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Inledning	  
 
Genom överenskommelser med regeringen har Sveriges kommuner och landsting, (SKL) sedan år 2008 tagit 
ansvar för att bygga upp ett stöd till kommuner och landsting för att utveckla missbruks- och beroendevården. 
Den övergripande målsättningen har varit att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för en evidensbaserad 
praktik. SKL stärker utvecklingsarbetet inom ramen för det arbete som sker genom ”Kunskap till Praktik”. Ett 
av de viktigaste utvecklingsområdena inom “Kunskap till Praktik” är uppföljning av resultat. 

 

Överenskommelsen	  med	  SKL	  
 
SKL har träffat en överenskommelse med FoU i Väst/GR om ett uppdrag för att implementera en metod 
nationellt för uppföljning av insatser inom missbruks- och beroendevården: Uppföljning av insatser för vuxna 
personer med missbruk (UIV). Uppdraget har varit treårigt och avslutades år 2013. FoU i Väst/GR:s uppdrag har 
varit att 

 
• utarbeta en project- och tidplan som som löper över två år  
• besöka processledarna och FoU-verksamheterna i de län som ska delta, för beslut om hur arbetet med 

implementeringen av UIV ska läggas upp 
• handleda och stödja fem regionala FoU-verksamheter för implementering av UIV 
• ingå i en referensgrupp som diskuterar och sammanställer erfarenheter från implementeringsarbetet 
• under hela utvecklingsarbetet och efter att det har avslutats sprida information om erfarenheterna 
• senast den 31 december 2013 redovisa erfarenheterna i en slutrapport. 

 

Bakgrund	  till	  utvecklingen	  av	  UIV	  
 
Utvecklingen av UIV startade i Göteborgs Stad år 2009. Bakgrunden var dels att socialkontoren hade identifierat 
ett behov av att utveckla en gemensam metod för uppföljning av insatserna ur brukarnas perspektiv, dels att det i 
kommunfullmäktiges budget angavs att ”Insatserna inom det sociala området ska vara evidensbaserade och 
resultaten kunna följas upp”. Drivkraften för utveckling och kvalitetshöjning inom stadens missbruksvård hänför 
sig således både till ett ledningsperspektiv (vad får vi för pengarna?) och till ett brukarperspektiv (hur värderar 
klienter de insatser de fått del av?). 

 
Framtagandet av UIV har medfört att metoden har utvecklats för uppföljning även inom andra sociala områden 
och för andra målgrupper, mer om det nedan under rubriken”Spridning till andra områden”. 

 

UIV	  –	  syftet	  med	  metoden	  
 
I och med de allt större kraven på att socialtjänstens insatser ska baseras på kunskap om resultat, kvalitet och ef- 
fektivitet, krävs system för uppföljning som är användbara ur flera perspektiv. Intervjufrågorna i UIV ska 
upplevas som meningsfulla och viktiga för brukarna och de ska vara lätta att förstå. Socialsekreterare som 
använder metoden ska ha egen nytta av uppföljningen bland annat som stöd för val av insats i de enskilda 
ärendena. Ledningen bör kunna efterfråga resultat ur brukarperspektiv och de aggregerade utfallen bör kunna 
användas som stöd för verksamhetsutveckling. 

 
  1 



 

 
 
Det väsentliga med UIV är att metoden mäter brukarnas upplevda kvalitet, i syfte att värdera om det 
arbete som bedrivs är till nytta för brukarna. Sammanfattningsvis syftar UIV till att 

 
• redovisa vilka biståndsbedömda insatser som kommunen ger till olika målgrupper (utifrån kön, typ av 

missbruk, etcetera) 
• visa vilka insatser som förefaller ha god effekt utifrån klienternas problem och förändringsbehov inom olika 

livsområden 
• öka brukarens delaktighet och ge socialsekreteraren en struktur för intervjun, olika livsområden 
• öka kunskapen om insatser ( resultatet kan jämföras även med andra kommuner som beviljat insatser till 

samma målgrupp) 
• visa vilka vårdgivare som har goda upplevda resultat för en viss typ av insats, eller en viss målgrupp och 

kan användas som stöd vid upphandling 
• med resultatindikatorer som bas sätta och följa upp mål utifrån önskvärd brukarnytta 
• genom ökad träffsäkerhet vid val av insats bidra till ökad kvalitet och att ekonomiska resurser kan utnyttjas 
bättre.  

 
Om tillämpningen av UIV når alla ovanstående syften är för tidigt att säga. En utvärdering som 
Linnéuniversitetet och Lunds universitet genomförde år 2013 på uppdrag av Socialstyrelsen ger ett underlag för 
att bedöma användbarhet och förutsättningar för implementering. Redan i nuläget kan det dock konstateras att 
UIV skapar förutsättningar för redovisning av kvalitet. Den största utmaningen för att UIV ska utvecklas på ett 
bra sätt är att implementeringen lyckas. Detta i sin tur förutsätter bland annat att ledningen aktivt efterfrågar 
resultaten för att höja incitamenten för att använda metoden, mer om detta i bilaga 3”Stöd till chefer vid 
implementering av lokal uppföljning inom missbruks- och beroendevården”. 

 

Uppföljningsmetoden	  UIV	  
 
UIV är en metod avsedd för socialkontorens myndighetsutövning för att få information om olika insatsers 
betydelse ur ett brukarperspektiv. UIV gör inte anspråk på att försöka besvara frågan hur olika insatser kan 
tänkas påverka brukares faktiska livssituation i ett längre perspektiv. Mätningar av den upplevda kvaliteten är 
ändå en viktig kunskapskälla för att bedöma om det arbete som bedrivs är effektivt ur brukarens perspektiv. 
Informationen (brukarnas skattningar av nyttan av olika insatser) aggregeras fortlöpande i en nationell databas. 
Utfallen kan analyseras i realtid och därigenom utgöra underlag för jämförelser och verksamhetsutveckling. 

 
Alla biståndsbedömda insatser som ges på grund av missbruk för personer 20 år och äldre följs upp med stöd av 
UIV. Insatserna gäller institutionsvård, öppenvård och familjevård enligt SoL och LVM oavsett vem som är 
huvudman eller utförare. Insatsen ska ha haft en varaktighet av fler än sju dagar. Sådana livsområden där brukare 
har förändringsbehov följs upp, exempelvis föräldraförmåga och hur insatserna påverkat förutsättningarna att 
fungera som förälder.  

 
Uppföljningen baseras på en dialogintervju i samband med att insatsen avslutas. Inga personuppgifter anges. 
Endast bakgrundsinformation såsom ålder, kön, behandlingstid och insats samt information om hur brukaren 
värderat insatsen registreras. Data kan enkelt hämtas för en enskild kommun eller stadsdel och/eller för att få en 
nationell sammanställning.  
 
Klientintervjuerna äger rum i ett behandlingssammanhang där både socialsekreterare och klient vet vad frågorna 
handlar om och där socialsekreteraren vanligtvis har goda kunskaper om klientens livssituation. Dialogformen 
gör också att eventuella oklarheter och missuppfattningar kan klaras ut under intervjun. 
 
UIV har utvecklats av professionen för professionen. Frågorna har konstruerats och utprovats i en omfattande 
process tillsammans med socialarbetare, chefer och forskare. Vid utformningen av frågeställningarna och 
metodens tillämpning har kunskap inhämtats från personer med specifik kompetens, exempelvis har Lars 
Oscarsson, professor i social arbete, Sven-Erik Alborn, kliniksamordnare med ansvar för FoU-frågor vid 
Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göran Sandell, filosofie doktor i socialt arbete bidragit 
med värdefulla synpunkter.  
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Exempel	  på	  resultat	  
 

Resultaten systematiseras i en gemensam databas för alla kommuner som använder UIV. Resultaten möjlig- 
gör jämförelser både mellan socialkontor och mellan utförare eller vårdgivare. Möjligheterna att filtrera olika 
variabler mot varandra är obegränsade. Skriftliga rapporter som belyser olika aspekter kan tas ut i form av 
färdiga powerpoint- presentationer. Det går också att ”prenumerera” på rapporter som genereras och uppdateras i 
realtid. Att prenumerera är användbart om man till exempel vill följa utvecklingen för en viss målgrupp och 
jämföra över tid, och/eller med andra socialkontor. Det är också användbart om man vill följa upp verksamhetens 
uppsatta mål ur ett brukarperspektiv. För att ge en bild av hur resultaten från UIV kan presenteras ges här några 
exempel. 

 
Exempel 1 
 

Tabellen visar hur män och kvinnor som upplever brister i föräldraförmågan värderat insatsernas 
påverkan på deras föräldraförmåga. (Det är en större andel kvinnor än män som har behov av stöd i sin 
föräldraförmåga eftersom de totalt uppföljda insatserna utgörs av 70 procent män och 30 procent 
kvinnor.) Resultatet är baserat på 121 uppföljda insatser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Kommentar: 
Värt att notera är att de kvinnor och män som har behov av förstärkt föräldraförmåga värderar insatsernas 
betydelse lika: 3,67 på den 5-gradiga skalan. Genom filtrering kan man detaljstudera resultatet kopplat till 
vårdgivare, typ av behandling, missbruk, ålder etcetera.
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Exempel 2 
 
Jämförelse mellan två stadsdelar i Göteborg (Västra Hisingen och Norra Hisingen). Graferna visar andelen 
oplanerade avslut (sammanbrott).  
 
Västra Hisingen: resultatet är baserat på 47 uppföljda insatser. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Norra Hisingen: resultatet är baserat på 61 uppföljda insatser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar: Västra Hisingen har en något större andel oplanerade avslut (sammanbrott) än Norra Hisingen. Är 
skillnaden beroende på arbetssätt/verksamhetens processer, strukturella skillnader eller målgrupp, ålder, typ av 
missbruk etcetera? 
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Exempel 3 
 
Grafen visar antal behandlingstillfällen i öppenvården och klienters värdering av hur vården har påverkat deras 
förutsättningar att hantera sitt missbruk. Staplarna är ”normaliserade” det vill säga varje stapel är 100 procent 
så att svarsalternativen kan jämföras i relation till varandra. Resultatet är baserat på 133 uppföljda insatser. 

 

 
 
 

  Kommentar: 
Det ter sig som att brukares nöjdhet med insatsens påverkan att hantera det egna missbruket ökar med antal be- 
handlingstillfällen. Genom ytterligare filtrering kan man detaljstudera resultatet kopplat till typ av missbruk, kön, 
ålder, typ av behandling etcetera. 
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Exempel 4 
 
Tabellen visar sambandet mellan vårdtidens längd och klienters skattning av hur deras förutsättningar att hantera 
sitt missbruk har förändrats till följd av insatsen. Resultatet är baserat på 153 uppföljda insatser. 
 

 
 
  Kommentar: 

Det ser ut att finnas ett samband mellan behandlingstidens längd och klienternas skattning av nyttan med insatsen. 
Genom ytterligare filtrering kan man detaljstudera resultatet kopplat till vårdgivare, kön, ålder, typ av behandling 
etcetera. 

 
Det viktigaste är inte de exakta siffror som som redovisas i tabeller och grafer. Poängen är snarare att de utgör 
underlag för jämförelser, analys och verksamhetsutveckling. Vilka insatser ges till klienter som uppger att de fått 
bättre förutsättningar att klara av sina svårigheter? Hur gör andra kommuner? Finns det några specifika insatser som 
ter sig mer verkningsfulla än andra insatser eller är det faktorer som ligger utanför den valda metoden eller 
vårdformen? Vad vet vi från forskning om vad som är verkningsfullt för olika målgrupper? 
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Implementering	  
 
Processen i arbetet från FoU i Väst/GR:s sida startade med information till regionala FoU-enheter, chefer och 
nyckelpersoner samt processledare som ingår i ”Kunskap till praktik” i de län som uttryckte intresse att delta. 
Syftet var att skapa en förståelse för metodens möjligheter och begränsningar ur olika perspektiv: brukare, 
socialsekreterare, medarbetare, ledning och ekonomi, mer om detta nedan under beskrivningen 
av metoden. De lokala FoU-enheterna uttryckte tidigt önskemål om inspirationsföreläsningar och födjupad 
information om metodens användbarhet direkt till chefer, politiker och handläggare. FoU i Väst/ GR medverkade 
därför i sådana sammanhang i större utsträckning än vad som kanske hade kunnat förutses. Det kan ses som ett 
uttryck för de lokala FoU-enheternas engagemang för UIV och för en ambition om att i nästa skede kunna handleda 
de egna kommunerna på ett seriöst och ansvarsfullt sätt. En nära dialog med regionala FoU-enheter eller 
motsvarande har varit en nödvändig och viktig förutsättning för att enheten ska känna sig mogen och ha tillräckliga 
kunskaper för att stödja kommunerna i det egna länet.Implementeringen av UIV i Göteborgs Stad påbörjades i 
samband med att staden omorganiserade från 20 till 10 stadsdelsnämnder och visade sig mindre lyckad. 
Organisationsförändringen medförde stor omsättning av chefer, och uppföljningen av insatserna genomfördes därför 
inte i tillräckligt stor omfattning. Göteborgs Stad har därför gjort en omstart vilken inleddes med en workshop för 
chefer. På samma sätt har arbetet lagts upp i andra kommuner för att cheferna ska få tillräckliga kunskaper och 
inspiration i hur UIV kan användas för styrning och utveckling av verksamheten, samt för att få förståelse för att 
ledningen behöver efterfråga resultat som metoden genererar. 

 
Under hösten 2013 har en tydlig och enkel planeringsmall utarbetats som ska ge bättre förutsättningar för lednin- 
gen i kommunen att implementera UIV-metoden. Innehållet i denna planeringsmall består av: 

 
• politisk inriktning (kommunens ambitioner inom missbruksområdet) 
• vision (vilken nytta ser vi framför oss genom lokal systematisk uppföljning) 
• strategier (hur ska vi övergripande gå tillväga…) 
• långsiktiga mål (2-5 år) 
• kortsiktiga mål (12 månader) 
• SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot kring implementeringen) 
• aktiviteter (prioriterade enligt “enkla med liten och stor påverkan” samt “svåra med liten och stor påverkan” 

på implementeringen). 
 
Under implementeringen har det framgått att en tidig förankring främst på ledningsnivå är den enskilt viktigaste 
faktorn för implementering av UIV. Utifrån förankringen och förståelsen av nyttan med metoden krävs ett tydligare 
åtagande när det gäller genomförandet. Det räcker dock inte bara med förståelsen för nyttan av metoden. Det krävs 
också uthållighet och en ledning som har förmågan att upprätthålla motivationen för användning. Detta sker bäst 
genom att efterfråga resultat baserat på handläggarnas dialogintervjuer med brukarna, och då använda de 
aggregerade utfallen i den nationella databasen för att påvisa användbarheten i den egna kommunen. Se vidare i 
bilaga 3 “Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning”. 
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IT-‐stöd	  
 
Samma programvaruleverantör har engagerats i utvecklingen av modellen sedan starten år 2009. Programvaran 
Dioevidence installeras på användarens PC tillsammans med en webbservice som programvaruleverantören till- 
handahåller på sina egna servrar. Programvaran kommunicerar med webbservicen över internet och alla inmatade 
enkätsvar förs över och lagras krypterat i en databas hos programvaruleverantören. Användarna kan analysera alla 
inmatade svar på aggregerad nivå, i realtid. En rapportgenerator finns tillgänglig för att enkelt generera 
återkommande rapporter. Analysmöjligheterna är omfattande och valfria filter kan appliceras så att endast en viss 
önskad del av de inmatade svaren väljs ut för vidare analys. Resultaten från alla medverkande kommuner lagras i 
samma databas och finns tillgängliga för alla användare, i samtliga deltagande kommuner, så snart ett nytt svar 
lagts till. 
 
Rapportgeneratorn kan programmeras för att designa egna kommunanpassade rapporter. I en version som släpps 
under våren 2013 kan användaren även designa och beställa rapporter som rapportgeneratorn sedan automatiskt 
skickar ut via mail till de användare som prenumererar på rapporten. Systemet är utvecklat för att vara extremt 
snabbt och kan hantera mycket stora datamängder utan att prestanda försämras. Stor vikt har lagts vid säkerhet så 
att inga obehöriga kan komma åt data. För detaljerad checklista inför installation av IT-stödet , se bilaga 2  
“Detaljerad checklista inför installation”.                      
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Synpunkter	  från	  praktiker	  om	  användbarhet	  och	  förutsättningar	  för	  
implementering	  
 

Socialstyrelsen har uppdragit åt Lunds universitet att utvärdera implementeringen av tre metoder för uppföljning: 
UIV, LOKE och Mångbesökarmodellen. Utvärderingen stöds av SKL. För UIV:s del har en enkätundersökning (21 
frågor – se bilaga 4) genomförts i syfte att ge svar om användbarhet och förutsättningar för implementering. 
230 socialsekreterare tillfrågades via en webenkät. 

Nedan redovisas några intressanta iakttagelser: 

Vilka är de (3) största fördelarna med att göra dialogintervjuer med stöd av UIV? (87 svarande av de som fått en- 
käten – 38 procents svarsfrekvens) 

 

 
 
 

Vilka är de (3) största hindren mot dialogintervjuer med stöd av UIV? 
 

 

 
 

Kommentar: 
De främsta fördelarna med UIV i denna undersökning anses vara att klienterna får komma till tals i en dialogin- 
tervju, att man får underlag för val av insats för kommande klienter eller nya insatser och att socialsekreterare kan 
värdera vårdgivares insatser. Som hinder mot att genomföra dialogintervjuer anges främst svårigheter att prioritera, 
att man inte hinner träffa sina klienter efter avslutad insats. Möjliga förklaringar är att socialsekreterarna ser upp- 
följning som dokumentation, och att dokumentation inte anses vara en del i klientarbetet. Det kan också handla 
om en kombination med strukturella förutsättningar (bristande personalresurser, otydligt uppdrag eller bristande 
kompetens). Det kan konstateras att inte någon socialsekreterare svarar att de har bättre metoder för uppföljning än 
UIV. För en nyanserad analys och sammanställning av undersökningen, och implementeringen av UIV hänvisas till 
en samlad utvärdering som kommer att publiceras av Socialstyrelsen under 2014.
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Spridning	  av	  UIV	  
 
UIV hade den 31 december 2013 implementerats i 22 kommuner inklusive tio stadsdelar i Göteborg. 11 kom- 
muner har tillkommit under 2013. Det sammanlagda befolkningsunderlaget i dessa kommuner är 1 223 103 
invånare. Under 2013 har 269 uppföljningar gjorts av medverkande kommuner. Det totala antalet uppföljningar 
som fins i databasen (UIV 2) är 540. Medräknat de uppföljningar som gjordes i den första versionen (UIV 1), är 
antalet uppföljningar 817. 

 
Arbetet under 2013 

 
Arbetet har i huvudsak att bestått i att handleda de lokala FoU-enheter som valt UIV som uppföljningsmodell. 
Det nyligen bildade utvecklingsrådets arbete har kommit i gång, och ett mer strukturerat erfarenhetsutbyte mellan 
länen har därmed etablerats. Under det hittillsvarande arbetet har former för stöd till chefsgrupperingar utvecklats så 
att de kan säkra en systematisk användning av UIV. Utifrån ledningens betydelse för implementeringsarbetet, har 
det därför erbjudits särskilda möten och workshops för chefer i de kommuner som använder UIV. Under 2013 har 
en webbenkät genomförts till användare av UIV, för att få återkoppling på användbarheten. Det vi främst velat få 
svar på är framgångsfaktorer och hinder för socialsekreterare att använda modellen. Vi vill också undersöka i vilken 
utsträckning resultaten ur UIV används som underlag för verksamhetsutveckling, jämförelser och lärande. 

 
Västerbotten 

 
Det första mötet med regionen genomfördes som en videokonferens redan i oktober 2011. Samtliga 15 socialchefer 
deltog. Syftet med dialogen var information och frågor om modellens syfte, användbarhet och begränsningar. På 
initiativ av FoU i Västerbotten genomfördes en inspirationskonferens i maj 2012 i Lycksele för mer information och 
diskussion. Vindelns kommun beslöt under våren 2012 att gå in som pilotkommun. Av oklara skäl tog man tillbaka 
beslutet och implementering i Västerbotten blev därför inte av. 

 
Dalarna 

 
Fortlöpande kontakter har hållits med region Dalarna under året. I Borlänge och Säter (pilotkommuner) genom- 
fördes utbildning och certifiering av socialsekreterare och chefer i april 2012. Utifrån ett stort intresse från andra 
kommuner i länet genomfördes en inspirationsdag den 30 september med drygt 60 anmälda deltagare från kom- 
munerna i Dalarna. Chefer, handläggare och politiker deltog. Den 31 december har UIV implementerats i 14 av 
15 kommuner. I Dalarna har man upprättat länsövergripande mål för kommunernas arbete, samt uppföljning av mål 
och mätresultat med stöd av data ur UIV enligt följande. 

 
Gemensamma mätresultat ur ett klientperspektiv inom området missbruk/beroende: 

 
1. Hur har brukarnas förutsättningar att hantera sitt missbruk förändrats till följd av insatserna? 
2. Hur upplever brukarna att deras föräldraförmåga har förändrats till följd av insatserna?  
3. Hur stor andel av avsluten var planerade respektive oplanerade? 

 
Verksamheterna/socialkontoren får här ett underlag för att diskutera vad som ligger bakom skillnader i utfallen.  
 
Gemensamt mål för verksamheten inom området missbruk/ beroende: 
 

  Brukarna upplever att deras förutsättningar till ett självständigt liv stärks efter insatsen/insatserna. Målet mäts med   
  följande indikatorer: 
 
• antalet brukare som upplever att dennes förutsättningar att hantera sitt missbruk har ökat 
• antalet brukare har en ökad upplevelse av att rörande arbete/sysselsättning har förbättrats 
• antalet brukare som upplever att den fysiska hälsan har förbättrats 
• antalet brukare som upplever att den psykiska hälsan har förbättrats. 

 
Baslinjen för mål och uppföljning är den 31 december 2013, och man kommer att följa upp mål och indikatorer 
under 2014.  
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Västmanland 

 
FoU i Väst/GR har unde projekttiden hållit kontakt med Västmanlands kommuner och landsting (VKL). 
Handläggare och chefer i kommunerna Fagersta, Köping, Norberg och Skinnskatteberg utbildades i april 2012. 
Myndighetsutövningen inom Västerås stads socialförvaltnings har ännu inte implementerat UIV. Under året har 
man i stället fortsatt att följa upp insatser som inte är biståndsbedömda (UIV-EB). 

 
Örebroregionen 

 
Kontakterna har upprätthållits fortlöpande med processledaren för region Örebro. Den 12 juni 2012 genomfördes 
en inspirationsdag med IFO-chefer och enhetschefer i Örebroregionen. Utbildning av handläggare och chefer i 
Örebro stad genomfördes den 6 december 2012. Processledaren för “Kunskap till praktik” kommer att arbeta med 
att sprida UIV i länet, då det finns intresse även från andra kommuner. 

 
Göteborg 

 
Göteborgs Stad har beslutat om införande av systematisk uppföljning inom alla sociala områden. Ambitionen är att 
använda brukares värderingar som en central kunskapskälla för att utvärdera om det arbete som bedrivs är effektivt. 
Med start i december 2012 påbörjades genomförande av workshops för sektors-, områdes-, verksamhetschefer, 
enhetschefer och verksamhetsutvecklare. Syftet är att ge inspiration och kunskap om hur UIV kan användas för 
ledning och utveckling av verksamheten. FoU i Väst/GR medverkade i detta arbete. 

 
Blekinge 

 
En inspirationsdag för chefer genomfördes 15 maj 2012. På grund av att kommunerna i Blekinge beslutat att 
fortsätta att bygga vidare på andra modeler för bedömning och uppföljning finns det inte i nuläget utrymme att 
implementera UIV. 

 

Metodens	  förvaltning	  och	  utveckling	  
 
För att säkra att UIV utvecklas till ett enhetligt system som kan användas konsistent av alla kommuner, krävs 
gemensam samordning, förvaltning och utveckling. En viktig uppgift är att vid behov göra anpassningar och 
korrigeringar av formulären, så att de harmoniserar med ny kunskap, lagstiftning etcetera. En förfrågan om 
förvaltning av UIV har ställts till SKL och Socialstyrelsen, som har tackat nej med motiveringen att det inte ingår i 
deras uppdrag. Ett nationellt utvecklingsråd (NUSO) bestående av representanter från lokala FoU-enheter och 
professionella från medverkande kommuner har därför bildats. 

 
Uppgiften för utvecklingsrådet är främst att säkerställa långsiktig utveckling och kvalitetssäkring av uppfölj- 
ningsmetoden, men också att fungera som plattform för erfarenhetsutbyte, att initiera förbättringar av 
analysmetoder, utökade varianter av diagram och utformning av aggregerade standardrapporter samt tolkning av 
resultat. 

 
Utgångspunkten för utveckling av metoden är att det är professionen som har ansvaret genom den expertis som 
användarkommuner och FoU bidrar med i utvecklingsrådet. Programvaruleverantören genomför förbättringar på 
uppdrag av utvecklingsrådet. Utvecklingsrådet har också tillfrågat Socialstyrelsen, SKL och Inspektionen för vård 
och omsorg om medverkan i rådet. En medverkan från dessa aktörer skulle innebära ett stöd till fortsatt utveckling 
och lärande inom uppföljningsarbetet för de olika målgrupper som följs upp. Socialstyrelsen och SKL har avböjt att 
medverka med motiveringen att frågan inte ingår i deras uppdrag. Inspektionen för vård och omsorg har ställt sig 
positiva initialt, men har hittills inte medverkat på rådets möten. 
 
Utvecklingsrådet ges mandat från kommuner som inte är representerade i rådet att initiera ändringar i funktionalitet 
och formulärdata. De kommuner/regioner som medverkar i utvecklingsrådet träffas en gång per halvår, och förbind- 
er sig att medverka i arbetet under minst två år. Som ett led i kvalitetssäkringen har rådet tagit initiativ till att studier 
av metodens validitet och reliabilitet genomförs. Utvecklingsrådet för UIV har haft två möten under år 2013. 
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En referensgrupp med experter/forskare hjälper utvecklingsråden med frågor om utveckling av metoderna. Det 
kan gälla synpunkter på förändringar av metodiken, frågor och svarsalternativ, förslag och idéer om forskning eller 
tolkning av utfallen/resultaten. Referensgruppen kan också komma med förslag och idéer om kvalitetssäkring av 
modellernas validitet och reliabilitet. 

 
I referensgruppen ingår Martin Börjeson, docent i socialt arbete vid Linköpings universitet, Ingrid Höjer, professor 
vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, Héléne Lagerlöf, filosofie doktor vid institutionen för 
socialt arbete vid Stockholms universitet, Göran Sandell, filosofie doktor vid institutionen för socialt arbete vid 
Göteborgs universitet och Bo Vinnerljung, professor vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. 

 
För vidare information, se www.nuso.se 

 

Utvärdering	  av	  UIV	  
 
Som ovan nämnts har Socialstyrelsen uppdragit åt Lunds universitet (Mats Fridell) att genomföra en utvärdering av 
de metoder för uppföljning, bland annat UIV, som SKL bidrar med spridning av. Syftet är att undersöka användbar- 
het och förutsättningar för implementering. I utvärderingen fokuseras på hinder respektive framgångsfaktorer för 
implementeringen. Den utvärdering som genomförs av Socialstyrelsen innefattar inte kunskap om instrumentet i 
sig. 

 
Som ett led i att säkra en långsiktig utveckling och användning av UIV, och eftersom en spridning redan sker i 
landet, är det angeläget att validiteten och reliabiliteten av UIV undersöks och att förbättringar av instrumentet görs 
med grund i forskning. Arbetet med en sådan utvärdering inleddes vid FoU i Väst/GR i december 2013 och 
beräknas vara genomförd i juli 2014. En undersökning av interbedömarreliabiliteten görs med statistiska analyser 
utifrån det material som finns i databasen för UIV. Cirka 50 klienter kommer att intervjuas och svaren tolkas av två 
olika bedömare/handläggare, detta för att studera hur samstämmiga svaren blir. Utvärderingen genomförs vid FoU i 
Väst/GR av Kristina Berglund, psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet, och Peter Wennberg, SoRad 
vid Stockholms Universitet.  
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Spridning	  av	  metoden	  till	  andra	  målgrupper	  
 

UIV-konceptet har även utvecklats för andra målgrupper inom välfärdsområdet. Nedan följer en redovisning av 
arbetet så här långt. 

 
Vuxna 

 
• UIV-EB (uppföljning av insatser som inte är biståndsbedömda). Metoden som riktar sig till vuxna personer med 

missbruks/beroendeproblem testas för närvarande vid fyra öppenvårdsenheter i Västerås kommun. UIV-EB ska 
utvärderas efter årsskiftet 2012-2013 för att sedan kunna erbjudas till övriga kommuner som är intresserade av 
uppföljning av insatser som inte är biståndsbedömda. Ytterligare fem  kommuner i Dalarna har börjat använda 
UIV-EB under år 2013. 

 
• UIV-BS (uppföljning av boendestöd “Housing First”). Metoden riktar sig till vuxna personer som har problem 

med boende, ofta i kombination med svårigheter som missbruk samt psykisk ohälsa. Projektet som initerats av 
Social resursförvaltning i Göteborg kommer att använda metoden i pilotform under år 2014. 

 
Personer med psykiska funktionsnedsättningar 

 
• UIF (uppföljning av insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar) är en metod för socialsekreterare 

att följa upp biståndsbedömda insatser för personer över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar (med eller 
utan missbruk). Modellen har utvecklats i Göteborgs Stad. De insatser som följs upp är boendestöd, korttidsboende 
och bostad med särskild service enligt SoL eller LSS. Metoden infördes i Göteborg i februari 2013. 

 
• UIF-PI (inventering av personer med psykiska funktionsnedsättningar) är en digitaliserad version av 

Socialstyrelsens pappersenkät som genomförts under hösten 2013. I Göteborg inventerades 4 693 personer med 
psykisk funktionsnedsättning på 7 veckor av 653 socialsekreterare. 

 
Barn och unga 

 
• UBU-F (uppföljning av familjehemsplacerade barn). Modellen har utvecklats i Göteborgs Stad. Implementering i 

Göteborg påbörjades under våren 2013. UBU-F har också implementerats i sex andra kommuner. 
 

• UBU-VB (uppföljning av barnplaceringar på HVB-hem) har utvecklats av Huddinge kommun i samverkan med 
övriga Södertörnskommuner och FoU Södertörn. Modellen har fått spridning till sammanlagt 23 kommuner per 
2013-12-31. 

 
• UBU-KF (uppföljning av barn som har kontaktfamilj) har utvecklats av FoU Nordost och kommer att testas i fyra 

kommuner från 1 februari 2014. 
 

Anhöriga 
 

• UAL (uppföljning av anhörigvårdares livssituation) följer upp Sveriges anhörigvårdares livssituation med stöd av 
en UIV-baserad modell. Syftet är ökad livskvalitet både för den anhörige och den närstående. När anhörigfören- 
ingar runt om i landet (65 föreningar) träffar anhörigvårdare kommer de att erbjudas att anonymt delta i 
uppföljningen. Anhörigföreningen genomför dialogintervju om den anhöriges livssituation. Svaren sparas 
automatiskt i den nationella databasen. Liksom för de övriga modellerna har alla användare tillgång till samtliga 
ifyllda och sparade enkätsvar i realtid. 

 
Framtida områden 

 
Ett antal kommuner har även visat intresse för att följa upp öppenvårdsinsatser för barn och unga. Detta arbete är 
dock ännu inte tidsplanerat. 
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1. Inledning 

UIV (Uppföljning av Insatser för Vuxna med missbruk från 20 år och äldre) är en metod för socialsekreterare att 
följa upp biståndsbedömda insatser för personer med alkohol eller narkotikaproblem. De insatser som följs upp 
behöver inte vara definierade som behandlingsinsatser, men det är viktigt att insatserna riktar sig till personer som 
själva har drogproblem, och där målet är att förbättra det psykologiska, medicinska eller sociala tillståndet hos  
individer som har problem och hjälpbehov på grund av missbruk. 

UIV speglar vårdens resultat ur ett brukarperspektiv. UIV är inte ett bedömningsinstrument, men de samlade 
aggregerade resultaten kan användas som stöd för val av insatser för olika målgrupper. Kärnkomponenten i  
modellen är att den ger svar på klientens upplevda kvalitet, och om de insatser som ges är effektiva. UIV ger inte 
svar på långtidseffekter, men tar vara på en central kunskapskälla - klienters subjektiva upplevelser och värdering 
av insatserna.
Socialsekreteraren gör också en egen bedömning. Svaren samlas och aggregeras i en nationell databas tillgänglig 
för användare i realtid.
Frågorna handlar bland annat om typ av missbruk, vilken insats som givits, vårdgivare, vårdtid, hur insatsen 
utfördes och hur klienten skattar effekten av insatsen. 

Svaren från intervjuer med klienterna matas in i uppföljningsplattformen. Samtidigt som ett svar har blivit inmatat  
i plattformen blir svaret tillgängligt, på aggregerad nivå, för alla användare i deltagande kommuner.  
I uppföljningsplattformen kan man genomföra en mängd olika analyser av alla inmatade svar, samt generera  
rapporter i bl.a. PowerPoint-format.

2. Syftet med uppföljningen

- UIV gör klienten mer delaktig och ger socialsekreteraren en struktur för intervjun,
- UIV visar vilka insatser som förefaller ha god effekt utifrån klientens förändringsbehov, 
- UIV ökar kunskapen om insatser, resultatet kan jämföras även med andra kommuner som  
  givit insatser till samma målgrupp, 
- UIV visar vilka vårdgivare som har goda upplevda resultat för en viss typ av insats, och kan  
  användas som stöd vid upphandling, 
- UIV ger förutsättningar för att ta fram mål för verksamheterna som kan följas upp utifrån brukarnytta, 
- UIV bidrar till ökad kvalitet och att ekonomiska resurser kan utnyttjas bättre, ökad träffsäkerhet 
  vid val av insats. 

3. Frågeområden

UIV innehåller tre huvudområden: 
- bakgrundsinformation (ålder, kön, utförare m.m.) 
- klientens värdering av insatsen 
- socialsekreterarens värdering av insatsen

Värderingsfrågorna till klienten omfattar bl.a. följande livsområden: 
- huvudmissbruk och övrigt missbruk 
- familjerelationer 
- boende  
- arbete, utbildning, sysselsättning 
- ekonomi, intressen 
- fysisk och psykisk hälsa 
- föräldraförmåga 
- rättsliga förhållanden
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4. Dialogintervjun 

UIV-intervjun är en personlig intervju som genomförs i direkt kontakt med klienten. Socialsekreteraren gör inter-
vjun i anslutning till varje genomförd biståndsinsats som varat i mer än sju dagar, oavsett biståndsform, vårdgivare 
etc. Det primära är att insatsen har riktats mot missbruket. 
För att säkerställa att frågorna är aktuella för klienten bör intervjun genomföras inom en månad från det att  
biståndet avslutades. Det är viktigt att den intervjuade får information om att socialsekreteraren vill följa upp  
insatsen genom en intervju i samband med att insatsen avslutas. Klienten bör få information om intervjuns syfte, 
innehåll, uppläggning samt vad informationen ska användas till. Det är en fördel om denna information ges till 
klienten i ett tidigt skede, gärna redan vid inledningen av insatsen, i samband med att insatsen planeras.

Informationen till klienten kan formuleras så här: 

        Vi vill ge alla våra klienter möjlighet att komma till tals och berätta om hur  
        insatsen har fungerat. Genom att vi tar reda på alla klienters erfarenheter av  
        olika insatser får vi större kunskaper om vad som fungerar och inte fungerar.  
        Syftet med intervjuerna är att vi ska kunna erbjuda bästa möjliga insatser för  
        de människor som vi är satta att hjälpa. Jag kommer att kontakta dig i  
        samband med att insatsen avslutas och be dig svara på några frågor om hur 
        du upplevt insatsen och om den varit till nytta för dig. Till exempel hur du 
        blivit bemött, och om du tycker att du fått bättre möjligheter att hantera dina 
        svårigheter. Du deltar självklart frivilligt. Dina svar behandlas anonymt och 
        det läggs inte in några personuppgifter, bara ålder, kön och vilken insats du 
         fått och som sagt - hur du värderar insatsen. Är det här OK för din del?

Val av plats för intervjun får anpassas till klientens möjligheter att delta. Intervjun kan genomföras på valfri plats; 
behandlingshem, i klientens boende eller på socialkontoret hos socialsekreteraren. Om intervjun genomförs på so-
cialkontoret kan svaren matas in direkt i databasen via socialsekreterarens dator.  De svar som klienten ger inom de 
olika livsområdena tas emot av socialsekreteraren under intervjun utan att värderas eller  
bedömas. Socialsekreterarna skall dock inte vara passiv under intervjun, utan bör försäkra sig om att klienten förstår 
innebörden i varje fråga, men svaren från klienten skall inte värderas. Om både intervjuaren och klienten förstår 
frågornas innebörd, kommer de aggregerade resultaten att uppfylla den standard som krävs för att man ska kunna 
jämföra all information från olika intervjuer.

UIV-intervjuns frågor är formulerade på ett konkret och sakligt sätt för att uppgifterna ska få en likvärdig  
standard. I formuläret återges frågorna i klartext men socialsekreteraren kan vid behov formulera frågorna på ett 
annat sätt, för att klienten ska förstå innebörden. Detta kräver att intervjuaren är väl förtrogen med intervjuns och de 
enskilda frågornas syften. Resultaten av den enskilda intervjun kan med fördel skrivas ut och sparas i klientens akt 
som underlag för dialog mellan socialsekreterare och klient inför eventuell framtida planering av insatser.   

Om intervjun genomförs på annan plats eller via telefon, kan intervjuaren markera svaren i pappersformuläret och 
mata in svaren i datorn vid senare tillfälle. Om intervjun genomförs per telefon är det viktigt att försäkra sig om att 
klienten kan prata ostört under ca en halvtimme och att tillfället är lämpligt för en intervju.

5. Klientens värdering av insatsen 

I intervjun med klienten ska frågorna 1-41 besvaras av klienten i en dialog där socialsekreteraren hjälper klienten 
att förstå innebörden av frågorna och svarsalternativen. Särskilt när det gäller frågorna 19-22 om insatsernas  
behandlingsform, huvudfokus, behandlingsinriktning och metoder, kan klienten behöva socialsekreterarens stöd. 
Socialsekreteraren bör vara tillräckligt informerad om innehållet i insatsen utifrån den genomförandeplan som  
upprättats i samband med den vård som beviljats hos den aktuella utföraren, och kan därmed hjälpa klienten att 
tolka frågornas innebörd.
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forts 5. Klientens värdering av insatsen 

Om klienten inte har kunnat medverka och genomföra en intervju (t.ex. vid oplanerade avslut) besvaras frågorna 
1-22 och frågorna 42-50 av socialsekreteraren. Övriga frågor, 23-41, lämnas obesvarade.
OBS! Detta innebär att ALLA biståndsbedömda insatser, riktat mot missbruk, som varat i mer än 7 dagar ska följas 
upp, oavsett om klienten medverkar eller ej.

I och med att insatser ska följas upp även om klienten inte vill eller kunnat medverka, samlas viktig information om 
bl.a:

- vilka målgrupper socialkontoret/kommunen ger bistånd
- vilka förändringsbehov som klienterna har
- vilket bistånd som ges till olika målgrupper (vårdform, behandlingsinriktning osv)
- hur långa behandlingstider som ges till olika målgrupper
- andelen oplanerade avbrott (drop-outs)
- hur socialsekreterarna värderar insatsers påverkan på klienternas förutsättningar att hantera missbruket
- hur socialsekreterarna värderar olika utförares tjänstekvalitet, såsom samarbete, återkoppling av resultat, hållen 
tidsplan
- i vilken mån val av insatser har baserats på socialsekreterarnas professionella erfarenhet, klienters uttryckta behov 
och önskemål och av forskning om goda behandlingseffekter för aktuella målgrupper.

6. Socialsekreterarens värdering av insatsen 

Socialsekreteraren besvarar frågorna 42-50 och ges därmed möjlighet att göra en egen värdering av insatsen.
Fråga 25 (till klienten) och fråga 42 (till socialsekreteraren) handlar om en värdering av nyttan av insatsen.  
”Hur har dina förutsättningar att hantera ditt missbruk förändrats till följd av insatsen?”, och till socialsekreteraren 
”Hur bedömer du att klientens förutsättningar att hantera sitt missbruk har förändrats till följd av insatsen?”
Här bör socialsekreteraren av metodiska skäl och med respekt för klienten, redovisa sin egen bedömning av  
insatsens ”effektivitet”, som en utgångspunkt för en dialog om behov av eventuella ytterligare kompletterande 
insatser.

Frågorna 43-47 innehåller frågor till socialsekreteraren som rör socialsekreterarens bedömning av vårdgivarens 
”tjänstekvalitet”, exempelvis hur nöjd/missnöjd socialsekreteraren är med vårdgivarens samarbete med dig som 
tjänsteman, eller med vårdgivarens samarbete med andra professionella för att nå målen i vårdplanen. Dessa frågor 
rör alltså förhållandet mellan socialtjänsten som ”beställare” och vårdgivaren som ”utförare”. Socialsekreterarens 
svar på dessa frågor kan med fördel också redovisas för klienten. På så sätt har klienten full insyn och kan bättre 
förstå hur socialsekreteraren tänker, vilket kan stärka samarbetet mellan klienten och socialsekreteraren. 

7. Validitet och tillförlitlighet 

UIV:s validitet, dvs. att dessa frågor undersöker ”rätt sak” är sannolikt tillfredsställande hög. Frågorna har  
konstruerats och utprovats i en omfattande process tillsammans med socialarbetare, chefer och forskare. 
Intervjuerna äger rum i ett seriöst behandlingssammanhang där både socialsekreterare och klient vet vad frågorna 
handlar om och där socialsekreterarna vanligen har goda kunskaper om klienternas livssituation. Dialogformen gör 
också att eventuella oklarheter och missuppfattningar kan klaras ut under intervjun.

Beträffande tillförlitligheten, (reliabiliteten) att man skulle fått samma svar även om intervjun genomförts av en 
annan socialsekreterare, bör man inta en mera ödmjuk hållning. Att dialogintervjun genomförs och dokumenteras 
seriöst och noggrant av alla socialsekreterare kan vi förutsätta.  När frågorna handlar om sakförhållanden, som 
vårdform, typ av missbruk, behandlingstid etc. kan vi också utgå från att svaren är tillförlitliga. 
När frågorna däremot handlar om klientens mer personliga subjektiva upplevelser, erfarenheter och åsikter så kan 
svaren påverkas av den personliga relationen mellan klient och socialsekreterare.  Om socialsekreteraren misstänker 
att relationen till en viss klient, oavsett orsak, kraftigt skulle kunna påverka klientens svar i negativ eller positiv  
riktning bör socialsekreteraren påpeka detta för arbetsledare och diskutera om man kanske bör byta intervjuare i 
detta ärende. Vetenskaplig utvärdering av UIV genomförs första halvåret 2014.
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8. Betygsskalan 

För frågor som är av karaktären betygsfrågor skall man göra en skattning.  
Skattningen är en subjektiv uppfattning av det som frågan avser. 

När man gör denna skattning är det viktigt att den som svarar förstår frågan och betygsskalan fullständigt så att 
svaren från olika personer blir jämförbara, dvs. man skattar, “samma sak” och efter “samma skala”. 

Svarsalternativen är en 5-gradig skala, (1) till (5), där (1) är sämst och (5) är bäst.
(1) och (2) är underkänt, där (1) är “mycket dåligt”
(3), (4) och (5) är godkänt, där (3) är “precis godkänt” och (5) är “bäst”.

Svarsalternativen för en betygsfråga består av själva betygssiffran (1-5) och en hjälptext. Hjälptexten kan skilja sig 
mellan olika frågor beroende på hur frågan är formulerad. Det viktigaste att tänka på när man svarar på frågan är att 
utgå från själva betygssiffran. Hjälptexten är enbart till för att ge ett extra stöd när man gör valet.

För en del betygsfrågor finns ytterligare ett eller flera svarsalternativ: 

“Inget förändringsbehov har funnits”
Om frågan avser hur mycket ett livsområde har påverkats till följd av insatsen/behandlingen, skall detta svars- 
alternativ väljas om det inte funnits ett behov till förändring när insatsen/behandlingen inleddes.
 
“Ej relevant”
Om frågan inte är relevant för den som frågan avser väljs detta alternativ.

“Vet ej”
Om den som svarar inte kan göra en skattning beroende på att han/hon inte kan bilda sig en uppfattning väljs detta 
alternativ.  

Det är alltid uppfattningen hos den som betygsfrågan är ställd till som skall redovisas. Om betygsfrågan avser ett 
livsområde som inte finns upptagen i vårdplanen ska en skattning ändå göras, men enbart om det har funnits ett 
förändringsbehov vid inledningen av insatsen.

Försämrats

(1)

Ingen 
förbättring 

(2)

Förbättrats
något

(3)

Tydlig 
förbättring

(4)

Stor
förbättring

(5)

Vet ej

(-)

Inget
förändrings-
behov fanns

(-)

Exempel fråga 34  

34. Hur har Dina förutsättningar för att klara av vardagliga sysslor förändrats till följd av insatsen? 

OBS! Endast betyg mellan 1 och 5 räknas in i statistiken.

Om klienten hade bra förutsättningar att klara av vardagliga sysslor innan och efter behandlingen och det 
inte fanns något uttalat förändringsbehov, då skall svarsalternativet ”Inget förändringsbehov fanns” väljas -  
och det räknas då inte in i statistiken.

4

© NUSO | Nationella Utvecklingsråd inom Sociala Områden | UIV | Utvecklingsrådet Vuxna | www.nuso.se | nuso@nuso.se | v131219A1



9. Vanliga Frågor och Svar (FAQ)

Följande frågor har kommit från praktiserande socialsekreterare som använder UIV i vardagsarbetet. Syftet med 
detta avsnitt är att skapa och upprätthålla ett enhetligt sätt att tolka och besvara enkätfrågorna.

1) Fråga:
Vems uppfattning ska noteras i formuläret om klienten och socialsekreteraren har olika uppfattning? 
 
Svar:
UIV syftar till att mäta resultat ur ett brukarperspektiv. Det är klienten subjektiva upplevelser av insatsen som utgör 
den centrala kunskapskällan för att ta reda på om de insatser som ges är effektiva ur klientens perspektiv. Det är 
därför alltid klientens uppfattning som ska noteras i formuläret. Undantagna är de frågor som riktar sig särskilt till 
socialsekreteraren (frågorna 42-50). 
 
2) Fråga:
När ska man ange att frågorna har besvarats i en dialogintervju?
 
Svar:
När intervjuerna genomförts på plats i ett möte, eller via telefon. Intervjun bör fullföljas vid ett tillfälle, för att  
underlätta för klienten att återge ett samlat intryck av sin upplevelse av insatsen. Men om intervjun inte kan slut-
föras vid ett enda tillfälle är det viktigt att socialsekreteraren återkopplar innehållet i den första delen av intervjun  
så att klienten blir uppdaterad på sina tidigare svar.
 
3) Fråga:
Ska man följa upp insats vid ett psykiatriboende (funktionshinder) där klienten även har ett missbruk? 
 
Svar:
Ja, om insatsen riktats mot missbruket och målet varit att förbättra det psykologiska, medicinska eller sociala  
tillståndet. 
 
4) Fråga:
Ska man följa upp ett boendebistånd med hög grad av omvårdnad (sjuksköterskor mm)? 
 
Svar:
Ja, om insatsen riktats mot missbruket, och målet varit att förbättra det psykologiska, medicinska eller sociala  
tillståndet som orsakats av missbruket.
 
5) Fråga:
Om man får eftervård av samma vårdgivare som har gett institutionsvård, ska man då göra två olika uppföljningar? 
 
Svar:
Ja, eftersom det är olika vårdformer (och antagligen är två skilda biståndsbeslut). 

6) Fråga:
Socialsekreteraren gör ett biståndsbeslut som innehåller en plan både för dygnet-runt-vård och sedan öppenvård. 
Hur gör man då? 
 
Svar:
Dygnet-runt-vården och öppenvården följs upp var för sig, eftersom det är olika vårdformer. 

7) Fråga:
Ska man utvärdera insatsen om klienten är kvar på samma ställe och under samma lagrum, men man tar ett nytt 
beslut (t ex vid förlängning av insatsen)? 

5
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forts. 9. Vanliga Frågor och Svar (FAQ)

Svar:
Nej, då ska man inte utvärdera insatsen innan den totala insatsen är klar. Om vården däremot gick över från LVM 
till SoL under vårdtiden, eller beslutet innebar en annan vårdform, följs respektive lagrum eller vårdform upp var 
för sig. 

8) Fråga:
Om klienten avviker från institutionen, när skall man då följa upp insatsen?
 
Svar:
Uppföljningen görs när biståndet upphör. 
 
9) Fråga:
En socialsekreterare köpte boendeplats hos en vårdgivare där hon visste att det också fanns möjlighet till  
behandling och att klienten troligen skulle få del av den. Skall insatsen följas upp i UIV då? 
 
Svar:
Nej, inte om biståndsbeslutet enbart gällde boende, och inte riktades mot missbruket i syfte att förbättra det  
psykologiska, medicinska eller sociala tillståndet. 
 
10) Fråga:
Ska man följa upp insatsen när det gäller en vårdplan som inte innefattar vårdgivarens ordinarie behandlings- 
program, utan endast enskilda samtal och drogtester?
 
Svar:
Biståndsbedömda insatser med en varaktighet på mer än 7 dagar och som är riktade mot missbruk ska följas upp i 
UIV om syftet var att förbättra det psykologiska, medicinska eller sociala tillståndet. 
 
11) Fråga:
Om man beviljar bistånd för rådgivningssamtal hos sig själv som socialsekreterare, hur gör man då?
 
Svar:
Socialsekreterarens egna insatser skall inte följas upp i UIV. 
 
12) Fråga:
Skall boendestöd åt missbrukare följas upp? 
 
Svar:
Om boendestödet är en öppenvårdsinsats riktad mot missbruket och målet varit att förbättra det psykologiska, 
medicinska eller sociala tillståndet ska det utvärderas. 
 
13) Fråga:
När ska uppföljningen göras? 
 
Svar:
Så snart som möjligt efter avslutad insats, dock senast inom en månad efter att biståndet upphört. 
 
14) Fråga:
Ska man följa upp kommunens/stadsdelens egna vårdgivare som inte kostar? 
 
Svar:
Ja, UIV skiljer inte på insatser som har en direkt kostnad eller inte.
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forts. 9. Vanliga Frågor och Svar (FAQ)

15) Fråga: (angående fråga 5 “Typ av vårdgivare”)
Vad skriver man för “typ av vårdgivare” när den egna kommunen/stadsdelen är med och finansierar en verksamhet, 
som ligger i en annan kommun/stadsdel? 
 
Svar:
Då fyller man i egen kommun/egen stadsdel 
 
16) Fråga:  (angående fråga 10 “Huvudmissbruk”)
Ungdomar har inte alltid en huvuddrog. Man kanske använder allt man kommer över innan man eventuellt fastnat i 
sin huvuddrog. Hur besvarar man frågan i detta fall? 
 
Svar:
Försök få klienten att avgöra vilken drog som har störst påverkan på livet. Hjälp klienten genom att ställa frågan 
”vilket missbruk orsakar mest bekymmer i ditt liv?” 
 
17) Fråga:  (angående fråga 10 “Huvudmissbruk”)
Klienten var drogfri när den aktuella insatsen inleddes. Han hade varit på utredningshem tidigare.  
Vad anger man då?
 
Svar:
Ange det missbruk som var aktuellt när insatsen på utredningshemmet inleddes. 
 
18) Fråga:  (angående fråga 13 “Vårdform”)
Vad ska man välja för svar om man har en utsluss mellan dygnet-runt-behandling och öppenvård?  
Klienten alternerar mellan båda formerna under en period.
 
Svar:
Ange öppenvård eftersom klienten inte vistas dygnet runt på behandlingshemmet. 

19) Fråga:  (angående fråga 15 “Vårdtid”)
Hur gör man med insatser som pågår år efter år, de riskerar ju att aldrig bli utvärderade?
 
Svar:
För insatser som förmodas pågå under väldigt lång tid, skall en utvärdering göras efter 3 år från starten av  
insatsen. Om insatser görs med olika biståndsbeslut skall en utvärdering göras efter varje avslutad insats för  
respektive biståndsbeslut. 
 
20) Fråga:  (angående fråga 17 “Insats planerad/akut”)
Inledningen av insatsen började som en akut insats på en institution, men övergick till en planerad insats på en  
annan institution. Hur svarar man då? 
 
Svar:
Båda insatserna följs upp var för sig, eftersom det är två olika biståndsbeslut och två olika vårdgivare.

21) Fråga:  (angående fråga 19-24 “Behandlingsform”, “Insatsernas huvudfokus”, “Behandlingsinriktning”, 
”Behandlingsmetoder” )
Klienten har svårt att svara och vet inte, men jag som socialsekreterare vet. Hur skall jag göra? 
 
Svar:
Socialsekreteraren för en dialog med klienten, förklarar begreppen och innebörden i frågorna och hjälper därmed 
klienten att svara. 
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forts. 9. Vanliga Frågor och Svar (FAQ)

22) Fråga:  (angående fråga 22 “Behandlingsmetoder”)
Många klienter kombinerar olika insatser med läkemedelsbehandling, men detta finns inte med som val.  
Hur skall man svara?
 
Svar:
Det är enbart biståndsbedömda insatser som socialtjänsten ansvarar för som följs upp. 
 
23) Fråga:  (angående fråga 25-35, betygsfrågor för olika livsområden)
Man ska följa upp livsområden där det har funnits ett förändringsbehov, oavsett om vårdgivaren har fått i uppdrag 
att arbeta med detta eller inte. Är det inte orättvist att vårdgivare blir bedömda på sådant de inte har fått i uppdrag 
att arbeta med? 
 
Svar:
För att få reda på alla förbättringar/försämringar inom livsområden där det har funnits ett förändringsbehov ska 
uppföljning göras, oavsett vad som står i vårdplanen. Helhetssynen ska anses viktigare än millimeterrättvisan. Det 
blir lika för alla vårdgivare. 
 
24) Fråga:  (angående fråga 27 “Boende - förändring”)
En klient ville sätta högt betyg på “boende” för nu har han inte så många störningsanmälningar och han kunde  
hantera sina hyresinbetalningar bättre. Skall detta bedömas under “boende”? 
 
Svar:
Nej, det ska man bedöma under “vardag” (fråga 34), förmågan att klara sina vardagliga sysslor. I “boende”  
(fråga 27) handlar det om hur boendet är anpassat till den enskildes behov. 
 
25) Fråga:  (angående fråga 29 “Ekonomi - förändring”)
Klienten har sjukpenning och tycker själv att han har dålig ekonomi. Ett förändringsbehov finns, men ligger inte 
inom ramen för denna insats. Hur ska man svara i detta fall? 
 
Svar:
Det är klienten som ytterst avgör om det finns ett förändringsbehov eller inte. Men om livsområdet inte på något 
sätt kan påverkas av vårdgivaren, beroende på att det inte ingår i vårdgivarens kompetens eller utbud av insatser, 
skall man ange att inget förändringsbehov fanns. 
 
26) Fråga:  (angående fråga 37 “Bemötande klient”)
På frågan om “bemötande” var det en massa olika personal hos vårdgivaren som klienten var i kontakt med och  
alla behandlade klienten olika. Hur skall man svara? 
 
Svar:
Be klienten göra en sammanvägning av sina upplevelser. 
 
27) Fråga:  (angående fråga 40 “Föreslå förändringar”)
I vilka fall är det viktigt att vårdgivaren kommer med förslag till förändringar i planeringen?
 
Svar:
När förutsättningar förändras. Det kanske kommer fram ny kunskap om klienten som gör att vårdgivaren behöver 
föreslå förändringar i planeringen. 

28) Fråga:  (angående fråga 43 “Hållen tidsplan”)
Hur skall man svara om man avslutar i tid enligt LVM?
 
Svar:
Besvara frågan med ett positivt svarsalternativ. 
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forts. 9. Vanliga Frågor och Svar (FAQ)

29) Fråga:  (angående fråga 48-50 i enkäten)
Hur skall man resonera när man besvarar frågorna som handlar om vilken kunskap/erfarenhet som låg till grund  
för placeringen när placeringen är på en SiS institution?
 
Svar:
Själva underlaget och beslutet att ansöka om LVM grundar sig ju på något. Hur har de tre faktorerna samspelat där? 
Frågorna 48-50 riktar sig endast till socialsekreteraren.
 
30) Fråga:  (angående fråga 4 “Vårdgivare”)
Hur gör jag när vårdgivaren inte finns med i listan över behandlingshem i programmet?
 
Svar:
Välj svarsalternativet “(ej specificerat)” och skicka ett mail till support@diosentic.se med uppgifter om den nya 
vårdgivaren. Ingen ytterligare åtgärd behöver utföras av socialsekreteraren. 
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10

10. Enkäten 

Under intervjun med klienten kan frågorna besvaras antingen direkt i uppföljningsplattformen, modul UIV, eller i 
en pappersenkät.

En tom pappersenkät får man genom att skriva ut motsvarande PDF-fil. Använd alltid senaste PDF-fil för utskrift. 
Läs vidare i användarmanualen för uppföljningsplattformen hur man med hjälp av uppföljningsplattformen kan 
skriva ut senaste version (användarmanualen tillhandahålls i samband med utbildning och certifiering). 
 
Det går även bra att beställa en fil direkt från leverantören.
Skicka ett e-mail till leverantören så skickas enkäten som en PDF-fil. 

Vid de tillfällen som man använt en pappersenkät för att genomföra intervjun med klienten, ska svaren manuellt 
föras över till databasen.
Detta ska göras så snart som möjligt efter det att intervjun har genomförts så att ärendet fortfarande är färskt i 
minnet.
 
I uppföljningsplattformen finns en automatisk kontroll så att frågorna blir konsekvent besvarade. Detta innebär att 
om man besvarat pappersenkäten på ett inkonsekvent sätt, går det inte att föra över informationen till databasen på 
samma sätt som det står i pappersenkäten.
 
Exempel:

 1. På fråga 2 fyller uppföljningsplattformen automatiskt i den kommun man tillhör. Detta ska inte  
     användaren kunna påverka.

 2. Har man besvarat fråga 9 med “Narkotika” kan man endast välja narkotikapreparat på fråga 10. Det   
     narkotikapreparat man väljer på fråga 10 blir sedan i sin tur inte valbart på fråga 11 “Övriga missbruk”.

 3. Har man på fråga 1 svarat “Nej, har ej medverkat”, släcks frågorna 23 - 41 ner (klientens bedömning av  
     insatsen). Dessa frågor går då inte att besvara.

 4. Om man svarar “Institutionsvård” eller “Familjehem” på fråga 13 “Vårdform”, går det inte att besvara   
     fråga 14 “Antal behandlingstillfällen i öppenvård”. Denna fråga hoppas automatiskt då över.
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APPENDIX A - Frågorna och svarsalternativen
 
Förklaring:
Frågorna besvaras i dialog med klienten, undantaget fråga 42 - 50 som besvaras av enbart socialsekreteraren. Har 
klienten EJ medverkat skall fråga 1 besvaras med “Nej”. I detta fall skall socialsekreteraren på egen hand besvara 
frågorna 1 - 22 samt 42 -50. Frågorna 23-41 lämnas obesvarade. Detta gäller även om socialsekreteraren känner till 
klientens uppfattning från andra tidigare samtal.
 
Information till klienten:
“Vi vill förbättra våra insatser för Dig och andra personer som är i en liknande situation som Du - det är därför  
viktigt att Du svarar så uppriktigt som möjligt”.

1. Har klienten medverkat i dialogintervju?
          Ja, på plats i ett möte.
          Ja, via telefon.
          Nej, har EJ medverkat.

2. Kommun
“Lista med kommuner”

4. Vårdgivare     “Lista med vårdgivare”

5. Utfördes vården av  

(Med upphandlad menas upphandlad när 
vården inleddes)

          SiS
          Egen stadsdel
          Annan stadsdel i kommunen
          Annan offentlig vårdgivare 
          Privat vårdgivare, upphandlad
          Privat vårdgivare, ej upphandlad

6. Lagrum

          SoL
          LVM
          § 27 LVM

7. Kön
          Man
          Kvinna

8. Ålder vid inledningen av insatsen           20 – 25 år
          26 – 30 år
          31 – 40 år

          41 – 50 år
          51 – 60 år
          Över 60 år

9. Missbruksområde vid inledningen av insatsen. 

Ange endast ett alternativ. Om det är svårt att välja ett missbruk: 
välj det som orsakar mest problem i klientens liv.
Med läkemedelsmissbruk menas medicin som används utanför 
läkares ordination.

          Alkohol
          Narkotika
          Läkemedel
          Spelmissbruk
          Annat missbruk

10. Missbruk vid inledningen av insatsen. 
Ange endast huvudmissbruket om det finns flera missbruk.

( Om det är svårt att välja ett missbruk: välj det som orsakar mest 
problem i klientens liv)
                                                              Exempel:
                                                              Substitutionspreparat: 
                                                              Subutex och metadon.
                                                              Opiater: 
                                                              ex. heroin, morfin, temgesic.
                                                              Smärtstillande: 
                                                              ex. Treocomp, Treo, kodein
                                                              Sömnmedel/ lugnande medel 
                                                              ex Bensodiazepiner
                                                              Hallucinogener, även Ecstasy
        Annat missbruk: ex. nätdroger

          Alkohol
          Cannabis
          Amfetamin
          Kokain
          Substitutionspreparat
          Opiater
          Hallucinogener
          Lösningsmedel
          GHB och liknande
          Sömnmedel/ Lugnande medel
          Smärtstillande medel
          Anabola steroider
          Spelmissbruk
          Annat missbruk

Bakgrundsinformation

3. Stadsdel    “Lista med stadsdelar”
         “Ingen stadsdelsindelning”
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Skriv alltid ut senaste enkätversionen (pdf) i 
uppföljningsplattformen när intervju genom-
förs utan datorstöd. 
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11. Ange övriga missbruk som vårdgivaren har fått i uppdrag att arbeta med 
enligt vårdplanen.

(Flera alternativ kan anges)     Exempel:
                                                              Substitutionspreparat: 
                                                              Subutex och metadon.
                                                              Opiater: 
                                                              ex. heroin, morfin, temgesic.
                                                              Smärtstillande: 
                                                              ex. Treocomp, Treo, kodein
                                                              Sömnmedel/ lugnande medel 
                                                              ex Bensodiazepiner
                                                              Hallucinogener, även Ecstasy 
         Annat missbruk: ex. nätdroger

          INGET ANNAT MISSBRUK
          Alkohol
          Cannabis
          Amfetamin
          Kokain
          Substitutionspreparat
          Opiater
          Hallucinogener
          Lösningsmedel
          GHB och liknande
          Sömnmedel/ Lugnande medel
          Smärtstillande medel
          Anabola steroider
          Spelmissbruk
          Annat missbruk

12. Inom vilka övriga livsområden har Du förändringsbehov som 
vårdgivaren haft i uppdrag att arbeta med?

(Flera alternativ kan anges)

          Inga övriga förändringsbehov
          Relationer i familjen och/eller i andra relationer  
          Missbruk i familjen 
          Rättsliga förhållanden/kriminalitet 
          Boende/Hemlöshet
          Arbete, Utbildning, Sysselsättning
          Ekonomi

          Fysisk ohälsa
          Psykisk ohälsa (diagnos)
          Psykisk ohälsa (ej diagnos)
          Svårighet hantera vardagen (ADL)
          Föräldraförmåga
          Utsatt för hedersrelaterat våld
          Utsatt för hot
          Eget våldsamt/hotfullt beteende
          Prostitution
          Utsatt för sexuella övergrepp      
          Självskadebeteende  
          Ätstörningar 
          Annat

Insatser som klienten fått ta del av

13. Ange typ av vårdform.

          Öppenvård
          Institutionsvård
          Familjehem

Som öppenvård räknas vård där man inte vistas dyg-
net runt på behandlingshemmet.

Institutionsvård: Vård, behandling i kombination 
med dygnet-runt-vistelse (vid institution med HVB-
tillstånd eller institutioner som drivs av staten/ kom-
munen)

14. Hur många behandlingstillfällen 
fick Du i Öppenvård? 
(Svara ”ej relevant” om vård-formen 
var Institutionsvård eller Familje-
hemsvård)
 
          Ej relevant
          1 – 5 gånger
          6 – 10 gånger
          mer än 10 gånger

15. Hur lång var vård-
tiden för den insats som 
nu följs upp?

Exempel 1: Om man får öppenvård 2 
dagar/vecka i tre månader anger man 
tiden till tre månader.
Exempel 2: Ange hela vårdtiden även 
om annan myndighet, t ex Kriminal-
vården, inlett insatsen.

Välj det alternativ som är 
närmast!

          2 veckor 
          1 månad  
          2 månader   
          3 månader  

          6 månader
          9 månader
          1 år   
          2 år        
          3 år eller mer

16. Vilket år avslutades insatsen?
     2011  2015  2019  2023
               2012    2016  2020  2024
               2013  2017  2021  2025
     2014  2018  2022  
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17. Var insatsen planerad eller akut?

          Planerad insats
          Akut insats
               Exempel:
                    Ett omedelbart omhändertagande räknas som akut.
                    Insats efter ansökan om vård enligt LVM räknas 
                    som planerad.

18. Var avslutet planerat eller oplanerat enligt den 
aktuella vårdplanen?

          Planerat (insatsen fullföljdes enligt aktuell  
          vårdplan)
          Oplanerat (klientens beslut)
          Oplanerat (vårdgivarens beslut)
          Oplanerat (socialtjänstens beslut)
          Oplanerat (klienten avliden)
          Oplanerat (annan orsak)

19.  Vilken huvudsaklig behandlingsform hade 
insatserna?

Välj ett alternativ!

          Individuella insatser
          Insatser i grupp hos vårdgivaren
          Insatser i klientens familj
          Insatser i klientens nätverk
          En kombination av två eller flera av ovanstående insatser.
          Vet ej

20.  Vilket huvudfokus hade insatserna?

Välj ett alternativ!

          Psykosocialt stöd
          Psykosocial behandling
          Omsorg
          Annat
          Vet ej

21. Vilken var den huvudsakliga behandlings-
inriktningen?

Välj helst ett alternativ!

Om det är omöjligt att välja ett alternativ, 
välj då ”En kombination av ovanstående”

          Kognitiv
          Psykodynamisk
          Systemisk
          Miljöterapeutisk
          En kombination av ovanstående
          Annat
          Vet ej

22. Har någon av följande 
behandlingsmetoder  
använts?

Här finns möjlighet att välja 
flera alternativ.

          12-stegsprogram
          CRA
          Dynamisk terapi mot missbruk 
          Familjeterapi mot missbruk
          KBT mot missbruk
          Lösningsfokuserad modell
          MI

          Narrativ metod 
          Socialpedagogisk ansvarsmodell
          Återfallsprevention
          ADL-träning
          Annat
          Ingen behandlingsmetod har använts
          Vet ej
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23. Om någon av metoderna i frå-
ga 22 har använts, vilken metod 
har i så fall varit viktigast för att 
hjälpa dig hantera ditt missbruk?

Välj bara ett alternativ!

          12-stegsprogram 
          CRA
          Dynamisk terapi mot missbruk
          Familjeterapi mot missbruk
          KBT mot missbruk
          Lösningsfokuserad modell
          MI 
          Narrativ metod

          Socialpedagogisk ansvarsmodell
          Återfallsprevention
          ADL-träning
          Annat
          Ingen av ovanstående behandlings-          
          metoder har använts.
          Ingen behandlingsmetod har hjälpt.
          Vet ej

24. Vilken var den viktigaste 
faktorn för att hjälpa dig han-
tera ditt missbruk (förutom din 
egen vilja till förändring)?
Välj bara ett alternativ!

          Behandlingsmetoden 
          Relationen till personalen
          Engagemang från familj/
          nätverk.

          Andra faktorer
          Ingen (blev inte hjälpt)
          Vet ej

Klientens värdering av insatsen

Om det funnits ett förändringsbehov inom nedanstående livsområden: 
Hur har Din situation förändrats till följd av insatsen?
OBS: Skatta varje område där det funnits ett förändringsbehov, antingen detta nämnts  i vårdplanen eller ej.

25. Hur har Dina 
förutsättningar att hantera 
Ditt missbruk förändrats 
till följd av insatsen? (Gör 
en skattning av i vilken grad 
insatsen har påverkat dina 
förutsättningar att hantera 
ditt missbruk)

Försämrats

(1)

Ingen 
förbättring 

(2)

Förbättrats
något

(3)

Tydlig 
förbättring

(4)

Stor
förbättring

(5)

Vet ej

(-)

Försämrats

(1)

Ingen 
förbättring 

(2)

Förbättrats
något

(3)

Tydlig 
förbättring

(4)

Stor
förbättring

(5)

Vet ej

(-)

Inget
förändrings-
behov fanns

(-)

Försämrats

(1)

Ingen 
förbättring 

(2)

Förbättrats
något

(3)

Tydlig 
förbättring

(4)

Stor
förbättring

(5)

Vet ej

(-)

Inget
förändrings-
behov fanns

(-)

26. Hur har Din relation till 
familjen och andra viktiga 
relationer förändrats till 
följd av insatsen?

27. Hur har Ditt boende 
förändrats till följd av 
insatsen?

Försämrats

(1)

Ingen 
förbättring 

(2)

Förbättrats
något

(3)

Tydlig 
förbättring

(4)

Stor
förbättring

(5)

Vet ej

(-)

Inget
förändrings-
behov fanns

(-)

Försämrats

(1)

Ingen 
förbättring 

(2)

Förbättrats
något

(3)

Tydlig 
förbättring

(4)

Stor
förbättring

(5)

Vet ej

(-)

Inget
förändrings-
behov fanns

(-)

28. Hur har Din situa-
tion när det gäller Arbete/ 
Utbildning/ Sysselsättning 
förändrats till följd av 
insatsen?

29. Hur har Din ekonomi 
förändrats till följd av 
insatsen?
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Försämrats

(1)

Ingen 
förbättring 

(2)

Förbättrats
något

(3)

Tydlig 
förbättring

(4)

Stor
förbättring

(5)

Vet ej

(-)

Inget
förändrings-
behov fanns

(-)

Försämrats

(1)

Ingen 
förbättring 

(2)

Förbättrats
något

(3)

Tydlig 
förbättring

(4)

Stor
förbättring

(5)

Vet ej

(-)

Inget
förändrings-
behov fanns

(-)

Försämrats

(1)

Ingen 
förbättring 

(2)

Förbättrats
något

(3)

Tydlig 
förbättring

(4)

Stor
förbättring

(5)

Vet ej

(-)

Inget
förändrings-
behov fanns

(-)

30. Hur har Dina 
intressen (fritid, 
aktiviteter) förändrats till 
följd av insatsen?

31. Hur har Din fysiska 
hälsa förändrats till följd av 
insatsen?

32. Hur har Din psykiska 
hälsa förändrats till följd av 
insatsen?

Försämrats

(1)

Ingen 
förbättring 

(2)

Förbättrats
något

(3)

Tydlig 
förbättring

(4)

Stor
förbättring

(5)

Vet ej

(-)

Inget
förändrings-
behov fanns

(-)

Försämrats

(1)

Ingen 
förbättring 

(2)

Förbättrats
något

(3)

Tydlig 
förbättring

(4)

Stor
förbättring

(5)

Vet ej

(-)

Inget
förändrings-
behov fanns

(-)

Försämrats

(1)

Ingen 
förbättring 

(2)

Förbättrats
något

(3)

Tydlig 
förbättring

(4)

Stor
förbättring

(5)

Vet ej

(-)

Inget
förändrings-
behov fanns

(-)

33. Hur har Dina rättsliga 
förhållanden/kriminalitet 
ändrats till följd av insatsen?

34. Hur har Dina 
förutsättningar för att klara 
av vardagliga sysslor 
förändrats till följd av 
insatsen? 

35. Hur har din 
föräldraförmåga ändrats 
till följd av insatsen? 

Mycket
missnöjd

(1)

Missnöjd

(2)

Tillfreds-
ställande

(3)

Nöjd

(4)

Mycket 
nöjd
(5)

Vet ej

(-)

36. Hur nöjd eller missnöjd 
är Du med hur vårdgivaren 
arbetade enligt målen i 
vårdplanen?

Mycket
missnöjd

(1)

Missnöjd

(2)

Tillfreds-
ställande

(3)

Nöjd

(4)

Mycket 
nöjd
(5)

Vet ej

(-)

37. Hur nöjd eller missnöjd 
är Du med hur vårdgivaren 
bemötte Dig?

Mycket
missnöjd

(1)

Missnöjd

(2)

Tillfreds-
ställande

(3)

Nöjd

(4)

Mycket 
nöjd
(5)

Vet ej

(-)

Ej relevant

(-)

38. Hur nöjd eller missnöjd 
är Du med vårdgivarens 
förmåga att motivera Dig 
att medverka i vårdgivarens 
behandling?
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Mycket
missnöjd

(1)

Missnöjd

(2)

Tillfreds-
ställande

(3)

Nöjd

(4)

Mycket 
nöjd
(5)

Vet ej

(-)

Ej relevant

(-)

39. Hur nöjd eller missnöjd 
är Du med hur vårdgivaren 
har tagit hänsyn till att Du 
har barn, under vårdtiden?

  Exempel:

Mycket
missnöjd

(1)

Missnöjd

(2)

Tillfreds-
ställande

(3)

Nöjd

(4)

Mycket 
nöjd
(5)

Vet ej

(-)

Ej relevant

(-)

40. Hur nöjd eller missnöjd 
är Du med vårdgivarens 
förmåga att själv föreslå 
förändringar i planeringen?

Mycket
missnöjd

(1)

Missnöjd

(2)

Tillfreds-
ställande

(3)

Nöjd

(4)

Mycket 
nöjd
(5)

Vet ej

(-)

41. Hur nöjd eller missnöjd 
är Du med hur vårdgivaren 
har utfört uppdraget som 
helhet?

          Var de klara över att Du har en föräldraroll?
          Var de uppmärksamma på hur barnet påverkades av att Du var i behandling?
          Har de underlättat barnets kontakt med Dig?
          Har insatserna utformats med hänsyn till Din roll som förälder?
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Socialsekreterarens värdering av insatsen

Försämrats

(1)

Ingen
förbättring

(2)

Förbättrats
något

(3)

Tydlig
förbättring

(4)

Stor
förbättring

(5)

Vet ej

(-)

42. Hur bedömer Du att 
klientens förutsättningar 
att hantera sitt missbruk 
har förändrats till följd av 
insatsen?

Mycket
missnöjd

(1)

Missnöjd

(2)

Tillfreds-
ställande

(3)

Nöjd

(4)

Mycket 
nöjd
(5)

Vet ej

(-)

43. Hur nöjd eller missnöjd är 
Du med hur vårdgivaren 
höll tidsplanen?

Mycket
missnöjd

(1)

Missnöjd

(2)

Tillfreds-
ställande

(3)

Nöjd

(4)

Mycket 
nöjd
(5)

Vet ej

(-)

Ej relevant

(-)

44. Hur nöjd eller missnöjd 
är Du med vårdgivarens 
samarbete med andra 
professionella för att nå 
målet?

Ej relevant

(-)

Mycket
missnöjd

(1)

Missnöjd

(2)

Tillfreds-
ställande

(3)

Nöjd

(4)

Mycket 
nöjd
(5)

Vet ej

(-)

Mycket
missnöjd

(1)

Missnöjd

(2)

Tillfreds-
ställande

(3)

Nöjd

(4)

Mycket 
nöjd
(5)

Vet ej

(-)

Mycket
missnöjd

(1)

Missnöjd

(2)

Tillfreds-
ställande

(3)

Nöjd

(4)

Mycket 
nöjd
(5)

Vet ej

(-)

45. Hur nöjd eller missnöjd 
är Du med vårdgivarens 
samarbete med Dig som 
tjänsteman?

46. Hur nöjd eller missnöjd 
är Du med hur vårdgivaren 
har återkopplat resultatet 
av insatserna?

47. Hur nöjd eller missnöjd 
är Du med hur vårdgivaren 
har utfört uppdraget som 
helhet?

2 3 4

I mycket
hög grad

5

Inte alls

1

48. I vilken grad har val 
av insats påverkats av Din 
egen professionella 
erfarenhet?

49. I vilken grad har val av 
insats påverkats av 
klientens uttryckta behov 
och önskemål?

50.  I vilken grad har val av 
insats påverkats av 
forskning om goda 
behandlingseffekter för 
aktuell målgrupp?

2 3 4

I mycket
hög grad

5

Inte alls

1

2 3 4

I mycket
hög grad

5

Inte alls

1
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Checklista
Detaljerad checklista inför installation

d
io
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id
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Checklista för införande av dioevidence™

Avtal och tidsplan
K - Beslutar om införande av dioevidence™ och meddelar Diosentic. 
D - Skickar två signerade avtal inklusive tjänstebilaga och allmänna villkor till kommunen. 
K - Skickar tillbaka ett påskrivet avtal tillsammans med information om fakturaadress och märkning till Diosentic. 
K - Meddelar Diosentic önskat datum för utbildningen. 
K - Beställer införandet av dioevidence™ internt av IT. 
D - Bokar och genomför startmöte med kommunens ansvarig för genomgång av denna checklistan och tidsplanering.
K - Fyller i kontaktkortet (www.diosentic.com/contacts) med detaljer för alla kontaktpersoner i kommunen. 
D - Presenterar en definitiv tidsplan och beskriver hur vi genomför implementationen.
 
Teknisk implementation (Kommunens IT)
D - Kontaktar IT-chef för den tekniska implementationen. 
D - Skickar information till IT-kontaktansvarig och tar kontakt om det är annan person än IT-chefen. 
K - IT beställer dioevidence™ (http://www.diosentic.com/it) och genomför testinstallationen senast 2 veckor innan   
      utbildningen och meddelar Diosentic. 
K - Beskriv kortfattat hur nya användare i kommunen får tillgång till dioevidence™ .* 
K - Beskriv kortfattat hur en ny version av dioevidence™ implementeras i kommunen .* 
K - Ladda upp användare (www.diosentic.com/users) på alla som skall få dioevidence™ installerat.* 
K - IT installerar dioevidence™ hos användarna senast 1 vecka innan utbildningen. 

Planering inför utbildning
K - Utser kontaktperson för utbildningen.
D - Kommunicerar definitivt datum för utbildning.
K - Bokar lokal (inklusive fika) för utbildningen och registrerar detaljerna hos Diosentic.
D - Skapar användarkonton och distribuerar personliga behörighetskoder till deltagarna.
D - Skickar bekräftelse inklusive användaranvisningar för 30 minuters förberedelser till deltagarna.
D - Bokar och genomför 30 minuters telefonkonferens med användarstödet ca 1 vecka innan utbildningen.
K - Installerar dioevidence™ enligt IT:s instruktioner, innan utbildningsdagen.
K - Förbereder en inledande presentation (ca 15 min) som presenteras av en chef kring syftet med uppföljningen.
K - Deltagarna startar dioevidence™ och registrerar sig med personlig behörighetskod, senast inom en vecka.

Utbildning/Certifiering
D - Genomför utbildningen under 1 dag (09.00-16.00).
K - Inleder dagen med den förberedda presentationen (chef).
K - Deltagarna närvarar på utbildningen och certifieras.

Uppföljning
D - Genomför uppföljningsmöte med kommunen (projektledare, chef och användarstöd) över telefon (60 minuter).
D - Skickar uppföljningsmail till alla deltagare. 

* skickas till support@diosentic.se
K = Kommunen
D = Diosentic Systems 
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Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning 
av verksamheternas resultat ur ett brukarperspektiv, är eftersatt i många kommuner 
och således ett viktigt förbättringsområde. Man konstaterar att tydlig styrning och 

uppföljning saknas inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Den här skriften riktar sig till dig som är chef och som står i begrepp att implementera 
systematisk lokal uppföljning. Stödet fokuserar på ditt chefsuppdrag – på de uppgifter 
som du har i implementeringsprocessen och i arbetet med att sätta mål och följa upp 
verksamhetens resultat. 

Skriften har tagits fram inom ramen för det utvecklingsarbete som SKL, Kunskap 
till praktik bedriver för att stödja kommuner och landsting att införa metoder för lokal 
uppföljning och förbättra missbruks- och beroendevården.

Skriften innehåller korta avsnitt om:
• styrdokument och hur verksamheten förhåller sig till dessa
• uppföljning (varför, och hur ska resultaten användas)
• målformuleringar med stöd av lokal uppföljning*)
• förutsättningar för verksamhetsutveckling genom lokal uppföljning
• externt stöd till chefer vid implementering

Stöd till chefer vid 
implementering av lokal 
uppföljning inom missbruks- 
och beroendevården

*)  Skriften utgår från uppföljningsmodellen UIV (Uppföljning av insatser för vuxna), ett 
verktyg för socialkontoren för att följa upp biståndsbedömda insatser. Bland annat är 
exemplen på resultat hämtade från UIV. Förhoppningsvis är dock innehållet tillämpbart 
för uppföljning även för andra modeller för uppföljning och för andra målgrupper. 

Bilaga 3
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Styrdokument
Inför implementeringen av en modell för uppföljning är det angeläget att klargöra vilka 
styrdokument som finns på olika nivåer och deras betydelse för verksamhetens mål, 
uppföljning och utveckling.

Exempel på styrdokument på nationell nivå:
• Socialtjänstlagen – ”insatserna ska vara av god kvalitet” (3 kap 3 § SoL)
• Alla inom socialtjänsten är skyldiga att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete 

(14 kap 2 § SoL )
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Exempel på styrdokument på regional nivå: 
• Överenskommelser mellan huvudmännen om hur vården ska bedrivas och utvecklas
• Regionala avsiktsförklaringar inom ramen för satsningen på evidensbaserad praktik

Exempel på lokal styrning:
• Kommunfullmäktiges budget – ambition/övergripande mål inom missbruks/ 

beroendeområdet
• Kommunstyrelsens uppföljning av måluppfyllelse
• Socialnämndens inriktningsdokument
• Socialnämndens budget
• Förvaltningsövergripande verksamhetsplan
• Verksamhetens/enhetens verksamhetsplan (med operationella/uppföljningsbara 

mål?)

Exempel på frågeställningar att diskutera på enhets/verksamhetsnivå:
• Hur påverkas vår verksamhet av dessa styrdokument? 
• Hur ser de lokala styrdkokumenten ut för vår egen verksamhet – vilka krav och för-

väntningar finns på verksamheten? Hur förhåller vi oss i vår verksamhet till dessa 
styrdokument?

• Vilka mål finns i vår egen verksamhet/vårt socialkontor? 
• Är målen formulerade utifrån den nytta som vi förväntas åstadkomma för de vi är 

till för? Vilken information återkopplar verksamheten till ledningen och politiken?

Ledaren/chefen ansvarar för dialog med personalen om relevanta 
styrdokumentochtydliggördeförväntningarsomfinnspå

verksamhetenutifrånstyrdokumenten.
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Systematisk och lokal dokumentation 
och uppföljning av det egna arbetet
En förutsättning för ökad kvalitet i verksamheten är att insatserna följs upp systematiskt. 
Det finns goda skäl att i ett tidigt skede av implementeringsprocessen diskutera följande 
frågor: 

• Varför ska vi följa upp och mäta? 
• Vilken information har vi redan – och hur används den?
• Vilka erfarenheter har vi av uppföljningsmodeller sedan tidigare – vad har fungerat, 

vad har inte fungerat, varför?
• Vad vill vi få svar på genom att använda UIV (eller annan tänkt modell)? 
• Vilka möjligheter och begränsningar finns det med UIV (eller annan tänkt modell)?
• Vilka nytta kan vi ha av de resultat som tas fram? 
• Vilka ska informeras om resultaten?

Ledarens/chefens uppgift är att initiera diskussionen i verksamheten. En förutsättning 
för detta är att chefen är väl insatt i den tänkta uppföljningsmodellens fördelar och be-
gränsningar, och att dessa tydliggörs. Den berörda personalens motivation och förståelse 
av nyttan med den tänkta modellen är en grundförutsättning för en lyckad implemen-
tering. Det är angeläget att upprätta en plan för genomförandet och att ovanstående 
frågor  besvaras, men det är inte tillräckligt att det finns beslut om att modellen ska 
implementeras. Att säkra systematisk och fortlöpande uppföljning är en chefsuppgift. 
Att kontinuerligt efterfråga resultat som modellen aggregerar, är ett incitament för att 
upprätthålla kontinuerlig och systematisk användning av modellen.

Ledaren/chefen ansvarar för dialog med personalen om den tänkta 
uppföljningsmodellenssyfte,möjligheterochbegränsningar,

ochsäkrarenfortlöpandeanvändning. 
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Exempel
Aktiviteter Mål

Utbildning i mångfald Förbättrat bemötande

Bättre behandlingsplanering/motivationsarbete  Färre drop-outs

Följa upp insatser Nöjda brukare 
 (påverkan på brukaren)

Att sätta nya mål med stöd av resultat från lokal 
uppföljning 
Det kan vara svårt att formulera mål. Det är ganska vanligt att målen fokuserar på verk-
samhetens aktiviteter/processer – alltså det interna arbetet i verksamheten, och i mindre 
grad på nyttan ur ett brukarperspektiv. Att formulera sig i nyttan för brukaren förutsätter 
att den valda uppföljningsmodellen ger svar på hur brukare värderar insatser de fått ta 
del av. Att formulera verksamhetsmålen ur ett brukarperspektiv kan vara ovant, men kan 
ge nya infallsvinklar för verksamhetsutveckling. 

Några konkreta exempel på målformuleringar på verksamhets/enhetsnivå som fokus-
erar på interna aktiviteter – i stället för på resultat för brukaren.

• Personalen ska genomgå utbildning i motiverande intervju, och drogprevention
• Vi ska samverka bättre med sjukvården, skriva samarbetsavtal
• Vi ska satsa på hemmaplanslösningar
• Vi ska öka brukarnas engagemang genom brukarråd
• Vi ska ha vård/genomförandeplaner i våra ärenden
• Vi ska införa klagomålshantering och ta vara på synpunkter
• Vi ska ha kortare genomsnittlig väntetid från ansökan till verkställd insats

Ovanstående målformuleringar är aktiviteter som, om de genomförs, sannolikt bidrar till 
att de berörda människorna upplever mötet med socialtjänsten på ett bättre sätt, men 
de tar inte sikte på det som är missbruksvårdens kärnuppgift: 

– Grunduppdraget för socialtjänstens del är stärka människors resurser att leva ett 
självständigt liv, vilket när det gäller missbruk innebär att öka berörda människors 
förutsättningar att hantera sitt missbruk genom att ge bästa möjliga hjälp och vård.

Ambitionen måste vara att verksamhetens mål tar sikte på den nytta den förväntas åstad-
komma ur ett brukarperspektiv. Några exempel på skillnad mellan aktiviteter och mål: 
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Nedan ges några exempel på resultat som kan tas fram ur UIV. Resultaten kan efter 
analys och värdering användas för jämförelse och lärande och för att sätta nya mål för 
verksamheten. 

1. Anta att den lokala uppföljningen visar:
 att 34 procent av de som fått insatser för sitt missbruk, har behov av att få stöd i 

föräldrarollen. Av dessa har 40 procent skattat att de fått påtagligt bättre förutsätt-
ningar att klara av sitt föräldraskap till följd av de insatser de fått från socialtjänsten 
(uppföljningsbart värde tas ur uppföljningsmodellen UIV). 

Exempel på mål kopplat till ovanstående utfall:
Genom att ge adekvat stöd till föräldrar med missbruksproblem ska fler än 40 
procent få ökade förutsättningar att klara av sitt föräldraskap och därigenom skapa 
bättre förutsättningar för barnet (uppföljningsbart värde tas ur UIV).

2. Anta att den lokala uppföljningen visar: 
 att personer med amfetaminmissbruk i en annan kommun är avsevärt nöjdare med 

insatsernas påverkan på deras förutsättningar att hantera sitt missbruk, än de är i 
den egna kommunen.

Exempel på mål kopplat till ovanstående utfall:
Personer i den egna kommunen med huvudmissbruk amfetamin ska få ökade 
förutsättningar att hantera sitt missbruk tack vare socialtjänstens insatser. Deras 
värdering av nyttan med insatserna bör kunna öka från värde x till värde y (upp-
följningsbart värde tas ur UIV).

Det viktigaste är inte de exakta siffrorna som hämtas ur UIV. Poängen är snarare att de 
utgör underlag för dialog och analys. Några frågor för dialogen kan vara:

• Vilka insatser ges till föräldrar som uppger att de fått bättre förutsättningar att klara 
av sitt föräldraskap, finns det några specifika insatser som ter sig mer verkningsfulla 
än andra insatser – eller är det faktorer som ligger utanför den valda metoden eller 
vårdformen? Vad vet vi från forskning om vad som är viktigt för att bidra till stöd i 
föräldrarollen?

• Vilka insatser ger andra kommuner/socialkontor till personer som missbrukar 
 amfetamin? 

• Hur värderar dessa personer insatserna?
• Skiljer sig våra insatsformer, placeringstider, val av vårdgivare etc, från de kommuner 

vars brukare fått bättre förutsättningar att hantera sitt missbruk? 

Resultaten av den lokala uppföljningen bör kunna ge underlag för verksamheten att formu-
lera mål som tar sikte på att följa upp om insatserna ges på ett sådant sätt att den enskildes 
behov av stöd och hjälp tillgodoses och att syftet med insatsen uppnås.  Aggregering av 
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data/resultat ur den lokala uppföljningen, analys av resultaten och jämförelser med andra 
kommuner/socialkontor kan därmed bidra till verksamhetens lärande och utveckling. 

Ledaren/chefenansvararförattidialogmedpersonalenochavstämning
medledningenupprättanyamålmedfokuspåbrukarnytta.

Verksamhetsutveckling genom lokal uppföljning
Att implementera ny metod för uppföljning och att sätta nya mål kan mötas av hinder 
av olika slag. Frånvaron av konkurrerande projekt eller omorganisationer, starkt enga-
gemang från ledningen, medarbetare som är delaktiga och tydlig ansvarsfördelning är 
några framgångsfaktorer för implementering av ett nytt sätt att arbeta med uppföljning 
och verksamhetsutveckling. Ledningens kanske viktigaste uppgift i förändringsarbetet 
är att öka medarbetarnas delaktighet och att upprätthålla dialogen om verksamhetens 
mål, aktiviteter och resultat. 

Exempel på förutsättningar för verksamhetsutveckling genom lokal uppföljning:
• att det är möjligt att följa upp verksamhetens resultat/utfall
• att det finns mål som är kopplade till brukarnytta (påverkan på brukaren)
• att det finns angivet hur målen ska nås (aktiviteter)
• att chefen säkrar en kontinuerlig användning av system för lokal uppföljning för att 

bidra till en bas av beprövad erfarenhet (uppföljning som en integrerad och priori-
terad aktivitet i vardagsarbetet) 

• att handläggare upplever nyttan i vardagsarbetet av att bidra till uppföljning
• att den politiska och administrativa ledningen efterfrågar och tar tillvara resultaten 

i kvalitetsarbetet
• fortgående internt kollegialt samtal och reflektioner om verksamhetens mål, 

 aktiviteter/metoder och resultat
• skapa och upprätthålla fora för erfarenhetsutbyte med andra verksamheter
• möjliggöra för dialog mellan forskning och praktik
• att ledningen och politiken efterfrågar resultat 
• att resultaten används som stöd till lärande och verksamhetsutveckling (jmf egen 

verksamhet över tid och med andra verksamheter)

Ledaren/chefenansvararförkontinuerligdialogmedpersonalenom
verksamhetensmål,aktiviteterochresultatochkommunicerardessa

medintressenteriomvärlden.
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Planering

Vad behövs för att 
•	kunna	
•	vilja	
•	veta

Vad vill vi söka svar på? 
Varför ska vi följa upp 
och mäta? Hur ska vi 
använda resultaten?

Dialog utifrån checklista 
inför förankring och 
genomförande

Beslut

Genomförande
/Användning

•	Avtal
•	Ta	emot	utbildning	
•	Utse	kontaktperson
•	Säkerställa	

 användandet

Analys, uppföljning
Återkoppling
Lärande

Fråga efter resultat

Använda resultaten för 
lärande och utveckling

Information om 
 systemet, avtalet och 
om kostnaderna

•	Avtal	om	licens,	
uppstart, utbildning 
och årlig drift samt 
certifiering

•	Manual
•	Genomföra	utbildning
•	Utvecklingsråd

Kontinuerlig support

Klargöra vad modellen 
mäter, erbjuda arena 
för erfarenhetsutbyte, 
t ex om behov/nytta 
av uppföljning för 
handläggare, politiker, 
ledare, brukare, 
vårdgivare

Erbjuda arena för 
erfarenhetsutbyte 
modellen, tillämp-
ningen och vad som 
stärker implemente-
ringen
Ta	hand	om	frågor	som	
väcks om modellen

Erbjuda arena för 
erfarenhetsbyte, t ex om 
hur analyser kan göras, 
dialog om resultat, 
återkoppling till
intressenter

Ansvarsfördelning i ett regionalt perspektiv

IT-leverantör FoUKommunen

I det utvecklingsarbete som SKL, Kunskap till praktik bedriver för att stödja kommuner 
och landsting att införa metoder för lokal uppföljning, har det tagits fram en övergripande 
checklista som kan användas som stöd under planering, genomförande och uppföljning 
av olika modeller för lokal uppföljning. 

http://kunskaptillpraktik.skl.se/utvecklingsomraden/uppfoljning

Till uppföljningsmodellen UIV finns också en detaljerad checklista som stöd i inlednings-
fasen. Se www.grkom.se/uiv 

VIll dU VetA meR? Kontakta Marco Fredin vid FoU i Väst/GR, marco.fredin@grkom.se

externt stöd till chefer vid implementeringen av UIV
Lokal eller regional FoU-verksamhet (eller motsvarande) ger stöd till chef och nyckel-
personer under implementeringens tre faser. Schematisk ansvarsfördelning:
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1) När blev du utbildad och certifierad för att använda UIV?
        
        har ej deltagit i utbildning 
        mindre än 6 månader sedan
        6 månader  - 1 år sedan
        mer än 1 år sedan

2) Hur många dialogintervjuer har du sammanlagt genomfört med stöd av UIV?
(antingen i direkt dialog med klienten eller via telefon)

         0
         1-2
         3-5
         6-10
         fler än 10

3) Är det viktigt att ta reda på klienters upplevda kvalitet/nytta av de insatser de får ta del av?

          Inte alls viktigt
          I viss mån 
          I hög grad
          I mycket hög grad

4) Kan dialogintervjuer med stöd av UIV bidra till ökade kunskaper om hur klienterna värderar de insatser som de får ta del av 
(klienters upplevda kvalitet)?

          Inte alls
          I viss mån
          I hög grad
          I mycket hög grad 
          (Vet ej/är inte tillräckligt insatt)

5) Kan ett uppföljningssamtal efter avslutad insats bidra till en ökad delaktighet från klienternas sida?

          Inte alls
          I viss mån
          I hög grad
          I mycket hög grad 
          (Vet ej/är inte tillräckligt insatt)

6) Har resultaten ur UIV bidragit till att du som handläggare fått stöd vid val av insats i enskilda ärenden?
          
          Inte alls
          I viss mån
          I hög grad
          I mycket hög grad 
          (Vet ej/är inte tillräckligt insatt)

7) Har resultaten ur UIV bidragit till översyn och utveckling av verksamhetens sätt att arbeta med klienter?
          
          Inte alls
          I viss mån
          I hög grad
          I mycket hög grad 
          (Vet ej/är inte tillräckligt insatt)
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8) Har du tillräckliga kunskaper om UIV för att genomföra dialogintervjuer med dina klienter enligt användaranvisningarna?
 
         Nej inte alls
         I viss mån
         I hög grad
         I mycket hög grad

9) Hur är det rent praktiskt att fylla i svaren på din dator?

         Mycket svårt
         Svårt
         Lätt
         Mycket lätt
         Vet ej/har inte genomfört någon dialogintervju

10) Hur har du upplevt dina klienters inställning till att svara på frågorna som finns i UIV?
         
         Mycket negativ
         Negativ
         Positiv
         Mycket positiv
         Vet ej/har inte genomfört någon dialogintervju

11) Hur tycker du det är att hämta den information som du behöver ur UIV (analysdelen)?         
         
         Mycket svårt
         Svårt
         Lätt
         Mycket lätt
         Vet ej/har inte behövt hämta information

12) Har du ett uppdrag från ledningen att göra dialogintervjuer med stöd av strukturen i UIV?        
         
         Ja
         Nej
         Oklart/vet ej

13) Finns det ett stöd från din närmaste chef i ditt användande av UIV?
         
         Ja
         Nej
         Oklart/vet ej

        14) Har du handledning/metodstöd att genomföra dialogintervjuer enligt anvisningarna?         
         
         Ja
         Nej – men önskar handledning/stöd
         Nej – behöver inte handledning/stöd
         Oklart/vet ej

        15) Är ni överens i personalgruppen om att arbeta med uppföljning av insatser genom UIV?        
         
         Ja
         Nej
         Oklart/vet ej
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16) I vilken utsträckning har ni diskuterat användningen av UIV på verksamhetsmöten eller arbetsplatsträffar (APT)?
         
         Inte alls
         I liten utsträckning
         I ganska stor utsträckning
         I mycket stor utsträckning

17) Gör ni på enheten själva någon form av utvärdering i användandet av UIV?   
         
         Ja
         Nej
         Oklart/vet ej

18) Är det viktigt för dig att få utbyta erfarenheter med användare av UIV från andra socialkontor (användarnätverk)?        
         
         Oviktigt
         Ganska viktigt
         Viktigt
         Mycket viktigt
         Oklart/vet ej

19) Vilka är de största hindren mot att göra dialogintervjuer med stöd av UIV?  Ange de viktigaste hindren – maximalt tre (3) 
hinder.  (Om du inte ser några hinder att tillämpa UIV, eller inte är tillräckligt insatt svarar du endast alternativ 1 eller 2).        
         
         Ser inga hinder
         Är inte tillräckligt insatt
         Det finns ingen som efterfrågar resultaten av mitt arbete
         Vi är inte överens om hur vi ska arbeta med uppföljning
         Ser inget behov av uppföljningsmodeller som UIV för mitt arbete
         Svårt att prioritera/hinner inte träffa mina klienter efter avslutad insats
         Klienter är svåra att nå inom en månad efter avslutad insats
         Klienten har av något skäl inte velat medverka
         Jag har redan väl inarbetade metoder
         Jag har redan bättre metoder

20) Vilka är de största fördelarna med att göra dialogintervjuer med stöd av UIV? Ange de viktigaste fördelarna – maximalt 
tre (3) fördelar.  (Om du inte ser några fördelar med att följa upp med stöd av UIV, eller inte är tillräcklig insatt svarar du endast 
alternativ 1 eller 2)       
         
         Ser inga fördelar 
         Är inte tillräckligt insatt
         Mina klienter får komma till tals och berätta hur de har värderat insatsen
         Jag själv får tillfälle att värdera vårdgivarnas insatser
         Ger ett underlag för val av insats för kommande klienter eller nya insatser
         Ger oss möjlighet att få en överblick av våra insatser 
         Ger oss möjlighet att jämföra våra klienters skattningar med andra socialkontor/verksamheter
         Ger mig som handläggare återkoppling från mina klienter på värdet av mitt arbete
         Vi kan visa ledningen och nämnden att vårt arbete är meningsfullt för våra klienter

21) Vad är det som styr val av insats i dina egna ärenden? Ange de viktigaste faktorerna – maximalt tre (3) faktorer.      
         
         Klientens uttryckta önskemål 
         Min erfarenhetsbaserade kunskap (det som fungerat tidigare)
         Kunskap från forskningen om verkningsfulla insatser för aktuell målgrupp
         Använder de vårdgivare som traditionellt används på vårt socialkontor 
         Om insatsen är upphandlad eller inte
         Begränsade ekonomiska ramar
         Uppdrag eller direktiv från arbetsledningen/nämnden
         Kunskaper/data ur UIV
         Kunskaper/data ur annat system för uppföljning
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