 
utredning och i en barnavårdsutredning. Syftet var att utveckla samarbetsformer 
mellan familjerättssekreterare och barnavårdsutredare samt att uppmärksamma 
och utveckla former för barnets delaktighet och behov av stöd. I projektet fram-
kom ett behov av att på ett enkelt sätt synliggöra vilka insatser och andra åtgärder 
som barnet och familjen varit med om under en avgränsad tidsperiod. 

Tidslinjen har tagits fram i samarbete mellan Barnhuset och Familjerättsbyrån 
i Göteborg. Med hjälp av Tidslinjen kan man åskådliggöra parallella handlägg-
ningsprocesser och följa över tid.  

Vad kan tidslinjen bidra med?

I programmet kan du dokumentera; 
» Vad har hänt? När hände det? Vad ledde det till?

Tidslinjen synliggör; 
» Vilka insatser/åtgärder från samhället som barnet varit involverat i
» Vilka insatser/åtgärder har återkommit utan att ha lett till förändring
» Under vilka perioder har Socialtjänsten inte haft några insatser/åtgärder

När och hur kan man använda tidslinjen?

» När barn och föräldrar är involverade i flera utredningsprocesser samtidigt
» När det krävs samverkan mellan flera aktörer
» I samtal med föräldrar och ungdomar
» Som ett sammanfattande dokument att biläggas utredningen

Om Tidslinjen 
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   SOCIALTJÄNSTEN        FAMILJERÄTTSBYRÅN 

2004-04-01 Ali föds  

utredning 11:1, 2  
2004-11-01 

anmälan om lägenhetsbråk 

upplysning 6:20 
2005-03-07 

utredning 6:19 - 2005-04-18 
flera anmälningar 
2005-05-02 

om att Ali far illa 
remiss 
samarbetssamtal+kontaktp
erson - 2005-09-12 

utredningen avslutas utan 
insats - 2006-01-09 

dom - 2007-01-18 

ensam vårdnad t pappa, 
umgänge mamma fred-ons 

utredning 11:1,2  
2007-11-05 

anmälan ali far illa hos pappa. 
Bistånd föräldrasamtal och 
kontaktperson vid 
överlämningarna. 

upplysning 6:20  
2009-02-16 

utredning 6:19  
2009-03-30 

2004 

2005 

2006 

2007 

2009 

HANDLÄGGARE Ali 9 år 

Exempel på hur 

programmet ser ut 

där du skriver in  

uppgifterna.  

Exempel på hur  
en färdig tidslinje 
kan se ut när du  
har exporterat upp-
gifterna till Word.  

Allt är framtaget för att det ska 
vara så enkelt som möjligt att  
hantera och dokumentera 



Kontaktinformation

Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
Linnégatan 89C

115 23 Stockholm

Telefon växel: 08-679 60 78
info@allmannabarnhuset.se
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