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Överenskommelse för år 2009 mellan Regeringen och Sveriges Kommuner
och Landsting om Plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten

Bakgrund

Det bör ställas höga krav på att ledningen av socialtjänst liksom insatser
till brukare inom såväl individ- och familjeomsorg som inom äldreomsorgen och verksamheter för stöd och service till personer med
funktionsnedsättning, ska baseras på kunskap. Insatser på såväl nationell
och regional/lokal nivå ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Samtidigt
visar bland annat utredningen om Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren (SOU 2008:18)att kunskapsbasen för
insatserna inom socialtjänsten är outvecklad. Det finns därför ett behov
av insatser till stöd för en fortsatt kunskapsutveckling. För en sådan
utveckling krävs bland annat ett målmedvetet och starkt engagemang hos
huvudmännen, liksom ett strategiskt utformat stöd från statens sida.
I budgetpropositionen 2009 anger regeringen att det är angeläget att
statens bidrag till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten sker på ett
mer enhetligt och långsiktigt sätt än tidigare och i nära samverkan med
huvudmän och andra intressenter.

Överenskommelse

Under 2009 läggs grunden för ett framtida gemensamt arbete mellan
staten och Sveriges Kommuner och Landsting
Utifrån huvudförslagen i betänkandet Evidensbaserad praktik inom
socialtjänsten – till nytta för brukaren (SOU 2008:18) inleder Regeringskansliet och Sveriges Kommuner och Landsting ett samarbete.
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Mål och inriktning
Målet med arbetet under 2009 är att utarbeta förslag till en plattform för
samordnade och långsiktiga insatser till stöd för en evidensbaserad
praktik i hela socialtjänsten. Med denna plattform som grund ska sedan
framtida överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner
och Landsting kunna träffas. Som stöd för arbetet med en plattform
kommer det genomföras ett antal kartläggningar och andra aktiviteter –
alla med syftet att stärka förutsättningarna för en evidensbaserad praktik.
Avsikten är att ett första avtal till stöd för evidensbaserad praktik ska
träda i kraft under 2010. De framtida avtalen bygger på gemensamma
åtaganden mellan staten och huvudmännen och ska förverkligas inom
ramen för nuvarande ansvarsgränser.
Viktigt arbete pågår redan
Det är viktigt att ta hänsyn till och utnyttja möjligheterna till synergieffekter med redan pågående arbete med koppling till evidensbaserad
praktik inom socialtjänsten. Institutet för utveckling av metoder i socialt
arbete (IMS) har i uppdrag att främja utvecklingen av metoder och
arbetsformer i socialt arbete. Andra centrala initiativ är den pågåenden
överenskommelsen om stöd till implementering av riktlinjerna för
missbrukarvården – Kunskap till praktik, Öppna Jämförelser och utvecklingen av kvalitetsindikatorer, Socialstyrelsens riktlinjearbete och
terminologiarbete och KUST-projektet, Socialstyrelsens uppföljningar
av FoU-verksamhet inom socialtjänsten m.m.
Många av de personer som har kontakt med socialtjänsten har också
behov av insatser från hälso- och sjukvården. Det är därför av största vikt
att man i arbetet med att utarbeta den nationella plattformen har ett nära
samarbete med de pågående satsningarna för en förbättrad infrastruktur
för kunskapsutveckling inom hälso- och sjukvården, t.ex. Strategi för
God Vård, Nationell IT-strategi. Målet är att man inom ramen för
framtida överenskommelser, utifrån ett klient/patientperspektiv ska
kunna arbeta med områden som berör både socialtjänst och hälso- och
sjukvård.
Insatser för att nå målet för 2009
Nationell plattform för överenskommelse/avtal
Förslag ska presenteras om hur framtida överenskommelser mellan
staten och Sveriges Kommuner och Landsting ska tas fram, genomföras
och följas upp. I detta ingår att definiera vilka aktörer som ska delta i
förberedelser och framtagande av framtida avtal och eventuellt också i
uppföljning av dessa. Det finns ett behov av representation för – utöver
regeringen och SKL – brukare, högskolor och universitet, myndigheter,
företrädare för utförare av socialtjänst i privat och ideell regi,
lokala/regionala enheter för forskning och implementering, m.fl.
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Förslag ska lämnas på alternativa avtalsmodeller där gemensamma
prioriteringar och åtaganden utgör grunden för långsiktighet i arbetet.
Strukturer för kunskapsutveckling, implementering, utvärdering m.m.
En analys ska göras som ska utmynna i förslag på modell eller modeller
för hur det långsiktiga behovet av strukturer för stöd till implementering, utvärdering, utbildning kan tillgodoses. Förslagen ska även beakta
hur landstingens motsvarande verksamheter kan involveras. Syftet med
analysen är att skapa en förståelse för vilka förutsättningar som krävs för
att skapa goda strukturer för kunskapsutveckling.
Till grund för analysen ska ligga resultaten från den kartläggning av
befintliga strukturer för kunskapsutvecklingen inom hela socialtjänsten
som ska inleda arbetet. Det är särskilt viktigt att även uppmärksamma
privata och ideella aktörers arbete för att öka inslaget av evidensbaserad
praktik inom socialtjänsten.
I denna kartläggning ingår även att studera hur andra länder arbetar med
kunskapsutveckling, utvärdering och implementering på lokal och
regional nivå samt hur sådan verksamhet finansieras.
Ett mål är att undvika att olika parallella system för kunskapsutveckling
byggs upp. I analysen ska därför beaktas det arbetet som redan pågår
inom Regeringskansliet, Sveriges Kommuner och Landsting och
myndigheter där frågan om lokala och regionala kunskapsstrukturer är
aktuell.
Inom ramen för arbetet finns möjlighet att starta försöksverksamheter
som kan tjäna som lärande exempel för vad strukturerna bör innehålla
och hur processen för att utveckla dem kan drivas vidare.
Områden som kan omfattas av framtida avtal
Utredningen om en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten listar i
sitt betänkande ett antal viktiga områden som eventuellt kan bli föremål
för framtida avtal. Under 2009 påbörjas ett arbete med att, med dessa
områden som grund, föreslå prioriteringar inför kommande överenskommelser. Det finns även möjligheter, om parterna är överens, att inom
ramen för de resurser som finns avsatta under 2009 initiera ett konkret
arbete kring något område. Förutom det primära arbetet med strukturer
för kunskapsutveckling, implementering, utvärdering m.m. (enligt
förslaget ovan) kan följande områden övervägas:
•

•

Strategiska och långsiktiga utbildningssatsningar t.ex. för
verksamhetsuppföljning eller förmåga att söka och använda
forskning – inom såväl kommunal som privat och enskild
verksamhet.
Bättre förutsättningar för att dokumentera, systematisera,
kommunicera och utveckla det egna arbetet. T.ex. i form av tid,
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•
•

•

Bättre tillgång till information om forskning och annan kunskap
t.ex. genom enkelt tillgängliga webbplatser – t.ex. i form av en
nationell kunskapsportal för evidensbaserad socialtjänst.
Stöd till fortsatt utveckling av den nationella statistiken,
nationella kvalitetsindikatorer, jämförelsetal och
begreppsbestämningar – som strategiska insatser för
verksamhetsuppföljning.
Analys av brukares och brukarföreträdares roll i den
evidensbaserad praktiken på lokal och nationell nivå. Utifrån
analysen bör vid behov stöd till nya former för brukarinflytande
och brukarmedverkan övervägas.

Tidsram
Denna överenskommelse gäller från och med den15 maj 2009 till och
med den 14 maj 2010. Inom ramen för arbetet kommer projektledare och
arbetsgrupp tillsammans med styrgrupp bland annat ta fram en detaljerad
tidplan för hela arbetet och besluta om slutdatum för olika delmoment i
projektet.
Finansiering
År 2009 kommer för detta ändamål att ställas till Regeringskansliets
disposition 4 550 000 kronor, från det under utgiftsområde 9 uppförda
ramanslaget 16:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete med mera, för
aktiviteter och kartläggningar inom ramen för överenskommelsen.
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