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Aktuellt från Socialstyrelsen 
Information och diskussion

Carina och Ann-Kristin  kl. 14.50 – 15.45

• Sim-LSS- pilot 2 pågår

• Utveckla IBIC eller BBIC för barn med 

funktionsnedsättning

• Webbutbildning MR – riktat till personal för personer 

med funktionsnedsättning

• Lägesrapport 2020 har påbörjats

• Socialstyrelsens ny webbplattform

• Utveckling av Kunskapsguiden samt nya teman

• Stöd till yrkesintroduktion socialpsykiatrin

• Barn i migration med funktionsnedsättning



Aktuellt från Socialstyrelsen
Fortsättning

20xx-xx-xx

• Nationella riktlinjer för utredning och behandling av 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

• Informationsmaterial om autism

• Pilotprojekt –integrerad vårdform LVU/SIS och 

psykiatrin

• Uppdatering handboken Stöd till barn och unga, LSS



Aktuellt från Socialstyrelsen 1
Information och diskussion

Carina och Ann-Kristin 14.50 – 15.45

16 oktober 2019

Regeringsuppdrag Nationella riktlinjer för utredning och 

behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

(autism, adhd).

• Tidig upptäckt och tidiga insatser är viktiga liksom 

ett multiprofessionellt omhändertagande för att 

förebygga ångest, depression och skolfrånvaro.

• Uppmärksamma genusfrågan och de regionala 

skillnaderna

• Strävan mot en mer jämlik vård och omsorg



Aktuellt från Socialstyrelsen 2
Informationsmaterial autism

2019-11-05

Broschyren med arbetsnamnet ”Kort om autism” -riktar 

sig främst till dem inom socialtjänsten som har 

begränsad erfarenhet av autism. 

• Syftet är att ge en uppfattning om svårigheter som 

autism kan innebära för att kunna göra enkla 

anpassningar.

• Innehåller konkreta råd som kan underlätta när 

personer med autism kommer till socialtjänsten på 

egen hand. 

• Layoutad och testad i kommunerna, i tryck innan 

årsskiftet. 
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Regeringsuppdrag, RU, Socialstyrelsen ska förbereda 

och samordna ett pilotprojekt inom psykiatrin och vid 

Statens Institutionsstyrelse (SiS). Syftet är att förbättra 

vården för vissa unga som vårdas med stöd av lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), och 

som även har stora behov av psykiatrisk vård. Klart 2025.

• Pröva om Integrerad vård är bästa lösningen.

• Utveckla innehållet i den integrerad vårdformen, vad behöver 

målgruppen för vård och stöd? Vilken kompetens?

• Initiera samverkan SiS - landsting. Riktlinjer för ansvarsfördelning 

hälso- och sjukvård och socialtjänst.



Fortsättning nr. 3

Vård för barn och unga i HVB 

utifrån deras samlade behov

2019-11-05

Förutsättningar och former för integrerad och annan specialiserad 

vård 

Artikelnummer 2019-2-12 

Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2019 

Kontakt:

par.alexandersson@socialstyrelsen.se
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Uppdatering pågår av handboken ”Stöd till 

barn och unga med funktionsnedsättning 

LSS” 2012

- Viss information är föråldrad; nya domar, stora förändringar i pers. 

ass, utvecklingsarbetet BBIC-IBIC, barnkonventionen blir lag osv.

- Vi önskar inspel från er. Finns det frågor som är svåra? Vilka 

barnfrågor behöver utförarna stöd med? 

- Vilka områden från gamla handboken ska vara kvar men 

utvecklas? 

- Behöver nya handboken ha någon särskild inriktning eller fokus i 

barnfrågorna? 



Fortsättning nr. 4  

Stöd till barn och unga 

med funktionsnedsättning

Kontakt:

ylva.branting@socialstyrelsen.se
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Uppdrag barn i migration med 

funktionsnedsättning

Meddelandeblad med information till socialtjänsten om barn 

och föräldrars rätt till stöd, klart vid årsskiftet.

• Information till föräldrar och barn om deras rättigheter, i nästa 

steg. Översätts till några språk.

• Skypemöte den 2 december med några kommuner, avstämning  

text meddelandeblad.



2019-11-05
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Lokal kompetensutveckling –SIM LSS

Erfarenheter utbildningar för  LSS-handläggare 7,5 hp. 2016-

2018:

•Fysiska föreläsningar och möjligheter till reflektioner uppskattas 

mest  

•Oanvänd kunskap -hälften kan förankra ---> kollegialt lärande 

måste utvecklas

•Strategisk planering och chefers ansvar för kompetensutveckling 

behöver öka



Fortsättning nr. 6

Pilotprojekt –lokal 

kompetensutveckling

2019-11-05

•På arbetsplatsen

•Chefen ansvarar

•Utifrån en arbetsgrupps behov 

•Gemensam kunskapsuppbyggnad

•Kan användas för verksamhetsutveckling



Fortsättning nr. 5

Pilotprojekt –lokal 

kompetensutveckling

2019-11-05

Abbas/Algot 24 år. Ansökan om 

kontaktperson LSS
Har flyttat hemifrån till eget boende. Har en diagnos inom AST och 

depression. Arbetar inom Samhall. Personen är fortfarande väldigt 

beroende av sina föräldrar. De stödjer med allt från skötsel av 

lägenhet till att följa med på läkarbesök. Både personen själv och 

föräldrarna uppfattar att han lever ett relativt isolerat liv förutom 

arbetet och familjen. 

Ansöker om kontaktperson. 
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Stöd till yrkesintroduktion för 

baspersonal inom socialpsykiatrin
• Materialet ska delvis bygga på yrkesintroduktion för baspersonal 

LSS.

• Målgruppsanpassningar och tillägg kommer att göras.

• Intern workshop och arbetsgrupp planerad.

• Senare tillkommer möten med externa, såväl profession som 

intresseorganisationer.



Aktuellt från Socialstyrelsen 7

2019-11-05

SKL och Socialstyrelsens nationella konferens: 

Funktionshinder i tiden 2-3 april 2020 hålls i 

Stockholm.                 

Program och anmälan läggs ut under 

november www.socialstyrelsen.se samt info i 

Socialstyrelsens Nyhetsbrev.

Kompetens och kvalitet idag och i framtiden

http://www.socialstyrelsen.se/


www.socialstyrelsen.se

Kunskapsguiden.se

Carina.wistrom-bergstock@socialstyrelsen.se

Ann-kristin.sandebjer@socialstyrelsen.se

Frågor?

Tack för oss

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.kunskapsguiden.se/
mailto:Carina.wistrom-bergstock@socialstyrelsen.se

