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Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet 
inom socialtjänstens område - överenskommelse för 
2011 mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har i en överenskommelse 
(S2011/986/FST) enats om insatser under 2011 för att stödja en strategisk utveckling 
inom socialtjänstens område. Insatserna gäller stöd för en evidensbaserad praktik och 
en tillgänglig och säker information. I beredningen inför överenskommelsen har bland 
annat en samrådsgrupp med representanter från brukarorganisationer, professionen, 
socionomutbildningen, alternativa utförare samt FoU Välfärd varit involverad.  
 
Överenskommelsen omfattar för 2011 medel uppgående till 104,5 mnkr. SKL:s del 
utgörs av 93,9 mnkr. Medlen kan inte sökas, utan fördelas inom ramarna för 
respektive projekt, vilka redovisas nedan. 
 
Överenskommelsen baseras dels på den plattform för arbetet med att utveckla en 
evidensbaserad praktik i socialtjänsten som regeringen och SKL antog i juni 2010, 
dels på befintliga överenskommelser såsom den om utvecklingsarbete inom 
missbruks- och beroendevården (Kunskap till Praktik) och Program för en god 
äldreomsorg.  
 
Målet för Stöd till en evidensbaserad praktik för en god kvalitet inom socialtjänstens 
område är att se till att brukarna får ta del av insatser som bygger på bästa tillgängliga 
kunskap. Detta ska säkerställas genom långsiktiga och mellan SKL och staten på både 
nationell och lokal grund samordnade insatser och gemensamma prioriteringar med 
utgångspunkt i evidensbaserad praktik. Den evidensbaserade praktiken bygger på 
kunskap från tre källor - forskningen, praktikern och brukaren – och syftar till ett 
förhållningssätt för ständigt och systematiskt lärande. 
 
Strategiska och långsiktiga mål 2013 
Det fortsatta arbetet under 2011 när det gäller de regionala stödstrukturerna har målet 
att det 2013 i alla län ska finnas en långsiktigt hållbar struktur för utveckling, 
spridning och implementering av kunskap. Det lokala och regionala 



 CIRKULÄR 11:08 
 2011-03-07 2 (5) 

 

förbättringsarbetet ska 2013 ha lett fram till att det finns ett välkänt, ändamålsenligt 
och efterfrågat stöd för förbättringsarbete på både regional och nationell nivå. Det 
nationella stödet – infrastruktur för eHälsa, kunskapsstöd inom barn och unga, 
genomförandestöd, analysverktyget Öppna jämförelser, webbtjänst samt uppföljning – 
är användarvänligt utformat och följer upp, stöder och stärker det lokala 
förbättringsarbetet. 

 
Överenskommelse för 2011 
 
A. Regionalt stöd till kunskapsutveckling, lokalt förbättringsarbete och 
samverkan 
 
- Utveckling av regionala stödstrukturer Arbetet med 

att vidareutveckla och bygga strukturer för kunskapsutveckling påbörjades 2010. 
Statligt stöd utgår t o m 2012. Arbetet har initialt fokus på äldreområdet men ska 
på sikt innefatta hela socialtjänsten. Vid utgången av 2011 ska huvudmännen 
presentera en plan som visar hur långsiktigheten kan säkerställas. 

 
- Regionala utvecklingsledare inom Kunskap till 

Praktik Regionala utvecklingsledare/processledare driver arbetet på läns- 
regionnivå på uppdrag av regionala styrgrupper. Regeringens avsikt är att tillsätta 
utvecklingsmedel t o m  
2011. En prioriterad fråga 2011 är att säkra långsiktigheten och att strukturerna 
samordnas med de strukturer som initierats på äldreområdet. 

 
- Regionala utvecklingsledare inom äldreområdet 

Under 2010 inleddes ett treårigt utvecklingsarbete som syftar till att stödja 
kommuner, landsting samt alternativa utförare i att utveckla ett gemensamt, 
långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete med fokus på de mest sjuka äldre. 
Utvecklingsledare ska bl a arbeta för att öka registreringen i kvalitetsregistren 
Senior Alert och Svenska Palliativregistret. 67 miljoner kronor avsätts inom 
ramen för överenskommelsen om Prestationsbaserat statsbidrag för insatser för 
äldre. 
 

- Regionala utvecklingsledare inom den sociala barn- 
och ungdomsvården Medel avsätts för att möjliggöra anställning av personer 
med kompetens att driva förbättringsarbete.  Anställningarna ska kopplas till de 
regionala stödstrukturerna och förväntas realiseras under andra halvåret 2011.  
Förbättringsarbetet ska utgå från bästa tillgängliga kunskap om 
förbättringsmetodik och 
implementeringsforskning samt de vägledningar och kunskapsstöd som 
Socialstyrelsen arbetar med. 
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- Regionala utvecklingsledare kring eHälsa 
Regeringens avsikt är att stödja den regionala organisationen runt utvecklingen av 
eHälsa t o m 2012. Ett prioriterat område för 2011 är att ge stöd till en 
strukturerad dokumentation inom hela socialtjänstens område hos både 
kommunala och alternativa utförare. För 2011 ska huvudmännen tydliggöra hur 
den regionala samverkansfunktionen ska ingå i den regionala strukturen för stöd 
till socialtjänstens olika delar. De ska även konkretisera målen som ska uppnås 
under 2011. 

 
B. Nationellt stöd 
 
- Kunskapsstöd till arbetet med barn och unga i 

heldygnsvård Socialstyrelsen får i uppdrag att i dialog med professionen och 
brukarföreträdare utarbeta ett kunskapsstöd till kommuner och alternativa utförare 
för bättre uppföljning av barn och unga placerade i familjehem och HVB-
institutioner. Samverkan ska ske med Sveriges Kommuner och Landsting. 
 

- Praktikens exempel Socialstyrelsen får i uppdrag att 
testa och utvärdera stöd för lokal uppföljning, genom att sprida kunskap på 
webben om metoder för att bidra till att bygga upp den erfarenhetsbaserade 
kunskapen lokalt. 
 

- Utveckla nationellt genomförandestöd Socialstyrelsen 
ansvarar för att, i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och andra 
lämpliga aktörer, utveckla ett nationellt stöd för att implementera en 
evidensbaserad praktik och för att genomföra förbättringsarbeten i praktiken. 
 

- Analysverktyg för verksamhetsutveckling Inom 
ramen för Öppna jämförelser inom socialtjänsten pågår arbeten med att ta fram 
och sprida verktyg för analys av data. Att det finns kompetens och metoder för att 
bryta ner nationella data till regional/lokal nivå är centralt för att huvudmännen 
ska kunna vidareutveckla sitt systematiska förbättringsarbete. Under 2011 
förstärks detta arbete. 
 

- Stöd till samordning, brukarmedverkan etc inom 
missbruks- och beroendevården Inom ramen för Kunskap till praktik kommer 
samordnings- och ledningsfunktionen på SKL under 2011 att särskilt fokusera på 
stöd för utveckling av samordning mellan kommuner och landsting, 
brukarmedverkan och system för uppföljning. 
 

- Teknisk infrastruktur inom Strategi för nationell 
eHälsa Under 2011 avsätts medel till stöd för att kommuner och alternativa 
utförare ska göra insatser för att främja säker behörighetshantering, säkert 
informationsutbyte mellan kommuner, landsting, vårdgivare och brukare, samt för 
säker registrering i nationella kvalitetsregister. 
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- Informationsstruktur inom Strategi för nationell 

eHälsa 5 milj kronor Socialstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Sveriges 
Kommuner och  
Landsting vidareutveckla den nationella informationsstrukturen samt termer och 
begrepp för en enhetlig och strukturerad dokumentation som rör  
myndighetsutövning, beslutshantering och verksamhetsuppföljning. 

 
C. Utbildning och fortbildning 
 
- Leda för resultat Att leda utveckling kräver ett 

helhetsgrepp som innefattar både den politiska och den tjänstemannamässiga 
ledningen i kommunen. Leda för resultat är ett, utifrån dessa behov framtaget, 
utbildningsprogram som innefattar både ledningsgrupper och stödfunktioner. 

 
- Utbildning för personal inom missbruks- och 

Beroendevården Inom ramen för arbetet med Kunskap till praktik har 
fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården tagits fram. 
Utbildning av utbildare kommer att fortsätta under 2011 om bemötande, MI-
metodik (motiverande intervju), Återfallsprevention(ÅP), 
Haschavvänjningsprogrammet(HAP) och ADAD.  

 
- Regionala konferenser och utbildning Regionala 

konferenser och utbildning för främst förtroendevalda, men även chefstjänstemän 
inom kommuner och landsting, kommer att genomföras under 2011. Utförare från 
privata och ideella sektorn kommer också att inbjudas. Syftet är att ge en 
sammanhållen bild av nationella prioriteringar inom socialtjänsten och att skapa 
intresse och synliggöra nyttan med både en evidensbaserad praktik och med 
eHälsa samt att ge inspiration och verktyg för den lokala nivån. 
Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och den 
Nationella Samrådsgruppen deltar i planeringen. Konferenserna planeras och 
genomförs i samspel mellan nationell och regional nivå. 

 
D. Brukarmedverkan och forskning 
 
- Kartläggning forskning och erfarenheter av 

Brukarmedverkan En systematisk kartläggning över forskning om modeller och 
arbetssätt för Brukarmedverkan genomförs. En kartläggning genomförs även av 
intressanta modeller för ökad brukarmedverkan och medskapande, t.ex. Co-
Production. Utifrån kartläggningarna ska sedan aktiviteter, t.ex. i form av 
försöksverksamheter, definieras i samverkan med den Nationella samrådsgruppen. 
 

- Strategi för forskning med bäring på socialtjänst En 
arbetsgrupp tillsätts, bland  



 CIRKULÄR 11:08 
 2011-03-07 5 (5) 

 

annat med medlemmar från den nationella samrådsgruppen och Socialstyrelsen, 
som utarbetar en strategi för att få till stånd forskning som stödjer en 
evidensbaserad praktik. Arbetsgruppen erbjuds föra fram förslag till den 
forsknings- och innovationspolitiska proposition som regeringen avser att 
överlämna till riksdagen 2012 samt förslag till satsningar inom ramen för 
Vinnvård.  

 

 
 
4. Kontaktuppgifter SKL 
Samordning och övergripande projektansvar 
 

Camilla Sköld, projektledare, telefon 08-452 76 73,  
e-post camilla.skold@skl.se 
 
Ove Ledin, administratör, telefon 08-452 77 66, 
e-post ove.ledin@skl.se 
 

 
 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Vård och omsorg 
Vård och socialtjänst 
 
 
Göran Stiernstedt 
 
 Sabina Wikgren Orstam 
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