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Att systematiskt följa upp socialtjänstens insatser kan förstås som ett sätt att
utveckla
en evidensbaserad praktik (EBP). En sådan praktik bygger på tanken
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om att professionellt arbete, dess insatser och de metoder som används bör
baseras på systematisk och tillförlitlig kunskap. Detta förutsätter samtidigt en
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PROJEKTET
Syftet är att studera vad systematisk uppföljning
(SU) av socialtjänstens öppenvårdsinsatser för
barn och familj kan innebära när det genomförs i
praktiken. Öppenvårdsverksamheter i två
kommuner studeras för att förstå hur SU
genomförs, vilken kunskap som skapas och hur
kunskapen kommer till användning i praktiken. I
de studerade verksamheterna används två olika
modeller med skilda utgångspunkter för SU LOKE (Lokal Evidens) och FIT (Feedbackinformed treatment).
Studiens resultat förväntas kunna bidra med
ökad kunskap och förståelse för hur SU kan
användas inom socialtjänsten.

NULÄGE
Under hösten 2020 och i början av 2021 har jag genomfört intervjuer med
familjebehandlare, chefer och personer med utvecklingsroller i de båda
kommunerna. Jag har deltagit som observatör vid olika aktiviteter med koppling
till den systematiska uppföljningen. Dessutom har jag samlat in olika former av
dokument som är av relevans för verksamheternas arbete med SU. Nu närmast
kommer jag påbörja det spännande arbetet med att gå igenom och
sammanställa det material jag har samlat in.
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