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• Skärgårdskommun i Värmland

• 16 500 invånare

• Hög inflyttning

• 500 medarbetare på Socialförvaltningen varav 40 på IFO.

• 11 socialsekreterare i barn och ungdomsgrupp

• 424 orosanmälningar, 139 inledda utredningar 2018

Hammarö

2019-05-22



Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation



Dokumentation i patientjournal eller personakt

• Utgångspunkt för vård och stöd och behandling av en 

enskild individ

• Underlag för patientens eller brukarens ställningstagande

• Fullvärdig som underlag för att följa upp grupper 

av patienter och brukare på olika nivåer

• Lämplig som kompletterande underlag för beslutsstöd

• Tillräckligt bra för att utgöra underlag för forskning

• Tillräckligt specifik för att tillåta en juridisk bedömning av 

den enskilda processen



Socialstyrelsen stödjer utvecklingen 

av dokumentationen  

Vi tillhandahåller…

…som tillsammans kallas Gemensam informationsstruktur 



Hur många av er:

Har bra koll på systematisk uppföljning?

Har arbetat med BBIC-variablerna?

Tänker att systematisk uppföljning är något vi behöver börja 

med eller göra bättre hemmavid?



Vad vill vi prata om?

•Systematisk uppföljning

•BBICs variabler

•Projektet BBIC SU och processen

•Erfarenheter och goda råd

•Frågor!



SU-Systematisk uppföljning 

&

BBIC-Barns Behov i Centrum



Evidensbaserad

praktik

Kunskapsbaserad socialtjänst

O
rg

a
n

is
a
to

ri
s
k
a

 

fö
ru

ts
ä

tt
n

in
g
a

r

O
rg

a
n

is
a
to

ri
s
k
a

 

fö
ru

ts
ä

tt
n

in
g
a

r

Systematisk 

uppföljning



Strukturerad dokumentation och 

systematisk uppföljning för… 

Verksamhetsdriven kunskapsutveckling 

om behov, 

insatser och resultat 

•Efterfrågat sedan länge 

•Strävan mot EBP stärkt behovet

•Stor brist på forskning om behov, 

insatser och resultat 



Systematisk uppföljning handlar om 

att: 
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• Beskriva, mäta och dokumentera enskilda personer 

problem/behov, insatser och resultat

• Sammanställa informationen på gruppnivå för att utveckla 

verksamheten



BBIC och variabellistan



BBIC:s mål 

•Tillhandahålla en nationellt enhetlig 

struktur för handläggning, genomförande 

och uppföljning 

•Visionärt mål

Barn och unga som socialtjänsten 

stödjer ska ha samma chanser i livet 

som alla barn och unga i samhället



BBIC syftar till att 

•Stärka barns delaktighet och inflytande

•Förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk

•Skapa struktur och systematik i arbetet så att 

handläggningen och insatserna lättare kan följas upp

•Bidra till ökad kvalitet och rättsäkerhet



Triangeln



BBIC och variabellistan

Variabellistan var en del av 

regeringsuppdraget om att uppdatera BBIC.

En arbetsgrupp tog fram ett antal olika indikatorer.

Hitta minsta gemensamma nämnare mellan offentlig statistik, 

framtida Öppna jämförelser och vad som borde vara 

intressant för systematisk uppföljning.

Materialet anpassades sedan för att i möjligaste mån kunna 

återanvända information som redan dokumenteras i 

dokumentationsstödet.



Test av variablerna-

projektet BBIC SU



Projektet BBIC SU

Socialstyrelsen ville

• Testa användbarhet och nytta av BBIC-variablerna för systematisk 

uppföljning

•Ge stöd i att välja variabler utifrån en fråga samt stöd i att 

sammanställa, analysera och använda uppgifterna i utvecklingssyfte

•Öka kunskaperna om systematisk uppföljning som grund för 

individuell- och verksamhetsutveckling

•Utforma ett användarstöd för BBICs variabler för systematisk 

uppföljning



Projektets genomförande

Projektanställd aktivitetsledare och metodstöd

Pågick under 2018

13/15 kommuner deltog

14 jämförelsekommuner

Datainsamling – enkät x 2 till deltagande 

kommuner och jämförelsekommuner

Följde en fastställd metod med ett kringresande 

metodstöd

Kommunerna bestämde själva upplägg och 

frågeställning



Deltagande i
projektet
BBIC SU

Målsättning att systematisk
uppföljning ska vara en del av det 
kvalitets- och utvecklingsarbetet

Från Webbkollen till SU BBIC

BBIC SU - möjlighet till fortsatt stöd i 
arbetet med implementering och i 
arbetet med BBIC-variabler i 
verksamheten.



Projektets metod & 

process

Inledande enkät

Ws 1: Uppstart, identifiera hinder

Ws 2: Följa upp starten

Ws 3: Resultat börjar komma, diskussion kring analys

Ws 4: Tillbakablick och reflektion

Avslutande enkät

Produkter
Användarstöd 

Rapport



Erfarenheter & goda råd



Syftet är att bedriva systematisk 

uppföljning för att få underlag till 

kvalitetsarbete och 

verksamhetsutveckling

”Tankesättet kring barn har 

förändrats, barnets situation har 

stärkts. Vi har skapat en 

tydligare struktur i arbetet med 

placerade barn och vi ger dem 

bättre förutsättningar…”

Viktigaste rådet: Håll fokus på målet



3 viktiga områden

•Skapa goda förutsättningar- ws1

•Skapa och formulera uppföljningen- ws 2

•Analysera och använda data- ws 3



Skapa goda förutsättningar- 3 delar

•Organisering och bemanning

– Skapa ett bra team

•Kunskap och kompetens

– Säkerställ kompetensbehovet

•Tekniska förutsättningar

– Säkerställ in- och utdata samt efterbehandling



BBIC SU
Hammarö

5/22/2019

Projektgrupp; enhetschef IFO, 
kvalitetssamordnare, 
socialsekreterare och
systemansvarig.

Områden: 

- Barns delaktighet genom
handläggningsprocessen

- Resultat av insatser



Val av teknisk lösning



Tekniska förutsättningar

3 frågeställningar

Indata- hur registrerar eller samlar vi in 

informationen

Utdata- hur får vi ut informationen för 

behandling

Statistisk efterbehandling- hur kan 

informationen behandlas och presenteras

Vad är behovet? 

Vad finns i befintligt system?

Vem kan behandla datan?



Skapa och formulera uppföljningen



Allt börjar med att någon är intresserad av något

Ta stöd av BBICs grundprinciper

Vilken kunskap är mest angelägen och relevant?

Frågan påverkar kommande analys och i 

förlängningen verksamhetsutvecklingen

Välj variabler och definiera värdemängder

Bestäm urval och tidsperiod

Rigga tekniken

Sedan är det bara att starta!

Val av 
fråga

Val av 
teknisk 
lösning

Kunskap
Skapa 
team



Involvera handläggarna!

Handläggarnas 

kontinuerliga 

delaktighet påverkar och 

förbättrar

Datainsamlingen och 

datakvaliteten

Analysen

Återkopplingen

Verksamhetsutveckling



Analysera och använda data

Först några tankar och erfarenheter

•Verksamhetsutvecklingsprocessen är inte linjär

•Detta är inte forskning

•Fokus på bollen

Syftet är att bedriva systematisk uppföljning för att få 

underlag till kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling

Genomförande

5/22/2019

Samtliga BBIC-variabler i systemet är tvingande.

Genomgång och definition av variabler med 
arbetsgrupp

Fortsatt arbete med mätbara mål

Regelbundna träffar med SoS som gav
vägledning samt erfarenheter från andra
kommuner

Utbyte av erfarenheter Täby och leverantör av 
verksamhetsystem



Uteblivet
“resultat” men 
många
lärdomar som
tar oss framåt

5/22/2019

Utdata – största bekymret

Förbättrat samarbete med leverantör av 
verksamhetsystem

Ökad kunskap vilket ger bättre förutsättningar
att utveckla SU inom alla IFO:s områden

Vikten av rätt kompetenser och resurser

Viktigt att ha med sig ledningen och sprida
kunskap om SU och dess möjligheter

Resultat som stöd för verksamhetsutveckling





Nu är det är bara att läsa användarstödet 

och göra som det står.

Frågor på det?



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


