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Barn och unga i siffror:
 Drygt 2 milj. barn och unga i Sverige, liten ökning
sedan år 2000
 Cirka 28 000 barn och unga fick en behovsprövad
öppenvårdsinsats från socialtjänsten 1 november
år 2011
 Cirka 26 000 barn och unga var placerade av
socialtjänsten någon gång under år 2011
 Medianvårdtiden under år 2011 var 5,7 mån
 Resurser till social barn- och ungdomsvård har
ökat med 100 % mellan 1998 – 2010.
Källa: Sveriges officiella statistik och Räkenskapssammandraget

Överenskommelser om barn&unga
mellan SKL Och regeringen
 Överenskommelse för stöd till EBP inom socialtjänsten, om
medel för regionala utvecklingsledare och program för trygghet
och säkerhet inom samhällsvården
 Överenskommelse om Utvecklingsprojektet Barns psykiska hälsa

 Överenskommelse om förstärkt barn och föräldraperspektiv i
missbruks- och beroendevården
 Överenskommelse om att stärka barns rättigheter i verksamheter
i kommuner, landsting och regioner

 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd för ett bättre mottagande för
ensamkommande barn och ungdomar
(SKL, SoS, Länsstyrelsen och Migrationsverket)

BoU-överenskommelsen 2011-13
 Anställning av utvecklingsledare i länen
 Prioriterat område systematisk uppföljning av barn och unga i
samhällsvård

 Utvecklingsledarna ska ingå i de regionala stödstrukturerna,
komplettera och förstärka BBIC-nätverken
 SKL ska ansvara för nationell samordning och stöd

 Socialstyrelsen ska ta fram nationellt kunskapsstöd (handbok,
vägledning, utbildningsmaterial)
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Missförhållanden och övergrepp i samhällsvården då och nu
– behov av systematisk uppföljning.
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Aktuellt utvecklingsledare BoU
 Satsningen började hösten 2011, samtliga utvecklingsledare
på plats 1 februari 2012
 Länens ansökningar och prioriteringar är grunden
 Spridning av Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd,
utifrån länens förutsättningar
 Deltar i det nationella nätverket
 Återrapportering 2011 – mycket arbete pågår i länen
(kartläggningar, konferenser, nätverk)
 Systematisk uppföljning – prioriterat gemensamt arbete,
undersöka förutsättningarna för BBIC -statistik

Fortsatt gemensamt arbete BoU
 Gemensamt arbete med att utveckla BBIC-statistiken ( kartlägg
IT-tekniska problem, dialog med Socialstyrelsen ang översyn av
BBIC-variabler)
 Andra utvecklingsbehov kring systematisk uppföljning; t.ex.
systematisering av barns och ungas erfarenheter i vård, hur
utforma material som förklarar värdet av systematisk
uppföljning på ett enkelt sätt
 Arbete med att ta emot SoS nationella kunskapsstöd
 Eventuell utvidgning av BoU-satsningen till att omfatta hela den
sociala barnavården från nästa år.

Kunskapsutveckling i samspel
Systematiserad kunskap
(forskning, profession och brukare)
Nationell uppföljning och utvärdering

Nationell styrning och stöd

Dialog
Systematiserad kunskap

Förbättringsarbete
Lokal uppföljning och utvärdering

Lokal styrning och stöd

Evidensbaserad praktik

Östergötlands avsiktsförklaring –
Prioriterade områden i ansökan
 Stärka uppföljningen HVB-vården
 Stärka uppföljning av familjehemsvården
 PYC - Parenting young children
 Familjer i socialtjänsten

Uppdrag och mål för de regional utvecklingsledarna:








Att identifiera prioriterade områden för fortsatt
utvecklingsarbete
Utveckla modeller för samverkan/samordning
mellan de pågående aktiviteterna/projekten i länet
kring den sociala barn- och ungdomsvården
Utveckla ett verksamhetsnära stöd till
förbättringsarbete som kompletterar och förstärker
pågående utvecklingsaktiviteter
Att stödja spridningen av resultat och utveckling av
pågående projekt och aktiviteter.

Vi flera som delar uppdraget som regional
utvecklingsledare:







Ann-Charlotte Forsèn, Familjehem, Linköping
Monica Ögren, Familjehem, Linköping



Karolin Skanetoft, PYC - Öppenvård, Linköping



Anneli Hagberg, Läns-SLAKO/Regioförbundet Östsam



Elisabeth Wahlgren - BBiC





Ann Henriksson, HVB, Linköping – deltar i nationellt nätverk - SKL
Christina Söderberg, HVB, Norrköping

Resursperson familjehemsarbetet – Ingalill Malmsjö

Tack för uppmärksamheten!

