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Systematisk uppföljning på individnivå 

FoU i Sörmland
kommuner & region i samverkan

Vi är en bro mellan teori och praktik

Presentatör
Presentationsanteckningar
Om ni har frågor under tiden så ställ gärna dom i chatten. Det kan också bli tid för frågor efterpresentationen.
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Systematisk uppföljning på individnivå
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Fråga i chatten: 
Har ni koll på vad 
Systematisk 
uppföljning är?
Ja, nej, delvis

Presentatör
Presentationsanteckningar
”systematisk” är att göra något organiserat, planenligt och regelbundet”uppföljning” är att följa hur något utvecklar och eventuellt kunna ingripa och förbättraIndividnivå är att dokumentera hur det går för varje enskild individEn grundidé är här att t.ex. dokumentera personliga bakgrundsuppgifter, vilket problem eller behov individen har, vilka insatser individen får samt vad som blir resultatet av dessa insatser.Gruppnivå är att lägga samman uppgifter från flera enskilda individerMed utgångspunkt från dokumentationen från enskilda individer lägga samman uppgifter från flera individer så att dessa kan sammanställas på grupp- eller verksamhetsnivå. Det kan göras på olika sätt, men enklast är det att visa genom ett Exceldokument hur individuppgifter läggs på rader och de variabler man följer upp läggs i kolumner (se exempel på bild 9)Analysen är att sammanställa uppgifter för att hitta mönster och svar på frågorUppgifterna som samlats in analyseras med stöd av t.ex. frågor. I ett nästa steg används svaren på sådana frågor som underlag för att fundera på om och hur verksamheten kan utvecklas och förbättras. 
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Utveckla lokal kunskap genom exempelvis
• individbaserad systematisk 

uppföljning (SU)
• nationella kvalitetsregister (HSL)
• brukarundersökningar
• gemensam kompetensutveckling
• Kvalitativa undersökningar - tex 

delaktighetsmodellen podd om 
delaktighetsmodellen

• kolada
tips 3 korta filmer om Kolada
https://www.youtube.com/watch?v=0fXa4ev_2r0

https://www.youtube.com/watch?v=4c-NvE3rITw

https://www.youtube.com/watch?v=eFdQUM9CZBI&list=PL-
AByfxHSRF3h53oE_iFi-E3kbRziDPUs

Presentatör
Presentationsanteckningar
Egen kunskap utvecklas genom att sammanställa och analysera data som samlas in. Att varje år samla och analysera data utifrån en aktuell fråga som behöver besvaras. Hur många har vi som är långtidssjukskrivna och uppbär ekonomiskt bistånd? Vilka grupper får ekonomiskt bistånd? Under hur lång period? Varför måste så många barn omplaceras igen? Vilken ålder? Hur ser hushållen ut som beviljas hemtjänst? Hur lyckas de insatser vi ger till personer med beroendeproblematik?

https://www.youtube.com/watch?v=0fXa4ev_2r0
https://www.youtube.com/watch?v=4c-NvE3rITw
https://www.youtube.com/watch?v=eFdQUM9CZBI&list=PL-AByfxHSRF3h53oE_iFi-E3kbRziDPUs
https://soundcloud.com/user-28572254/avsnitt-51-dmo?in=user-28572254/sets/de-tio-senaste-avsnitten
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SU exempel från Sörmland

Fråga i chatten: 
Pågår det någon systematisk 
uppföljning hos er inom 
LSS/socialpsykiatri?
Ja, nej, delvis
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Trosa kommun, Uppföljning - Beroende
Hur ser 
målgruppens 
behov ut?
Vilka insatser 
erbjuds?

Samtliga klienter med beroendeproblematik, aktualiserade 2019

Resultat från en brukarrevision användes för jämförelse av resultat
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• Det går bra för de flesta ungdomar. Resultaten visade en 
positiv förändring i 75 % av alla ärenden.

• Svårigheter att nå vissa grupper, bl.a. kvinnor och personer 
över 65 år.

• Kvinnor tar inte kontakt med socialtjänsten utan 
uppmärksammas oftare inom hälso- och sjukvården.

Trosa - några resultat från analysen



Strängnäskommun - IBIC  SU Boendestöd

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ett pilotprojekt som drivs av SKR, SoS och medverkan från FoUiS. Pågår fram till maj 2021.Uppföljningen kommer att omfatta alla ca 80 personer som har boendestöd som insats just nu.



Strängnäs kommun (några parametrar)
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Eskilstuna och Nyköping - Kvinnofrid - SU

• Eskilstuna kommun och Nyköping kommun följer sina 
ärenden i SU-våld med ett antal utvalda indikatorer

2021-03-29 FoU i Sörmland 10 av 10
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Fråga i chatten:
Upplever ni att er 
kommun har ett 
Funktionshinder-
perspektiv 
- våld i nära relation?

Ja, nej, delvis

FoUiS Introduktion 
Våld i nära relation 
Exempelvis korta film

https://fou.sormland
kunskapsportal/webb
rad-introduktion/vald
nara-relation/

https://fou.sormland.se/kunskapsportal/webbaserad-introduktion/vald-i-nara-relation/
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FoUiS i kunskapsstyrningen SU
• Erbjuder stöd för att komma 

igång med systematisk 
uppföljning på individnivå

• Handledning till team som 
påbörjat egna uppföljningar

• Besöker gärna er ledningsgrupp 
och berättar mer om SU

• Arrangerar tvådagarsutbildning 
för verksamheter som vill lära sig 
arbetssättet

anita.segring@fou.sormland.se

Lina.larsson@fou.sormland.se

camilla.hesselback@fou.sormland.se

Ta kontakt med 
oss för ev frågor 
om SU eller för 
att boka tid för 

besök .

Presentatör
Presentationsanteckningar
Egen kunskap utvecklas genom att sammanställa och analysera data som samlas in. Att varje år samlas och analysera data utifrån en aktuell fråga som behöver besvaras. Hur många har vi som är långtidssjukskrivna och uppbär ekonomiskt bistånd? Vilka grupper får ekonomiskt bistånd? Under hur lång period? Varför måste så många barn omplaceras igen? Vilken ålder? Hur ser hushållen ut som beviljas hemtjänst? 
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Brukarundersökning… men sen då?

Kvantitativ och kvalitativ metod – olika syften

Vad står resultaten för, vad tycker brukarna och hur kommuniceras 
resultaten till brukarna?

Vad tänker medarbetarna? Hur kommuniceras resultaten till 
medarbetarna? 

Delaktighetsmodellen 
Fokusgrupper

Hur används kunskapen, Vad händer sen??
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Delaktighets-
modellen
Kan användas för att få 
meta mer om resultatet

Presentatör
Presentationsanteckningar
(Pedagogiskt förhållningssätt anpassat till personer med autism, pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt, arbetsterapeuters tillvägångsätt). Bygga in i kommunens processer att det finns fokusgrupper, brukarråd, verksamheter tex DV sysselsättning som arbetar med att vara referensgrupp och är delaktig i utformning av e-tjänster, välfärdsteknik) och övriga tjänster(Helsingborg är ett exempel på det) Digitalt utanförskap + brukare som är extremt kunniga, koppla ihop dem två grupperna, så brukare lär andra brukare digitalisering.   
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Följ oss på:
• www.fou.sormland.se
• Facebook: FoU i Sörmland
• Instagram: fouisormland
• Twitter: @FoUiSormland 
• Youtube: FoU i Sörmland
• SoundCloud: FoU-podden

Kontakta oss via: info@fou.sormland.se eller på 
telefon: 016-541-40 30

http://www.fou.sormland.se/
https://www.facebook.com/Fou-i-S%C3%B6rmland-1414496932103186/
https://www.instagram.com/fouisormland/
https://twitter.com/FoUiSormland
https://www.youtube.com/channel/UC7ZNgy8CBxR6rjeMNngdHZA
https://soundcloud.com/user-28572254
mailto:info@fou.sormland.se
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