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Högskolan Dalarnas roll 

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. 

En förutsättning för ökad kvalitet inom missbruks- beroendevården är att insatserna följs upp 

systematiskt. 14 av Dalarnas 15 kommuner har t o m 2014 valt att installera UIV som en del av det 

systematiska uppföljningsarbetet.  

Högskolan Dalarna stödjer implementeringen av UIV i de medverkande kommunerna genom att 

erbjuda verksamhetsnära stöd när det gäller metodutbildning, att utforma mätbara mål med stöd av 

UIV samt stöd vid analys av resultat kopplat till lokalt satta mål. Vidare har länets medverkande 

kommuner utformat ett länsgemensamt mål, samt ett antal mätpunkter, där Högskolan dels 

presenterar denna baslinjemätning, samt följer utvecklingen fram till 2014-12-31 och resultatet 

sammanställs sedan i en länsrapport. 

Högskolan Dalarna presenterar också en denna delrapport kring implementeringen av UIV i länet. 

 

UIV (Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare) 

UIV (Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare) är en metod för socialsekreteraren att följa 

upp biståndsbedömda insatser för personer med alkohol eller narkotikaproblem.  

UIV Speglar insatsernas 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. 

UIV tar tillvara på en central kunskapskälla – klienters subjektiva upplevelser och värdering av 

insatserna. Socialsekreterarna gör även de egen bedömning. Alla svaren samlas och aggregeras i en 

nationell databas tillgänglig för användare i realtid. Där kan man genomföra en mängd av olika 

analyser, som kan ligga till grund för verksamhetsutveckling. 

 

 

 



 

  

 

Nationell förvaltning och utveckling 

Metoden UIV är framtagna av professionen för professionen i en omfattande process mellan 

socialarbetare, chefer och forskare. Metoden förvaltas, utvecklas och kvalitetssäkras av NUSO 

(Nationella Utvecklingsråd inom Sociala Områden). Utvecklingsrådens medlemmar utgörs av 

representanter för regionala FoU enheter/högskolor och praktiker (chefer/socialarbetare) från 

deltagande kommuner och län. www.nuso.se 

 

Implementering i Dalarnas län fram till sista augusti 2014. 

Antal införda UIV intervjuer den sista augusti 2014. 

 

Kommentar: 

I slutet av 2013 erbjöds det en grundutbildning i UIV i Diosentics (IT-leverantören) regi, flera av 

kommunerna hade då inte möjlighet att delta varför Högskolan Dalarna erbjöd kommunerna 

grundutbildning i metoden under vintern 2014. Implementeringen av metoden har tett sig olika i de 

olika kommunerna. Ett flertal av kommunerna har under första halvåret 2014 haft en besvärlig 

personalsituation varför man inte kunnat prioritera implementeringen av UIV i den omfattning man 

önskat, medan någon kommun redan har kommit långt i implementeringen av metoden. Flera av de 

http://www.nuso.se/


 

  

 

kommuner som haft besvärligt med personalsituationen har under hösten 2014 gjort omtag med UIV 

under hösten och erhållit en ny grundutbildning för sin personal.  

Högskolan Dalarna erbjuder sedan 2014 grundutbildningar kontinuerligt (vid 4 tillfällen per är) för 

nya UIV användare. 

 

Synpunkter från praktiker om användbarhet och implementering. 

Nedan är ett utdrag från FoU Väst slutrapport Uppföljning av Insatser för Vuxna 

personer med missbruk (UIV) -Slutrapport 2013 där hinder och möjligheter beskrivs vid 

implementeringen av UIV.  

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 genomförts i syfte att ge svar om användbarhet och förutsättningar för 

implementering. 230 socialsekreterare runt om i landet tillfrågats 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 enkäten – 38 % 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 

dialogintervju, 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 uppföljning 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.  

 

 

Utvärdering av UIV 
 
Det är av vikt att alla förändringar och förbättringar av instrumentet görs med grund i forskningen. 

Av den anledningen gör FoU väst, tillsammans med Göteborgs Universitet, psykologiska institutionen 

och Stockholms Universitet, SoRad under 2014 en undersökning av validiteten och reliabiliteten av 

UIV. 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.  



 

  

 

Länsgemensamma mål och resultatmått Dalarna medverkande 

kommuner 

De kommuner i Dalarna som använder UIV som metod har utformat ett länsgemensamt mål samt ett 

antal indikatorer som skall följas över tid. Högskolan Dalarna har fått i uppdrag att ta fram en 

”baslinje” som bygger på data som fanns tillgängligt i systemet vid årsskiftet 2013/2014. 

De länsgemensamma indikatorer och resultatmått som Högskolan Dalarna har fått i uppdrag att följa 

lyder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensamma resultatmått ur ett klientperspektiv inom området missbruk/beroende. 

 Hur har brukarnas förutsättningar att hantera sitt missbruk förändrats till följd av 

insatserna? 

 Hur upplever brukarna att deras föräldraförmåga har förändrats till följd av insatserna? 

 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. 
 
Brukarnas upplever att deras förutsättningar till ett självständigt liv stärks efter insatsen/insatserna. 
 
Indikatorer: 
 

 Antalet brukare som upplever att dennes förutsättningar att hantera sitt missbruk har ökat. 
 

 Antalet brukare som har en ökad upplevelse av att rörande arbete/sysselsättning har 
förbättrats ökar. 
 

 Antalet brukare som upplever att den fysiska hälsan har förbättrats ökar. 
 

 Antalet brukare som upplever att den psykiska hälsan har förbättrats ökar. 
 



 

  

 

Högskolan Dalarna kommer under början av 2015 leverera en länsrapport där utvecklingen fram till 

2014-12-31 presenteras. 

 

It stöd – resultattavlor 

Under 2014 har det blivit möjligt att kunna jämföra utfall mellan kommuner, län eller Sverige på ett 

enkelt sätt genom s.k. resultattavlor/dashboards. Alla kommuner kan genom att kontakta Högskolan 

Dalarna eller leverantörer få tillgång till personliga länkar som ger er resultattavlor för önskade 

utfallsmått. 

Under hösten kommer en resultattavla där de länsgemensamma mätresultaten läggs upp, Dalarna 

utfallsmått jämförs där med Sverige som helhet (Alla deltagande kommuner). 

 

Exempel på ur resultattavlor kan se ut: 

 


