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Nytt från KFSK
• ESF-ansökan Digitalisering DigiLitt.kom
- Ett av projektets mål är att medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter i Sydsverige, som står inför en alltmer
digitaliserad vardag, ska se möjligheterna i att med nyfikenhet arbeta med lösningar inom det digitala området, med ett intresse
att bidra till förändring. I framtiden kommer nytt digitalt/teknik-innehåll att introduceras i allt högre takt inom vård och omsorg.
Gällande teknikutveckling och digitalisering kan vi inte definiera allt vi behöver lära oss i förväg. Vi måste få verktyg och
grundläggande kunskaper för att utforska och interagera med de digitala verktyg som ständigt är under utveckling.
Förutsättningarna och behoven kommer hela tiden att förändras. Vi måste alltså stödja utvecklingen av den digitala litteraciteten
och medarbetarnas anpassningsförmåga till nya sammanhang och utveckla metoder och arbetssätt för digital färdighet och
kontinuerligt lärande.
Det andra, nära relaterade, målet med projektet är att utveckla en modell med hjälp av vilken berörda verksamheter bättre kan
främja ett långsiktigt och ständigt lärande för sina anställda.
Båstad, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Sjöbo, Sölvesborg, Trelleborg,

PERSONLIG HÄLSA
Lennart Svensson, Region Skåne

Innovationsområdet Personlig hälsa
– Position 2020
• Innovationsområdet Personlig hälsa utgår från utmaningar med en
växande och åldrande befolkning, ökade välfärdssjukdomar och
knappa resurser för det ökade vårdbehovet. Vi vill möta en ökad
efterfrågan på smarta och ofta individualiserade lösningar med hjälp
av innovationer som bidrar till förbättrad vård, hög livskvalitet och
ökad hälsa. Inom innovationsområdet Personlig hälsa arbetar vi med
lösningar som kan skalas upp, nå internationella marknader och
utveckla Skåne.

• Finns det särskilda grupper och/eller verksamheter som omfattas av
socialtjänstens insatser där behovet av forskningsbaserad kunskap är
särskilt stort?
• Finns det insatser inom socialtjänsten där det vore särskilt angeläget
att fastställa effekten för de som omfattas av insatserna?
• Finns det behov av annan klient- och praktiknära forskning som skulle
bidra till utvecklingen av socialtjänsten?
• Vilka möjligheter och hinder finns för att kunna genomföra forskning
tillsammans med den praktiska verksamheten? Vilka strukturer eller
andra förutsättningar/incitament är viktiga för att göra praktiken
delaktig i forskningen?
• Vilka möjligheter och hinder finns för att kunna ta vara på ny
vetenskaplig kunskap?
• Vilka möjligheter och hinder finns för yrkesverksamma att kunna
genomgå en forskarutbildning på deltid?”

STRATEGISK GRUPP
Strategigruppen är under etablering och sammansättningen blir klarare efterhand. Idag ingår preliminärt följande
personer i gruppen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Roland Andersson Vicedekan på Medicinska fakulteten och professor i kirurgi, Lunds Universitet
Gunilla Klingberg Prodekanus är på Odontologiska fakulteten, Malmö Högskola
Gisela Green, Direktör för vård- och omsorgsförvaltningen, Malmö stad
Lena Wetterskog Sjöstedt, Ledningsstrateg på stadskontoret, Malmö Stad
Britt-Marie Börjesson, Chef för Vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad
Pia Petersson, Lektor i omvårdnad, Kristianstad Högskola
Nicolina Fransson, Forsknings- och Utvecklingsstrateg, Kommunförbundet Skåne
Region Skåne representant (-er) i gruppen är ännu inte slutligt utsedda

Från Regional Utveckling, Region Skåne ingår:
•
•
•

Carin Daal, enhetschef Entreprenörskap och Innovation
Maria Lindblom, ansvarig för Forsknings-och innovationsrådet i Skåne
Lennart Svensson, Seniorstrateg

KFSK:s styrelse beslutar
Att satsa på arbetet med barn och unga.

BBIC utvärdering
• Projekt med socialstyrelsen att jobba med utvärdering av BBIC
variabler för verksamhetsutveckling.

Regeringsbeslut från förbättringsresan
• 10 förslag som lämnats till regeringen.
• Under fyra år satsar regeringen på personalförstärkande åtgärder
inom den sociala barn- och ungdomsvården. För att denna satsning
ska bli slagkraftig och bidra till stabilitet och god arbetsmiljö krävs en
parallell satsning på utvecklings- och förnyelsearbete, som grundar sig
i socialtjänstlagens portalparagraf, ”att frigöra och utveckla enskilda
och gruppers egna resurser”. Detta gäller inte minst för de barn, unga
och vårdnadshavare som verksamheten är till för men det gäller också
för medarbetarna och ledarna inom den sociala barn- och
ungdomsvården.

• Finansiering av stöd för användardriven innovation i den sociala barn- och ungdomsvården, Målet är
att ge kommunerna verktyg för medskapande, för att nå en kontinuerlig förnyelse i den sociala barnoch ungdomsvården – med invånaren som medskapare.
• Tidiga och samordnade insatser, syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och
sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser.
• Säkra skolgång för barn och unga som är placerade – utveckling av SiSam, Syftet är att skapa
kontinuitet i skolgången för barn och unga som placeras på särskilda ungdomshem, i familjehem,
jourhem, i andra hem för vård eller boende (HVB) och stödboende samt barn och unga som vistas i
skyddat boende.
• Analys om den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppdrag även bör omfatta den sociala barnoch ungdomsvården, Socialstyrelsen ska analysera de rättsliga förutsättningarna och analysera de
ekonomiska konsekvenserna, samt för- och nackdelar med, att utvidga medicinskt ansvarig
sjuksköterskas uppdrag till att även omfatta den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet är att bidra i
det systematiska kvalitetsarbetet samt att avhjälpa brister inom hälso- och sjukvårdsområdet för barn
och unga, såväl under utredning som under placering.

• Klargöra möjligheterna att hålla anmälningar som inte leder till utredning systematiskt sökbara –
Beredning pågår inom regeringskansliet.
• Överlämnande av uppgifter som innefattar myndighetsutövning i den sociala barn- och ungdomsvår den
till annan kommun, Socialstyrelsen ska, utifrån gällande rätt, redogöra för möjligheterna för en kommun att
överlämna uppgifter som innefattar myndighetsutövning, i den sociala barn- och ungdomsvården, till en
annan kommun.
• Medel för utvecklingsarbete för att förbättra dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården,
Syftet med utvecklingsarbetet är att underlätta och effektivisera dokumentationen i barn- och
ungdomsärenden. Projektet ska undersöka hur gällande dokumentationskrav omsätts i praktiskt arbete i
syfte att dokumentationen blir relevant och ändamålsenlig i enskilda barn- och ungdomsärenden.
• Medel för utvecklingsarbete gällande digitalt stöd inom den sociala barn- och ungdomsvården, stödja
utvecklingen inom socialtjänsten av digitalt stöd inom den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet med det
utvecklingsarbetet är att undersöka om taligenkänning kan användas inom den sociala barn- och
ungdomsvården för att frigöra socialsekreterares tid för exempelvis samtal med barn och unga.
• Medel för ett forskningsprojekt om tidiga och förebyggande insatser i den sociala barn- och
ungdomsvården, Växjö kommun utföra ett forskningsprojekt om tidiga och förebyggande insatser inom den
sociala barn- och ungdomsvården.
• Utvecklingsprojekt för att behålla och rekrytera socionomer inom den myndighetsutövande socialtjänsten,
Uppsala kommun tillsammans med Akademikerförbundet SSR samt Vision genomföra ett utvecklingsprojekt
för att behålla och rekrytera socionomer inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Översyn av socialtjänstlagen
Direktiv 2017:39

En särskild utredare ska göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av
socialtjänstens uppgifter. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en
förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker tillgång till socialtjänsten och dess
insatser. Översynen ska resultera i en lagstiftning som främjar effektiva och

kunskapsbaserade insatser av god kvalitet inom befintliga ramar.

Lagstiftningen ska ge utrymme att ta tillvara medarbetarnas kompetens för att utveckla
verksamheten och att fokusera på kärnverksamheten. De förslag som utredaren lämnar ska
bidra till ökad kvalitet utan att leda till ökade kostnader för stat eller kommun.
Syftet med uppdraget är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med
individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter
och rättigheter. Vidare ska socialtjänsten erbjuda behovsanpassade insatser

med ett förebyggande och evidensbaserat perspektiv.

Utredaren ska bl.a. se över och lämna förslag
beträffande
• socialtjänstlagens struktur och konstruktion,
• tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst,
• en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och
bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser,
• socialtjänstens uppdrag,
• socialtjänstlagens indelning i olika grupper,

• en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst,
• möjligheten för kommuner att tillgängliggöra insatser samtidigt som en jämlik, likvärdig
och rättssäker socialtjänst säkerställs,
• möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och kvaliteten i vården
och omsorgen riskeras samt analysera konsekvenserna av en förenkling och redogöra för
fördelar och nackdelar av en ändring.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 december

Kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst som är anpassad
till den enskildes behov
Regeringen anser att en stark statlig styrning med kunskap som stöder en
utveckling mot en allt mer kunskapsbaserad verksamhet är önskvärd. För
detta talar både kvalitets- och effektivitetsskäl.
De kunskapsbaserade åtgärder, metoder och behandlingar som ger bäst
förväntat resultat ska komma till användning, vilket medför ett effektivt
användande av offentliga resurser.
Det är angeläget att tydliggöra professionens uppdrag och befogenhet samt
ansvar för att verksamheten utvecklas och bedrivs på ett evidens- och
kunskapsbaserat sätt liksom för möjligheten att följa upp insatser och
resultat.
Samtidigt finns det stora kunskapsluckor inom socialtjänsten. Regeringen
har därför i forskningspropositionen Kunskap i samverkan (prop.
2016/17:50) föreslagit en satsning på klient- och praktiknära forskning som
svarar mot prioriterade kunskapsbehov i socialtjänsten.

Många av de faktorer som avgör kvalitet i socialtjänsten är
relaterade till tillgången på personal med rätt kompetens. Kravet på
kompetens och god kvalitet i socialtjänsten gäller i hela kedjan från
behovsbedömning till utformning och genomförande av insatser.
Den enskilde ska erbjudas en socialtjänst som utgår från individens
behov. Insatserna ska vara baserade på bästa tillgängliga kunskap
och bygga på en vetenskaplig bas och beprövad erfarenhet.
I detta utgör den enskildes erfarenheter en viktig kunskapskälla.
Synen på den enskilde som enbart mottagare av välfärdstjänster
behöver förändras. Ett professionellt och individbaserat
förhållningssätt förutsätter att mötet med den enskilde sker på ett
balanserat sätt där den enskildes erfarenheter och önskemål så långt
möjligt tillvaratas. Utgångspunkten ska vara att insatserna är till för
den enskilde. Den enskilde ska ses som aktiv och central part i
processen och en kunskapskälla för en bättre socialtjänst.

Utredaren ska därför
1. föreslå åtgärder som tydliggör professionens uppdrag, befogenhet och
ansvar för att verksamheten bedrivs kunskapsbaserat samt säkerställer en
evidens- och kunskaps-baserad socialtjänst i hela kedjan – vid
förebyggande, utredning, utförande och uppföljning. I detta utgör
uppföljning och säkerställande av effektiva insatser en viktig del.
Kompetens-, kunskaps- och verksamhetsutveckling är av central betydelse
för socialtjänstens möjligheter att erbjuda effektiva insatser av god kvalitet.
I socialtjänstlagen anges att det för att utföra socialtjänstens uppgifter ska
finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i
verksamheten ska också systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
De senaste tio åren har vissa kommuner valt att införa kvalitetssäkrande
funktioner med ansvar för insatser inom socialtjänsten, liknande den inom
hälso- och sjukvården reglerade funktionen medicinskt ansvarig
sjuksköterska. Inom socialtjänsten är denna funktion dock inte lagreglerad
och har därför utformats på olika sätt i kommunerna.
2. se över om det finns behov av att införa ett formellt krav om att det ska
finnas en funktion som socialt ansvarig samordnare inom verksamheter
som utför socialtjänst.

Medskick till Margareta Winberg?

FORTE:s hearing
3 oktober 2017

Fortes nya nationella forskningsprogram om
tillämpad välfärdsforskning.
att reflektera över möjligheter, utmaningar och forskningsbehov, gärna med stöd av
följande frågor:
• Finns det särskilda grupper och/eller verksamheter som omfattas av socialtjänstens
insatser där behovet av forskningsbaserad kunskap är särskilt stort?
• Finns det insatser inom socialtjänsten där det vore särskilt angeläget att fastställa
effekten för de som omfattas av insatserna?
• Finns det behov av annan klient- och praktiknära forskning som skulle bidra till
utvecklingen av socialtjänsten?
• Vilka möjligheter och hinder finns för att kunna genomföra forskning tillsammans med
den praktiska verksamheten? Vilka strukturer eller andra förutsättningar/incitament är
viktiga för att göra praktiken delaktig i forskningen?
• Vilka möjligheter och hinder finns för att kunna ta vara på ny vetenskaplig kunskap?
• Vilka möjligheter och hinder finns för yrkesverksamma att kunna genomgå en
forskarutbildning på deltid?

