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Redovisning av uppdrag att säkerställa att 
metoder och arbetssätt inom individ- och 
familjeomsorgen är evidensbaserade  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Redovisning av budgetuppdrag 2019 avseende att säkerställa att metoder och 
arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen är evidensbaserade samt 
tilläggsuppdrag i beslut den 21 augusti 2019, § 580, 0398/19 antecknas. 

2. Budgetuppdraget 2019 avseende att säkerställa att metoder och arbetssätt inom 
individ- och familjeomsorgen är evidensbaserade samt tilläggsuppdrag i beslut den 21 
augusti 2019, § 580, 0398/19 förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret redovisar i tjänsteutlåtandet uppdragen givna i budget 2019 
gällande att säkerställa att metoder och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen är 
evidensbaserade samt uppdrag i kommunstyrelsens beslut den 21 augusti 2019, § 580.  

Stadsledningskontoret deltar och driver utvecklingen mot en evidensbaserad praktik i de 
sammanhang där förvaltningen är representerad på nationell, regional och 
stadengemensam nivå.  

Nämnden för intraservice driver tillsammans med stadsdelsnämnderna en utveckling mot 
en integrerad uppföljning inom barn- och ungdomsvården. En sådan uppföljning finns 
även inom missbruksområdet. Arbetet är en strategiskt viktig fråga och behöver fortsatt 
omhändertas i den nya nämndorganisationen.  

Kartläggningen visar att verksamheterna använder flertalet insatser och metoder som kan 
innebära förutsättningar för en kunskapsbaserad verksamhet. Den ger en bas för det 
fortsatta strategiska arbetet i de nya socialnämnderna med att planera och prioritera för 
vilka insatser och metoder som bör användas i staden.  

Den nya nämndorganisationen ger möjlighet till att stärka arbetet med kunskapsstyrning 
och evidensbaserad praktik då fokus och kunskap om individ- och familjeomsorgens 
förutsättningar och möjligheter kan antas bli större. Med färre nämnder finns också 
samordningsvinster att realisera där genomförd kartläggning kan vara en grund att utgå 
från. När de nya nämnderna och förvaltningsledningarna inrättats har de ansvaret för en 
kunskapsstyrning som ger förutsättningar för en evidensbaserad praktik. Den nya 
organisationen leder till att delar av det samordningsansvar för vissa strategiska frågor 
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som stadsledningskontoret har kommer att överföras till de nya socialnämnderna.  Inom 
ramen för stadsledningskontorets uppdrag avseende ledning och styrning samt 
uppföljning fortsätter stadsledningskontoret följa arbetet med evidensbaserad praktik. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Arbetet med kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik pågår i stadens verksamheter. 
Att arbeta med en evidensbaserad praktik förväntas ge bättre resultat för den enskilde 
brukaren. I en förlängning kan det leda till en högre grad av kostnadseffektivitet för 
verksamheterna.  

Personella utvecklingsresurser med olika uppdrag finns inom individ- och 
familjeomsorgens verksamheter i staden. I samband med omorganiseringen av individ- 
och familjeomsorgens verksamheter finns möjlighet till ett effektivare utnyttjande av 
stadens samlade resurser inom området varför utvecklingen inom området bedöms kunna 
rymmas inom ram.  

Medel ur det centrala kompetensanslaget och statsbidrag har använts för att finansiera 
gemensamma satsningar gällande utbildning i vissa metoder eller följeforskning för 
skapande av beprövad erfarenhet. De nya socialnämnderna kommer ha en avgörande 
betydelse för att identifiera behov, leda kunskapsstyrningen och utvecklingen framöver. 
Satsningar behöver fortsatt göras utifrån de nya socialnämndernas beslutade 
prioriteringar.   

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Det pågår en översyn av socialtjänstlagen (Dir 2017:39). I direktiven som ligger till grund 
för översynen lyfts det fram att socialtjänsten ska erbjuda behovsanpassade insatser med 
ett förebyggande och evidensbaserat perspektiv.  

De individer som berörs av socialtjänstens insatser tillhör i stor utsträckning grupper som 
har behov av stöd från samhällets sida för att uppnå jämlika förutsättningar för ett 
självständigt liv. Användande av evidensbaserade metoder och kvalitetsuppföljning ökar 
förutsättningarna för likabehandling av stadens invånare och bedöms ha en positiv 
inverkan för göteborgare i behov av socialtjänst. 

Arbetet med en evidensbaserad praktik kan bidra till en utveckling av socialtjänstens 
likabehandlingsarbete så att skillnader i vilket stöd eller vilka insatser som enskilda kan 
få tillgång till inte beror på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. Det kan också bidra till ett ökat användande av evidensbaserade arbetssätt och 
insatser utformade för olika individer och grupper utifrån deras särskilda behov. 

Grupper som framför allt skulle beröras av en ökad användning av evidensbaserade 
metoder, är barn och unga, vuxna med missbruk eller psykisk ohälsa samt individer med 
försörjningshinder. Även individer med funktionsnedsättningar, nyanlända individer och 
familjer, ensamkommande barn och andra grupper med särskilda behov som förekommer 
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inom individ- och familjeomsorgen kan gynnas av att evidensbaserad praktik tillämpas i 
högre utsträckning. 

Barnkonventionen stadgar att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6). Vid 
beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska enligt 
socialtjänstlagen vad som är bäst för barnet vara avgörande. Vid andra åtgärder som rör 
barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Konventionsstaterna ska säkerställa barnets 
överlevnad och utveckling till det yttersta av sin förmåga. När vårdnadshavare inte kan ta 
ansvar för sina barn fullt ut behöver samhället stödja och skydda barn som annars riskerar 
en ogynnsam utveckling. Socialnämndens uppgift är att utifrån utredningen ta ställning 
till om barnet har behov av insatser från nämnden. Att utredningsarbetet inom 
socialtjänsten bedrivs utifrån en evidensbaserad praktik är därför av största vikt. 

En gemensam kunskapsstyrning säkerställer en uppföljning av vilka insatser som ges till 
vilka grupper. Det innebär bland annat att det blir möjligt att följa upp insatser utifrån 
könsuppdelad statistik vilket skapar bättre förutsättningar till evidensbaserade metoder 
för kvinnor respektive män. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag, kommunstyrelsen den 21 augusti 2019, § 580 

2. Kartläggning av arbete och processer som bedrivs utifrån evidensbaserade 
insatser, arbetssätt och metoder inom individ- och familjeomsorgen i 
Göteborgs Stad 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret redovisar i föreliggande tjänsteutlåtande uppdragen givna i budget 
2019 gällande att säkerställa att metoder och arbetssätt inom individ- och 
familjeomsorgen är evidensbaserade samt uppdrag i kommunstyrelsens beslut den 21 
augusti 2019, § 580.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gavs i budget 2019 i uppdrag att säkerställa att metoder och arbetssätt 
inom individ- och familjeomsorgen är evidensbaserade. Stadsledningskontoret redogjorde 
i tjänsteutlåtande daterat 2019-05-18 för det arbete som pågår i staden för att nå en 
evidensbaserad praktik.  

Kommunstyrelsen beslutade den 21 augusti 2019, § 580, 0398/19, att anteckna 
tjänsteutlåtandet och gav stadsledningskontoret ett fortsatt uppdrag att arbeta med 
systematisk uppföljning och analys, samt med utveckling och förbättring, för att fortsätta 
utvecklingen mot en evidensbaserad praktik inom området individ- och familjeomsorg. 
Detta med återrapportering under våren 2020.  

Därutöver gavs uppdrag till stadsledningskontoret och berörda nämnder att integrera den 
systematiska uppföljningen av stadens arbete med att uppnå en evidensbaserad praktik 
inom individ- och familjeomsorgen i det vardagliga dokumentationsarbetet i Treserva. I 
denna del av arbetet har samverkan skett med Intraservice, Social resursförvaltning och 
stadsdelsförvaltningarna.  

Stadsledningskontoret fick också i uppdrag att; genomföra en mer ingående 
genomlysning av individ- och familjeomsorgen, vilken ska fokusera på vilka delar av 
socialtjänstens arbete och processer som bedrivs utifrån evidensbaserade insatser, 
arbetssätt och metoder.  

I budget 2020 har stadsdelsnämnderna tillsammans med Social resursnämnd givits 
uppdraget att arbeta för att metoder och arbetssätt inom socialtjänsten bygger på beprövad 
erfarenhet och evidens. Som ett första steg i detta arbete har en kartläggning över vilka 
metoder som används bedömts vara nödvändig. Stadsledningskontoret och social 
resursförvaltning har därför genomfört en gemensam kartläggning inom ramen för 
respektive uppdrag. Inom ramen för kartläggningen har också samverkan med stadens 
samlade placerings- och inköpsfunktion för sektor individ- och familjeomsorg samt 
funktionshinder (SPINK) skett. Kartläggningen redovisas i rapporten Kartläggning av 
arbete och processer som bedrivs utifrån evidensbaserade insatser, arbetssätt och metoder 
inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad, se bilaga 2. 

Inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd har 
kommunfullmäktige sedan tidigare givit kommunstyrelsen och berörda nämnder uppdrag 
gällande systematiska bedömningsinstrument och gemensam arbetsmodell (se 
diarienummer 0839/19 tjänsteutlåtande daterat 2019-10-31, diarienummer 0840/19 
tjänsteutlåtande daterat 2020-03-17 samt diarienummer 1044/19 tjänsteutlåtande daterat 
2020-01-10). Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd har genom dessa ärenden belysts 
utifrån de uppdrag som nu är aktuella i föreliggande tjänsteutlåtande. Ytterligare 
kartläggningar och bedömningar har därför inte genomförts inom detta område. Arbetet 
med uppdragen gällande systematiska bedömningsinstrument och gemensam 
arbetsmodell bedöms dock också vara en del av det arbete som stadsledningskontoret 
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vidtagit för att bidra till kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik. För beskrivningar 
av slutsatser och ställningstaganden hänvisas till nu nämnda ärenden. 

Läshänvisning 
Tjänsteutlåtandet med tillhörande rapport har delats in i olika avsnitt utifrån 
uppdragsformuleringen. Först presenteras centrala begrepp gällande evidensbaserad 
praktik och kunskapsstyrning som en bas för läsningen. Därefter beskrivs 
stadsledningskontorets arbete för en fortsatt utveckling mot en evidensbaserad praktik 
och kunskapsstyrning.  

I nästföljande kapitel redogörs för det arbete som nämnden för intraservice tillsammans 
med berörda nämnder driver för att integrera en systematisk uppföljning i 
verksamhetssystemet Treserva.  

Därefter redovisas den kartläggning som genomförts tillsammans med social 
resursförvaltning avseende arbete och processer som bedrivs utifrån evidensbaserade 
insatser, arbetssätt och metoder inom individ- och familjeomsorgen. Kartläggningen 
redovisas i sin helhet i en särskild rapport (se bilaga 2) och en sammanfattning beskrivs i 
tjänsteutlåtandet.  
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Evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning 
Evidensbaserad praktik (EBP)  
EBP kan beskrivas som en noggrann och öppet redovisad tillämpning av den för tillfället 
bästa kunskapen för beslutsfattande om åtgärder (insatser, metoder) till enskilda personer. 
Evidensbaserad praktik har därför beskrivits som ett förhållningssätt vid beslutsfattande. 
Evidensbaserad praktik gör oss medvetna om vad vi vet och inte vet, och om hur säker 
denna kunskap är.  

Flera olika begrepp används av myndigheter, forskare och praktiker som anknyter till att 
socialtjänsten ska arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap. Det kanske mest använda 
begreppet är evidensbaserad praktik, EBP, vilket också är det som används av 
Socialstyrelsen. Även andra begrepp används, som exempelvis evidensstyrd, 
kunskapsbaserad, kunskapsstyrd, evidensbaserat arbetssätt vilka ofta är jämförbara med 
evidensbaserad praktik. Begreppet kunskapsstyrning kan användas för en systemsyn som 
inbegriper organisatoriska, -personal, -administrativa perspektiv och som påverkar 
verksamheten som helhet. Det kan finnas en uppfattning om att EBP främst innebär ett 
användande av evidensbaserade metoder. En evidensbaserad praktik är inte detsamma 
som evidensbaserade metoder men evidens är en av grunderna för beslutsfattandet.   

Utgångspunkten inom EBP är en strävan efter att använda åtgärder som visat sig vara 
effektiva i vetenskapliga utvärderingar för att öka möjligheten att hjälpa och stödja. 
Eftersom den vetenskapliga utvärderingar enbart ger kunskap om åtgärders 
genomsnittliga effekter är det inte självklart att åtgärder fungerar lika för alla inom de 
målgrupper som insatserna har utvärderats för. Därför behövs även annan kunskap för 
beslutsfattandet i det enskilda fallet. Den vetenskapliga kunskapen blir därför en 
vägledande men inte tillräcklig beståndsdel för att kunna erbjuda en enskild det bästa 
stödet.  

Konkret betyder det att kunskap om åtgärders effekter behöver kompletteras med 
information om personens unika förutsättningar och önskemål, med kontextuella 
möjliggörande och begränsande faktorer samt med den professionelles kompetens för att 
möjliggöra bästa hjälp. Det är i skärningsfältet mellan dessa fyra informationskällor som 
den evidensbaserade praktiken finns. Det betyder också att en stor del av exempelvis 
socialtjänstens verksamhet inte handlar om evidensbaserade praktiker. Ett exempel där 
vetenskaplig information har en minimal betydelse är vid beslut om belopp och tidsram 
för ekonomiskt bistånd; det regleras av en riksnorm.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Beslutsfattande
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialtj%C3%A4nsten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekonomiskt_bist%C3%A5nd
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Figur 1. Evidensbaserad beslutsprocessen, Socialstyrelsen  

I de fall där det finns en valmöjlighet är vetenskaplig kunskap om interventioners effekter 
en viktig utgångspunkt. Men även om det finns ett vetenskapligt stöd för en viss 
intervention är det inte självklart att den ska användas i det enskilda fallet. Exempelvis 
kan tt läkemedel kanske inte kan användas på grund av att patienten är allergisk mot 
preparatet eller har fått biverkningar.  

I en evidensbaserad praktik strävar man efter att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap 
men alla insatser som används i socialt arbete är inte vetenskapligt utvärderade. Insatser 
som inte är utvärderade kan fungera lika bra eller bättre än utvärderade insatser, men de 
kan också vara skadliga. Därför är det viktigt att följa upp resultatet för individerna. 
Uppföljningar bör alltid göras, både då utvärderade och icke utvärderade insatser 
används.  

I EBP väger personen egna önskemål tungt. Det gäller särskilt om det inte finns någon 
kunskap eller om det vetenskapliga underlaget är bräckligt eller tvetydigt.  

Den professionelles erfarenheter och kunskaper har också betydelse. Dit hör skicklighet i 
att identifiera brukares behov av stöd, att söka och värdera evidens samt förmåga att 
inkludera brukares intressen och önskemål i beslutsfattandet.  

Den vetenskapliga kunskapen om sociala insatsers effekter är också begränsad. Nya 
insatser och nya studier tillkommer ständigt, vilket kan förändra slutsatserna om olika 
insatsers effekter. Kunskapen utvecklas hela tiden och kunskapsmassa kan komma att 
vara inaktuell, felaktig eller irrelevant om etta antal år. Det kommer därför aldrig finnas 
en heltäckande kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar.  

Kunskapsstyrning i socialtjänsten 
Kunskap är en förutsättning för en evidensbaserad praktik och för kvalitet och resultat i 
socialtjänsten. För att brukare ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för 
att välfärdsresurser ska användas effektivt och göra nytta måste verksamheterna byggas 
på kunskap. Det krävs kunskap för att styra rätt, undvika risker och kvalitetssäkra 
verksamheten, så att stöd och insatser gör skillnad för dem vi är till för.   

https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4kemedel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Allergi
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Kunskapsstyrning kan delas in i fyra beståndsdelar: Kunskapsstöd, uppföljning och 
analys, verksamhetsutveckling och ledarskap. 

Exempel på kunskapsstöd är handböcker, riktlinjer, vägledningar och akademisk 
forskning. Kunskapsstöd på lokal nivå ska utgå från bästa tillgängliga kunskap och 
anpassas lokalt. Insatser och stöd ska anpassas och tillhandahållas efter individers behov. 

Med uppföljning och analys avses beskrivning, mätning och dokumentation av enskilda 
personers behov, insatser och resultat. Informationen ska aggregeras till en analys av det 
som uppföljningen visar. Individbaserad systematisk uppföljning handlar om att 
dokumentera arbetet med enskilda individer för att följa upp deras situation, samt att 
dokumentera arbetet på grupp- eller verksamhetsnivå i syfte att analysera och utveckla 
verksamheten. I beståndsdelen uppföljning och analys ingår också att utföra egenkontroll, 
att genomföra brukarundersökningar och brukarrevisioner samt att samla in data för 
Öppna jämförelser och andra nationella datainsamlingar.  

Verksamhetsutveckling innebär åtgärder som syftar till att förbättra resultatet av en insats 
eller ett arbetssätt utifrån funna brister. Det kan röra sig om att säkra verksamhetens 
tillgång till stödresurser som till exempel verksamhetsutvecklare, att arbeta med ständiga 
förbättringar och implementering av bästa tillgängliga kunskap, sprida goda exempel och 
erfarenheter inom organisationen samt handledning och utbildning. 

Inom ledarskap ingår att säkerställa att bästa tillgängliga kunskap används, att resultaten 
följs upp och analyseras och att verksamheten arbetar med kontinuerliga förbättringar 
utifrån funna brister. 
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Stadsledningskontorets arbete för en fortsatt utveckling mot 
en evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning  
Stadsledningskontorets övergripande uppdrag 
Stadsledningskontoret ska stödja kommunstyrelsen i ledning, styrning och 
uppföljning/uppsikt av välfärdsområdet. Kontoret samordnar stadens verksamheter 
genom bland annat processtyrning och strategisk dialog på direktörs- och sektorsnivå 
samt med strategiska aktörer på nationell och internationell nivå. Stadsledningskontoret 
är med och driver utvecklingen mot en evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning i de 
sammanhang där förvaltningen är representerad på nationell, regional och 
stadengemensam nivå.  

Stadsledningskontoret har i tjänsteutlåtandet daterat 2019-05-18, diarienummer 0398/19 
redogjort för ett antal sammanhang där stadsledningskontorets arbete bidrar till en 
utveckling mot en evidensbaserad praktik. I detta tjänsteutlåtande beskrivs inte dessa 
områden igen. 

Styrning och uppföljning  

Styrande dokument och samordning 
För att utveckla arbetssätten och verktygen i det fortsatta arbetet mot kunskapsstyrning 
och evidensbaserad praktik förs det interna diskussioner inom området Välfärd och 
utbildning på stadsledningskontoret. Det finns, bland annat inom ramen för kommande 
arbeten med styrande dokument, möjlighet att införliva styrning mot en evidensbaserad 
praktik. Stadsledningskontoret har genom deltagandet i ett flertal styrgrupper och 
arbetsgrupper inom IFO-området möjlighet att i än större utsträckning driva utvecklingen 
framåt. 

Ny nämndorganisation 
För att möjliggöra ett övertagande av ansvar och genomförande av kunskapsstyrning och 
evidensbaserad praktik från stadsdelsnämnderna till de nya nämnderna har ansvariga 
delprojektledare i projektet ny nämndorganisation informerats om ärendet och 
diskussioner om vidare hantering startats. Genomförd kartläggning kommer att lämnas 
över för kännedom och omhändertagande.  

Reviderat ledningssystem för kvalitet 
För att göra stadens gemensamma ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete mer 
lättbegripligt och ändamålsenligt har en översyn och uppdatering genomförts. Arbetet har 
drivits av stadsledningskontoret inom arbetet med Välfärdens processer. De krav som 
finns på systematik lyfts fram i ledningssystemet. Målgruppen för utvecklingsarbetet är 
första linjens chefer, det är för dem som ledningssystemet i första hand ska vara ett stöd 
för. Ledningssystemet är numer också ingången för samtliga huvudprocesser inom vård 
och omsorg.  

Stadsledningskontorets har sedan 2019 publicerat en statistiköversikt med samlad statistik 
från Göteborgs Stads individ- och familjeomsorg från 2015 och framåt. 
Statistiköversikten innehåller insamlade och sammanställda statistikuppgifter och annan 
relevant information för att belysa individ- och familjeomsorgens samt 
funktionshinderverksamhetens olika delar, och är tänkt att kunna användas som 
kunskapsunderlag för en analys av socialtjänstarbetet. Översikten har rapporterats till 
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kommunstyrelsen som ett anmälningsärende och kommer också att finnas tillgänglig i 
uppföljningsportalen. 

Statistiköversikten har tagits fram utifrån ett internt behov för stadsledningskontoret men 
också på efterfrågan av stadsdelsförvaltningarna. Statistiken kan användas för att följa 
verksamheternas utveckling över tid och som underlag till uppföljning och som ett 
instrument för analys och utveckling, samt vara ett verktyg i arbetet för likställighet inom 
stadens socialtjänst. Statistiken bygger främst på uttag ur verksamhetssystemet Treserva. 
I vissa delar har verksamheter själva bidragit med statistik och viss statistik kommer från 
socialstyrelsens register och andra statliga myndigheter. 

Stadsledningskontoret gjorde 2019 en uppföljning av användandet av statistiköversikten, 
vilken visade att socialtjänsten i stadsdelarna ansåg den vara användbar som ett underlag i 
utvecklingsarbetet. 

Kvalitetsrapporter 
Stadsledningskontoret drev tillsammans med stadsdelsförvaltningarna ett 
utvecklingsarbete för framtagande av en gemensam mall för kvalitetsrapporten inom 
individ- och familjeomsorgen samt funktionshinder. Stadsledningskontoret förvaltar 
mallen och ansvarar för löpande uppdateringar. I kvalitetsrapporterna, som år 2020 
kommer att nå kommunstyrelsen i augusti, beskrivs verksamheternas kvalitet och 
utvecklingsområden utifrån ett antal kvalitetsindikatorer där bland annat den 
kunskapsbaserade verksamheten ska beskrivas.  

I rapporten anges förbättringsområden, föreslagna och eventuellt redan vidtagna åtgärder 
samt åtgärdernas effekt. Genom rapporteringen synliggörs verksamheternas systematik, 
analys och åtgärder vilket ger en tydlig koppling till ledningssystemet för kvalitet. 
Kvalitetsrapporterna ger ansvarig nämnd styrinformation inom kvalitetsområdet och 
kommunstyrelsen ges sammanställd information och överblick över hur arbetet bedrivs.  

Styrning av stadens arbete för personer med missbruk  
Kommunfullmäktige antog 2017-09-14 §14 Göteborgs Stads plan för arbetet mot 
etablerat missbruk och beroende. Planen beskriver riktning och strategiska 
utvecklingsområden för perioden 2018 - 2020. Ett av de strategiska områdena för planen 
är att stadens verksamheter ska bygga på kunskapsbaserat arbete och välgrundad 
kompetens där målet är att insatser och metoder är kunskapsbaserade och utgår från 
rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks och 
beroendevården. Målet är även att beviljade och utförda insatser systematiskt ska 
dokumenteras och följas upp. Inriktningen syftar även till att skapa förutsättningar till 
systematisks uppföljning som bidrar till långsiktig kunskapsutveckling och lärande. 
Stadsledningskontoret deltar i lednings- och styrgrupper för stadens arbete för personer 
med missbruk. Genom planen och ledningsarbetet kopplat till denna finns en strategisk 
styrning mot bästa tillgängliga kunskap inom området. Detta som ett led i utvecklingen av 
en kunskapsstyrning av missbruksvården. 

Stadsledningskontoret deltar tillsammans med Västra Götalandsregionens Beroendeklinik 
i en ledningsgrupp för att stärka och kvalitetssäkra samverkan och samarbetet mellan 
huvudmännen inom området. 
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Upphandling och ramavtal 
Nämnden för inköp och upphandling har ansvar för stadens samordnade upphandling och 
strategiska inköpsprocess samt tillhandahåller ramavtal för varor och tjänster av 
gemensamt intresse för stadens förvaltningar och bolag. Inför varje ny upphandling 
arbetas ett underlag till upphandling fram tillsammans med representanter från 
stadsdelsförvaltningarna. I dessa upphandlingar deltar vid behov också representanter 
från stadsledningskontoret. Upphandlingarna blir i stort styrande för de tjänster som 
sedan kan avropas från respektive ramavtal. I ramavtalen gällande till exempel den 
sociala barn- och ungdomsvården finns villkor och krav på att leverantörerna ska arbeta 
utifrån bästa tillgängliga kunskap och de arbetssätt och metoder som leverantören vid 
varje tid använder ska finna stöd i vetenskap och/eller beprövad erfarenhet och vara väl 
definierade. Det ska finnas en tydligt beskriven modell för hur insatsen bedrivs.  

Inom ramen för det länsövergripande arbetet med handlingsplan för psykisk hälsa ska en 
förstudie belysa möjligheterna till gemensam upphandling mellan kommunerna och 
VGR. Stadsledningskontoret är representerade i arbetet och driver utifrån 
kommunstyrelsens uppdrag förstudien mot en fortsatt utveckling av evidensbaserade 
metoder. Arbetet bedrivs tillsammans med VGR i samverkan med Västkom och 
styrgruppen för psykisk hälsa.  

Utveckling av kunskapsstöd och verksamhetsutveckling  

Gemensam utveckling av kunskapsstyrning i socialtjänsten genom SKR 
Under perioden 2020 - 2023 har majoriteten av Sveriges kommuner beslutat att 
tillsammans säkra kunskap och lärande för socialtjänstens verksamheter. Arbetet utgår 
ifrån en rekommendation från SKR. Kommunernas gemensamma arbete för en 
evidensbaserad socialtjänst är långsiktigt, stimulerar till utveckling av verksamheten och 
möjliggör ett bättre beslutsfattande.  Kommunernas verktyg för att utveckla socialtjänsten 
är bland annat: 

• nationella kvalitetsregister 
• brukarundersökningar 
• individbaserad systematisk uppföljning 
• gemensam kompetensutveckling. 

Det finns behov av ett långsiktigt och strategiskt forum på nationell nivå, där huvudmän 
och berörda myndigheter kan föra diskussioner i syfte att utveckla kunskapsstyrning och 
evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Därför leder SKR en nationell samverkansgrupp 
för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S. NSK-S uppdrag är att samverka, föra 
dialog och samordna strategiska initiativ som bidrar till behovsanpassad 
kunskapsutveckling och kunskapsstöd inom socialtjänstens verksamhetsområden. 
Ledamöternas uppdrag är att bidra till att den kommunala och regionala nivån får bästa 
möjliga kunskapsstöd från aktörer på nationell nivå. Stadsledningskontoret representerar 
Göteborgs Stad och övriga GR-kommuner i detta forum. Spridning och förankring av 
arbetet sker via GRs socialchefsnätverk och genom stadens representanter i nätverket. 

Forskning som möter praktik genom GR/FoU i Väst 
Göteborgsregionen, FoU (forskning och utveckling) i Väst är en mötesplats för forskning 
och praktik. FoU:s uppdrag är kunskapsutveckling inom välfärdsområdet genom att 
synliggöra erfarenheter och befintliga kunskaper, utveckla ny kunskap och visa på goda 
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exempel. Resultatet av forsknings- och utvecklingsarbetet diskuteras fortlöpande i 
Göteborgsregionens olika nätverk och bidrar till lärande och förbättringar. Erfarenheter 
från projekt sprids via nätet, publikationer, faktablad, handböcker och nätbaserade 
studiematerial. Göteborgsregionen anordnar seminarier och konferenser, ofta i samarbete 
med Västra Götalandsregionen, frivilligorganisationer, Göteborgs universitet, 
länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner. GR som regional 
samverkans- och stödresurs är därför en stark aktör för kunskapsstyrning, kunskapsstöd 
och kunskapsutveckling för socialtjänsten. Stadsledningskontoret ingår i samtliga nätverk 
inom GR som berör individ- och familjeomsorgen.  

Stadsledningskontoret bidrar också till kunskapsutvecklingen genom till exempel 
styrgrupparbeten kring Västermodellen och mötesplats IFO. Västermodellen är en 
uppföljningsmodell som syftar till ökad delaktighet för de barn och unga som har kontakt 
med socialtjänsten och för socialsekreterare som möter barnen och där GR deltar med 
processtöd och följeforskning. Mötesplats IFO är en dag där IFO-verksamheterna inom 
GR deltar och delar med sig av kunskap och erfarenheter för att inspirera till nytt 
tänkande och nya perspektiv. Dagen bidrar till en gemensam verksamhetsnära 
kunskapsutveckling.   

Stadsledningskontoret har varit delaktig i utformningen av aktualiseringsstudien som GR 
genomför för tredje året i rad. Rapporten resonerar om möjliga förklaringar till den 
ökning av aktualiseringar som finns inom den sociala barn- och ungdomsvården och i år 
har också ett analysstöd utvecklats för att studien på ett tydligare sätt ska kunna utgöra 
underlag för utveckling.  

Yrkesresan – ett regionalt kompetensprogram för den sociala barn- och 
ungdomsvården 
Kommunerna i Göteborgsregionen har valt att använda statliga medel för en 
evidensbaserad praktik för att utveckla kompetens och stabilitet i regionen och mynnade 
bland annat ut i arbetet med Yrkesresan. Yrkesresan lanserades 2017 och är en struktur 
för introduktion och kompetensutveckling i form av filmer, webbutbildningar och 
kursdagar. Yrkesresan strukturerar relevant och kvalitetssäkrad kunskap från olika 
aktörer. För varje fas i den personliga utvecklingen är det tänkt att Yrkesresan ska erbjuda 
kompetensutveckling, både digitalt och fysiskt. För varje kurs har kunskapsmål tagits 
fram. Dessa mål stödjer utvecklingen från kunskap till kompetens. Tanken bakom är att 
symbolisera kompetensutveckling som en resa; man behöver ständigt utvecklas i sitt 
yrkesliv. Resan omfattar tre faser i yrkesutvecklingen: 

• Ny: 0–2 år i yrket 
• Van: 2–5 år i yrket 
• Erfaren: mer än 5 år i yrket 

I dagsläget samverkar samtliga 36 kommuner i Göteborgsregionen, Boråsregionen och 
Skaraborg. Det finns cirka 1 200 användare på Yrkesresans sajt. Under året genomfördes 
52 kursdagar med goda betyg i uppföljningen.  

Yrkesresan har väckt stort intresse hos andra kommuner och är unikt i sitt slag. Under 
hösten 2019 genomfördes en utredning i samverkan med Sveriges kommuner och 
regioner (SKR), Socialstyrelsen och andra regioner om och hur Yrkesresan kan utvecklas 
nationellt. Ett förslag på modell för spridning är framtaget och beslut om fortsatt 
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inriktning väntas under våren 2020. Det nationella arbetet kring spridningen av 
Yrkesresan drivs inom NSK-S och RSS där också stadsledningskontoret finns med som 
deltagande part. 

I avvaktan på en nationell samverkan kring utvecklingen av yrkesresor för andra 
verksamhetsområden inom individ- och familjeomsorgen har en satsning på kompetens 
för kommunernas utförarverksamheter utretts inom ramen för Yrkesresan då det bedöms 
finnas vinster med att utveckla en sådan satsning i nära anslutning till Yrkesresan. En 
förstudie har genomförts som visar att det finns ett stort intresse för att göra utveckla 
denna del av arbetet gemensamt. Det finns en önskan om samsyn i val av metoder och 
behov av stöd i hantering av metoder och deras licensiering, en viktig del för den fortsatta 
utvecklingen mot en evidensbaserad praktik. Göteborgsregionen har tagit fram ett förslag 
på hur en Yrkesresan för utförare skulle kunna tas fram avseende övergripande struktur, 
finansiella och personella resurser och preliminär tidsplan. En sådan gemensam Yrkesresa 
för utförare skulle då nå majoriteten av stadens egna utförare och stadens områdeschefer 
har ställt sig positiva till ett fortsatt gemensamt utvecklingsarbete. tidplan 

Stadsledningskontoret ingår i den styrgrupp som finns för Yrkesresan och är i dessa 
sammanhang med och driver en kompetensutveckling inom den sociala barn och 
ungdomsvården med en stark förankring inom kunskapsstyrning och en evidensbaserad 
praktik. Kommunstyrelsen har också genom det centrala kompetensanslaget (budgetpost 
Personal/kompetensförsörjning) beviljat medel för stadens deltagande i Yrkesresan.  
 

Forskarskolan FYS 
Som en del av forskningsprogrammet om tillämpad välfärd har Forte beviljat medel för 
en forskarskola för yrkesverksamma inom socialtjänsten (FYS). FYS syftar till att 
långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten baserat på implementering 
och användning av forskning i klientbaserat socialt arbete. Forskarskolans inriktning ska 
svara mot prioriterade kunskapsbehov inom socialtjänsten. Dessa är bland annat 
fokuserade på uppföljning och effekter av insatser, digitalisering och arbete med 
evidensbaserad kunskap.  

Utbildningen ska ge yrkesverksamma personer i socialtjänsten möjligheten att uppnå en 
licentiatexamen inom fyra år. Den kunskap som produceras i forskarskolan kommer 
kontinuerligt att återföras till verksamheter inom individ- och familjeomsorgen. på 
lämpligt och överenskommet sätt samt genom forskarskolans årliga konferens. Staden har 
i dagsläget tre forskarstudenter antagna till FYS.  

Tillsammans med berörda stadsdelsförvaltningar och delprojektledare för införandet av 
de nya socialnämnderna inom IFO området har stadsledningskontoret tagit initiativ till en 
gemensam diskussion och start av arbete kring hur forskarskolans intentioner och den 
kunskap som genereras ska omhändertas i stadens organisation.   
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Systematisk uppföljning i Treserva 
Utvecklingsarbeten pågår i staden för att skapa en systematisk uppföljning inom ramen 
för individ- och familjeomsorgens verksamhetssystem Treserva. I detta arbete har 
Intraservice tillsammans med stadsdelsförvaltningarna en central roll. Intraservice har i 
uppdrag att leverera kommungemensamma interna tjänster till stadens förvaltningar och 
bolag. I uppdraget ingår förvaltning och utveckling av program och data utifrån 
etablerade processer och rutiner.  

Utvecklingsarbete för en systematisk uppföljning inom den sociala barn- och 
ungdomsvården 
Inom den sociala barn- och ungdomsvården används ”Barns behov i centrum”, BBIC. 
BBIC ger den sociala barn- och ungdomsvården en nationellt enhetlig och evidensbaserad 
struktur för handläggning, genomförande och uppföljning. BBIC utgår från barnets 
behov. BBIC är framtaget av och ägs av Socialstyrelsen. För att få arbeta enligt BBIC 
krävs licens. Licensen regleras genom ett avtal som tecknas mellan Socialstyrelsen och 
socialnämnden eller motsvarande. Licensen är kostnadsfri. Samtliga stadens 
stadsdelsförvaltningar arbetar enligt med BBIC och en gemensam samordnare finns 
anställd för att utbilda och hålla ihop stadens BBIC-arbete. 

För att verksamheten ska kunna utvecklas behövs kunskap om hur socialtjänstens 
verksamhet påverkar den som verksamheten är till för, det vill säga barnen och 
familjerna. För att underlätta för kommunerna att genomföra systematiska uppföljningar 
på gruppnivå har Socialstyrelsen utvecklat variabler och värdemängder inom BBIC. 
Genom BBIC:s variabelsystem är tanken att varje ansvarig nämnd kunna få svar på 
exempelvis följande frågor:  

• Vilka behov eller problem har barn och familjer i vår kommun?  

• Vilka insatser får barnen och familjerna?  

• Har barnens och familjernas situation förändrats efter insatserna?  

• Når vi de mål vi satt upp tillsammans med barnen och familjerna?   

Centralt för systematisk uppföljning inom ramen för BBIC är att de olika områdena och 
dess delområden kan bedömas/mätas på ett sätt som är tillförlitligt, korrekt, graderbart 
och kvantifierbart. Socialstyrelsen föreslår att tre olika typer av variabler samlas in som 
underlag för systematiska uppföljningar:  bakgrundsfaktorer, processvariabler och 
resultatvariabler. För varje variabel har ett antal värdemängder tagits fram. Dessa 
variabler och värdemängder underlättar en evidensbaserad utveckling av den sociala 
barn- och ungdomsvården. BBICs uppföljning ställer krav på kommunernas 
verksamhetssystem. Dessa måste anpassas så att uppföljningen kan integreras i 
verksamhetssystemet så att den individuella uppföljningen kan aggregeras till gruppnivå. 
Systematisk uppföljning genom BBIC kan på sikt leda till förbättringar av kommunernas 
arbete. Det möjliggör även för framtida forskning om kommunerna kan ta fram 
tillförlitliga data.  

Intraservice och stadsdelsförvaltningarna har bedrivit ett gemensamt utvecklingsarbete 
för att integrera och använda socialstyrelsen framtagna variablerna för systematisk 
uppföljning i stadens verksamhetssystem Treserva. Det ska vara möjligt att kunna 
sammanställa informationen på individ- och verksamhetsnivå och det ska vara underlag 
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för att följa upp och förbättra verksamheten. Även uppgifter som socialnämnden ska 
lämna för offentlig statisk innefattas.   

Verksamheterna har fattat beslut om att samtliga framtagna variabler bör ingå i 
uppföljningen och en plan för utbildning och implementering finns. 
Stadsdelsförvaltningarnas BBIC- utbildare, 1: e socialsekreterare och lokala 
verksamhetsstöd får ansvaret att utbilda handläggarna i respektive förvaltning och att 
stödja arbetet lokalt efter införandet. Ett stadengemensamt utbildningspaket har utarbetats 
av Intraservice och stadens BBIC-samordnare. För att förbereda inför ett införande har 
några av förvaltningarna också deltagit i SU-pilot som är ett verktyg för lärande om 
systematisk uppföljning som Socialstyrelsen drivit.  

Representanter från Intraservice och stadsdelsförvaltningarna har ingått i en arbetsgrupp 
tillsammans med leverantören av verksamhetssystemet för att möjliggöra ett införande av 
BBICs uppföljningsvariabler i stadens verksamhetssystem Treserva. Staden har 
tillsammans med övriga kommuner i arbetsgruppen tydliggjort behovet av, att det 
samtidigt som variablerna införs i verksamhetssystemet, måste införas en möjlighet för 
verksamheterna att på ett enkelt sätt få ut aggregerad informationen genom en så kallad 
utdataplattform. 

Leverantören av Treserva har meddelat att införandet av systematisk uppföljning inom 
ramen för BBIC är pausat. Anledningen till pausen är inte svårigheter med att lägga in 
variablerna i systemet utan att skapandet av utdataplattformen dragit ut på tiden. 
Intraservice utövar påtryckningar i förhållande till leverantören CGI för att påskynda 
införandet. Då utdata utifrån nu aktuella variabler inte är ett nationellt krav finns i 
dagsläget inte några direkta påtryckningsmedel gentemot leverantören. 

Systematisk uppföljning inom missbruksområdet 
Addiction Severity Index (ASI) är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform 
avsedd för användning i missbruks- och beroendeverksamhet. Den finns i två varianter, 
en grundintervju (ASI Grund) och en uppföljningsintervju (ASI Uppföljning). Med ASI 
Grund kan den enskildes situation och hjälpbehov kartläggas. Med ASI Uppföljning kan 
den enskildes situation och hjälpbehov följas upp. 

För att följa upp och utvärdera de insatser som personer beviljas utifrån identifierade 
behovsområden genom ASI finns även Uppföljning av behandlingsåtgärder (Ubåt) som 
ger möjlighet att utvärdera vad insatser ger för resultat. Metoden ger förutsättningar för 
att öka klientens delaktighet då personens egna skattningar av oro och besvär samt 
bedömning av hjälpbehov är av relevans i ASI. Genom att aggregera uppgifter i ASI finns 
möjligheter att använda resultatet för uppföljning och utveckling på verksamhetsnivå. Det 
ger underlag för att beskriva populationer och som instrument för utvärderingar av olika 
metoder och behandlingsinsatser tillsammans med Ubåt. 

ASI i Göteborgs Stad 
Stadsdelsförvaltningarna beslutade 2014 att ASI ska användas för utredning, bedömning 
och uppföljning av förvaltningarnas missbruksarbete. 2016 beslutades även att införa och 
implementera UBÅT (Uppföljning behandlingsåtgärder). 

Stadsdelsförvaltningarna finansierar gemensamt en samordnare för ASI och det finns 
ambassadörer som stöd för lokala processer och kvalitetssäkring i varje 
stadsdelsförvaltning.  
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Genom ASI och Ubåt har staden möjlighet att följa utfall av både de insatser som staden 
erbjuder i egen regi men även de insatser som är upphandlade eller utförs av andra. 2016 
sammankopplades ASI med Treserva för att underlätta handläggning. Antalet utredningar 
och uppföljningar av personer som genomförs med hjälp av ASI i staden ökar stadigt och 
ger ett ökande underlag för att beskriva målgruppens behov men även hur behoven ser ut 
efter genomförd insats.  

Systematisk uppföljning inom Funktionsstöd och Äldreomsorg - Individens 
behov i centrum, IBIC 
Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för 
handläggning, genomförande och uppföljning av individbaserat arbete med personer 
oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS. IBIC utgår från individens 
behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Handläggare och 
utförare använder Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa, ICF, som gemensamt tankesätt och språk. Arbetsättet är utvecklat av 
socialstyrelsen. 

Syftet med Individens behov i centrum, IBIC, är att vara ett stöd för handläggaren och 
utföraren när de ska identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. 
Det är individens behov som behöver styra vilka insatser som kan erbjudas och hur de 
sedan kan utformas. Med ett behovsinriktat arbetssätt görs en inventering som omfattar 
behov, resurser och mål. Beskrivningen gör det också möjligt att följa upp individens 
resultat och värdera måluppfyllelse. Genom att använda Internationell klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, är det möjligt att beskriva individens 
situation både fysiskt, psykiskt och socialt. Individens behov och resurser blir då 
synliggjorda och uppmärksammade, vilket ger stöd vid val av lämpliga insatser.  

IBIC implementeras idag i funktionshinderverksamhet och i äldreomsorgen. Möjligheter 
finns även att använda IBIC inom hela eller delar av individ- och familjeomsorgens 
biståndsbedömda verksamhet som riktar sig till vuxna. Något sådant beslut har ännu inte 
fattats och kan vara en fråga för de nya socialnämnderna att hantera.   
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Kartläggning av arbete och processer som bedrivs utifrån 
evidensbaserade insatser, arbetssätt och metoder  
Kartläggningens genomförande 
Kartläggningen har genomförts tillsammans med representanter från social 
resursförvaltning och även företrädare för SPINK och INK har bidrag med kunskap och 
underlag. Flera sedan tidigare genomförda kartläggningar har sammanställts och samtliga 
stadens ramavtal inom området har gåtts igenom för att kartlägga de externa 
leverantörernas metoder. För inhämtade av kunskap om olika metoders effekt och resultat 
har Socialstyrelsens metodguide används. Statens beredning för medicinsk och social 
utvärderings (SBU) översikter och beskrivning av vetenskapliga kunskapsluckor har 
också legat till grund för kunskapsinhämtningen. Inom områden där Socialstyrelsen 
utkommit med nationella riktlinjer har dessa använts. 

De metoder som leverantören förbundit sig att kunna leverera har förtecknats i 
förhållande till det ramavtal som berörts. Inom respektive område barn och unga och 
vuxen har sedan ett antal områden identifierats och parats ihop med metoderna som 
erbjuds såväl internt som externt. Kartläggningen ger en bild över vilka metoder som 
används inom respektive område och vilken utförare som erbjuder metoden. Detta är den 
första sammanställningen i sitt slag i staden och ger en intressant bas för det fortsatta 
strategiska arbetet med att planera och prioritera för vilka insatser och metoder som bör 
användas i staden. 

Metoder inom den sociala barn- och ungdomsvården 
Samtliga nämnder använder sig av arbetssättet BBIC (Barns Behov i Centrum) som ger 
en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och 
uppföljning. Användningen av bedömningsinstrument har ökat successivt men ytterligare 
prioriteringar krävs. Aktualiseringar som berör våld inom familjen utgör uppskattningsvis 
ca 20–25 procent av samtliga antalet aktualiseringar.1  En diskussion om behovet att 
bedömningsinstrument som tar sikte på barns utsatthet för våld behövs initieras utifrån de 
forskningsinitiativ och den kunskap som finns. Dessutom behövs användning av 
bedömningsinstrument inom brister i omsorg, kriminalitet och normbrytande beteende 
samt psykisk ohälsa starta och utvärderas i staden. I kvalitetsrapporten 2018 framhåller 
hälften av nämnderna att ett område som behöver utvecklas är implementeringen av 
standardiserade bedömningsinstrument vid till exempel bedömning av föräldraförmåga, 
farlighetsbedömning vid våld i nära relationer och screening för missbruk och våld. 

Området våld inom familjen omfattar en stor variation av målgrupper och typ av våld. 
Våldet kan variera över tid och intensitet och vara både fysiskt och psykiskt. Våld inom 
familjen är också den enskilt vanligaste aktualiseringsorsaken och behovet av ett varierat 
utbud av insatser bedöms vara stort. Inom området används i staden några av de metoder 
som prövats vetenskapligt. Utbudet av insatser och metoder bedöms vara relativt snävt i 
förhållande till målgrupp, typ av våld och förekomst och det är få externa leverantörerna 
som erbjuder metoder som tar sikte på våld. Verksamheterna är underförsörjda på 
metoder samtidigt som inflödet av ärenden med koppling till våld är stort. Området bör 
prioriteras i det fortsatta arbetet. 

 
1 Siffran kan variera beroende på vilka orsakskoder som läggs till grund för kategoriseringen. 
Gränsdragningen mellan orsakskoder som rör väld och brister i omsorg är inte tydlig och kan 
göras på olika sätt. 
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Inom området brister i omsorgen finns ett relativt stort utbud av metoder för att utveckla 
föräldraförmåga och minska bristerna. Några av dessa är vetenskapligt prövade. Trots att 
det finns ett relativt stort utbud av insatser och metoder är det ändå oklart om samtliga 
behov omhändertas. Då inga systematiska bedömningsinstrument används för att 
identifiera behov och svårigheter finns sannolikt möjligheter att utveckla arbetet så att 
matchning av metoder förbättras ytterligare. Inom ramen för Jämlik stad pågår ett arbete 
för att prioritera vilka riktade föräldrastödsutbildningar som ska erbjudas gemensamt i 
staden.  

Inom området kriminalitet och normbrytande beteende används i staden några av de 
metoder som prövats vetenskapligt för minskat återfall i brott. Barn som har problem med 
normöverskridande och aggressivitet uppmärksammas ofta tidigt. Problemen kan leda till 
att föräldrar och andra vårdgivare får svårt att hantera barnets beteende, att jämnåriga 
stöter bort barnet och att det får svårt att fungera i kamratgrupper, förskola och skola. 
Annan psykosocial utsatthet, trauma och försummelse samt föräldrar med egna 
svårigheter med psykisk ohälsa och kriminalitet är vanliga hos dessa barn. Barn som 
debuterar tidigt med antisociala beteenden som kriminalitet har högre risk att fortsätta 
med kriminalitet in i vuxen ålder. För de som debuterat med kriminalitet i tonåren ses ofta 
färre av dessa riskfaktorer. Att i någon mån agera ut och testa gränser kan sägas vara en 
del av att bli vuxen.2 Det är därför viktigt att kunna identifiera de personer som riskerar 
att hamna i en mer bestående kriminalitet, eftersom de kräver längre och mer intensiva 
insatser för att, om möjligt, bryta ett brottsligt beteende. Socialtjänstens utredning är 
central för att kunna värdera vårdbehovets omfattning och typ och därmed fatta beslut 
om, och i så fall vilken eller vilka, insatser som ska ges. Frågan om en ökad användning 
av systematiska bedömningsinstrument inom behovsområdet behöver därför prioriteras.  

Flertalet av de metoder som rekommenderas i nationella riktlinjer används inom 
beroendevården för ungdomar vilket tyder på att riktlinjerna i relativt stor utsträckning 
har fått genomslag i den vård och det stöd som erbjuds. Metoderna erbjuds såväl internt i 
stadens egen verksamhet i stadsdelarna, Mini-maria och spelberoendeteamet som av 
externa leverantörer. Däremot behöver en översyn och prioritering göras kring 
användningen av systematiska bedömningsinstrument göras i det kommande arbetet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att verksamheterna använder flertalet insatser och 
metoder som kan innebära förutsättningar för en kunskapsbaserad verksamhet. Insatser 
och metoder riktade till barn och unga är ett av de områden som identifierats ha ett stort 
antal kunskapsluckor som bedömts vara av särskild strategisk betydelse och behovet av 
ytterligare kunskapsutveckling nationellt bedöms vara stort.   

Metoder inom insatser för vuxna 
Av kartläggningen framgår att det pågår ett arbete med att implementera och utveckla 
arbetet med de evidensbaserade metoder och arbetssätt som rekommenderas i de 
nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende Av kartläggningen 
och stadsdelsnämndernas kvalitetsrapporter framgår att förvaltningarna kommit olika 
långt.  

 
2 Socialstyrelsens rapport Insatser för unga lagöverträdare – En systematisk sammanställning av 
översikter om effekter på återfall i kriminalitet. 2008. ISBN 978-91-85999-76-7 
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Staden har centralt metod och processtöd samt att det finns lokala processtödjare gällande 
ASI och Ubåt men det finns behov av att öka tillämpning av metoderna för att öka 
kunskapen om vilka arbetssätt och metoder som ger bra resultat för personer med 
missbruk i Göteborgs Stad. 

De insatser, arbetssätt och metoder som används inom den upphandlade vården på 
institution och i öppna former utgår från det som rekommenderas i nationella riktlinjer för 
vård och stöd vid missbruk och beroende. Uppföljning av de upphandlade 
verksamheterna sker delvis genom SPINK och uppföljning visar på god måluppfyllelse 
vid de insatser som staden köper. Det finns ett ökat behov att följa upp insatserna i UBÅT 
för att systematiskt följa upp individers insatser. 

Insatser som erbjuds genom stadens samtalsmottagningar utgår från vetenskap och 
beprövad erfarenhet och från rekommendationer i nationella riktlinjer för vård och stöd 
vid missbruk och beroende. Det finns behov av att öka den systematiska uppföljningen 
för att kvalitetssäkra insatserna.  

Av kartläggningen framgår vidare att de insatser, arbetssätt och metoder vid som används 
vid våld och utsatthet har vetenskapligt stöd för att hjälpa personer i kris, psykisk ohälsa 
och trauma. Registreringen av FREDA-kortfrågor i det vardagliga 
dokumentationssystemet Treserva har minskat med 50 procent mellan 2018 och 2019. 
FREDA-kortfrågor är det verktyg som används i staden för att upptäcka våldsproblematik 
och behov av att öka tillämpningen av instrumentet finns. 

Stora satsningar har gjorts för att utveckla evidensbaserade arbetssätt och metoder för 
personer med psykisk ohälsa. Flera stadsdelsförvaltningar uppger att kompetensen är hög 
men att den systematiska uppföljningen behöver stärkas för att även vara en del av 
kvalitets- och verksamhetsutvecklingen. Det finns fortsatt ett behov av insatser i form av 
olika former av sysselsättning där IPS är en evidensbaserad insats. Staden har med hjälp 
av statliga stimulansmedel satsat för att öka förutsättningar för dessa insatser men behov 
av samordning och organisering kvarstår. 

Stadsledningskontoret ser som även framgår av stadsdelsnämndernas kvalitetsrapporter 
att det finns ett behov av att utveckla den systematiska uppföljningen men även ett behov 
av att utveckla tillämpningen av resultatet från uppföljningen i utvecklingsarbetet för 
stadsdelarnas verksamheter. 

Behov av fortsatt utvecklingsarbete 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) framhåller att 
socialtjänsten är ett område som identifierats ha ett stort antal kunskapsluckor som 
bedömts vara av särskild strategisk betydelse. Behovet av ytterligare kunskapsutveckling 
bedöms vara stort. Att det saknas vetenskaplig kunskap om vilka effekter som olika 
specifika insatser och metoder har innebär inte att socialtjänsten per automatik ska sluta 
att använda dem. Det kan även anses som etiskt problematiskt att avstå från insatser som 
teoretiskt skulle kunna hjälpa och som upplevs fungera väl av verksamheter och brukare. 
En fråga att beakta i framtida upphandling och utveckling av stadens verksamheter är att 
det inom stadens samtalsmottagningar och flera av de vård- och stödinsatser som staden 
upphandlar, erbjuds olika former av psykoterapi. Vid kartläggningen av insatser på 
institution för vuxna med missbruk framgår att 60 procent av metoderna som erbjuds är 
kognitivbeteende terapi (KBT) som är en form av psykoterapi. I förarbetena till 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 20 (23) 
   
   

socialtjänstlagen framgår att psykoterapi inte är ett ansvar för socialtjänsten att 
tillhandahålla utan ett ansvar för den regionala hälso- och sjukvården. Ansvarsfrågan har 
varit föremål för avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen.   

Kartläggningen kommer att lämnas till stadsdelsförvaltningarna och social 
resursförvaltning som en bas för fortsatt arbete i deras budgetuppdrag inom området 
evidensbaserad praktik. Kartläggningen lämnas också till genomförandeorganisationen 
för de nya socialnämnderna som information inför fortsatt arbete. 
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Ny nämndorganisation 2021  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 om förändring av stadens nämndorganisation. 
Göteborgs Stad ska bilda nya nämnder för äldreomsorg och hemsjukvård, stöd till 
personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och övrig socialtjänst. 
Stadsdelsnämnderna och social resursnämnd kommer att avvecklas. De fyra nya 
socialnämnderna kommer att vara ansvariga för att säkerställa att individ- och 
familjeomsorgsverksamheter i staden använder sig av evidensbaserade metoder och 
arbetssätt. 

Projektet Ny nämndorganisation 2021 ska bidra till en samordnad, effektiv och 
ändamålsenlig hantering av organisationsförändringen. Projektorganisationen innehåller 
flera delprojekt, varav Delprojekt individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst är 
ett. Stadsledningskontoret har haft ett antal möten med delprojektledarna inom IFO-ÖS 
för att säkerställa att frågan om kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik 
omhändertas i den nya organiseringen. Frågorna är av stor strategisk betydelse för de nya 
nämnderna och måste hanteras av de nya ledningsgrupperna i förvaltningarna.  

I tjänsteutlåtande utfärdat 2020-03-30 (diarienr 0603/20) Förutsättningar för inrättande av 
fyra regionala nämnder, beskrivs i bilaga 2 Individ- och familjeomsorg samt övrig 
socialtjänst, verksamhetsområden i de nuvarande nämnderna. Här nämns att det i 
nuvarande organisation av staden finns ett arbete kring vissa stadsövergripande sociala 
utvecklingsfrågor inom verksamhetsområdet Social utveckling på social 
resursförvaltning. Området utför bland annat framtagande av kunskapsunderlag och 
utbildning, samt samordnar och ger övergripande stöd till stadens socialtjänst vad gäller 
evidensbaserad praktik.  

I genomförandet av den nya nämndorganisationen behöver den fortsatta hemvisten för 
dessa frågor värderas. Antingen kan hanteringen av dessa frågor hållas samman hos en av 
nämnderna eller fördelas till flera. Enligt den bedömning stadsledningskontoret redogör 
för i tjänsteutlåtandet, bör utgångspunkten vara att hanteringen ska utgöra en del av 
uppdraget för var och en av de fyra nämnderna. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Kunskapsstyrningen är en del av utvecklingen mot en evidensbaserad praktik. Den 
evidensbaserade praktiken bedrivs i det individuella arbetet mellan handläggare och 
brukare och beskrivs som en noggrann och öppet redovisad tillämpning av den för 
tillfället bästa kunskapen för beslutsfattande om åtgärder (insatser, metoder) till enskilda 
personer. Kunskapsstyrningen ska ge förutsättningar för och leda mot en evidensbaserad 
praktik. Stadsledningskontoret har över tid utvecklat sina arbetsformer för att på en 
strategisk nivå fortsatt bidra till en mer utvecklad kunskapsstyrning.  

Utifrån uppdrag givna av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen har 
stadsledningskontrot i ärende, diarienummer 0839/19 tjänsteutlåtande daterat 2019-10-31, 
diarienummer 0840/19 tjänsteutlåtande daterat 2020-03-17 samt diarienummer 1044/19 
tjänsteutlåtande daterat 2020-01-10 redogjort för uppdrag inom området ekonomiskt 
bistånd och försörjningsstöd.   

En avgörande del för en evidensbaserad praktik är att varje handläggare har tillräcklig 
kunskap och stöd i bedömningar av insatser och metoders resultat och effekter. Att vara 
uppdaterad om bästa tillgängliga kunskap/evidens är något som kräver tid och kunskap. 
Varje nämnd behöver resurser som tar fram kunskapsöversikter och som har till uppgift 
att förmedla kunskapen vidare i organisationen, både för att upprätthålla en 
evidensbaserad praktik och för att bidra till kunskapsstyrningen. Sådana resurser finns i 
nuvarande organisationer inom ramen för den verksamhetsnära forskningen i 
forskarskolan och inom verksamhetsutvecklingen i stadsdelsförvaltningarna och social 
resursförvaltning. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare samordning och utveckling 
krävs..  

Den nya nämndorganisationen bedöms ge möjlighet till att stärka arbetet med 
kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik då fokus på och kunskap om individ- och 
familjeomsorgens förutsättningar och möjligheter blir mer samlade. Med färre nämnder 
finns också samordningsvinster att realisera där genomförd kartläggning kan vara en 
grund att utgå från. När de nya nämnderna och förvaltningsledningarna inrättats har de 
ansvaret för en kunskapsstyrning som ger förutsättningar för en evidensbaserad praktik.  
Den nya organiseringen leder till att delar av det samordningsansvar som 
stadsledningskontoret har kommer att förändras och överföras till de nya 
socialnämnderna. Varje nämnd måste äga sin egen styrning inom området men en viss 
gemensam mininivå inom tillgången till insatser och metoder bör finnas. Under senare år 
har stadsdelsförvaltningarna utvecklat sin samordning genom till exempel arbetet med en 
samlad placerings- och inköpsfunktion (SPINK), gemensamma strategier inom 
ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd, Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat 
missbruk och beroende samt Yrkesresan. Redan etablerad samordning behöver 
omhändertas och förvaltas samtidigt som nya områden utvecklas för att utgöra bas för en 
likvärdig evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning.  

Kunskapsstyrningen bygger också på en uppföljning och analys av behov och resultat. 
Systematisk uppföljning kan ge goda underlag till ledning och nämnder för beslut om 
resurser och insatser. Systematisk uppföljning bidrar också till skapandet av beprövad 
erfarenhet. Nämnden för intraservice driver tillsammans med stadsdelsnämnderna en 
utveckling mot en integrerad uppföljning inom barn- och ungdomsvården. En sådan 
uppföljning finns inom missbruksområdet men behöver stärkas. Arbetet är en strategiskt 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Beslutsfattande
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20171113153517207
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viktig fråga och behöver fortsatt omhändertas i den nya nämndorganisationen. 
Stadsledningskontoret kommer fortsatt följa frågan. 

Genomförd kartläggning visar att verksamheterna använder flertalet insatser och metoder 
som kan innebära förutsättningar för en kunskapsbaserad verksamhet. Kartläggningen ger 
en intressant bas för det fortsatta strategiska arbetet i de nya socialnämnderna med att 
planera och prioritera för vilka insatser och metoder som bör användas i staden. Det kan 
dock konstateras att arbetet inom socialtjänsten i Sverige i för liten utsträckning bedrivs 
utifrån kunskap om effekten av olika insatser, arbetssätt och metoder. Det finns därför ett 
behov av insatser till stöd för en fortsatt kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Det 
kräver ett nationellt strategiskt utformat stöd och ett målmedvetet och starkt engagemang 
hos kommunerna. Socialtjänsten är underförsörjd med kunskapsstöd. Ett fortsatt aktivt 
arbete både nationellt genom till exempel NSK-S och regionalt inom GR är viktiga delar 
för kunskapsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen. 

En mängd olika insatser och utvecklingsarbeten pågår för att nå en evidensbaserad 
praktik. Då kunskapen hela tiden utvecklas och förändras kan arbetet aldrig anses vara 
färdigt eller målet nått. Arbetet måste ständigt följas upp och utvärderas och ständiga 
förbättringar leda till ny kunskap som förförflyttar det sociala arbetet framåt. Staden har 
tillfälle att i samband med omorganiseringen av stadsdelarnas verksamhet skapa en 
organisation och stödstruktur som bär kunskapsstyrningens samtliga delar och möjliggör 
en evidensbaserad praktik. Inom ramen för stadsledningskontorets uppdrag avseende 
ledning och styrning samt uppföljning och uppsikt fortsätter stadsledningskontoret följa 
frågan kring en evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning. 

 

 

 

Lisbeth Nilsson 

Direktör Välfärd och Utbildning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Redovisning av uppdrag att säkerställa att 
metoder och arbetssätt inom individ- och 
familjeomsorgen är evidensbaserade  
§ 580, 0398/19 

Beslut 
Enligt yrkande från M, L och C: 

1. Redovisning av uppdrag att säkerställa att metoder och arbetssätt inom individ- och 
familjeomsorgen är evidensbaserade antecknas. 

2. Uppdraget givet i budget 2019 att säkerställa att metoder och arbetssätt inom individ- 
och familjeomsorgen är evidensbaserade förklaras ej som fullgjort och 
stadsledningskontoret får i uppdrag att fortsatt arbeta med systematisk uppföljning 
och analys, samt med utveckling och förbättring, för att fortsätta utvecklingen mot en 
evidensbaserad praktik inom området individ- och familjeomsorg. Detta med 
återrapportering under våren 2020. 

3. Stadsledningskontoret och berörda nämnder får i uppdrag att integrera den 
systematiska uppföljningen av stadens arbete med att uppnå en evidensbaserad 
praktik inom individ- och familjeomsorgen i det vardagliga dokumentationsarbetet i 
Treserva. 

4. Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra en mer ingående genomlysning av 
socialtjänsten, vilken ska fokusera på vilka delar av socialtjänstens arbete och 
processer som bedrivs utifrån evidensbaserade insatser, arbetssätt och metoder. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 19 juni 2019, § 524. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 maj 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 14 juni 2019. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från 
M, L och C den 14 juni 2019. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 
från M, L och C den 14 juni 2019. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna och Marina 
Johanssons yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-08-21 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkande från M, L och C och Nej för 
bifall till stadsledningskontorets förslag.” 

Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Jörgen Fogelklou (SD), 
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1 Inledning 
Rapporten är en del av den redovisning som stadsledningskontoret lämnar till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avseende uppdrag i budget 2019 
gällande att säkerställa att metoder och arbetssätt inom individ- och 
familjeomsorgen är evidensbaserade samt uppdrag i kommunstyrelsens beslut 
den 21 augusti 2019, § 580. Kartläggningen har genomförts tillsammans med 
representanter från social resursförvaltning och även företrädare för SPINK och 
INK har bidrag med kunskap och underlag.  

I diskussioner om socialtjänstens arbete används ibland begreppen arbetssätt, 
insatser respektive metoder utan att man gör någon åtskillnad mellan dessa. 
Inom ramen för kartläggningen har vi valt att använda begreppet arbetssätt som 
ett vidare begrepp vilket innefattar även de delar av arbetet som inte är riktat 
direkt till klienter och brukare. Begreppet insatser reserveras därmed för 
åtgärder som riktar sig direkt till (enskilda eller grupper av) klienter och 
brukare. För att det ska vara frågan om en metod krävs dessutom att det rör sig 
om strategiskt utformade, planmässiga och systematiska aktiviteter som 
används i klientarbetet eller för att reglera klientarbete. 

Individ- och familjeomsorgens arbete utgår från en gemensam systematiserad 
process som beskrivs i välfärdens processer.  

 

Vid kartläggningen har Socialstyrelsens Nationella riktlinjer varit en källa att 
utgå från som vägledning för om insatser arbetssätt och metoder haft ett 
vetenskapligt stöd för de kartlagda insatserna och metoderna. Socialstyrelsen 
ger tre olika typer av rekommendationer:  

• rekommendationer med rangordning 1–10,  
• rekommendationen FoU och  
• rekommendationen icke-göra.  

Rekommendationer med rangordningen 1–10 är åtgärder som hälso- och 
sjukvården eller socialtjänsten bör, kan eller kan i undantagsfall erbjuda vid ett 
visst tillstånd.  Det finns inga exakta gränser i den 10-gradiga skalan för vad 
som är till exempel en bör- eller en kan-rekommendation. Varje rangordning 
bedöms utifrån sammanhanget samt de förutsättningar som gäller inom det 
aktuella riktlinjeområdet.  I riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och 
beroende har bör främst använts för rekommendationer med prioritet 1–3, kan 
för prioritet 4–7 och kan i undantagsfall för prioritet 8–10. Rekommendationen 
”Icke-göra” innebär att åtgärden inte bör erbjudas alls. Rekommendationen 
”FoU” innebär att åtgärden enbart bör erbjudas inom ramen för forskning och 
utveckling i form av systematisk utvärdering. 

För att veta om de bedömningsinstrument, insatser och metoder som används 
ger effekt sammanställer Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
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(SBU) systematiska kunskapsöversikter. Systematiska översikter bidrar till en 
evidensbaserad praktik genom att presentera kunskapsöversikter med ett samlat 
vetenskapligt underlag. Förenklat kan man beskriva en systematisk översikt 
som en sammanställning över forskningsresultat. Den vetenskapliga 
forskningen är grunden men också etik, ekonomi, brukarperspektiv och ibland 
offentlig statistik vägs in i översikterna. Ju mer välgjord forskning som finns 
desto säkrare är resultaten i översikten. Bäst är om det finns välgjorda svenska 
eller nordiska studier men även om forskning från andra länder kan vara 
relevant och ge viktig kunskap. Hur många studier som att utgå från har också 
betydelse. Med en studie kan man oftast bara spekulera om effekterna men med 
flera studier kan man undersöka om resultatet är stabilt eller varierar. 
Evidensstyrka beskriver hur tillförlitlig forskningen är. Evidensstyrkan i 
översikterna graderas i olika nivåer där man tar hänsyn till tillförlitligheten till 
ett visst resultat i de studier som ingår i översikten. Tillförlitligheten påverkas 
av om det finns risk för snedvridning på grund av låg kvalitet i studierna, om 
antalet studier och deltagare är lågt, om studierna visar olika resultat eller om 
det fattas studier. Dessutom bedöms hur överförbara resultaten från utländska 
studier är till svenska förhållanden. Efter en samlad bedömning graderas 
evidensstyrka för ett resultat i fyra i nivåer från mycket låg tillförlitlighet (där 
tillgängliga studier inte är tillräckligt bra gjorda och där nya sannolikheten är 
stor att ny forskning kommer att ge annorlunda resultat), till hög tillförlitlighet 
(där resultatet bygger på studier utan försvagande faktorer och där 
sannolikheten är mycket låg att ny forskning kommer ge ett annorlunda 
resultat). Insatser och metoder behöver dock inte sakna effekt bara för att man i 
en kunskapsöversikt inte funnit tillräckligt stöd för en viss evidensstyrka utan 
innebär att det inte finns studier som ger tillräckligt starkt vetenskapligt 
underlag för att göra bedömningen. SBU lämnar till skillnad från 
Socialstyrelsen inte några rekommendationer översikten visar bara hur 
tillförlitligt resultatet av en insats är utifrån det samlade vetenskapliga 
kunskapsläget vid en viss tidpunkt.    

Också Socialstyrelsens Metodguide har använts i kartläggningen. I 
Metodguiden samlar Socialstyrelsen bedömningsmetoder och insatser som är 
aktuella för socialt arbete i Sverige. Att en metod finns med i Metodguiden 
innebär inte att Socialstyrelsen rekommenderar den framför andra. Syftet med 
guiden är att ge objektiv och transparent information till verksamheter som vill 
bedriva en evidensbaserad praktik. 

I kartläggningen har endast övergripande kontroller av kunskapsläget för 
enskilda insatser och metoder gjorts.  I det fortsatta arbetet i verksamheterna 
krävs fördjupade analyser av behov och hur kunskapsläget ser ut i förhållande 
till dessa. När en ny insats introduceras är det viktigt att även beakta vilket 
vetenskapligt stöd som finns för insatsen men också vilken beprövad erfarenhet 
och brukares erfarenheter bör beaktas. 

Att det saknas vetenskaplig kunskap om vilka effekter som olika specifika 
insatser och metoder har innebär inte att socialtjänsten per automatik ska sluta 
att använda dem. Det kan även anses som etiskt problematiskt att avstå från 
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insatser som teoretiskt skulle kunna hjälpa och som upplevs fungera väl av 
verksamheter och brukare. 

SBU samlar vetenskapliga kunskapsluckor inom bland annat området 
socialtjänst för att visa var det behövs ny forskning. Målet är att den framtida 
forskningen ska riktas mot forskningsprojekt som i slutändan gör nytta i 
vardagen för brukare, patienter och närstående. SBU framhåller att 
socialtjänsten och barn och unga är två av de områden som identifierats ha ett 
stort antal kunskapsluckor som bedömts vara av särskild strategisk betydelse. 
Behovet av ytterligare kunskapsutveckling bedöms vara stort.  

2 Kartläggningens 
genomförande 

Under 2019 genomfördes en gemensam kartläggning av 
stadsdelsförvaltningarnas öppenvård och användning av systematiska 
bedömningsinstrument inom den sociala barn och ungdomsvården. Denna 
kartläggning har i relevanta delar använts som underlag till nu aktuell 
genomlysning. 2016 genomfördes en kartläggning av Stadens insatser, 
arbetssätt och metoder som utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
vård och stöd vid missbruk och beroende. Denna kartläggning har också i 
relevant delar använts som underlag i kartläggningen  

En genomgång av stadens gemensamma resurser inom Social resursförvaltning 
har genomförts som underlag till kartläggningen. För att få överblick över de 
metoder som erbjuds av externa leverantörer har stadens samtliga ramavtal 
gällande insatser till enskilda inom individ- och familjeomsorgen gåtts igenom. 
De metoder som leverantören förbundit sig att kunna leverera har förtecknats i 
förhållande till det ramavtal som berörts. 

Inom respektive område barn och unga och vuxen har sedan ett antal områden 
identifierats och parats ihop med metoderna som erbjuds såväl internt som 
externt. Indelningen är gjord på en relativt övergripande nivå och inom individ- 
och familjeomsorgen används i olika sammanhang olika logiker för att beskriva 
verksamheten, vilket också leder till att rapporten inom barn- och unga 
respektive vuxenområdet har en delvis olika disposition. 

Sammanställningen ger en bild över vilka metoder som används inom 
respektive område och vilken utförare som erbjuder metoden. Detta är den 
första sammanställningen i sitt slag i staden och ger en bas för det fortsatt 
strategiska arbetet med att planera och prioritera för vilka insatser och metoder 
som bör användas i staden. Av den nu genomförda kartläggningen är det dock 
svårt att dra tillräckliga slutsatser om i vilken utsträckning metoderna faktiskt 
används och i vilken omfattning brukarna erbjuds metoderna på ett likvärdigt 
sätt över staden. Det är också omöjligt att dra slutsatser om i vilken utsträckning 
metoderna som erbjuds faktiskt följer de manualer eller den systematik som 
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finns för respektive metod, dvs hur metodtrogen varje enskild utförare eller 
behandlare är. För detta krävs ytterligare fördjupande uppföljningar.  

För inhämtade av kunskap om olika metoders effekt och resultat har 
Socialstyrelsens metodguide används. SBUs översikter och beskrivning av 
vetenskapliga kunskapsluckor har också legat till grund för 
kunskapsinhämtningen. Inom områden där Socialstyrelsen utkommit med 
nationella riktlinjer har dessa använts. 

Kartläggningen kommer att lämnas till stadsdelsförvaltningarna och social 
resursförvaltning som en bas för fortsatt arbete i deras budgetuppdrag inom 
området evidensbaserad praktik. Kartläggningen lämnas också till 
genomförandeorganisationen för de nya socialnämnderna som information inför 
fortsatt arbete. 

3 Läshänvisning 
Nedanstående redogörelse är uppdelad i två delar. En del som beskriver den 
sociala barn- och ungdomsvården och en del som beskriver insatser metoder 
och arbetssätt för vuxna.  

Delen som rör barn och unga inleds med en beskrivning av gemensamma 
förhållningssätt och arbetsmetoder som återfinns i hela eller delar av 
arbetsprocessen. Därefter beskrivs metoder som används under utredningen, i 
denna beskrivning ingår systematiska bedömningsinstrument. Därefter beskrivs 
metoder som används inom de insatser som ges efter att ett beslut om insatser 
fattas. Insatserna rör en mängd olika behovs- och problemområden och kan ges 
både i stadens egen verksamhet och i extern regi. Indelning av vård-, stöd- och 
behandlingsinsatserna för barn och unga och dess familjer utgår från de 
aktualiseringsorsaker som förespråkas av Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) i deras projekt Verksamhetssystem som stöd för systematisk uppföljning 
- förslag till generella variabler och brukarfrågor för uppföljning av 
socialtjänstens stöd: 

• Våld inom familjen 
• Brister i omsorgen 
• Psykisk ohälsa 
• Riskbruk, missbruk och beroende (hos den unge) 
• Kriminalitet och normbrytande beteende (hos den unge) 
• Skolrelaterad problematik 
• Ensamkommande barn 

 
Metoderna som beskrivs i avsnittet används av antingen verksamheter inom 
Göteborgs Stad eller av externa leverantörer som Staden upphandlat. De 
metoder som är mest spridda beskrivs till innehåll och vetenskaplig förankring. 
Även de metoder som genom vetenskaplig prövning visat sig ha effekt inom 
aktuellt område har också beskrivits även om användningen inte är särskilt 
spridd. När det är möjligt anges också hur många interna respektive externa 
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utförare som använder sig av metoden. Observera dock att detta inte ger en total 
bild över i vilken utsträckning respektive metod faktiskt används i de enskilda 
ärendena. Avsnittet avslutas med en sammanfattande beskrivning av området. 

Avsnittet som rör insatser metoder och arbetssätt för vuxna personer omfattar 
både stadens egna verksamheter såväl som externa verksamheter. Områdena har 
delats in i: 

• Insatser arbetssätt och metoder för personer med missbruk 
• Insatser arbetssätt och metoder vid våld och utsatthet. 
• Insatser arbetssätt och metoder för psykisk hälsa 

Insatser arbetssätt och metoder för personer med missbruk inleds med en 
beskrivning av standardiserade utrednings och uppföljningsinstrument samt 
skattningsinstrument för att tidigt upptäcka risk och missbruk av alkohol och 
narkotika. Därefter beskrivs metoder och arbetssätt som tillämpas i staden såväl 
som i de upphandlade insatserna och benämns som psykologisk och psykosocial 
behandling. I det följande beskrivs de insatser som benämns som sociala 
stödinsatser och erbjuds personer med missbruk och därefter insatser till 
personer med missbruk av spel om pengar 

Denna del av kartläggningen har utgångspunkt i rekommendationer som 
återfinns i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 
och beroende samt en redovisning av hur rekommendationerna gällande de 
olika insatserna skattas från 1 till 10. 

Kartläggningen redogör även för arbetssätt, insatser och metoder som erbjuds 
vid våld och utsatthet. Dessa insatser kan benämnas som psykosocialt stöd eller 
omsorg. 

Kartläggningen redogör för stadens egna insatser arbetssätt och metoder såväl 
som de som upphandlas. Underlag för stadens egna insatser utgår från det som 
rapporterats av stadens verksamheter. Underlaget gällande de externa 
vårdgivarna utgår från underlag från upphandling men även utifrån de 
uppföljningar som genomförs av stadsdelsförvaltningarnas samlade placerings 
och inköpsfunktion, SPINK. Observera dock att detta inte ger en total bild över 
i vilken utsträckning respektive metod faktiskt används i de enskilda ärendena. 
Avsnittet avslutas med en sammanfattande beskrivning av området. 
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4 Metoder inom den sociala 
barn- och ungdomsvården 

4.1 Gemensamma förhållningssätt och 
arbetssätt 

Förutom särskilda metoder som tar sikte att behandla eller förebygga inom ett 
särskilt behovsområde finns förhållningssätt och arbetssätt som används i hela 
eller delar av arbetsprocessen. Det kan till exempel handla om metoder som 
syftar till att underlätta kommunikation eller öka motivationen till förändring 
men också särskilda metoder för uppföljning kan vara aktuella. Dessa metoder 
beskrivs i nedanstående avsnitt. 

4.1.1 Motiverande samtal, MI 
MI, motiverande samtal (motivational interviewing) är en samtalsmetod som 
används i rådgivning och behandling för att under lätta förändringsprocesser. 
Behandlarens roll är att hjälpa individen att formulera en egen förståelse av sitt 
problem, egna argument för förändring, och att stärka dennes beslut och 
åtagande att genom föra förändringen. MI är främst ett förhållningssätt för 
rådgivning men används också inom vissa delar av individ- och 
familjeomsorgen som en särskild metod, främst riktad mot missbruksarbete. MI 
är en av de metoder som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella 
riktlinjer för missbruk och beroende.  

MI är en av de ”basmetoder” som verksamheterna fortlöpande utbildar 
handläggare och utförare i för att upprätthålla en verksamhet som motiverar och 
ger stöd till den enskilde att utveckla sina egna förmågor till förändring. MI 
används inte enbart inom den sociala barn- och ungdomsvården utan tillämpas 
inom hela individ- och familjeomsorgen.  

Satsningar i det centrala komptensanslaget (budgetpost 
Personal/kompetensförsörjning) har varit viktiga förutsättningar för att över tid 
fortsätta att upprätthålla kompetensen inom ett område med stor 
personalomsättning. 

4.1.2 Tejping 
Tejping är en metod för att underlätta kommunikation med hjälp av visuell 
gestaltning och riktar sig bland annat till barn. Tejping innebär att barnet får 
använda målade träfigurer för att gestalta sitt nätverk, sin livssituation, 
konflikter eller en traumatisk upplevelse. Metoden syftar till fördjupad kontakt 
och till att ge barnet en förstärkt förmåga att uttrycka sig. Det hela utspelar sig 
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på en ”scen”, som tejpas upp på ett bord. För mindre barn kan scenen utgöras av 
en sandlåda på ett bord. Tejping är inte en manualbaserad metod och omfattning 
och intensitet kan därför variera. SBU har identifierat ett par kunskapsluckor 
kopplat till tejping där forskning är önskvärt. 

Tejping används brett inom den sociala barn- och ungdomsvården både av 
myndighetsutövande socialsekreterare och av utförare. Medel ur det centrala 
kompetensanslaget (budgetpost Personal/kompetensförsörjning) har använts för 
att utbilda personal inom metoden. 

4.1.3 Ett hem att växa i – utbildning för jour- och 
familjehem 

Sedan den 1 januari 2013 är alla kommuner skyldiga att erbjuda jour- och 
familjehem den utbildning de behöver. Socialstyrelsen har tagit 
fram utbildningsmaterialet Ett hem att växa i, som bygger på barnkonventionen, 
aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och 
familjehem. Samtliga stadens familjehemsenheter använder sig av utbildningen. 

SBU framhåller att fler primärstudier behövs inom området och de insatser som 
förekommer i Sverige behöver utvärderas och undersökas vetenskapligt. 

4.1.4 Vägledande samtal, ICDP  
Vägledande samtal (ICDP, International Child Development Programme) är ett 
samspelsprogram vars målsättning är att stödja och främja psykosocial 
omsorgskompetens hos personer som ansvarar för barns omsorg. Fokus är det 
positiva samspelets avgörande betydelse. 

Vägledande samtal används av samtliga stadens familjehemsenheter som metod 
för att stödja stadens familjehem. SBU framhåller att området är behäftat med 
vetenskapliga kunskapsluckor ytterligare behöver beforskas. 

4.1.5 Feedback-informerad terapi, FIT  
FIT är en metod för direkt återkoppling i anslutning till en insats utförande. 
Metoden går ut på att regelbundet och formaliserat få feedback från brukaren 
om allians och behandlingsresultat. Feedbacken används för att anpassa och 
modifiera sitt arbetssätt till brukarens preferenser och behov. Den öppna 
dialogen mellan behandlare och brukare förbättrar resultaten och risken för 
tidiga avhopp antas minska. Feedback-informerad terapi är avsedd för alla som 
arbetar med samtal som förändringsverktyg, såsom psykoterapeuter, 
socionomer, kuratorer, specialpedagoger samt studerande inom dessa yrkes-
områden. I kvalitetsrapporten 2018 angav åtta stadsdelsförvaltningar att de 
under genomförandet av insatser använder en särskild  
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4.1.6 Traumamedveten omsorg, TMO 
Flera externa leverantörer anger i ramavtal som berör ensamkommande 
flyktingbarn att de har ett förhållningssätt som utgår från traumamedveten 
omsorg (TMO). TMO är ingen behandlingsform, utan en forskningsbaserad 
vägledning för förståelse, bemötande och ett förhållningssättför hur viktiga 
vuxna kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma. TMO vilar på 
traumaförståelse i grunden och utgörs av tre pelare-trygghet, relation och 
coping. TMO är inte vetenskapligt prövad.  

4.1.7 Letterbox Club 
Barn som placeras i familjehem eller på institution har som grupp klart sämre 
skolresultat än barn som inte är placerade. Det finns starka samband mellan 
dåliga skolresultat och en rad psykosociala problem i ung vuxen ålder för dessa 
barn. Mycket tyder på att tidiga ”skolmisslyckanden” spelar en avgörande roll – 
att barnen inte knäcker läskoden i samma takt som sina klasskamrater och att de 
tidigt blir efter i matematik.  

Letterbox Club Sverige är en intervention som vänder sig till barn 6–11 år som 
lever i socialt utsatta situationer. Syftet är att stimulera lusten till lärande och 
möjliggöra vardagslärande av god kvalitet. Det görs genom att paket med 
noggrant utvalda böcker och spel skickas hem till barnet, en gång i månaden 
under sex månader. 

Under 2014–2016 har tre pilotprojekt av Letterbox Club Sverige genomförts, i 
Stockholm och i Jönköpings län vilket har utvärderats. Förutom de i matematik 
och läsning utvärderades arbetet genom enkäter till barnen och intervjuer med 
ett urval av barn och deras föräldrar. Forskare från Institutionen för socialt 
arbete och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas 
didaktik på Stockholms universitet gjorde analyserna och resultaten har ansetts 
vara lovande.  

Samtliga stadsdelsförvaltningar deltar i arbetet med Letterbox Club. 

4.1.8 Skolfam 
Skolfam är en arbetsmodell för att stärka skolresultat i grundskolan för barn i 
familjehem. Skolresultaten står i fokus. Konkret går det till så att barn, 
socialsekreterare, familjehemssekreterare, psykolog och specialpedagog 
tillsammans kartlägger elevens styrkor och eventuella luckor i svenska och 
matematik, bedömer relationen mellan elev och lärare, bedömer elevens 
intellektuella begåvning, kognitiva, sociala och praktiska färdigheter och 
elevens känslomässiga status. Denna kartläggning ligger sedan till grund för en 
plan som skapas av skolpersonalen, familjehemmet och Skolfam-teamet 
tillsammans. Skolfam är vetenskapligt prövad och studier ger lovande resultat. 
Ytterligare forskning pågår och kommer att publiceras under året. 
Verksamhetsuppföljning visar att barn inom Skolfam har högre betyg än andra 
placerade barn. Samtliga stadsdelsförvaltningar har tillgång till Skolfam genom 
stadens åtta Skolfamteam.  
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4.1.9 Västermodellen 
Västermodellen (eller Västernorrlandsmodellen) är en uppföljningsmodell som 
syftar till ökad delaktighet för de barn och unga som har kontakt med 
socialtjänsten och för socialsekreterare som möter barnen. Barns och 
ungdomars egna erfarenheter och uppfattningar efterfrågas och ligger till grund 
för verksamhetsförbättringar.  Modellen bygger på intervjuer med barn och 
unga som haft kontakt med socialtjänsten och frågor ställs om deras 
erfarenheter av mötet och deras idéer om hur det skulle kunna bli bättre. 
Intervjuerna och socialsekreterarnas erfarenheter av att lyssna på barn 
sammanställs och den professionella kunskapen systematiseras. 

Arbetet enligt Västermodellen utvärderas med stöd av GR/FoU i Väst. Åtta 
förvaltningar i staden deltar i arbetet. Flera av de deltagande förvaltningarna har 
i kvalitetsrapporterna beskrivit att åtgärder vidtagits i verksamheterna utifrån de 
synpunkter barn och unga lämnat i intervjuerna.  

4.2 Utrednings- och bedömningsmetoder 
inom den sociala barn- och 
ungdomsvården 

4.2.1 Barns behov i centrum - BBIC 
BBIC det arbetssätt som används inom den sociala barn- och ungdomsvården. 
BBIC innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning 
av myndighetsutövningen. BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa 
upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom 
att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till 
föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en 
bedömning av vad som är barnets behov. BBIC ger dock inte en heltäckande 
beskrivning av krav som ställs på handläggning och dokumentation i 
socialtjänsten utan måste kompletteras med annan kunskap. BBIC blir en 
bottenplatta för utredningen och bedömningen men kan inom olika områden 
behöva kompletteras med systematiska bedömningsinstrument som utvecklats 
utifrån vissa specifika behov och indikationer. Med bedömningsinstrument 
avses ett formulär med fastställda frågor. 

4.2.2 Systematiska bedömningsinstrument 
Totalt används sex olika bedömningsmetoder inom myndighetsutövningen inom 
barn och unga.  

Fyra av bedömningsinstrument berör våld och ett av dessa, FREDA, används av 
samtliga stadsdelar utifrån ett gemensamt beslut om implementering 2019. 
Utvecklingen av FREDA är ett uppdrag från regeringen till Socialstyrelsen och 
målgruppen är vuxna som utsätts för våld. Inom plattformsarbetet pågår en 
uppföljning av implementeringsarbetet som ska ligga till grund för eventuella 
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ytterligare åtgärder. Uppföljningen visar att några stadsdelar inte använder 
FREDA inom barn- och ungavården och att utvecklingspotential finns.  

Tre stadsdelsförvaltningar använder PATRIARK som är PATRIARK består av 
vägledning för bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld. 
PATRIARK är inte kvalitetsgranskat av Socialstyrelsen.  

SARA:SV är en checklista som används för att bedöma risken för upprepat 
partnervåld. Den svenska versionen av SARA (SARA:SV) är att betrakta som 
en kortversion, det vill säga en förkortad och förändrad version av den 
ursprungliga SARA. Vid utvecklingen av SARA:SV var syftet först och främst 
att checklistan skulle användas i polisiär kontext men användningsområdet har 
sedan vidgats till andra kontexter, som kriminalvård, socialtjänst och psykiatri. 
SARA:SV är inte utvärderad för socialtjänstens verksamhet. SARA används av 
en stadsdelsförvaltning.  

 iRiSk är ett strukturerat bedömningsinstrument som är tänkt att användas i 
barnavårdsärenden där barn varit utsatta för våld eller bevittnat våld mellan 
närstående vuxna. Instrumentet är framtaget av en svensk forskargrupp. 
Intervjuerna är konstruerade så att barn får möjlighet att göra sin röst hörd och 
berätta vad de varit med om. Även vuxenintervjuerna har ett barnperspektiv i 
bemärkelsen att fokus ligger på barnets situation och hur barnet påverkas av 
våldet och barnets upplevelse av trygghet och säkerhet i relation till 
omsorgspersonerna. iRiSk-intervjuerna kompletterar instrument och metoder 
med delvis annorlunda fokus (t.ex. SARA, FREDA, SAVRY, Signs of Safety). 
iRiSk-intervjuerna är halvstrukturerade och kompletteras med 
självsvarsformulär. Även psykisk hälsa ingår som en viktig komponent. 
Materialet är kompatibelt med utrednings- och dokumentationssystemet BBIC. 
iRiSk prövas vetenskapligt och resultat ska presenteras under år 2020. En 
stadsdelsförvaltning använder iRiSk. 

I de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende ger 
Socialstyrelsen rekommendationer om vilka insatser och metoder som bör 
användas inom området1. Inom missbruks- och beroendevården fattas en rad 
beslut om åtgärder för personer med olika grad av alkohol- och 
narkotikaproblem, där olika bedömningsinstrument kan användas som del i ett 
beslutsunderlag. Sådana strukturerade metoder för kartläggning och bedömning 
av alkohol- och drogvanor har flera fördelar, till exempel är det ett snabbt sätt 
att samla in information, förvissa sig om att viktig information inte glöms bort 
och göra information jämförbar.  De kan användas för att välja åtgärder på rätt 
nivå, och för att följa utfallet av de åtgärder som brukaren har fått. I de 
nationella riktlinjerna inkluderas främst instrument som finns översatta och 
utprovade på svenska.  

ADAD (adolescent drug abuse diagnosis) är en standardiserad intervju som kan 
användas som underlag i utredningsarbete och vid behandlingsplanering, och 
som ett utvärderings- och uppföljningsinstrument. Det riktar sig till unga 
människor med social problematik och omfattar olika livsområden; fysisk hälsa, 

 
1 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Stöd för styrning och ledning. 
Socialstyrelsen, 2019 



 

Kartläggning av arbete och processer som bedrivs utifrån evidensbaserade insatser, 
arbetssätt och metoder inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad 

14 (44) 

Dnr 0398/19  
Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2020-05-25 

skolgång, arbete och sysselsättning, fritid och kamrater, familjeförhållanden, 
psykisk hälsa, kriminalitet, alkohol och narkotika.  Enligt Socialstyrelsens 
rekommendation (prioritet 4) kan socialtjänsten använda ADAD för att bedöma 
hjälpbehov för ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem. Avgörande för 
rekommendationen är att instrumentet fungerar väl enligt beprövad erfarenhet. 
Dock är det vetenskapliga stödet för validiteten osäkert, vilket har påverkat 
prioriteringen. ADAD används enligt kartläggningen inte av någon 
stadsdelsförvaltnings barn- och ungaenhet. Inom vuxenvården används ASI, 
Audit och Dudit som bedömningsinstrument för olika typer av missbruk, 
kunskap från dessa enheter kan inhämtas även för yngre målgrupper.  

Inom området bristande föräldraförmåga/brister i omsorgen, psykisk ohälsa och 
kriminalitet/normbrytande beteende används bedömningsinstrument i mycket 
liten skala. Inom området föräldraförmåga/brister i omsorg används inget på ett 
systematiskt sätt. 

4.2.3 Signs of safety, SoS 
Signs of Safety utvecklades i Australien och kan i grunden ses som en modell 
för utredning och uppföljning i socialt barnavårdsarbete i avsikt att säkerställa 
barns säkerhet och skydd. Signs of Safety är ett styrkebaserat förhållningssätt i 
arbetet med familjer som syftar till att skapa ett samarbete mellan familj och 
socialtjänst. Familjen ses som en aktiv aktör som bedöms ha bäst kunskap om 
dess situation och förmåga att lösa uppkomna problem, och socialtjänsten finns 
med för att stötta familjen. Det saknas mer kvalificerade svenska studier av 
Signs of Safety och även internationella studier bedöms vara otillräckliga. Det 
finns ett behov av studier utförda av externa forskare i en svensk kontext. Signs 
of Safety används i tre stadsdelsförvaltningar i staden. Uppföljning av metoden 
och dess implementering av gjorts av FoU Södertörn2. 

4.3 Utrednings- och bedömningsmetoder 
inom familjehemsvården 

Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att rekrytera och utreda 
familjehem, att erbjuda dem utbildning samt säkerställa att de bedriver en vård 
som håller god kvalitet.  

4.3.1 BRA-fam 
BRA-fam (bedömning vid rekrytering av familjehem) är en standardiserad 
bedömningsmetod som ska användas i ett initialt skede vid rekrytering av 
familjehem. Metoden är utarbetad av Socialstyrelsen i samarbete med praktiker 
och utgår från forskning och professionellas erfarenheter. Den består av ett 
instrument, en bedömningsmall och en manual. Instrumentet och 
bedömningsmallen ska användas för att systematiskt hämta in grundläggande 

 
2 Signs-of-Safety i praktiken. En studie om användning i Stockholms län. Francesca Östberg, Stefan 
Wiklund, Åsa Backlund, FoU Södertörns skriftserie nr 164/18 
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information om de familjer som anmält intresse för att bli familjehem. 
Informationen ska ligga till grund för om familjen ska utredas vidare. Samtliga 
stadens familjehemsverksamheter använder BRA-fam. I stadens ramavtal för 
konsulentstödd familjehemsvård ställs krav på att leverantören ska använda 
BRA-fam. 

4.3.2 Kälvestensmetoden 
Kälvestensmetoden är en halvstrukturerad intervjuform med forskningsunderlag 
och används vid utredning av jourhem, familjehem och adoptioner. Metoden 
har sin grund i psykodynamisk teori och syftar till att genom djupintervjuer få 
en tydlig bild av hur familjedynamiken ser ut, vilket är avgörande för det 
placerade barnets utveckling. Det som framkommer under processen ligger 
sedan till grund för beslut om familjens lämplighet och förmåga att ta emot ett 
placerat barn. Samtliga stadens familjehemsenheter använder sig av 
Kälvestensmetoden vid utredning av familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. 
I stadens ramavtal för konsulentstödd familjehemsvård ställs krav på att 
leverantören vid framtagande av underlag för stadens beslut om att godkänna ett 
familjehem ska ha en strukturerad utredningsmetod så som Kälvesten eller 
likvärdig. För att en utredningsmetod ska anses likvärdig med de nämnda 
metoderna ska enskilda och gemensamma djupintervjuer, hembesök och 
referenstagning ingå i utredningen.  

4.4 Biståndsbedömda insatser och metoder 

4.4.1 Våld i familj och nära relation  
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Ofta förbises barnens behov 
när mamman eller pappan utsatts för våld. Barn som utsätts för eller bevittnar 
våld är i en mycket utsatt position. I familjer där den ena föräldern misshandlas 
sviktar i regel båda föräldrarna i sin föräldraroll. Barn som upplevt våld i 
familjen måste uppmärksammas för att kunna få det skydd och stöd de behöver. 

Barn som utsatts för eller bevittnat våld är ingen enhetlig grupp, och olika barn 
kan behöva olika insatser. Det är därför viktigt att det finns tillgång till olika 
former av insatser. En socialnämnd bör kunna erbjuda barnets föräldrar och 
andra till barnet närstående råd och stöd samt insatser till våldsutövare utifrån 
barnets behov. Insatsen behöver anpassas till bland annat barnets ålder, 
erfarenheter och individuella förutsättningar och behov samt våldets karaktär.  

SBU har i en systematisk översikt avseende öppenvårdsinsatser för familjer 
barn utsätts för våld och försummelse konstaterat att endast ett fåtal insatser 
riktade till familjer där det förekommer våld och försummelse av barn har 
undersökts i forskningsstudier som gör det möjligt att bedöma effekterna av 
insatserna. Insatserna Project Support och Parent Child Interaction Therapy 
(PCIT) kan leda till att barnens utagerande beteende minskar. Insatser som 
riktas mot små barns anknytning till vårdnadshavaren, till exempel Attachment 
and Biobehavioral Catch-up (ABC), kan leda till att färre barn får så kallad 
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desorganiserad anknytning som är förknippat med senare utveckling av psykisk 
ohälsa och kamratsvårigheter.3 

 Project Support 

Metoden Project Support kan beskrivas som intensivt socialt arbete, där socialt 
stöd till föräldern i hemmiljö kombineras med träning av föräldrafärdigheter. 
Project Support ingår i SBUs översikt om öppenvårdsinsatser för barn och 
familjer där det förekommer våld och försummelse och har visats minska 
våldet. I förhållande till effekten menar SBU att kostnaderna är tämligen låga ur 
ett samhällsperspektiv. Project support används i sex av 
stadsdelsförvaltningarna.  

 Trappan-samtal 

När det gäller barn som bevittnat våld är det vanligast med så kallade ”Trappan-
samtal”, en krisintervention där barnet individuellt får möjlighet att berätta och 
prata om det som hänt med en utomstående vuxen. Trappanmodellen har 
utvärderats av FoU-stöd vid Regionförbundet i Uppsala län. Trappan-samtal är 
också den enskilt vanligt förekommande metoden både interna såväl som 
externa utförare erbjuder som insats till barn och unga som bevittnat våld. Åtta 
av tio stadsdelsförvaltningar angav i kartläggningen 2019 att Trappan-samtal 
erbjuds. Verksamheten Barnahus Göteborg erbjuder också i samverkan med 
föreningen Bojen samtal för barn som upplevt våld i familjen.  

 Möta pappor/personer med våldsproblematik 

Socialtjänsten har även ansvar för att personer som utövar våld erbjuds det stöd 
och den hjälp som de kan behöva. Insatser till våldsutövaren är av avgörande 
betydelse för att förebygga att våldet upprepas. Ett exempel på program som 
syftar till att påverka den våldsutövande förälderns insikter om barnets behov 
och föräldraskapet är Caring Dads.  Fyra stadsdelsförvaltningar erbjuder 
metoden Möta pappor/personer med våldsproblematik (MPV) som delvis 
bygger på Caring Dads. Metoden är inte vetenskapligt utvärderad. 
Verksamheterna Kriscentrum för män och Kriscentrum för kvinnor erbjuder 
också rådgivning, samtalsstöd och krisbearbetning. 

4.4.2 Brister i omsorgen 
Begreppet ”brister i omsorgen” inbegriper situationer då barnet utsätts för 
vanvård. Brister i omsorgen kan föreligga om barnet allvarligt missköts i fråga 
om hygien, kläder eller mat, att den materiella omsorgen om barnet brister 
allvarligt så att barnets hälsa äventyras eller att tillsynen eftersätts så att barnet 
inte får det skydd som är nödvändigt med hänsyn till hans eller hennes ålder. 
Brister i omsorgen kan också vara orsakade av att vårdnadshavarna har egna 

 
3 Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse. En systematisk översikt 
och utvärdering inklusive ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 280. ISBN 978-91-88437-22-8. 
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problem till exempel på grund av missbruk eller psykiska ohälsa och sjukdom. 
Gränsen mot psykisk misshandel kan i vissa fall vara svår att dra.  

Brister i omsorgen kan också föreligga om barnet inte behandlas på̊ ett adekvat 
sätt i förhållande till sin ålder. En annan situation som faller under begreppet 
”brister i omsorgen” är att föräldrarna utsätter barnets hälsa för en påtaglig risk 
att skadas genom att inte se till att barnet får lämplig sjukvård. Brister i 
omsorgen kan också föreligga vid djupgående konflikter mellan föräldrarna, där 
barnet får sitta emellan på ett sådant sätt att dess hälsa eller utveckling riskerar 
att skadas.  

Inom området brister i omsorgen finns ett relativt stort utbud av metoder för att 
utveckla föräldraförmåga och minska brister i omsorgen. Några av dessa är 
vetenskapligt prövade. Andra finns beskrivna i konstaterade vetenskapliga 
kunskapsluckor.  

 Barnorienterad familjeterapi, BOF 

Barnorienterad familjeterapi (BOF) används av sex stadsdelsförvaltningar och 5 
externa leverantörer. BOF är en psykoterapeutisk metod för barn och deras 
familjer. I metoden ingår kommunikationsformen tejping. Målgruppen är barn 
upp till cirka 10 år med psykisk ohälsa och deras familjer. Syftet är att utveckla 
familjens samspel och hitta nya sätt för föräldrarna att bemöta barnet för att 
främja barnets utveckling. SBU har identifierat vetenskapliga kunskapsluckor 
när det gäller barnorienterad familjeterapi (BOF) för familjer där man vet eller 
misstänker att barn har utsatts för någon form av våld eller försummelse och när 
det gäller barn med ADHD. Tillräcklig kunskap om metodens effekt saknas och 
behov av forskning är stort 

 Family Check-up 

Family Check-up (FCU) är en modell för att stödja och vägleda föräldrar och 
erbjuds i sju stadsdelsförvaltningars öppenvård. Den syftar till att minska barns 
beteendeproblem genom att stärka förälderns strategier och ledarskap i familjen. 
Målgruppen är föräldrar med barn mellan 2-17 år med beteendeproblem och 
metoden finns i sju av stadens egen öppenvårdsverksamheter. Enligt 
Socialstyrelsen har en svensk studie av Family check-up publicerats 2018 med 
positiva utfall gällande barnens beteendeproblem och hemsituation. Effekterna 
kvarstod vid uppföljning ett och två efter behandling. FCU ingår också i SBUs 
systematiska litteraturöversikt gällande förebygga psykisk ohälsa hos barn .4 Sju 
av de undersökta programmen  i översikten(varav FCU var ett av dessa) ansågs 
ha ett vetenskapligt stöd i internationell litteratur men effekterna var med få 
undantag små. 

 
4 SBU. Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. En systematisk litteraturöversikt. 
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 202. ISBN 
978-91-85413-38-6. 
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 Intensiv hemmabaserad familjebehandling, IHF 

IHF är en manualbaserad behandlingsmetod som bygger på socialekologiska, 
salutogena, beteendeorienterade och familjesystemiska teorier. Målgruppen är 
familjer med dysfunktionella beteenden i form av konflikter, beteendeproblem, 
skolproblem, otillräcklig tillsyn eller låg omsorgsnivå i familjen. Behandlingen 
sker oftast i familjens hem. Arbetet drivs av att team som består av en 
samordnare, en familjebehandlare och en ungdomsbehandlare. I vissa fall ingår 
även en färdighetstränare och en skolhandledare. SBU har identifierat en 
vetenskaplig kunskapslucka när det gäller IHF där man vet eller misstänker att 
barn utsatts för någon form av våld och försummelse. IHF används i två 
stadsdelar. 

 Marte meo 

Marte meo är en form av samspelsbehandling som ska hjälpa föräldrar att stödja 
en positiv utveckling hos barnet. Man utgår ifrån förälderns beskrivning av 
problemet. I processen använder man videokameran som ett verktyg och 
fokuserar på det positiva i samspelet och på de situationer där barnet känner sig 
förstått och uppmuntras på ett sätt som når fram. 

Marte meo används av sex av stadsdelsförvaltningarna. Även flera (sju) externa 
utförare erbjuder Marte meo vilket gör den till den metod som förekommer hos 
flest utförare.  

Marte meo är en av 30 psykosociala, pedagogiska och psykoterapeutiska 
insatser som undersöks i SBU:s systematiska översikt om metoder som används 
vid ADHD hos barn och vuxna. För Marte meo eller någon av de övriga 
metoderna kunde ingen studie, som uppfyllde översiktens kriterier, identifieras. 
Bland annat ställdes krav på att studierna skulle innefatta en jämförelsegrupp 
som inte fick insatsen, och på att studiedeltagarna skulle ha en ADHD-diagnos. 
SBU konstaterar därför att det inte går att bedöma effekterna av vare sig Marte 
meo eller någon av de övriga 30 metoderna som insats för personer med 
ADHD, på grund av det bristande vetenskapliga underlaget.  

 Parenting Young Children, PYC 

Parenting Young Children (PYC) är ett hembaserat föräldrastödsprogram som 
baseras på väl beprövade socialpedagogiska principer. PYC har inte genomgått 
någon kontrollerad vetenskaplig studie, men forskningen som programmet 
bygger på är evidensbaserad. Programmet syftar till att stödja inlärning och 
utveckling av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter. Initialt 
utvecklades och anpassades programmet till föräldrar med intellektuella 
funktionsnedsättningar. PYC används i sju av stadsdelsförvaltningarnas 
öppenvård och en extern utförare erbjuder insatsen. 

 De otroliga åren 

De otroliga åren (eng. the incredible years) är ett manualbaserat program med 
syfte att stödja föräldrar till barn med beteendeproblem eller känslomässiga 

https://www.sbu.se/sv/publikationer/kunskapsluckor/intensiv-hemmabaserad-familjebehandling-ihf-for-familjer-dar-man-vet-eller-misstanker-att-barn-utsatts-for-nagon-form-av-vald-och-forsummelse/
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problem. De otroliga åren ingår i en systematisk översikt från SBU. 
Programmet är ett av få program i Sverige som har ett visst vetenskapligt stöd 
för att förebyggande effekter kvarstår minst sex månader efter avslutad insats. 
Vissa begränsningar i underlaget finns dock.5 Metoden används i två 
stadsdelsförvaltningar. 

 Trygghetscirkeln  

Trygghetscirkeln (eng. Circle of security, CoS) utgår från anknytningsteorin att 
de barn som får sina behov av skydd och omvårdnad tillgodosedda utvecklar en 
trygg anknytning. Trygghetscirkeln har utvärderats av Örebro läns landsting i 
samarbete med Stockholms universitet, i studien framhålls att trygghetscirkeln 
inte räcker som enskild intervention, men kan byggas in i annat pågående 
behandlingsarbete och kan användas tillsammans med andra metoder för 
samspelsbehandling till exempel Marte Meo.  I utvärderingen framhölls att 
trygghetscirkeln verkar tillföra något väsentligt till den ordinarie behandling 
som de aktuella familjerna erbjudits.6 

 Ledarskapsträning för tonårsföräldrar, LFT 

LFT är ett riktat föräldrastöd i grupp som fokuserar på relation och 
kommunikation mellan föräldrar och tonåringen. Kursen vänder sig till föräldrar 
med barn i åldrarna 12 – 19 år. Ledarskapsträning för Tonårsföräldrar (LFT) är 
utvecklat inom Göteborgs Stad och har spridits till ett flertal kommuner i 
Sverige och utvecklades för (och i samarbete med) föräldrar som känner att de 
tappat greppet om sin tonåring. Programmet är inspirerat av olika PMT-program 
som De otroliga åren och Leadership training for parents men har också 
funktionell och strukturell familjeterapi samt anknytningsteori som några av de 
centrala teoretiska grunderna. Programmet syftar till att stärka föräldern i sin 
föräldraroll, bryta negativa samspelsmönster samt öka den positiva kontakten 
och den ömsesidiga respekten mellan förälder och barn. Programmet är inte 
vetenskapligt prövat. 

 COPE (Community Parent Education) och KOMET 

Målgruppen är föräldrar med barn (3–12 år) som upplever att de har behov av 
stöd i sitt föräldraskap. Den ursprungliga målgruppen var föräldrar till 
förskolebarn med uttalade beteendeproblem. Insatsen erbjuds i dag mer 
generellt till föräldrar med barn i åldrarna 3–12 år och som upplever behov av 
stöd i sitt föräldraskap. Det övergripande syftet är att ge föräldrar verktyg för att 
förstå och hantera sitt barns beteende. Genom att förbättra deras förmåga att 
hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer vill man förbättra 
samspelet och minska konflikterna samt risken att barnen utvecklar allvarligare 
beteendeproblem på längre sikt. Programmet syftar också till att utveckla 

 
5 SBU. Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. En systematisk litteraturöversikt. 
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 202. ISBN 
978-91-85413-38-6. 
6 Trygghetscirkeln för ett reflekterande föräldraskap. COS-P i Sverige – kunskapsspridning och 
prövning av ett psykoedukativt föräldraprogram, Neander, Risholm Mothander, 2015 



 

Kartläggning av arbete och processer som bedrivs utifrån evidensbaserade insatser, 
arbetssätt och metoder inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad 

20 (44) 

Dnr 0398/19  
Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2020-05-25 

stödjande nätverk bland föräldrar och att informera om samhällets stödinsatser. 
COPE används i tre av stadsdelsförvaltningarna. 

KOMET för föräldrar (barn 3–11 år) är ett manualbaserat program med syfte att 
stödja föräldrar som upplever att de ofta hamnar i konflikt med sitt barn. 
Programmet har utvecklats av Stockholms stad med internationella program 
som förlaga. Det kortsiktiga syftet är att öka föräldrarnas positiva samspel med 
sina barn och att förbättra deras förmåga att hantera vardagsproblem och 
konfliktsituationer. På så vis vill man minska risken för allvarligare 
beteendeproblem hos barnen på längre sikt. KOMET används av en 
stadsdelsförvaltning. 

Komet och COPE ingår i Effekter av föräldrastöd, en effektutvärdering som har 
genomförts av Örebro universitet på uppdrag av Socialstyrelsen. I studien ingår 
insatser inom socialtjänst, skola och barn- och ungdomspsykiatri för föräldrar 
med barn i åldern 3–12 år. Resultaten visar att föräldrastöd kan minska barns 
och ungdomars beteendeproblem och stärka föräldraskapet för föräldrar som har 
mer omfattande problem hemma. COPE var den mest kostnadseffektiva 
insatsen för att minska antalet kliniska fall, det vill säga de svårare 
beteendeproblem bland barnen som annars troligen skulle ha lett till behov av 
vård och omsorg.7 

4.4.3 Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre 
allvarliga psykiska problem och mer allvarliga symtom som uppfyller 
kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Många ungdomar upplever stress, 
sömnsvårigheter, huvudvärk, ångest och svårigheter att hantera vardagen. En 
fjärdedel av barn och unga i Sverige anger att de ofta är spända och nervösa, 
och över 35 procent av femtonåriga flickor har känt sig nere mer än en gång i 
veckan de senaste sex månaderna. Flickor anger oftast mer psykisk ohälsa än 
pojkar, och den psykiska ohälsan verkar ha ökat sedan 1980-talet, framförallt 
hos flickor.8 

SBU har i en systematisk översikt9 gjort en sammanvägning av det 
vetenskapliga underlaget (evidensstyrka) av ett antal program för att förebygga 
psykisk ohälsa hos barn. Av 33 bedömda standardiserade och strukturerade 
insatser (program) som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn har sju 
ett begränsat vetenskapligt stöd i den internationella litteraturen. Effekterna är 
med få undantag små och studierna är utförda i andra länder. Av dessa används 
två inom Göteborgs Stad. Det är föräldrastödsprogrammen De Otroliga Åren 
(Incredible Years) som används av två stadsdelsförvaltningar och Family Check 

 
7 Effekter av föräldrastöd Redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen, 
Socialstyrelsen, 2015, ISBN 978-91-7555-236-1 
8 https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/psykisk-ohalsa/psykisk-ohalsa-hos-barn-och-
unga/vad-ar-psykisk-ohalsa/ 
9 SBU. Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. En systematisk litteraturöversikt. 
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 202. ISBN 
978-91-85413-38-6. 
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Up som användas av sju stadsdelsförvaltningar (se ovan, rubrik 4.4.2.3 samt 
4.4.2.6).  

SBU framhåller dock att eftersom effekterna sannolikt varierar med sociala och 
kulturella sammanhang är det oklart i vilken utsträckning som programmen kan 
överföras till Sverige med bibehållen effekt. Programmen kan också behöva 
anpassas så att de överensstämmer med svenska värderingar och syn på barns 
rätt. I Sverige används ett hundratal olika program för att förebygga psykisk 
ohälsa hos barn, i huvudsak av utagerande typ. Inget av dem har utvärderats i 
Sverige i randomiserade studier med minst sex månaders uppföljning. Bland 
annat programmen KOMET, COPE (se ovan, rubrik 4.4.2.9), Beardslee’s 
familjeintervention och Connect vilka alla finns tillgängliga internt och externt i 
staden har undersökts i minst en kontrollerad studie vardera men har inte 
tillräckligt vetenskapligt stöd för förebyggande effekt. Det behövs 
randomiserade studier som undersöker om de program som används har 
förebyggande effekt i svenska populationer och inte medför risker. Det behövs 
också hälsoekonomiska studier som undersöker om programmen är 
kostnadseffektiva. 

Vanligast förekommande metod är Barnorienterad familjeterapi som används av 
sex stadsdelsförvaltningar och 5 externa leverantörer. BOF är en 
psykoterapeutisk metod för barn och deras familjer (se rubrik 4.4.2.2 för 
ytterligare beskrivning). Tillräcklig kunskap om metodens effekt saknas och 
behov av forskning finns. 

 Kognitiv beteendeterapi 

Inom den köpta vården erbjuds också metoden kognitiv beteendeterapi (nio 
leverantörer). KBT är en strukturerad form av psykoterapi som fokuserar på att 
hjälpa barnet och ungdomen att förändra eller hitta alternativa sätt att tänka och 
handla i olika situationer genom att känna igen och hantera sina känslor. Enligt 
Socialstyrelsens rekommendation i Nationella riktlinjer för vård vid depression 
och ångestsyndrom10 bör hälso- och sjukvården erbjuda KBT till barn och 
ungdomar med lindrig till medelsvår egentlig depression, generaliserat 
ångestsyndrom, separationsångest eller social fobi, tvångssyndrom och 
posttraumatiskt stressyndrom. Någon motsvarande rekommendation för 
socialtjänsten finns inte.  

 Anknytningsbaserad familjeterapi, ABFT 

Anknytningsbaserad familjeterapi (eng: Attachment-based family therapy, 
ABFT) har utvecklats för att behandla tonåringar med depression och suicidrisk. 
Målet med ABFT är att förbättra familjens förmåga till problemlösning, 
affektreglering och organisation. Ett grundläggande antagande i ABFT är att 
mycket konflikter, hård kritik, låg affektiv intoning, fysisk eller känslomässig 

 
10 Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Stöd för styrning och ledning. 
Socialstyrelsen, 2017. ISBN 978-91-7555-436-5 
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vanvård eller våld och övergrepp påverkar anknytningen negativt. 
Utgångspunkten i ABFT är dock att anknytningsmönstret kan förbättras och att 
tilliten och kommunikationen återuppbyggs.  

Enligt Socialstyrelsens rekommendation i Nationella riktlinjer för vård vid 
depression och ångestsyndrom11 bör hälso- och sjukvården endast inom ramen 
för forskning och utveckling erbjuda ABFT till barn och ungdomar med lindrig 
till medelsvår egentlig depression. Någon motsvarande rekommendation för 
socialtjänsten finns inte. ABFT används i tre av stadsdelsförvaltningarna och 
hos en extern leverantör. 

Psykisk ohälsa hos barn och unga är ett område som delvis är svårfångat då 
psykisk ohälsa många gånger är en konsekvens av till exempel våld, 
försummelse eller missbruk och valet av metod beror inte sällan på anledningen 
till den psykiska ohälsan. Flera metoder riktar sig dock till den unge, familjen 
som helhet och till föräldrar. Flera av metoderna är dock inte direkt inriktade 
mot behovsområde men kan antas ge effekt även på psykisk ohälsa. En relativt 
stor del av metoderna återfinns hos de externa leverantörerna. Gränsdragningen 
i förhållande till hälso- och sjukvårdens ansvar är inte heller helt tydlig. Fler av 
de mer specificerade metoderna tar sikte på psykiatriska diagnoser vilka hälso- 
och sjukvården har ansvaret för. 

4.4.4 Kriminalitet och normbrytande beteende 
Socialtjänsten har övergripande samhällsansvar för barn och unga som riskerar 
att fara illa eller på annat sätt allvarligt skadas i sin utveckling. I detta innefattas 
unga som begått brottsliga handlingar. För barn under 15 år som begår brott har 
socialtjänsten ett särskilt ansvar för åtgärder. Ansvaret för äldre ungdomar, 
mellan 15 och 20 år gamla, delas också med polis, åklagare och domstol, 
Statens institutionsstyrelse (SiS) och Kriminalvården. Unga som uppvisar ett 
återkommande aggressivt eller brottsligt beteende och har samtidig 
diagnosticerad psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
kan även återfinnas inom barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) öppenvård. 

Socialstyrelsen har i en äldre rapport från 2008 gällande insatser för unga 
lagöverträdare framhållit att medling vid brott kan betraktas som en potentiellt 
lovande insats när det handlar om att minska risken för återfall i brott. Den 
genomsnittliga effekten är dock liten. Vad gäller effekter för brottsoffer är den 
genomsnittliga effekten inte statistiskt signifikant, vilket innebär att det inte går 
att uttala sig om effekten12.  Stadens medlingsverksamhet finns inom social 
resursförvaltning. 

SBU har gjort en systematisk översikt av psykosociala öppenvårdsinsatser för 
att förebygga återfall i brott bland ungdomar som är 12–17 år. Utifrån de 
granskade studierna går det inte att avgöra vilka specifika psykosociala öppen-

 
11 Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Stöd för styrning och ledning. 
Socialstyrelsen, 2017. ISBN 978-91-7555-436-5 
12 Socialstyrelsens rapport Insatser för unga lagöverträdare – En systematisk sammanställning av 
översikter om effekter på återfall i kriminalitet. 2008. ISBN 978-91-85999-76-7 
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vårdsinsatser som är mer effektiva än det de jämförts med när det gäller återfall 
i brott de följande åren (i genomsnitt två år). Det finns heller ingenting som 
tyder på att de psykosociala insatser som ingår i denna utvärdering skulle vara 
skadliga, eller höja risken för brottslighet. Däremot visar tidigare forskning att 
avskräckande insatser (eng. ”scared straight”) kan leda till ökad brottslighet. 
SBU har också undersökt svensk praxis för målgruppen och funnit att de 
vanligaste insatserna inom socialtjänsten är stödsamtal eller ospecificerad 
familjebehandling/familjeterapi. Inom BUP är det vanligt med kognitiv 
beteendeterapi, stödsamtal med ungdomarna samt läkemedel. De flesta 
ungdomar som begår brott upphör med det; två tredjedelar har inte återfallit 
efter två år.13 Av de i översikten utvärderade insatserna och metoderna används 
följande i stadens verksamheter; KBT erbjuds av tio externa leverantörer (se 
beskrivning ovan, rubrik 4.4.3.1), Funktionell familjeterapi, Multisystemisk 
terapi, Aggression Replacement Training och medling. 

 Funktionell familjeterapi, FFT 

Funktionell familjeterapi riktar sig till familjer med ungdomar i åldrarna 11–18 
år som visar ett utagerande beteende eller har begått brott eller missbrukar. 
Syftet är att ungdomens antisociala beteende ska upphöra. Fyra 
stadsdelsförvaltningar och två externa leverantörer erbjuder FFT. FFT ingår i 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 
beroende och ingår även i SBU:s översikt Insatser i öppenvård för att förebygga 
ungdomars återfall i brott (12–17 år), se ovan. SBU har identifierat flera 
kunskapsluckor med olika utfall vid användning av FFT, dels för föräldrar, eller 
föräldrar och barn tillsammans, i familjer där man vet eller misstänker att barn 
utsatts för någon form av våld och försummelse, dels för ungdomar med 
antisocial problematik vilka får institutionsvård. 

FFT ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 
och beroende och ingår även i SBU:s översikt Insatser i öppenvård för att 
förebygga ungdomars återfall i brott (12–17 år), se ovan. SBU har identifierat 
flera kunskapsluckor med olika utfall vid användning av FFT, dels för föräldrar, 
eller föräldrar och barn tillsammans, i familjer där man vet eller misstänker att 
barn utsatts för någon form av våld och försummelse, dels för ungdomar med 
antisocial problematik vilka får institutionsvård. 

 Multisystemisk terapi, MST 

MST riktar sig till familjer med ungdomar (12–17 år) med allvarliga sociala, 
känslomässiga eller utåtagerande problem. Syftet är att påverka de faktorer som 
antas bidra till den unges problem. Dessa faktorer kan finnas hos den unge själv, 
i familjen och på ungdomens och familjens sociala arenor. På längre sikt är 
syftet att minska och eliminera den unges problem. MST erbjuds av två 
stadsdelsförvaltningar.  

 
13 SBU. Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i brott. En systematisk översikt 
och utvärdering av ekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 308. ISBN 978-91-88437-50-1. 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/missbruk-och-beroende/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/missbruk-och-beroende/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/insatser-i-oppenvard-for-att-forebygga-ungdomars-aterfall-i-brott/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/insatser-i-oppenvard-for-att-forebygga-ungdomars-aterfall-i-brott/
https://www.sbu.se/sv/kunskapsluckor-sok/?q=FFT
https://www.sbu.se/sv/kunskapsluckor-sok/?q=FFT
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/missbruk-och-beroende/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/missbruk-och-beroende/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/insatser-i-oppenvard-for-att-forebygga-ungdomars-aterfall-i-brott/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/insatser-i-oppenvard-for-att-forebygga-ungdomars-aterfall-i-brott/
https://www.sbu.se/sv/kunskapsluckor-sok/?q=FFT
https://www.sbu.se/sv/kunskapsluckor-sok/?q=FFT
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 Aggression Replacement Training, ART 

Metoden vänder sig till aggressiva och normbrytande ungdomar 12–20 år med 
betydande brister i sociala färdigheter, förmåga till ilskekontroll och moraliskt 
resonerande. Insatsen syftar till att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter 
och främja den moraliska utvecklingen hos ungdomarna. På längre sikt är syftet 
att förhindra att de återfaller i normbrytande beteende. ART används i en 
stadsdelsförvaltning och av en extern leverantör. 

 RePulse 

Vanligast förekommande metod som erbjuds inom området är RePulse som 
erbjuds av totalt 11 utförare (tre inom staden och 8 externa leverantörer. 
RePulse är en arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. 
Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar 
och känslor som uppstått kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli 
bättre rustad på att hantera liknande situationer. Metoden är inte vetenskapligt 
utvärderad. 

Family Check-up, FCU (se rubrik 4.4.2.3) som tidigare beskrivits används 
också som metod även för föräldrar till barn och unga med normbrytande 
beteende. FCU används i sju stadsdelsförvaltningar.  

Det finns behov av välgjorda utvärderingar, bland annat om de insatser som är 
vanliga i Sverige, exempelvis ospecificerade stödsamtal med ungdomar 
respektive föräldrar samt kontaktfamilj eller kontaktperson. Att det saknas säker 
kunskap om vilka effekter som olika specifika psykosociala öppenvårdsinsatser 
kan ha på ungdomars återfall i brott innebär inte att socialtjänsten och barn- och 
ungdomspsykiatrin per automatik ska sluta att använda dem. Det kan även anses 
som etiskt problematiskt att avstå från insatser som teoretiskt skulle kunna före-
bygga brott, och som upplevs fungera väl av verksamheter och brukare. 

4.4.5 Riskbruk, missbruk och beroende 
Många människors missbruks- och beroendeproblem startar eller grundläggs i 
ungdomsåren. Hos en majoritet av de ungdomar som utvecklar ett missbruk 
eller beroende kvarstår problemen i vuxen ålder, trots att många av dem har 
varit föremål för omfattande insatser. Vid missbruk och beroende av alkohol 
eller narkotika i ungdomsåren finns ökad risk för försämrad skolgång, 
antisociala och kriminella aktiviteter, minskande av sociala aktiviteter, psykiska 
besvär samt utsatthet för våld och övergrepp.  För ungdomar krävs särskilda 
interventioner som är utarbetade och prövade på ungdomar och deras 
förutsättningar. Under de senaste 10 åren har den systematiska kunskapen om 
effektiv behandling av ungdomar ökat.  Vid missbruk hos ungdomar samspelar 
ofta psykiska och sociala faktorer och påverkar missbruket. Förekomsten av 
samtidigt missbruk och psykiska problem är hög.  

En stor del av stadens arbete med ungdomar med beroendeproblematik utförs 
utanför stadsdelarnas egen öppenvård i verksamheten Mini-Maria. Mini-Maria 
Göteborg vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 21 år som har 
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bekymmer kopplade till alkohol eller droger och erbjuder råd, stöd och 
behandling till ungdomar, familj och nätverk. Mini-Maria Göteborg är ett 
samarbete mellan Göteborgs Stad och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På 
mottagningarna arbetar socionomer, sjuksköterskor, psykologer och läkare. 
Mini-Maria mötte i sin verksamhet ca 1200 unika individer under 2018. Mini-
Maria använder sig bland annat av metoderna MI, MET, FFT och KBT.  

I de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende ger 
Socialstyrelsen rekommendationer om vilka insatser och metoder som bör 
användas inom området. Syftet med riktlinjerna är att stimulera användandet av 
vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område samt att 
vara ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar inom hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsen framhåller att 
rekommendationerna bör påverka resursfördelningen inom vården och 
omsorgen på så sätt att förhållandevis mer resurser fördelas till högt prioriterade 
tillstånd och åtgärder än till dem som har fått låg prioritet. Nedanstående 
redogörelse grundar sig på de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid 
missbruk och beroende14. 

Riktlinjerna inkluderar användning, missbruk och beroende av olika substanser 
bland ungdomar 12-18 år. Inga rekommendationer om läkemedelsbehandling 
ges, eftersom läkemedlen sällan prövats på ungdomar och effekter för 
ungdomar därmed inte är studerat. Liksom för vuxna är det viktigt att 
samsjukligheten med psykiska problem uppmärksammas och att ungdomarna 
får hjälp med båda tillstånden samtidigt. Både bedömning och behandling av 
psykiska tillstånd behöver därför genomföras samtidigt som de insatser som 
rekommenderas i riktlinjerna. Vidare bör hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten erbjuda ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem kort 
intervention eller MET, MET i kombination med KBT, eller A-CRA eller ACC 
(prioritet 3).  

 Motivational Enhancement Therapy, MET 

MET (Motivational Enhancement Therapy) syftar till att öka individens 
motivation för tanke- och beteendeförändringar. Man brukar skilja på MI och 
MET där MI är det grundläggande förhållningssättet i metoden och MET en 
särskild kombination av bedömning, återkoppling och motivationshöjande 
samtal. Ansvaret och kapaciteten för förändring finns hos individen. Terapeuten 
har fem utgångspunkter: att uttrycka empati, utveckla och visa på skillnaden 
mellan det upplevda och det eftersträvansvärda, undvika argumentation, följa 
med i motståndet och stödja självtillit. MET erbjuds av en extern leverantör 
samt används i stadens egna verksamheter genom Mini-Maria.  

 
14 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, Socialstyrelsen 
2019 
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 Motiverande samtal, MI  

MI, Motiverande samtal (motivational interviewing) syftar till att främja 
motivation och beteendeförändring. MI kan användas i kort rådgivning och som 
längre behandlingsmetod och ska hjälpa klienten att formulera en egen 
förståelse av sitt problem, egna argument för förändring, och att stärka dennes 
beslut och åtagande att genomföra förändringen. Det finns behandlingsmetoder 
som baseras på principerna, men i sig självt är MI snarare ett förhållningssätt 
för rådgivning. MI används i stor utsträckning såväl inom stadens egna 
verksamheter och bland externa leverantörer. Det utgör för många leverantörer 
en bas och ett förhållningssätt för förändring. MI rekommenderas av 
Socialstyrelsen inom flera delar av riktlinjen i förhållande till vuxna.  

 Kognitiv beteendeterapi 

Inom den köpta vården erbjuds metoden kognitiv beteendeterapi av nio 
leverantörer. KBT är en strukturerad form av psykoterapi som fokuserar på att 
hjälpa barnet och ungdomen att förändra eller hitta alternativa sätt att tänka och 
handla i olika situationer genom att känna igen och hantera sina känslor. KBT 
erbjuds av flera externa leverantörer och av Mini-Maria. 

 Återfallsprevention, ÅP  

Återfallsprevention (ÅP) erbjuds av tio externa leverantörer. Metoden syftar till 
att ge färdigheter att påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen, och 
därmed möjligheter att undvika återfall. Färdigheterna handlar bland annat om 
att kunna tacka nej till alkohol på ett effektivt sätt och att tillägna sig ökad 
förmåga att känna igen, undvika och hantera risksituationer för återfall. ÅP 
finns med som rekommendation för vuxna med missbruk eller beroende av 
alkohol (prioritet 2) och för beroende av centralstimulerande preparat (prioritet 
4).  ÅP med tillägg av MI eller MET rekommenderas till vuxna med missbruk 
eller beroende av cannabis (prioritet 3).  

 Funktionell familjeterapi, FFT och Multisystemsik terapi, MST 

Behandling baserad på familjeterapi bygger på att hela eller delar av familjen på 
olika sätt involveras i behandlingen. Behandlingen är mer generell och har visat 
effekt även för andra problem än missbruk, till exempel antisocialt beteende. 
Familjebehandling används ofta för lite yngre ungdomar.  Socialstyrelsen 
framhåller att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda ungdomar 
med alkohol- eller narkotikaproblem familjebehandling i form av FFT eller 
MDFT (eng. ”multidimensional family therapy”) (prioritet 3). Hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda ungdomar med alkohol- eller 
narkotikaproblem familjebehandling i form av BSFT (eng. ”brief strategic 
family treatment”) eller multisystemisk terapi (MST) (prioritet 4). 

FFT erbjuds i 4 av stadsdelsdelarnas egen öppenvård och erbjuds också inom 
Mini-Maria. FFT finns också tillgänglig via två ramavtal med externa 
leverantörer (se under rubrik 4.4.2.1 för beskrivning av metoden).  
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MST riktar sig till familjer med ungdomar (12–17 år) med allvarliga sociala, 
känslomässiga eller utåtagerande problem. Syftet är att påverka de faktorer som 
antas bidra till den unges problem. Dessa faktorer kan finnas hos den unge själv, 
i familjen och på ungdomens och familjens sociala arenor. På längre sikt är 
syftet att minska och eliminera den unges problem. MST erbjuds av två 
stadsdelsförvaltningar. 

4.4.6 Skolrelaterade problem 
Skolan ansvarar för elevens utbildning och socialtjänsten ansvarar för att utreda 
sociala missförhållanden och erbjuda insatser för att åtgärda dem. Utifrån sina 
ansvarsområden behöver aktörerna samverka på bästa möjliga sätt för att arbeta 
med barnet utifrån ett helhetsperspektiv. Det är av yttersta vikt att skolan och 
socialtjänsten för en god dialog med varandra för att få en samlad bild av ett 
barns behov av stöd och omsorg i samband med skolsociala problem. Det finns 
till exempel elever som av olika anledningar vägrar gå till skolan trots att det 
råder skolplikt, dessa elever benämns emellanåt som hemmasittare.  
Det finns inga systematiska bedömningsinstrument som tar sikte på detta 
område och många av de metoder som används inom området tar sikte på 
orsakerna till själva skolproblematiken, orsaker som kan handla om missbruk i 
familjen, psykisk ohälsa eller normbrytande beteende i sig.  

Skolproblemen ses snarare som ett uttryck för andra, bakomliggande problem 
eller behov och det är då dessa som adresseras. Samverkansinsatser som 
skolsociala team finns i staden men har inte ingått inte i denna 
metodkartläggning. Bland de metoder som används inom området kan nämnas 
Family check-up, LFT (ledarskapsträning för tonårsföräldrar) och MI. Någon 
forskning kopplat till behovsområdet skolproblematik har inte hittats inom 
ramen för detta arbete. 

4.4.7 Ensamkommande barn 
Begreppet ensamkommande barn innefattar enligt svensk lag asylsökande barn 
under 18 år som vid ankomsten till mottagarlandet är skilda från såväl föräldrar 
som annan vuxen person som kan anses ha trätt in i föräldrarnas ställe, eller 
barn som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. 

Det saknas forskning om vilka effekter olika typer av stödjande insatser har för 
ensamkommande barn och unga. Det finns däremot en hel del intervjustudier, 
studier som gjorts med en kvalitativ design kring deras erfarenheter och 
upplevelser. Utifrån en genomgång av dessa har SBU ringat in vad som främjar 
och hämmar utveckling och välmående hos ensamkommande barn och unga15. 
Bland annat framhålls att erfarenheter av trauma och förlust, i kombination med 
osäkerhet om framtiden, innebär en brist på grundläggande trygghet, kontroll 
och säkerhet. Det präglar starkt tillvaron och påverkar välbefinnandet och 

 
15 SBU. Stöd till ensamkommande barn och unga – Effekter, erfarenheter och upplevelser. 
Systematisk litteraturöversikt och etiska och samhälleliga aspekter. Stockholm: Statens beredning 
för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 294. ISBN 978-91-88437-36-5. 
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förmågan att hantera sin vardag och sina svårigheter samt att kunna se en 
framtid. Stödjande relationer, inflytande i boende och tillgång till skola och 
aktiviteter är viktigt. Ensamkommande barn och unga framhåller stöd, goda 
relationer och eget inflytande i boendet samt måltider i boendet som viktiga, 
oberoende av boendeform. Skolan upplevs som viktig för inlärning, välmående 
och relationer. Betydelsen av stöd och råd från vuxna i skola och i förhållande 
till skola och utbildning understryks. När det gäller skolan som plats för att 
utveckla relationer med jämnåriga beskrivs både positiva och negativa 
erfarenheter. Fritidsaktiviteter beskrivs som viktiga för att må bra, för att bygga 
sociala relationer och återskapa mening i tillvaron. Ensamkommande barn och 
unga uttrycker en stark motivation att utbilda sig, att anpassa sig till det nya 
landet och att ta vara på de möjligheter som finns. Samtidigt beskrivs 
strukturella och sociala hinder samt svårigheter kopplade till att befinna sig i en 
ny kulturell och samhällelig kontext. Allt detta kan hämma en positiv 
utveckling av hälsa, integration och funktionsförmåga. Stöd och vägledning från 
vuxna är betydelsefullt, kontakt med jämnåriga viktigt men också svårt.  

Ensamkommande barn och unga är en heterogen grupp med avseende på till 
exempel anledning till flykt, ålder, uppväxtförhållanden, utbildningsnivå, 
socioekonomiska förhållanden samt kulturell och religiös bakgrund. Det betyder 
att individens behov och förutsättningar kan spela roll för val av insats och 
förväntat effekt av insats.  

I en enkät, som ingick i SBU-rapporten Insatser för bättre psykisk och fysisk 
hälsa hos familjehemsplacerade barn och som distribuerades till socialtjänsten, 
ingick en fråga om kommuner och enskilda företag använde särskilda metoder 
eller insatser till ensamkommande barn och unga16. Av de 80 kommuner som 
besvarade enkäten uppgav 10 (13 %) att de hade särskilda insatser för 
ensamkommande barn och unga. Bland externa leverantörer var det en något 
högre andel, 13 av 34 företag (38 %), som angav att de hade särskilda insatser 
för denna grupp. Det fanns inga typer av insatser som var vanligare än andra.  

Göteborgs Stad har boende för ensamkommande flyktingbarn. Stödet ges 
genom boendet och syftet är ge den unge en stabil tillvaro. Det kan handla om 
till exempel stöd i läxläsning, stöd i att sköta ett eget hem eller hjälp i kontakten 
med socialsekreterare, god man eller skolpersonal. Personalen skapar tydliga 
vardagsrutiner med skolgång, och samarbetar med föreningslivet för att hjälpa 
ungdomarna att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter.  

 Hitta rätt 

Materialet Hitta rätt togs fram i boenden för ensamkommande ungdomar i 
Göteborgs Stad när personalen såg ett behov av att kvalitetssäkra och 
systematisera arbetet med ungdomarna. Man ville skapa förutsättningar för en 
lyckad integration. Idag arbetar boenden och socialtjänst över hela landet med 
Hitta rätt.  Hitta rätt bygger på BBICs behovsområden och är indelad i sex 
områden gällande utbildning, identitet och utveckling, familj och relationer, 

 
16 SBU. Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn. Stockholm: 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU-rapport nr 265. ISBN 
978-91-88437-07-5. 
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socialt samspel och klara sig själv. Arbetssättet Hitta rätt är inte vetenskapligt 
prövat. 

 Traumamedveten omsorg, TMO 

Flera externa leverantörer anger i ramavtal som berör ensamkommande 
flyktingbarn att de har ett förhållningssätt som utgår från traumamedveten 
omsorg (TMO). TMO är ingen behandlingsform, utan en vägledning för 
förståelse, bemötande och ett förhållningssätt. TMO vilar på traumaförståelse i 
grunden och utgörs av tre pelare-trygghet, relation och coping. TMO är inte 
vetenskapligt prövad. 

Ytterligare en leverantör lyfter fram en metod särskild framtagen för arbete med 
ensamkommande flyktingbarn, metoden STROF. Metoden är inte särskilt 
beskriven och är inte heller vetenskapligt prövad. 

I övrigt används vissa av de inom tidigare beskrivna områdena utifrån den 
enskilde individens behov av insatser och stöd. 

4.5 Sammanfattande slutsatser barn och 
unga 

Samtliga nämnder använder sig av arbetssättet BBIC (Barns Behov i Centrum) 
som ger en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, 
genomförande och uppföljning. Användningen av bedömningsinstrument har 
ökat successivt men ytterligare samordning och diskussioner krävs för 
prioriteringar. Aktualiseringar som berör våld inom familjen utgör 
uppskattningsvis ca 20–25 procent av samtliga antalet aktualiseringar.17  En 
diskussion om behovet att bedömningsinstrument som tar sikte på barns 
utsatthet för våld behövs initieras utifrån de forskningsinitiativ och den kunskap 
som finns. Dessutom behövs användning av bedömningsinstrument inom brister 
i omsorg, kriminalitet och normbrytande beteende samt psykisk ohälsa starta 
och utvärderas i staden. Instrumenten HOME (The Home Observation and 
Measurement of the Environment) och SAVRY (Structured Assessment of 
Violence Risk in Youth) kan vara särskilt intressanta att analysera. I 
kvalitetsrapporten 2018 framhåller hälften av nämnderna att ett område som 
behöver utvecklas är implementeringen av standardiserade 
bedömningsinstrument vid till exempel bedömning av föräldraförmåga, 
farlighetsbedömning vid våld i nära relationer och screening för missbruk och 
våld. 

Området våld inom familjen omfattar en stor variation av målgrupper och typ 
av våld, till exempel barn som bevittnat våld, barn som själva utsatts för våld, 
barn och unga i en hederskontext, ”hbtq-ungdomar” och barn och unga med 
funktionsnedsättning. Våldet kan variera över tid och intensitet och vara både 
fysiskt och psykiskt. Våld inom familjen är också den enskilt vanligaste 

 
17 Siffran kan variera beroende på vilka orsakskoder som läggs till grund för kategoriseringen. 
Gränsdragningen mellan orsakskoder som rör väld och brister i omsorg är inte tydlig och kan göras 
på olika sätt. 
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aktualiseringsorsaken och behovet av ett varierat utbud av insatser bedöms vara 
stort. Utbudet bedöms vara relativt snävt i förhållande till målgrupp, typ av våld 
och förekomst och det är få av de externa leverantörerna som erbjuder metoder 
som tar sikte på våld. Verksamheterna är underförsörjda på metoder samtidigt 
som inflödet av ärenden med koppling till våld är stort. Området bör prioriteras 
i det fortsatta arbetet. 

Inom området brister i omsorgen finns ett relativt stort utbud av metoder för att 
utveckla föräldraförmåga och minska bristerna. Några av dessa är vetenskapligt 
prövade. Trots att det finns ett relativt stort utbud av insatser och metoder inom 
området brister i omsorgen är det ändå oklart om samtliga behov omhändertas. 
Då inga systematiska bedömningsinstrument används för att identifiera behov 
och svårigheter finns sannolikt möjligheter att utveckla arbetet så att matchning 
av metoder förbättras ytterligare. Inom ramen för Jämlik stad pågår ett arbete 
för att prioritera vilka riktade föräldrastödsutbildningar som ska erbjudas 
gemensamt i staden.  

Inom området kriminalitet och normbrytande beteende används i staden några 
av de metoder som prövats vetenskapligt för minskat återfall i brott. Barn som 
har problem med normöverskridande och aggressivitet uppmärksammas ofta 
tidigt. Problemen kan leda till att föräldrar och andra vårdgivare får svårt att 
hantera barnets beteende, att jämnåriga stöter bort barnet och att det får svårt att 
fungera i kamratgrupper, förskola och skola. Annan psykosocial utsatthet, 
trauma och försummelse samt föräldrar med egna svårigheter med psykisk 
ohälsa och kriminalitet är vanliga hos dessa barn. Barn som debuterar tidigt med 
antisociala beteenden som kriminalitet har högre risk att fortsätta med 
kriminalitet in i vuxen ålder. För de som debuterat med kriminalitet i tonåren 
ses ofta färre av dessa riskfaktorer. Att i någon mån agera ut och testa gränser 
kan sägas vara en del av att bli vuxen.18 Det är därför viktigt att kunna 
identifiera de personer som riskerar att hamna i en mer bestående kriminalitet, 
eftersom de kräver längre och mer intensiva insatser för att, om möjligt, bryta 
ett brottsligt beteende. Socialtjänstens utredning är central för att kunna värdera 
vårdbehovets omfattning och typ och därmed fatta beslut om, och i så fall 
vilken eller vilka, insatser som ska ges. Fel beslut kan i värsta fall få allvarliga 
konsekvenser för ungdom och samhälle. Att exempelvis placera en ungdom 
med låg risk att fortsätta begå brott på en institution tillsammans med allvarligt 
kriminellt belastade ungdomar ökar risken för fortsatt kriminalitet. Frågan om 
en ökad användning av systematiska bedömningsinstrument inom 
behovsområdet behöver därför prioriteras.  

Flertalet av de metoder som rekommenderas i nationella riktlinjer används inom 
beroendevården för ungdomar vilket tyder på att riktlinjerna i relativt stor 
utsträckning har fått genomslag i den vård som erbjuds. Metoderna erbjuds 
såväl internt i stadens egen verksamhet i stadsdelarna, Mini-maria och 
spelberoendeteamet som av externa leverantörer. Däremot behöver en översyn 

 
18 Socialstyrelsens rapport Insatser för unga lagöverträdare – En systematisk sammanställning av 
översikter om effekter på återfall i kriminalitet. 2008. ISBN 978-91-85999-76-7 
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och prioritering göras kring användningen av systematiska 
bedömningsinstrument göras i det kommande arbetet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att verksamheterna använder flertalet 
insatser och metoder som kan innebära förutsättningar för en kunskapsbaserad 
verksamhet. Insatser och metoder riktade till barn och unga är ett av de områden 
som identifierats ha ett stort antal kunskapsluckor som bedömts vara av särskild 
strategisk betydelse och behovet av ytterligare kunskapsutveckling nationellt 
bedöms vara stort.    
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5 Metoder och arbetssätt för 
vuxna 

5.1 Insatser, arbetssätt och metoder för 
personer med missbruk 

Sedan 2007 finns Nationella riktlinjer för missbruks och beroendevården som 
stöd för beslutsfattare. Nationella riktlinjer har samlat rekommendationer om 
vård och stöd vid missbruk och beroende och omfattar: 
bedömningsinstrument, medicinska tester, läkemedelsbehandling, 
psykologisk och psykosocial behandling, sociala stödinsatser, behandling 
vid samsjuklighet och behandling av ungdomar med alkohol- eller 
narkotikaproblem. 

Personer med missbruk och beroende utgör en heterogen grupp med olika svåra 
tillstånd och där förekomsten av samtidig psykisk sjukdom och social 
problematik varierar. För att anpassa stöd och hjälp till individens särskilda 
förutsättningar, erfarenheter och önskemål krävs tillgång till ett brett utbud av 
kunskapsbaserade insatser. 

Vid framtagande av Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk 
och beroende 2016, gjordes en enkätundersökning för att ta kartlägga vilka 
arbetssätt och metoder som användes i arbetet med personer med missbruk. 
Underlaget från undersökningen 2016 har beaktats i delar av denna 
kartläggning. 

5.1.1 Utredning och uppföljning av insatser för personer 
med missbruk 

Personer som har behov av individuellt anpassade insatser för sina behov av 
stöd för missbruk ska först få sina behov utredda i enlighet med lagstiftningen. 
En bedömning ska sedan göras tillsammans med den enskilde för att komma 
fram till vilken insats som skulle passa den enskildes behov. Därefter ska ett 
beslut fattas om den eventuellt individuellt anpassade insatsen. Arbetssätten 
som används i Göteborgs Stad varier beroende på organisation och uppdrag.  

För att utreda den enskildes behov av stöd bestämde stadsdelsförvaltningarna 
2016 att utredningar för personer med missbruk ska göras genom Addiction 
Severity Index (ASI). Samtidigt påbörjades ett arbete med att anpassat systemet 
för att fungera i det vardagliga dokumentationssystemet Treserva.  

ASI är ett standardiserat och intervju- och utredningsinstrument som främst är 
avsett för användning i missbruks- och beroendevården. ASI mäter alkohol- och 
narkotikarelaterade problem hos vuxna med missbruksproblem. Prioriteringen i 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks och beroendevård för ASI är 
1 på en 10 gradig skala och rekommendationen är att det bör användas. 
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Tillämpningen i staden är att alla stadsdelsförvaltningar använder sig av ASI. 
Sedan införandet har antal genomförda intervjuer enligt ASI stadigt ökat i 
förvaltningarna. ASI är ett omfattande utredningsmaterial som inte alltid går att 
använda när personer söker stöd för sitt missbruk hos socialtjänsten. 2019 
genomfördes 396 grundintervjuer enligt ASI samtidigt som 1060 utredningar 
för att utreda behov hos personer med missbruk inleddes. Bedömningen är att 
det finns ett utrymme för att göra fler utredningar med hjälp av ASI. 

UBÅT är ett instrument som används i staden för att utvärdera och beskriva 
åtgärder. UBÅT anger vilken behandlingsinsats som erhållits och vilket resultat 
som blir utfallet. Även här bedöms att det finns utrymme för öka antalet 
uppföljningarna av insatser genom UBÅT. 

För insatser som erbjuds inom stadens boendeverksamheter och 
samtalsmottagningar följs detta upp och utvärderas genom 
dokumentationssystemet DOK som är ett verktyg för kartläggning, planering 
och uppföljning av hjälpbehov för personer med alkohol- eller 
narkotikaproblem. Systemet bygger på halvstrukturerade intervjuer med 
klienten vid inskrivning, avstämning, utskrivning samt vid uppföljning inom 
olika delar av stadens verksamheter. Prioriteringen i Socialstyrelsens Nationella 
riktlinjer för missbruks och beroendevård för DOK är 6 på en 10 gradig skala 
och rekommendationen är att det kan användas. Vid stadens 
samtalsmottagningar användes DOK vid ca 20 % av de 1544 unika besök de 
hade 2019. DOK är ett omfattande utredningsinstrument som inte alltid fungerar 
att använda i mötet med personer som kommer till mottagningarna men behovet 
av att öka den systematiska uppföljningen bedöms som stort. 

AUDIT är ett bedömningsinstrument för identifiering av riskfylld och skadlig 
alkoholkonsumtion. Syftet är att verksamheterna snabbt och enkelt ska kunna 
identifiera personer med riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion. 
Prioriteringen i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks och 
beroendevård för AUDIT är 1 på en 10 gradig skala och rekommendationen är 
att det böranvändas. Tillämpning i staden är att flertalet samtalsmottagningar 
använder sig av verktyget och förekommer även i stadsdelsförvaltningarna.  

DUDIT är ett bedömningsinstrument som används för att identifiera personer 
med drogrelaterade problem. Prioriteringen i Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer för missbruks och beroendevård är 3 på en 10 gradig skala och 
rekommendationen är att det bör användas. Tillämpning i staden är att stadens 
mottagningar för substansmissbruk och delar av stadsdelsförvaltningarna 
använder sig av verktyget. 

5.1.2 Psykologisk och psykosocial behandling 
Vid behandling av missbruk och beroende har både den psykologiska och den 
psykosociala behandlingen ett psykosocialt synsätt där samtalskontakt utgör 
basen för behandlingen. Behandlingen vilar på systematiska och teoretiskt 
grundade metoder för att hjälpa individen från sitt missbruk eller beroende. 
Psykologisk behandling fokuserar mer på intrapsykiska processer, medan 
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psykosocial behandling fokuserar mer på den sociala situationen och 
sammanhanget. 

 HAP (Haschavvänjningsprogram) 

HAP har en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med fokus på 
integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring. Vid 
kartläggning av stadens verksamheter 2016 uppskattades att arbetssättet 
förekom i 17 procent av stadens verksamheter som arbetade med 
missbruksfrågor. Prioritering i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 
missbruks och beroendevård för HAP är 6 på en 10 gradig skala och 
rekommendationen är att det kan användas. 

 KBT (Kognitiv beteendeterapi) 

KBT är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av 
nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. 
Tillämpningen i staden 2016 var ca 15 procent i utförarverksamheterna och 
tillämpningen i upphandlad vård på institution för vuxna är idag ca 60 procent 
och i upphandlad öppenvård ca 25 procent. KBT är en form av psykoterapi. Av 
förarbetena till socialtjänstlagen framgår att psykoterapi inte är ett ansvar för 
socialtjänsten att erbjuda. Prioriteringen i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 
för missbruks och beroendevård är 3 på en 10 gradig skala och 
rekommendationen är att det bör användas.  

 LAB (Lågaffektivt bemötande) 

Lågaffektivt bemötande är en metod för hantering av 
utmanande/problemskapande beteende. 90 procent av stadens boenden uppger 
att de använder sig av metoden och det finns en hög efterfrågan i stadens 
verksamheter för denna arbetsmetod. Metoden saknar vetenskapligt stöd men 
bygger på beprövad erfarenhet. 

 MI (Motiverande samtal) 

MI är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att 
underlätta förändringsprocesser. Målgruppen är personer i rådgivning och 
behandling för exempelvis alkohol, tobak, kost och motion. Vanligt 
förekommande är att det används vid kort intervention vid cannabismissbruk. 
Vid kartläggning 2016 angavs vara att cirka 71 procent av stadens verksamheter 
som arbetar med personer med missbruk använde sig av metoden. Prioriteringen 
i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks och beroendevård för MI är 
5 på en 10 gradig skala och rekommendationen är att det kan användas.  

 MET (Motivationshöjande behandling) 

MET kan användas vid missbruk eller beroende av alkohol. MET vilar på 
motiverande samtalsmetodik (MI) med det tillägget att det finns en manual för 
hur behandlingen ska genomföras (antal sessioner och innehållet i varje 
session). MET har en god effekt och en låg kostnad per effekt för såväl 
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individuell behandling som gruppbehandling och rekommenderas starkt i de 
nationella riktlinjerna. . Tillämpningen i stadsdelsförvaltningarna vid arbete 
med personer med missbruk var tillämpningen 2016 var 6 %. Vid kartläggning 
av upphandlade behandlingsinsatser på institution för personer med missbruk 
framgår att 8 % av verksamheterna tillämpar MET och 25 % av den 
upphandlade öppenvården. Prioriteringen i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 
för missbruks och beroendevård för MET är 1 på en 10 gradig skala och 
rekommendationen är att det bör användas. 

 Par och familjesamtal 

Parterapi kan användas som tillägg till annan behandling. Vid missbruk och 
beroende berörs och involveras även de människor som finns i personens 
närhet. Vid stadens samtalsmottagningar anger man att man använder sig av 
arbetssättet i ca 60 % av mottagningarna. Prioriteringen i Socialstyrelsens 
Nationella riktlinjer för missbruks och beroendevård för par och familjesamtal 
är 3 på en 10 gradig skala och rekommendationen är att det bör användas. 

 Psykodynamisk behandling 

Psykoterapi där man arbetar med självinsikt och relationer till andra för att 
minska psykologiska problem. Tillämpningen i staden är att det används i 80 % 
av stadens samtalsmottagningar. Psykodynamisk terapi är en form av 
psykoterapi. Av förarbetena till socialtjänstlagen framgår att psykoterapi inte är 
ett ansvar för socialtjänsten att erbjuda. Prioriteringen i Socialstyrelsens 
Nationella riktlinjer för missbruks och beroendevård för psykodynamisk 
behandling är 4 på en 10 gradig skala och rekommendationen är att det kan 
användas. 

 12-stegsbehandling 

Tolvstegsbehandling enligt Minnesotamodellen för alkohol- och drogberoende. 
Minnesotamodellen bygger på Anonyma alkoholisters tolvstegsprogram och 
syftar främst till att ge kunskap och insikt om beroendets negativa 
konsekvenser. Av de insatser som staden upphandlar för vuxna personer på 
institution är huvudmetoden 12-stegsbehandlign ca 30 procent och i upphandlad 
öppenvård ca 50 procent. Prioriteringen i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 
för missbruks och beroendevård för 12-stegsbehandling är 2 på en 10 gradig 
skala och rekommendationen är att det bör användas. 

5.1.3 Sociala stödinsatser 
Stödjande insatser som främst är ägnade åt att förbättra den enskildes sociala 
situation och livssituation i övrigt. Stödet kan avse boende, familj, arbete, fritid 
och sociala kontakter. 
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 Boendeinsats i form av vårdkedja eller Bostad först 

Boendeinsats i form av vårdkedja eller Bostad först kan erbjudas till personer 
med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och som är hemlösa. 
Utgångspunkten i Bostad först-modellen är att egen bostad är en mänsklig 
rättighet och att boende ska vara separerat från särskilda krav på till exempel 
drogfrihet. Att ha en bostad ses inte som ett slutmål utan som en förutsättning 
för att nå positiva förändringar i personernas liv. Alla stadsdelsförvaltningar 
erbjuder insatsen och staden har 111 pågående insatser och målet är 170 
lägenheter. Rekommendationen från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 
missbruks och beroendevård är 4 på en 10 gradig skala och det kan användas. 

 Boendestöd 

Stöd till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika kan 
erbjudas till dem som har behov av stöd i boendet. Målet är att den enskilde ska 
kunna behålla sitt boende, få struktur i vardagen, få möjlighet till större 
delaktighet i samhället och därigenom leva ett självständigt liv. Insatsen erbjuds 
av några stadsdelsförvaltningar. Rekommendationen från Socialstyrelsens 
Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård är 4 på en 10 gradig skala.  

 Case management/ACT, integrerat eller samverkande team 

Case management är ett samlingsnamn för flera typer av stödmodeller. I 
samtliga modeller har en vårdsamordnare, en så kallad case-manager, en 
koordinerande funktion med ansvar för att utredning, planering och adekvata 
insatser genomförs och följs upp tillsammans med klienten. Sedan 2019 kan 
hela staden erbjudas insatser i form av ACT då ett integrerat organiserat 
samarbete inleddes med SU/Sahlgrenska i ACT-Göteborg. Rekommendationen 
från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks och beroendevård är 3 
vid missbruk eller beroende av alkohol och/eller narkotika och samtidig svår 
psykisk sjukdom och rekommendationen är 4 vid missbruk av alkohol eller 
narkotika och behov av samordning.  

 IPS (Individual placement and support)  

IPS kan ges som arbetslivsinriktad rehabilitering till personer med missbruk 
eller beroende av alkohol och narkotika och svag arbetsmarknadsanknytning. 
Individen erbjuds tidigt en placering på den reguljära arbetsmarknaden. Sedan 
utformas ett individuellt stöd på arbetsplatsen där individen får träna sig i 
arbetet. Sedan 2019 pågår ett utvecklingsarbete för att starta upp IPS för 
personer med missbruk. Stort samordningsbehov för att etablera arbetssättet 
föreligger. Rekommendationen från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 
missbruks och beroendevård är 3 och det bör användas för målgruppen.  

 Mobila fältteamet 

Mobila fältteamet är en uppsökande verksamhet för personer med psykisk 
ohälsa. Göteborgs stad bedriver tillsammans med Öckerö, Mölndal och 
SU/Sahlgrenska ett mobilt fältteam. Teamet erbjuder stöd och rådgivning i 
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akuta situationer. Teamet kan även göra akuta psykiatriska och sociala 
bedömningar och lotsa personen till rätt hjälp utifrån individuella behov. 
Arbetssättet bygger på beprövad erfarenhet och förordas i de statliga 
satsningarna för psykisk hälsa.  

 Återfallsprevention (ÅP) 

ÅP är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga 
återfall i missbruk. Metoden ökar förmågan att känna igen risksituationer, bli 
bättre på att undvika dem eller hantera dem. Kartläggningen visar att 50 % av 
upphandlad öppenvård samt upphandlad vård på institution för personer med 
missbruk erbjuder ÅP tillsammans med Mi eller MET. 77 % av stadens 
boenden använder ÅP i kombination med MET eller MI och 50% i stadens 
öppenvård. Rekommendationen från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 
missbruks och beroendevård är 2 och det bör användas till personer med 
missbruk och beroende och rekommendationen är 3 vid cannabismissbruk med 
tillägg av MI eller MET.  

5.1.4 Insatser för personer med missbruk av spel om 
pengar  

 NODS-PERC 

NODS-PERC är ett instrument för kort screening som används för att upptäcka 
och uppmärksamma spelproblem. Verksamheterna i staden har beslutat att 
NODS-PERC ska implementeras som baskunskap hos chefer och medarbetare. 
I Socialstyrelsens rekommendationer för stöd och behandling vid spelmissbruk 
anges att NODS-PERC bör användas. 

 NODS 

NODS används som längre bedömningsinstrument vid utredning av missbruk 
eller beroende av spel om pengar. Bedömningsinstrumentet mäter graden av 
spelproblem utifrån kategorierna: spelberoende, problemspelare och riskabla 
spelvanor. NODS är det vanligast förekommande bedömningsinstrumentet och 
baseras på DSM-IV. Rekommendationen är att det bör användas. Tillämpningen 
inom staden är att medarbetare och chefer har fått baskunskaper och det 
används i Spelberoendeteamet vid behandling för personer med missbruk vid 
spel om pengar. 

 ASI Spel 

ASI Spel är ett kortfattat formulär för kartläggning och bedömning av 
spelproblem. Instrumentet används när det finns ett problematiskt spel om 
pengar och ett samtidigt substansmissbruk.. ASI spel används av stadens 
spelberoendeteam. Nationella riktlinjer för ASI spel är under utveckling. 
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 KBT 

KBT med inriktning mot spelmissbruk och spelberoende av spel om pengar är 
en behandlingsform som syftar till att kartlägga och förändra tankar och 
beteenden som vidmakthåller missbruket eller beroendet.. Metoden används av 
Spelberoendeteamet. Socialstyrelsen rekommenderar att KBT bör användas mot 
spelmissbruk och spelberoende av spel om pengar 

 KBT i kombination med MI 

KBT i kombination med MI kan erbjudas till personer med missbruk eller 
beroende av spel om pengar, som har särskilt behov av motivationshöjande 
insats. Metoden används i Spelberoendeteamets verksamhet. Socialstyrelsen 
rekommenderar att KBT i kombination med MI bör användas mot spelmissbruk 
och spelberoende av spel om pengar.  

 KBT vid samsjuklighet 

KBT vid samsjuklighet kan erbjudas personer med missbruk eller beroende av 
spel om pengar och samtidigt missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, 
läkemedel eller psykiatrisk diagnos. Metoden används i Spelberoendeteamets 
verksamhet. Socialstyrelsen rekommenderar att KBT bör användas vid 
samsjuklighet med spelmissbruk och spelberoende av spel om pengar. 

5.2 Insatser, arbetssätt och metoder vid 
våld och utsatthet 

Riktlinjen för Göteborgs Stads arbete mot våld i nära relationer anger de 
grundläggande förutsättningarna för stadens arbete. Enligt riktlinjen ska stadens 
arbete omfatta personer som utsätts för våld, personer som utövar våld samt 
barn som bevittnar våld eller själva blir utsatta för våld. Staden har en 
samordnar för stadens arbete med våld i nära relationer och en samordnare för 
arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Kompetensutvecklingsarbete i staden sker bland annat med stöd av Dialoga 
kompetenscenter. Det gäller till exempel grundkompetens inom området och 
utrednings- och samtalsmetoder. Dialoga utbildar också utbildare för effektivare 
kompetensspridning i stadsdelarnas verksamhetsområden. Flertalet stadsdelar 
genomför kompetensutveckling när det gäller metoder för upptäckt. Flera 
stadsdelar har utbildat gruppledare för VIP-program (Viktig Intressant Person) 
som är en självstärkande kurs för personer med funktionsnedsättning.  

FREDA är en standardiserad bedömningsmetod som består av en manual och 
tre instrument utvecklade av Socialstyrelsen. Sedan augusti 2016 går det att 
dokumentera och följa användningen av FREDA-bedömningsmetoder i 
verksamhetssystemet Treserva. Vid kartläggning av tillämpning av FREDA 
framkom att 67 % av svarande enheter använder sig av bedömningsmetoden.  
FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning hade ökat med 37 
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respektive 19 % men att FREDA-kortfrågor minskat med 50 % mellan 2018–
2019. 

Staden erbjuder olika möjligheter till stöd i form av biståndsbedömda insatser 
och/eller icke biståndsbedömda serviceinsatser som samtalsstöd, praktiskt stöd 
och/eller skyddat boende med mera. Stadens verksamheter har särskild 
inriktning mot att stödja personer som utsatts eller utsätter andra för brott, hot 
och våld genom Stödcentrum för brottsutsatta, Kriscentrum för kvinnor (KCK), 
Kriscentrum för män (KCM).  

Externt upphandlade boenden anpassar stödet utifrån de behov personer har 
som de möter men genomgående är att boendena använder sig av metoder som 
motiverande samtal, (MI), återfallsprevention (ÅP), lågaffektivt bemötande 
(LAB). 

5.2.1 Kriscentrum för män (KCM) 
KCM erbjuder rådgivning samtalsstöd och krisbearbetning individuellt eller i 
grupp till män som utsätter eller själva blir utsatt för hot, våld eller aggressivitet 
men även för män som har relationsproblem, befinner sig i vårdnadstvist, 
separation eller uppbrottsprocess. 

KCM utgår från den enskildes behov och utifrån vad som bedöms vara 
verksamt. Insatserna bygger på en systemisk grund med ett psykodynamiskt 
förhållningsätt.  

De insatser som erbjuds och metoder som används på området utgår från 
beprövad erfarenhet och är baserad på tillgänglig kunskap och forskning med 
inslag av olika metoder där individens situation och behov är utgångspunkten. I 
motivationsarbete används Motiverande Intervju (MI) som rekommenderas av 
Socialstyrelsen men även metoder som har stöd av beprövad erfarenhet och 
forskning i form av exempelvis Icke Vålds grupper och Circle of Security 
(CoS). 

5.2.2 Kriscentrum för kvinnor (KCK) 
KCK erbjuder rådgivning samtalsstöd och krisbearbetning individuellt eller i 
grupp till personer som identifierar sig som kvinnor som lever eller har levt med 
våld i nära relation samt till personer som identifierar sig som kvinnor som 
utsätter andra i nära relation för våld. 

Syfte att kvinnan ska kunna återupprätta sin integritet och skapa förutsättningar 
för ett självständigt liv fritt från fortsatt kontroll, hot och våld. Mottagningen 
utgår från den enskildes behov och utifrån vad som bedöms vara verksamt. 
Insatserna bygger på en systemisk grund med ett psykodynamiskt 
förhållningssätt De insatser som erbjuds är psykosocialt samtalsstöd som utgår 
från erfarenhet och tillgänglig kunskap.  
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5.2.3 Stödcentrum för brottsutsatta 
Stödcentrum för brottsutsatta erbjuder rådgivning, samtalsstöd och krisstöd 
individuellt eller i grupp till personer som varit utsatta för brott eller vittnen till 
brott samt deras anhöriga.  

Verksamheten utgår från den enskildes behov och utifrån vad som bedöms vara 
verksamt. Samtalsstödet bygger på en systemisk och familjeorienterad grund 
med ett psykodynamiskt förhållningssätt där metoderna utgår från beprövad 
erfarenhet samt är baserad på tillgänglig forskning och inriktar sig på individens 
sociala situation och sammanhang. 

5.2.4 Mikamottagningen 
Mikamottagningen erbjuder rådgivning, samtalsstöd, uppsökande, individuellt 
eller i grupp till personer och deras anhöriga som har erfarenhet av sex mot 
ersättning, skadat sig genom sex och kan ha varit utsatta för människohandel för 
sexuella ändamål. Syftet är att minska skadeverkningarna av prostitution och 
sexuell exploatering samt motverka att människor hamnar i prostitution eller 
utsätts för sexuell exploatering. 

Mottagningen utgår från ett eklektiskt förhållningssätt som utgår från den 
enskildes behov och utifrån vad som bedöms vara verksamt. Samtalsstödet 
bygger på en systemisk och familjeorienterad grund med ett psykodynamiskt 
förhållningssätt där metoderna utgår från beprövad erfarenhet samt är baserad 
på tillgänglig forskning och inriktar sig på individens sociala situation och 
sammanhang. 

5.2.5 Mottagningen för Köp av sexuella tjänster (KAST) 
Mottagningen erbjuder rådgivning och stödsamtal till personer och deras 
anhöriga där personen har ett sexuellt missbruksbeteende, köper eller funderar 
på att köpa sexuella tjänster, beroende av porr eller annat problematiskt sexuellt 
beteende. Syftet är att minska prostitutionen genom att minska efterfrågan. 
Mottagningen utgår från den enskildes behov och utifrån vad som bedöms vara 
verksamt. Samtalsstödet bygger på en systemisk grund med ett psykodynamiskt 
förhållningssätt där metoderna utgår från beprövad erfarenhet samt är baserad 
på tillgänglig forskning och inriktar sig på individens sociala situation och 
sammanhang. 

5.3 Insatser, arbetssätt och metoder vid 
psykisk ohälsa 

Göteborgs Stad har sedan 2016 arbetar strategisk med utveckling av stadens 
insatser, arbetssätt och metoder för att stärka arbetet med psykisk hälsa med 
stöd av de statliga satsningarna för psykisk hälsa.  

Målet är att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa, förstärka tidiga 
insatser till personer som drabbas av psykisk ohälsa och samtidigt förbättra 
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vården och omsorgen för personer med omfattande behov av insatser. 
Satsningarna har gått ut brett till stadens verksamheter och bidra till att stärka 
arbetet med psykisk hälsa genom att utbilda och implementera evidensbaserad 
arbetssätt och metoder.  

5.3.1 Ett självständigt liv (ESL) 
Ett självständigt liv, ESL, är en socialpedagogisk behandlingsmodell för 
personer med psykisk funktionsnedsättning, särskilt schizofreni. Syftet med 
insatsen är att ge personen ökade möjligheter till ett självständigt liv. Metoden 
används exempelvis inom boendestöd och boendeverksamheter i stadens 
verksamheter. Rekommendationen från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 
vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd är 1 och att ESL 
bör användas för målgruppen..  

5.3.2 Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) 
Utbildningen ger färdigheter i hur man känner igen och ingriper vid kriser, hur 
man tar emot information och bekräftar samt uppmuntrar att söka lämplig 
psykiatrisk hjälp. Utbildningarna har erbjudits inom flertalet medarbetare i 
verksamheter inom stadens socialtjänst. Utbildningen är framtagen av 
Folkhälsomyndighete Karolinsk Institutet och förordas av Socialstyrelsen och i 
suicidpreventivt syfte. 

5.3.3 Individual Placement and Support (IPS) 
IPS är en standardiserad och manualbaserad form av arbetsrehabilitering för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Modellen bygger på att deltagarna 
får stöd i att söka arbete utifrån sina egna val och preferenser utan arbetsträning 
eller omfattande bedömningar av arbetsförmåga. Stödet förmedlas av 
specialister på arbetsrehabilitering och ska ses som en integrerad del av det 
samhällsbaserade psykiatriska stödsystemet. Under 2019 har 101 personer 
erhållit sysselsättning genom IPS. Det finns fortsatt ett högt behov av denna 
insats för personer med psykisk ohälsa. Rekommendationen från 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd är 1 och det bör användas för målgruppen. 
Rekommendationen från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd 
vid missbruk och beroende är 3 och det bör användas för målgruppen.  

5.4 Sammanfattande slutsatser om insatser 
för vuxna 

Av kartläggningen framgår att det pågår ett arbete med att implementera och 
utveckla arbetet med de evidensbaserade metoder och arbetssätt som 
rekommenderas i de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och 
beroende. Av kartläggningen och i stadsdelsnämndernas kvalitetsrapporter 
framgår även att förvaltningarna kommit olika långt.  
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Användning av ASI och UBÅT ger goda förutsättningar till en systematisk 
dokumentation för utredning uppföljning och utvärdering av stadens insatser 
och verksamheter för personer med missbruk. Staden har centralt metod och 
processtöd samt att det finns lokala processtödjare men det finns behov av att 
öka tillämpning av ASI och UBÅT för att öka kunskapen om vilka arbetssätt 
och metoder som ger bra resultat för personer med missbruk i Göteborgs Stad. 

De insatser, arbetssätt och metoder som används inom den upphandlade vården 
på institution och i öppna former utgår från det som rekommenderas i nationella 
riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Uppföljning av de 
upphandlade verksamheterna sker delvis genom SPINK och uppföljning visar 
på god måluppfyllelse vid de insatser som staden köper. Det finns ett ökat 
behov att följa upp insatserna i UBÅT för att systematiskt följa upp individers 
insatser. 

Insatser som erbjuds genom stadens samtalsmottagningar utgår från vetenskap 
och beprövad erfarenhet och från rekommendationer i nationella riktlinjer för 
vård och stöd vid missbruk och beroende. Det finns behov av att öka den 
systematiska uppföljningen för att kvalitetssäkra insatserna för dessa individer.  

Av kartläggningen framgår vidare att de insatser, arbetssätt och metoder vid 
som används vid våld och utsatthet har vetenskapligt stöd för att hjälpa personer 
i kris, psykisk ohälsa och trauma. FREDA-kortfrågor är det verktyg som 
används i staden för att upptäcka våldsproblematik och behov av att öka 
tillämpningen av instrumentet finns. Registreringen av FREDA-kortfrågor i 
verksamhetssystemet Treserva har minskade med 50 procent mellan 2018 och 
2019.  

Stora satsningar har gjorts för att utveckla evidensbaserade arbetssätt och 
metoder för personer med psykisk ohälsa. Flera stadsdelsförvaltningar uppger 
att kompetensen är hög men att den systematiska uppföljningen behöver stärkas 
för att även vara en del av kvalitets- och verksamhetsutvecklingen. Det finns 
även ett behov av samarbetet och samordning i staden. Det finns fortsatt ett 
behov av insatser i form av olika former av sysselsättning där IPS är en 
evidensbaserad insats. Staden har med hjälp av statliga stimulansmedel satsat 
för att öka förutsättningar för dessa insatser men behov av samordning och 
organisering kvarstår. 

En fråga att beakta i framtida upphandling och utveckling av stadens 
verksamheter är att det i stadens samtalsmottagningar och flera av de vård- och 
stödinsatser som staden upphandlar, erbjuds olika former av psykoterapi. Vid 
kartläggningen av insatser på institution för vuxna med missbruk framgår att 60 
procent av metoderna som erbjuds är kognitivbeteende terapi (KBT) som är en 
form av psykoterapi. I förarbetena till socialtjänstlagen framgår att psykoterapi 
inte är ett ansvar för socialtjänsten att tillhandahålla utan ett ansvar för den 
regionala hälso- och sjukvården. Ansvarsfrågan har varit föremål för avgörande 
i Högsta förvaltningsdomstolen.   

Stadsledningskontoret ser, vilket även framgår av stadsdelsnämndernas 
kvalitetsrapporter, att det finns ett behov av att utveckla den systematiska 
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uppföljningen. Det finns även ett behov av att utveckla användandet av resultat 
från uppföljningen i utvecklingsarbetet i verksamheterna. 
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