FoU Välfärds - och Socialstyrelsens
Forskardag 2021

Vad finns det för ingångar för en forskare i
individbaserad systematisk uppföljning i en FoU-miljö?
Jobbar du på en FoU-verksamhet inom socialtjänsten och den
närliggande hälso-och sjukvården, och är intresserad av att diskutera
behov och förutsättning för att kunna bedriva systematisk
uppföljning och forskning vid en FoU-verksamhet?
Då är du hjärtligt välkommen till denna workshop!
FoU Välfärds styrelse bjuder, tillsammans med Socialstyrelsens enhet
för kunskapsutveckling för socialtjänsten, in till denna workshop.
Syftet med workshopen är att efter en introduktion och exempel på
systematisk uppföljning definiera behov och förutsättningar, samt att
diskutera framtida möjligheter.
Tid: 3 december kl. 10.00 - 15.30
Workshopen genomförs digitalt.
Program – se nedan
Deltagande är gratis.

Anmälan senast 30 november till: Eva-Britt.LonnbackYilma@socialstyrelsen.se
Frågor? Då kan du maila Eva Britt eller
asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se
Varmt välkommen!

Program
10.00 - 10.20 Introduktion och presentation
10.20- 11.00 Individbaserad systematisk uppföljning – Jenny Nybom, Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har sedan 2014 år arbetat med stöd till individbaserad systematisk uppföljning (ISU).
Bland annat har verktyg för ISU utvecklats, lokal uppföljning har skett på SKR:s och Socialstyrelsens
gemensamma utbildningar och undersökningar av hur det går till att genomföra uppföljning har
gjorts. Jenny kommer att beskriva erfarenheterna från den här utvecklingen och reflektera över
möjligheter och svårigheter kring hur forskning kan bedrivas på det material som primärt samlas in
för att skapa lokal nytta för verksamheter och regioner.

11.15 - 11. 50 Exempel - Att öka kunskapen om barnen i öppenvården - individbaserad systematisk
uppföljning i Gävleborg - Karin Tillberg Mattsson, FoU Välfärd Region Gävleborg. Sex kommuner i
Gävleborg deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete inom socialtjänstens öppenvårdsverksamheter
för barn och unga. Familjebehandlarna registrerar några enhetliga uppgifter om barnens
problemområden, insatser och avslutsorsaker. Deltagarna upplever att utvecklingsarbetet tydliggör
vilka öppenvårdens målgrupper är och vari det familjebehandlande arbetet består.
11.50 - 12.15 Dialog och reflektioner
12.15 -13.15 Lunch
13-15 Dialogfråga i grupper: Vad finns det för ingångar för oss?
13.15 -13.45 Exempel - Hur kan systematisk uppföljning användas i forskning och även komma till
nytta för kommuner -exemplet SAVE. Birgitta Persdotter FoU Välfärd Värmland
SAVE har genomförts med samtliga kommuner i Värmlands län. Syftet var att öka kunskapen om vilka
olika typer av våldsproblematik som identifieras i barnavårdsutredningar, hur dessa bedöms, i vilken
utsträckning insatser beslutas samt om flickor och pojkar oavsett ålder och ursprung beviljas insatser
på lika villkor. Resultatet används i lokalt och regionalt utvecklingsarbete inom verksamheterna och
för vidare forskning.

13.45 - 14.45 Fortsättning
Gruppsamtal om hur nästa steg skulle kunna se ut och om det finns områden som man kan studera
tillsammans.
14.45 -15.00 Avslut

