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Till statsrådet chefenoch
för Socialdepartementet

Genom beslut den 13 juni 1991 bemyndigade regeringen dåvarande statsrådet
Bengt Lindqvist tillkalla parlamentarisk kommitté medatt uppdrag göraen att

Översynenallmän översyn socialtjänstlagen 1980:620. skall bl.a. inne-en av
fatta utvärdering socialtjänstlagens tillämpning och syfta till tydligareen av att

och klargöraavgränsa socialtjänstens uppgifter och ansvarsområden.
Kommittén Socialtjänstkommittén och har tidigareantog avlämnatnamnet

följande och betänkanden.rapporter

Kommunernas socialbidrag kartläggning kostnaderen av normer, m.m.- -
SOU 1992:98,
Rätten till bistånd inom socialtjänsten SOU 1993:30,-
Frivilligt socialt arbete kartläggning och kunskapsöversikt SOU- -
1993:82,
Socialtjänstens roll i samhällsplanering och samhällsarbete kunskaps-en- -
översikt och diskussionsunderlag SOU 1993:91,ett
Sambandet mellan samhällsekonomi, transfereringar och socialbidrag SOU-
1994:46.

oktoberI 1994 överlämnades kommitténs huvudbetänkande Ny socialtjänstlag
SOU 1994: 139.

luppdraget till Socialtj änstkommittén ingick belysa utbildnings- och kompe-att
tensfrågor. Kommittén har valt behandla dessa frågor i särskilt betänkan-att ett
de, vilket härmed överlämnas.

I arbetet med detta betänkande har deltagit ordförande generaldirektörensom
Carl-Anders Ifvarsson fp och ledamöter vice primärvårdsordförandensom
Anders Andersson kds, förbundsordföranden Alec Carlberg v, socialnänmds-
ordföranden Torgerd Jansson s, kommunalrådet Lars Johansson s, riksdags-
ledamoten Göte Jonsson m, riksdagsledamoten Rinaldo Karlsson s, riksdags-
ledamoten Maj-Inger Klingvall s, riksdagsledamoten Roland Larsson c,



Ingridbarnläkaren Ronne-mpPohankaRagnhildriksdagsledamoten samt
Björkqvist fp.

FöreningenUlf Andersson,socialdirektörendeltagitSom sakkunniga har
förbundsord-TCO,Björkman,JerkerombudsmannenSocialchefer,Sveriges
Socialdepar-Ceder,HåkandepartementsrádetSACO,Bygdell,föranden Agneta

Kommunförbundet,SvenskaJohansson,Karl-Axelsekreteraren ut-tementet,
Liljeqvist, Lands-utredaren MargaretaLO,Lenas,redningssekreteraren Inger

kammar-Socialstyrelsen,Minell,Maritaavdelningsdirektörentingsförbundet,
departementssekreterarenSocialdepartementet,Nordelius,Borättsassessorn

KerstingeneraldirektörenSocialdepartementetGun-Marie Pettersson, samt
Britt-MariebyråchefendeltagitharSomUngdomsstyrelsen.Wigzell, experter

SvenskaLeif Petersén,förbundsjuristenDatainspektionen,Arne-Hellström,
InstitutionsstyrelseStenqvist, StatensKristinaADB-chefenKommunförbundet,

Socialstyrelsen.Widgren,Kristinajuristensamt
Socialstyrel-Minell,Maritaavdelningsdirektörenhar utarbetatsBetänkandet av

Socialdepartementet.Kristina ennbert,Jdepartementssekreterarenochsen
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Sammanfattning

Uppdraget
Socialtjänstkommittén tillsattes år 1991 och har till uppgift göra allmänatt en
översyn Översynensocialtjänstlagen 1980:620.av skall bl.a. innefatta en
utvärdering socialtjänstlagens tillämpning och syfta tillav tydligareatt avgränsa
och klargöra socialtjänstens uppgifter och ansvarsområden.

Enligt direktiven dir. 1991:50 skall arbetet inriktas antal huvudom-mot ett
råden. Ett dessa rör socialtjänstlagens reglerav rätten till bistånd, detom

vistelsebegreppet,yttersta ansvaret, överklagande beslut och kommunernasav
övervägandensocialbidragsnormer. och förslag detta område återfinns i

betänkandet Rätten till bistånd inom socialtjänsten SOU 1993:20.
kommitténsI huvudbetänkande Ny socialtjänstlag SOU 1994: 139 behandlas

bl.a. socialtjänstens framtida inriktning och organisation, privat bedriven verk-
samhet inom socialtjänstens område frågor tillsyn,samt uppföljning ochom
utvärdering.

Genom tilläggsdirektiv dir.ett 1993:72 uppdrog regeringen Socialtjänst-
kommittén även utreda och läggaatt fram förslag författningsregleringom av
personregister inom socialtjänstens verksamhetsområde.

I uppdraget till Socialtjänstkommittén ingick också belysa utbildnings-att och
kompetensfrågor. I direktiven uppmärksammas särskilt socialsekreterarnas
komplexa och yrkesroll. Kommitténsammansatta bör enligt direktiven ta ställ-
ning till vilka uppgifter individ- och familjeomsorgen bör hasom och delarom

verksamheten kräver särskildaav organisatoriska förutsättningar. Vidare bör
förutsättningarna för förändring socialsekreterarnas arbetsuppgifteren av och
ansvarsområden analyseras och kompetensfrågorna särskilt uppmärksammas.

Mot bakgrund kritiska röster socionomutbildningenav bör kommitténom
också förbereda kommande översyn utbildningenen av attgenom summera
de krav och önskemål förändrad utbildning finns hosom en kommunernasom
och de fackliga organisationerna. Kommittén bör därutöver oförhindradvara

anlägga principiellaatt synpunkter denpå framtida socionomutbildningens
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inriktning.ochinnehåll
ochindivid-socialtjänstensinomarbetetsärskiltalltsåbetonasdirektivenI

socialsekrete-kartläggningfördjupadbehovetoch avfamiljeomsorg merenav
konstaterashuvudbetänkande attkommitténsutbildning. lochyrkesrollrarnas

detunderdramatisktändratsorganisationäldreomsorgensförförutsättningarna
handikapp-ochäldre-påreformermedtillsammansvilketdecenniet nyasenaste

bakgrunddennaMotkompetens.handläggarnaspåökade kravställerområdet
arbetsfältyrkesroll,hemtjänstassistentensbelysavalt ävenkommitténhar att

utbildning.och
tidiga-avsnitten någotinledandei deberörsdelbetänkande omföreliggandel

frånunderlagmedkompetensfrågorochutbildnings-kringutredningsarbetere
frånutgångspunktMedSocialstyrelsen.frånochSocialutredningen rapporten
3kapiteliredovisas ett1992:7SOUslutbetänkandeKompetensutredningens

arbetsorganisationenskringochkompetenskring begreppetallmänt resonemang
påKravenarbetslivet.ikompetensutvecklingförbetydelseutbildningensoch

socialtjänst-till Nyförslagetfrånutgångspunktmedsocialtjänstenframtidaden
personalbeskrivningöversiktligkapitel 5I avkapitel 4.iredovisaslag enges

yrkesgrupperde tvåinriktning påsärskild sommedochsocialtjänsteninom
hemtjänstassistenterna.ochsocialsekreterarnabetänkandet;ibehandlas

kapiteli deinnehållbetänkandetsutförligtsammanfattasföljandedetI mer
6-9socionomutbildningen samtochfamiljeomsorgenochindivid-rörsom
kompetenshemtjänstassistenternashandlar10kapitletavslutandedet omsom

utbildning.och

ochuppgifterfamiljeomsorgensochIndivid-

arbetsområden

förebyggandeallmäntbådeomfattarfamiljeomsorgenochindivid-inomArbetet
Arbetetbehandlingsarbete.ochutrednings-inriktatindividuelltochverksamhet

ärendecentrerat.gradi högochlagstiftningen äriutgångspunktmeddefinieras
social-delövervägandetillärfamiljeomsorgenochindivid-inomPersonalen

utbildningbeteendevetenskapligellersocionomexamenmed annansekreterare
högskolenivå.på

förändratsharverksamhetför kommunernasförutsättningarnaekonomiskaDe
ochindivid-inomarbetetförnyelsetillbidragitochår avunder ensenare

vårdochmellanvårdbehandlingstöd ochförformerNyafamiljeomsorgen. -
fram.vuxitharmissbrukareochungdomarförhemmaplan - socialarbetarrol-konfliktfylldaochmångfacetterandebeskrivs denkapitletI

huvudsakiutförsochjuridiska kravarbeteSocialsekreterarnas styrslen. av
måstesocialsekreterareEnpolitikerna.förtroendevaldadefråndelegationenligt

begränsarrealiteterekonomiskaochmotstridiga intressenmed mångahandskas
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möjligheterna tillämpa bestämmelsernaatt i socialtjänstlagen. Socialsekreterar-
arbetsvillkor och arbetsmiljö har under årens loppnas studerats flera fors-av

kare. l återkommande studier redovisas allvarliga brister i socialsekreterarnas
arbetsvillkor och arbetsmiljö. Socialsekreterarna är också de yrkesgrupp-en av

för våld och hotmest utsatts våld i tjänsten.er som om
I avsnitt professionalitetett och amatörism utvecklasom ett resonemang om

skilda former kunskap; påståendekunskap, färdighetskunskapav och för-
trogenhetskunskap liksom skillnaderna mellan amatörism och professiona-om
litet. Behovet barnkompetens inom individ- och familjeomsorgenav lyfts
fram särskilt och beskrivs med utgångspunkt från norsk kompe-rapporten om

och utbildningsbehovtens i arbetet med barn.utsatta
I sammanfattande bedömning diskuteras hur deten traditionella socialbyrå-

arbetet kan behöva förändras. Det kan finnas skält.ex. överväga behovetatt av
heterogent personalgruppen medmer sammansatt avseende utbildningsbak-på

grund, ålder, kön och nationalitet. Det kan också finnas skäl övervägaatt
möjligheten kombinera tjänster for handläggningatt enskilda ärenden medav

flexibel projektorganisation för det förebyggandeen och behandlande arbetet
och skapa föratt arbetsbyteutrymme mellan olika verksamheter. Rapporter

redovisas i avsnitt 6.7 visar socialbyrånsom riskfylldäratt arbetsmiljö. Enen
viktig uppgift blir därför olika lindrasätt socialsekreterarnasatt arbetsbörda
och allmänt skapa godaatt arbetsförhållanden.sett

Socionomutbildningen
I detta kapitel beskrivning socionomutbildningens ställningges en inomav
högskoleväsendet med utförlig redovisning dagens utbildningssystemen ochav
innehållet i de lokala utbildningarna. Synpunkter och önskemål förändradom en
utbildning förts fram till kommittén i skilda sammanhangsom redovisas i avsnitt
7.4.

Kartläggningen nuvarande utbildningsorganisation innehålloch visarav att
samtliga skolor lagt arbete påett utbildningenstort tillner att denanpassa
verklighet möter studenterna. Kommittén dockgör bedömningensom vissaatt

i utbildningen behövermoment förstärkas socionomutbildningensattmen
grundprofil generalistutbildning med både yrkesförberedandeav en och forsk-
ningsförberedande inslag bör bibehållas. Några de behövermomentav som
förstärkas bl.a.är kunskaper samhället och välfärdspolitiken, hand-om om
läggning och dokumentation och det professionella förhållningssättet. Fråganom
har väckts införande någon form AT-tjänstgöring iställetom för ellerav av som

komplement till denett nuvarande handledda studiepraktiken. l denna fråga
uttalar kommittén formerna för faltforlagdaatt studier och handledd studieprak-
tik bör utvärderas och relateras till de önskemål förts fram betald AT-som om
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dels förkommitténuttalar sig attbehörighetsärskildfråganItjänstgöring. om
delsutbildningen,tilltillträdemerit förbetraktasböryrkeserfarenhet som en

intag-förtillämpasenligtstudenter systemintagning ettmed somförsökför av
Linköping.ochStockholmimedicinstudenterning av

vidareutbildningochFortbildning
förvidareutbildningochfortbildningfrågor perso-behandlaskapiteldettaI om

familjeomsorgen.individ- ochinomarbeteklientinriktatmedarbetarnal som
påbygg-ochuppdragsutbildningfristående kurser,utbudSocialhögskolornas av

psyko-statligadentillintagningförvillkorenliksomredovisasnadsutbildning
Institutetbedrivsverksamhetredovisas den avterapiutbildningen. Dessutom som

utbild-bl.a.medIKMMissbrukarvården ettinomKunskapsutvecklingför
poäng.80missbrukarvårdiHögskoleexamentillframlederningsprogram som

ochintroduktiongenomfördsystematisktbehovetuttalarKommittén att av
i kommu-allvarstörremåstesocionomernyutexaminerade tasinskolning av

vidareutbildningochfortbildningformikompetenspåSärskilda krav avnerna.
social-inomuppgiftervissahandläggaochutförafåförställasbehövakan att

inomkarriärvägarskapatilldessutombidrar attkravSådana nyatjänsten.
breddaskursutbud börsocialhögskolornasKommittén attsocialtjänsten. anser

kurserarbete,socialtområdesorienteratochiomfatta kursertill även grupp-att
kursersamhällsnivå,uppgifter på omsocialtjänstenstillanknytningmed nya

ledarskapsutbildning.itetssäkringsarbetekval samtochutvärderinguppföljning,
påinriktningmedverksamhetIKM:stillmotsvarighetefterlysesVidare en

barn.medarbetet utsatta

utvecklingsarbeteochForsknings-
ibedrivs ämnetforskningdenkartläggningredovisaskapitel somdettaI aven

nivå.regionalochlokalpåsocialhögskolorlandets samtvidarbeteSocialt
ocksåharutvecklingroll ochforskningensdiskussionförUnderlag omen

frånStarkBirgerSocialförbund samtSverigesiordförandenfråninhämtats --
arbetesocialtutvärderingförCentrumchef förTengvald, avKarinprofessor

samspelför näraförutsättningarna ettbedömning ärkommitténsEnligtCUS.
är200Mer äni dag.armorlundahelt personerpraktikochforskningmellan

har50-talochforskarutbildningen ettvid personerdoktoranderinskrivna som
förintresseocksåfinns stortDetSocialt arbete. etti ämnetdoktoreratredan
allapå nästangrundutbildningeniingårvilkakurserforskningsförberedande
ochutvärderinguppföljning,förintressetSamtidigtutbildningsorter. som

arbetsmarknadocksåhålleri kommunernaökarkvalitetssäkringsarbete en ny
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för forskare framväxa i form regionala och lokalaatt FoU-organisationer.av
Birger Stark och Karin Tengvald har från skilda utgångspunkter lyft fram

betydelsen forskning och utvecklingsarbete för kunskaps- och kompetens-av
utveckling inom socialtjänsten. Stark har haft uppdraget kartlägga ochatt ge
sin på olika modeller för samverkan mellan forskning och praktiksyn ettur
verksamhetsperspektiv. Tengvalds uppdrag har begränsats till belysa for-att
skningens betydelse för resultatorienterad kunskapsutveckling i socialt arbete.en
I avsnittet förs olika i denett utmärkerresonemang momentom process som
kompetens-och kunskapsutveckling; skapa kunskap, sprida kunskap ochatt att

använda kunskap. Kommitténatt bedömningengör det finns betydandeatt
ekonomiska för FoU-arbete nationellpå nivå och ekonomiskt stödresurser att
till färre antal longitudinellaett projekt skulle kunnastora leda till en mer
effektiv kunskapsutveckling stöd tillän många små projekt.

Handläggare och administratörer inom äldre- och
handikappomrädet
Det avslutande kapitlet kunskapsöversiktutgör äldre- och handikapp-en om

handläggare och administratörer hemtjänstassistentensomsorgens yrkes-om-
roll, utbildning och krav på kompetens. Samhällets insatser ochom nya ansvar
för äldre och med funktionshinder har genomgått betydan-personer personer en
de utveckling under 1900-talet. Det decenniet har inneburit omfattandesenaste
förändringar bl.a. organisation, behovsutveckling och sarnhällsekonomi.av
Arbetsfältet har vidgats tillkomsten verksamheter, lagstiftninggenom av nya ny
och ökat för målgrupper. Sammantagetett ställer dessa förut-ansvar nya nya
sättningar helt krav på utbildning och kompetens.nya

I avslutande avsnitt redovisasett generell beskrivning önskelista påen en-
kunskapsområdet indikerar behovet kvalificerad och bredsom enav genera--
listutbildning. Kommittén bedömningengör sådan utbildning måste liggaatt en
på utbildningsnivå utbildningen handläggare inom individ- ochsamma som av
familjeomsorgen.

Behovet medicinsk kompetens inom den kommunala hälso- och sjukvårdenav
berörs också kommittén. Kommittén bedömningengör väl utveckladav att en
samverkan mellan flera olika yrkesgrupper bred och djup kompetensger en
och mycketär viktig förutsättning för god kvalitet inom äldre- och handi-en en

Ãdel-reformenskappomsorgen och förverkligande intentioner.ett av
Tillgängligt underlag kring hemtjänstassistentemas upplevelse yrkesrollav

och arbetssituation bilder problematisk yrkeskår ocksåger av en men av en
mångsidig och splittrad yrkesroll.ytterst Från många håll framförs kritik mot

brister i yrkesutövning med avseende bl.a. på handläggning ärenden, doku-av
mentation, behovsbedömning och arbetsledning. Detta anledning till reflek-gav
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tillhörighet.organisatoriskaframtidadesskvalitet ochutbildningenskringtion
omsorgsutbildningsocialavårdhögskolornas1970-talet harslutet påSedan

redovisasvilkautredningar ochstatliga översyneråterkommandeidiskuterats
Översynerna utbildningen.förlängningsuccessivtillhar lettbetänkandet.i aven

varittycks haaldrigutbildningen nästankommitténkonstaterardettaTrots att
kompetens-och krav påförändringkontinuerligaverksamhetensmedi fashelt

sak-vårdhögskolornaframgårgenomgående dragstarktSomutveckling. attett
underlagdetMedforskarvärlden.anknytning tillbristfälligeller har somnar

badepräglasutbildningbildenframtonardeltagitkommittén avsomenavav
förelig-detbedömningenKommitténbrister. görkvalitativa attochkvantitativa

desshöjaochutbildningenikvaliteten status.Ökabehov attattett stortger
bedömning-Huvudmarmaskapsutredningen,i likhet meddärför,Kommittén gör

högsko-ochuniversitettill deöverförasbörsociala omsorgsprogrammetatten
med dennaintegrerasochsocialt arbeteiutbildningsprogramdag harilor som

utbildning.
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änstkommitténsSocialtj1

uppdrag

betänkandenDirektiven och tidigare1.1

haft till1991 dir. 1991:50 och harSocialtjänstkommittén tillsattes hösten
översynen1980:620.socialtjänstlagenuppgift allmän översyngöraatt aven

tillsocialtjänstlagens tillämpning och syftarutvärderinginnefattar bl.a. aven
socialtjänstens uppgifter ochoch klargöratydligare avgränsaatt ansvarsom-

kommitténs inriktas antal huvudom-direktiven skall arbeteråden. Enligt mot ett
till bistånd, detsocialtjänstlagens regler rättenråden. dessa rörEtt omav

kommunernasvistelsebegreppet, överklagande beslut ochyttersta ansvaret, av
överväganden och detta område återfinns iförslag påsocialbidragsnormer.

socialtjänsten SOU 1993:20,till bistånd inombetänkandet över-Rätten som
1993.i aprillämnades till regeringen

och områden behandlatsövergripandefortsatta arbetet har tvåI det stora av
framtida inriktning ochfrågan socialtjänstenskommittén. gäller delsDet om

strukturinriktat,avvägningen mellanavseende bl.a.organisation belystssom
tillsyn, uppfölj-dels frågorarbete,allmänt inriktat och individuellt inriktat om

i Socialtjänstkommitténsbehandlatsning utvärdering. frågoroch Dessa har
till1994:139, överlämnadesSOUhuvudbetänkande socialtjänstlagNy som

i oktoberregeringen 1994.

avgränsningochutredningsarbete1.2 Fortsatt

1993 dir. 1993:72regeringen i junitilläggsdirektiv beslutadeGenom attett
fram förslagutreda och läggaSocialtjänstkommitténuppdra ävenatt om

verksamhetsområde.socialtjänstensförfattningsreglering personregister inomav
socialtjänstenpersonregister inomförfattningsreglerautreda ochUppdraget att

till bestämmelsermed förslagtillsammanskommer redovisasatt omnyasenare
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socialtjänstens och privata vårdgivares skyldighet dokumentera sin verksam-att
het.

I uppdraget till Socialtjänstkommittén ingick också belysa utbildnings- ochatt
kompetensfrågor. direktivenI uppmärksammas särskilt socialsekreterarnas
komplexa och yrkesroll. Mot bakgrund de organisatoriska för-sammansatta av
ändringar skett inom individ- familjeomsorgenoch bör kommittén enligtsom
direktiven ta ställning till vilka uppgifter individ- familjeomsorgenoch börsom
ha och delar verksamheten kräver särskilda organisatoriska förutsätt-om av
ningar. Kommittén bör vidare analysera förutsättningarna för förändringen av
socialsekreterarnas arbetsuppgifter och därvidansvarsområden och särskilt
uppmärksamma kompetensfrågorna.

Vidare framgår direktiven socionomutbildningen fortfarande föräratt utsattav
stark kritik från såväl kommunerna i deras egenskap arbetsgivare frånav som
de fackliga organisationerna. Kommittén inombör för sitt arbete förbe-ramen
reda kommande utbildningenöversyn de krav ochatten av genom summera
önskemål förändrad utbildning finns hos kommunerna och de fack-om en som
liga organisationerna. Kommittén bör därutöver oförhindrad anläggaattvara
principiella synpunkter på den framtida socionomutbildningens innehåll och in-
riktning.

Det har inte varit möjligt i huvudbetänkandet behandla alla frågeställ-deatt
ningar berördes i kommittédirektiven. Bl.a. gäller detta frågornasom om
kompetens och utbildning vilka redovisas föreliggandei delbetänkande.nu

direktivenI betonas särskilt arbetet inom socialtjänstens individ- och familj e-
och behovet fördjupad kartläggning socialsekreterarnasomsorg av en mer av yr-

kesroll och utbildning. I kommitténs huvudbetänkande redovisas också utveck-
lingen äldre- och handikappområdet.på sammanfattande bedömningl kon-en

förutsättningarna för äldreomsorgens organisation och innehållstateras att
ändrats dramatiskt under framförallt det decenniet. Befolkningsutveck-senaste
lingen och den under alltmer ansträngdaår samhällsekonomin innebärsenare
ökade krav effektivpå resursanvändning och samordning insatserna överav
huvudmarmaskapsgränsen. förskjutningEn från övervägande servicebetonade
insatser under kontorstid till personlig omvårdnad och kvalificerad sjukvårdmer
dygnet-runt ställer starkt ökade krav kvalitetpå och kompetens i handläggning
och i vårdarbetet hos den enskilde. Dessa ökade krav gäller på hand-sättsamma
läggning ärenden och behovsbedömning avseende med olika slagav personer

funktionshinder.av
och utbildningsbehovenKompetens- med avseende socialtjänstenspå verksam-

het för äldre funktionshindradeoch berörs alltså inte specifikt i Socialtj änstkom-
mitténs direktiv. Mot bakgrund de mycket omfattande organisatoriska ochav
verksamhetsmässiga förändringar skett dessa områden, kommitténpå harsom
bedömt det angeläget också belysa hemtjänstassistentens yrkesroll,attvara ar-
betsfält utbildning.och
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inomhandläggargrupperarbetet på tvåinriktaKommittén har alltså valt att
inomhemtjänstassistentermotsvarandeochsocialsekreterarnasocialtjänsten;
frånskrivelserinkommitharkommitténTillhandikappomsorgen.ochäldre-

vilkaSocial OmsorgFöreningenfrånRiksförbund ochSveriges Socionomers
dessabehörighetsbestämmelser. Dåeller andralegitimationfrågantar omupp

har de1994:01Behörighetskommittén Ssärskildabehandlas denfrågor av
uppdragBehörighetskommitténsarbete.änstkommitténsSocialtjutanförlämnats

1995.redovisas före utgången årskall av
Om-SocialFöreningenfrånskrivelseinkommithar ocksåTill kommittén en

skrivelsenIsocialaförhuvudmannaskapetangående omsorgsprogrammet.sorg
socialautbildningarna inomförhuvudmannaskapetönskanframförs attomen

socialhögskolortilllandstingenöverförs från statens somomsorgsprogrammet
socionomutbild-med120 integreratomfattandeutbildningsprogrameget p,ett

utvecklingochforskningförhuvudmarmaskapetframförsVidareningen. att
ochförstatligashandikappomsorgen,ochäldre-omsorgsfáltetsocialainom -

arbete.socialtforskningsfältsocialhögskolornasmedtillsammansutvecklas
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utredningsarbeteTidigare2

utbildnings- ochkring
kompetensfrågor

Socialutredningen2.1

SOUmedelMål ochprincipbetänkande SocialvårdenSocialutredningensI -
ochfunktion, kompetenssocialarbetarnassynpunkter på1974:39 redovisas

till sociallag-följer övergångutbildningenvissa principiella krav på nyavsom
för-bli väsentligtförutsågsroll funktionframtida ochSocialarbetarnasstiftning.

verksamheten.detaljregleradeintesociallagstiftning längremedändrad somen
självständigthandlakunskap och förmågaökade krav påskulle ställaDetta att

förmågaSocialarbetarnaspraktiska arbetet.i deterfarenheternautnyttjaoch att
betonades ocksåtill klienteni relationenpersonlighetutnyttja sin att enmenatt

eftersträvas.skulleyrkesmässig hållning
utbild-principiella krav påbetänkandet vissairedovisarSocialutredningen

sociallagstiftningen. Pro-till denbl.a. övergångenföljerningen vilka nyaav
medageran-inträdersocialarbetareni vilkenblemlösningsprocessen betonas som

behandlingsmål ochmed klienten gemensamtoch tillsammans sätterde uppsom
liksom kän-arbetsprocesssådanTräning iskallhur målet uppnås.planerar en

för-socialvårdsmetoderna och derasmedel,socialvårdens mål ochnedom om
socialarbetarutbildningen.inslag iviktigablibegränsningar, måstetjänster och

socialvårdensexempelvis betoningeni det sociala arbetet,De inslagen avnya
socialauppmärksammas. Detocksåsamhällsplaneringen, börmedverkan i

teoretisk kun-bredförutsätteryrkesmässig kompetensarbetet kräver somen
beskrivs behovetVidareerfarenheter.praktiskasammansmält medskap av

förut-verksamhetersandrabör belysa ävenutbildningenpraktisk erfarenhet, att
grupparbete.i socialtträningmetoder ochsättningar och ge

1977:40SOUsocialförsäkringstilläggochSocialtjänstslutbetänkandetI
medi sambandanställdaochförtroendevaldaförutbildningbehovetberörs av
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den lagstiftningens genomförande. Socialutredningen förutsatte Socialsty-nya att
relsen och de båda kommunförbunden skulle för omfattande utbild-svara en
ningsverksamhet vilken också borde påverka utformningen grund- ochav
vidareutbildningen. Frågorna utbildning och informationsinsatser i sambandom
med den socialtjänstlagens genomförande berörs också översiktligt inya rege-
ringens proposition Om socialtjänsten 197980:1.

2.2 Socialstyrelsens på kompetenskravsyn
och utbildningsbehov

Inom för Socialstyrelsens projekt Personal- utbildningsfrågoroch inomramen
socialtjänsten utarbetades Socialtjänst i förändring kompetenskravrapporten -
och utbildningsbehov SoS-rapport 1990:15.

Sammanfattningsvis konstateras personalen inom socialtjänsten behöver fåatt
bättre kunskaper inom flertal områden. Bl.a. socialtjänsten ha haftett anses

lämnasvårt den traditionella socialvårdens metoder och brustit i samla inatt att
beskrivaoch människors levnadsvillkor. Särskilt det gäller invandrare ochnär

flyktingar det belastningär sociala problem till individproblemgöratten man
i stället för strukturproblem. Det redovisas i också brister detnärrapporten
gäller den uppsökande verksamheten. Utvärdering och analys verksamhetenav
liksom kvalitet och metoder förekommer och metodutvecklingen ärsparsamtav
också försummat område. finnsDet brister i handläggningen bistånds-ett av
ärenden och problemet särskilt påtagligt inom äldre-är och handikappomsorgen.

diskussionMer socialarbetares människorsätt möta och etiken i detattom om
sociala arbetet tycks också behövas.

För kunna tillämpa socialtjänstlagenrätt krävs det enligt Socialstyrelsenatt
kunskaper såväl lagstiftningen handläggningregler, utrednings-om som om
teknik, sekretess, dokumentation och utvärdering. Andra kunskapsbrister som
uppmärksammas gäller barns behov och utveckling, kriser och krisbehandling,
samhällets inom och socialtjänsten aktuella företeelser iutom samtresurser
samhället, våld inom familjen, HIVaids Ofta saknas också metodersom m.m.
för strukturellt förarbete, arbete med föräldrautbildning, och fört.ex.grupper,

Ävensamverkan med skola och polis. datoriseringen inom socialtjänstent.ex.
medför krav kunskappå måste beaktas i utbildningen.ny som

Socialstyrelsens fann utbildningen för socialtjänstens olika verksamhetsom-att
råden otillräcklig dåligtoch anpassad till de behov finns. Enligt Social-var som
styrelsen finns det mycket talar för den snabba samhällsutvecklingen ochattsom
de problem socialtjänsten införställs under 1990-talet kommer krävaattsom en
väsentligt höjd beredskap hos utbildningsanordnarna. Det konstaterades arbe-att

med förändra utbildningarna inom socialtjänstens olika verksamhetsom-tet att
råden delvis påbörjats bl.a. förändringar inom gymnasieskolan, attgenom men
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framhållerangeläget,Dethögskolenivå. ärfullföljasbehöver påocksådet
genomslag páfåsnabbt ochskekanutbildningenförändringarna istyrelsen att

personal fårkommandeochnuvarandeutbildningsniváer sårelevantaalla att
ankommerutveckling. Detsocialtjänstensimedverkaförutsättningarbättre att

personalansvarigaoch fackorga-verksamhetsansvariga,pâutbildningsansvariga,
sker.till dettanisationer attatt se





3 Allmänt kompetens ochom

utbildning

Kompetensutredningen tillsattes 1990år med uppgift lämna förslag tillatt
åtgärder för stimulera kompetensutveckling i arbetslivet, särskilt vadatt avser
personalutbildning. delbetänkandeI Kompetensutveckling utmaningett en-
SOU 1991 256 redovisar utredningen sin uppfattning kompetenssutvecklingom

problemområde. Denna analys grunden förutgör det åtgärdspaketsom som
i slutbetänkandet SOU 1992:7.presenteras

Vissa förs kring begreppet kompetens, arbetsorganisationensresonemang som
och utbildningens betydelse för kompetensutveckling i arbetslivet har intresse
också för socialtjänstens verksamhet och återges därför kortfattat.

Begreppet kompetens

Begreppet kompetens mångtydigt begrepp.är I stället förett avgränsaatt
begreppet definitionmed strikt har utredningen valt beskriva hur kompe-atten

sammanhänger med verksamhetsidé, arbetsorganisation och teknologitens och
hur ordets innebörd har förändrats tid.över

Förr användes begreppet kompetens ofta i betydelsen formell behörighet.
Detta uttryck närmast tillräckliga kunskaper för viss befattning.motsvarar en
Att någon är domarkompetent innebär ifråga har formellat.ex. att personen
meriter sin utbildning och yrkeserfarenhet praktisk verksamhet.genom genom
Utredningen konstaterar de formella kompetenskraven vanligen striktsåäratt
formulerade de använda kriterierna svårighet skiljer kompetentastörreatt utan
från icke kompetenta.

dagl hänför sig begreppet till förmåga klara de olika krav ställsattmer som
i viss situation i viss verksamhet. dagligtl tal syftar det inte bara påen en
formell behörighet innefattar olika kvaliteter.många Ibland används ordetutan
kompetens samtidigt med andra ord kvalitikation, utbildningsnivå,t.ex.som
kunskap, erfarenhet, förmåga, lärande och färdighet. Förmåga och vilja anses
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Med förmågakompetensbegreppet.fångarkanske bästde ord uppsomvara
erfarenheterochkunskaperfondanvändakunnautredningen avatt avenmenar

relativtkompetensmeningenden ärviss situation. Ipraktiskt i ettslagolika en
vissrelation tilliDet ärviljemomentet.betonasvilket ytterligarebegrepp enav

kan någonomständigheternaBeroende påkompetent.situation någon ärsom
ochteoretiskbådeyrkesmässig kompetens,aspekt kompetens överväga,på t.ex.

personlig kompetensledarförmåga,administrativ kompetens,praktisk, t.ex.
social kompe-Medsocial kompetens.ochförhållningssättochegenskapersom

tillrelationermeningsfullaskapaoch viljaförmågautredningen atttens menar
medsocialtfungeraandra,medkommuniceramänniskor, kunna attandra att

kom-sociala kompetensennätverk.socialt Denfungerandeoch haandra att ett
breda-utredningen. Juarbetslivet,framtidaviktigare i detbli allt menarattmer
socialablir denviktigaredestoorganisation,ifårmångakontaktytor enre

kvalitet.verksamhetensförkompetensen
möjlig-enskildesfasta denpåbeskriva vad kompetens ärEtt sätt tarannat att

energi medpsykiskaochfysiskakombinera sinheter att

verktyghanterakunnakunnafärdigheter, göra, attatt
metoderfakta och kunnakunskaper, attatt veta
och framgångmisstagförmå läraerfarenheter, att av

inflytandeförmåga,socialkontakter,
riktigt,viljavärderingar, göra, att taattatt ansvaranse

människasaspekterdessautredningen,framhålleruppenbart,Det attär enav
arbetslivet.iinte barasammanhang,olikaförstärks iochutvecklaskompetens

betydelsefulla.ibefunnit sig ärmärmiska harlivsmiljöerAlla de som en

betydelseArbetsorganisationens

ikompetensutvecklingdelbetänkande ärkommitténsislutsats attcentralEn
oupplösligtoch den ärarbetsplatsernaenskildadeske påhand måste attförsta

Olikateknik. sättocharbetsorganisation attförändradmedförbunden nyen
kompetensutveckling. Kom-förutsättningar förolikaskaparorganisera arbetet

arbetsorganisa-förändringkopplarbetyderpetensutveckling i arbetet att avman
dettaaffärsidé. Detoch ärVerksamhetsmålförnyelse medtekniskochtion

organisation.lärandei begreppetsammanfattaslärandeintegrerade ensom
specia-ochhierarkierutredningenenligtorganisationlärande äri attKärnan en

befogenheterochochvidgasarbetsinnehållned,lisering bryts attatt ansvar
delegeras.

tillmöjlighetorganisationenalla iorganisation förutsätterlärandeEn att ges
utföra flerakunnainte barahandlararbetsinnehåll. Detvidgat att ar-omett

förutsät-organisationlärandeEnkompetens.högreocksåbetsuppgifter utan om
enligtchefsrollen måstetraditionellaslags ledarskap. Dendessutom ett annatter
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utredningen helt förändras. lärandeI organisation handlar chefens roll atten om
skapa utvecklingsmöjlighet för de inteanställda order och kontrolle-attom ge-
ra.

Lärande i arbetet förutsätter enligt utredningen får och lösamötaatt man pro-
blem viktiga förär verksamheten. lärande organisationEn därförmåstesom
utveckla strategi för formulera problem, för hur de skall värderas ochatten var
i organisationen de skall lösas. Men lärande i arbetet präglas personligaäven av
förhållningssätt. läraAtt kan både känslomässigt och personligt svårt.nytt vara

ÅkeUtredningen refererar bl.a. till den norske forskaren i vuxenutbildning,
Dalin, karaktäriserar det lärande arbetet följandepå sätt:som

Arbetet är tryggt
Arbetet meningsfulltär
Arbetet har klara mål
Förväntningarna arbetets resultat tydligaär
Arbetet har inslag krav och utmaningarav nya

6. Förhållandet mellan överordnad och underordnad präglas öppenhetav
och tillit

7. finnsDet kunskapsmässigt stödett
Det finns bra mänskligt stödett
Det tillåtet använda tid tillär hjälpa andraatt att

10. Arbetsresultatet värderas och återförs
11. Värderingen resultatet följsav upp
12. formellaDet belöningssystemet stimulerar lärande
13. Informella belöningar stimulerar lärande
14. enskildas initiativDe till lära viktigaäratt

Dessa faktorer enligt utredningen bra utgångspunkt för bedömaattger en om
arbetet tillmöjligheter lärande och kompetensutveckling.ger

Två skilda påsynsätt utbildning

Utredningen konstaterar samhällets utbildningssystem syftar till åstad-att att
komma förändringar lång siktpå och det inte förär på kort siktatt attanpassat
skapa förändring på arbetsplats. kan det samhälletMan så eller företa-atten se

utbildningen investering islags individ.gör Men kompetens-get genom en en
utveckling och utbildning kan också del i underhålls- och för-som enses en
nyelseprocess. I sådant perspektiv den ständigtmåste pågå och utgöraett en
integrerad del verksamheten.av

Utredningens arbete utgår ifrån arbetsgivaren har huvudansvaret för kom-att
petensutvecklingen i företag och förvaltningar. På arbetsplatserna utbild-är
ningsaktiviteterna inte till förändring härledda förändringar imotorn utan ur
arbetsorganisation och i jobbens förändrade innehåll.
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4 socialtjänstlagNy
krav på framtidadennya-

socialtjänsten

4.1 Inledning
Förslagen i Socialtjänstkommitténs huvudbetänkande Ny socialtjänstlag SOU
1994: 139 innebär strukturen på nuvarande lagstiftningatt vissaöver,setts att
områden lyfts fram lagbestämmelser och tidigare bestämmelserattgenom nya

bl.a. socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen skärps. Förslagen in-om
nebär krav ställs den framtidapå socialtjänstenatt och på dess handläggaresnya
behov kompetens och utbildning.av

Förslaget till socialtjänstlag innebär intentionerna i gällande lag kvar-attny nu
ochstår socialtjänstens uppgifter ochatt ansvarsområden preciseras på olikatre

nivåer; insatser samhällsnivå, insatser och områdesnivå in-samtgrupp-
individnivå.påsatser

I det följande görs kortfattad genomgång förslagen.en av

4.2 Socialtjänstens insatser på samhällsnivå

Förslaget till socialtjänstlag innebär socialtjänstens uppgifter påattny sam-
hällsnivå preciseras till gällaatt

rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige behov samordna-en om av
de insatser för förebygga eller åtgärda sociala problem eller bristeratt i
livsmiljön socialtjänstens larmfunktion

årlig social till kommunfullmäktigerapporten
deltagande i kommunens planering samt
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stånd innantillkonsekvensanalyser kommersociala ettför attett ansvar
verksamhetmiljö ellerfysiskförändringbeslutkommunalt större omavom

miljönsocialadenförkonsekvenserbetydandemedförakanbeslutet antas
levnadsförhållanden.enskildaseller

ideltagandesocialtjänstensbestämmelsetillförslagKommitténs sam-omny
plane-kommunalatillföra denskallsocialtjänstenhällsplaneringen innebär att
förverkaförhållandensociala attsystematiserad kunskap samtringen om

förtillgängligalivsmiljöergoda äroch bevaraför skapavidtasåtgärder att som
alla.

ellerförebygga åt-församordnade insatserbehovföreliggerdet attOm av
socialtjänstenskalli livsmiljönbristereller rapporteraproblemsocialagärda

förredskapdet ocksålarmfunktion behövsdennafullmäktige. Utövertilldetta
syfteiförhållandensocialakunskapsammanställa attsystematiskt omatt mer

planering.långsiktigaför kommunensunderlagge
in,samlasförhållandensocialauppgifterförSocialtjänsten att omansvarar

årligMedförfogande.planeringenskommunalatill denställsochbearbetas en
socialabevaka deförinstrumentfullmäktige skapastill attsocial ettrapport

bebyggelsemiljöniinsatseruteblivnagenomförda ochbådekonsekvenserna av
därigenomblirårliga socialaDenverksamheten.kommunala rapportendenoch

påinsatserkommunensutvärderinguppföljning ochredskap förverksamt avett
områdesnivå.ochsamhälls-, grupp-

konsekvensersocialaklarläggatillsyftarkonsekvensanalyserSociala att av
Sådanaverksamhet.kommunalförändradellerbebyggelseförändrad ana-enen

ochkostnadernaåtgärderföreslagna motför vägabehövslyser nyttanatt av
Enkommuninvånarna.förnegativa effektereventuellabedömakunnaför att

diskussionerförunderlagvärdefullocksåkonsekvensanalys kansocial somvara
åtgärderna.planeradedeberörsmed dem avsom

ochpåinsatserSocialtjänstens4.3 grupp-
områdesnivå

i formbådebedrivaskansocialt arbeteområdesinriktatoch upp-Grupp- av
verksamhet.behandlandestödjande ochinformerande,rådgivande,sökande,
dagvård förungdomar,blandverksamhetsocialpedagogiskgällakanDet t.ex.

sysselsättningsmöjlig-elleromvårdnadochtillsynbehövermänniskoräldre som
funktionshinder.omfattandemänniskor medförheter yngre

i för-verksamhet avgränsasuppsökandebedrivaskyldighetSocialtjänstens att
utvecklasriskerar ogynnsamtungdomarochgälla barntill attslaget att som

skyldighetstöd. Någonsärskildasamhälletsbehöverandrasamt grupper som
analy-ochkartläggasyfteverksamhet iuppsökandebedriva attgenerellt settatt
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den situationensociala i kommunen föreslås inte. Syftet med den uppsökan-sera
de verksamheten skall få kontakt med enskilda och inteattvara grupper som
förmår eller vill kontakt med socialtjänsten för hävda sina hjälpbehovta att men

riskernadär för allvarliga sociala konsekvenser eller ohälsa överhängande.är
Den uppsökande verksamheten syftar också till identifiera och kartläggaatt ut-

behov för den bidrapå med underlag tillvägen planeringensatta attgruppers
olika verksamheter.av

Socialtjänsten skall också vidta åtgärder på och områdesnivå för attgrupp-
Åtgärdernafrämja social utveckling i kommunen. skall särskilten gynnsam

inriktas på förebygga avhjälpaoch drogmissbruk, ohälsa och social isole-att
ring.

4.4 Socialtjänstens insatser individnivåpå

Socialtjänstens skyldigheter tillhandahålla insatser individnivåpå preciserasatt
i vissa iavseenden lagtexten. Lagförslaget innebär bl.a. skyldighet för social-en
tjänsten tillhandahålla färdtjänst, hemtjänst, dagverksamheter och särskildaatt
boendeformer för människor på grund åldrande, sjukdom funktions-som av
hinder eller liknande orsak behöver sådana insatser.annan

Vidare förtydligas socialtjänstens skyldighet medverka till människoratt att
med funktionshinder får arbete eller meningsfull sysselsättning.

4.5 Allmänna krav socialtjänstenpå

Kommittén föreslagithar bestämmelse i vilken det föreskrivs social-atten ny
tjänstens generellt skallverksamhet bedrivas målinriktat och planmässigt.sett
l lagen uppställs dock inte några krav särskilda plandokument eller tillpå sta-

redovisade planer. l det lagförslaget införs också skyldighet förten nya en so-
cialtjänsten följa och utvärdera verksamheten. I detta ingår bedrivaatt attupp
fortlöpande och systematiskt kvalitetssäkringsarbete.

Att begreppen tillsyn, uppföljning, utvärdering kvalitetssäkringoch används
i olikamånga betydelser har skapat viss förvirring i den allmänna debatten.en

huvudbetänkandetI dessa följande innehåll:begreppges
Begreppet tillsyn har för kontroll rättssäkerhet ochreserverats statens av

laglighet i individärenden och verksamheter.
Med uppföljning fortlöpande och regelbundet och beskrivamätaattmenas

behov, verksamheter och iresursåtgång behovstäckningtillgänglig-termer av
het, prestationsvolymer, produktivitet, kvalitetsindikatorer personella ochsamt
ekonomiska nyckeltal. arbete syftar tillDetta översiktlig bild överatt ge en
verksamhetens utveckling kan tjäna signalsystem för uppmärk-ett attsom som
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bedrivsverksamheterverksamhet ellertidigareavvikelser mot som avsamma
andra huvudmän.

effekti-kvalitet,analysera och värderauppgiftenutvärderingMed attmenas
fastställdade för verksamheteni relation tillverksamhetvitet och resultat av en

rutin-fördjupning dekomplettering ocharbete krävermalen. Detta avenen
undersökningar.specialinriktadeuppgifterna bl.a.insamlademässigt genom

i viss verk-vilken personalenikvalitetssäkring denMed enprocessmenas
ivärderar kvalitetenochsystematiskt beskriver,fortlöpande och mätersamhet

vidutifrån detta arbetemålrelation till uppställdaverksamheten iden samtegna
inifrånvidliknasKvalitetssäkringsarbete kankvaliteten.förbättrarbehov en

kvalitetdet arbetetsvärderingkommande kontroll ochunderifråneller egnaav
Kvalitetssäkringsarbe-utomstående.utvärderingskillnad från görstill avsom

förbättrings-kontinuerligtsocialtjänsten ipersonal inominvolverar all etttet
kvaliteten.arbete av

förnödvändigtkvalitetssäkringutvärdering och äruppföljning,Arbetet med
få värd ochenskilda skalloch förinom socialtjänstenkunskapsutvecklingen att

bestämmelser.med lagensservice i enlighet

bestämmelser4.6 Nya
lyfts behovetsocialtjänstlagförslaget till Nybestämmelserna iBland de avnya

arbetet och barn-frivilliga socialaanhöriga, detfram, stödet tilltidiga insatser
avseendeni dessaförslagets delarföljande redovisasperspektivet. detI ut-mer

förligt.

Tidiga insatser

sin verksamhetsocialtjänsten isärskild bestämmelsefinnsförslagetI attomen
förebyggandeBetydelsentidiga insatser.behovetsärskilt skall beakta avav

i anslutning tilldiskuteratshittills främstharoch tidiga insatserverksamhet
Även missbrukanårdeninomungdomar.för barn ochinsatsersocialtjänstens

be-insatserupptäckt och tidigatidigframhållit betydelsenhar länge motavman
missbruksproblem.gynnande

allshittills knappast använtsharförebyggande och tidiga insatserBegreppen
imedveteteller diskuteratshandikappomsorgentill äldre- ochanknytningi

Även begreppenfamiljeomsorgen.individ- ochmening inom omsomsamma
hakanverksamheter sägasområdeockså dettafinns det páinte använts som

väntjänstarbete,tidiga insatserförebyggande ellerfunktionen t.ex.somav
vilka kan speladagverksamheterochtrygghetslarmbesöksgrupper,kontakt- och

omfattande insatser.uppskjuta behovellerför hindraviktig roll att meraven
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Betydelsen anhörigas insatser har allt uppmärksammats.av Insatsernamer
bedöms mycket omfattande anhörigomsorgenvara sker ofta i detmen tysta.
Många äldre och med funktionshinder vårdas anhörigpersoner harav en som
liten eller ingen kontakt med hemtjänsten och dett.ex. tycks inte självklartvara

få stöd och hjälpatt samhället. I bestämmelse föreskrivsav social-en ny att
tjänsten stöd och avlastning bör underlätta situationen förgenom närstående som
vårdar långvarigt sjuka, äldre och med funktionshinder.personer

Frivilligt socialt arbete

Frivilligt socialt arbete bygger på värdegemenskap och personligt engagemang.
I detta ligger särskilt värde motiverarett förhållningssätt till deettsom nytt
frivilliga organisationernas verksamhet. Med frivilligt socialt arbete delsmenas
social verksamhet avlönat eller oavlönat bedrivs humanitära hjälporga-som av
nisationer, kyrkor och andra religiösa samfund, pensionärsorganisationer, in-
vandrarorganisationer, handikapp-, patient- och klientorganisationer, dels in-

oavlönat ellersatser symbolisk ersättningmot utförssom enskilda inomen av
den offentliga sektorn.

Frivilligt socialt arbete skall i första hand komplement i betydelsenettvara
välfärdsförstärkare till den offentliga sektorns insatser. Det hindrar inte deatt
frivilliga organisationernas verksamhet ibland också kan alternativ tillettvara
verksamhet i offentlig regi. Socialtjänstkommittén sätter värde socialtpåstort
inriktade verksamheter vänder sig till enskilda individer ochsom utangrupper
direkt medverkan från socialtjänstens sida. Samtidigt detär angeläget socialt-att
jänsten tillvara möjligheternatar komplettera denatt verksamheten medegna
insatser utförs inom för frivilliga organisationersom eller oorganiserat.ramen

Samverkan

Socialtjänsten kan inte klara sina uppgifter bred samverkan med både for-utan
mella och informella grupperingar i samhället. En socialtjänstens viktigasteav
uppgifter därförär medverka till mobiliseraatt de samladeatt iresurserna
samhället och stöjda nätverkatt kan fungera problemlösande.som

Förtroendevalda och anställda inom socialtjänsten måste tillämpa helhets-en
i arbetet med enskilda individer ochsyn helhetssyn inte baragrupper en som-

innefattar kunskaper verksamheter bedrivs andra myndigheterom som av utan
också kunskap de anhörigas situation, de frivilliga organisationernasom verk-
samhet och de privata vårdgivarnas verksamhet. Vikten bred samverkan slåsav
fast i bestämmelse där det föreskrivs socialtjänsten skallen ny att samverka med
andra samhällsorgan, organisationer och enskilda för fullgöra de uppgifteratt

åvilar socialtjänsten.som

2 15-0467
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lageniBarnspektivet den nya

bestämmelseroch tvåsocialtjänstlagenstärks i denställning nyaBarnens nya
skallbästabarnetsprincipenföruttryckbestämmelsen attföreslås. Den gerena

bestäm-Enbarn.socialtjänsten rörinomåtgärdernäri främstasättas rummet
respektenmarkeraförportalparagrafen atttillfogasinnehåll attdettamedmelse
bästa närbarnetsvika förfårintegritetochsjälvbestämrnanderättför den vuxnes

tillägget motvarandra. Detstårintressen svararoch emot nyabarns vuxnas
barnkonvention.i FNartikel 3innehållet i :s

åsikt isinuttryckabarnet rätttillförsäkrarbestämmelsen attandraDen en
§ SoL56enligt15 harfyllt årharpersonligen. Barnbarnetsaker rör somsom

stycketandralag. Ienligt dennaärendenochmålisin talanförasjälvarätt att
utredningenförtilldet kanhöras nyttabörbarn är varasägs omatt yngresom

medsistnämndaförslaget ersättsdet. Iskada enkanintebarnetoch taantas av
barnkonvention.i FN:sartikel 12iinnehålletbestämmelse motsvararsomny

andragälleroch äventillämpningsområdevidareharbestämmelsen ettDen nya
traumatiskaochvardagligabådegällakanutredningsarbete. Detsituationer än
socialtjänst-viktiga ärDeteller sätt. attpåbarnetberör annathändelser ettsom

situationsinuppleveri hur barnetsigförsökeralltid sättaföreträdareens
ochvårdnads-berörsbarnFör um-barnet. t.ex.lyssnar avoch somatt man
barnetsförmycketbetydautomståendemedsamtalkangängestvister personen
särskiltdärförharKommitténlivssituation.tillsigmöjligheter att nyenanpassa

område.dettametodutveckling inombetydelsenframhållit av
social-förslagetstärks ocksåsocialtjänsten ominomställning genomBarnens

ochbarnblandverksamhetuppsökandebedriva ung-skyldighettjänstens att
anmälnings-bestämmelserNyautvecklas ogynnsamt. omriskerardomar attsom

tjänstprivatiyrkesverksammavissaföruppgiftsskyldighetoch grupper av
reglerliksomsamhällsskyddstarkareillafar nyabarn etttillsyftar att somge

vårdnads-utredninggenomföra utanskyldighetochsocialtjänstens rätt att enom
ochbarnskyldigheterSocialtjänstens motärende.sådantisamtyckehavarens ett

möjlig-ochbestämmelserskärpsfamiljehemsvårdeninomföräldrar genom nya
biolo-från debarnfamiljehemsplaceratvårdnadenöverflytta ettheterna omatt

tillförslagunderlättasfamiljehemsforäldrarnatill genomföräldrarnagiska
föräldrabalken.iändringar
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4.7 Behovet kompetens inomav ny
socialtjänsten

I huvudbetänkandets avsnitt personalen inom socialtjänsten framgår s. 314om
följande med anknytning till kommitténs fortsatta uppdrag belysa utbildnings-att
och kompetensfrågor:

Det ligger i sakens socialtjänsten med sitt breda mandatnatur att att
verka på samhälls-, och individnivå behöver personal medgrupp-
skiftande utbildning och erfarenhet. Kunskapsfrågorna viktiga inomär
hela socialtjänstens verksamhet. l dag behövs det specialistkunskaper
inom allanästan områden. Frågor kunskapsutveckling enligtär vårom
uppfattning central betydelse för socialtjänstens möjligheter erbju-av att
da insatser god kvalitet. Som tidigare framgått återkommer vi tillav
kompetens- och utbildningsfrågor i vårt arbete.senare

Ett förverkligande intentionerna i det lagförslaget ställer krav på högav nya
kompetens inom socialtjänsten. krävsDet både kunskaper behoven olikahosom
målgrupper och metodutveckling allapå nivåer verksamheten. Att barnper-av
spektivet stärks i den lagstiftningen innebär högt ställda krav påt.ex.nya
kunskaper barns behov och utveckling och förhållningssätt sätterom ett som
barnets bästa i främsta Den kritik riktats socialtjänstens arbeterummet. motsom
med barn och handlar brister i båda dessa avseenden gäller ocksåunga om men
handläggning och dokumentation enskilda ärenden. Det saknas också metoderav
och rutiner för samtal och möten med barn i olika åldrar. liknandePå harsätt
socialtjänsten kritiserats för bristfällig kompetens på rad andra områden, inteen
minst det gäller stöd ochnär behandling människor med missbruksproblem.av

Socialtjänstens uppgifter samhällsnivå detgör också nödvändigt utveck-att
la metoder och samverkansformer övergripande nivå. Tidigarenya en mera
erfarenheter socialtjänstens medverkan i sarnhällsplaneringen har visatav t.ex.
på svårigheter överbrygga skilda professionella kulturer.att Kompetenshöj ande
insatser och samverkan på övergripande nivå kan också bli nödvändiga i arbetet
med sociala konsekvensanalyser. Kunskaper olika planerings- och analys-om
metoder finns i dag inom flera kommunala förvaltningar medan kunskaperna om
sociala förhållanden och sociala finns främst inom socialtjänsten. Förprocesser

godauppnå resultat i arbetet med sociala konsekvensanalyseratt krävs det sam-
verkan mellan dessa båda världar.

Som exempel andrapå uppgifter kräver kompetenshöjande insatser kansom
nämnas de krav ställs socialtjänstenspå inre verksamhet med lagstad-nya som
gade krav uppföljning,på utvärdering och kvalitetssäkring verksamheten. Detav

syftet med kvalitetssäkringsarbetet inom socialtjänstenyttersta är att genom en
fortgående systematisera kunskaper och erfarenheter grund förprocess attsom
kontinuerligt förbättra kvaliteten i arbetet. För socialtjänsten i kommunerna in-



framtidakraf på densocialtjkinstlag36 Ny nya-

ochpolitikerkvalitetssäkringbestämmelserna attnebär de föreslagna perso-om
formuleragällerdetutvecklingarbete bl.a näri attnal kommer att engageras

förkriterierrelevantafinnaochverksamhetsnivåkvalitetsmål påoperativa att
bådedethandlarmåluppfyllelse. Härochkvalitetoch kontrollera ommätaatt
klientersocialtjänstensbetydelse fördirektkvalitet harkontrollera denatt som

ochpersonalutvecklingorganisation,bl.a.inre kvaliteten,denoch styrsystem,
grundutbildning,både iplatsberedasutvärdering måsteledarskap. Frågor om

vidareutbildning.fortbildning och
itetssäkringsarbetet ärför kvalochutvärderinguppföljning ocheffektivFör en

har i sin närafrågabetydelse. Denna ettdokumentation turfrågan storavom
social-inominformationsteknikmodernanvändamöjligheternasamband med att

kvalitetssäkrings-särskiltframhållsIhuvudbetänkandetverksamhet. atttjänstens
utfördadokumentation bådesystematiskochfortlöpandeförutsätterarbetet aven

börfrågordessaFörslag till hurresultat.uppnåddaocharbetsprocessentjänster,
betänkande.ilämnaslagregleras separatettavses
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5 Personal inom socialtjänsten

5.1 Kommunal personal år 1993

År 1993 drygt 726 000 sysselsatta i kommunerna.var Stora delarpersoner av
kommunens verksamhet riktar sig och äldre. Undermot år harunga senare
båda dessa antalsmässigt ökat. diagramI 1 beskrivsgrupper personalutveck-
lingen i kommunerna mellan åren 1981 och 1993:

Antal
300000-

250000-
:::z2oo0oo yå
å 4, ä50000-1 -ä- IErg å äy5- ä ä x100000- E å ä

;E ä å50000-
7å å åå å :E:

ÄO-personalBOpersonal skolpersonal Ovrigpers

Källa: Kommunal personal 1993, Svenska Kommunförbundet

En successiv minskning personal har skett sedan 1981 och då framföralltav av
övrig personal kontors-ekonomi- och Städpersonalsom kommunalarbeta-samt

Den kraftiga ökningen inom Ädel-äldreomsorgenre. år 1992 förklaras av
reformen innebar 60-65 000att överfördes frånsom landstingen tillpersoner
kommunerna.

Av kommunernas totalt 576 600 årsarbetare år 1993 arbetade 288 000ca ca
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socialtjänsten.% inom50eller
verksamhetsom-fördelad efterpersonalsocialtjänstensvisardiagramFölj ande

1993:ldenråden nov

41,s%

...iuIIIIl||llWii“““““||
verksh.Socialtjänst-gemens.

Barnomsorgmm
Äldreomsorg

53,7% familjeomsorgochIndivid- J

Kommunförbundet1993, SvenskapersonalKommunalKälla:

handläggar-beskrivning på tvåinriktasärskilt vårföljandei detVi kommer att
hemtjänstassistenterna.ochsocialsekreterarnasocialtjänsten;inomgrupper

dessauppgifterfrån vilket år1992förhållandena årRedovisningen omavser
föreligger.utbildningsbakgrundyrkesgruppers

Socialsekreterare5.2

ochsocialsekreterare8 000 förste1992november drygtden 1Totalt fanns
sysselsattaantaletUtvecklingenkvinnor.78 %socialsekreterare avvarvarav

tabell:nedanståendeframgår1985sedan är av
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Källa: Svenska Kommunförbundet

Av sammanlagt 720 förste socialsekreterare 55 % under 44 år och drygtvar ca
96 % hade högskoleutbildning lägsta utbildningsnivå. Drygt 70 % desom av

3277 socialsekreterarna under 44 år och 92 % hade högskoleutbildning.var
Utbildningsnivân högst iär storstadsonlrådena och varierade mellan 86,5 % i
landsbygdskommuner och 94,3 % i storstäder. Det förekommer regiona-stora

skillnader i personaltäthet från 0,51 socialsekreterare 1 000 invånareper-
i mindre kommuner till 1,33 i storstäderna. Bland socialsekreterarna slutade
drygt 10 % mellan åren 1991 och 1992.

5.3 Ledningspersonal inom hemtjänsten
I begreppet hemtjänstpersonal ingår hemtjänstinspektörer, föreståndareålder-
domshemföreståndare och hemtjänstassistenter. Utvecklingen antalet syssel-av

ökade mellan 1985årensatta och 1991 och har därefter minskat kraftigt:
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86 8785

KommunförbundetSvenskaKälla:

hemtjänstpersonalsysselsatta300totalt 51992 fannsnovember var-lDen som
ochföreståndareutgjordes000lhemtjänstinspektörer,benämndes600 avcaav

hemtjänstperso-ochunder 44 år%45hemtjänstassistenter.4003 varvarca
högskole-Andelensocialsekreterarna.medelålder änhögrealltsånalen har en

genomgåtttotalt100372 % ca ut-hadedessa%. Av80drygtutbildade är
sjuksköterske-olika former% hadeOmkring 12service.socialförbildning av

hemtjänstperso-femtedelsocionomutbildning. En5 %drygtochutbildning av
hög-andelgymnasieutbildning. Högstellergrundskolaenbartalltsånalen har

landsbygdskom-ioch lägst86 %storstädernaipersonal finnsskoleutbildad
000 in-1årsarbetare0.38mellanskiljerPersonaltätheten%.67 permuner

Perso-glesbygdskommuner.iårsarbetare0.91tillförortskommunerivånare
1991mellan åren20 %tilluppgickhemtjänstpersonalenblandnalomsättningen

1992.och
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6 Individ- familjeomsorgenoch

Vår bedöming: Individ- och familjeomsorgens organisation kom-är en
munal angelägenhet. Varje kommun bestämmer själv och i fallså hurom
det traditionella socialbyråarbetet bör förändras. Vilka uppgifter börsom
specialiseras respektive integreras måste problembild ochstyras ären-av
demängd i den enskilda kommunen.

Innehållet i detta kapitel syftar till tjäna inspiration i dettaatt arbe-som
Det kan finnas skälte. t.ex.

överväga heterogentatt personalgrupp meden mer sammansatt-
avseende utbildningsbakgrund,på ålder, kön och nationalitet

särskilt utbilda och anställaatt med invandrarbakgrund förpersoner-
olika uppgifter inom individ- och familjeomsorgen

stimulera fler sökaatt män arbete inomatt socialtjänsten-
kombinera tjänster för handläggningatt enskilda ärenden medav- en

flexibel projektorganisation för det förebyggande och behandlande
arbetet

skapa föratt arbetsbyteutrymme samt-
utnyttja modern informationsteknikatt i syfte stimulera kompe-att-

och kunskapsutvecklingtens- inom verksamheten.

Rapporter redovisas i avsnitt 6.7 visar socialbyrån riskfylldsom äratt en
arbetsmiljö. En viktig uppgift blir därför på olika lindrasätt social-att
sekreterarnas arbetsbörda och allmänt skapa goda arbetsförhållan-att sett
den. Vi detta är grundkravatt förett god kvalitetmenar att pågarantera
insatserna.
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historiska rötterarbetetssocialaDet6.1

huvudlinjerolikaföljt tvåhararbetetsocialadet sam-enUtvecklngen -av
olika påibottnarlinjeindividorienteradoch synhällsorimterad somen -

problem.socialatillorsakenelleruppkommen av
förändraochpåverkainriktningmedlinjensamhällorienterade mot attDen

iIdénsettlement-rörelsen.den s.k.ochEnglandisittharsamhället ursprung
sociala ochskapaochområdenfattigasettle isigbosättarirelsedenna attvar

förbättraochförändrahemgårdar förkalladeSverigei attkulturela centra
in-dennapionjär förLedandeproblem.socialagenereradeförhållanden som

Addams.Janearbetesocialtprofessionelltriktning varav
harindividenförändrainriktningmedlinjen attiidividorienterade motDen

Richmondpionjär.ledandeRichmondmed MaryUSA varisitt somursrrung
professio-förmetodochbeskrivningformuleraförsökamedförst enavatt en
utgiven årDiagnosis,SocialbokHennesarbete.socialtirdividinriktatnellt,

metodmetodikmedicinskutgångspunkt imed sompresenterade en1917, --
behovetstarktbetonadeRichmondcase-work.social avattbetecknaskom som

ocksåsågcasefallenskiltvarjediagnosbedömning mengöra avatt en
omgivningklientenspåverkaåtgärderindirektabehovettydligt att genomav

livssituation.och
Latinamerikaiarbetetsocialadetockså1950-taletbörjantillFram varav

börjanIcase-work-modellen.socialochUSA avinflytandet frånpräglat av
försocialhögskoloroch attsocialarbetareblandrörelsestartade1950-taet en

utvecklingDennaarbete.socialtföridentitetlatinamerikanskskapa egenei
teorierpedagogiskaoch frånrörelserpolitiskaintryck från omstarkakom attta
involveratarbetesocialtblevLatinamerikahåll imångasamhälkförändring. På

i fattigamobiliserings-aktiveringsprojektfördrivandestarkti och senare
bokkändaSverigesin imed mestFreire kom,PauloPedagogenområder.

utveck-förbetydelseböcker,andraförtryckta och att storförPedagogik
insiktenteorier utsattai attCentralt hansarbetsmetoder.sociala varlingen av

skullereformprogramolikaförmedvetnagöras attmåstefattgaoch grupper
utveck-förgrundenutgjordemetoderochteorierframgångsrika. Dessavara

local,desarolloutvecklinglokals.k.såsomarbetesocialtmetoder ilingen av
tradi-europeiskisamhällsarbeteellergrannskaps-vidliknaärnämast attsom

tion.
irörelserfilantropiskaliknandeisinaSverige har rötter somiSociat arbete

förCSA,År Arbete,för SocialtCentralförbundetbildades1903linder.andra
före-inriktadesocialtolikainomförekomverksamhetdensarmrdna somatt

och bedrevtidskriftochupplysningsbyråsocialbådestartadeningar.CSA enen
småningombyggdes såKursverksamheten utregi.ilursverksamhetockså egen

förInstitutettillledde1921,slutligen, år attutbildningarterninslångatill som
startades.forskningochutbildningkommunalochsocialplitisk
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Institutets verksamhet framför allt inriktad utbildningpå i ekonomi, juri-var
dik och förvaltning. Först under lQSliJ-talet kom den amerikanska case-work-
traditionen starkt inflytande denatt på svenska utbildningenett och prakti-
ken.

I dag de flestaär överens sociala problem måste angripas både in-att påom
dividuell nivå och samhällsnivfi. Enligt Europarådets definition socialtav
arbete Resolution 6716 socialarbetarnars funktion befrämja ömsesidigatt
anpassning hos individer, familjer, och den sociala omgivning i vilkengrupper
de lever.

Den internationella socialarbetarfederationen, lFSW International Federation
of Social Workers, med 57 medlemsländer i fem regioner helaöver världen,
har antagit definition socialt arbete. internationelltDennaen egen av acceptera-
de definition socialt arbete från 1982år tydligt inriktadär på det socialaav ar-
betets grundläggande vården och värderingar.

Social work profession whose bring about sociala topurpose
changes society general and its individual forms of develop-
ment.

6.2 Individ- och familjeomsorgens uppgifter
och ansvarsområden

Arbetet inom individ- familjeomsorgenoch omfattar både allmänt förebyggan-
de verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete.
Arbetet definieras med utgångspunkt från lagstiftningen och i högär grad
ärendecentrerat.

Barn- och ungdomsverksamhet

l arbetet med barn, ungdomar och familjer ingår råd, stöd ochatt ge annan
hjälp kan behövas för barn och ungdomar skallatt växa undersom tryggaupp
och goda förhållanden. Det allmänt förebyggande arbetet bland ungdomar har
i många kommuner bedrivits fältassistenter eller fältsekreterare sigrörtav som

bland ungdomarna och haftute eller mindre formaliserat samarbeteettsom mer
med skolan, kultur- och fritidsverksamheten och polisen. I syfte harsamma
socialsekreterare samarbetat med mödra- barnhälsovården,och barnomsorgen
och skolan kring de barnens situation.yngre

Socialtjänsten skall med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn
och ungdom har visat tecken till utveckling. Finns det teckensom en ogynnsam

tyder på barn far illa socialtjänstenär skyldigattsom utreda det enskildaatt
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kanDethjälpinsatser.ocholika stöd-familjenerbjudasituation ochbarnets att
behand-terapeutiskakontaktpersonkontaktfamilj,förskolan,iplatsgällat.ex.

nödvändigtocksådet kanMen attekonomisk hjälp.ellerlingsinsatser vara -
detvård utanförförbarnetplacerasamtyckevårdnadshavarensellermed utan -

ochförberedelse-omfattandekräverplaceringsådanVarjehemmet. ettegna
medgivandesocialnämndens tasunderårig får inteuppföljningsarbete. En utan

inte tillhör någoni hemfostranochstadigvarande vård avför ett somemot
Socialtjänstenhonom.vårdnadenhareller någonföräldrarhans omannan som

itagitsförsorg har annatnämndens ettemotdenför att genomsomansvarar
skyldigocksåSocialtjänsten ärvård. attgodfår per-det genomhem än egna

med för-förtrogensig välhållafortlöpandeoch på sättsonliga besök annat
stöd.behövligtdessaochi hemmenhållandena ge

Socialbidrag

paragrafEnligt denna§ SoL.i 6reglerassocialbidrag somtill bl.a.Rätten -
socialnämn-biståndtillenskilde rätthar densocialbidragbaragäller avinte -

till-inte kanbehovhansi övrigt,livsföringsinochförsörjningför sinden om
skäligtillförsäkrasbiståndetskallenskildeDen enpå sätt.godoses annat genom

levastärker hansdet ettattutformas såskallBiståndetlevnadsnivå. att resurser
självständigt liv.

ekono-sökandesdenutredninggrundligförutsätterBiståndsprövningen aven
medsamarbetanödvändigtoftadetoch attförhållanden görandramiska och

ingårarbetet ävenarbetsförmedlingen. l attochförsäkringskassan svarabåde
medverkabudgetrådgivningochskuld- samtrådgivning,hushållsekonomiskför

skuldsaneringslagen.denenligtärendenhandläggningeni nyaav

missbrukarevårdochverksamhetDrogförebyggande av

alkoholmissbrukmotverkauppgifter ärviktigastesocialtjänstens att avEn av
ochallmäntbådeMissbruksarbetet ärmedel.beroendeframkallandeandraoch

myndig-tillinformationskyldigSocialtjänsten ärinriktat.individuellt att genom
kunskapspridaverksamhetuppsökandeochenskildaochheter, genomgrupper

finns. I dethjälpmöjligheterdemissbruk ochskadeverkningar somomavom
missbruka-enskildedensörja föraktivtsocialnämnden attskallfalletenskilda

missbruket.ifrånför kommabehöverhanvårdoch atthjälpfår den somren
ochvårdenochhjälpenplaneraenskildemed densamförståndiskallNämnden

fullföljs.planenbevaka attnoga
grundas pådeinsatserna ärinriktadeindividuellt attdeUtmärkande för

tillmöjlighetermeddockkompletterasinsatsernafrivilligafrivillighet. De
LVM.fallvissaimissbrukarevård1988:870lagentvångsvård enligt avom
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Syftet med vård enligt LVM är motivera missbrukaren tillatt frivilligtatt
medverka till fortsatt behandling och stöd för komma ifrånatt ta emot att
missabruket. Många de missbrukare kommer i kontakt med socialtjänstenav som
är utslagna människor saknar både ocharbete bostad. För kunna för-som att
bättra livsvillkoren för denna krävs väl utvecklat samarbete med bådeettgrupp
offentliga myndigheter och frivilliga organisationer.

F amiljerättsliga frågor

Handläggarna inom individ- och familjeomsorgen utför också rad uppgifteren
på det familjerättsliga området.

Utländska barn får inte i adoptionssyñetas socialnämndensemot med-utan
givande. Medgivandet skall inhämtas innan barnet lämnar sitt hemland och får
inte lämnas förhållandena i det enskildautan hemmetatt och förutsättningarna
för vård i hemmet är utredda. Socialnämnden skall också kontrollera för-att
medlingen barnet sker på tillförlitligt sätt.ettav

För barn föds utanför äktenskapet skall faderskapet fastställassom genom
erkännande eller dom. Socialnämnden skall i båda fallen medverka till fa-att
derskapet fastställs. Denna skyldighet följer bestämmelser i 2 kap. föräldra-av

Ärbalken. föräldrarna sammanboende får det sammanboende skriftligenparet
intyga barnets farär ochatt och kvinnan levtmannen att tillsammansmannen
under konceptionstiden. Till domstol går ärendet detnär oklartär kanvem som

far till barnet. krävsHär det oftast omfattandevara utredningsarbeteett mera
från socialtjänstens sida.

l mål där socialnämnden medverkat tili faderskapet fastställtsatt ankommer
det också på nämnden till barnet tillförsäkrasatt att underhåll. Socialnämnd-se

medverkar dessutom ofta på begäran föräldraren vid tillkomstenav- av-
avtal underhållsbidrag.om

När det gäller vårdnad och umgänge med barn medverkar socialtjänsten fram-
för allt med samarbetssamtal och med vårdnadsutredningai domstolarna.
Kommunen skall enligt socialtjänstlagen 12 § SoL sörja för föräldraratta
erbjuds samtal under sakkunnig ledning i syfte nä enighet i frågor rörandeatt
umgänge och vårdnad. Samarbetssamtal förekommer både i ärenden där ett
domstolsförfarantle inletts och i ärenden inte går vidare till domstol.som

6.3 Personalens sammansättning
Personalen inom individ- och familjeomsorgen tillär övervägande del social-
sekreterare med socionomexamen eller beteendevetenskaplig utbildningannan

högskolenivå.;rå inom den institutionella vården finns också personal med
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hardel kommunerEnlinje.socialpedagogiskavårdhögskolornasfrånexamen
hemma-hos-arbeta-ellerhemterapeuterpersonalvårdutbildadanställtäven som

missbrukare.ochbarnfamiljermedarbetet tungaire
uppgifterEnligtovanliga.psykologer, är somprofessioner,Andra t.ex.

yrkesföreningsärskilddetPsykologförbund finnsSveriges enlämnats -av
inomanställdapsykologer ärforsocialtjänstpsykologerförFöreningen som-

huvudsakligenpsykologer40-taltillkärmerFöreningen ett somsocialtjänsten.
familj ochindivid,behandlingochkonsultationhandledning, par,medarbetar

LVM-ärenden. Detochi LVU-utredningbedömningfalli vissagrupp samt
familjehem.bedömningenvidmedverkarpsykologerockså avförekommer att

foranställdaekonomerochjuristerharsocialtjänstenovanligtocksåDet är att
verksamhet.familjeomsorgensochindivid-uppgifter rörsom

kraftigtfamiljeomsorgenochindivid-avsnitt 5.2i ärvisatstidigareSom
flestaDe ärkvinnor.socialsekreterarna är%80kvinnodominerad. Nästan av

bakgrund.svenski allmänhetharochår44änyngre

ochindivid-inomUtvecklingen6.4

familjeomsorgen
till1993uppgick årfamiljeomsorgochindivid-för cakostnaderKommunernas

kostnader.socialtjänstens%20ungefärDetkronor.miljarder21 motsvarar av
familjeomsorgenochindivid-förkostnadernaökade1991-93periodenUnder

harårundermänniskorfleralltpåberor senare%. Det25drygt attmed
social-fårflestaförsörjning. Desinklaraförsocialbidragtill somhänvisats att

flesta%. De65cabarnkvinnoroch somensamstående män utanbidrag är
År bidragstagar-hälften1993människor.också avsocialbidrag är varfär yngre

bidrags-fjärdedelUngefär65 år.% äldre änendast 3 av25 ochårunder enna
flyktinghushåll.inklusivehushållutländskahushållen är

statistikOfficiellmdkr.8,81993 pålåg år somsocialbidragförKostnaden ca
ytterligaremedökatkostnadenvisarSocialstyrelen attpubliceratsnyligen av

1994.mdkr år10,5tillmdkr1,7 ca
social-förkostnadernaminskaförsöktkommunermånga1990-talet harUnder
Sven-enkätli arbete.arbetslösaförbl.a. insatser somenbidrag attgenom
ställetiJOBB1994årkommunersamtligatillsändekommunförbundetska ut

de60 %drygtredovisade1994Kommunförbundet avSvenskaBIDRAG,för
sysselsättningerbjöddekommuner189enkäten attbesvaradekommuner som

tillinsatsersinariktadeflesta kommunernaDesocialbidrag.tillalternativsom
sådanaförkostnaderlångtidsarbetslösa. Kommunernasochellerungdomar

tillfinansieradesDekronor.miljoner200uppgick till nästanverksamheter
medel.statliga%till 4ochmedelkommunalahelt%70 avav

underverksamhetkommunernasförförutsättningarnaekonomiskadeAtt
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förändratsår har bidragit till förnyelse arbetet inom individ-senare ochen av
familjeomsorgen. På många håll prövas också andra miljöer socialkontoretän

plattform för socialt arbete. Som exempel kan nämnas förskolorsom öppna som
på vissa håll i landet utvecklats till famiijecentraler i samverkan med mödra-
och barnhälsovården, fältstationer med övernattningsmöjligheter och dagverk-

samheter med varierande innehåll för olika målgrupper. Inte minst inom vården
ungdomar och missbrukare har former för stöd och behandlingav utveck-nya

lats i syfte uppnå effektivare användningatt tillgängliga Manen av resurser.
talar mellanvård eller vård på hemmaplan.om

Kommunernas kostnader för institutionsplaceringar missbrukareav vuxna
minskade 8med % mellan åren 1992 och 1993. Socialstyrelsens studie av
förhållandena i Stockholms län Missbrukarvårdens utveckling i Stockholms
län. Aktiv uppföljning 1994 visar tydlig tendens antalet institutions-mot atten
placeringar minskar och institutionsvård alltmer förbehålls de tyngreatt miss-
brukarna. Den slutsats Socialstyrelsen drar de relativtär kraftiga neddrag-att
ningarna för missbrukarvården i hög grad har drabbat den frivilliga institutions-
vården, vilket också bekräftas studier gjorts Alkoholpolitiska kom-av som av
missionen.

Socialtjänstens arbete med barn och har sannolikt inte drabbats likaunga av
besparingar vårdenstora missbrukare. Socialstyrelsens under-som av vuxna

sökning förhållandena i 27 kommuner Socialstyrelsen följer ochav utvär-upp
derar 1994:4 visar individ- och familjeomsorgenst.ex. att för arbeteresurser
med barn och ungdomar minskat ganska marginellt. flertaletI kommuner låg
kostnadsminskningarna i genomsnitt 3på %. De tendenser kunde mär-ca som
kas omprioriteringar från institutionsvård till familjehemsvård, förstärktavar
öppenvårdsinsatser och prioritering förebyggande verksamhet för ungdomar.av

6.5 Individ- och familjeomsorgens
organisation

Beroende på kommunens eller kommundelens storlek socialsekreterarnasär
arbetsuppgifter eller mindre funktionsuppdelade. I kommunersmå ellermer
kommundelar kan för alla socialsekreteraruppgifter vilaansvaret på ochen

I kommunerstörre arbetsuppgifternaär specialiseradesamma ochperson. mer
i allmänhet uppdelade på olika arbetsgrupper med för ekonomisktt.ex.ansvar
bistånd, insatser för barn och ungdomar och insatser för missbrukare.vuxna
Särskilda mottagningsfunktioner och funktioner för familj ehemsutredningar och
rekrytering familjehem förekommer liksomockså särskilda handläggare förav
det familjerättsliga arbetet.

Under den tioårsperioden har kommunerna fåttsenaste många arbetsupp-nya
gifter. Särskilda flyktinghandläggare eller flyktingsekreterare har anställts för
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Handläggarnasenskilda kommunen.i denflyktingmottagningmedarbetaatt
socialsek-vanligaåvilararbetsuppgifteri deuppgifter stort settmotsvarar som

flyktingar-utifrånstödrådgivning ochinriktningsärskild påmedreterare men
specifika behov.nas

individ-beställar-utförarmodeller inomocksåförekommervissa kommunerI
och beslututredningkan innebäramodellerSådanafamiljeomsorgen.och att

socialsekreterarnasochbeslutade insatsergenomförandetfrånskiljs attav
stöd ochellermyndighetsutövningantingenarbetsuppgifter renodlas motmot

behandling.
familjeomsor-individ- ochsamordnavaltfinns kommunerDet även attsom

inombiståndoch beslutbehovsbedömningarbiståndsprövningar med omgens
redovisas ocksåhuvudbetänkandekommitténsIhandikappomsorgen.ochäldre-

syftar tillhuvudmänmellan olikasamverkanlokalmässigutveckling sommoten
gällakanindivider. Detenskildaforsamlade lösningar t.ex.åstadkommaatt

försäkringskassan,personal frånmedarbetslösamottagningar forgemensamma
lokaler. Ettisocialtjänstenocharbetsmarknadsmyndigheterna annatsamma

lokal-medkommunHagalund i SolnaiFamiljecenterexempel är gemensamma
individ-socialtjänstensförskola ochbarnhälsovård,och öppenför mödra- ener

familjeomsorg.och

yrkesrollSocialsekreterarnas6.6

yrkesroller: rollenin i olikadelas tvåförenklatmycketSocionomyrket kan som
kurator-rollenmyndighetsutövning ochförmedsocialsekreterare somansvar

olikheter.grundläggandeuppvisaryrkesrollertvåbehandlare. Dessa stora,
filan-i densitthartydlig. Denhistoriska bas ärKuratorsrollens ursprung

case-work-metod-tilloch renodlatsutvecklatsdärifrånochrörelsen hartropiska
entydiga.utvecklade ochprofessionelltden klarastocksåKuratorsrollen ären.

skalldenskolansjukvården eller ärhälso- ochinomKuratorn varasomt.ex.
psykosociala frågor.sociala ochpåexpert

Ikomplicerad struktur.betydligtharsocialsekreterareRollen merensom
ochendainte denpsykosociala frågorochi socialarollendenna är expertsom

innehållerpolitikjuridik ocharbeteSocialsekreterarenscentrala. styrs menav
skallochsociala arbetet ärdetfråganberörkonfliktetiskockså varaomsomen

kontroll.ochtvångha inslagocksåstödjande ellerrenodlat av
intressen.motstridigamed andrahandskasocksåmåsteSocialsekreterarna

önskemål, klienternasföräldrarnasmedkonfliktikan ståintressenBarns t.ex.
realiteterEkonomiskaomgivningenskonflikt medikan ståintressen osv.

förverkligafulltmöjlighetersocialsekreterarnas utdessutom attbegränsar
ochvärdeladdat stän-konfliktfylltarbetetintentioner. Att ärsocialtjänstlagens

mångasocialsekreterarerollentillmassmedia bidrarbevakatdigt att avsomav
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mycket yrkesroll.betraktas kompliceradsom en
Åström, Stockholms universitet, har i sinforskare i socialt arbete vidKarsten

sociala i femdoktorsavhandling granskat vilka det arbetetfaktorer styrsom
förvaltning.kommuner Socialtjänstlagstiftningen i politik och Ensvenska stu-

Studien har syftat tilldie parallella normbildningsprocesser. Lund 1988.av
i genomförandetöka förståelsen för lagstiftningens roll och betydelseatt av

politiska beslut.
i formtillämpas med olika bakgrundSocialtjänstlagen många aktörer avav

verksamheten; politiker,utbildning, erfarenhet anknytning till den socialaoch
Kompetensfördelningen mellanprofessionella inom socialt arbete och jurister.

makten socialtjänstlagensanvändare, eller annorlunda uttrycktlagens över
dels i social-tillämpning, dels i socialtjänstlagen och i andra lagar,regleras

finns i §§ SoL,delegationsordningar. viktigaste reglerna 1-4nämndernas De
för socialtjänsten inom sitt område ochdär det stadgas varje kommunatt svarar
uppgifter. Socialnämndens ledamötersocialnämnden skall fullgöra dessaatt

kommunfullmäktige och socialnämndens budget fastställs kommun-utses avav
politiska kom-socialnämndens överordnadestyrelsen. betyderDet att organ,

socialnämnd-har inflytandemunfullmäktige och kommunstyrelse, överett stort
i socialtjänstlagen också förvalt-Genom besvärsreglernaverksamhet. gesens

i vissa fall tolka tillämpa lagen. Socialsekrete-mandat ochningsdomstolarna att
makt beslutsfattandet i själva lagenintekonstitueras någon över utanegenrarna

socialnämndens delegation till tjänstemännen.beslutfår sin makt avgenom
Åström nedanstående makttriangel förbakgrund använderdennaMot att

formella regelsystemet.illustrera det

POLITISK

SoL

HSL

BTB -9-

PROFESSIONELLJURIDISK
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ÅströmTriangeln kan enligt användas för beskriva all lagstiftning. Brotts-att
V BrBbalken skulle hamna i det nedre hörnet och hälso- ochvänstrat.ex.

sjukvårdslagen HSL axeln mellan politisk och professionellnågonstans på
makt. I hälso- och sjukvårdslagen delas sjukvården i delar.tvåöveransvaret

gällerDen delen det övergripande för verksamheten och den andraansvaretena
beslut kopplade till behandling enskilda patienter. förra fallet liggerI detav

hos den landstingskommunala närrmd, för hälso- ochansvaret som ansvarar
sjukvårdsfrågor. det fallet läkare legitimeradl har och personalsenare annan
inom hälso- sjukvården handlingsmandat,och besluts- och äregetett som
självständigt i förhållande till det övergripande för verksamheten.ansvaret

Socialtjänstlagen skiljer sig från hälso- och sjukvårdslagen vad gäller den pro-
Åströmfessionella makten och får enligt placeras axeln mellannågonstans på

politisk och jurdisk makt med viss dragning det professionellamotmen en
Åström,Placeringen litehörnet. osäker, och visar dessutom denär attmenar

kan variera utifrån faktiska förhållanden.
Även socialsekreterarna formellt har inflytande social-överettsett svagtom

Åströmstjänstlagens tillämpning visar undersökning i fem svenska kommuner
socialsekreterarna inflytande ireellt har betydande beslutenöveratt sett ett

enskilda ärenden. Bland de individärenden avgjordes i nämnd eller arbets-som
utskott överensstämde i de allra flesta fall det förslag till beslut tjänstemän-som

med det beslut nämnden fattade. det förhöll sig detAtt på sättetnen gav som
behöver inte nödvändigtvis betyda det tjänstemännen politikerna,äratt styrsom

Åström, och fortsätter s. 266:menar

Tjänstemännen mindre riktlinjereller bundna deär nämn-mer av som
den drar och sitt beslutsfattande därefter. Intervjuernaupp, anpassar
med socialsekreterare visar det också föreligger vissa skillnaderatt
mellan de olika kommunerna. kommunerna ställdes också makt-I en av
frågan sin vid konflikt mellan nämndens ordförandepå öppenspets en
och chefstjänsteman. det fallet politiska makten. detI den Ien vann
formellt rättsliga hänseendet det helt klart lagen makten åtär att ger
politikerna i nämnden.

Relationen mellan socialsekreterare och de politiskt ansvariga för verksamheten
bygger från den tid då fattigvården och konkretpå arvet ettvar ansvar en ar-
betsuppgift för fattigvårdsnämndernas förtroende-sockenstämmans och senare
valda. Tjänstemännen anställdes för avlasta och assistera de politiskt valdaatt

arbetsuppgifterna fördå blev många.
frånFör rationalisera och effektivisera arbetet delegerades beslutanderättenatt

politiker till framgårtjänstemän. Att denna ordning skulle leva kvar bl.a. av
socialtjänstlagens förarbeten 197980:1 130:prop. s.

Socialarbetarna har kommit delegation få hand alltatt mergenom om
det individuella behandlingsarbetet, inte principiellakräverav som
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effektivitetssynpunkt och börfrånmotiveradbeslut. utvecklingDenna är
få fortsätta.

alltsåförtroendevalda innebärdeligger kvar hosoch beslutanderättAtt ansvar
professionellt For-formellt,inte harsocialsekreteraren något eget ansvar.att

regle-tjänstefelsansvardetendastomfattas socialsekreterarnamellt somsett av
i brottsbalken.ras

och politikjuridikbarapåverkas inteyrkesrollSocialsekreterarnas utanav
organiserasfamiljeomsorgenochinom individ-arbetsuppgifternahurockså av

olika tjänstemän.fördelas mellanoch
Ullamarknad Pettersonvision tillSocialtjänstens klientarbete. FrånbokenI

familjeom-individ- ochifrågautveckling skettden1994 granskasred. omsom
socialtjänstreformen.efterorganisationsorgens

påorganisation byggerförespråkasförarbetensocialtjänstlagensI somen
i detbetraktadesorganisationuppdelning. sådanför Enintegration i stället

socialai dethelhetssyntillämpaförutsättning för kunnanärmaste att ensom en
organisation harsocialtjänstensi boken hävdarförfattarnaarbetet. En attav

förstärktsdenna utvecklingriktning ochi raktutvecklats attmotsatt genom
utvecklingoroade denförfattarnaFlera överkommunallag. är1992 års somav

vid Social-forskaresin tidunderUlla Petterson,har ägt somsomrum men
organisation,socialtjänstenssig forsärskilt intresseratStockholm,högskolan i

i klientarbetetproblemenmångamöjligheter. Honockså att avmenarnyaser
myndighetsutövningochuppgifterna så komplexamed ärhänger attattsamman

olikaurskilja dedet svårtinsatser på sätt görmed andrablandas attett som
skulleklientarbetetmed problemen igripa sigEttbeståndsdelarna. sätt att an

arbete frånsocialtkallar informelltvad Petterssonskiljadå ut myn-attvara
förut-sinadelar utvecklas utifrånbådadessaoch låtadighetsutövningen egna

klararefunktioner:sådan renodlingmedfördelarflerasättningar. Hon en avser
olikaurskilja socialtjänstens mångaför klienternalättaresocialarbetarroller, att
inomkvalitetsutvecklingkunskaps-till ochmöjligheterökadefunktioner samt

klientarbetet.

ocharbetsvillkorSocialsekreterarnas6.7

arbetsmiljö
Denunder starkoftaarbetarhandläggareIndivid- och familjeomsorgens press.

dåligskapaoch riskerarpåfrestandepsykisktarbetsbelastningen atthöga är en
underarbetsmiljö har årensocharbetsvillkorarbetsmiljö. Socialsekreterarnas

forskare.fleralopp studerats av
faktorervisade1983m.fl.forskningsprojektet Göransson att treförstaDet

arbetsmiljön:upplevelserför socialsekreterarnasbetydelsehade särskilt avstor
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arbetsbelastningen, arbetet med barnavårdsärenden bristande stödtunga samt
och uppskattning från ledningen. Rapporten visade också fysiska och psykis-att
ka besvär relaterade till arbetet vanliga hos socialsekreterarna och be-attvar

hade konsekvensersvären för privatlivet.
Liknande resultat framkommer också i andra undersökningar. En undersök-

ining Göteborg Personalbarometern 1991 visade socialsekreterarnat.ex. att
den avvek från medelvärdet det gäller arbetstillfreds-närmestvar grupp som

ställelse. Socialsekreterarna efterlyste bl.a. tydliga mål för arbetet, avgränsade
arbetsuppgifter och bättre återkoppling från arbetsledarna.

Otillräckliga möjligheter till kompetensutveckling, bristande stöd och uppskatt-
ning ocksågår röd tråd igenom undersökning Akademikersom en en annan
under 1990-talet. En studie SACO-medlemmarnas arbetsvillkor. Socialsek-av

medverkade i undersökningen kände sig ofta eller iblandreterare så tröttasom
efter arbetet de inte orkade företa sig någonting alls. Nästan hälftenatt av
socialsekreterarna de drogs med trötthetsperioder de hadeatt svårtuppgav som

sigatt ta ur.
Att socialsekreterare de yrkesgrupperär allra förutsätts vålden mestav som

och hot våld i tjänsten bekräftas dessutom i flera undersökningar SSRom
1988, SCB 1992, ASS 1993 mil. SSR:s undersökning, den första isom var
sitt slag, visade närmare två tredjedelar för någon formatt våld ellerutsattes av
hot under sexmånadersperiod.en

Arbetarskyddsstyrelsen ASS har i sin undersökning visat tendensen tillatt
ökat våld i justär störst denna yrkesgrupp.

Preliminära frånresultat forskningsprojekt den psykosociala arbets-ett om
miljön inom individ- och familjeomsorgen SöderfeldtSöderfeldtOhlsson/W arg
1994-06-06 visar 87 % personalen trivs mycket bra eller ganska braatt av men

finnsdet problem uppmärksammas.måste Undersökningenatt inleddes isom
slutet augusti 1993 och omfattade all personal, 3sammanlagt 700av personer

170 lokalkontorpå inom individ- och familjeomsorgen. 66Drygt % har be-
enkäten.svarat
preliminäraDen visar personalen inom individ- och familjeom-rapporten att

ofta för hotutsätts och våld, personalen i vissa avseenden har lågattsorgen
kontroll, främst det gällernär arbetets resultat och planeringen arbetet,av men

dessa potentiellt stressframkallande faktorer till vissatt del kompenseras stödav
från ledning och arbetskamrater.

frågaI personalens hälsa framkom dock anmärkningsvärda resultat. An-om
delen med psykologiskt betingade dubbelt högnästan så försymtom var som

jämförbaraandra yrkesgrupper. påfrestningarDe för tycksutsätts ocksåman
iresultera visst mått utbrändhet, särskilt vad gäller emotionell utmattningett av

och avpersonalisering. Som frågorexempel för begreppetväger tungtsom
emotionell utmattning kan Jag kännernämnas mig känslomässigt uttömd av
mitt arbete. Avpersonalisering med frågormäts Jag har blivit kylig motsom
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jagmänniskor sedan det här jobbet.tog
också analyserats Social-Socialsekreterarnas yrkesroll och arbetsvillkor har av

i tiotalstyrelsen i det s.k. Socialbyråprojektet. Projektet resulterade ett rappor-
Behövsingående beskriver socialbyråarbetets villkor. I slutraportenter som

relativt mörk bild det socialasocialbyrån SoS-rapport 1990:27 ges en av
arbetets praktik.

sinaSocialstyrelsen pekar bl.a. sociallagstiftningen med högt ställdapå att
djupa och ingående kravmål, inriktning allmänt förebyggande arbetepå samt

fannindividuella insatser socialsekreterarna inför orimliga krav. Manställerpå
tydlig prioriteringavsaknaden realistiska mål i kombination medatt avav en

viktigaste uppgift i första hand tillgodose desocialbyråns mest utsattaatt-
förvirring, otillfredsställelserättigheter avspeglade sig ibehov ochgruppernas -

otillräcklighet socialsekreterare. Vidareoch starka upplevelser hos mångaav
kontorstraditionen och rutiner,den administrativa med blanketteransågs som

fattigvårdens socialsekreterarnas makt ochsocialbyrån från dagar, markeraärvt
försvåra möjligheterna till och förtroendefullt samarbete medrevir och öppetett

huvudproblemklienterna. Bristande uppfattades intekompetens ett utansom
för använda och utveckla professionell kunskap.det snäva attutrymmetmer

Socialstyrelsen individ- och familjeomsorgens funktioner och organisa-ansåg att
diskuteras framtidsalternativtion ifrågasättas och i olikabehöver rapporten som

överföra uppgifter dominerade regelstyrdtill andra myndigheteratt av
handläggning socialbidrag, underhållsbidragsocial administration t.ex. av

faderskapsfastställanden,och

offentliga institu-psykosociala kompetensen inom andraförstärka denatt
fackliga och ideella människortioner, verksamheterarbetsplatser, som

till devända sig då behöver råd, stöd, service ellermöjligen föredrar att
information,bara

långsiktiga relationsbaserade sociala i projektliknan-arbetetflytta detatt ut
innehåll, personalensformer, konkretade där arbetets organisation och

telefontiderutformning, öppettider,sammansättning, lokalernas ochläge
skall betjänas.människorkan efter behoven hos deetc. somanpassas

amatörism6.8 Professionalitet och

hos socialsekreterar-Socialbyråprojektet uppfattades bristande kompetensI inte
för använda ochhuvudproblem det snäva utrymmet attett utanna som mer

socialsekreterar-utveckla kunskaperprofessionell kunskap. Vilka då deär som
grundi socialbyráarbetet påinte möjligheter använda och utvecklaatt avna ges

arbetsvillkorogynnsamma
Pygmalion i missbrukarvård-i bokenfråga behandlas bl.a. JennerDenna av
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Om förväntningar mellan behandlare och klient Studentlitteratur 1992.en.
refererarJenner bl.a. till litteratur där skiljer mellan påståendekunskapman ,fardighetskunskap och förtrogenhetskunskap Josefsson 1984. Han an-

vänder också begreppet vardagskunskap. Med påståendekunskap teo-menas
retisk kunskap eller kunskap i form påståenden. ärdighetskunskapF handlarav

kunna utföra olika saker och förtrogenhetskunskap inbegriper erfaren-deattom
heter och den kunskap fått praktisk verksamhet. Men förtrogen-man genom
hetskunskap inte detsamma vardagskunskap.är Förtrogenhetskunskapsom
förvärvas inom bestämd praktik, arbete med missbrukare. Vardags-t.exen
kunskap får i det dagliga livet, de relationer har till anhöriga,man genom man

och arbetskamrater.värmer
Skillnaderna mellan amatöristisk och professionell verksamhet har tidigare

belysts Beckman Kärlek tjänstetid. 1981.på J har i sin bok skärskå-av enner
dat Beckmans funnitoch de inte håller för prövning.närmareargument att en
Det säkert vanlig uppfattning, skriver att forär Jenner basen amatörer-en

verksamhet vardagskunskaputgörs och förnuft, medan den försuntnas av
proffsen páståendekunskap. sin bok visarutgörs I Jenner detta ärattav en
sanning med modifikation professionell naturligtvisäven verksamhet kräverom

kompetens amatöristisk verksamhet. Som professionell tvingasänen annan man
olika skäl till beteende, förhålla sig till den hjälp-sättett annat ett annat attav

sökande och dennes problem.
Vari består då den professionella kompetensen Tillitsfulla relationer enligtär

A och 0 i yrken därJ någon har till uppgift vägleda, motivera eller be-attenner
handla människor. Professionaliteten består i ha sådana kunskaper, knep ochatt
tekniker bra relation kan skapas. professionelle inte litaDen kan tillatt en
slumpen, eller annorlunda uttryckt, till personkemin stämmer.att

professionellEn behandlare utmärker sig enligt följandeJ på sätt:enner
professionellEn behandlare har kunskaper och förmåga klientens behovatt se

och då både behovet relationer och avskildhet. professionell behand-Enav av-
lare också djuphur och relationen bör bli. Sådan kunskap kan intenäravet man
kräva amatören.av

professionellEn behandlare kan problemformulera bra eller medpå sätt,ett
ord diagnosticera, och välja metod för klientens specifikarättett annat pro-

blem.
professionell behandlare har kunskapsinriktadEn hållning till klientensen pro-

blem inte ideologistyrd.en-
professionellEn behandlare kan lyssna klientens problemformuleringpå egen

och tolka den rätt.
professionellEn behandlare har förmåga bedöma människor hjälpaochatt

dem ställa realistiska mål, med aldrig döma människor.äratt attupp men noga
inteDetta bara önskvärd personligär egenskap yrkeskrav.utan etten

professionell behandlareEn har självkännedom och reflekterar sinöver män-
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självreflektion inte barasådanniskosyn. professionell behandlareFör är enen
yrkeskrav.ocksåallmänmänsklig utvecklingfråga ettutanen om

likheter mel-ochuppfattar skillnaderschema visar hurNedanstående Jenner
lan amatöristisk och professionell verksamhet.

Professionell verksam-Amatöristisk verksam-
hethet

Hjälpa människor tilltillHjälpa människorSyfte ettett
anständigt liv.anständigt liv.

utifrånTillitsfull relationTillitsfullMetod
skapandemedvetetnaturligochspontan avge-

denna.menskap.

Relationen skall så små-relation.BeståendeRelationens karaktär
ningom upphöra.

önskvärt.LyhördhetLyhördhet önskvärt.Krav behandlarenpå etc.etc.

diagnos-KunskaperVerksamhetens ideologiLedstj årna om
behandlingtik ochvärderingar.och m. m.

viktig-PåstâendeklmskapVardagskunskap viktig-Kunskapssyn
med vissaastast. reserva-

tioner.

Relationen ojåmlik.ganskaRelationenMaktbalans

och hjälpaoch hjälpa StöttaStöttaSamhållsroll genomgenom
behandling och rehabli-ochgemenskap socialt
tering.nätverk.

godAtt vara
moraliskaAtgårdernas

innehåll viktigast.

nyttigAtt vara
praktiskaAtgårdernas

viktigast.resultat

yrkesstolthet.Ditosoli-Personliga vinster,Motivverksamhetens +
daritetskänsla,intresse m.m.

Kritiskt värderande in-inställ-positivarbetet I grundenAndras påsyn
ställning.ning.

Moraliskt juridisktMoraliskt +Ansvar ansvar.
ansvar.
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Sammanfattningsvis skillnadenJ mellan ioch proffsamatörerattmenar enner
vården inte liggeralls i syftet, på så någon skulle ha högresätt elleratt grupp
ädlare mål Han inte hellerän det generelltamatörerna göratten annan. menar

bättre vad proffsenär än ellergör Vad sin höjd kantvärtom. påsett man-
amatörernasäga är det annorlunda ochgör skriver J ochtvärtom,att enner

fortsätter:

Det i metoden, i vad arbetetär och relationens varierandestyrsom
jämbördighetgrad de avgörande skillnaderna mellan amatörerav som

och professionella finns. Skillnader finns också i varför detgörman
dvs. i motiven,gör, och i hur andra på och värderar verk-man ser ens

samhet.

Jenner arbetar i dag med kompetensutveckling inom missbrukarvården inom
för IKM:s verksamhet Institutet för Kunskapsutveckling inom Miss-ramen

brukarvården. Institutets verksamhet redovisas utförligare i kapitel

6.9 Behovet barnkompetens inomav

individ- och familjeomsorgen
Det finns inte bara skillnader i kompetens mellan amatöristisk och professionell
verksamhet. finnasDet måste också skillnader i kompetens mellan olika befatt-
ningshavare inom socialtjänsten. Den arbetar inom missbrukarvårdensom
behöver vad också andra kunskaper för fram-utöver blisagts attsom ovan- -
gångsrik i arbetet med missbrukare. Det krävs bl.a. kunskap olika preparatom
och deras inverkan kropp och själ,på kunskap olika behandlingsmetoderom
och vilka resultat de leder till, kunskap i arbetsmarknads- och utbildnings-om
frågor, kunskap lagstiftning tillämpas i arbetet Den arbetarom som m.m. som
med flyktingar och invandrare behöver ha kulturkompetens och den som
arbetar med barn behöver kunskaper barns behov utvecklingochom osv.

skulleDet föra för långt i detalj analysera vad faktiskt krävs olikaatt som av
befattningshavare inom individ- familjeomsorgensoch mångskiftande verksam-
het. I huvudbetänkandet föreslås emellertid rad bestämmelser syftaren nya som
till stärka barnens ställning inom socialtjänsten. Reglerna socialtjänstensatt om
allmänna utredningsskyldighet kompletteras med bestämmelset.ex. en ny om
socialtjänstens och skyldighet i vissa fallrätt genomföra utredningatt utanen
vårdnadshavares samtycke. föreskrivsDet socialtjänsten, för bedömningenatt

behovet insatser, får hembesök, konsultera sakkunnigagöra i övrigtsamtav av
de kontakter behövs. Utredningen skall bedrivas inteså någonta attsom o-

nödigt för skada eller olägenhet och skall inteutsätts omfattandegöras änmer
vad betingatär omständigheterna i ärendet. utredningsskyldighetDennasom av
förenas med vissa tidsfrister. Utredningen skall inledas omedelbart. Den skall
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bedrivas skyndsamt och inomslutförd månader. Finns detsenast trevara
särskilda skäl får socialtjänsten förlängabesluta utredningen för viss tid.att

Den aktuella bestämmelsen kap. § utformats7 6 har med den norska barne-
vernloven förebild, vilket det motiverat här redovisagör några slutsat-attsom

den norska utdanningsbehov iKompetense- barnevernetrapportenser ur og
Asplan Analyse, Desember 1992. harDenna utgjort viktigt under-rapport ett
lag för Barne- Familjedepartementets kraftfulla barnevernetssatsningar påog
utveckling i Norge.

Rapporten bygger litteratur-på och aktstudier, intervjuer med utvalda resurs-
och förhållandetanalys uppgifter,mellan kompetenskrav,personer en av perso-

nalsammansättning och utbildning. Uppgifter och kompetenskrav beskrivs med
frånutgångspunkt tredimensionell modell skiljer mellanen som

olika faser i arbetet; registrering, utredning och åtgärdtre
olika problemtyper; barnets välfärd, barnets beteende föräldrar-ochtre
funktionsförmåganas
olika kornpetensområden; fackkompetens, personlig kompetens ochtre

organisatorisk kompetens.

Undersökningen visar utredningsfasen behäftad med de bristerna.är störstaatt
Tjänstemännen har enligt svårt bedriva utredningsarbetet pårapporten att ett
målinriktat och systematiskt dåligtDe tränade i observationsmetodik, isätt. är
synnerhet frågai bedömning barn också det gäller föräldrarnasnärom av men
funktionsförmåga och omsorgsförmåga. Bedömningen och beslutsunderlag
saknar inte sällan analytiskt där systematiska observationer och psyko-ett grepp
logisk fackkunskap ochknyts kriterierna i barnavårdsla-prövas motsamman
gen.

Kritiken också i Sverigekänns igen och har eftergång lyfts fram iannan
olika därför intressekan redovisa författarnasDet slut-rapporter. attvara av

det kompetens igäller kraven på utredningsarbetet.närsatser
Denna fas ställer enligt författarna krav på

specifik beteendevetenskaplig utveckling föräldrarskunskap barnsom om--
imsorgsförmåga och samspelet mellan barn och föräldrar,om
förmåga precisera undersökningens mandat, metod och omfång ochatt att
bedöma kravennär uppfyllda,är
förmåga strukturera framåtoch driva utredningsarbetetatt-
färdigheter i observations- samtalsmetodik i förhållande tilloch både barn-
och vuxna,
tillräcklig personlig trygghet terapeutisk förmåga för kunnaoch hanteraatt-
aggressiva, ängsliga och depressiva reaktioner,
kunskap och färdigheter i juridiskhandläggning ärenden och metod,av--
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har kommittillräcklig analytisk förmåga för kunna värdera vadatt som
idetta kriterierna barnavårdsla-fram i utredningsarbetet och prövaatt mot

gen.

6.10 bedömningSammanfattande

uppgifterställning till vilkaKommittén bör enligt utredningsdirektiven ta som
kräveroch delar verksamhetenindivid- och familjeomsorgen bör ha om av

analysera förut-förutsättningar. Kommittén bör vidaresärskilda organisatoriska
arbetsuppgifter ochsättningarna för förändring socialsekreterarnas an-en av

kompetensfrågorna.svarsområden och därvid särskilt uppmärksamma
det förslag till lag kom-första frågan delvis besvaradDen är ny somgenom

för socialtjänstensmittén huvudbetänkandet ochlagt fram i utgör ramensom
detaljeradeVissa delar lagenuppgifter och ansvarsområden. änär merav

behandling utanförbestämmelser vård ochandra. gäller bl.a. vissaDet om
särskil-till bistånd och 7 kap.hemmet i kap. också 6 kap.5 rätten omommen

direkt relevansNämnda bestämmelser harda regler till skydd för underåriga.
traditionell bemärkelse.för arbetet inom individ- och familjeomsorgen i

socialtjänstlag ocksåförslaget tillSom tidigare framgått i kapitel ställer4 ny
kvalitets-uppföljning, utvärdering, ochgod kvalitet ochkrav på insatser påav

naturligtvis iakttas inom denocksåsäkringsarbete. bestämmelser måsteDessa
personalens möjlig-och betydelse förverksamhet här behandlas är storavsom

utveckla sin yrkeskompetens.heter upprätthålla ochatt
förutsättningarna för kommitténs arbetedirektiven har emellertidSedan skrevs

självafrihet kommunernaförändrats. 1992 kommunallag lämnarårs attstor
lokalorganiseras och påbestämma vilket verksamheten skallpå sätt styras

innebär ökatreformer beslutats riksdagennivå. Vidare har ettav somnya
Psykiatrireformen. Refor-LSS-reformen ochansvarstagande för kommunerna

uppgifter skall integreras med övrigafrågan dessaväcker bl.a. hurmerna om
delar socialtjänstens verksamhet.av

myndighetsutövningenställning tillVad kommittén bl.a. har äratt ta om -
insatserindividuellt behovsprövadedefinierad utredning och besluthär som av

idomstolaryttranden till åklagare ochjämlikt SoL, eller LVMLVU samt
m.fl. och detmissbrukare, psykiskt stördaärenden ochbarnrörsom unga, -

information, rådgivningdefinieratallmänt förebyggande arbetet- här samtsom
i samhälletochbarn, ungdomaruppsökande verksamhet bland utsatta grupper

förutsättningar.särskilda organisatoriskakräver-
i huvudbetänkandet,fråga kommittén redan gjort vissa uttalandenI denna har

i sitt arbetesocialtjänsteni anslutning till den bestämmelsenbl.a attomnya
§.tidiga insatser 2 kap. 3skall särskilt behovetbeakta av
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Avslutningsvis vill vikten socialtjänstenvi särskilt stryka under attav
ochlätt tillgänglig och utformas sådantdess verksamhet sättär ettatt

tidigt skedetillhandahålls i sådana miljöer människor i gärnaettatt
socialtjänsten. vivänder sig till tillgänglighetMed näm-som ovanavser

öppethållandetider.både geografisk tillgänglighet och flexiblants en
Även socialtuppsökande verksamhet områdesinriktat arbeteoch är av

tidigt få kontakt medbetydelse för socialtjänstens möjligheterstor att
människor behöver hjälp. SOU 1994:139 362.stöd ochsom s.

förts fram både i frågaKommittén har också uttalat sig de önskemål somom
kommunalt huvudmarmaskap för alkoholrådgivningsbyråer och lag-ettom en

rådgivning.stadgad skyldighet for socialtjänsten erbjuda hushållsekonomiskatt

Även erfarenheten har visat klokt ikommunerna göratt att satsaom
försådana verksamheter vi inte ha tillräckligt underlaganser oss nu

fram förslagföreslå uttryckligt lagstöd. Vi lägger alltså inte någotatt ett
i detta hänseende.

till enskildaligger emellertid i sakens socialtjänstens stödDet natur att
missbruksproblem hushållsekonomis-i utsträckning handlar ochstor om

effektfrågor. kan inte uteslutas skulle bättreka Det nåatt man en om
frånverksamheter renodlades och organiserades fristående densådana

lämnasvanliga socialbyråverksarnheten. Det dock till varje kommun att
vilken organisation ändamålsenlig för råd-själv bedöma är mestsom

inte innehållergivningsverksamheter inslag myndighetsutöv-som av
ning.

1994:139 425.SOU s.

positiv attityd till familjerådgivning i kommu-Kommittén har intagitockså en
regi.nal

Även ochfamiljerådgivningen viktig roll för barnsspelar mångaen
familjesituation. verksamhet har längeungdomars Framtiden för denna

varit har riksdagens beslut kom-oviss säkerställts ettmen omnu genom
blir ansvarig för verksam-munalt huvudmannaskap. Att kommunen nu

rådgiv-vidareutvecklas tillhetens innehåll innebär också den kanatt
exempelvis skeningsbyråer med kanbredd tidigare. Detstörre än

tillförs juridisk ochtraditionella familjerådgivningendenattgenom
barnpsykologisk expertis.
SOU 1994:139 155.s.

åtskillnadSammanfattningsvis stödja tydligarekan tidigare uttalanden anses en
mening behövs detmellan myndighetsutövning rådgivning. Enligtoch vår

i förvissning det inteverksamheter allmänheten sig tillkan vända attomsom
förs vänder sig tillregister eller akter enskilda individer. Dennågra över som
familjerådgivningen familjerådgivaren skall utredaförväntar sig intet.ex att
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iVerksamhetenfatta formella beslut insatser.situation eller några ärhans om
tjänsternaexistensberättigande endastprograminriktad och harstället ett om

efterfrågas allmänheten.av
gjort vissa uttalanden gränsdrag-huvudbetänkandet har kommittén ocksåI om

professionella och tendenserna till ökadeningen mellan lekmän och sats-om
mellanvård.ningar s.kpå

avvägningen professionella insatser ochVad gäller frågan mellanom
del inte beredda lämna någrainsatser lekmän vi för vår närma-är attav

falletomständigheterna i det enskildaanvisningar. Här avgöramåstere
skall gå.gränsenvar

anlitas för olikabetydelsen lekmänVi vill dock understryka attav som
hjälp desocialtjänsten tillförsäkras det stöd och denuppgifter inom som

finns visarfor utföra sitt uppdrag. Detbehöver kunna rapporteratt som
socialtjänsten. finnsuppgift tidigare har försummats inom Detdennaatt

långvarigtanhöriga vårdar äldre,också visarrapporter att somsom
förofta behöver personligt stödsjuka och funktionshindrade personer

uppgifter enligt be-sin uppgift. Båda dessa ställer vårorka medatt
metodutveckling inom socialtjänsten.dömning krav på

metodutvecklingbetydelsen fortsattTill sist vill vi också framhålla av
miss-mellanvård inom såväl barn- och ungdomsarbetet,det gällernär

Vi räknar medoch handikappomsorgen.brukarvården äldre- attsom
den vårdinsatser sikt kan komma mycketsådana ersättaatt somav

427.hemmet. SOU 1994:139utanför detidag s.ges egna

kommunernai utsträckning huryrkesroll bestämsSocialsekreterarens stor av
olika förut-organisationsmodellerorganisera arbetet. Olikaväljer t.ex.att ger

Enligt bedömning detspecialisering inom verksamheten. vår ärsättningar för
behärska allaoch kaninte realistiskt räkna med attatt om-samma personen

avgränsning ske.råden. Någon måste
iorganisation bottnaindivid- och familjeomsorgens måsteVi att enanser

skalluppgifteri varje kommun. Vilkasociala förhållandenaanalys de somav
problembild och ärende-integrerasspecialiseras respektive måste styras av

varje själv måstebetyder kommunmängd i den enskilda kommunen. Det att
socialbyråarbetet bör förändras.fall hur det traditionellaoch ibestämma såom

ochtjäna inspirationi detta kapitelEnligt bedömning kan innehålletvår som
finnas anledningi arbete. kan övervägaledning detta Det attt.ex. meren

utbildningsbakgrund,med avseendepersonalgrupp påheterogent sammansatt
socialtjän-kommer i kontakt mednationalitet.ålder och Dekön, personer som
människormed dessaofta invandrarbakgrund. Mötetverksamhet harstens

invandrarbakgrund.fler socialarbetare hadeskulle sannolikt underlättas om
invandrarbakgrundoch anställa medMöjligheterna särskilt utbildaatt personer

ocksåbör därför tillvara. Detuppgifter inom socialtjänsten ärför olika tas
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angeläget olikapå stimulerasätt söka anställning inommän socialtjäns-att att
Vidare kan finnasdet skäl hur handläggningenten. överväga enskildaatt av

kanärenden kombineras med flexibel projektorganisation för det förebyg-en
gande och behandlande arbetet. Att socialsekreterarna i utsträckning ärstor
låsta vid sina skrivbord hindrar enligt vår bedömning förnyelse arbeteten av
inom individ- familjeomsorgen.och Enligt vår mening det också viktigtär att
skapa för arbetsbyte och samverkan både inom den kommunenutrymme egna
och mellan kommunerna. huvudbetänkandetI föreslås bestämmelse gören som
undantag från lokaliseringsprincipen i kommunallagen och syftar till attsom
underlätta samarbete mellan kommunerna. Enligt denna bestämmelse l kap. 10
§ får kommun för effektivt utnyttja sina avtal tillhanda-atten resurser, genom
hålla tjänster kommun. Det pris kommun får förtaannan uten som en
tjänsten kommun får inte understiga självkostnaden. Denna möjlig-en annan
het kan värde för mindre kommuner inte har tillräckligtstortvara av som
underlag for själv bedriva vissa verksamheter ställer krav på specialist-att som
kunskap. Möjligheterna utnyttja modern informationsteknik inom social-att
tjänsten bedöms också betydelse för kompetens och kunskapsut-storvara av
veckling inom verksamheten.

Rapporter redovisats i avsnitt 6.7 visar socialbyrån riskfylldärattsom en
arbetsmiljö. En viktig uppgift blir därför olika lindra socialsekrete-sättatt

arbetsbörda och allmänt skapa goda arbetsförhållanden. Viatt settrarnas menar
detta grundkrav förär god kvalitet insatserna.att påett att garantera
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Socionomutbildningen7

Vår Socionomutbildningensbedömning: profil generalistutbildningav
bör bestå. Utbildningen bör både yrkesförberedande och forsknings-vara
förberedande och i dag inriktad socialt arbete indi-påmotsom vara
vid-, och samhällsnivå. Metoder for arbete med enskilda individergrupp-
och särskilt fokuseras.börgrupper

Yrkeserfarenhet bör betraktas merit for tillträde till utbildning-som en
Möjligheten försökpå tillämpa intervjuförfarande vidatt ett antag-en.

ningen utbildningentill bör Vidare bör formerna för fält-övervägas.
förlagda studier och handledd studiepraktik utvärderas och relateras till
de framönskemål förts i fråga betald AT-tjänstgöring. kanDetomsom
också finnas utbildningsinstitutionernasskäl uppmärksamma önskemålatt

formell möjlighet kunna uppenbart olämpligastänga studen-attom en av
från fortsatt undervisning.ter

Vissa i utbildningen bör förstärkas fördjupas.och Det gällermoment
bl.a. undervisningen den samlade välfärdens organisation och finans-om
iering, handläggning enskilda labo-och dokumentation ärenden samtav
rativa moment självkännedom och träning isyftar till ökad ettsom pro-
fessionellt förhållningssätt. finns också skäl talar för socio-Det attsom
nomutbildningen bör centrala resursfördelnings-omklassiñceras i det
systemet.
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Inledning7.1

socionomutbildningens ställninghistorikmed kortkapitel inleds överDetta en
utbildningenscentral styrninghögskoleväsendet och tidigarei det statliga av

i dag med faktasocionomutbildningenavsnittDärefter följerinnehåll. ett om
avsnitt redovi-examenskrav. I dettaresurstilldelning ochinträdeskrav,bl.a.om

utbildningengenomförtsförändringarihuvuddrag deockså några avsomsas
förändradönskemålredovisas synpunkter ochavsnitt90-talet. I 7.4på om en

Kapitlet innehål-i skilda sammanhang.till kommitténutbildning förts framsom
kommitténs prin-medländer och avslutasvissa andrautblickler även moten

in-socionomutbildningens innehåll ochden framtidacipiella synpunkter på
riktning.

samtliga utbildnings-besvaratskapitlet bygger på enkätInnehållet i aven som
frågor lärarkår-innehöll bl.a.199394. Enkätenvid årsskiftetinstitutioner om

socionomutbildningen, utbudetinnehållet isammansättning och kompetens,ens
uppdragsutbildning ochpåbyggnads-magisterutbildning,kurser,friståendeav

samtliga utbildnings-besökföljdes vid påEnkätsvarenforskarutbildning. upp
ivissa uppgiftermedockså kompletterats1994 och harunder vårenorter

januari 1995.
socionomutbildning-den svenskajämförelser mellanvissakunnaFör göraatt

uppdragitkommitténländer harutbildning i andramotsvarandeochen
belysaElis Envall,Socialarbetarfederationen,Internationellaiordföranden att

perspektiv.internationelltyrkesroll iarbetsfält ochsocionomernas ett
magisterutbildning behandlaspåbyggnads- ochfristående kurser,Utbudet av

medkapitel avslutaskapitel Båda dessaforskarutbildningen i8 ochkapiteli
sammanfattande bedömning.kommitténs

historik7.2 Kort

julihögskolestatus. Den 1utbildningen för socialarbetare1964 fickjuli1Den
respekti-universitetenhögskolorna påmedSocialhögskolornainförlivades1977

i socialt arbete ochprofessurer,Samtidigt inrättades tvåutbildningsorter. enve
tidVid dennaalkoholmissbruk.inriktningmed särskildi vårdforskningen

förvaltningslinje.linje ochsocialSocialhögskolan bådehade enen
År Institutionen för socialtinstitutioner;institutionen i tvådelades1983 upp

forskning ilinjen ochsocialamed utbildningSocialhögskolanarbete eller
förvaltningslinjenförrespektive Institutionenvårdforskningochsocialt arbete -

förvaltningslinje.nyinrättadutbildningFörvaltningshögskolan med en
utbildnings-tidigare centralaregleradesSocionomutbildningens innehåll av

framåt skullefrån 1985 ochgällde årutbildningsplanEnligt denplaner. som
utbildning 40samhällsvetenskaplig pågrundläggandeinledas medstudierna en
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poäng. Det ställdes också krav på två handledda praktikperioder. Varje period
skulle omfatta 20 poäng. Yrkeserfarenhet betydelse för utbildningenav som
förvärvats innan studierna påbörjats och omfattade minst 15 månader ficksom
tillgodoräknas 20 poängs studiepraktik. övrigtI kunde studentensom antingen
välja fördjupade studier i ämnet socialt arbete eller studier inom angränsande
samhälls-, ochrätts- beteendevetenskapliga ämnesområden. Samtliga studerande
skulle dessutom genomföra uppsatsprojektarbete,ett enskilt eller i 1985grupp.
års centrala plan föregicks snarlik plan från 1977.årav en

Är 1987 fick UHÄ:ssärskild utredare i uppdrag för räkningen att överse
den sociala linjen och lägga fram förslagatt påbyggnadsutbildning iom en
anslutning till utbildningen. I uppdraget ingick vilkapröva förändringaratt som
kunde påkallade detnär gäller utbildningensanses innehåll,vara organisation,

Ävendimensionering och lokalisering. finansieringsfrågorna skulle penetreras.
Uppdraget genomfördes i kontaktnära med universitet, högskolor och externa
intressenter UHÄ-rapportoch har tidigare Översynenredovisats i 1988:1. ut-
mynnade så småningom i central studieplan 1990-11-29.en ny

Enligt denna plan, format socionomutbildningen på 1990-talet,som skall
utbildningen utifrån helhetssyn på sociala behov och möjligheteren dege
teoretiska och praktiska kunskaper den praktiska förmågasamt krävs försom
socialt arbete individ-,på och samhällsnivå. Den skall dessutomgrupp- ge
kompetens i medverka i utvärderingatt och utveckling det sociala verk-av
samhetsområdet utgöra förberedelsesamt för forskarutbildning i socialten
arbete. Om mål och kunskapskrav bl.a.sägs följande i planen:

Utbildningen skall särskilt kunskap under vilka förhållandenge socialaom
problem uppstår möjligheterna tillsamt åtgärder kring dessa.om Kunskaperna
skall omfatta följande områden:a

arbetsliv och arbetslöshet;-
arbetsmiljöproblem och rehabilitering;-
inkomster, utgifter och problem i den privata ekonomin;-
samlevnads- och familjerelationer;-
barns behov och utveckling hinder och förutsättningarsamt för sund- en
uppväxt;
segregationsprocesser, minoritetskonflikter och invandring;-
bruk och missbruk beroendeframkallande medel.av-

De studerande skall under utbildningen utveckla sin förmåga kommuniceraatt
i utrednings-, behandlings- och förebyggande sammanhang sin förmågasamt

fram, analyseraatt ochta värdera information, fakta och underlag för bedöm-
ningar och sådantatt materialpresentera muntligt och skriftligt.

Ämnet socialt arbete Ämnesvaletenligtär planen centralt i utbildningen. i
övrigt skall syfta till bredd och perspektiv. Minst 10 poäng utbildningenav
skall bestå faltförlagda studier. Utbildningen skall dessutomav omfatta 20

3 15-0467
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utbildningsinstitutio-vidstudiepraktikhandleddsammanhängande avenpoängs
praktikenhandleddadenskallstuderande utöverAllapraktikplats.godkändnen
avslutasskallStudiernaarbete.socialti60minst poängkursergenomgå om
uppsatsl-självständigtpåkravocksåställs etttördjupningssstudier. Detmed

10 poäng.minstpåprojektarbete

i dagSocionomutbildningen7.3

Högskolereformen7.3.1

grund-de1993julilkraft deniträdde angeshögskolelagendenI somnya
centraltforskning. Denochutbildningförförutsättningarnaochmålenläggande

detaljsty-kunderiksdagochregeringvilkenmedlinjeorganisationen,reglerade
allskallframtiden199394. Ibudgetåretfrom.avskaffadesutbildningen,ra

utbildningFörkurser.formibedrivashögskoleutbildning engrundläggande av
sammanförasfåenskilda kurserkantillframledaavseddär examenattsom

utbildningsprogram.till
examinagenerellafyrakanhögskoleutbildningengrundläggandedenInom

och hög-poäng120kandidatexamenpoäng,160magisterexamenutfärdas;
43ytterligarefinnsexaminagenerelladessapoäng. Utöver80skoleexamen

framledersocionomprogramrnet,bl.a.Hit hör somyrkesinriktade program.
socialtillframlederomsorgsprogrammet,socialaoch somsocionomexarnentill

examina,bestämmelsergrundläggande omRegeringen angeromsorgsexamen.
vilkabl.a.föreskrifterdessaIhögskoleförordningen. angesframgårvilka av

vissfåföruppfyllasskall attkrav envilkautfärdas,fårexamina somsom
utfärdahar rätthögskolor att examen.ochuniversitetvilka somsamtexamen

påregeringengörsutfärdaprövningen rätten avatt examenslutligaDen av
Kanslersämbetet.förslag av

socionomutbildningenAllmänt7.3.2 om

arbetesocialhög-socialtförinstitutionentillförlagdSocionomutbildningen är
sarnhälls-Umeå,ochStockholmGöteborg,Lund,iuniversitetenvidskolan

ÖstersundÖrebro, iMitthögskolaniHögskolanvidinstitutionenvetenskapliga
utexaminera-9394,nybörjarplatserAntalStockholm.iSköndalsinstitutetoch

nedan-framgår9394helärsplatskostnad avoch94VTsocionomer perde
tabell.stående
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Örebro Öster-Lund Göte- Stock- Umeå Skön- Totalt
borg holm sund dal

tal nybörjar-
9394tser 180 210 150 210 120 120 45 0351

tal utexami-
ade socio-

VT 94 58 76 55ner 77 67 64 23 420
av;
år eller 16 17 14 17yngre 20 23 0 107
-34 år 31 43 27 39 34 29 18 221
år eller äldre 11 16 14 21 12 12 5 91

stnad helårs-per
9394 23 180 20 520 26 000 22 800 18 400 23 700 35 375

Socionomutbildningen omfattar 140 poäng motsvarande studier under sju termi-
Utbildningen vid Sköndalsinstitutet är terminner. längre och omfattar bl.aen

kurser i etik, och livsåskådningsfrågor,tros- diakoni integreradeäretc. som
med den sociala utbildning under de åtta terminerna. Denna delsom ges av
undervisningen syftar till få studenterna reflekteraatt kring sinatt egen person
och till medvetandegöra värderingaratt och förhållningssätt i socialt arbete.

7.3.3 Inträdeskrav

Behörig till socionomutbildningenatt antas denär dels uppfyller de villkorsom
gäller for allmän behörighet kunskaper i svenskasom och engelska motsvaran-

de Z-årig gymnasielinje, dels har kunskaper i ämnena matematik och samhälls-
kunskap motsvarande 2 åk på tvåårig linjesocial i gymnasieskolan. Sköndalsin-
stitutet ställer dessutom krav på yrkeserfarenhet motsvarande minst 5 månaders
sammanhängande heltidsarbete.

Följande kvoter tillämpas vid antagning studenter:av

Bl 3- eller 4-årigt gymnasium
B2 Z-årigt gymnasium
B3 3-årigt yrkesinriktat gymnasium
B4 folkhögskola
B5 utländsk utbildning
P1 högskoleprovet enbart
P2 högskoleprov 0,5 förpoäng minst 5+ års arbetslivserfarenhet
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socionomutbildningenin93 skrevs påHTalla studenter80 %Ungefär somav
Östersund hälftenÖrebro, kvinnor. Drygtoch UmeåStockholm,i Lund, var

svaradeoch P2PlB2. KvoternaBl ochenligt kvoternastudenterna antogsav
lågB5-studenterochandelen B3-medan runt40för nästantillsammans procent

ochSköndalsinstitutet,ochGöteborgfrånlämnatsuppgifterDe3 procent. som
frånavvikelservisar inga93, störreHTinskrivna studentersamtligagällersom

redovisatssiffrorde ovan.som
socionomut-in påkommerstudenterdeingabetyder nästanDet att somav

Social-sammanhang kan nämnasdettautbildning. I attutländskbildningen har
påkompletteringskursererfarenhetergodaStockholm harihögskolan somav

påhållerdagstudenter. Iutländska attföranordnatsAMSuppdrag manav
invandrarbakgrund.medstudenterförutvecklingsprogramplanera nyttett

invandrar-andraochSödertälje kommunmedsamarbeteibedrivs näraArbetet
tillsyftarUtvecklingsprogrammet attstockholmsregionen.ikommunertäta

delssocionomutbildningen,tillinvandrarbakgrundmedstudenterrekryteradels
utvecklings-perspektiv. Imångkulturellautbildningenprofileringenöka motav

kompletteringsutbildningåterkommandeocksåingår attprogrammet arrangera
Tankengrundutbildning.akademiskutländsklämpligharinvandrareför ensom

medSödertälje kommuntilllokaliseras start vtskallutbildningardessaär att
Finansieringen ärkompletteringsutbildningen.förht 96linjer och96 för

inte löst.dock ännu

Resurstilldelning7.3.4

högskolan.inomresursfördelningförinfördes1993juli1 systemDen ett nytt
inomutarbetasutbildningsuppdragfrån detResursfördelningen utgår som

anslags-fördjupadedengrundar sig påsiniUtbildningsdepartementet tursom
utbildningsuppdragetin. Ilämnathögskola harrespektiveframställan som

genomförasskallgrundutbildningdenomfattningendokumenteras somav
bl.a.uppdragettreårsperioden. Ikommandedenunder anges

utfärdaharuniversitetet rättexamina attde som
treårsperiodenunderavläggasbörexaminavissaantalminstadet somav

treårsperio-underersättningkanhelårsprestationerantalhögstadet gesom
den

betalningförunderlagkan utgörahelårsstudenterantal avhögstadet som
treårsperiodenunderstudentpeng

och student-helårsprestationerförersättningensammanlagdahögstaden
perioden.underbudgetårenochförtakbeloppet ettvart avpeng --

mellanväxlarhelårsprestationerförersättningochför studentpengBeloppen
9394:följandeenligtutbildningsområdenolika
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Utbildningsområde Studentpeng Ersättning
för helårs-
prestation

Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, 13 357 14 450
samhällsvetenskaplig

Naturvetenskapligt, tekniskt, 30 062 34 089
farmaceutiskt, vård

Odontologiskt 33 934 42 331

Medicinskt 46 048 59 732

Undervisnings- 26 789 33 784

Övrigt 30 331 26 966

Socionomutbildningen tillhör det humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhälls-
vetenskapliga utbildningsområdet har förstärkts med vardpengmen mot-en
svarande 20 de ersättningar gäller förprocent vârdblocket. Varje hög-av som
skola friär själv bestämma hur centralt tilldeladeatt skall fördelasresurser
mellan olika verksamheter. Det betyder kostnaden helårsplatsatt varierarper
mellan olika utbildningsorter.

7.3.5 Examenskrav

Socionomexamen tillhör de yrkesexamina regleras i högskoleförordningensom
SFS 1994:1101. De krav ställs för följande:ärsom examen

Omfattning
Socionomexamen uppnås efter fullgjorda kurs sammanlagtom
140 poäng.
Mal utöver de allmänna målen kap.i 1 9 § högskolelagen
För erhålla socionomexamen skall studentenatt ha

förvärvat de kunskaper och den praktiska förmåga krävs för socialtsom-
arbete på individ-, och samhällsnivå.grupp-
uppnått kompetens medverka förebyggandei socialt arbeteatt och-
socialt förändringsarbete på olika nivåer.
utvecklat förmågan analysera och förstå sociala ochatt processer- pro-
blem kunna identifiera och strukturera behovsamt åtgärder ochav
lösningar olikapå nivåer.

förmågauppnått relatera olika åtgärder inom verksamhetenatt typer av-
till de rättsregler och till de övergripande principer lagstift-styrsom
ningen bl.a. inom det sociala området.



Socionomutbildningen70

bestämmer.högskolarespektivemåldegällerHämtöver som
lokalasinasuccessivtutbildningsinstitutionerna anpassatharårUnder senare

Högsko-utbildningsplan.centrala1990i årsinnehålletefterutbildningsplaner
skillnader ochbådetill störrehar lettutbildningenformasjälvafrihetlornas att

titelenda ärintevisarlitteraturlistorna attgenomgång t.ex.En enlikheter. av
utbildningsinstitutioner.samtligaobligatorisk för

socionomutbildning. För90-taletsihuvudragnågraföljandedetI presenteras
bilagatillhänvisasinformationdetaljeradmer

och kompetenssammansättningLärarkårens7.3.6

inkomTotaltlärarna.individuelltbesvarats svarhari enkätenfrågorVissa av
tredjede-tvåbl.a.visarSvaren95och män. attkvinnor76171från personer;

ochtillsvidareanställdalika många är45 år, nästanlärarna är överlar attav
hartermin. Mångatinmmar200minstundervisartredjedeldrygt peratt en

undervisningentillvarit knutnahartredjedelUngefäranställningstid.lång en
besvaratde lärare20 %Endasttidigare.1970-talet eller somsedan avca

iundervisarlärarnahälftenDrygt1990-talet.underanställtsharenkäten av
medsocionomersocialt arbete ärilärarnaMajoritetenarbete.socialtämnet av

vidareut-flesta harDesocialt arbete.praktiskterfarenhetvarieradochläng av
medparallelltforskningbedriverochsinsig efterbildat stor gruppenexamen

undervisning.sin

socionomutbildningi dagenshuvuddragNågra7.3.7

utbildningforskarförberedandeochYrkesförberedande

ocksåyrkesförberedandebara utaninteskall geSocionomutbildningen vara
ställsdetSamtidigtforskarutbildningen.tillsökabehörighet somformell att

arbete ämnes-socialtmetod harochteorivetenskapligi somkurserpåkrav
socialt arbeteisocionomutbildningen. Kursernailyfts framdisciplin navetsom

förmedlainriktadeutsträckning attioch är60till poängutökats storhar
utveck-Denarbetet.socialai detnivåerolikapåtillämpbarakunskaper ärsom

gamlai deundervisningmindrefårstudenternabetyderskettling attsom
tidigare.juridikpsykologi och änsociologi,Samhällsekonomi,kärnämnena

undervisningsblocksammanhållnaochkurserLängre

Flera20eller poäng.10allmänhetiomfattarochblivit längreharKurserna
undervisningeniblocktillkursernaföra trehar valtinstitutioner att samman -
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block för grundläggande studier, fortsättningsblockett och fördjupnings-ett ett
block.

Fältförlagda studier

En de obligatoriska praktikterminerna har faltförlagda studierav påersatts av
minst 10 Under depoäng. filtförlagda studierna vistas studenterna i arbets-ute
livet för studera och reflektera detöver socialaatt arbetets praktik. Under de
fåltförlagda studierna studenternaär observatörer handläggare.än Detmer
ställs i allmänhet krav på studenterna enskilt eller iatt utarbetatgrupp en

kring sina iakttagelser och reflektioner.rapport dettaI arbete ställer både
skolan och arbetsplatsen med handledning. Rapporterna används sedanupp som
underlag vid seminariediskussioner på skolan.

Formerna för de fåltförlagda studierna växlar. GöteborgI splittras studierna
2+2+6på veckor under de första terminerna. Varje klass knytstre till en

stadsdel i Göteborg eller till närbelägen kommun. Under termin 3 har allaen
studenter praktikarbetsplats dit de går varje dag under veckor. Fören sex
denna period individuella handledare. Socialhögskolanutses i Stockholm har

10nästan erfarenheterårs fáltförlagda studier. Studierna har bedrivits i näraav
samarbete med socialdistrikttvå i Stockholm dit del undervisningenstoren av
har varit förlagd. Särskilt utsedda kontaktpersoner har lett samtalsgrupper med
studenterna och har också i övrigt funnits till hands för råd och stöd. För
ungefär år sedan startade liknande studier iett Södertälje kommun.

ÖstersundI har de fálttörlagda studierna främst praktiska skälav samma
längd den handledda praktiken. Det sammanhänger med svårigheternasom att
ordna med bostad på hålltvå under och termin.en samma

Handledd studiepraktik

Den handledda studiepraktiken kommer termin 6 i Lund termin 5utom
Östersund Östersundoch termin 3. Lund, Stockholm och har i dag stora

Örebrosvårigheter få fram bra praktikplatser. och Umeåatt interapporterar
lika svårigheter och Göteborg har tillstora och med överskott handleda-påett

Att Göteborg inte har någon brist praktikplatserpå sammanhänger fram-re.
förallt med kullen skall ha hel termins handleddatt studiepraktik min-som en
skat till hälften.

Ungefär hälften de studenter i praktik HT 93 hade valt social-uteav som var
byråpraktik. 60-talEtt studenter praktiserade uton1lands.

Utbildningsinstitutionerna har lagt mycket arbete höjapå kvalitetenattner
den handledda praktiken. dagI ställs det höga krav både på praktikarbetspla-

och de individuellapå handledarna.tserna Handledarna inbjuds både till intro-
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handledning tre-fyra gång-handledning påinternatträffar ochduktionsdagar,
praktikhandled-isärskilda kurserocksåerbjuderVissa skolortermin.perer

mitterminsutvärderinginförtocksåskolor harFlera5-10ning på poäng. av
praktiken.handleddaden

kro-50flesta fall påi deliggervarierar någothandledarnaArvodet till men
Östersund för denkostnaderförhållandevis högaharUmeåochdag.pernor

ochmkr ärdär 1liggerläsårförKostnadenpraktiken. runthandledda ett
praktikhand-både studenter,förreskostnaderdrygabetingadeframförallt av

lärare.ochledare

grundutbildningenvalfrihet underStudenternas

i slutetfördjupningsstudiernaframförallt ut-gällervalfrihetStudenternas av
bildningen.

möjligaskallstudenten störstainnebärpolicytillämpar attLund gessomen
20-alternativa6 erbjuderterminutbildning. Påsin treundervalfrihet man

socialt arbete.praktisktinriktadedirektvilka två är motpoängskurser, av
inriktningar:alternativagällertermin 7Studierna på tre

förändringsarbeteSocialt
familjerochindividermedBehandlingsarbete2.

organisationerinstitutioner ochGrupper,

Örebro valfriafyraGöteborg harriktningen. Ii andrahar gåttochGöteborg
ochsamhällsarbetearbete,psykosocialtinriktningmed20-poängskurser mot

med tvåarbetsmiljöerpsykosocialarespektive ersattssocialrättsocialpolitik,
ochtermin 6problemsocialaocharbeteSocialtobligatoriska kurser;

ifinnsvalfrihettermin 7. DenkunskapsproduktionochSocialt arbete som
ochförinomolikagällerutbildningsplanen sammamomentden enramennya

ochstudiepraktikenhandleddabasblocket, denunderprojektarbetenkurs, t.ex.
uppsatsarbetet.

obligatoriskÖrebro termin 7kurser påalternativa ersattshar tvåI av en
delsarbete,socialtmetoder iochteorierdelsgällerfördjupningskurs som

forskningsmetod.ochvetenskapsteori
inriktningar:alternativafyratermin 7studiernaharStockholmI

perspectiveinternationalpoliciesfamilyandFamily structure an-
samhällsarbeteSamhällsplanering och

Juridik
behandlingsarbeteSocialt4.

inriktningar;Östersund alternativatermin 5 och 7studierna påhar treI
behandlingsarbete.ellersocialtjänstsamhällsarbete,

inrikt-medvalfria C-kursermedtermin 7studierna påUmeå avslutas treI
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ning behandlingsarbete, förebyggandemot arbete eller rättsvetenskap.
På Sköndalsinstutet följs studenterna under hela utbildningen.

Undervisningsformer och examination

Antalet undervisningstimmar poängvecka varierar både mellan institutio-per
och mellan olika kurser inom ochnerna institution. En vanlig siffraen samma

är 10 timmar poängvecka med variationer från 7per till 15.men upp
De pedagogiska modellerna växlar från storförelåsningar, klassundervisning,

grupparbeten, tillämpningsövningar t.ex. rollspel och lTV-övningar, pro-
jektarbeten, handledning och seminarier. Vissa skolor erbjuder också samtals-

och stöd till studenternaannat syftargrupper till tydliggöra förhåll-attsom
ningssätt i socialt arbete och till belysa denatt betydelse iegna personens
arbetet.

Examination sker skriftliga individuellt eller igenom muntligaprov grupp.
förhör, hemskrivningar och på sätt.annat

Lokal samverkan med andra högskolelinjer institutioner-

Flera skolor har nära samarbete medett vårdhögskolorna. Lund t.ex.ger
forskningsförberedande kurser i samarbete med vårdhögskolorna i Malmö,
Växjö och Jönköping och i Stockholm planeras kompetenshöjande projektett
för lärare på Vårdhögskolan. Vissa de lärare undervisar på socionomut-av som
bildningen tillhör andra moderinstitutioner. Det gäller framförallt lärare som
undervisar i juridik och statsvetenskap. Att ämnet socialt arbete har domi-en

ställning i utbildningen harnant emellertid lett till antalet inlånade lärareatt
minskat i omfattning under år.senare

Samverkan med yrkesverksamma och förtroendevalda på fältet

Kontakten med fältet upprätthålls framförallt de lärare för denav som ansvarar
handledda studiepraktiken. De fåltförlagda studierna har emellertid lett till att
fler lärare kommer i kontakt med den praktiska verksamheten. Vissa lärare har
också handledningsuppdrag och forskningsarbetegenom kontakteget med olika
delar fältet. Det förekommer också yrkesverksammaav med specialkompe-att

medverkar läraretens i olika delar undervisningen.som av
I och med linjenämnderna lagtsatt och institutionsstyrelserersatts harner av

skolorna förlorat naturligt samverkansorganett med yrkeslivsrepresentanter.
Vissa skolor har redan i dag och andra planerar inrätta särskilt yrkesrådatt ett

ersättning för de nedlagda linjenämnderna.som
Socialhögskolan i Stockholm har sedan lång tid tillbaka yrkesråd. I rådetett
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skolansjukvården,ochhälso- etc.socialtjänsten, menfrånfinns representanter
Yrkesrådet harSocialstyrelsen.myndigheterför t.ex.också representanter som

deltagit. Fr.o.m.också lärarnadåtermingångsammanträdetillkallats peren
institutionsstyrel-medkontakttätarefunktionyrkesrådetsstärks95VT genom

sen.
Örebro bildatÄven harförekommer. resursgruppt.ex.lösningarandra en

FoU-speciellEnFuF-gruppen.s.k.denForskning,ochUtbildningFält,för
Örebro stad läsåretmedsamarbeteiändamål inrättasför dettaskalltjänst

199596.

utbyteInternationellt

Socialhög-samarbete.internationelltomfattandeskolornafleradag har ettI av
riktarnätverkEttERASMUS-nätverk.s.k.i fyramedLundi ärskolan t.ex.

univer-medsamverkangällerochsociologisocialpolitikistudiersig motmest
Glasgow,Leipzig,Berlin,Bryssel,Madrid,Bilbao,Tilburg,Rotterdam,isitet

Berlin,isocialhögskolornätverk bestårTeesside. Ettoch annatManchester av
Aarhus.ochHollandCulemburgAmersfoort

intensivkurslångmånaderinnehållerERASMUS-nätverket tretredjeDet en
natio-olika12frånstudenter80-talEurope. EttSecurity inSocialpå temat

deltagan-olikamellan deflyttarochvarje vårkurs,i dennadeltar gessomner
ochsociologiskaSocialhögskolan ävenförutomdeltarLundFrånländerna.de

med läsåretochFrånoch lärare.studentermedbådeinstitutionerna,juridiska
Univer-bl.a.mednätverkiocksåLundiSocialhögskolan stortettdeltar9495

studerandeut-inte någotinnehållernätverkEngland. DettaSunderland iofsity
kursplanermedarbetaskallförst gemensammaMeningen ärbyte. att man

sedan påhoppassmåningomSåfamiljer.och manungdombarn,inom temat
studentutbyte.

iSocialhögskolanNorden harstudier inomintresseradedem ärFör avsom
Aarhus. Dettaihögskolesocialemed DenNordplusutbyteintensivtLund ett

studentutbyte.lärarutbytesåvälinnehållerutbyte som
Irland,medERASMUS-nätverkmed iStockholm är ettiSocialhögskolan

studenter.ochlärareutbytebådegällerSamarbetetWales.och avKöpenhamn
DanskaNordplus.förinomsker ävensamarbetetinternationella ramenDet
Island.medförekommithar ävenlärarutbytevisstochvarit härharstudenter
studen-enstakautbyteframförintensivkurserföredrarInstitutionsledningen av

och8 elever8+AmsterdamochFrankfurtigenomförtsharIntensivkurserter.
harStockholmiSocialhögskolan10 elever.10+medoch i Norgeläraretvå

Estland,frånadministratörerfortbildningiengageradmycketvaritockså av
Skolanomgångar.i tvåvarit härharSextonLettland.ochLitauen personer
Polen.Tjeckoslovakien ochmed Ungern,kontakterdelhelhaftocksåhar en

ERASMUS-i tvådeltaruniversitetvid UmeåarbetesocialtförInstitutionen
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nätverk för utbyte lärare med Tyskland och England. Utbyte lärareav harav
också förekommit med Grekland och Polen.

Även Östersund försöker på olika stimulerasätt och premiera utlandsstudier
och ocksåär kurs i interkulturellt socialt arbete.ensam om en

7.4 Synpunkter och önskemål från olika
intressenter

7.4.1 Utbildningsinstitutionerna

Samtliga institutioner Socialhögskolan iutom Lund förespråkar förlängden
socionomutbildning för tillgodose kraven på både djupatt och bredd. En ut-
bildning 3,5på år tilldelas förhållandevis knappa inte kunnasom resurser anses
infria förväntningar på utbildningen skall bådeatt allmänna samhällskunska-ge

och fördjupade kunskaper inom olika sakområden, tillfälleper till praktik,
färdighetsträning formell behörighet söka tillsamt forskarutbildnigen.att

Göteborg framhåller bl.a. betydelsen studenterna får utveckla skicklig-attav
heten i det sociala arbetet; bedömningargöra och analyser,att kunna ochmöta
relatera till märmiskor, för dokumentation och utvärdering Samtidigtsvara etc.
måste studenterna också möjlighet reflektera sig självaöveratt och denges

betydelse i det sociala arbetet. För kunna tillgodoseegna personens sådanaatt
behov måste undervisningen i dagän bedrivas i små förläng-Enmer grupper.
ning utbildningen skulle därför i första hand användas till fördjupa vissaav att

i undervisningen samtidigtmoment bättre pedagogisk situation skullesom en
bli följden.

ÖrebroEn förlängd utbildning skulle i användas till fördjupa studenternasatt
kunskaper i socialt arbete och till föra utbildningen till magister-att upp en

i socialt arbete. Flera olika fördjupningsalternativexamen förordas, t.ex. psy-
kosocialt arbete, samhällsarbetesamhällsplanering, socialrätt och komperativ
socialpolitik inkluderande forskningsarbete på 10ett poäng.

Stockholm skulle på ökad tematisering ochsatsa specialisering inom t.ex.
områden socialt arbete med barn, invandrare flyktingar,och handikappa-som
de, äldre, frivilligt socialt arbete och socialt grupparbete. Tanken kurserär att

detta slag skulle fokusera socialt arbete både individ-,av organisa-ur grupp-,
tions- och sarnhällsperspektiv. Fördjupade kunskaper psykiska störningarom
hos människor liksom tid och för personlighetsutvecklandemera resurser

i utbildningen står ocksåmoment önskelistan.
Svaret fråganpå hur resurstillskott motsvarandeett termin skulleom extraen

Östersundanvändas i blir mernästan allt. Man vill gärna kommitténav att
arbetar bådepå förlänga utbildningen ochatt öka antalet timmaratt poängper
s.k. klientrelaterad tilldelning eller vårdpeng. Det skulle möjliggöra ökad
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tvingasföri ställetproblemområdenolika attinomspecialisering som numan
formernapedagogiskaprinciper. Degenerellaefterutbildningenlägga merupp

studenter-byggerundervisningtilländraskunnaskulle dessutom sommer
problem-och ärsamarbetsförmågaderasinlärning, tränaraktiva somegennas

socionomersmedöverensbättre stämmapedagogiksådanbaserad. En anses
aktivtÖkade möjligtdetockså göraskulle att merarbeta.sätt att resurser

ochförhållningssättpersonlighetsutveckling,studenternasmedarbetakunna
förmåga.empatiska

ochförtroendevaldamedibättre mötethävda sigkunnasocionomernaSkall
Umeå. detAttiförlängasutbildningenmåsteyrkesgrupper manandra menar

påställs kravdet ut-betyder änutbildning attförlängdkrav påställs meren
krav.tidensmedi taktväxlakunnaInnehållet måsteinnehåll.bildningens

med hänsynutbildning5-årigförespråkari UmeåInstitutionsledningen en
terminsmotsvaranderesurstillskottyrkesroll. Ettkomplexa ensocionomernas

föratillanvändasUmeåskulle i attsocionomutbildningen uppförlängning av
socialt arbeteiD-kursenbetydaskullemagisternivå. Det attpåutbildningen
fördjupning.avsevärdtillledabedömsvilketutbildningen,tillskulle läggas en

ochdiskuterasmåstehelheteninnebärasinskulle i attförändringsådan turEn
över.ses

i dag. Manlängdsocionomutbildningförespråkar somLund sammaaven
medfördjupningskurservalfrialäsamöjligheterfinnsredandet attatt nuanser

Önskemålefteralltmöjligheterstudenten attinriktningarolika ger -som -
Även 40påpåbyggnadskursensocionomutbildning.sinfördjupaochförlänga

önskarsocionomerför deutbildningstillskottgediget sombedömspoäng ettge
behandlings-socialtifärdigheterochkunskapersinautvecklaochfördjupa

dockbörmagisterexameniräknaskankurserUtbudetarbete. ensomav
utökas.

Studenterna7.4.2

Lund,iavgångsklassernafrånstudentersamlades1994decemberbörjanI av
Östersund dis-förSköndalsinstitutetÖrebro, och attStockholm,Göteborg,

Seminariet hadesocionomutbildningen.erfarenhetersamladesinakutera av
igenomfördesochLundiSocialhögskolanvidstudenternågrainitierats av

ochbristerfokuseratillsyftadeSeminarietframtidsverkstad. attform enav
angelägnatilli förslagskullestudentperspektiv och utmynnaförtjänster ettur

framtiden.iförändringar
ochmänniskosyndiskussionerliteoch förkorvstoppningmycket omFör

studen-frånkritikenhuvudsakligadenSå kanarbete.socialtiförhållningssätt
bristandekompetens,lärarnasocksågälldekritikenMensammanfattas.terna

iforskningenmellansambandochpraktikochteorimellanintegration svaga
grundutbildningen.undervisningenocharbetesocialt
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De önskemål fördes fram förändrad utbildning gällde bl.a. följan-som om en
de:

Individ-, och samhällsperspektivet bör hela utbildning-grupp- genomsyra
en.
Frågor moral och etik måste diskuteras under hela utbildningen.om
Krav på handledning under hela utbildningen.
Nya pedagogiska metoder studentengör till kunskapsproducent isom en
stället för kunskapskonsument.en
Individuell i stället för bunden studiegång.
Betald AT-tjänstgöring i stället för inbyggd praktik.

Under seminariet arbetade deltagarna i mindre kring vissa centralagrupper
frågeställningar.

En föreslog bl.a. procedur för intagningenav grupperna studen-en ny av nya
Gruppen bl.a.ansågter. ansökningshandlingarna bordeatt kompletteras med

personligt brev där den sökandeett redovisar sina motiv för söka till utbild-att
ningen, tidigare yrkeserfarenhet De sökande skulle därefter kallasetc. till en
anställningsintervju för ömsesidigt informationsutbyte i syfte förhindraatt
intagning studenter inte lämpar sig for socionomyrket. Att det saknasav som

för gallring olämpligaett system studenter försågs övrigtav ett stortsom
problem vissa studenter. De hävdade lärarna i allmänhet inte vill befattaav att
sig med problemet skjuter det framför sig till kursutan ellernästa till praktik-
handledarna fältet.på

Gruppen ansåg dessutom det första läsåret borde betraktasatt prövo-ettsom
år och studierna under denna tid skulle inriktasatt på studenternaatt ge en
ordentlig orientering socionomernas breda yrkesfált. Det skulle kunna skeom

kombination fältförlagda studier och och teoretiskagenom studieren av av
samhället välfárdsperspektiv. förstaEttett läsår med sådant innehållur ett
bedömdes väsentligt kunna underlätta studenternas möjligheter hitta framatt
till yrkesval.rätt

Kritiken lärarna handlade mycket derasmot möjligheter kombineraattom
sin undervisning med forskning. Studenterna ville ha goda pedagogeregen som

sin undervisningsskyldighettar på allvar inte lärare tvingadeär attsom-
undervisa för kunna finansiera sin forskning.att Helst allt villeegen av man
ha disputerade lärare kombinerar sin undervisningsskyldighet med for-som
skning och handledningsuppdrag, väljer forskningsämnen relevantaärsom som
för det sociala arbetets praktik och intresseradeär föra tillbakaattsom av
resultaten från sin forskning till grundutbildningen.

En arbetade på Studenterna itemat utbildningen.av grupperna som en resurs
Studenterna klart missnöjda med bli betraktade homogenattvar som en grupp
och klagade derasöver tidigare erfarenheter och kunskaperatt inte tillvaratogs
i undervisningen. Behovet handledning under hela utbildningen betonadesav
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starkt.mycketdessutom
nöd-redskap ärdedemskulleskolansigförväntadeStudenterna somatt ge

skolansstudenternayrkesroller. Förolikaikunnaför varvändiga att agera
tidigare kun-studenternasvidare påoch byggaomgestaltauppgift attsnarare

medkunskapergamlaersättaerfarenheter änoch nya.skaper att
Gruppensutbildningen.iinnehållet presenta-medarbetadeEn gruppernaav

för-faktakunskaperbehovetmycket utaninte såhandlade omtion meravom
börsådansocionom. Hosfárdigutbildad manväntningarna på personenen

sig mötaförväntakunna att

arbetsglädjeochkreativitet
framtidstroochoptimism

tänkandekritisktochanalytisktett
kunskapsökaförmåga att

solidaritetochsamarbete
självkärmedom
kunskap grupprocesserom

maktstrukturerkunskap om

korvstoppnings-föri ställetstudierfältförlagdadessutomförordadeGruppen
metoden.

vidskolanliknadeochomvärldsrelationerarbetade på tematEn gruppannan
både natio-iförgreningarmedochforskningochbåde fältimedträd rötterett

tillåtervänderständigtBetydelsennätverk.internationella attochnella manav
starkt.mycketocksåbetonadesnäringhämtaförträdet att ny

ställa kravansågssocionomutbildningenkvalitet påförbättradväsentligtEn
ökadbl.a.efterlysteStudenternautbildning.omstruktureradgrundenipå en

garanti förmöjligavgångsklassernainationellaoch sågvalfrihet ensomprov
minimikunskaper.sig vissatillägnatvalfrihetökadstudenterna trotsatt --

håller måt-inteutbildningarvilkavisadels kunnabedömdesSådana somprov
kvalitettill högrelederi sigkonkurrenspositivtillledakunnadels somtet, en

utbildningen.i
med någravidarearbetaenadesskildes attstudenternaInnan omman

kravetgällde bl.a.andra. Detallaviktigare änbedömdesfrågor varasom
detpåoch kravetAT-tjänstgöringen attbetaldahandledning, denobligatorisk

utbildnings-olikautbildningen harinnehållvilketdokumentionfinns om
orter.

7.4.3 Kommunerna

kommitténseminarierregionalavid dediskuteradesfrågor somdeEn somav
frånutgickDiskussionen ettsocionomutbildningen.1993anordnade hösten var

SocionomutbildningenUHA-rapportenOmnämndatidigaredenhämtatcitat ur
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UHÄ-rapportoch förslag,översyn 1988:1 och sammanfattade densom-
kritik riktats utbildningen från Av citatet framgickavnämarna.mot bl.a.som

från socialtjänsthåll bedömde deatt nyutexaminerade socionomernaman att
saknade såväl förmåga ochmöta kommunicera med människor förmågaatt som

fram och skriftligt strukturera fakta.att Deta ansågs också ha för lite kunskap
andra verksamheter, barnomsorgen, äldreomsorgen och hälso- ochom t.ex.

sjukvården. Andra brister påtalades gällde socionomernas förmågasom att
hantera grupprocesser.

De synpunkter fördes fram vid de regionala seminarierna bekräftade tillsom
UHÄ-rapporten.viss del de brister påtalats i Flera talare ansågsom t.ex. att

socionomerna har otillräckliga kunskaper i utredningsmetodik och dokumenta-
tion och de har svårt handskas med språket överhuvudtaget.att fram-Detatt
fördes också nyutbildade socionomer ofta har låg stresstolerans.att Deras
förmåga kommunicera med andra människor uppfattadesatt däremot god.vara

De flesta yttrade sig ansåg socionomutbildningen med sin breddattsom ger
god teoretisk grund för socialt arbete. Att de nyutexaminerade socionomer-en
har svårt klara jobbet socialsekreterare tillansågsatt del bero påna som stor

kommunerna själva. framkomDet bl.a. kommunerna har svårt ställaatt att upp
med bra praktikplatser. Man sigansåg varken ha tid eller ork sigatt ta an
praktikanterna det de förtjänar.sätt Majoriteten de kommunersom av som
deltog vid seminarierna tillämpade inte heller några särskilda rutiner för inskol-
ning nyanställda socialsekreterare. Endast några kommuner hadeav t.ex.
utarbetat särskilda introduktionsprogram. Det betyder oerfarna socio-att unga,

kan bli ställda inför uppgiften handlägga komplicerade ärendenattnomer som
de inte kapabla för. sådanaär I situationer behöver de handfast arbetsledning.
Det fanns emellertid för socialsekreterarna inte heller får tillräckligtatten oro
stöd sina arbetsledare sedan deras ansvarsområde utvidgats med admi-av nya
nistrativa och ekonomiska arbetsuppgifter. I anslutning därtill pekades också på
behovet utbildningslinje för arbetsledare. Behovet handledningav en externav
föreföll dock väl tillgodosett.vara

Av de yttrade sig socionomutbildningens längd och innehållpersoner som om
ansåg majoriteten utbildningen bör minst 3-årig ochatt den bör haatt ettvara
brett innehåll där teori och praktik börDet dessutom finnas starkvarvas. en
koppling både till fält och forskning.

Socionomutbildningen uppfattades allmänt utbildning för generalister.som en
Den verklighet socionomerna i allmänhetmöter ansågs kräva vadänmer en
generalist kan Om behovet och formerna för specialisering fannsge. av en
olika uppfattningar.

En del hävdade utbildningen bör specialiseradatt och den denattvara mer av
anledningen bör förlängas. Majoriteten uppfattade emellertid läkarutbildningen
med krav på AT-tjänstgöring bättre modell. Man menade sociono-attsom en

bör ha yrkesarbetat några år innan de specialiserar sig. Någon föreslogmerna
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legitimation.specialistutbildning för2med krav årsyrkesverksamhet på3 års
meningardeladedet fannsuppslutningbredfick ävenModellen omomen

legitimation.kravet på
social-försjälva måstekommunernamenade ocksåMan ta ett stortatt ansvar

handled-medständigt byggakompetensutvecklingsekreterarnas attgenom
viktigansågsSpecialistkompetensenarbetstid.betaldfortbildning påning och

möjligheterför socialsekreterarnassamhället ochisocialtjänstens attför status
legitimerade yrkes-andraochläkaremed psykologer,i kontaktenhävda sig

utövare.
därmed väcktessambandtal. Ifördes också påförpraktikgamla kravetDet

Andra önske-praktikplatser.finansiering sådanastatligfråganbl.a. avom en
grundutbild-tilltillträdefornedre åldersgränsgälldefördes frammål ensom

arbetslivserfarenhet.visskrav påningen samt
sammansättning.yrkeskårens homogenafrågaEn togs upp varsomannan

livserfa-begränsadmedsocialsekreterarefordet svårtmenade ärMan att unga
haviktigtdetdärför ansågsförtroende. Justallmänhetensvinna attrenhet att

yrkeskate-olikablandningocksåocharbetsgrupperåldersblandade gärna aven
ställetimed ekonomersida vid sidaarbetakunnaSocionomer börgorier. t.ex.
redo-kommunernabehövs. Enkunskapsig all denskaffaför själva avatt som

fáltverk-förLO-arbetaregamlaanställagoda erfarenheterocksåvisade attav
före-beskrevsFinlandprojektverksamhet.formeroch olikasamhet ensomav

område.på dettagångare

intressenter7.4.4 Andra

statliga verkkommunsidan,förföreträdarekommitténinbjöd1994decemberI
kunska-behovetdiskuterahearing förtillorganisationerfrivilligaoch att aven

yrkesmråden.olikainomsocionomutbildad personalhosoch färdigheterper
kommunförbun-SvenskarepresenteradverksamhetenkommunalaDen avvar

Fältarbetarnasförening,Familjerådgivarnasförening,Skolkuratorernasdet,
Örebro, förening.sarnhällsarbetarnasrepresenteradeiCesamförening och som

SiS, Ar-institutionsstyrelseStatensförocksåfannsplatsPå representanter
Kriminalvårdssty-RFV,RiksförsäkringsverketAMV,betsmarknadsverket

ikuratorsförening,och SvenskSIVinvandrarverkKV, Statensrelsen som
organi-frivilligasjukvården. Dehälso- ochrepresenteradesammanhangdetta

för frivilligtbranschorganisationen Forumrepresenteradesationerna avvar
ochStadsmissionenmedlemsorganisationerhar 17arbete,socialt samtsom

Frälsningsarmén.
följandeformulerats påhademed inbjudanskickadesfrågordeEn utsomav

sätt:
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Vilken policy för kompetensutveckling skulle föredra tillämpadeDu att man
inom Ditt yrkesområde

högskolan examinerar färdig personal relativt självständigt kana Att som
utföra arbetsuppgifter anställda Din arbetsplats.de åvilar pådesom

b personal successivt inskolasAtt högskolan examinerar grundutbildad som
alternativtDin arbetsplats högskolestudier internpå parallellt med fortsatta

utbildning.

alternativ också enigaI samtliga deltagare förordade Mångastort sett var
socionomutbildningen tidigare bör omfatta handledda praktik-tvåattom som

perioder.
radi-Svenska kommunförbundets presenterade idéskissrepresentant en om en

studiegång 2-årig grundutbildning med ökad betoningkalt annorlunda breden-
studierna skulleutredning, utvärdering och dokumentation. teoretiskapå De

avlönad allmäntjänst-enligt Kommunförbundets idéskiss följas årsettav par
handledd klinisk praktisk tjänstgöringgöring eller annorlunda uttryckt --

AT-tjänstgöringen inom läkarutbildningen. En sådanmotsvarandenärmast
kompletteras med möjligheter till specialisering i formbreddutbildning skulle

vidareutbildningvidareutbildning. Som exempel lämpliga inriktningarpå påav
nämndes

förändringsarbetepsykosocialt
anställningar inom försäkringskasseväsendetrehabilitering för

forskningsförberedande kurs
social administration

och utvärderingsarbetekvalificerat utrednings-

kommunförbundets framhöll också betydelsenSvenska representant av en ny
handledning socionomer under utbildningintroduktion och såvälpolicy för av

underströk bl.a. betydelsennyutexaminerade socionomer. Han attavsom
möjligtintroduktion detarbetsgivarna särskilda göravsätter för somresurser

övrigtförutsättningar. Vad iarbetsuppgifterna efter individensatt somanpassa
kom fram redovisas i bilaganärmare

jämförelser7.5 Vissa internationella

socialt arbete i Sverigefullt jämföranaturliga skäl inte möjligtDet är att utav
i Frankrike harTravail Socialmed socialt arbete i andra länder. t.ex. en

Social isvenska, betydelse Workbetydligt omfångsrik, delvis lik den änmer
yrken medanflertal olikaStorbritannien. franska omfattarDen etttermen

likvärdiga och utbytbarai TysklandSozialarbeiter och Sozialpedagog är
lagstiftning det också mycketiutbildningar och kompetenser. Skillnader gör
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jämförelser olikasvårt mellan länder.göraatt
det naturligtvis jämföra utbildningar mellan länder-På sätt är svårt attsamma

Det inte exakt fastställa vilka skolor och utbildningar skallgår attna. som
räknas in vid jämförelse med den svenska socionomutbildningen.en

Som framgår den schematiska bilden sida finns alltpå detnästa trotsav
likheter utbild-ganska mellan europeiska utbildningar vadstora t.ex. avser

ningens innehåll praktik.längd, och krav Det visar också kommenterarnapå
följande sidor.på

7.5.1 Storbritannien

brittiska utbildningen socialarbetare,Den högre motsvarande svensk socio-av
har under förändringar. Tidigare farmsår genomgått storanomexamen, senare

utbildningen inom universiteten ochbåde de s.k. polytechnics-högskolor-
för inlemmades i universitetssfáren. för-några år sedan Trots dennasomna

kvalifice-ändring finns det olika för den vill utbilda sig tillgåvägar att som
rad socialarbetare i Storbritannien.

Om uppfyller vissa krav för högskolestudier jämförbara med kraven förman
i Sverige till de fyraåriga ihögskoleprovet kan söka någon kursernaavman

utbildningsocialt arbete degree course. kan betraktas denDenna egent-som
liga motsvarigheten till den socionomutbildningen och samtligasvenska avges
33 universitet. Platsantalet dock mycket begränsat. De flesta universitetär tar
endast in 25-30 studenter varje termin.

Om den vill utbilda sig till socialarbetare redan har högskoleexamensom en
Bachelorfil.kand. i samhällsvetenskapligt utbildningkan dennaämneett
kompletteras med ettårig post-graduate-kurs i socialt arbete.en

har grundexamen-utbildning i inte inomDen ämnensom en som ryms sam-
tvåårig post-gradua-hällsvetenskaperna komplettera sin medmåste examen en

te-utbildning för godkännas socialarbetare.att som
vissafjärde alternativet innebär under förutsättningar,Det att om manman

fyllt 25 viss mognad tvåårig utbildning före-har och har gårår etc., utanen
utbildning kombinerasgående högskolestudier non-graduate. Denna kan med

deltidsarbete.
i socialarbetare godkännande-Avgörande utbildningssystemet centralärav en

Diplomaordning för utbildning i kvalificerat socialt arbete kallad in Social
Qualifica-DipSW nyligen den gamla CQSW Certificate ofWork ersattsom

Central Council Educationtion in Social Work, och administreras forsom av
för anställningand Training Social Work. Detta diplom förutsättningär en

flesta tjänster kvalificerade socialarbetare i Storbritannien.de allra för
inriktning DipSW.Studiepraktik obligatorisk i alla utbildningar medär mot

ungefär studietiden i tvååriga kurserna ochPraktiken halva de drygt ettupptar
i fyraåriga utbildningen. Vid enstaka universitet finns det ocksåden någotår
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möjlighet erhålla fil.kand.-examen i socialt arbete Bachelor of Socialatt en
Work inte omfattar någon praktik.som

7.5.2 Tyskland

Utbildningen for socialarbetare i Tyskland fyraårig högskoleutbildningär en
vid s.k. Fachhochschulen, ligger utanför universiteten. Studierna kansom
bedrivas på två sätt.

Dels finns möjlighetdet studera vidår högskolan och därefter självatt tre
ordna praktikplats för godkänd praktik under praktikanterår. Dessa haretten

avtalsreglerad anställning med lön ungefär 60 % lönenmotsvararen en som av
för färdig socionom. andra alternativetDet utbildningar inkluderarären som
det fjärde praktikåret då den studerande försörjer sig vanlig studielön.på För-

det avslutande praktikåret ingår också praktik utbildningen.iutom annan
Fjärde terminen inleds med veckor lång praktik. Därefter studi-en sex varvas

Ävenmed praktik dagar itvå veckan under lokala variationerår.etterna om
kan förekomma mellan de förbundsländerna de former härärsexton som
beskrivs i princip for socialarbetarutbildningen i Förbundsrepu-gemensamma
bliken Tyskland.

Studierna avslutas med Diplom-Sozialarbeiter eller Diplom-examen som
Sozialpädagoge. Efter avslutad praktik ett med praktiklön, såvida praktikenår
inte ingått i studierna före de examinerade statligt erkännandeettexamen, ges

uppnåddpå kompetens kvalificerad socialarbetare i form slagsettsom av
certifikat, Staatliche Anerkennung, krav för offentlig anställningär ettsom
och skyddad titel.en

7.5.3 Frankrike

Frankrike kan socialtI orienterade yrken delas in i två huvudgrupper. Den ena
har huvudsakligen pedagogiska uppgifter och stöd barn ochgruppen ger

ungdomar inte får tillräckligt stöd inom familjen. I denna ingårsom grupp
daghemspedagoger, personal vid lekskolor, speciallärare och liknande yrkes-

också Délégué liberté surveillée ungefärå motsvarargrupper men som
frivårdsinspektörer.svenska

andra inriktadDen yrken stöd till enskildaär på ellergruppen som ger grupp-
individer. Bland dessa finns Assistante de service social socialassis-er av

Counseillertenter, e économie sociale familiale familjerådgivare ocheten
Animateurs.k. social ungefär sociala påverkare.

Assistant social den liggerär svenska socialsekreterare.närmastgrupp som
Det finns 52 socialhögskolor för utbildning franska socialassistenter. Deav
allra flesta privata beroende statligt ellerär offentligt ekonomisktannatmen av



Socionomutbildningen 85

för mellan 100 och 200 elever. FörVarje skola har i allmänhet platsstöd. att
fyllt 25gymnasiekompetens eller hakomma utbildningen hain på måste man

särskilda inträdes-ställs också kravha yrkeserfarenhet. Detår och 5 års
varje vilkagenomförs 000 sökande år,Inträdesprovet 11 av unge-prov. av ca

fär utbildningen.2 000 får tillträde till
animateurfamiljerådgivare ochsocialassistenter,Utbildningens längd för

statligför utbildningarna fastställsstudieplanår. Enär tre av engemensam
delas olikaStudiepraktiken omfattar månader. Den kan påmyndighet. 14 upp

Vid examinationen erhåller studentenomfattar normalt perioder.sätt tremen
Social.Assistannte de Servicediplom Diplom dEtat desärskiltett

7.5.4 Holland

jämföra med svenskaöverblicka ochholländska utbildningen svårDen är att
utbilda sig antingen i socialtväljaförhållanden. Holländska studenter kan att

samhällsarbete eller socialtochellt socialt arbete, ungdoms-arbete, kultur
studier. Allafinns 36 högskolor erbjuder sådanai arbetslivet.arbete Det som

utbildningar räknas ocksåakademier. Till dessaprivata och 21 socialaär är
ungdomsfrågor.fritidsledare ochutbildningar för

utbildning-omfattar helafyraårig. Studiepraktiken årUtbildningen år ett av
studentenexamination erhållerutbildning och avslutandeEfter avslutaden. en

diplom.ett

7.5.5 Norden

sociono-statlig legitimation förnordiska land harIsland det endaär som en
mersocialrådgivare.

utbildnings-till universitet därFinland knuten åttaSocionomutbildningen i är
yrkestitelnmagistergrad medUtbildningentiden 4,5normalt år.är ger en

Helsing-Socialhögskolan ikommunal- ochsocialarbetare. Vid svenskaDen
socionomexamen.modell 3,5 ochfors utbildningen efter svensk årär ger

Vetenskaplighet i utbild-studierna.fjärdedelSocialt arbete drygtutgör aven
kompetens.det gäller lärarnasviktigt mål och prioriterasningen närär ett

möjligheter till speci-med vissagenerell kompetens,Utbildningen bred,ger en
studierFältförlagdarehabilitering. prövasalisering i nätverksarbete ocht.ex.

teori och praktik.integration mellanför gradhögrenåatt aven
högskolor. Utbild-fem självständigai Danmark knuten tillUtbildningen är

Ålborgs 3,5den år. Ut-universitetscenter där ärningstiden 3 vidårär utom
socialrådgiver. Innehåll ochbildningen leder fram till upp-en examen som

fastställt isammansättning centraltläggning liksom krav lärargruppens ärpå en
lika huvud-innehåller i1978. Utbildningenkungörelse från stort sett tre stora
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delar: samhällsvetenskap, juridik beteendevetenskap med teorier ochsamt
i socialtmetoder arbete. Integration teori praktik ioch centralt utbild-ärav

ningen. Under den första terminen arbetar studenterna olika projekt utifrånmed
sociala och samhällsmässiga förhållanden. Studiepraktiken omfattar termin.en

Grundutbildningen för sosionomer i vid högskolor.Norge elva Utbild-ges
ningen treårig och omfattar utifrån Rådet forär högskoleutdanning innenen av

och sosialfaghelse- for alla högskolor fastställd ramplan: samhälls-gemensam
vetenskap 20 veckor; juridik socialpolitikoch 20 veckor; beteendevetenskap
drygt 16 veckor socialt 64arbete veckor inklusive praktik 28 veckor,samt

20 veckor klientarbete.skallvarav vara

7.6 Sammanfattande bedömning

utgångspunkterAllmänna

Socionomutbildningen har unik profil inom högskolan. Utbildningen ären
tvärvetenskaplig och innehåller discipliner.akademiska Teori och prak-många
tik skall integreras liksom forskning och ämnesteori. Socionomernas breda
yrkesfält komplicerar saken ytterligare. Det finns mycket studenternaså som
behöver läsa och sig i och utbildningsuppdraget till deträna gör ett mersom av

inom högskolan.komplexa Det naturligtvis skapa fungerandesvårtär att en
utbildningsstruktur någorlunda tillgodoser alla dessa krav.som

visar samtliga skolor har lagtVår genomgång arbete påatt attett stortner
utbildningen till den verklighet Utbildningenstudenterna.möteranpassa som
organiseratshar studenterna tidigt får kontakt med yrkesverksammaså attt.ex.

fältet och kurser har innehåll direkt till socialtjäns-på många knyterett som an
uppgifter. I dag ställs det också krav studenterna skall tillägna sigpå atttens

kunskaper i vetenskaplig teori och metod. Sådana kunskaper kan tyckas onödi-
denför inte tänker bli forskare behövs enligt bedömning bådevårga som men

individuellt inriktade följai det utredningsarbetet och i arbetet med ochatt upp
utvärdera socialtjänstens insatser.

finns enligt ingen anledning socio-Det vår bedömning i grunden förändraatt
nomutbildningens profil. synpunkter förts fram från lärare ochDe studen-som

ioch intressenter vittnar vissakommuner andra dock att momentter, om
utbildningen behöver förstärkas.

utbildningssystemet har vuxit fram under innebärDen på årsyn som senare
tilltyngdpunkten i grundutbildningarna har förskjutits från färdigutbildningatt

människageneralistutbildning. En sådan inriktning skapar möjligheter for varje
arbetsplatsanpassad kompetens samtidigt möjligheten relativtfåatt atten som

komma in bibehålls.snabbt i arbetet arbetsplats Enligtpå våren annan upp-
fattning utbildningssystemet medförbör stödja sådan utveckling. Det docken
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förarbetsgivarnasochutbildningsinstitutionernasmellangränsenatt ansvar
klargöras.färdigutbildning måste

utformasi framtiden börsocionomutbildningenVi ävenatt som enanser
forsk-yrkesförberedande ochbådei daggeneralistutbildning och varasom

ochbåde kommunalavi också stödfråga harningsförberedande. dennaI av
examinerar grundut-föredra högskolansigarbetsgivarestatliga attsagtsom

fardigutbildad personal.bildad föri stället
omfattaroch bådeområdeyrkesfaltSocionomernas spänner över ett stort
nödvändigtdetoch individnivå. Det görsamhällsnivå,uppgifter på attgrupp-

förberedasi första hand börarbetsuppgiftervilkaändå någotsäga somom
utbildningen.under

lagd vidtyngdpunktenuppfattning haskall enligt vårSocionomutbildningen
utbild-betyderi samhället. Detindivider ochenskildamedarbete attgrupper

rolleni vid bemärkelse,handläggarerollenningen bör fokusera på somsom
bedrivafåltarbetare medrollenkuratorbehandlare och att grupp-ansvarsom

socialt arbete.områdesinriktatoch
uppgiftersocialtjänstens påinnebärsocialtjänstlagförslag tillVårt att sam-ny

fortsattsocialårlighuvudsak gällatill ihällsnivå preciseras rapport,att en
sociala konsekvens-förplanering ochmedverkan i kommunens attett ansvar

förändringarsamband med besluttill stånd i störreanalyser kommer avom
enligt bedöm-uppgifter vårkommunal verksamhet. Dessa ärfysisk miljö eller

utbild-andrafinnsnybörjaruppgifter för socionom. Det månganing inga en
arbetsuppgifter.för sådanabättre grundellerningar lika god ännusom ger en

uppmärk-och i ställetgrundutbildningenunderDe bör därför kunna tonas ner
påbyggnadsutbildning.fortbildning ochförinom ramensammas

principiellt viktiga frågor.iredovisar vi någraföljande vårdetI syn

behörighetSärskild

direkt eftersocionomutbildningeninmöjligt komma pådag detI är att gym-
olikaolämpligt. Kritikerna hartycker detta ärfinns månganasiet. Det attsom

tidigarebör införa krav pådel villgälla i stället. Enuppfattningar vad somom
och förespråkarlivserfarenheträcker medtycker detyrkeserfarenhet. Andra att

seminariet i Rön-Studenterna påtill utbildningen.för tillträdeminimiålderen
kompletterades medansökningshandlingarna76ninge se såg gärna att per-s.

möj-lärare och studenteranställningsintervjuerochsonliga brev ensom ger
framtida yrkesval.reflektera studentenslighet tillsammans Överatt

särskildi frågaskall gällavadsjälv bestämmaVarje skola friär att omsom
Ändå undantag föröverallt medurvalskriteriertillämpasbehörighet. samma

motsvarande minstyrkeserfarenhettidigareSköndal kräverSköndalsinstitutet.
kravställer dessutomheltidsarbete ochsammanhängandefem månaders

Såvittutbildningen.tillmotiv för sökaredovisa sinaskriftligtstudenten attatt
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känt fungerar detta till belåtenhet för allasystem parter.
införaAtt anställningsintervjuer skulle längre. finnsgå Häratt ett stegvara

det erfarenheter hämta från polisutbildningen och prästutbildningenatt t.ex.
också från läkarutbildningarna Karolinska institutetpå i Stockholm ochmen

Hälsouniversitetet i Linköping. De båda universiteten ihar haftnågra år en
lokal antagning särskilt urval, där del studenterna läkarlinjenpågenom en av

in efter kompletterande skriftligt och intervjuer. Syftet studen-tas är attprov
personliga förutsättningar för yrket förväntningaroch utbildningenpåternas

skall in. De sökande fårvägas skriftligtgenomgå omfattarett prov som en
levnadsbeskrivning och motivering till varför vill bli läka-uppsats, en en man

Därefter ungefär hälftengår vidare till intervju. Studenter antagits tillre. som
utbildningen dettapå har lägre snittbetygsätt övriga. lägreän De betygen har

intedock påverkat studieresultatet. klarar sinaDe minst lika bratentamen som
andra studenter, studieuppehållen färre och avhoppär några existerar knappast
alls. intagningsförfarandetDet har också lett till saknarattnya personer som
empati och intresse för människor och utbildningen enbartsom ser som en
karriärväg, har gallrats bort. funderarMan på fullt så allaatt ta steget ut attnu

Ävenmedicinstudenter in dettapå läkarutbildningensätt. i Umeå och Göte-tas
borg planerar in studenter på liknande sätt.att ta

Vi yrkeserfarenhet bör betraktas merit inte bereddaärattanser som en men
ställa formella krav tidigarepå yrkeserfarenhet för tillträde till socionomut-att

Ävenbildningen. andra erfarenheter, längre utlandsvistelser kan enligtt.ex.
bedömningvår värdefulla i det sociala arbetet. Samtidigt det viktigtär attvara

diskutera hur från skolans sida kan undvika för socialt arbete olämpli-attman
söker sig till och fullföljer utbildningen. Vi skulle önska attga personer man

försök forpå intagning studenter tillprövar socionomutbildningenett system av
liknande det tillämpas för intagning medicinstudenter i Stock-system som av
holm och Linköping. Möjligheten genomföra sådant försök tilläratt ett stor
del resursfråga det kan finnasockså andra problem. Det kan t.ex.en men vara

finnasvårt bra urvalskriterier och organisera intervjuer i skalaatt att stor men
Ävendetta bör inte hindra sig fram. försökprövar sådantatt ettman om

kort sikt skulle kräva resursförstärkning kan det lång sikt blipå bespa-en en
ring det leder till minskat antal studieavbrott.ettom

harI dag skolorna inga formella möjligheter olämpligaavstänga student-att
från undervisningen. Studenter kan följa med i undervisningener som men som
personliga skäl inte lämpade för arbete människorär med kan inte hindrasav

fullföljafrån sina teoretiska studier och kan inte heller praktik. Dettavägrasatt
förhållande upplevs problem bland både lärare och studenter och dis-ettsom
kuteras också inom andra utbildningar. Problemet inteär numerärtstort sett

kan leda till allvarliga konsekvenser i arbetet med enskilda klienter.ytterstmen
Enligt bedömningvår kan det finnas skäl ordningövervägaatt en ny som
innebär formell möjlighet för skolans ledning på vissa villkor avstängaatten
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uppenbart olämpliga studenter från fortsatta studier. Ett sådant beslut kan
naturligtvis få mycket långtgående konsekvenser för studenten i fråga och
kräver därför klara riktlinjer inte för godtyckliga bedöm-utrymmesom ger
ningar. Beslut avstängning bör också kunna överklagas i särskild ordning.om

Innehållet i utbildningen

Socionomutbildningen måste ligga fore praktiken för kunna tillgodosesteget att
behovet generella kunskaper med anknytning till nationell och internationellav
forskning. Verkligheten förändras emellertid snabbt och ställer krav på nya
kunskaper. Man kan knappast förvänta sig socionomutbildningen också kanatt
hålla jämna med behovet praktiska kunskaper inom olika verksamhets-steg av
områden. Behovet sådana kunskaper i förstamåste hand tillgodosesav genom
den fortbildning arbetsgivarna erbjuder sina anställda.som

iAtt detalj diskutera vad socionomutbildningen innehållaskall inteär me-
Ändåningsfullt. väljer vi lyfta fram vissa i utbildningen viatt moment som

bedömer grundläggande betydelseär för möjligheterna socionom-utövaattav
yrket. Vi vill också understryka betydelsen det skapas forumattav som ger

möjligheter diskuteraavnämarna behovet förändringar både grundut-att av av
bildningen, fortbildningen och vidareutbildningen.

Välfärdspolitisk grundkurs

En sådan komponent studier i samhällskunskapär välfárdspolitik.och Oavsett
vilket yrkesområde väljer socionom krävs det samverkar medattman som man
andra yrkesgrupper för lösa sina uppgifter och för effektivt utnyttjaatt sam-
hällets I sådant perspektiv detär viktigt känna till hur välfär-ett attresurser.
den organiserad, uppgifterär vilka åvilar landsting och kommunerstat,som
och vilka villkor gäller för olika yrkesroller. Vi skulle studi-gärna attsom se

i samhällskunskap och välfárdspolitik koncentrerades till det första läsåreterna
och i dag integrerades med fältförlagda studier. Sådana studier skulle syftasom
till studenterna överblick de verksamheter bedrivs olikaatt överge en som av
huvudmän; vilka mål gäller för verksamheten, vilka lagar vilkastyr,som som

kommer i kontakt med verksamheten, i vilka yrkesroller sociono-grupper som
rekryteras till verksamheten välfirdspolitiskaDenna grundkursmer osv.

skulle i fallså omfattanärmast för arbetsmarknadspolitik, in-statens ansvar
vandrar- flyktingpolitikoch kriminalvårdspolitik också försäkrings-samt men
kassornas verksamhet, landstingets för hälso- och sjukvård, kommunensansvar

för olika i samhället och sist, inte minst, det frivilligaansvar grupper men
sociala arbetets ställning och omfattning. Enligt vår bedömning skulle kursen
med sådant innehåll värdefull både för val praktikplats och fören vara av
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studenterna godastudierna. skulle ocksåinriktningen de fortsatta Denpå ge
sitt framtida yrkesval.funderamöjligheter gång överatt extraen

Handläggning och dokumentation

betyderden offentliga sektorn. Detflesta socionomer arbetar inomDe att
myndighet i frågatill gäller försocionomer också känna vadmåste omsom en

serviceskyldighetdokumentation,och sekretess, handläggning ochoffentlighet
utbildningen förstärkas i denna del. Detbedömning behöverEnligt vårosv.

dokumentation enskilda ärenden.handläggning ochgäller inte minst av
otillräckliga kunska-enligt bedömning generelltSocialsekreterarna har vår sett

tillsynsmyndigheternas genomgångarområde. visar bl.a.detta Detpå avper
insatser dokumenterassocialtjänstens ärinom socialtjänsten. Attpersonakter
dokumentationen behövsför enskildes rättsäkerhet. Menbetydelse denstorav

följa och utvärde-både i arbetet medandra skäl. Den behövsockså att uppav
gäller ocksågrund för tillsynsarbete. Detverksamheten och statenssom enra

myndighetsutövning.inslagverksamheter medandra av

Ökad professionellt förhållningssättsjälvkännedom och ett

nödvändiga i alla yrken. Men detpåståendekunskapFaktakunskap eller är
personligempatisk förmåga ochocksåfaktakunskapbehövs inte bara utan

nödvändigt dis-detväljer socionomyrket. Det görmognad hos dem attsom
i profes-socionomutbildningen kanför tränashur inomkutera ettman ramen

och empatisk förmåga.självkännedomförhållningssätt bygger påsionellt som
vid Institutio-Lisbeth Johnssonbehandlatsfrågeställning har bl.a.Denna av

diskussionutbilda socialarbetare. Eni Göteborg Attför socialt arbete omnen
1990:3.professionsmodell, Rapportutbildningsmodell ochförhållandet mellan

undervisa ochsamband mellanJohnsson det finnas sättetEnligt måste attett
Towle,refererar bl.a. till Charlotteundervisardet på. Hon case-en avman

pedagogiken1950-talet betonaderedan påworkmetodikens företrädare, attsom
professio-utformas med hänsyn till vadprofessionutbildning till måstei enen

undervisayrkesutbildning kan inte på sättkräver. I somsammamanennen
Inlärningsteorier eller pedagogis-utbildning.generelli allmän ellergör enman

skolundervisningfrånerfarenhet allmänkunskap ochka teorier baserade på
yrkesutbildningen. Varje yrkes-tillprövning förasinte särskildkan överutan

utbildningsmodelli sinspeciell. innebärutbildning dessutom Detär tur att en
sociala arbetetdet ärprofession inte för Iförkan bra annan.men enenpassa

relationenDärför ocksåklient central. ärmellan socialarbetare ochrelationen
befrämjasyftar tillsociala arbetetTowle. Detlärare-elev central, attmenar

därföri socialt arbeteUndervisningen måsteutveckling.klientens ochväxt
beskriver hurTowleoch utveckling. Vad är,befrämja elevensockså växt att
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lär i hög grad påverkar hur den studerande i utövandet sinutman senare av
profession kommer bete sig. Genom den pedagogik väljer läratt utman man

förhålla sig.mönster kvaliteterDe viktiga i utövandetäratt som av en pro-
fession utvecklasmåste i undervisningen. Detta bästgör under-attman genom
visningen utformas tillpå professionsutövningen likartat Så långtsätt.ett
T0wle.

En de slutsatser Johnsson drar följande: Kanske detär så varjeärav attsom
kurs måste analyseras dess syfte och innehåll, innan de pedagogiskanoga,
metoderna bestäms. Den slutsats själva drar studenternas kunskaperär att
och erfarenheter tillvaramåste i utbildningen, vissa delar undervis-tas att av
ningen bör bedrivas processinriktat i små och studenternas behovattgrupper av
handledning tillgodosesmåste i rimlig omfattning.

De synpunkter förts fram lärare och studenter visar utbildningenattsom av
behöver fördjupas i denna del. Det behövs samtalsövningar och labo-mer av
rativa också ökat för diskussioner i moraliska, etiska,moment utrymmemen

och livsåskådningsfrågor. Undervisningen Sköndalsinstitutetpåtros- anses
allmänt föredöme i detta avseende.ettvara

utbildningenAtt skall innehålla syftar till ökad självkännedommoment som
och professionellt förhållningssätt grundat empatisk förmågapå bör enligtett
vår bedömning komma till uttryck iäven högskoleförordningen. Det betyder

kraven för socionomexamen vissai avseenden bör kompletteras medatt en
krav redan i dag gäller för socialapå omsorgslinjen ochsom en examen som
lyder:

För erhålla social skall studenten ha förvärvat deatt omsorgsexamen
kunskaper och färdigheter, den personliga utveckling och den empatiska
förmåga kritiskadet tänkande krävs för det socialasamt som omsorg-
sarbetet.

tilläggEtt sådant skulle enligt bedömningvår kunna motivera förstärkten
resurstilldelning.

Vägen viktigare måletär än

Att hur skaffar sig kunskaper viktigare tillägna sig detalje-är änveta attman
rade kunskaper snabbt blir inaktuella. Samtidigt också behovetmåstesom av
grundläggande faktakunskap tillgodoses. Det betyder föreläsningaratt rena
måste med handledda självstudier. Det ligger i sakens vissanatur attvarvas

i undervisningen kräver medverkan lärare har för-näramoment ettav som
hållande till den sociala praktiken och andra kräver medverkanatt moment av
lärare från helt andra kunskapsområden. Det viktiga undervisningenär att som
helhet betraktad bygger ständigpå växelverkan mellan teori och praktik och

forskningen i socialt arbete återförs till grundutbildningen.att
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AT-Uänstgöringocheller betaldstudiepraktikHandledd

viktigastedeuppfattningenligtstudiepraktiken vårhandledda ärDen ett av
sigvisar skolorna prövargenomgångsocionomutbildningen. Våriinslagen att

Enligt be-praktik. vårbehovettillgodosemodeller förtill olikafram att av
debestämda slutsatserför tidigt dra någraemellertiddömning detär att om

meddetintei dag. Det går sägamodeller prövas systemetatt om nyasom
praktiktermins handledd ärendakombination medstudier ifältförlagda en

praktikterminer.handleddamed tvådet gamlaellerbättre änsämre systemet
förstället ellerAT-tjänstgöring ifrågan betaldvisargenomgångVår att om

väckts bådestudiepraktik haroavlönadhandleddtillkomplement avettsom
underoch studenterkommunforeträdareenskildakommunförbundet,Svenska

Även AT-tjänst-motsvarighet tilltankenvi tilltalas påarbetets gång. enav
praktik kan svårsådaninserläkarutbildningeninomgöringen att varaenmen

kunnamodellsådanSamtidigt skullefinansiera.organisera ochbådeatt en
AT-studenter. Detförhandledarekarriärvägskapatillbidra att somen ny

försvinner in iellersocialtjänstenlämnarsocialarbetareskickligafaktum enatt
kunskaps-ochför kompetens-hindervikarriäradministrativ ett stortsomser

hindrafördärför prövasOlika måstesocialtjänsten. vägarutveckling inom att
utveckling.sådanen

sambandAT-tjänstgöring har närabetalduppfattat kravet påVi har ettatt
förutsättningar.individensarbetsuppgifterna eftermöjlighetenmed att anpassa

börellervarken kannyutexaminerad socionomsjälvklartdetFör är att enoss
Olikakollega.erfarenkomplicerade ärendenförha merasom enansvarsamma

undantagi praktiken mångatill göremellertidbidraromständigheter att man
princip.från denna

ställa kravarbetsgivaren ochvända blickenanledning attDet motattger oss
socionomer.nyutexamineradefortbildninghandledning ochintroduktion,på av

perspek-in. sådantfärdigutbildning lförarbetsgivarenskommer ettHär ansvar
arbetsorganisatorisk frågalikavälAT-tjänstgöringtiv frågankan som ensesom

fråganintar iståndpunktvilkenOavsettutbildningsfrâga. sermansom en
handleddadenstudierna ochfältförlagdaför deformernaangeläget,det attsom

sammanhang.iutvärderas och närmarestudiepraktiken övervägs annatett

kunskaperfördjupadeBehovet av

hand-utsträckningsocionomutbildningen har iriktatskritikDen stormotsom
specialist-behovettillgodosertillräckligt välutbildningen intelat att avom

kunskaperbådeverksamhetsområden. Det krävsolikainomkunskaper om
metoderteorier ochkunskaperochi samhälletolikahosbehoven omgrupper

kunskapergodafar illa krävermed barnarbete. Arbeteti socialt t.ex. omsom
ibästabarnetsförhållningssätt sätterutveckling ochochbehovbarns ett som

behandlarkompetens,missbrukare kräverBehandlingfrämsta rummet. av



socionomutbildningen 93

dvs. kunskaper vilka används missbrukarna, vilka effekterpreparatom som av
de vilka behandlingsideologier vården och vilka behandlings-styrger, som

tillmetoder leder goda resultat. Arbetet med funktionshindradesom personer
kräver kunskaper fysiska och psykiska funktionshinderom osv.

Det naturligtvis inte möjligt tillgodoseär alla dessa behov inom föratt ramen
grundutbildning. För bli specialist krävs det både fortsatta studier ochatten

gedigen praktisk erfarenhet. Vi föredrar ökade satsningar fortbildningpå i
stället för förlängd grundutbildning. Det finnas möjlighetmåste återvän-atten
da till högskolan efter fornågra år specialisera sig inom olika verksarnhets-att

för forskaområden, eller för karriär handledare ipå psyko-att att satsa en som
socialt arbete.

viMen också behovet fördjupade studier under grundutbildningen. Detser av
räcker inte med bara allmänna kunskaper hos nyutexaminerade socionomer. Att

behärskar åtminstone ellernågot några kunskapsområden be-ärman storav
tydelse för självkänslan. Vi studenterna precis i dag bör haatt storanser som

Ävenfrihet välja inriktning de fördjupadepå studierna. valmöjligheteratt nya
bör kanprövas. Det gälla metoder för utredning och handläggning enskildaav
ärenden, metoder för rollen kuratorbehandlare eller fáltarbetare, meto-som
der för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkringsarbete eller fördjupade
studier livsvillkoren för i samhället.utsattaom grupper

Utbildningens längd och resurstilldelning

Vi har funnit den svenska socionomutbildningen hävdar sig väl vidatt
jämförelser med förhållandena i andra länder. har ungefärDen längdsamma
och struktur motsvarande utbildningar i Norden och Västeuropa ochsom om-
fattar till skillnad flera andra länder också forskning i socialt arbete.mot
Under arbetets hargång alternativ till den 3,5-årigatvå utbildningen förts
fram.

Majoriteten vill förlängaskolorna utbildningen. I Umeå skulleav man
utbildningen förlängdes till 5gärna år. I Lund hart.ex. attse man en

uppfattning. Där 3,5 år räcker med hänsyn tillatt attannan menar man
studenterna redan i dag kan profilera sig välja olika kurser.attgenom

Vid hearingen i december 1994 förordade Svenska kommunförbundets
kortare teoretisk grundutbildning i kombination med för-representant en

längd praktik. Den kombination skisserades 2-årig teoretisksom var en
grundutbildning med efterföljande betald AT-tjänstgöring 2på år.ca

Vi har bedöma utbildningensvårt måste förlängas för tillgodose deatt attom
önskemål och synpunkter vi har fört fram. Enligt uppfattning börvårsom man
först hur dessa önskemål kan tillgodosespröva inom för tillgängligaramen

innan ställning till frågan förlängd grundutbildning.tarresurser man om en
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omklassi-socionomutbildningen börförskäl talarstarkafinns dockDet attsom
skill-likheterVi änstörreresursfördelningssystemet.i centralaficeras det ser
vård-tillhörandeutbildningarandraochsocionomutbildningenmellannader

skillnaderdei dag utjämnamotiverat änvilket detblocket, storagör att mer
resurstilldelningen.i frågafinns omsom
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Fortbildning8 och
vidareutbildning

Vår bedömning: Behovet systematiskt genomförd introduktion ochav
inskolning nyutexaminerade socionomer måste allvar ipå störretasav
kommunerna. lnskolningsperiodens innehåll och längd får efteranpassas

enskildaomständigheterna i det fallet.
för kompetensutveckling vilarAnsvaret den ansvarigpå ärytterst som

för verksamheten, dvs. arbetsgivaren. Hur de anställdas behov kom-av
petensutveckling kort och lång sikt skallpâ tillgodoses får planeras med

de ställsutgångspunkt från krav verksamhetenspå resultat. Nu ärsom
vilkatiden för diskutera krav på särskild kompetens i formattmogen av

vidareutbildningfortbildning och bör kunna ställas för få utföraattsom
vissa inom socialtjänsten. Särskildauppgifter kompetenskrav bidrar dess-

karriärvägar inomtill skapa socialtjänsten.utom att nya
börUtbildningsinstitutionerna dels kunna erbjuda stående kurser som

formas efter praktikens villkor, kvalificerar fördels kurser som nya
arbetsuppgifter. Utbudet omfattabör breddas till ävenatt

kurser med anknytning uppgiftertill socialtjänstens samhälls-pånya-
nivå

ikurser och socialt arbeteområdesinriktatgrupp--
kurser uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkringsarbete samtom-
kurser i ledarskap.-

barnområdetPå efterlyses till det utbildningsprogrammotsvarigheten
Institutet för kunskapsutveckling inom Missbrukarvården IKM harsom

utvecklat.
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utgångspunkter8.1 Några
kapitelredovisats i föregåendesynpunkterprincipiellaframgår deSom somav

generalistutbildning börprofilsocionomutbildningenskommittén att avanser
ställer emel-socialsekreterarnaverklighetframtiden.behållas i Den mötersom

behov kanspecialisering.och Dettakunskaperfördjupadelertid höga krav på
grundutbild-förlängdolikatillgodoses tvåprincip på sätt;enligt kommittén i

till fortbildningmöjligheterlängd medgrundutbildningning eller 2. sammaav
kommittén förordatalternativ harmellan dessa tvåvidareutbildning. I valetoch

socionomernyutexamineradeinnebärfördaalternativ 2. Det attresonemanget
iarbetsuppgifter ligger dendeofärdiga för mångabör betraktas somavsom

visar dessutomkapitelTabellen i 7socialsekreterarrollen. atttraditionella
94 24utexaminerades VT årsocionomerfjärdedel deungefär varsomaven

studenter-obetydlig andelickeutläsasålder kanderaseller Av att avenyngre.
saknarsocionomutbildningen. Degymnasiet rakt igenomfråndirektgårna

viktiga avseenden.ioch kunskaperarbetslivserfarenhetbådealltså
i formarbetsgivareninsatserkrävs detdessa bristerkompenseraFör att av

i sin behovetfortbildning. Det kräverhandledning ochintroduktion, attturav
olika huvud-anordnasutbildningtillgodosesfortbildning kan avsomgenomav
socionomut-införstådd medanställde måstegäller denVidare attmän. att vara

söka kunskapsjälvbereddfárdigutbildning ochintebildningen är attvaraen
sitt fack.inom

vidareutbildning förochfortbildningbehandlas frågorkapiteldettaI om
individ- och familje-inominomklientinriktat arbetemedarbetarpersonal som

institutionernauppgifter lämnatsbl.a.Kapitlet bygger på avsomomsorgen.
ochfrån Socialstyrelseninhämtatsuppgifterarbetemotsvarande,socialtför som

legitimerade psyko-sig tillvidareutbildamöjlighetersocionomernasrör attsom
Kunskapsutveckling inomförInstitutetlämnatsunderlagterapeuter samt avsom

reflektioner kring önsk-medavslutas någraIKM. KapitletMissbrukarvården
i framtiden.förändringarvärda

omfattningochinriktningFortbildningens8.2

förenklatmycketarbetstid kan sägasbetalderbjudsfortbildningDen som
konsulter,medverkanhandledning underinternutbildning,omfatta externaav

Svenska Kommun-centraltanordnaskonferensverksamhetochkurs- avsom
utbildningprivata arrangörerlänsnivå ellerochförbundet på samt somav

Internutbildningenverksamhet.för högskolansinomanordnas styrs avramen
ekonomi- ochfokuserar bl.a.ochoch problemfrågeställningaraktuella perso-

Handledningenfrågor.datatekniska äradministrativa ochjuridiska,nalfrågor,
återkommande med bestämdaprocesshandledning,s.k.i allmänhet gessom
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tidsintervall. Svenska kommunförbundets kurs- och konferensverksamhet iär
huvudsak inriktad idé-på och erfarenhetsutbyte med aktiviteter i allmänhetsom
omfattar ellertvå högst dagar. Kommunförbundenen, tre på länsnivå viktigaär
informatörer i allt reformarbete arbetar också med utveckla socialtjäns-men att

inom länet. Somten exempel kan länsförbundennämnas i Malmöhus län,
ÖrebroGävleborgs län och län under år medverkat till lyftasom senare att

individ- och familjeomsorgen bl.a. skapa nätverkatt mellan olika be-genom
fattningshavare i kommunerna. I dessa frågor samarbetar länsförbunden ofta
med länstyrelsernas sociala enheter.

8.3 Möjligheter till fortbildning och
vidareutbildning vid institutionerna för
socialt arbetemotsvarande

8.3.1 Fristående kurser

En genomgång inkomna enkätsvar från institutionerna i socialtav arbetelmotsv-
arande visar de bedriver omfattandeatt verksamhet. Vid sidan socionom-en av

erbjuder utbildningsinstitutionernaprogrammet utbud friståendeett stort av
kurser, bl.a. kurser med inriktning fiLkand-examen.mot

Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet har friståendet.ex. ett
kursprogram i socialt arbete består A, C och D-kurser. Dettasom fil.-av
kand.-program går sitt femtepå år. Fristående C-kurser kommer enligt planerna

förstaatt gången HT 95. D-kursen har funnitsges länge.
HT 93 Socialhögskolan i Lund för första gångengav A-kurs i socialt arbeteen

med inriktning fiLkand-examen. Kursenmot vände sig till olika yrkesgrupper
behöver tillägna sig kunskaper isom socialt arbete. Kursen går helfartpå och

mycket populär. En variant halvfartpå planeras inför HT 95
.Även Göteborg erbjuder sedan HT 93 ämneskurser i socialt arbete på A-nivå.

Den första kursen har inriktats på familjemönster och barns levnadsvillkor.
Kursdeltagarna iär utsträckningstor studenter inte har kommit in påunga som
socionomprogrammet. Fr.o.m. VT 94 också allmänt inriktad kurs iges en
socialt arbete. Av enkätsvaret framgår inom relativtatt framtidman en snar
sannolikt kommer utveckla kurseratt B-nivå.på Man däremotär tveksam inför
möjligheten C-kurseratt samtidigt skulle behörighetge till forskarut-som ge
bildningen. Institutionsledningen vill studenterna forskarutbildningenpåatt skall
ha erfarenhet socialt arbete.egetav

Utbudet fristående kurser omfattar framföralltav kurser i Socialt arbete
också forskningsförberedande kurser,men handledarutbildning och temakurser

varierande längd. Temakurserna harav för det anknytning till individ-mesta

15-04674
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inriktadekurserLundverksamhet. är t.ex.familjeomsorgens omensamoch
helaigenomfördes94Under HT94.HThandikappomsorgenochäldre-mot

hälftenUngefärdeltagare.600sammanlagt avmed30-tal kurserlandet caett
20minst poäng.omfattadekurserna

Uppdragsutbildning8.3.2

iingårdels kurserkurser,slagomfattar två somUppdragsutbildningen av
önskemål.beställarnasefterkurserdelsverksamhet,ordinarie anpassassom

samtidigtkonjunkturernamedväxlar somutbildningsådanpåEfterfrågan
lärare.påtillgångenberoendeefterfrågan ärtillgodosemöjligheterna avatt

medjämförtvolymminskadÖrebro Umeåoch t.ex.rapporterarLund, en
250minstdeltog94HTUnderkurser ärutbudet stort.tidigare atttrots av

saknasdeltagareantaletuppgifteruppdragsutbildningari olika ompersoner
uppdragsutbild-informationÖrebro detaljeradUmeå. Föroch omfrån mer

bilagatillhänvisasningen

Påbyggnads-magisterutbildning8.3.3

iresulterade bl.a. att7.2avsnittseUHÄ:s socionomutbildningenöversyn av
30påbehandlingsarbetesocialtFortbildning ipåbyggnadslinjentidigareden

påbygg-allmänLund,ochStockholm ersattesi nyfanns enavpoäng, som
påbygg-lokalaocksåpåbyggnadslinjen ersatteDen40nadslinje poäng.på nya

Örebro.ochGöteborgitid fannsvid denna60 poäng,nadslinjer på som
påbyggnadslinjenallmännadeninnebärutveckling attpågårNu somen

magisterprogram-Demagisterprogram.tillomarbetassuccessivt nya40 poäng
denersättasiktpåkommeroch attkurserolikavalförutrymme avgermen

Stockholmsparallellt.vidaretillspåbyggnadsutbildningen gesgamla som
40videtappavgångtillmöjlighetmed60 poängomfattarmagisterprogram

liteInträdeskraven40Övriga poäng.påligger sermagisterprogrampoäng.
magisterkur-olikaförvarieraocksåoch kanutbildningsorterolikapåolika ut

denStockholm ärimagisterprogrammet somtill detBehörig att antas nyaser.
ellersocionomexamendels harbehörighet,allmänförvillkorenuppfyllerdels

övrigaIsinefteryrkesverksamhettvå års examen.utbildningmotsvarande samt
Detyrkesverksamhet.tidigarekravmotsvarandeinte någotdetställslandet

grundutbildningen.efterdirekt160till poängvidaregåmöjligtfulltalltså attär
påbyggnadsl-förinomstudier350sammanlagt ramenbedrev94HT personer

utbild-iinnehålletinformationdetaljeradFörmagisterutbildningen. ommer
bilagatillhänvisasningarna
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8.4 Att utbilda sig till legitimerad
psykoterapeut

Att vilja hjälpa andra människor troligenär det starkaste motivet för sökaatt
till socionomutbildningen även det också finns andra motiv både medvet-om -

och omedvetna. De flesta söker till utbildningen harna sannolikt före-som en
ställning de skall sigägna kvalificeratatt behandlingsarbete iom någon form.
Många blir besvikna på den verklighet Attmöter. arbeta socialsekrete-som som

under ständig ingentingär drömmerrare siktpå ävenpress man om om man
inte vill sådan praktik.utanvara

Ändå blir många socionomer kvar i yrket. En del finner arbetstillfredsställelse
med de villkor gäller medan andra har siktet inställt på dag fåsom ägnaatt en
sig kvalificerat behandlingsarbete i miljö. I denna ären annan senare grupp
det många skaffar sig psykoterapeutisk utbildning i någon form efter sinsom

Det är ganska vanligt socionomert.ex.examen. arbetar inomatt densom
institutionella vården och inom avgränsade delar socialbyråarbetet, medt.ex.av
vårdnads- och umgängesfrågor, har psykoterapeutisk påbyggnad. Sådan utbild-
ning krävs också dem arbetar inom familjerådgivningen. Det kan därförav som
finnas anledning översiktligt redovisa vilkaatt vägar står till buds försom
socionomer vill vidareutbilda sig till legitimerad psykoterapeut.som

För få kalla sig psykoterapeut måsteatt legitimerad psykoterapeut.man vara
Legitimation for psykoterapeuter infördes den 1 januari 1985 i Lag behörig-om
het yrke inomutöva hälso- och sjukvårdenatt SFS 1984:542. Legitima-m m
tionen kompetensbevisär och skall införett allmänheten utgöra garanti fören

yrkesutövaren uppfyller de kravatt samhället fastställt för yrkesutövning-som
För undvika missförstånd i lagenatt den legitimeradeen. psykotera-anges att

i sin yrkesverksamhet skallpeuten sin grundläggande yrkesutbildning.uppge
Kompetensbeviset erhålls ansökan hos Socialstyrelsen. Av bevisetgenom
framgår emellertid inte vilken inriktning studierna haft. Som exempel olikapå
inriktningar kan förutom analytiskt orienterad individualterapi beteende-nämnas
terapi, gruppsykoterapi, familjeterapi och kognitiv psykoterapi.

Den kompetens från början och alltjämt ligger till grund för legitimatio-som
Övrigaär statlig psykoterapeutexamen. legitimationsgrundandenen påbygg-

nadsutbildningar i psykoterapi har vid sakkunnigbedömning jäm-ansetts vara
ställda med den statliga utbildningen.

För tillträde till utbildning i psykoterapi legitimationsgrundan-som avses vara
de gäller vissa förkunskaper skallatt kunna dokumenteras den sökande.av
Universitets- och Högskoleämbetet har i föreskrifter 1989-12-19 Regnr 300-
4716-89 fastställt villkoren för behörighet till påbyggnadsutbildningenatt antas
Utbildning i psykoterapi.

Utbildningen, förlagdär till Lund, Stockholm och Umeå, omfattar 3som år
och genomförs parallellt med yrkesarbete. För komma in utbildningenpåatt
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l-utbildningen.Steggamladenmotsvarandekunskapersökande hadenmåste
ellergrundutbildningsinförinomantingenockså,skallsökandeDen ramen

individualterapi eller50 timmarpsykoterapigenomgåtthapå sätt,annat egen
hand-individuell60 timmarhandledninggruppsykoterapi och120 timmar

Vidaredeltagare.fyrahögstihandledningtimmareller 120ledning omgrupp
varitharl-kompetensStegerhålleneftersökandedendet krav påställs att

tillämpamöjlighethaftdärvid haroch attårminstunderyrkesverksam tre
skallkravarbetsuppgifterna. Dettadelenipsykoterapeutiskt arbetssätt större av

allmänspecialistutbildning igenomgåtthardenuppfylltdock somavanses vara
studieordning.enligt 1985 årsungdomspsykiatriocheller barn-psykiatri

frånintyguppvisakansökandeslutligen denkrävsbehörighet attFör att antas
hakommerutbildningstidenundersökande attdenvisararbetsgivare attsom

handled-förgrundkanpsykoterapi utgöramed inslagarbetsuppgifter somav
ning.

visarjanuari 19941den attSocialstyrelsenredovisatsStatistik peravsom
60 %Drygtpsykoterapeuter.legitimerade2 599fannstidpunktdennaviddet

socionomexamenmedAndelenpsykologer.legitimerade somsamtliga varav
harsocionomerflestapersoner. De% 43217endastgrundutbildning var

familjeterapi.studiersinainriktat mot
ipsykoterapeutlegitimeradtillsocionomfrånbekräftar vägenSiffrorna att

kost-medförenadoftaockså storaoch lång. Den ärbåde svårallmänhet är
möjlighetersocionomernasmeddeltillsammanhängersvårigheternanader. stor

också1-utbildningenSteggamlamotsvarande denkunskaperskaffa sig menatt
statligadenplatser påantalbegränsatmycketkonkurrenshårdmed ettom

utbildnings-till dehänvisadei dagSocionomerna årpsykoterapiutbildningen.
verk-ellerverksamhetlandstingensförerbjuds inommöjligheter ramensom

stiftelseregi,eller iregiprivati t.ex.studieförbunden,bedrivssamhet avsom
i bl.a.socialhögskolornaSamtidigt harErica-stiftelsen.ochLucas-stiftelsenSt

långtgående kravmycketdeförhandlingarfört långaStockholmochLund om
Förutbildningen.statligadenpåför kommasocionomerställs på attsom

social-förinomerbjudsinte de kurseremellertidnärvarande ramensomanses
de kaninnehåll,sådantpåbyggnads-magisterutbildning ha attetthögskolornas

l-utbildningen.gamla Stegmed denjämställas

inomKunskapsutvecklingförInstitutet8.5

IKMMissbrukarvården

Kunskaps-förInstitutetbedrivsverksamhetredovisas denavsnittdetta avI som
utgångspunktmedutformatsochIKMMissbrukarvårdenutveckling inom som

miss-ochungdoms-personal inomställs påkompetenskrav pådefrån som
annorlun-exempelillustreratillsyftarFramställningen ettbrukarvård. enatt



Fortbildning och vidareutbildning 101

da studiegång.
IKM består dels centralt kansli med fyra anställdaett och med Statensav

institutionsstyrelse SiS värdmyndighet IKM-Stockholm, delssom en
centrumbildning för högskoleutbildning och pedagogiskt utvecklingsarbete med

tjänster4,5 vid Vårdhögskolan i Växjö IKM-Växjö.
IKM-Stockholm finansieras IKM-Växjö finansierasstaten, Kronobergsav av

läns landsting. Därutöver kommer intäkter från uppdragsutbildningar, m.m.
Syftet är verka för personal inomatt ungdoms-att och missbrukarvården

öppenvård och institutionsvård, frivillig vård och tvångsvård erbjuds möjlig-
heter till god fortbildning, handledning och istöd arbetet med utvärdera deatt

insatserna.egna
Arbetet sker inom fyra huvudomräden:

kompetensutveckling utbildninggenom
kompetensutveckling självutvärderinggenom
forskning och för kompetensutvecklingom
kunskapsförmedling och forskningsinformation

Den grundläggande tanken är utveckla erfarenhetsbaseradatt kunskap som
socialarbetare och behandlare erhåller sitt praktiska arbete. Dennagenom typ

kunskap vad oftaär kallar förtrogenhetskunskap iblandav tyst ellerman
dold kunskap och viktigär bas för socialt arbete och behandling. Denen
måste dock medvetandegöras och förutsättas kritisk reflektion. Annars finns
det risk för personalen fastnar i förtrogenhetsfallan,att dvs.en arbetetatt
baseras på icke ifrågasatta traditioner, trender och ideologier.

Kompetensutveckling blir med detta frågasynsätt låta erfarenhets-atten om
baserad kunskap och teoretisk generell kunskap ochprövas speglas varand-mot
ra.

En de insatsernastörre i fråga utbildning har gällt utvecklaav 80-om att en
distansutbildningpoängs i missbrukarvård med vårdhögskolor bas. Dennasom

utbildning upplagdär fristående 20-poängskurser bygger på varandra:som som

Kurs A 1-20 poäng Att utveckla behandlarrollen i missbrukarvården;o
Kurs B 21-40 poäng Att utveckla behandlingsmetoder io missbrukar-
vården;
Kurs C 4160 poäng Att utvärdera behandlingsresultat io missbrukar-
vården.

Det finns även variant med rubriken Att handleda i missbrukarvården.en

Kurs D 61-80 poäng Att bedriva forsknings- ocho utvecklingsarbete i
missbrukarvården.

Kurserna har nyligen sammanförts till utbildningsprogram leder framett som
till Högskoleexamen i missbrukarvård.en
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studiehand-studier,medparallelltarbetemetoden byggerpedagogiskaDen
bedrivsStudiernasamlingar.centralaochstudiegrupperlokalaledningar,

teori ochmellankopplingardirektamöjliggörvilketyrkesarbetemedparallellt
problemområdenlitteratursåvälanvisarStudiehandledningarnapraktik. som

träffarregelbundnamedkompletterasstudierIndividuellafördjupas.skallsom
alla stude-träffasslutligen,samlingarna,centraladePåstudiegrupper.lokalai

examination.ochföreläsningardiskussioner,förrande
modellDenresultat.medutbildats700 gott somHittills har nästan personer
försökdetgrundutbildning. Iförocksåfortbildning prövas somförvalts nu

ElevernaIKM-utbildadetidigare mentorer.använder1994årinletts somman
möjligheterocksåvilketutbildning, attunder sinpraktikplatstill gerknyts en

inomför arbeteskål inteolikaeleveruppmärksammatidigt passaravsom
missbrukarvården.

bedömningSammanfattande8.6

ochuppgifterfamiljeomsorgensindivid- ochfokuseravaritharuppdragVårt att
frågoralla dein påmöjligt gåvaritemellertid intehar attansvarsområden. Det

verksam-dennainomkunskapsutvecklingochför kompetens-betydelseharsom
arbetsledarnasbådehandlarledningsfrågorframföralltgäller omDethet. som

ocharbetsledaremellanansvarsfördelningenochuppgifterochkompetens om
betydelse förcentralfrågordessameningEnligt vår ärhandledare. avexterna

Behovetkvalitet.goderbjuda insatsermöjligheter avsocialsekreterarnas att av
anord-kommitténseminariervid deocksåpåtaladesarbetsledninghandfast som

socialsekreterarnaförfanns7.4.3. Detavsnitt att1993 senade hösten oroen
sedanarbetsledaresinastödpersonligtochprofessionellttillräckligtfårinte av

ekonomiska arbets-ochadministrativamedutvidgatsansvarsområdederas nya
särskild utbild-önskemålocksåuttaladesdärtillanslutninguppgifter. l enom

bedömningenvi denbakgrund attgördennaarbetsledare. Motningslinje för
ianalyseras närmare annatbehöver etthandledningarbetsledning ochfrågor om

sammanhang.
möjlighetersocialsekreterarnasbelysatillkoncentreratsarbete har attVårt

villfrågordessainvi gårinnanvidareutbildning. Menochfortbildningtill
socialsekrete-introduktionförarbetsgivarensberörahelt kort nyavi avansvar

rare.
generelltkommunernaförtalarmotivstarkafinns attdetVi att sommenar

erkännandesig pågrundarfråga etti dennapolicyutvecklamåste somsett en
uppgifterdeofárdiga för mångasocionomer ärnyutexaminerade avattav

Somarbetsområde.familjeomsorgensochindivid-förinomligger ramensom
nyutexami-självklartvi detbetraktar attkapiteli 7framhållit envi tidigare som

komplicerade ären-förbör haellerkanvarkensocionomnerad ansvarsamma
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den erfaren kollega. Det innebär oerfaren socialsekreteraresom en attmera en
självständigt bör kunna för vissa arbetsuppgifter inte förta andraansvar men
under inskolningsperiod.en

Vilka arbetsuppgifter kan bli aktuella under inskolningsperiod och hursom en
lång denna period bör måste efter förhållandena i det enskildavara anpassas
fallet. Att introducera medelålders socionom med familj och kanske tidigareen
yrkeserfarenhet från det sociala arbetsområdet inteär sakt.ex. attsamma som
introducera socionom har rakt igenomgått utbildningen efter gymnasiet.en som
Det viktiga behovetär systematiskt genomförd introduktionatt nyanställdav av
personal uppmärksammas.

Ansvaret för kompetensutveckling vilar denpå ansvarig förärytterst som
verksamheten, dvs. arbetgivaren.på Enligt vår uppfattning bör det ske en
ständig bedömning verksamhetens och de anställdas behov kompetens påav av
kort och lång sikt. Det bör leda till planering kompetensutvecklingen påen av
varje arbetsplats utfrån de krav ställs på verksamhetens resultat.som

Många de uppgifter utförs inom individ- och familjeomsorgen kräverav som
baraän grundutbildning och praktisk erfarenhet. Det gäller inte minstmer

uppgiften handskas med anmälningar barn far illaatt och tidigareom som som
redovisats i avsnitt 6.9. Men det gäller också arbetet med LVM-utredningar,
med vårdnadsutredningar och umgängestvister, hemutredningar i internationella
adoptionsärenden kort alla de uppgifter där socialtjänsten kan initierasagt-
tvångsåtgärder eller på harsätt påtagligt inflytande enskildasannat överett
livssituation.

Vi tiden för diskutera vilka kravatt särskildpå kompe-attmenar nu mogen
i form fortbildning och vidareutbildningtens bör kunna ställas förav attsom

få utföra vissa uppgifter inom socialtjänsten. Ett införande särskilda kompe-av
tenskrav för vissa befattningar skulle samtidigt skapa karriärvägar inomnya
socialtjänsten. nödvändigtDetta kan vill behålla duktiga socialar-vara om man
betare inte intresserade administrativtär inriktade chefsbefattningar.som av

Det skulle emellertid föra för långt diskuterahär vilka särskilda krav påatt
kompetens bör gälla för arbete inom olika delar individ- och familjeom-som av

verksamhet. Detta skulle kräva fördjupad analys olikasorgens momenten av
i arbetet knappast inom för vårt uppdrag. Denna fråga börsom ryms ramen
därför uppmärksammas i sammanhang.ett annat

Vad gäller utbudet fristående kurser, uppdragsutbildning och påbyggnadsut-av
bildning inom för högskolans verksamhet kan först konstateras detramen att

sigrör ansenlig volym. HT 94 ungefärdeltog 1 200 i sådanom en personer
utbildning 600 fristående kurser, 250 uppdragsutbildning och 350 påbyggnadsl-
magisterutbildning. Studierna bedrivs i allmänhet på deltid och ofta på distans
vilket betyder kurserna tillgängliga ocksåär utanför studieorten. Eftersomatt
vi inte har gjort jämförelsernågra tillbaka i tiden kan inte uttala huross om
antalet platser har förändrats tid.över
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inomi de kurserinnehålletsjälvbestämmer överhögskolaVarje som ges
påbyggnads-magisterutbildningfristående kurser,förför programmenramen

efter-direktuppdragsutbildningenuppdragsutbildning även styrsoch avmera
frågan.

erbjuds har närai de kurserinnehålletredovisning visarVår enatt som
medverksamhet. Kurseroch familjeomsorgens ett annatindivid-anknytning till

LundharårUnderomfattning.begränsadmycketiförekommerinnehåll senare
handikappom-ochäldre-personal inomförkurservisst utbudpå ettsatsat av

utbildningsorter.övrigafrånLundskiljer sigavseendedettaIsorgen.
fram under devuxitmagisterprogramdepositivt påmycketVi somnyaser

utbildning mycketsådan ärförintresseterfaritoch harallra åren attsenaste
be-innehållmedkurserbehovetmening börEnligt ettvår gersomstort. av

kunnaframtidenpsykoterapiutbildningen istatligatill densökahörighet att
i dag ärsocionomerAttmagisterutbildningen.förtillgodoses inom ramen

behörighet sökakostnader uppnårimligatill attmöjlighetenfrånuteslutna att
socionomerotillfredsställande. Mångautbildningen måstestatligatill den anses

l-utbildningenStegtidigaredenkunskaperdeförvärvaönskar dessutom som
vissaFörpsykoterapeuter.legitimeradebliinställtsiktet påha attattutangav

ochbarnpsykiatriskadeninomkuratorvården,inombefattningar vuxen-t.ex.
motsvarande kun-ellerl-utbildningStegidagkrävsverksamheten,psykiatriska

sådan tjänst.sökabehörighetförskaper att
har långtÄven attraktiv för mångaframstårmagisterutbildningen somom

allaFörutbildning.gedigensåpåmöjligheterochtidifrån alla att satsa en
knytererbjuda kurserkapacitetharhögskolanviktigtdet attandra somär att

denUrverksamheten.praktiskai denmötertill problemdirekt mansoman
önskemål. Detforlyhörd avnämarnashögskolanviktigt ärdetsynpunkten är att

inom detkunskapersinafördjupabådepersonalenförmöjligtmåste attvara
liggeruppgiftersig förfortbilda utomocharbetsområdet att somnyaegna

ochmed barn-arbetarsocialsekreterareförsikt. Kurserkorträckhåll på som
biståndekonomiskteller medinvandraremedmissbrukare,medfamiljefrågor,

villkordebyggamåstearbetemed sådantfortsättavilloch somsom --
ikunskapermöjligt omsättaskalldetpraktikderas attgäller för nyavaraom

förkurserbehovocksåfinns detSamtidigtarbetet. stortpraktiska ettdet av
arbetsuppgifter.sig förkvalificeravillpersonal nyasom

ingen lättvidareutbildning ärochfortbildningförAtt komponera ett program
skulle detmeningEnligt vårtillgodoses.önskemål skallalla varauppgift om

erbjudakundearbetemotsvarandesocialtförinstitutionernavärdestort omav
familje-ochindivid-tilltraditionellt hörområdeninomstående kurser som

flyk-medtill arbeteanknytningmedockså kurserverksamhet menomsorgens
Innehål-funktionshindradeochrespektive äldreinvandrareochtingar personer.

i taktförändrasochkravtidensefternaturligtvismåstei kursernalet anpassas
till sänktmöjligheterDistansundervisning ochfram.kunskapmed växeratt ny
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studietakt underlättar dessutom för deltamånga i sådan utbildning.att
Utöver kurser med sådan inriktning bedömer vi det finnsen behovatt ett stort

kurser med inriktning ledarskapav också kursermot med inriktningmen mot
och områdesinriktat socialt arbete.grupp- Det följer bl.a. vårt förslag tillav

socialtjänstlag innebär arbete med sådanny inriktningatt tillmätssom ökad
betydelse. Av vårt förslag till socialtjänstlag följer också behovny ett stort av
kurser med inriktning uppföljning, utvärderingmot och kvalitetssäkringsarbete.
I avsnitt 7.6 har vi också behovet kunskaper föransett att handskas medattav
socialtjänstens uppgifter samhällsnivå bör tillgodoses inom för fort-ramen
bildning och vidareutbildning.

vilkaI former kunskaperna skall förmedlas påverkas naturligtvis kursensav
innehåll. Fakta kan förmedlas utbildningsinstitutionerna yrkesrollen kanmen
bara utvecklas i kontaktnära med fältet. IKM:s utbildning för personal inom
missbrukarvården har visat sig effektiv och uppskattad modell. Model-vara en
len sådan kan naturligtvis också tillämpas inom Socialhögsko-som förramen
lans verksamhet. förslagetl till socialtjänstlag stärks barnens ställning iny
flera viktiga avseenden. För socialtjänsten skall kunnaatt leva till denupp nya
lagens krav krävs det enligt vår bedömning betydande utvecklingsinsatser med
inslag omfattande utbildningsinsatser. Vi skulle därförav gärna motsva-se en
righet till IKM barnområdet.på
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9 Forskning och
utvecklingsarbete

Vår bedömning: Idag förutsättningarnaär för samspelnära mellanett
forskning och praktik mycket Ett 50-tal har dokto-gynnsamma. personer

i Socialtämnet arbete, 200rerat än inskrivnaärmer personer som
doktorander vid forskarutbildningen och arbetsmarknad for forsk-en ny

håller på fram i formväxa regionala ochatt lokala FoU-organi-are av
sationer. Samtidigt ökar intresset för uppföljning, utvärdering och kvali-
tetssäkringsarbete i kommunerna till följd ekonomiska åtstranmingarav
inom hela den offentliga sektorn.

Det finns också betydande ekonomiska för FoU-arbete påresurser
Ändånationell nivå. finns det skäl den policyompröva hittillsatt som

gällt för stöd till lokalt utvecklingsarbete. Ekonomiskt stöd till färreett
antal longitudinella projekt skullestora, sannolikt leda till effektiven mer
kompetens-och kunskapsutveckling nationellt stöd tillän många småsett
projekt.

Det behövs både tvärsektoriell fältanknuten beställningsforskning och
nationellt initierade vetenskapliga metodstudier, s.k. klinisk forskning för

stimulera kompetens- och kunskapsutvecklingatt inom socialtj Viämsten.
skulle därför gärna de medel finns tillgängliga föratt FoU-arbetese som
inom Socialstyrelsen och andra centrala myndigheter i ökad utsträckning
används för skapa och vidmakthållaatt FoU-struktur regionalpå ochen
lokal nivå samtidigt med ökade satsningar s.k.på klinisk forskning inom
socialtjänstens område.
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Inledning9. 1

utveck-ochforskninginte fråganberörsarbetekommitténsfördirektiven omI
utvecklings-forskning ochtillMed hänsynsocialtjänsten. attinomlingsarbete

familjeom-ochindivid-inomkompetensfrågormedsambandhar näraarbete ett
ibedrivs ämnetforskningdenkartläggavaltändåkommitténhar att somsorgen
arbetetharövrigtsocialhögskolormotsvarande. Ilandetsvidarbetesocialt
social-Förretvåytterligarefrånunderlaginhämtatillbegränsats personer.att

Socialförbund ochSverigesordförande itillikaStark,BirgerSundsvallchefen i
kartläggauppdragfått iharnivå,lokal attFoU-arbete påanhängarestark av

praktik.forskning ochmellansamverkanförmodellerolikapåsinoch synge
imetoderutvärderingförchef for CentrumTengvald, so-KarinProfessor av

forsk-ochbehovetpåsinuppdragfått iCUS, har attarbete avcialt synge
arbete.i socialtkunskapsutvecklingresultatorienteradförbetydelseningens en

utvecklingsarbete inomochforskningvidlagdtonviktenkapitel harDetta
verksamhet.socialtjänstenshelafamiljeomsorgenoch tangerarindivid- men

forskningensdiskussionförunderlagtillsyftarFramställningen omatt enge
ochsocialtjänsteninomkunskapsutvecklingoch omför kompetens-betydelse

i framti-stärkasochutvecklaspraktik kanforskning ochmellansamspelethur
den.

tillbakablick9.2 En

SOUhuvudbetänkandekommitténsinnehållerkapitel 4iframgåtttidigareSom
planering,medarbetesocialtjänstensförtydligarlagförslag1391994: som

bestämmelsernadeEnverksamheten.utvärderingochuppföljning nyaavav
kval itet. lgodskallinsatsersocialtjänstens annan,på enställer krav vara avatt

skallverksamhetsocialtjänstensbestämmelseutformad attgenerellt anges
social-förskyldighetföreslåsVidareplanmässigt.ochmålinriktatbedrivas en

ingårarbete ävendettaI attverksamheten.utvärderaochföljatjänsten att upp
kvalitetssäkringsarbete.systematisktochfortlöpandebedriva

kvalitetenuppmärksamhet påständigochutvärderinguppföljning,påKraven
Socialut-formulerades redanDekrav.ingaprincipiellt avi arbetet är sett nya

syfteIgäller i dag.socialtjänstlagdengenomförandetinförredningen somav
utveck-ochforskningenbordeuppnåttsharresultatvilkavisakunna somatt

utvärde-ochuppföljningkontinuerligbakgrundbedrivaslingsarbetet mot enav
följandegjorde bl.a.ochutredningenansågverksamhet,socialvårdensring av

roll:uppföljningsverksamhetensuttalande om
ochsystematiseringviktigt inslagharUppfölj ettsom

Genomfältarbetet.frånerfarenheter attsocialarbetarnasbearbetning av
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erfarenheter tillvara och nödvändigatas justeringarvunna kangörs
socialvårdsarbetet förbättras och graden måluppfyllelse successivtav
höjas. SOU 1974:39 363.s.

I principbetänkandet redovisade Socialutredningen också sin forsknings-påsyn
och utvecklingsarbete. Utredningen ansåg det viktigt väl förankrat ochatt ett
utvecklat forsknings-och utvecklingsarbete kunde etableras inom den blivande
socialtjänsten och kommunerna också skulleatt starkt i sådantettengageras
FoU-arbete. I betänkandet pekade utredningen bl.a. på svårigheterna kunnaatt
förverkliga inriktning på socialvårdens verksamhet med ökad betoningen ny
på samhällspåverkande och förebyggande insatser kunskapsmässigtutan ett
stöd. Samtidigt frarnhölls betydelsen det individuellt inriktadeatt socialaav
arbetet baseras på successivt förbättrade kunskaper hur individuella för-om
hållanden påverkas faktorer i den sociala miljön.av

Socialutredningen pekade forsknings- och utvecklingsarbetetatt måste be-
drivas inom rad områden och följande exempel.en gav

Kontinuerlig kartläggning den sociala situationen.av
Analys orsakssambanden bakom problemen.av
Successiv metodutveckling.
Uppföljning och utvärdering.

Socialutredningen fäste förhoppningar vid de ökadestora forskningsinsatser
inom social forskning vid denna tid kunde överblickas och vid den rollsom
Socialstyrelsen kunde spela i kunskapsbildningsprocessen SOU:I974:39

Även360- 367. kunskapsbildningen i socialts. arbete sågsom som en gemen-
uppgift för forskningen och praktiken tonadessam praktikens roll vilketner,

bl.a. framgår följande citat:av

Genom fortlöpande analys insatser och erfarenheter kanen av egna
socialarbetarna bli betydelse impulsgivare till utvecklingsprojektav som
och försöksverksamhet även medverkande vid den praktiskamen som
utformningen projekten. Genom låta socialarbetarna delta i forsk-attav
nings- och utvecklingsprojekt vidgas också möjligheterna kunska-att nya

snabbt kan komma det praktiska socialvårdsarbetet tillgodo.per
Det kan emellertid knappast räknas till socialarbetarnas arbetsuppgifter

Åbedriva självständigt utvecklingsarbete.att andra sidan kan det vara
lämpligt socialarbetare med intresse ochatt läggning för sådana frågor
utnyttjas i det utvecklingsarbete den primärkommunala social-a som
vårdsorganisationen förutsätts bedriva deltagare i referensgruppersom-

också för självständiga uppgifter. SOU 1974:39men 364.mer s.

I betänkandet förs också diskussion Socialdepartementets, Socialstyrel-en om
Socialforskningsinstitutets och kommunernas roll isens, FoU-arbetet. Det är

väsentligt, skrev utredningen, socialvårdsorganisationenatt successivt tillförs
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socialvårdsmetoderna. Debeträffande bl.a.erfarenheterochkunskapernya
medsynpunkter, delsvetenskapligadels frånborde prövasmetodernaolika

i målka-angivitsverksamhetenriktlinjer förprincipiellai deutgångspunkt som
366.s.pitlen

FoU-arbeteaktivtSocialutredningenalltsåSammanfattningsvis ansåg att ett
inomarbetsmetoderochsocialtjänstenutvecklingenfornödvändigt avvar

verksamheten.

arbetesocialtForskning i9.3

forskningbehovetdiskussionintensivfördes1970-taletbörjan avI omenav
inrättandettillledde framdiskussionvälfärdssektorn. Dennasamladedeninom

Stock-tillförläggaskomSOFIforskningsocialför attInstitutet somav
Universitet.holms

DSFforskningsocialforDelegationen9.3.1

förekonomiskaSocialdepartementetinomtidVid resurseravsattessamma
ansvarsområdedepartementetsundersektorsorganforskning ochsocial ett -

verksam-Delegationensinrättades.DSFforskningsocialförDelegationen -
tydligmedfält ochbrettforskningsocial överstödjatillsyftade etthet enatt

forskareochsocialarbetarepolitiker,såvälinnebarsamhällsrelevans Detta att. inriktningtydligadenGenomprioriteringsorgan. motochi styrelseingick en
bliDSFkomfaltanknytningklar att etthadefrågorkringforskning ensom

fält kundeoch mötas.forskningdärorgan

forskningsrådet SFRSocialvetenskapliga9.3.2

detochsektorsorganDSF ersattesupphördejuli 19901 nyaett avDen som
kom ersättarådetforskningsrådet SFR. Det attSocialvetenskapliga nya

invandrarforskning.fördelegationenochforskningsocialdelegationen forbåde
forsknings-regeringensEnligt199091.budgetåret58 mkr fortillfördesRådet

successivt ökaperiodunderanslaget198990:90 skulleproposition prop. en
199394.budgetåretvid ingångenmkr70anslagsnivåoch avmotsvara aven

detbetydelsenunderströksverksamhet attrådetsinriktningen pågällerVad av
tillförhållandeiinsatsområde avgränsasforskningsrådetssocialvetenskapliga

Detforskningsråden.medicinskahumanistisk-samhällsvetenskapliga ochde
handi förstapropositionenenligtbordeforskningsrådetsocialvetenskapliga

deforskning inomtillämpadochgrundforskningverksamhetsininrikta
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social- och invandrarpolitiska områdena.
I proposition föreslogs också kraftigt ökade för forskningsamma resurser om

äldre. Tre professurer i psykologi, sociologi och socialt arbete, samtliganya
med inriktning äldreområdet,tre skulle utlysas och tillsättasmot under den

kommande treårsperioden.

9.3.3 Forskning i ämnet Socialt Arbete

Som konsekvens de krav på social forskning formulerades underen av som
1970-talet kom också de tidigare Socialhögskolorna få forskningsresur-att egna

Ämnet Socialt Arbete blev vetenskaplig disciplin och professurerser. komen
inrättas. iFörst Göteborg och därefteratt i Stockholm, Umeå och Lund.

Inför tillsättningen den första professuren i socialt arbete 1979år formule-av
rades ämnesbeskrivning för professuren och forskningen i socialt arbete.en I
denna beskrevs ämnet studiet sociala problem och åtgärder försom av attav
lösa dessa. Verksamheten skulle också omfatta utveckling praktiskt använd-av
bara kunskaper inom områdena samhällsplanering, grarmskapsarbete, social
service och behandlingsarbete.

Nedanstående tabell bild forskningen i socialt arbete vid landetsger en av
socialhögskolormotsvarande. Tabellen bygger på uppgifter lämnatssom av
forskningsinstitutionerna.

Lund Göte- Stock- Umeå Totalt
borg holm

Professurer 2 4 3 l 10
finansierade;externt 2

Lektorat l 2 4 1 8,5
finansierade;externt 2

Doktorandtjänster 5 10 7 22-
finansierade;externt 2 1

Forskarassistenter 1 3 7 2 13
finansierade;externt 0,5 4

Antal inskrivna
doktorander HT 94 39 80 44 42 205

Antal personer som
doktorerat vid in-
stitutionen 10 19 17 12 58

Inriktningen denpå verksamhet bedrivs de fyrapå har fastaortersom som
professurer varierar handlar företrädesvis forskning i socialt arbetemen om -
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handikappomsorgenäldre- ochanknytning tillmedForskningsamhällsarbete.
detaljeradomfattning. Förbegränsadförekommit i myckethittillshar mer

deförteckninginnehåller överocksåtill bilagainformation hänvisas ensom
institutioner.respektivevidframhar lagtsdoktorsavhandlingar som

regionalochlokalpåFoU-verksamhet9.4

mvå

arbetemot-socialtförinstitutionernabedrivs inomforskningdenUtöver som
former.i andrautvecklingsarbete ävenochbedrivs forsknings-svarande

isocialchefenuppdragit förreåtkommitténharinledningsvisSom nämnts
lokalregional ochFoU-organisationer påkartläggaStark,Sundsvall, Birger att

sedanSverigeinledningsvisStarkkommittén påpekartillsin attnivå. I rapport
koppling tillmed klarforskningsorganisationhaft1940-talet harslutet enenav

sådantmedforskareexempel påverksamhet. Somsocialpraktisk ett engage-
i StockholmTakmanoch JohnGustav JonssonInghe,Gunnarnämnsmang

förderasStarkGöteborg.Berglin iCarl Gustav att engagemangsamt menar
intemyckethar betyttförhållandensocialaunder svåramänniskor levtsom

förändraförocksåmetodutvecklingkunskapsutveckling och attbara för utan
levnadsvillkor.för märmiskorlevnadsvillkoren pressats ogynnsammaavsom

hel-inteFoU-organisationer ärlokalaregionala ochkartläggningStarks av
har skettutvecklingexempliñera dentillsyftartäckande närmast att somutan

socialtjänstreformen.efter
Stockholmi ärFoU-byrånochi NorrköpingMimer treSundsvall,SOFU i

forskareFoU-byrån harochSOFUutvecklingsenheter.lokalaexempel på egna
avtaltecknathar i ställetlösning ochhar valtanställda. Mimer omannanen

iHälsouniversitetuniversitet,LinköpingsmedFoU-frågorkringsamarbete
skillnaderocksåJönköping. finnsDetGerontologi iförInstitutetLinköping och
skillnaderfinansiering. Dessaochstyrformerinriktning,mål ochfrågai om

i bilagautförligarebeskrivs
Stock-StiftelsenvaltStarkFoU-organisationer harregionalaexempel påSom

Äldrecentrum, FoU-enhet.Blekingeforskningsråd ochDalarnaslänsholms
organisa-inriktning,verksamhetensi frågaskillnaderfinns detOckså här om

finansiering.tion och
Äldrecentrum praktisktochta tillvaraenligt stadgarnaskallStiftelsen om-

betydelsesärskildområdenforskningsresultat inomocherfarenhetersätta av
initierasjälvocksåingåruppgifternasamhället. Isituation i attäldresför de

förhållanden.avseende äldresutvecklingforskning ochgenomföraoch
huvuduppgiftenmandat. Här ärbredare attforskningsråd harDalarnas ett

problemområdenforskningsprojekt kringstödjastimulera ochinitiera, som
Teknik,forskning. Re-sådanbedrivasjälvför Dalarnaväsentliga attär samt
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gional utveckling, Kultur respektive Vård och några exempelär påomsorg
områden forskningsrådet.har engageratsom

Blekinge med underrubrikenFoU-enhet för socialtjänst och primärvård har
huvuduppgift. verksamhet syftar till främjaDenna dels samverkanatten annan

mellan vård- och serviceorganisationerna, tilldels bidra metod-, organisations-
och personalutveckling inom socialtjänst och primärvård. Enheten skall också
främja samarbete med lokala organisationer, samverkar inom socialtjäns-som

och primärvårdens område och därigenom främja befolkningens hälsa ochtens
välbefinnande.

För detaljerad information de regionala FoU-organisationerna hän-mer om
likasåvisas till bilaga 5.

Utöver de lokala och regionala FoU-organ utförligt redovisas isom mer
bilaga 5 finns liknande verksamheter också i andra kommuner, Umeå,t.ex.
Borås, Göteborg, Eskilstuna, Halmstad, Karlstad och Lund.

Vid socialförvaltningen i inrättades 1994 särskild förUmeå enhet utveck-en
lings- och faltforskning UFFE efter ungefär SOFU imönstersamma som
Sundsvall. Enheten skall under de förstatvå åren betraktas projekt ochettsom
skall utvärderas innan ställning till fortsatt verksamhet.tarman

verksamhet bedrivs iDen övriga kommuner i viss utsträckning specia-ärsom
liserad vissa frågor och olikapå har också organisatoriska lösningar med olika
huvudmän. Så finns i Lund och Göteborg forskningregional kring ekono-t.ex.
mi och verksamhet, i Karlstad nationellt och internationellt förett centrum
forskning kring hälsofrågor ioch Eskilstuna regionalt Centrum för Välfárds-ett
forskning med brett internationellt kontaktnät. Göteborg har lokaltIett man
arbetat forskarcirklarmed för stimulera fáltpersonal till djupare ochatt ett
bredare i forskning verksamhetsfrågor.engagemang om

9.5 reflektionerNågra kring drivkrafterna
bakom lokala och regionala
FoU-organisationer

sinI till kommittén urskiljer Stark flera faktorer bakom etableringenrapport
lokalaregionala FoU-verksamheter och fem tänkbara huvudsakligaav anger

motiv.

Senare debatt den offentliga uppgifterårs sektorns roll och har gjort detom
angeläget vetenskapligt verksamheters innehåll, organisationens effek-prövaatt
tivitet, politiska lösningar och samspelet mellan förtroendevalda och anställda.
Sådana frågor har i allmänhet inte det traditionella forskarsamhället.engagerat
För politiker och tjänstemän med för verksamhetermånga haransvar som



114 Forskning och utvecklingsarbete

ifrågasatts har det i stället varit naturligt initiera samarbete med andraettatt
forskare.

ekonomiska utvecklingen har ställt ökade krav produktivitet ochDen på
offentliga belysa sådanaeffektivitet inom den sektorns verksamheter. För att

forskare förfaktorer har i fall valt i ställetmånga attatt engagera genom-man
verksamheten med de utredningsresurser finns tillgängliga internt.lysa som

och möjligForskningen aktuell för uppfattas intressantmåste attvara som
kunskapsspridningtillvara i utvecklingsarbetet. snabb ocksåKravet på äratt ta

Erfarenheten visat den skapas i detmycket högt ställt. har kunskapatt som
traditionella forskarsamhället har fältet. kan berosvårt nå på Det på attatt ut

långsam också de frågeställningar uppmärksam-påär att somprocessen men
inte relevanta för kommunernas utvecklingsarbete.ärmas

finns regionalt intresse för utveckla FoU-verksamhet på den4. Det ett att egna
i denAv flera betraktas detta viktig regionalpolitisk motororten. egnasom en

regionen.

har breddforskning bedrivs vid lokalaregionala FoU-enheterDen ensom
innefattar forskningsstöd betraktas sektorsövergripande inomoch kan somsom

forskningsocialtjänsten. Det ligger i sakens med sådan kannatur att ansatsen
olika stimulera tillbefrämja samarbete mellan intressenter och också samlade

lösningar både i fråga organisation, arbetssätt och arbetsformer. Den äm-om
nesuppdelning finns inom det traditionella forskarsamhället försvårar dennasom
form ämnesöverskridande forskning.av

Stark det finns påtaglig önskan från praktiskt verksamma fåattattmenar en
underbyggd,del kunskap den verksamheten väl harär somav om egna som

förankring i forskning för kritiskvetenskaplig och också gransk-utsättssomen
praktiskt sådant stödning från vetenskapssamhället. verksamma behöverDe ett

för metod- och arbetsutveckling. det också viktigt få kunskapMen är att som
situationer i sitt dagligamöjliggör reflektioner arbetet, möteregna om om man

arbete och det möjligt ställa viktiga frågor den verksamhetgör attsom om man
engageradär

universitets- forsk-Enligt Starks uppfattning har den och högskoleanknutna
påtaglig förnyelseningen i Socialt arbete egentligen inte medförtärrmet någon

forskning och kunskapsutveckling jämfört med tidigare. denHan attav menar
i psykologiforskning tidigare bedrevs kring sociala frågor ochämnenasom

pedagogik och i andra också kunskapsutvecklande för socialarbeta-ämnen var
ren.

förväntningarna närmande mellan forskning och praktik bara delvisAtt på ett
infriats till forskning ochhar har enligt Stark också med attitydergöraatt

tjänstemän det finnskunskap hos politiker och i kommunerna. Betydelsen attav
politiskaförståelse för och respekt för forskningens både hos densärarten
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särskilt. Det måstepersonal betonasförvaltningsledningen och övrigledningen,
området,detforskningenfinnas både lust och vilja stimuleraatt om egnaen en

och arbetssättmetodervetenskapligaforskarens användarespektera rätt attatt
i arbetet medaktiv delekonomisk ellerbindningar att tanatur,utan av annan

i arbetetforskarens stödfåforskningsområden ochidentifiera angelägna attatt
bedriverforskarefrågeställningar. Förformulera forskningsbaramed att som

egentliga forskarsam-utanför detfältanknuten forskning finns risken hamnaatt
därigenom riskeraochintegriteten ifrågasattfå den vetenskapligahället, attatt

innehåll,sitt pågrundifrågasätts, inte påforskningsrön utanpresentera avsom
det därförStarkkommit till.organisation i vilken dendengrund attmenarav

sig forskningförforskaremod hos ägnakrävs mått attett stort somenav
till fältet.har denna närhet

förbetydelseForskningens9.6

resultatorienterad
kunskapsutveckling i socialt arbete

Tengvald,uppdragit professor Karinkommittén åtframgått harSom tidigare
belysa forsk-Socialt CUS,Utvärdering arbeteCentrum förchef för attav

socialtjänst-kunskapsutveckling inomresultatorienteradbetydelse förningens
till kom-Tengvaldskortfattat huvuddragen iavsnittdetta återgesI rapporten.
mål ochförst ordi bilaga Men någraåterfinnsi sin helhetmittén omsom

verksamhet.inriktning CUSpå

CUSinriktning verksamhetMål och9.6.1

Socialstyrelsen. Verk-inomstyrelsefristående medCUS är centrumett egen
utvärderingförberedningStatensstartade under 1993 medsamheten våren av

behovettillkom förCUS mötaförebild.medicinsk metodik SBU att avsom
inomoch arbetssättolika metodersakligt underbyggd kunskap effekternaom av

samhällsperspektiv. CUS uppdragför klienterna och i bredaresocialtjänsten ett
hittills varithar

sammanställa och be-grundvetenskapligmöjligtsaklig och så långtpåatt-
familjeom-individ- ochinommetoder och arbetssättvärdet olikadöma av

verksamhet,socialtjänstensdelaroch andra avsorgen
arbetssättmetoder ocholikaeffekternavärdet ochsprida kunskapatt avom-

utvärderingsmetoderinformerasocialtjänsten ochinom samtom
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utveckla olika former nationellt och internationellt samarbeteatt ut-av om-
värdering i socialt arbete.

Arbetet sker i samarbete med forskare och sakkunniga och skallexpertgrupper,
resultera i löpande utgivning publikationer i form kunskapsöversikter,en av av
sammanfattande utvärderingar skrifter utvärderings- och dokumenta-samt om
tionsmetoder.

CUS arbetar främst med breda och långsiktiga Vården miss-program. av
brukare högt prioriterat områdeär behandlas i CUS första publikation.ett som

första publikationDenna Mats Berglund m.fl. Liber 1994Förlag innehåller
översikt aktuella kunskaperöver behandlingsresultat inom olika formeren om
alkoholvård. Rapporten bygger på svenska och internationella erfarenheterav

och har publicerats i samarbete med CUS för missbrukarvård.expertgrupp
Under 1995 ytterligareväntas två med anknytning till missbrukar-rapporter
vården, bl.a. handbok för lokal uppföljning och utvärdering inom missbru-en
karvården.

Andra pågående studier berör bl.a. metoder och arbetssätt i arbetet med barn
far illa, olika modeller för handläggning socialbidragsärenden, erfa-som av

renheter kooperativt organiserad personlig assistans, dokumentation,av upp-
följning och kvalitetssäkring inom både äldreomsorgen och individ- och famil-
jeomsorgen.

CUS huvuduppdrag sammanställa erfarenheter vilka resultatatt av man upp-
når med olika metoder och arbetssätt inom socialtjänsten har hittills starkt
begränsats bristen sakligtpå underbyggda studier inredet arbetet. Teng-av av
valds koncentreras kring möjligheterna minska dessa kunskapsbris-rapport att
ter.

9.6.2 Tengvalds till Socialtjänstkommitténrapport

Under det decenniet har resultat- och effektivitetstänkandet i ökadsenaste
utsträckning börjat vinna insteg i s.k mjukaäven verksamheter social-som
tjänsten. debattenI den offentliga sektorn söker frågorpåom man svar om
bl.a. socialtjänstens kostnadseffektivitet: Vad blir det för förresultat pengar-

medborgarna socialtjänstenpåsatsarna som
Tengvald intresset för resultat med denna fokusering relativtäratt ettmenar

fenomen. Under lång tid rådde det enighet resultaten social-nytt stor attom av
tjänstens verksamhet varken kunde eller dokumenteras. Volymökningarmätas
och ökade ekonomiska uppfattades då i liktydigt medstort settresurser som
resultatförbättringar. dagI det den offentligaär sektorns begränsade ekonomis-
ka förändringar i den statliga styrningenpå kommunal verk-resurser, synen av
samhet och ökade marknadsinslag i den kommunala verksamheten främstsom
motiverar ökade krav uppföljning,på kvalitetssäkring och utvärdering.
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bilaga koncentreradtill kommittén återfinns DenTengvalds ärrapport som
vilka effekterkunskapbegränsade problemet med bristenpå det ommer

frågansvårbesvaradeinsatser får för klienterna. Under densocialtjänstens om
frågeställningarsocialtjänstens kostnadseffektivitet ligger den typ som perso-av

klient bättrefår han detsocialtjänsten alltid sig: Blir minnalen inom bör ställa
resultatvidtas jag bättrebättre de åtgärder Kan uppnå genomgenom som

andra åtgärder for honomhenne
utvärdering och ständig uppmärk-kraven uppföljning,I detta avseende påär

Socia-redaningenting uttaladessamhet kvaliteten i arbetet Depå t.ex.nytt. av
9.2.för 20 sedan se avsnittlutredningen åränmer

kostnads-Studier verksamhetshänger intimtDe frågornatvå av ensamman.
kännedom hur resul-visserligen möjliga genomföraeffektivitet är att utan om

kombineras medblir verkligt intressanta först dedeuppnåtts närtaten men
alltför begränsadeOm kunskaperkunskaper arbetsprocessen. dessa ärom

likvärdiga resultat kanmöjligheter säkerställasaknar personalen att att uppre-
eventuella brister imöjlighet lokalisera och åtgärdaframföralltoch attpas

verksamheten.
det socialatillförlitliga frågani dag någorlunda påI praktiken saknas svar om

utsträckning, hävdar Teng-klientsynpunkt i alldeles förarbetets resultat storur
form kanvi iinte bara saknarvald fortsätter. Det såoch är att somsvar en

företräda-uppdragsgivarna, medborgarna och derastillfredsställa och övertyga
saknas ocksååstadkoms i socialt arbete. Dessvärrevadpolitikerna, somre, om

skulle kunskaps-i formi utsträckning utgörastor som en gemensamsvar en
for yrkesverksammafall väl känd helai varjegiltig eller so-gruppenmassa,

fortsatt dialog kring utveck-inomprofessionellcialarbetare, basoch på envars
skulle kunna föras.i socialt arbetelingen arbetssättenav

viktigafokuseras kring utpekarförslag detta. HonTengvalds analys och tre
resultatorienterad professionell kulturkompetens-för utvecklingen av enarenor

struktur

praktiken-
forskningen-
utbildningen-

utbildningenpraktiken,dvs.den professionella strukturen,Tengvald attanser
uppgiften utveckla ochförforskningen böroch attta ett gemensamt ansvar

socialaolika delar detkunskapsbas förlångsiktigt underhålla aven gemensam
vetenskapligtverksamhetenkontinuerligt söka förbättraarbetet och att genom

i sininte utbildningenTengvald berörlokalt utvecklingsarbete.arbete och
kommittén på sätt.till uppmärksammatsmed hänsyn denna annatattrapport av

uppgift innebärDenna

behandlingsarbete och andraförteorier och begrepputveckla och prövaatt-
åtgärder inom socialtjänsten
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forskning och utvärdering deras praktiska tillämpning erbjudaatt genom av-
systematiska kunskaper insatsernas värde for klienterna ochom

använda dessa kunskaper underlag för utbildningsinsatser föratt samtsom-
val behandlingsmetoder i detoch arbetssätt praktiska arbetet.av

Ett sådant tillvägagångssätt skulle enligt Tengvald främja systematisken mer
prövning ioch utvärdering metoder och denarbetssätt änprocess av av som

ofta tillämpasdag i det lokala arbetet där oprövade och subjektiva uppfatt-
ningar, sakliga och jämförande undersökningar gamla ochänsnarare av nya
metoders resultat, vilka tillämpasarbetssätt och sprids. Enavgör som nog-

utprövning arbetsmetoderna, särskilt arbetsmetoder, har enligtgrann av nya
Tengvalds bedömning betydelse på än sätt.ettmer

liggerDels här det instrumentella värdet inte fog, i formatt utanav man av
belagt förbättrade resultat, byter med i formarbetssätt de kostnader av om-
organisation, personalutbildning sådant kan innebära. finnsDels ocksåm.m

behandlingsetiskadet värdet endast mindre klienternadel utsättsattav en av
för experiment med arbetssätt och då under rigorös kontroll i stället förnya

klienter experimentalla för vad Tengvald kallar stora naturligautsättsatt
med utvärderade arbetssätt.nya

utveckling teorierEn och begrepp nationell nivå bedöms också under-påav
ilätta utvecklingen lokalt kvalitetssäkringsarbete förbättra kvalitetensamtav

nationella verksamhetsstatistiken socialtjänstensden område.
Tengvald bristerna i resultatorienterade kunskapsutvecklingendenattmenar

tungainom socialtjänsten i huvudsak till problem dessakan knytas på tre
till det bristande samspelet mellan dem.samtarenor

Frågan forskningens och praktikens roll i skapandet systematiskaom av
kunskaper kan verksamhetsutvecklingknytas med förändrad påsamman en syn

skett inom den moderna organisationsforskningen. Under 1980-talet bör-som
jade omvärdering hur verksamhetsutveckling kan bör bedrivas. dagoch Ien av
framträder till konkurrerande grundidéer eller modeller för verksam-två synes
hetsutveckling.

traditionella nerinnebär förnyelsearbetet sker uppifrån ochDet synsättet att
inleds inititativ planeringsarbete utfört organisationensoch ochgenom av

ledning.
tid har alltmer praktikstyrd utvecklingsmodell, ner-På betonatsenare man en

ifrån och upp, där utvecklingsarbetet inte längre förbehållet organisationensär
ledande skikt kontinuerligt involverar hela personalen. Enligt dennautan orga-
nisationsmodell betonas den interna kunskapsbildningsprocessens betydelse. Det

dessa tankegångar särskilt egenutvärderingvärdet s.k.är emanerar,ur som av
den allmänna betoningen Verksamhetsuppföljninglokal ochävenmen mer av

kvalitetssäkringsarbete grund för verksamhetsutveckling.som
modeller för verksamhetsutveckling och kunskapsbildning bör enligtDessa två

Tengvald samexisterande och potentiellt kompletterande och be-tvåses som
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utvecklingsmodeller. Honkonkurrerandefruktande alternativa ochänsnarare
klient-vilka resultat uppnåssystematiska empiriska studieratt ursommenar av

socialtjänsten nödvän-inomsynpunkt med olika metoder och arbetssätt är ett
förstärka resultat-lika nödvändiga ansträngningarnadigt komplement till de att

orienteringen i den lokala verksamheten.
både vetenskapligTengvaldstudier kräver enligtGenomförandet sådanaav

systematikmetodologiska ochuppläggning ochkompetens, vad gäller deras
problemställning. Atti undersökningensvad gäller relevansensakkompetens,

forskningbetraktautvärderingar undantagslöstdenna ärnästan atttyp somav
vilka den studeradevillkor underspeciella, experimentliknandegrund depå av

krav vetenska-grund de påmedan studien och påverksamheten lever pågår av
iställs, ocksåpligt arbetssätt poängteras rapporten.som

representerad s.kfrämstforskningstraditionenDen beskrivna är genomovan
delvis varierande desig-behandlingsforskning medklinisk forskning eller som

medicin, omvårdnadsfor-psykologi,flera discipliner,tillämpas inom t exner
Generellt gällerutbildningsområdet.inomskning och i månnågon sett att

vetenskapliga disciplinerutvecklats inomforskningdenna tillämpadtyp somav
praktik till sig.har knutenen

sig ochpraktik knuten tillsocialt arbete harforskning iTrots även attatt en
studier detTengvaldförstärkts, visarforskningsinstitutionerna nyligen att av

forskningstradition itillämpning dennaresultat medsociala arbetets stortav
Organisationsforskning, allmän-disciplinen.genomslag inominte har fåttsett

kun-samhällskritisk ochfrågeställningar inklusivesamhällsvetenskapligana
forsk-viktigt empirisktistället framträdande. Ettforskningskapsteoretisk är

Sådan forskningstudiet sociala problem.breddningsområde med viss utgör av
till utvecklingbidrar inte direktkunskapsbehovandra viktigamotsvarar enmen

sociala arbetsmetoder.av
svensk forskningCUS ocksåKunskapssarmnanställningar inom pekar mot att

disciplinerandraantingen bedrivs inomklienteffekterarbetsmetodernasom
uppläggning. En genomgångsinsvårjämförbara tilleller begränsade ochär av

bevil-projektkatalogerSFRSocialvetenskapliga forskningsrådets över som
och familj, missbruk,socialtjänst, barnjats 1991-94 inom områdenaanslag

utvärderingsforskning direkt relevansäldre handikapp pekar attmotsamt av
300mindre del deklienter och brukareför socialtjänstens utgör pro-av caen

arbets-tekniker ochutvärderingarformjekten. Totalt förekommer någon avav
prioriterings-till vissadåprojekten. fåri 15 Hänsynsätt atttasprocent avca

missbruksforsk-erhållit stöd inomvida. projektområden mycket Deär som
behandlingsmetoder.kring olikaforskningningen bestod till dryga 40 % av

socialtjänst utgjorde andraåområdettydligt verksamhetsinriktadeInom det
11 %.klientutvärderingsprojekt endastsidan andelen

i socialttill forskarnaförklaringarflera tänkbarafinns enligt TengvaldDet att
sammanhäng-förklaringarforskningsinriktningvaltarbete har somen annan -
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med problem kunskapsbildningenspå och utvecklas närmaretreer arenor som
i bilaga

viktigtEtt skäl till omfattningen sådan forskning begränsats ochpåatt som
enligt Tengvalds bedömning inte har uppmärksammats tillräckligt gäller prak-
tikens tillgänglighet för systematiska utvärderingar effektermetodernas förav
klienter och brukare. förutsättning förEn det sociala arbetet skall kunnaatt
beforskas utifrån och forskningsinsatserna skall kunna vetenskapligtatt ge
hållbara resultat, det i den praktiska verksamhetenär råder någorlundaatt en
enhetlig uppfattning såväl olika metoders och arbetssätts innehåll ochom om
vilka målresultat eftersträvar i klientarbetet. Sådanuppnå inteärattman
situationen i dag.

Från den vetenskapliga sidan skulle därför betydande ansträngningar behöva
läggas i förberedelsearbete och kontinuerlig utbildning de involveradener av
praktikerna, i samband forskningsprojekt,med varje för under forsknings-att
perioden säkerställa tillfällig enighetså hur olika insatser ochsägaatten om
resultat skall definieras. Sådana insatser vida arbetsinsatsergår deutöver

förenade medär empirisk forskning och skulle bl.a dettatypsom annan av av
skäl kräva betydligt ekonomiska forskningstörre motsvarandeän t.ex.resurser

det medicinskapå området.
problemEtt sammanhänger med brister i uppföljning och utvärderingannat

socialtjänstens verksamhet lokal nivå. behovpå Detta påtalades redanav av
Socialutredningen för 20 sedan.år Enligtän Tengvald har de praktisktmer
verksamma i alltför liten utsträckning bidragit med sin del i skapandet av en
professionell kultur synliggörande de tysta kunskapernaett syste-av genom-
matisk bearbetning erfarenheter, egenutvärdering och lokalt kvalitets-av egna
säkringsarbete. får rimligenDenna brist konsekvenser för utvecklingen detav
praktiska arbetet tilloch bidrar försvåraäven forskningen det socialaatt om
arbetet.

I påpekas också karriärtjänsterna inom socialtjänsten i huvudsakrapporten att
har administrativ profil professionell hierarki i allmänhetoch sak-atten en

betyderDet för förutvecklingsarbete och utvecklingatt ansvaretnas. av pro-
fessionell sakkompetens i realiteten den personal befinner sig iläggs på som
eller mycket det dagliga klientarbetet. omständighetnära kan ocksåDenna antas
bidra till försvåra kommunikationen forskarsamhället.medatt

bristerDessa i både vetenskapligt kunskapsbildning istyrd och lokal kun-
skapsutveckling inom det sociala området enligt Tengvald långtifrån unikaär
för Sverige. I nyligen utgiven antologi internationellt socialt arbeteen om
sammanfattar några tongivande forskare inom området situationen följandepå
sätt:

profession.the lacks systematic empirical Validation of its practice strategi-
. . .

Ongoing evaluation of social work interventions be desperatetoes. seems a
need all the world. Hokenstad, Kinduka, 1993:187Midgleyover
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9.6.3 Fortsatt behov tillstöd resultatorienteradav en
kunskapsutveckling inom socialtjänsten

Tengvalds problemanalys pekar behov fortsatt stöd i olika formermot ett av
till utvecklingen systematiska kunskaper det sociala arbetets värdeav mer om
för klienter och brukare. De svagheter i fråga kunskapsbildning och resul-om
tatorienterad verksamhetsutveckling Tengvald påvisar gäller både densom
lokala verksamheten och forskningens och forskarutbildningens inriktning.
Tengvald talar här gemensam kraftlöshet inför kraven konstruktivtom en
utvecklingsarbete.

Enligt hennes bedömning krävs det relativt omfattande insatser för långpåatt
sikt vända denna utveckling. Erfarenheten har visat det dynamiskaatt samspe-
let mellan forskning, utbildning och praktik viktig drivkraftär i denna typen

utvecklingsprocesser. Det betyder insatser bör riktas samtliga dessaattav mot
verksamheter.

Enligt Tengvald finns det anledning särskilt betona behovet insatseratt av
inom med varandratvå sammanhängande områden grundläggande betydelseav
för resultatorienterat socialt arbete.ett mer

Gemensam begreppsapparat
Utvecklingen begrepp för insatser resultatoch enligtärav gemensamma
Tengvald absolut nödvändig.

För närvarande saknas i långa stycken enhetlig, bland de yrkesverksammaen
någorlunda accepterad, och någorlunda varierad terminologi förgemensamt att
beskriva innehållsliga variationer i dessa begrepp. I detta avseende hänvisar
Tengvald till den officiella verksamhetsstatistiken och handläggarnas doku-att
mentation insatser inom individ- och familjeomsorgen i allmänhet uttrycksav

beslut enligt socialtjänstlagen. hänvisarHon också till studierattsom som
gjorts Minnesotamodellen inom missbrukarvården eller Uppsalamodel-Lex.av
len inom ekonomiskt bistånd, antyder innehållsliga variationer inomstora ett
och arbetssätt. språkbrukDetta minskar naturligtvis möjligheterna attsamma
dra slutsatser metodernas egentliga resultat.om

2. Systematiska vetenskapliga utvärderingar det sociala arbetets resultatav ur
klientsynpunkt

Det andra och komplicerade området Tengvald lyfter fram gällermer som
försök genomföra systematiska empiriska studier vilka resultat klient-att av ur
synpunkt med olikauppnås metoder och arbetssätt inom socialtjänsten.som
Det handlar alltså vetenskapliga utvärderingar det sociala arbetets resul-om av

i princip tillåter frågor Närförpå vilka grupper insatsertat ärsom svar som:
föredra framför icke-insatser Närför vilka grupper vissaäratt typer av
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andraföredra framförinsatser att
i utbildnings-användbarutveckla generell kunskapHuvudsyftet ärär att som

nationellt intres-därmedpraktiska arbetet ochsammanhang och i det ärsom av
särskildaknytas tillforskning med denna inriktning kaninte givetDet är attse.
studiernautvärderingsinsatserönskemål ävenlokala intressen eller omom

ochorganisationforskningenspåverkar bådebedrivas lokalt. Dettamåste
finansiering.

enskilda kommu-beställningsforskning frånfrågadet inteEftersom är om
för de kostnaderskallsig kommunernaknappast förväntakan att svaramanner

bli aktuellt kompenserakansådana projekt. Detföljer tvärtom attavsom
medverkan.för deraskommunerna

socialtinstitutionerna isigknappast heller tänkaEnligt Tengvald kan attman
ocksåvia sina programanslag. Detkostnader ärskall sig dessaarbete påta

kraftfulla insat-motiverasforskningsråd kan såberörda göratveksamt attom
behövsbetydande delforskning i socialt arbete, därför resursernaavenser

verksamheten.kompensation till den praktiskasom
genomförande forsknings-initiering ochförslutligen gällerVad ansvaret av

institutioner-leder tillstrategi siktförordar Tengvald påinsatserna atten som
ordningdenna ärHonarbete sigi socialt på attett storttar menaransvar.na

ochprofessionell kulturkontinuerlig utvecklingförutsättning för av enenen
utbildningen.inte minstforskning, praktik ochsamspel mellanfungerandeett

särskil-förläggs tillverksamhetenemellertid möjlighetenutesluter inteHon att
utvärderingsforskning eller på sättforskningsinstitut med betoning påda annat

vanligdettamedel och hänvisar tillspecialdestination ärorganiserad att enav
ochEngland, TysklandUSA,internationellt i länderutvecklingstendens som

Även till STAKES kanSocialstyrelsens omvandlingfinska ettNorge. somses
härvidlag.exempel

bedömningSammanfattande9.7

forsk-samspel mellanförutsättningarna förbedömning näraEnligt vår är ett
framgårsedan. Somi för bara några årannorlunda dagoch praktik helt änning

doktorander vid forska-inskrivnaavsnitt 9.3.3 200i är än sompersonermer
forskningsförbere-förintressesocialt arbete. finnsrutbildningen i Det stortett

grundutbildningen påiingår ocksåkurser och sådana kurserdande numera
ihar redan doktorerat50-tal ämnetalla utbildningsorter. Ettnästan personer

tillskott meritera-värdefullttillsammansochSocialt arbete ettrepresenterar av
för forskare håller också påarbetsmarknadomrâdet.forskare på Ende attny

Samtidigt ökarFoU-organisationer.och lokalai form regionalaframväxa av
i kommunernakvalitetssäkringsarbeteuppföljning, utvärdering ochförintresset

Närden offentliga sektorn.åtstrarnningar inom helaekonomiskatill följd av

n
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inte räcker till allt ställs det ökade krav behovsstyrd resursfördel-påpengarna
ning, produktivitet och effektiv resursanvändning. Man kort försäk-måste sagt

sig tillgängliga används optimalt.attra om resurser
Stark och Tengvald har från skilda utgångspunkter lyft fram betydelsen av

forskning och utvecklingsarbete för kunskaps-och kompetensutveckling inom
socialtjänsten. Stark har haft uppdraget kartlägga och sin olikaatt ge syn
modeller för samverkan mellan forskning och praktik verksamhetsper-ettur
spektiv. Fengvalds uppdrag har begränsats till belysa forskningens betydel-att

för resultatorienterad kunskapsutveckling i socialt arbete. infalls-Hennesse en
vinkel har sålunda varit Starks och harän samband med CUSetten annan upp-
drag utvärdera metoder i socialt arbete.att

I det följande knyter vi till olika i den utmärker kom-momentan process som
och kunskapsutveckling: skapa kunskap, sprida kunskap ochpetens- att att att

kunskap.använda

Att skapa kunskap

Stark förespråkar modell med lokala och regionala FoU-enheter utanfören
högskolans för tvärsektoriell, faltanknuten beställningsforskning. Teng-ram
vald det finns goda skäl stödja sådan forskning, den måsteatt att attanser men
kompletteras med forskning för det skall bli möjligt skapa generellatt attannan
kunskap resultatet olika metoder och arbetssätt. Denna kompletterandeom av
forskningsmodell innebär den universitets- och högskoleanknutna forskning-att

i Socialt arbete ökar i betydelse.ämnet Hennes vision s.k klinisk forsk-en om
ning eller behandlingsforskning inom socialtjänstens område bottnar i över-en
tygelse sådan forskning nödvändig för socialtjänstensär insatser iatt attom en
framtid skall kunna bygga vetenskap och beprövad erfarenhet. Hon är

tillkritisk stora naturliga experiment kännetecknas oprövade ochattsom av
subjektiva uppfattningar, sakliga och jämförandeän undersökningarsnarare av
gamla och metoders resultat, vilka arbetssätt tillämpasavgör ochnya som
sprids. emellertid fleraHon svårigheter på och både hindervägen nämnerser
inom vetenskapssamhället, särskilt forskning i socialt ungarbete disciplin,
forskare med begränsade erfarenheter både praktiskt socialt arbete ochav
vetenskapliga metoder för klinisk forskning m.m., hinder ioch den praktiska
verksamheten, särskilt individ- och familjeomsorgen avsaknaden pro-av en
fessionell hierarki, utvecklad begreppsapparat, bristfällig dokumentationsvagt
m.m..

Stark sin sida framhåller forskningsprojektå med tvärsektoriellnyttan av en
och förordar regional och lokal FoU-struktur. Han valetansats atten menar

forskningsbara frågor och problem påverkas tillnärheten praktiskav av en
verksamhet och genomtänkt samspel forskaremellan och verk-att ett mera
samhetsansvariga sannolikt skulle bidra till forskningsprojekt.många spännande
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ochteori-till fördel forsamspelskulle sådanthans uppfattningEnligt ett vara
stöd förochleda till stimulanstroligen ocksåskullemetodutveckling ettenmen

enbartbehöver inteforskning. stödföremål for Dettapraktik varitden som
tillstödStark. Detpraktiska arbetet,utveckling dettillstödett menaravvara

samtidigt stimu-forskningenolika överväganden ärreflektion och gersomegen
Erfaren-verksamhetsområden.olikapersonal finns inomför denlerande som

forskarmiljön snab-lokalaregionalaresultat från denockså visatharheten att
verksamhetsansvariga.tillbare tränger ut

modellen uteslutermodellerna. Denbedömning behövs bådaEnligt vår ena
bör bedrivasforskningenbåde ock. Hurhär det frågaandrainte den ärutan om

från fråge-utgångspunkt demedfrån tid till avgörasoch måste annanav vem
skall belysas.ställningar som

ocksåför övrigtutvecklingsarbete harochkliniskt forsknings-Behovet av
2000 Kommit-152 till HSUdir. 1994:tilläggsdirektiveniuppmärksammats

frågordefinansiering och organisation. Enoch sjukvårdenshälso-tén avom
forsknings-för klinisktprimärkommunernasi direktiven ärtas ansvaruppsom
finns någrabl.a. det intekonstaterasdirektivenutvecklingsarbete. Ioch att

eftervårdforskningförsittkommunerna påbelyser hurstudier ansvarsersom
Ädelreformen. långtidssjuka kommu-psykiskti frågagällerDetsamma somom

dennaden januari 1995. Motför from. 1lagstadgathar ett ansvarnerna
Ädelreformens och denbelysabl.a. i uppdragkommitténbakgrund attges

vårdforskning-inomför utvecklingenkonsekvenserpsykiatrireformenssenaste
särskilt uppmärksammaoch därvidforskningenmedicinskaden kliniskaochen

ocksåKommittén skall övervä-området.påprimärkommunernas engagemang
frågaisjukvårdshuvudmännenochansvarsfördelningen mellan staten omga

till vårdforsk-i vilka former stöd kanvårdforskning ochfinansieringen gesav
forskning ochbehovetbör bl.a.sammanhangetutveckling. I detningens attav

vårdutbildningochförankring i vårdstarkareområdet fåutveckling inom en
ocksåsamordning bör övervägas.och nationellregionalBehovetbeaktas. av

utveck-för forskning ochnationell nivåtillgängligafinns påmedelDe som
förfogarSocialstyrelsenbetydande.områdesocialtjänstens ärlingsarbete inom
individ-inom barnomsorgen,utvecklingsarbete58 förmkrinnevarande år över

Till detta kom-och handikappomsorgen.respektive äldre-familjeomsorgenoch
utvecklingsarbeteförlänsstyrelsernafördelas50 mkrytterligare avsommer

Även Folkhälsoinstitu-ungdomsvården.ochmissbrukarvårdendeninom öppna
ohälsa, förfogarförebygga överfrämja hälsa ochuppgifttillhar atttet, som

sammanlagt199394 fördeladesUnderutvecklingsinsatser.förmedelsärskilda
tillfördeladesmedelhälften dessaändamål. Ungefärsådanamkr till45 avca
be-Arbetsmiljöfonden lämnatocksåTidigare hardrogförebyggande projekt.

harårnivå och underutvecklingsarbete lokaltill påbidrag storatydande senare
reformertill olikai anslutningutvecklingsinsatserföravsattspengarsummor

Ädel-reformen, forsk-Psykiatrireformen. SFR:sochLSS-reformen senast
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ningsanslag, slutligen, till 86uppgår mkr 199495.
Även det finns betydande ekonomiska nationellpå nivå kan detom resurser

enligt bedömningvår finnas anledning den policyompröva hittills gälltatt som
för stöd till lokalt utvecklingarbete. Det möjligtär stöd till färre antalatt ett

longitudinella projekt skulle leda till effektivstora, kompetens- ochen mer
kunskapsutveckling nationellt stöd tillän många små utvecklingsprojekt.sett
Enligt vår bedömning bör denna fråga iövervägas närmare ett annat samman-
hang.

Vi skulle dock degärna medel finns tillgängliga för forskningatt ochse som
utvecklingsarbete inom Socialstyrelsen och andra centrala myndigheter i Ökad
utsträckning tillanvänds skapa och vidmakthålla FoU-struktur på regio-att en
nal och lokal nivå samtidigt med ökade satsningar s.k.på klinisk forskning
inom socialtjänstens område.

Att sprida kunskap

Uppgiften sprida den kunskap skapas i FoU-arbetet förenadatt är medsom
problem sammanhänger både med svårigheten överblicka FoU-arbetetattsom

Ävenoch tillgodose kravet på snabb information. detatt saknas kunskapom
inom vissa områden finns det betydande kunskaper inom andra områden som
aldrig framnår till dem det berör. Det betyder redan existerande kunskapatt
blir tyst finnsäven den tillgänglig i olika dokument. krävsHär det enligtom

bedömningvår betydande insatser för åstadkomma bättre ordning. Ettatt en
vilar naturligtvis kunskapsproducenternapåstort sökamåste olikaansvar som

förvägar nå med sin information. Rapporter skrivs kunnaatt ut måstesom
läsas bred publik innehållet skall påverka den praktiska verksam-av en om
heten. Det behövs också tidskrifter och sammanställningar detgör enkeltsom
för användarna söka kunskap. Här kan Socialstyrelsen med sitt lagfästaatt

följa och vidareutveckla socialtjänsten spela viktig rollattansvar en som
samordnare nationellpå nivå. Det gäller både den kunskap skapas inomsom

för projekt Socialstyrelsen helt eller delvis finansierar och denramen som
kunskap skapas inom för regionala och lokala FoU-organisationersom ramen

inte erhåller ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen. Genommen som att syste-
matisera och sammanställa sådan kunskap på nationell nivå kan Socialstyrelsen
effektivt bidra till användarna tillgodogör sig den kunskap redan finns.att som
Till användarna räknar inte bara förtroendevalda och tjänstemän i kommun-

också verksamma inomär lokalaregionalautan FoU-en-erna personer som
heter, forskarna vid den universitets- och högskoleanknutna forskarutbildningen
i socialt arbete, lärarna på grundutbildning och fortbildning vid ochsamma
andra liknande utbildningsinstitutioner massmedia, har till uppgiftsamt attsom
bevaka socialtjänstens utveckling medborgarperspektiv.ettur
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kunskapanvändaAtt

Även långtanvändarna dettillgänglig för ärfrån FoU-arbetekunskap görsom
förklaringar till detnaturligafinns mångaden används. Detifrån säkert attatt

familjeomsor-individ- ochvisatharErfarenhetensig detförhåller på sättet. att
arbetsmetoderOvetenskapligaverksamhet.trendkänsligmycketär somgen en

landetvåg övertid efterkonsulter harlanserats sveptexterna som enannanav
socialarbetareokritiskt mångautifrån betraktatharoch anammats menav--

riktatskritikpolitiker.ansvariga Denledningspersonal och motockså somav
just detta.handlatverksamheten har bl.a. om

arbets-modell förkan ståDenanvändas olikakunskap kan på sätt.Ny nya
fortfaran-modelleroch beprövadegamlabekräftakan ocksåmodeller attmen

stilbildande bara näruppfattningenligtkunskap skall vårNyde duger. vara
och kanarbetsmetoderutprövadebyggervisa denkan noggrantattman

ikostnaderkan deresultat. Annarsförbättradefram tillde lederbelägga att
följer ändratpersonalutbildningomorganisation, ettform avsomm.m.av

Tengvaldmedpunkt videnna överensmotiveras. På ärknappastarbetssätt som
kommittén.tilli sinpåpekat dettasärskilt rapport

Ändå vetenskapligtbrist utvär-från i påintenaturligtvis avståkan attman -
verk-socialtjänstensolika delarinomvidta åtgärderarbetsmetoderderade av-

erfarenhetbeprövadlita tillfårsaknassådan kunskapsamhet. Där somman
saklig grund.intuition ochbådevilar på

professionella yrkesutövare är öp-sigförväntadäremot kanVad enavman
självdärsammanhangandra äniproducerasför kunskappenhet mansom

anledningfinnasbedömningenligtdet vårsig. denna punkt kanPåbefinner
attity-gäller närmastverksamheten. Detden praktiskasjälvkritik inomtill viss

forskarsamhället.inomproducerasteoretiska kunskaptill denderna som
för-uppfattning kunnaenligt våryrkesutövare måsteprofessionellaAv man
denforskarnaproduceraskunskapmed denbefattar sigdevänta omatt avsom

forsk-beaktaskyldighetyrkesområdet. Någondetaktuell och berör attär egna
inte.naturligtvis Detföreliggerirrelevantauppfattasningsresultat somsom

skallkunskapallforskningsresultati sakensligger natur att annansom --
verksamheten.praktiskai denkritisk granskningförutsättas

social-inomstudiervetenskapligavisa behovettordeVårt att avresonemang
sådanaHurfamiljeomsorgenoch ärsärskilt individ-områdetjänstens stort.--

ifår närmarefinansieras övervägas annatorganiseras ochskall ettstudier
sammanhang.
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10 Handläggare och
administratörer inom äldre-

och handikappområdet

Vår bedömning: kravDe i dag ställs på handläggare inom äldre-som
och handikappomrádet innebär behov kvalificerad och bredav en ge-
neralistutbildning med motsvarande utbildningsnivå gäller för hand-som
läggare inom individ- och familjeomsorgen.

välEn utvecklad samverkan mellan hemtjänstassistenter, sjuksköter-
skor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter bred och djup kompe-ger en

Detta mycket viktig förutsättningär för god kvalitettens. inomen en
Ädel-reformensäldre- och handikappomsorgen och förverkligandeett av

intentioner.
Det föreligger behov öka kvaliteten i utbildningen och höjaett stort att

dess Vi därför, i likhet med Huvudmarmaskapsutredningen,görstatus.
bedömningen sociala bör överföras till de uni-att omsorgsprogrammet
versitet och högskolor i utbildningsprogramdag har i socialt arbetesom

integrerasoch med denna utbildning.
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tillfattighusföreståndare10.1 Från

framväxtenhemtjänstassistent enav-

yrkesutbildning
medförekommerhandikappfrågorochhandläggaren äldre-kommunalaDen av

områdesansva-hemtj änstinspektör,hemtj änstassistent,benämningarmånga som
änstassistent finnerhemtjtill dagensbiståndsbedömare Ursprungetrig, manosv.

År startade i Stock-1908fattighuset.kommandoranseklet påbörjani av -
fattigvårds-foreståndareföreståndarinnor förförsta utbildningendenholm av

FattigvårdsförbundetSvenskaanordnadesbarnavårdsanstalter. Kursenoch av -
inkluderande bådemånaderomfattadeSocialvårdsförbundet och sexsenare -

utbildningen medförlängdesEfterhandpraktisk utbildning.ochteoretisk nya
År 1922 tillkomförpraktik infördes. ämnenoch krav på t.ex.ämnen som

trädgårdsskötsel. 1930-Påbarnhem ochålderdomshem ochsjälavården på
omfattande för-och det krävdesterminerutbildningen tvåomfattandetalet en

sinnesjukhus.ochbl.a. ålderdomshem, lasarettpraktik på
medoch fickkaraktärfattigvårdsanstalternaändradesmåningomSå nyen

for medellösainackorderingshemfunktionenålderdomshembenämning som--
Utbildningen före-och vård.bostad, tillsynäldre behövdeskröpligaoch avsom

utbild-treårigtillbyggdesoch barnhemfor ålderdomshemståndarrinnor ut en
ålderdomshemmenboende1950-talet. påförst Deförändrades påning som

utbildningen1950-talet blevvårdkrävande från mittenochblivit alltmerhade av
ingick.sjukvårdenomfattande praktik inomsjukvårdsinriktad ochuttalat enmer

34 denochundervisningenteoretiska23 denSjukvårdsinslaget utgjorde avav
kunde vidare-sjuksköterskorOcksåpraktik.utbildningen utgjordestreåriga av

ividareutbildningslinjeålderdomshemsföreståndaretillutbilda sig genom en
termin.omfattandeåldringsvård ensom

hjälp i hemmetmöjligheterna fåutvecklades1950-taletbörjan frånMed att
med olikaHandläggarefram.hemhjälpsverksamhetsärskild växteoch en
kontoristerochsocialvårdssystrarformedlingstjänstemän,benämningar som

admini-ochhemsamariterhjälpbehov, rekryterauppgift bedömatillhade att
Sven-nedläggningensamband medform äldreomsorg. Idenna avstrera nya av

Skolöverstyrelsenstill1965utbildningen årSocialvårdsförbundet överfördesska
landstingskommunala yrkes-kommunala ochvidansvarsområde och bedrevs

Skolöversty-utfärdare1970och först årsläpade dock efterUtbildningenskolor.
ochålderdomshemförföreståndareUtbildningläroplan förrelsen aven ny

praktiska inslagenterminer. Deomfattning femåldringsvård medÖppen aven
utbildningen.iinnehålletmedicinskaliksom dedominerande fortfarande

ochdistriktssköterskanochprimärvårdenbyggdes1970-taletslutetMot utav
uppgif-jukvårdandeålderdomshemsforeståndarensmedarbetarehennes övertog s
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Oppen och slutenter. äldreomsorg integrerades och de båda yrkesprofiler-
smältena samman.

10.2 Hemtj änstassistentens arbetsuppgifter och
yrkesroll

I flertalet statliga betänkanden och propositioner behandlas personalen inom
äldre- och handikappomsorgen tämligen översiktligt och de beskrivningar och
uttalanden förekommer handlar företrädesvissom vårdpersonalen och iom
mycket begränsad omfattning den arbetsledande och administrativaom perso-
nalen. En del och utredningar medrapporter specifik inriktning på hemtjänst-
assistentens yrkesroll och arbetsfält har initierats och producerats i ett samar-
bete mellan yrkesföreningen Föreningen Föreståndare inom Social Service
FSS, Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund SKTF och Vårdhögskolan i
Örebro I del lokala studier belyses yrkesrollen och iblanden skymtar också
hemtjänstassistenten fram inom äldreforskningen. Under de två årensenaste
har antal avhandlingar lagtsett fram vilka aspekter på hemtjänstassis-tar upp

yrkesroll och praktik.tentens

10.2.1 Arbetsuppgifter och funktioner

En beskrivning hemtjänstassistentens arbetsuppgifter, mångsidigaav yrkesroll
och problem sammanfattas i det följande med underlag från projektet Met0dut-
veckling för resursdimensionering och arbetsorganisation inom hemtjänsten

initierats FSS och SKTF och finansieratssom Socialstyrelsensav medel förav
utvecklings- och förnyelsearbete inom den sociala hemtjänsten. Arbetet har
utförts inom Institutionen Örebro.för social Vårdhögskolan i Iomsorg, pro-
jektet har bl.a. publicerats förstudie titeln Enmed mångsidig styrka. Omen
hemtjänstassistenters och föreståndares yrkesroll i den sociala omsorgen

ÖrebroVårdhögskolans i skriftserie 1990: 1 och slutrapporten Det går inte på
rutin... studie yrkesrollen hemtjänstassistenten och föreståndareav som-
inom äldre- och handikappomsorg 1991.

I modell yrkesrollenöver beskrivs fyraen områden eller funktioner:
Det sociala arbetet och kontakten med allmänheten utgör grunden med ut-

redning, behovsbedömning, beslut och uppföljning bistånd enligt Socialt-av
jänstlagen. Hit hör också uppgiften informera, bedriva uppsökandeatt verksam-
het, delta i områdes- och samhällsplanering. Till den personalledande funktio-

hör rekrytering, anställning, introdukton, utbildning,nen utveckling och arbets-
rättsliga frågor. Hit hör också handledning och stöd till vårdpersonalen, att
medverka i problem- och konfliktbearbetning och för god fysiskatt ansvara en

5 15-0467
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förinnebär attVerksamhetsansvaret attarbetsmiljö. ansvarapsykosocialoch
gällandeenligtbeslutverkställaochuppfyllsmålenpolitiskaövergripande attde

planeringen,långsiktiga attDenbudgetansvar.givetriktlinjer inomochmål ett
arbetsuppgifterna.delviktigarealltblirverksamhetenutvecklaoch avleda en

yrkes-andramedvårdplaneringgrupper,ivårdgivareandramedSamverkan
pensio-forsäkringskassa,bostadsförmedling,medsocialtjänsten,inomgrupper

växandeochviktigm.fl. ärentreprenörerhandikapporganisationer, enochnärs-
uppgift.

hemtjänstassistentensbeskrivningrutininte påDet går avskriftenI ges en
visadeUndersökningen attkommuner.frånjämförelsemedarbetsinnehåll tre

verksamhetsan-ochkommunernade attinomvariation treförekommerdet stor
mellanarbetetsocialadetarbetstiden,%308 ochmellankunde uppta avsvaret

10mellansamverkan% och60och25mellanpersonalledning%,42och22
jäm-närenhetligt mönsterfinna någotdock mankunde%. Man ettoch 31 mer

kommunerna.demellanfunktionrespektive treförmedelvärdetförde

mångsidigupplevelserosynligellerOkänd10.2.2 enav-
yrkesroll

socialaoch detpersonalledningdomineradestudiernarefereradetidigaredeI
föroch stårvårdtagarnamedkontakt sam-ochbehovsbedömningarbetet -- tvådessainomocksåDet ärarbetsinnehållet.tredjedelartvåmanlagt avca

sidornapositivadeoch gör att avglädjeämnen rapporterasfunktioner somsom
och det ärarbetetdelmindreutgörVerksamhetsansvar avdominerar.yrket en

gälleråterfinns. Detsituationerproblematiskaflestområdedettapåockså som
tillförhållandeiotillräckligaupplevsekonomiska varadedels somresurserna

arbetsbör-påderasochförvaltningentillrelationernaockså synbehoven men
ochtillräcka attintekorstryckssituation attocksåuppleverMångadan. en -

samtidigt.på gångsaker ärför många
svårig-ocksåyrkesidentitet nämnssinistark som enochtydliginteAtt vara

citat fårTvåförvaltningsledningen.frånförtroendesaknakänslanliksomhet att
yrkesrollen:inför den sammansattatveksamhetassistentersnågraillustrera

vadverkligen gör,vadförklararoll,sinhitta attsvårt manDet är att
på...gåryrket ut

nå-påbrakanintearbetsuppgifter gör att varaMångfalden manav
got.

beskrivs1990:28SoS-rapporthemtjänsteninomLedarutvecklingI rapporten
utveckla hem-tillsyftade attkommunermellan åttasamarbetsprojekt somett

hemtjänstassistenternasbeskrivsföljandedetyrkesroll. Itjänstassistenternas
arbetsledarnaflesta198889. Deårsskiftetvidframstoddenarbetssituation som
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trivdes med sitt arbete, visste inte hur skullede klara arbetsbelastningen.men
Många kände sig övergivna, åsidosatta och personligt misslyckade och frågorna

Ärmånga; Behövs vi i framtiden arbetsledare, administratörervar eller
Ärvad viär det vi, gruppledarna eller distriktssköterskorna i framti-som

den skall leda hemtjänsten Vi kanske inte behövs
Chefer och administratörer uppfattade hemtjänstassistenterna tystsom en

yrkesgrupp. Ofta uttrycktes missnöje över arbetsledarna inte sitt arbets-att tog
givaransvar, de förväntade sig färdiga lösningaratt eller andra skulle talaatt

hur kontroversiella frågor skulle lösas. Man önskadeom skulle bliatt gruppen
drivande och utvecklingsinriktad. Vårdbiträdena efterlystemer lagom ledar-ett

skap skulle dem stöd och handledning i det dagliga arbetetsom ocksåge men
använda den kunskap finnsuppmuntran att i vårdbiträdesgruppen. Vårdta-som

önskade arbetsledningen inte bara beslutadeatt hjälpinsatsergarna utanom
också de kunde ingå och reda relationeratt mellan personal, hjälptagare ochut
anhöriga.

lokalaI studier, utbildningsuppsatser och inom äldreforskningen framtonar en
liknande bild tämligen problemfylld yrkeskår. Mer sällan positivaav en ges
bilder belyser hur arbetet detnär fungerar väl. Hemtjänstassistent-som utser
yrket framstår mångfacetterat också diffust och har genomgått mycketsom men
påtagliga förändringar med avseende på arbetsinnehåll och arbetsbelastning.
Gårdagens ålderdomshemsföreståndare arbetade i sluten vårdform meden
huvudsakligen arbetsledande, omhändertagande och sjukvårdande uppgifter.
Yrkesrollen väldefinierad, tydlig och välkänd. Dagens yrkesgrupp framstårvar
i olika beskrivningar tämligen okänd och osynlig och med låg ochsom status
professionsgrad. mycketEn skiftande utbildningsbakgrund och mellanställning
i organisationen tycks det svårt finnagöra yrkeskod ochatt en gemensam att
uppleva yrkesstolthet.

10.2.3 Om brister kring behovsbedömning och
dokumentation

I föregående avsnitt beskrivs hur hemtjänstassistenterna upplever sin yrkesroll
och arbetssituation också hur chefer, vårdpersonal och vårdtagare uppfattarmen
brister i kompetens och förmåga hantera arbetsledning, handledning,att t.ex.
behovsbedömning och dokumentation. följandeI det redovisas några rapporter
och projekt något utförligt beskriver brister och problem detsom när gällermer
behovsbedömning och dokumentation.

I Socialstyrelsens årsbok 1993 Socialtjänsten och i Sverige 1993omsorgerna
Årredovisas bl.a. uppgifter brister i handläggningen. 1991 genomfördeom

Socialstyrelsen inom för projektet Aktiv uppföljning undersökningramen en av
rättstillämpningen inom äldre- och handikappomsorgen Skåne, Västerbotten
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sambandirutinerhemtjänstassistenternasundersöktesBl.a.Norrbotten.och
litenmycketformella avslagandelenvarvid framkomavslagmed avatt var --

undersökningmotsvarandeavslag.21 Iförekom endastSkåne000 beslut i4 en
gångde någonhälftendrygtStockholmihemtjänstassistenter attbland uppgav

ansökan.avslag påformelltgett en
Ädel-utvärdering LänsstyrelsernagenomfördeSocialstyrelsensförInom ramen

till sjukhemflyttarför äldrerättssäkerhetenundersökning sompersoneromen
dokumentation be-Ädel-utvärderingen handläggning ochBrister kring10.94:

följande.sammanfattning framgårstudie. Avi dennakräftas också rapportens
före-rättsreglerfingervisning deklarresultatUndersökningens att somger en

rutiner inomklargörandebristen påhåll tycksföljs.alltid På mångainteligger
Socialstyrelsen konstaterarpåtaglig.förvaltningen atthandläggandeden vara

hotbetraktasförvaltningslagstiftning måste etti bl.a.kunskaperbristande som
infor-klargörande rutiner,förverkamåsterättssäkerheten. Kommunernamot

personal.handläggandeutbildningpersonal ochtill alllagreglermation avom
genomfördesProjekt Agnesutvecklingsprojektlokaltexempel påEtt --

ochAlingsåsUddevalla, Lerum,Vänersborg,kommuneri antal1993-94 ett
hitta kommu-det gårochjämförelsermed syfte attFalköping göraatt se om

hemtjänsten. Tvåinombehovsbedömningenutvecklaochjämforelsetalnala att
ärendenantaltillsammansbedömdevarje kommunfrån etthemtjänstassistenter

kvali-ellernivå-eventuellaundersökajämförelse fördärefteroch gjorde atten
junikan drasslutsats rapportenEnmellan kommunerna.tetsskillnader avsom

be-avseende påmedmellan kommunernavariationdet finns1994 är storatt
bety-harbehovsbedömningenochhemtjänsten storinomhovsbedömningen att

bedömda10kostnad förSkillnaden ihemtjänstkostnader.för kommunsdelse en
i kronoruttrycktoch100 %tilltillfälle uppgick ängivetvidärenden ett mer

2,9 mkr.1,3 ochmellankostnadenvarierade
1994under höstengenomförderevisionskontorstadsStockholms gran-en

bedömaSyftetäldreomsorgen.inom attbiståndsbedömningen omskning varav
vårdbedöm-mellansambandföreliggerdetochlikvärdigt sättpådessa görs om

detbl.avisadegranskningenResultatet attresurstilldelning.ochningar av
be-och dentypfallbedömningen någravidskillnaderbetydandeuppstod av

vecka. Det är40 timmar2 ochmellanvarierakundehjälpinsatsendömda per
bistånds-förunderlagetdåslutsatser,gåendelångtdra någradock svårt att l

Detsaknades. ärpersonliga kontaktendenfullständigt ochintebedömarna var
ocksåskillnaderrättssäkerhetssynpunkt såacceptabelt storadock inte omur

dis-granskadeDebiståndsbedömningarna.verkligavid deförekommaskulle
biståndshandlägg-formelladenvad gällerväsentligtocksåskiljde sigtrikten

bedömerrevisionskontoretoch attavslagandelenvarierarningen. T.ex. stort
äldreom-inommyndighetsutövningenvadklargörabättrebehovfinnsdet att

utredningkommunikationdokumentation ochgällervadbl.a.innebär avsorgen
oftast inteavgiftenfastställandeförgrundenframkomVidarebeslut.och att av
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framgick personakten.av
Hur behovsbedömningen bör tillgå i praktiken och hur den faktiskt utförs är

nästan vit fläck i litteraturen konstateras 1991år i frånen Institutetrapporten
för gerontologi i Jönköping Sundström och Cronholm; Hemtjänsten i tiden,

73. Som följd ökaderapport krav kvalitet,på rättssäkerhet, effektivnr en av
resursanvändning och underlag för uppföljning fråganhar behovsbedömningom
och dokumentation biståndsbeslut fått allt större aktualitet i kommunernaav
under 1990-talet. I många kommuner pågår intensivt arbete kring utvecklingett

metoder för målmedveten behovsbedömningav och insatser fören mer att
förbättra kraven på rättssäkerhet.

Också på central nivå har frågan uppmärksammats och bl.a. har Socialstyrel-
litteraturöversikt kringgett behovsbedömningut Frånsen råd tillen gransk-

ning Socialstyrelsen 1994. Av 28 beskrivna titlar publicerades 20 från år-
1991 och Litteratur direkt handläggningrör och metoder försenare. be-som
hovsbedömning har i huvudsak publicerats under de åren. Den kritiksenaste tre

framkommer i de redovisade skrifterna handlar tillsom del den for-stor om
mella handläggningen och dokumentationen. Det brister i kunskaper hos hand-
läggarna bl.a. rättighetslagstiftning och dess tillämpning.om

Av litteraturöversikten framgår Socialstyrelsen år 1994att utgåvautgav en ny
Allmänna råd handläggning och dokumentationav och Svenska Kom-om att

munförbundet under lång följd år producerat och underlagsma-en rapporterav
terial för utveckling behovsbedömningen. Som exempel på lokalt arbeteav ett
med metodutveckling skall här Blekingenämnas FoU-enhet i antalettsom rap-

har utvecklat kunskapenporter och metoder för behovsbedömningar. Bl.a.om
har infört begreppet Omsorgstrappan sätt vårdbehovman mäta ochett attsom
arbetsbelastning och därmed underlagutgöra bl.a. för bedömning av omsorg-
stid. Tillsammans med hemtjänstassistenter och utredare från Karl-en grupp
skrona kommun har också utarbetat metodbok för behovsbedömningman nu en
Att bedöma behov Blekinge FoU-enhet 1994:8.rapport-

I detta sammanhang bör också nämnas utveckling handläggning ochatt av
behovsbedömning i internationellt perspektiv bedömsett den viktigastesom
uppgiften inom äldreområdet.

10.2.4 Synpunkter på kompetens och
utbildningsbehov

Hemtjänstpersonalens behov kompetens och utbildning har berörts ellerav mer
mindre utförligt i de förarbeten föregått års reformer på äldre- ochsom senare
handikappområdet. I det följande redovisas vad uttalats i dessa frågor.som
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ÄdelreformenÄldreberedningen -
frågorbehandlaförÃldreberedningen 1980decemberitillkallades. att om

äldre.deförinsatsersamhälletssamordningochprioriteringövergripande av
Äldreomsorg SOUutvecklingislutbetänkandelänmade sittBeredningen

framtidaför denriktlinjerochmålbeskrivsi vilket19871987:21 sommaren
personalut-rekrytering,behovetdiskuterasbetänkandetIäldreomsorgen. av

och iperspektivvårdpersonalens ettutifråni huvudsakutbildningochveckling
detNärhögskolan.inomomsorgslinjensocialadenocksåredovisasavsnittkort

servicesocialinomföreståndareochhemtjänstassistenterutbildninggäller av
inomhögskoleutbildninggodkvalitativtbehövdesdetberedningenansåg att en

beteendevetenskapligochsamhälls-byggaskullesocialaden somomsorgen
inklusi-administrationläggasbordeutbildningeniTyngdpunkternagrund.

personalutveckling,ocharbetsledningsärskiltpersonaladministration,ve
Orienterandearbete.socialthandikappkunskapgerontologi, samtekonomi,

vik-ocksåansågsDetbehövas.ocksåsjukvård ansågsochhälso-kunskaper om
utveck-ochforsknings-tillkopplinglhade närahögskoleutbildningentigt enatt

organisa-behovfannsdetvidare attframgårbetänkandet attAvlingsarbete.
ochäldre-familjeomsorgindivid- och samtbarnomsorg,integreratoriskt

ända-försvårakundepersonalenblandskilda synsätt enhandikappomsorg -
angelä-detBeredningen ansågsamverkan.praktiskochorganisationmålsenlig

innehålldessochinriktning sågs ut-överomsorgslinxjens attsocialadenget att
uppdragifåföreslogshögskoleämbetetochUniversitets-kvalitativt.vecklades

sektorstillhörig-innehåll ochinriktning,omsorgslinjenssocialadenöveratt se
ellerlinjensocialamed denomsorgslinjensamordnaMöjligheternahet. att
1989Vårenundersökas.särskiltbordeAES-sektorninomutbildningarandra
överi uppdraghögskoleämbetet attochUniversitets- seregeringenbeslöt att ge UHÄÖversynUHÄ: omsorgslinjensocialaomsorgslinjen.sociala rapport avs

144.påredovisas närmare1991:5 s.-rapport
tillförslagutarbetauppgiftÄldredelegationen med1988 etthöstentillsattes att

huvudmännen attmellan samtansvarsfördelningförändradutformning enav
sådankonsekvenserekonomiskaochrättsligaorganisatoriska, enavanalysera

framgårkompetensfrågorochutbildnings-kringuttalanden somförändring. De
huvudsaki1989:27Ds avseäldreomsorgenförAnsvaret synesi rapporten

utbildning såbehovetframhållerDelegationenvårdpersonalen. gemensamav
ocksåDetkompetens.medicinskochsocialbåde har ansesvårdpersonalenatt

personalfortbildningiintegrerasmedicinskaochsociala avmomentviktigt att
behövshuvudmännenmellanSamarbetethandikappomsorg.ochäldre-inom

sär-och då nämnskompetenspersonalensuttvecklaochbibehållaforockså att
miss-ochproblempsykiskameddemensvården,skilt personeromsorgen om

brukare.
regleringenekonomiskamed densamband1991 ibeslutade vårenRiksdagen

utbild-ochinformations-tillÄdel-reformen kronormiljoner500avsättaattav
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ningsinsatser inför reformens genomförande. Personal, utbildnings- och kompe-
tensfrågor i övrigt berördes inte i propositionen.

Omsorger funktionshindermedom personer

I Handikapputredningens slutbetänkande Ett samhälle för alla SOU 1992:52
redovisas kommitténs överväganden kring behovet personalutveckling.av
Inledningsvis konstateras det finns genomgående brister iatt grundutbildningar
på högskolenivå med avseende kunskaperpå funktionshinder. När det gällerom
sociala omsorgslinjen risker med den pågående sammanslagningenser man
mellan linjens olika specialinriktningar. Särskilda åtgärder krävs för behållaatt
och utveckla kunskaperna med psykisk utvecklingsstörning ochom personer
flerhandikapp. I utbildningen måste också hänsyn till barn, ungdomartas att
och med funktionshinder har få sinarätt servicebehov tillgodoseddavuxna att
på sätt deras ålder.ett För höja kompetensen bör vårdhögsko-som attpassar
lornas sociala omsorgsutbildning knytas forskningnärmare genom en egen
forskarutbildning. Mot denna bakgrund uttalas: Vi vill understryka det äratt
mycket önskvärt den arbetande utredningen inomatt den landstingskommu-nu
nala högskolan bevakar dessa frågor och snabbt finner lösningar undan-som
röjer brister i högskolesystemet och i förutsättningarna erbjuda kompetensatt
inom vårt utredningsomrâde.

Vidare konstateras det saknas systematisk uppföljningatt hur välen av perso-
nalens kompetens tillgodoser behoven det gällernär verksamheter till männi-
skor med funktionshinder. Därmed saknas också i utsträckning effektivastor
redskap för styrning insatserna för utbildning och övrig personalutveckling.av
Varken hos huvudmännen eller hos utbildningsinstitutionerna förekommer detal-
jerad och fortlöpande uppföljning personalens kompetens.av

Handikapputredningens förslag understryker kommunernas för olikanu ansvar
slag insatser till med omfattande funktionshinder. T.ex. kräverav personer en
individuellt anpassad boendeservice goda kunskaper hos den personal utförsom
vårdarbetet liksom hos de skall besluta hur tillgängliga skallsom om resurser
fördelas. Vårdbiträden, verksamhetsansvariga och arbetsledare inom hemtjän-

Ävenbehöver komplettera sina kunskaper.sten socialtjänstens individ- och
familjeomsorg kan i högre grad förväntas i anspråk funktionshindrade,tas av
vilket ställer ökade krav socialsekreteraren.på Särskilt betonas behovet fort-av
bildningsinsatser och handledning till hemtjänstpersonalen. tidigareEn lång
erfarenhet hemtjänst erbjuder enligt utredningen inte alltid självklartav en
lämplig kunskapsbakgrund för arbete funktionshindrade.med Expansionen av

Ädel-reformenäldreomsorgen och genomförandet kan riskera få allt-av att en
för dominerande roll bekostnadpå utvecklingen på handikappområdet. Enav
lösning kunde samla stöd och service föratt med funktionshindervara personer
i särskild organisation. Detta kan innebära fördelar för kompetensen i denen



handikappomrádetochäldre-administratörer inomochHandläggare136

social-inomverksamhetsområdenför andranackdelarocksågruppen menegna
tjänsten.

handikapputred-genomförandetkommitténuttalarSammanfattningsvis att av
handi-ochfunktionshinderbaskunskapförstärktkräverförslagningens omen

fortbildnings-och pågrundutbildningsnivåbåde påutbildningarolikaikapp -
hoshandikappkunskapfördjupadfinnsbehovtillgodose detnivå. För att avsom

sociono-lärare,läkare,logopeder,bl.a. arbetsterapeuter,yrkesgruppervissa
regionaltföreslåsteknikerpsykologer,hemtjänstassistenter, orga-nyenmer,

föreslårKommitténhögskolenivå.vidareutbildning på attochspecialist-niserad
förlämpadesärskiltvid någraorganiseras centraochplanerasutbildningen

Förbättrad verksam-högskoleenheter.motsvarandehandikappforskning eller
blirkompetenspersonalenskraven påjusteringsuccessivhetsuppföljning och av

nivå.nationelllokal ochbåde påbehövsuppföljningsådanochnödvändig

psykiatriområdetpåutbildningochKompetens

ochuppgift övervägamedutredaresärskildtillkallades att1989Våren en
ochserviceeffektivareförbättrad ochsyfte uppnåiolika åtgärderföreslå att en

parlamentarisktillsedermeraövergickUppdragetsjuka.psykisktvård till en
slutbe-utredningensIPsykiatriutredningen.kommitté namnetantogsom

problembeskrivningochanalysden1992:73 konstaterasSOUtänkande att
giltigocksåpersonalutveckling, ärgällervadgjortHandikapputredningensom

vårdområdetpsykiatriskadetinompersonaltillriktasbörde insatserför som
bl.a.förslagutredningsdennabakomdärmedsigställer en nyoch omman

handikappkunskap.inriktning påmedochhögskolenivåspecialistutbildning på
föreslås1993942218villkor ettstördaspsykisktpropositionen om-I om

försöksverk-treårigföreslåsBl.a.psykiatriområdet.tillstatligt stödfattande en
förutgåmkroch 24sjuka attpsykisktförombudpersonligtmedsamhet avses

i arbetetinnehålletpreciseraförutbildningmetodutveckling, attstimulera samt
bidragbl.a.utgåstatligt stödföreslåsövrigtombud. 1personligt genomsom

socialtjänstensvidareutvecklingochomstruktureringunderlättasyftemed avatt
karnratstöd.ochanhörig-förmedelarbetsformer,psykiatrinsoch

organisatoriskaochYrkesrollen10.3 nya
förutsättningar

detunderharkommuneninom senasteförändringarorganisatoriskaantalEtt
arbetsuppgifter. Denyrkesroll ochhemtjänstassistentenspåverkatdecenniet

hemtjänstensdå1980-taletbörjaniskeddeförändringenpåtagligaförsta mer
besluts-grupporganisationenförändradesarbetsorganisation att en nygenom -
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nivå infördes. Gruppledaren kunde avlasta mängd administrativa arbets-- en
uppgifter och för tillfälliga omfördelningar hjälpinsatserna.ansvara Grupper-av
ganisationen kunde samtidigt innebära konflikter mellan gruppledaren och hem-
tjänstassistenten med bl.a. svårigheter avgränsa arbetsuppgifterna.att I det
följande beskrivs helt organisatoriska förutsättningar vilka påverkarnya hem-
tjänstassistenternas yrkesroll.

Ädel-reformen10.3.1

Syftet med reformen bl.a. öka förutsättningarna föratt samarbetevar i det
dagliga vårdarbetet sammanföra social ochatt medicinsk kompetensgenom i en

Ädeldelegationensorganisation. Igemensam Ansvaret för äldreom-rapport
Ds 1989:27 utvecklas tankarsorgen olika personalgruppers i denom ansvar

organisationen. Hemtjänstassistenternanya borde liksom tidigare försvara
behovsbedömning och beslut tilldelning insatser i hemmet kommu-om av men

kunde också välja överlåta beslutanderättennen att till sjuksköterska. Vidareen
uttalar delegationen de kommunenatt utsedda arbetsledarna inom hem-av
vården bör ha för den övergripandeansvaret prioriteringen hur arbetslagetsav

disponeras. En väsentlig uppgift förresurser arbetsledarna kommer att vara
resursmässigt samordnaatt sociala och medicinska insatser inom hemvården. I

arbetsledarnas uppgifter ingår därför också ha för det,att bak-attansvar mot
grund de medicinska bedömningarna den enskildesav behov, görs välav en
anpassad avvägning mellan medicinska och sociala insatser.

Kommunernas Övertagande för medicinska uppgifter iav ansvar ordinärt
boende innebär for många landets kommuner påtaglig förändringav en av
hemtjänstassistenternas arbetsfält och yrkesroll. Inför reformen sammanställde
SHSTF och SKTF skrift med titeln med titeln Vård ochen i föränd-omsorg
ring handlar arbetsfördelning, samarbetet i densom om organisationen ochnya

inför förändringen.om oron
Hemtjänstassistenterna funderade mycket arbetsfördelningenöver mellan dem

och distriktssköterskan skulle för biståndsbedömningar,vem som ansvara-
arbetsledning och handledning personal och oroade sig också över denav man
medicinskt ansvariga sjuksköterskans funktion. Det farms också rädsla fören
medikalisering hemtjänstenhemvården hur skulle den socialaav servicekultu--

hävda sig sjukvårdskulturen.ren mot
Sjuksköterskor och distriktssköterskor kände viss för socialnämndensattoro

politiker och tjänstemän inte skulle ha förståelse eller visa respekt för hälso-
och sjukvårdskunskapen. Infor chefs- och ledningsfrågan mycketvar oron
markant -skulle tillräckliga befogenheter så denman medicinska ochatt
omvårdnadsmässiga kvaliteten kunde och skulle ledagaranteras vårdplane-vem
ringsgrupperna

En avhandling med titeln Det ojämlika mötet försvarades i juni 1994 vid
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fråganillustrerafårochLuleåiHögskolanArbetsvetenskap,förInstitutionen
analyseraochbeskrivahuvudsyfte attAvhandlingenskulturkonflikter. varom

sjukvården.respektivesocialtjänsteninompersonalgruppernamellanmötet
detochnaturvetenskapligadetoch kompetensskilda synsättbordeTeoretiskt -

ihar mångavarandrakompletterasamhällsbeteendevetenskapliga kunna men-
dominerande.detskallperspektivstridigheter varatilllett somfall vemsom
bedömningenpåolikadelvishandlagradi högtycks synKonfliktområdena om

sjukvårdvad ärbehöver,enskildeden re-boendeform somvilkeninsats,rättav
Samman-hemsjukvård.behovenskildesdenochsocialtjänst avspektive om

insatsernasamordningochsamarbetepersonalgruppernas avfattningsvis anses
harvårdeninommötspersonalgrupperolikaoproblematisk. De somheltinte

råderperspektiv. Detskildamellan enmötedetoch är ettskilda kompetenser
medicinskadendärorganisationerna pro-de bäggemellanmaktbalansojämlik

insatservilkadärmedoch ytterstproblemenmedicinskadedefinierarfessionen
utföras.skallsom

tvådemellankonflikterpåståddaellerfaktiskakonsekvenserVilka som
utforskat.elleranalyseratsärskiltintetillupphov är ännukulturerna gett

lag-olikaochregelverkdehandlatordeproblemenvardagligaoch omPåtagliga
underarbetar egetSjuksköterskanyrkesgrupp.respektivestiftning styrsom

vårdenför attsjukvårdslagenoch etthälso-enligt ansvarharochyrkesansvar
Socialt-enligtskallHemtjänstassistentenkvalitetskriterier.vissaenligtbedrivs

biståndetsbeslutfattabistånd ochtillenskildes omrättdenprövajänstlagen
tordebehandlingarutförandeochsjukvårdsbehovBedömning avomfattning. av

bedömningsocialtjänstensheller avinteliksomtvisterorsakainte
distriktsskö-skulleDäremotmatlagninginköp,städning,serviceinsatser; osv.

vårdenkravmed attyrkesansvarunderarbetarhon etthävdakunnaterskan att
falletenskildai detkvalitetgodVad ärkvalitet.godmedbedrivasskall som

förhemtjänstinsatseromfattningen per-diskussionertillledadärmed avkan om
be-korrektförocksåharHemtjänstassistenten enomvårdnad. ansvarsonlig
församtidigthar ansvaretomvårdnadsinsatserbehovet mendömning avav

lägeIinsatserna.utföraskall ettpersonalenarbetsledningoch sombudgeten av
tillrelaterasmåstealltmeromfattningbiståndetsochkrympernär resurserna

förmöjlighetalltsåfinns nyabudgetramhemtjänstassistentensenskildaden
kvalitet.ochyrkesansvartvister om

inomdriftsformerochAlternativa styr-10.3.2

äldreomsorgen

gradi högocksåtordedriftsformermed bl.a.förändringarOrganisatoriska nya
frånkartläggningSocialstyrelsensyrkesroll. Ihemtjänstassistenteraspåverka

SoS-rapportäldreomsorgenidriftsformerochAlternativa1993 styr-år
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1994:24 framgår bl.a. 37 kommuner tillämpadeatt beställar-utförarmodell och
i flertalet dessaatt 21 omfattar uppdelningen såväl denav politiska som

förvaltningsorganisationen. 151 kommuner hade infört resultatenheter defi-
nerade avgränsade organisatoriska enheter inomsom förvaltningen med eget

för personal, ekonomi ochansvar resultat. Ytterligare 40 kommuner hade
beslutat införa resultatenheter.att

Inom för Aktiv uppföljning i Stockholms länramen redovisade Socialstyrelsen
hösten 1994 Konsekvenser beställar-utförarmodellen BUM inom äldre-av
och handikappomsorgen med erfarenheter från fyra socialförvaltningar soci-
aldistrikt 4 och 10 i Stockholm Järfälla och Botkyrka.samt I det följande
redovisas några de erfarenheter har beröring med hemtjänstassistentensav som
yrkesroll och arbetsfält.

De fyra studerade förvaltningarna genomförde med början från årsskiftet
199192 omorganisation innebar hemtjänstassistentensen att befattningsom
tudelades i funktioner.två Vårdbedömarnasbiståndshandläggarnas beställare
uppgift blev utföra behovsbedömningatt och fatta beslut bistånd inomom

för tilldelade medel och medramen budgetansvar.ett Kostnadeneget för hjälp-
insatsen enligt beslutet bistånd omvandlades till intäkter resultatenheter-om som

skulle finansiera sin verksamhet med. Hemvårdscheferresultatenhetscheferna
utförare blev arbetsledare för vårdbiträdespersonalen och den tidigare mellan-
nivån med gruppledare1:e vårdbiträde avskaffades. Hemvårdscheferna har en
renodlad arbetsledarroll och träffar inte vårdtagarna. Vid omprövning beslutav
eller justering felaktigt biståndsbeslutett måste vårdtagarnaav aktualisera detta
hos hemvårdschefen i sin kontaktar biståndsbedömaren.tursom För många
äldre och anhöriga tycktes det inte helt enkelt förstå denär skullevara att
kontakta hemvårdschefen respektive biståndshandläggaren och här fick vårdbi-
trädet ofta hjälpa till.

I Socialstyrelsenrapporten sammanfattande bild denger organisa-en av nya
tionen och konstaterar det finns för- Övergång-ochatt nackdelar med sådan.en

till beställar-utförar modell meden samtidig utveckling ekonomistyrning-en av
har medfört vissa möjligheter till ökaden kostnadskontroll. Funktionsuppdel-

ning och specialisering arbetsuppgifterna i viss mån ha medförtav ökadeanses
möjligheter till professionalisering. Nackdelen dockär helhetssynen gåttatt
förlorad, samarbets-, ochatt samverkanssvårigheter uppstått ocksåsamt om-
ständli interna kommunikationsprocesser med informationsförlusterga följd.som
Tillförlitligheten i bedömningarna och uppföljningen äventyras.
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arbetsfältHemtjänstassistentens10.4 nya-

lagstiftningochverksamheter ny
ochäldretillsigriktaransvarsområde personersocialtjänstensdelDen somav

detunderförändringar senasteomfattandefunktionshitder genomgåttharmed
målgrup-kraft. NyaiträddeSocialtjänstlagensedanårsom gåttdedecenniet - kommunerna.pålagthar störrelagstiftningochtillkommit ansvarhar nyper

dramatisktökatäldregruppeninneburithardemografiska utvecklingen attDen
skillnad fråntillutmaning t.ex.kvantitativinneburit ocksådärmedoch en

medansvarsområdehuvudsak ärifamiljer ettoch barn somomomsorgen
arbetsledareärenden,enskildaHandläggareutveckling.kvalitativbehov avav

mängdfåttharhandikappområdet nyaochäldre-administratörer inom enoch
Ãdel-reformen, ochstödLagenmedsamarbeta omattyrkesgrupper genom

innebärSocialtjänstlagtill NyFörslaget enpsyriatrireformen.ochservice
kompletteringocksåområdenvissa avpålagstiftningen enskärpning menav

utvecklingenredovisasföljandeI detuppgifter.medsocialtjänstens nyaansvar
hamdikappområdet.ochäldre-på

äldreområdetpåFörändringar10.4.1

verksamhetenUtveckling av

förändratsharinnehållochorganisationäldreomsorgensförFörutsättningarna
förarbetensocialtjdecenniet. Idramatiskt detundersätt senastepå ett

prin-svarade ikommunernaförbigående ochidemenssjukdomarnanämns t.ex.
uppbygg-sittiPrimärvårdenkontorstid.undersociala insatser varforcip bara

medicinskbehovomfattandetillgodose om-möjligheten avochnadsskede att
begränsade.myckethemmetvård detiochvårdnad varegna

årunderintressetinneburitharutvecklingen att senaredemografiskaDen
Mellan åren80 år.äldre-äldre övers.k.depåkommit fokuserasalltmer att

tillframoch000217med80-åringarantalet1994 personerÖkadeoch1970 ca
Volymmäs-00072medökaåldersgrupp personer.dennaberäknas2020 caår

på-denhuvudsak hari mestäldstaallradealltså ökningåterstår mensigt aven
organisa-kravochförutsättningarinneburitochskettökningentagliga nya

äldreomsorgen.inomfördelningochinnehålltion, resursernaav
uppskattasservicehusoch iboendeordinärtihemtjänstmedAntalet personer

omfördelning1993. Enoch1983 avmellan åren%med 22minskatha ca
omfattandemeddemochäldstaallrade motskettharhjälpinsatserna mot

påtagliggenomgåttdärmeduppgift harochroll enooh hemtjänstenshjälpbehov
insatstimmars50med än perhjälptagareandelenharT.ex.förändring. mer
1980-taletpåbörjan1993. I% år201988 till överfrån % år14ökatmånad
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det mycket ovanligt med omfattande hjälpinsatservar i det hemmet ochegna
hemtjänsten inte heller organiserad för kunna erbjudavar hjälpinsatseratt
dygnet-runt. Andelen hjälptagare fick hjälp varje ochellerkväll ökadesom natt
från 12 % 1988år till 21 % år 1993. Idag kan allså femtedel vårdtagar-en av

erbjudas mycket omfattande insatser dygnet-runtna i det hemmet.egna

Ädel-reformen

1980-talets demografiska utveckling och successiv ökning omfattandeen av
omvårdnads- och sjukvårdsinsatser i det hemmet bakgrundenutgjorde tillegna
Ädel-reformen. Frågan och uppgiftsfördelningen mellan kommunerom ansvars-
och landsting hade debatterats Äldre-under flera decennier och i propositionen

inför 90-talet 198788: 176 uttaladesomsorgen samlat politisktatt ett ochmer
ekonomiskt för äldreomsorgen borde åstadkommas. Riksdagenansvar beslutade
i december 1990 prop. 199091:14 Ansvaret för service och vård till äldre
och handikappade m.m. kommunerna samlatatt för långvarigettge ansvar
vård och service till äldre och handikappade.

Ädel-reformen genomfördes den l januari 1992 och kommunerna blev då
ansvariga för samtliga särskilda boendeformer för service och omvårdnad
servicehus, ålderdomshem, gruppboende och sjukhem och samtidigt över-
fördes 31 000 sjukhemsplatser från landstingen.ca Ett särskilt betalningssansvar
infördes för medicinskt färdigbehandlade inom somatisk akutsjukvård och

Ädel-reformengeriatrisk vård. innebar vidare kommunerna fick föratt ansvaret
medicinska insatser i särskilda boendeformer och i dagverksamheter. I hälf-ca

landets kommunerten överfördes för hemsjukvårdsinsatserav iansvaret -några fall enbart till undersköterskenivå. Från vårdcentralernaupp överfördes
738 distriktssköterskor till kommunerna 14,5 % samtliga, 132 sjukskö-av
terskor med utbildning 9 % samtliga och 1 878 undersköterskorannan 31av
% samtliga. Totalt överfördes 60 00065 000 frånav anställda landstingenca
till kommunerna.

En funktion med särskilt medicinsktett tillkom -denny medicinsktansvar
ansvariga sjuksköterskan MAS enligt 25 §HSL för rutiner kringsom svarar-
läkarkontakter, beslut delegeraatt för vårduppgifteratt förenligaärom ansvar
med patientsäkerheten och anmälan till socialnämndenatt görs patient iom en
samband med vård och behandling drabbats eller riskfor drabbasutsatts attav

allvarlig skada eller sjukdom.av

10.4.2 Förändringar på handikappområdet

Utveckling verksamhetenav

Den svenska handikappolitiken i dess moderna utformning har utvecklats suc-
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socialtjänstverksamhetmed övriglikhetlframåt.1960-talet ochfråncessivt
insatserDeindividinriktade insatser.handikappomsorgendomineras även av
särskildmedbostäderochfärdtjänsthemtjänst,framför allterbjuds ärsom

omfattningiminskatstadigtharhemtjänstfickAntaletservice. sompersoner
ochÅr hemtjänst65under år60031fick19931970-talet.sedan personer

1992och1975mellan årenharåldersgruppi dennahemtjänstmottagareantalet
minskarhemtjänstmottagareantaletSamtidigt%.28medminskat yngresom

framvuxitharinsatsDennapersonligfår assistans.antaletökar sompersoner
tillsyftarochhemtjänsten attinombristernamotverkaförårunder attsenare

situationen.deninflytandetill övermöjligheternaöka egna
kunnavårdservice ochomfattandeskallservicesärskild gesmedbostäderI

anpassade lägen-särskiltservicelägenheter,kategori hörTill dennadygnet-runt.
Degruppboendeenheter.boendeserivce ochtilltillgångmedbostäderheter,

År bodde1993bostäder.vanligadock ifunktionshinder bormedflesta personer
boendeformer.särskildai65under år700omkring 4endast personer

funktionshindermedmedverka tillhar attSocialtjänsten personerattett ansvar
studier1991:46SOUHandikapputredningenssysselsättning.ellerarbetefår

upplevsintesysselsättningsfrågorocharbets somvisarområdedettapå att
fjärdedelEndastsocialtjänsten.föruppgifter avsjälvklaraeller engenuina

handikappadeförsysselsättningformnågonordnathadesamtliga kommuner av
hade ordnatkommunernatredjedelförtidspension. Drygtmedungdomar aven

föruppgiftmotsvarande vuxna.

Handikappreformen

huvudsa-tillhadeoch1988:031988 ShöstentillsattesHandikapputredningen
habiliteringensrehabilite-ochsocialtjänstensfrågorutredauppgiftklig att om

Med utgångs-funktionshinder.omfattandemedmänniskorförinsatserringens
funktions-omfattandemedochungdomarbarn,försituationenpunkt frän vuxna

iredovisades ut-handikappgruppernakändamindreochde småhinder samt
förgörsinsatser1990:19 deSOUkartläggningsbetänkande somredningens

lrehabiliteringen.ochhabiliteringensocialtjänsten,funktionshindrade inom
levnads-välfärd ochfördelningeniklyftorbetydandeavslöjasbetänkandet av

medborgare.andraochfunktionshindrademellanvillkor
behandlas1991:46SOUrättvisaochvälfärdHandikapp,Ihuvudbetänkandet
grund förtillliggerbetänkandeoch dettainsatserindividinriktadehuvudsaki
funktions-vissaservice tillochstöd159199293:propositionregeringens om
läggs1992:52,SOUallaför ton-samhälleslutbetänkandet Etthindrade. I

samhällssektorer.fleraberöråtgärdergenerellapåvikten som
prop.arbeteHandikapputredningensföljde påpropositionDen som

handikappolitiskadetlagstiftning påtillförslaginnehåller1992932159 ny
1993:387funktionshindradevissatillserviceochstödområdet. Lagen om
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trädde i kraft den l januari 1994 och då bl.a. lagen särskildaersatte om om-
psykiskt utvecklingssstörda 1985:568.sorger om

LSS till sin karaktärär rättighetslag och går de insatserutöver kanen som ges
med stöd bl.a. socialtjänstlagen. Lagens personkrets beräknas omfattaav ca
100 000 och begränsadär till märmiskor med:personer

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnska-
da i ålder föranledd våld eller kroppslig sjukdomyttrevuxen av
Andra varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder uppenbart intesom
beror på normalt åldrande, de är och förorsakar betydande svårig-storaom
heter i den dagliga livsföringen och därmed omfattande behov stödett av
och service.

Personer omfattas LSS har till särskilt i lagenrätt angivna insatser omsom av
de behöver sådan hjälp i sin livsföring och deras behov inte kan tillgodosesom
på sätt. Kommunen medannat är undantag rådgivning och personligt stödett
huvudman för samtliga stödformer. Senast den 1 januari 1996 kommer huvud-
marmaskapet för landstingens verksamheter enligt den tidigare omsorgslagen att
ha överförts till kommunerna.

Rätten till assistensersättning regleras i lagen 1993:389 assistansersätt-om
ning och är statlig ersättning skall lämnas till haren ny som personer som
behov personlig assistans minst 20 timmar vecka. Vårdbehov under-av per som
stiger 20 timmar finansieras kommunerna. Rätten till biträde personligav av
assistans inte tid efter den beviljats insatsen fyllt 65 år.attavser som

10.4.3 Förändringar inom psykiatrin

Utvecklingen när det gäller psykiskt sjuka

Våren 1989 tillkallades särskild utredare med uppgift överväga ochen att
föreslå olika åtgärder i syfte förbättraduppnå och effektivareatt service ochen
vård till psykiskt sjuka. Uppdraget övergick sedermera till parlamentarisken
kommitté Psykiatriutredningen. I flertalantog namnet och be-som ett rapporter
tänkanden beskrivs och analyseras utvecklingen och situationen inom den
psykiatriska vården.

Under de decennierna har markant förändring densenaste psykiatriskaen av
vården Storaägt institutioner har lagts och platsantalet inom denrum. ner
slutna psykiatriska vården har halverats under l980-talet. Den slutna vården
pågår i dag under kortare tidsperioder jämfört med tidigare. Utbyggnaden av
alternativa vårdformer har påverkat tvångsvårdens omfattning. Mellan åren
1979 och 1983 minskade antalet viss given dag vårdades medpersoner som en

fråntvång 9 600 till 1 700personer personer.
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psykiskbefolkningen upplever13 %undersökningar tyderOlika att avca
befolkningen.% Före-2förekommer hostillståndpsykotiskaohälsa och ca av

Docktiden.relativt konstantbefolkningen överohälsa i ärpsykiskkomsten av
neurotiskaochschizofreni minskar någotinsjuknande ifinns tendenser attatt

störningar tilltar.
medohälsa jämförtutsträckning mändrabbas iSverige störreKvinnor i av

ökar antaletGenerelltpsykiska besvär.det gälleroch skillnaden när settär stört
och 19911981Mellanstigande ålder. årenmedsjukdomstillståndpsykiska
i åldrarnapåtagligt blandhälsotillståndetpsykiskaförbättrades det personer

18-29 åri åldrarnaförskönjasökning kundevissEn61-75 år. personeryngre
46-60åldrarna år.dem iliksom för

Psykiatrireformen

VälfärdslutbetänkandePsykiatriutredningen sittöverlämnade1992decemberI
1992:73 vilketSOUpsykiskt stördaförstöd och vårdservice,och valfrihet -

prop.villkorpsykiskt stördaspropositionregeringensgrund förtilllegat om
skulle fåkommunerna1994beslutade iRiksdagen1993942218. attmars

desociala insatsersamordna deochplanerainitiera,huvudansvaret somatt
för boendetskall bl.a.störda behöver. Kommunernalångvarigt psykiskt ansvara

arbetsför-ochförsäkringskassorlandsting,samverka medförutsättsoch även
Psykiatrireformenrehabilitering.framgångsrikutvecklaförmedlingar att en

till-förtydligas dåSocialtjänstlagen1995.januari etti kraft den 1trädde genom
medmänniskoruppgiftkommunensföreskrivsdeti § 21 därlägg att avsera

då ocksåfårfunktionshinder. Kommunernapsykiska ettfysiskasåväl som
stördapsykisktlångvarigtförbetalningsansvarobligatorisktlagreglerat perso-

genomförasskallpersonligt ombudmed s.k.försöksverksamhettreårigEnner.
psykiatriskamellan dengäller samverkanförsöksverksamhetliksom somen

missbrukare.stördapsykisktkring vården svårtsocialtjänstenvården och av

socialtillUtbildning10.5 omsorgsexamen
nulägesbeskrivningen-

handikappomsorgenäldre- ochinomhandläggarearbetsledareUtbildning till
Falun, Gävle,Eskilstuna,vårdhögskolor Boden,2720 landstingensvidsker av

Linköping,Kristianstad,Karlstad,Karlskrona,Jönköping, Kalmar,Göteborg,
Örebro ochVäxjö,Vänersborg,Sundsvall, Umeå,Skövde, Stockholm,Malmö,

Östersund. bedrevsvårdhögskolornainomgrundutbildningenreguljäraDen
tillpåbyggnadslinjerlinjerinom sju allmänna199293budgetåret samtt.o.m.

laboratorieassistentlinjen,hörselvårdslinjen,sjukvårdslinjen,ochHälso-dessa:
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omsorgslinjen och tand-socialarehabiliteringslinjen,ortopedtekniska linjen,
vårdhög-de olikautbildningar varierar mellanhygienistlinjen. Utbudet av

utbildningarsamtligavårdhögskolan i Göteborg förekommerskolorna. På utom
sjukvårdslinjensochhälso-flera enheter finns enbartortopedteknik och på

och sjukvård.inriktning allmän hälso-mot
utbildningslin-juli 1983 allmänomsorgslinjen inrättades den 1Sociala som en

socialadelvis utvecklingLinjenför vårdyrken.inom sektorn avvar en
Vård utred-högskolereformen och 77samband medservicelinjen tillkom isom

inriktningarskildahade ursprungligenomsorgslinjenningen. socialaDen tre
handikappomsorg,ocholika yrken; äldre-ledde till motmot omsorgenensom

behandlingsarbete.socialpedagogisktochpsykiskt utvecklingsstörda motenom
tredjedenbörjan 80 ochomfattade frånlinjerna poängförstnämndaDe två

försöksammanslogs linje och på198788 Iläsåretlinjen 100 Fr.o.m.poäng.
100och omfattade dåvårdhögskolor poäng.vid några

social1994:1101 framgårhögskoleförordningen SFSAv att omsorgsexamen
för inrikt-utfärdasfr.o.m. 199495 och kan120omfattar 100 poäng poäng

socialpeda-utvecklingsstörda ellerochfunktionshindradening äldre, motmot
följande bestämmelserframgårförordningengogiskt behandlingsarbete. I om

utbildningen:mål för

Social omsorgsexamen

högskolelagen9 §målen i 1 kap.Mål utöver de allmänna
haskall studentensocialerhållaFör att omsorgsexamen

utveckling denpersonliga ochdenoch färdigheter,de kunskaperförvärvat-
socialaför dettänkande krävskritiskaförmåga detempatiska samt som

omsorgsarbetet,

leda ochbedriva,färdigheter för kunnaochtillägnat sig kunskaper att-
samspeletförståelsegrundadomsorgsverksamhet, påsocialutveckla aven

psykiska hälsaochsituation, fysiskasocialaindividers ochmellan gruppers
faktorer.bakomliggandesamhälleliga och andratilli förhållande

högskola bestämmer.respektivegäller de målHärutöver

Fristående kurser

ocksåhögskolornaerbjuderhögskoleutbildningengrundläggandedenUtöver
vård-uppdragsutbildning inomochfristående kurserpåbyggnadsutbildning,viss

omsorgsområdet.och
1992genomfördeFSS vårenSocial serviceFöreståndare inomFöreningen

199091 ocherbjöds under läsårenfristående kurserinventering de somen av
sammanlagt 71lämnade förekomvårdhögskolor16199192. dePå svarsom



146 Handläggare och administratörer äldre- och handikappomrâdetinom

fristående kurser i form grundkurser, fortsättnings- eller påbyggnads-av som
kurser dvs. 20-, 40- eller 60 ämnesdjup. bedrevspoängs Kurserna genomgå-
ende halvfartpå och skolor förekompå många distansstudier, dvs. att storen
del utbildningen bedrivs hemmaortenpå självstudier. På många skolorav som
förekommer också uppdragsutbildningar arbetsgivaren beställer och köper ett-
särskilt kurspaket för sin personal.

flestaDe kurserna gällde hemtjänstens olika arbets- och kunskapsområden 32
st och särskilt vanligt kurser handlade de mötervar som om nya grupper man
inom hemtjänsten; med funktionshinder, missbrukare, psykiskt sjuka,personer
invandrare, HIV-AIDS sjuka. 24 kurser utbildade i arbetsmetoder och lednings-
frågor och 15 kurser forskningsforberedande. Merparten kurserna låg påvar av
grundkursnivå dvs. 20 GöteborgI och Umeå fortsättningskurserpoäng. pågavs
40-poängsnivån och fordjupningskurser 60-poängsnivånpå påbyggnads-som

Örebrooch forskningsforberedande ikurser lokala linjer. I fanns paketett av
fristående kurser kan kombineras for forskningsförbe-motsvarandeattsom ge
redande utbildning.

10.6 Sociala omsorgslinjen Översyn av-

organisation och innehåll

Under de tjugogångna åren har utbildningen arbetsledare och administratör-av
inom äldre- och handikappområdet och belysts i antal statligautretts ett ut-er

redningar. Med dessa underlag dels beskrivning utbildningenssom ges en av
utveckling från 1970-talet och framåt och samtidigt bild den ständigt åter-en av
kommande diskussionen utbildningens organisation och innehåll. Redovis-om
ningen avslutas med aktuella och aktiviteter våren 1995.översynernu

Vård 77

En kommitté med uppgift vissa vårdutbildningar inom högskolanöveratt se
Vård 77 föreslog 1978 i betänkandetår Ny vårdutbildning SOU 1978:50
bl.a. reformerad social servicelinje omfattande 80 socialaDenpoäng.en nya
servicelinjen skulle utbilda för och bredare arbetsfält handladestörreett som
både äldreomsorg, verksamheter för sociala avvikelsermed ochom personer
bland psykiskt utvecklingsstörda. Direktiven tvingade dock kommittén läggaatt
förslag utbildningslinje omfattande 60 utbildningpoäng. Denna avsågsom en
tillgodose utbildningsbehov för personal mellannivånpå inom det sociala ar-
betsfaltet.

frågaI sektorstillhörighet uttalas i betänkandet: Den sociala servicelinjenom
kommer ha mycket övriga utbildningarmed inom socialvårdsom-att gemensamt
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ekonomiskaadministrativa,utbildning förförsektornsamtliga tillhörrådet som
i självauppfattningkommitténs ärEnligtAES-sektorn.yrkenoch sociala

medsambandmotsvarandestarkareutbildningardessa änsambandet medverket
vetenskapligtillanknytningUtbildningenssiukvårdsutbildningarna.hälso- och

forsk-handtill i förstakananknytningsådanunderlättasverksamhet gesom
servicelinjensocialaföreslårKommitténarbete.socialtningsområdet att

huvudmannaskaps-iställningdärmed inteAES-sektornöverförs til tarmen
frågan.

UHÄochutbildningstidenden kortatilltveksammaRemissinstanserna var
servicelinje.socialreformeradutreda fråganytterligareifick uppdrag att om en

socialpedagog-linjenservicelinjen,SocialaUtredningI m.m.rapporten av
UHÄrappcrt utbildningslinje socialaallmänföreslogs1981:6 om-att en -

inriktadlinjeinriktningar;skulle haLinjenskulle inrättas.sorgslinjen tre en-
utvecklings-psykiskthandikappomsorg,äldre- ach mot ommot omsorgeren

förstnämn-De tvåbehandlingsarbete.socialpedagogisktlinjestörda och moten
också påpekadeUtredningentredje 100och den poäng.omfattade 80da poäng

socialahögskolansstatligamed denförelågsambandinnehållsligtsärskettatt
UHÄ samordningochanknytningfördelar med närmarekundelinje. ense

högsko-statligadenlinjen inomsocialaomsorgslinjen ochden socialamellan
UHÄdetta.borde beaktautvecklingsarbetetdet fortsattaoch menadelan att

utvecklingsmöjlig-AES-sektorn därtillskulle föraslinjenförordade vidare att
huvud-landstingskommunaladetoch vidareskulle tillgodosesbästheterna att

föreslogs100198182:budgetpropositionen attbibehållas.marmaskapet skulle I
grundjuli 1983. Pådeninrättas 1 stats-omsorgslinjen skullesocialaden av

tillservicelinjensocialaförutsättningar föra överñnansiella ingaskäl fanns att
AES-sektorn.tillstatligt huvudmannaskap ellerett

1978-1980Huvudmannaskapskommittén

huvud-förändringföreslog inte någon68högskoleutredning U1968 års av
utredningen framgårhögskolan. Avkommunala delenför denmannaskapet av

huvudmannaskapenhetligtpositivprincipielltfannsdock de: ettsynatt en
uppgift läggakommitté medsärskildstatligt sådant. En attframföralltoch då ett

1978-arbetade årenborde lösashuvudmannaskapsfrågantill hurfram förslag
omfattadesvårdutbildningardeuppfattningKommitténs1980. avatt somvar

organisa-innehållsmässig ochmöjligt,detlångtskulle såuppdraget envarges,
högskolere-utbildningardeKommittén fannsamordning.torisk att genomsom

forskningsan-förförutsättningarviktigasaknadehögskolan,tillförtsformen
utbildningarFlertaletforskningstradition.avsaknadbl.a.knytning avgenom

Kommitténutvecklingsarbete.ochforskningförfastasaknade också resurser
ochforskarutbildadeintegrundutbildningenilärarnaocksåvisade varatt

pekadeKommitténforskarutbildning.tillbehörighetheller inteutbildningen gav
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samtidigt på statligt huvudmarmaskap inteatt ett automatiskt skulle leda till en
god forskningsanknytning och frågan huvudmannaskapet föratt utbildning-om

i sig inte spelar någon avgörande roll för möjligheterna vidareutvecklaarna att
och förbättra högskoleutbildningen. Mot bakgrund det statsfmansiella lägetav
ansåg regeringen inte det möjligt förändra det kommunalaatt huvudman-attvar
naskapet.

Högskoleutredningen 1989

Regeringen tillsatte 1989år utredning med uppdrag analysera situationenatten
inom grundutbildningen iden svenska högskolan och internationell bak-mot en
grund. Högskoleutredningen redovisade uppdraget i betänkandet Frihet Ansvar
Kompetens SOU 1992: 1 i vilket vårdhögskolornas situation uppmärksamma-
des. Våren 1990 avlämnades delrapport Vårdhögskolornas situation tillen - -
utredningen. detI följande redovisas vilketpå vårdhögskolomasätt skiljer sig
från övriga högskolor i landet ref. Vårdhögskolor Kvalitet Utveckling Hu--
vudmannaskap SOU 1993: 12. Framträdande bristen forskartraditionär och

för forskning. Att vårdhögskoloma har varierande förutsättningarresurser att
bedriva forsknings- och utvecklingsarbete beror till del det finnsstor att
skillnader i kunskapssyn och kompetens mellan såväl olika huvudmän olikasom
högskolor. I det refererade betänkandet framgår vidare: Karakteristiskt för
högskolestudier de frånär utgår den ansvarstagandeatt och kreative studenten

i intellektuell miljö stimuleras till såväl kunskapsinhämtandesom en som per-
sonlig utveckling, Trots detta redovisas alltför ofta från studenthåll det inomatt
vårdhögskoloma råder gymnasialt densynsätt på studerande vilketett kan leda
till passivisering kreativiteten. Enligt uppgift i disputerade 89av rapportenen

med grundutbildning från vårdhögskolor under åren 1977-1990 dockpersoner
ingen från sociala omsorgslinjen. Till skillnad från den statliga högskoleutbild-
ningen vårdhögskoloma i hög grad politiskt tillsattstyrs nämnd ochav en
studerandeinflytandet lågt. Ytterligareär framträdande drag är lärarkårenett att
vid vårdhögskoloma i utsträckning saknar erfarenhet högskolestu-stor av egna
dier vilket medför svårigheter identifiera sig med högskolekulturen. Denatt
övervägande majoriteten lärarna inom vårdhögskolan innehar tjänsterav som

adjunkttjänster inom den statliga högskolan.motsvarar Behörig innehaatt en
sådan tjänst denär genomgått vårdlärarutbildning 60 vilketpoängsom om
innebär lärarna har hög pedagogisk kompetensatt jämfört med motsvarandeen
lärarkategori inom den statliga högskolan. När det gäller ämnesfördjupning och
kompetens råder förhållande. Vårdlärarna har intemotsatt automatiskt djupare
ämnesutbildning denän vad deras studenter skall ha.motsvararsom
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UHÄ:s 1989omsorgslinjensocialaöversyn av

ÄldreomsorgÄldreberedningen SOUi utvecklingslutbetänkandei sittuttalade
socialtjänsteninomutvecklingenorganisatoriskaDen1987:21 följande:
barnomsorg,funktionernaintegration mellangradallt högreinnebär aven

Skilda synsätthandikappomsorg.äldre- ochfamiljeomsorgindivid- och samt
praktiskochorganisationändamålsenligiblandförsvårarbland personalen en

utbild-olikasällan tillhänför sig inteskillnaderOrsaken till dessasamverkan.
omsorgslin-socialaangeläget dendetmeningberedningens ärningar. Enligt att

Möjligheternakvalitativt.innehåll utvecklasoch dessinriktningjens över attses
utbildningarandralinjen ellerden socialautbildningslinjen medsamordnaatt

övervägas.särskiltAES-sektor börhögskolansinom den statliga
UHÄhögskoleämbetetuniversitets- ochregeringen1989 uppdrogVåren

UHÄtill konstaterari uppdragetomsorgslinjen ochsocialadenöver rege-att se
deorganisation inominnehåll ochstark utvecklingringen det pågåratt aven

äld-förDiskussionerpersonal.utbildarlinjenarbetsfält för vilka ansvaretom
Äldredelegationen social-och inomtillsattai nyligenpågick denreomsorgen

pågick ocksåmissbruksområdetfamiljeomsorg påoch ettindivid-tjänstens samt
UHÄ utbildningensbeaktaskulleVidutvecklingsarbete. översynenomfattande

samordningtillmöjlighetertill linjen,rekryteringenorganisation,innehåll och
utbildning.fördjupadbehovetsociala linjenmedintegrationoch samt av

ÖversynUHÃ:s regeringen;redovisning tillöverlämnadesfebruari 1991I av
UHÄ-rapport konstateras1991:5. I ut-omsorgslinjen attsociala rapporten

beteendevetenskapligt in-samhälls- ochomsorgslinjensociala ärbildningen på
högskoleutbildninggrundläggandegodsyftettillgodoservälriktad och att ge en

dehellerIntesocialyrkesverksamhet inomframtidabas för omsorg.som
tillförestod ledde någonäldreomsorgeninomstrukturförändringar annansom

delerforderliga. Iutbildningen ansågspartiella reformerslutsats. Endast enav
universitetSSR, SKTF,TCO,Kommunförbundet,Svenskaremissyttranden
uppdragetsfrågaisynpunkterkritiskahögskolor framfördesstatligaoch om

sådanefterfrågades. Enförutsättningslös översynochbegränsningar meren
högskoleut-kommunalastatliga ochsamordningvidaresyfta tillskulle aven

UHÄ fannsdet inte någonbedömningutredarensdelade dockbildningar. att an-
innehållinriktning,huvudsakligaomsorgslinjenssocialaomprövaledning att

utbildningen.förioch målen stort
linjerna Isammanläggningförsöksverksamhet meddenbakgrundMot avav

UHÄ denbådadessaföreslogårsedan någrapågåttoch att grenar avsom
inriktningskulleomsorgslinjen ersättas motsociala omomsorgernyav en

100omfattaskulleutvecklingsstörda ochpsykisktochhandikappadeäldre, som
120omfattabordeutbildningendockansågremissinstanserflertal attEttpoäng.

bredd ochbehovet störretillgodoseför kunna140i fall poängnågra att av
utbildningen.fördjupning av

UHÃ:s ipåbyggnadsutbildningbehovfannsuppfattningEnligt ett stort av en
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karaktärsämnet social och föreslog därför sådan linje 40attomsorg en om
inrättades.poäng

UHÄ:s medellånga vårdutbildningarnade 1990rapport om

Samtidigt socialaöversynen omsorgslinjen pågick, utreddes hälso- ochsom av
UHÄ.sjukvårdslinjen inom regeringskansliet och rehabiliteringslinjen inom

Föredragande statsråd uttalade prop. 199091:100 han utgick ifrånatt att
UHÄ också skulle övriga medellångaöver vårdutbildningar vad gällde längdse

UHÄinternationelloch gångbarhet. uppdrog vintern 1990 vårdhögskole-tre
rektorer probleminventeringgöra avseende de medellånga vårdutbild-att en
ningarna. I Behov förändring de medellånga vårdutbildningarnarapporten av av

UHÄ-rapportprobleminventering 1991:9 redovisas fem olika utbildnings-en-
linjer. frågaI sociala omsorgslinjen föreslås utbildningen bör omfattaattom
120 leda till kandidatexamenpoäng, och kunna följas upp av
påbyggnadslinjefördjupningskursertill magister, forskarutbildning möjlig-med

tillhet licenciatexamen respektive doktorsexamen.

Huvudmannaskapsutredningen, HVU -92

Våren 1992 tillkallade Utbildningsdepartementet särskild utredare meden upp-
drag undersöka möjligheterna överföra vårdhögskolorna till statligtatt att
huvudmannaskap. Utredningen Huvudmannaskapsutredningen,antog namnet
HVU-92 och hade också till uppgift vårdhögskolornasöver styrning,att se
forskningsanknytning kvalitet i utbildningsfrågorna. februariI 1993 över-samt
lämnade den särskilde utredaren sitt betänkande Vårdhögskolor kvalitet,-
utveckling och huvudmarmaskap SOU 1993:12.

utredningensAv sammanfattning framgår bl.a. följande. Utredaren drar
slutsatsen den spridningen vårdhögskolornas utbildning tvekanatt stora utanav
har upphov till svårigheter vad gäller möjligheterna uppnå kraven pågett att en
god akademisk högskolemiljö vid samtliga enheter. svårigheterna har förstärkts

vårdhögskolorna har utvecklats icke-akademiskade fackskolorna. Detattav ur
viktigaste målet åstadkommaär samordning olikamellan högskolorstörreatt en
och ökad nationell koncentration och höja vårdutbildningarnas kvalitetatten
och akademiska anknytning. Forskning och utvecklingsarbete inom vårdutbild-
ningarnas karaktärsämnen viktiga medel förär dessa klarareämnenatt ge en
profil. För åstadkomma detta föreslår utredaren vårdhögskolornas kon-att att
taktvägar till den statliga forskningsorganisationen olikapå stärks. Huvud-sätt
mannaskapsfrågan med denna utgångspunkt underordnad betydel-anses vara av

Utredaren redovisar alternativ till förändring huvudmannaskapet;trese. av
vissa utbildningar överförs till statligt huvudmarmaskap enbart vårdhögskolorna

,universitetsorternapå överförs till statligt huvudmannaskap och slutligen ett
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Alternativen harvårdhögskolor.samtligahuvudmannaskap förenhetligt statligt
överföring-gällerdetnärsvårigheterna störstnackdelar ochbåde för- och anses

tillvårdhögskolornafinansieringnuvarande staten.aven av
uppdragetutredarenföreslåromsorgslinjensociala attgäller attNär det ge-

högskoloruniversitet ochdetillöverförsi socialutbildningnomföra omsorg
Göteborg,Stockholm,Lund,socialt arbeteiutbildningsprogrami dag harsom

Örebro.Östersund, utbild-medsammanslagningEnLinköping ochUmeå,
möjlig-rationaliseringsvinster och störremedföraskullesocialt arbeteningen i

rationalise-Sådanautbildning.sinprofileravariera ochhet för studenterna att
uttalarocksåutredarenenligt22 mkrringseffekter skulle kunna motsvara som

vård-ochdenpåmed sin helhetssynsocialföljande: Karaktärsämnet omsorg
övrigabefruktande påstimulerande ochverkaomsorgsmottagande, kan so-

näraliggandeinflytande ämnenunderi sig kanochcialvetenskaper ämnet av
karaktäriseras påochprofileraskanskeSocialhögskolan, ettfinns inomsom

kommunernai dag. Denuppvisarprofil detoklarabättre den någotsätt än av
ochadministrationjuridik,utbildning iökadmedförstärkningenefterfrågade

vårdhög-isamhällsvetenskapligi änerhållaslättareekonomi ocksåkan enen
förlängningenochtill 120förlängdföreslogs poängUtbildningenskolemiljö.

utbildningsplatser.antalethalveringfinansieradavsågs avengenom

propositionkonkurrenskraftKvalitet ochforskning.Utbildning och
199394:177

Åtgärder kvalitetför ökadunder rubrikenredovisaspropositionregeringensI
vårdhögskolornaförhuvudmarmaskapetfråganbl.a.i vårdutbildningen om

remissbehandlingenbetänkandenämndaiförslagen samtvilket bygger nyss
enhetligtflesta remissinstansernaförordar depropositionen ettEnligtdetta.av

fåtal lands-Endastvårdutbildningarna.förhuvudmannaskap etteller blandatett
huvudmannaskap.kommunaltting förordar ett

ochsamarbets-alternativaförskapasinnebärRegeringens förslag att utrymme
devårdutbildning påanordna orteroch börhuvudmannaskapsreformer statenatt

lösningaralternativaSamtliganuvarande huvudmannen.med denavtalasdär så
lands-ochförkostnadsneutralitetdock statenmöjliga förutsätterkan varasom

överföringförslagutredarensPropositionen berör intetingen. närmare avom
högskolan.statligaomsorgslinjen till densociala

vårdutbildningarnamedellångautvärdering deKanslersämbetets av
1994-95

deutvärderaKanslersämbetet1994december attuppdrog iRegeringen
regeringensförunderlagbl.amed syftevårdutbildningarnamedellånga att ge

bl.a.skallutvärderingenexamina. Iutfärdabedömning lärosätenas rätt attav
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belysas utbildningarnas forskningsanknytning, lärarkompetens, pågående kvali-
och utvecklingsarbete, utbildningenstets- anknytning till relevant utbildning

inom och utanför högskolan. Studenternas till fördjupademöjlighet ämnesstudi-
och forskarutbildning skall också studeras. Uppdraget skall redovisaser senast

den 1 april 1996.

En särskild utredare med uppgift förhandlaatt om
huvudmannaskapet för vårdhögskolorna 1994-95

juliI 1994 tillkallade regeringen särskild utredare dir. 1994:76 med uppgiften
förhandla med de landsting och kommuneratt önskar överföra huvud-som

marmaskapet för vårdutbildningen till Ibudgetpropositionen 199495: 100staten.
bil. 9 framgår överläggningar skett med berördaatt och regeringensparter att
inriktning endastär förhandla med de landstingatt önskar förändring.som en
Av regeringens kompletteringsproposition 199495: 150 framgår regeringenatt
godkänt de ramavtal vårdhögskoleutbildning Vårdutbildningsförhand-om som
laren Örebropå har träffatvägnar med landstingen istatens Hallands län, län,
Västmanlands och Södermanlands län Västernorrlands och Jämtlands län.samt
Enligt ramavtalen åtar sig respektive landsting lämna utbildningsuppdrag tillatt
berörd statlig högskola.

10.7 Sammanfattande bedömning
10.7.1 Inledning

Under det decenniet har äldre- och handikappverksamhetensenaste genomgått
betydande verksamhetsmässig och organisatorisk förändring tillsammansen som

med förslagen till Ny socialtjänstlag ställer krav kompetensökade på och ut-
bildning. Socialtjänstkommitten har gjort bedömningen också hemtjänst-att
personalens yrkesroll, arbetsfält och utbildning redovisasbör i föreliggande
betänkande.

Den kunskapsöversikt vi redovisar bygger befintligt material i formpå stat-av
liga utredningar, betänkanden och propositioner de lokala studier, forsk-samt
ningsrapporter och material lyckats fram.annat Det har inte funnitssom
möjligheter och har inte heller varit ambitionen i detalj kartlägga de lokalaatt
vårdhögskolornas utbildnings- och fortbildningsprogram eller i detalj diskutera
kvalitet innehålloch på visätt det gäller socionomutbild-gör närsamma som
ningen. Denna uppgift ligger for övrigt Kanslersämbetetpå har regeringenssom
uppdrag utvärdera de medellångaatt várdutbildningarna under åren 1995-1996.

Allmänt kan sägas personal i äldre- och handikappomsorgenatt under senare
år varit föremål för intresse från forskare och särskiltett vårdbiträdenasstort
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yrkesroll, arbetsförhållanden och kompetensbehov framskjuten ihar platsen
den litteratur vi tagit del Beskrivning handläggare och administratörerav. av av
äldre- handikappomsorgoch förekommer tämligen i litteraturensparsamt en-
okänd eller osynlig yrkeskår

Under utredningsarbetet har kontakter förekommit särskildemed den utreda-
har till uppgift förhandla huvudmannaskapet för vårdhögskolor-attren som om
med Kanslersämbetet och Behörighetskommittén. Vi harsamt noterat attna

1993 års högskolereform innebär varje lokal högskola fritt bestämmeratt om
innehåll och form för utbildningen från högskoleför-med utgångspunkt målen i
ordningen. Kommitténs principiella synpunkter riktar sig därför till berörda
departement och myndigheter, till de lokala högskolorna och till verksamhetsan-
svariga kommuner.

10.7 utbildningBehovet kompetens ochav

Samhällets insatser och for äldre funktionshinder haroch medansvar personer
betydande utveckling 1900-talet. fattighus och institu-genomgått under Frånen

tionsvård, utgjorde den huvudsakliga formen för äldreomsorg vid sekletssom
början till dagens omfattande utbud hemtjänst, färdtjänst, dagverksamheterav
och särskilda boendeformer.

decenniet har inneburit omfattande förändringarDet äldre- ochpåsenaste
handikappområdet. Den ökande äldre och krympande sarnhälls-ettgruppen
ekonomiskt ställer allt krav organisationen och förmåganpå påstörreutrymme

utnyttja effektivt Arbetsfåltet har vidgatssätt.att ettresurserna genom
tillkomsten verksamheter och lagstiftning ökat församt ettav nyanya ny ansvar
målgrupper. Förslaget till socialtjänstlag innebär bestämmelserny nya som
betonar socialtjänstens samhälls-, och ornrådesnivå. Betydel-påansvar grupp-

förebyggande insatser tidiga och bör få be-och åtgärder markeras storsen av
för inriktningen handikappomsorgen. Verksamheten skalltydelse äldre- ochav

bedrivas målinriktat och planmässigt och med krav god kvalitet. En viktigtpå
och försummatdelvis område anhörigomsorgen lyfts fram och i en ny- -
bestämmelse får kommunerna särskilt stödja och avlasta anhöriga.ett attansvar

Sammantaget ställer förändringar äldre- och handikappområdetdessa nya
krav utbildning och Vi har i det föregående redovisat vissapå kompetens.

utbildningsbehov betänkanden ochsynpunkter kompetenskrav och från depå
Ädel-reformenförarbeten föregick reformerna handikappområdet.och påsom

I Handikapputredningens slutbetänkande det finns genomgåendekonstateras att
brister i grundutbildningar högskolenivå med kunskaperpå avseende på om
funktionshinder. Vidare framgår utredningen det hos huvudmän-varkenattav

utbildningsinstitutionerna och fortlöpandeeller hos förekommer detaljeradnen
uppföljning kravpersonalens kompetens och hur den demotsvarar somav

vi tagit finner vi fram-verksamheten ställer. Av det underlagsmaterial del enav
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enskil-utbildningen det gäller handläggningkritik brister iträdande närmot av
dokumentation ocksålaglighet,dels vad formella kravda ärenden menavser

utredningsteknik systematiskbehovsbedömning, ochföri fråga metoderom
utbildningsbehovkompetenskrav ochSocialstyrelsensutvärdering. I rapport om

olikautbildningen för socialtjänstens15 slutsatsenSoS-rapport 1990: dras att
behov finns.otillräcklig och dåligt anpassad till deverksamhetsområden är som
de problemsnabba samhällsutvecklingen ochMycket talar för denatt som

höjdväsentligt1990-talet kommer krävasocialtjänsten ställs inför under att en
det ankommer påutbildningsansvariga. Socialstyrelsenhosberedskap attanger

påfackorga-personalansvarigaochutbildningsansvariga, verksamhetsansvariga,
snabbt och fåi utbildningen kan sketill förändringarnanisationerna att attse

nuvarande och kommandeutbildningsnivåeralla relevanta sågenomslag på att
utveckling.medverka i socialtjänstensförutsättningarpersonal får bättre att

Ökat organisationsförändringarinneburitäldreomsorgen harför somansvar
Ädel-refor-modeller. minst haroch beställar-utförar Interesultatenhetert.ex.

förändringar för hemtjänst-inneburit påtagligapsykiatrireformenLSS ochmen,
den mångfaldin påoch yrkesroll. Utan gåpersonalens arbetssätt närmareatt av

mycketväljer viförekommer,organisationsformer göraatt en gene-som
handikappområdet.handläggare äldre- ochrellkravspecifikation för på

verksamheter kommuner-kunskapsområden från deBeskrivningen utgår somav
kommittén före-socialtjänstlagstiftningdeni fördag samt somnyana svarar

slår.
ansvarsområden;indelas iyrkesroll kan tvåHemtjänstassistentens stora myn-

grund-myndighetsutövningen behövsarbetsledning.och Fördighetsutövning en
arbetsrättslig, juridisk,sjukvårdspolitisk,socialpolitisk, hälso- ochläggande
behovsbedömning, do-administrativ utbildning. Kunskaperekonomisk och om

utvärderinguppföljning och måstekvalitetssäkring,kumentation, metoder för
område säker-detta måsteinslag i utbildningen. Kompetens påutgöra ett stort

fördelas och kommer dem60 mdkroch handikappomsorgensställa äldre-att
arbetsledningansvarsområdetdel. det andrabehöver det till För storasom -

personaladministration liksomhandledning ochbl.a.god kompetens ikrävs
medsamarbetaförmågai övrigt ha godstödja anhöriga ochförmågan attatt

frivilligaarbetsförmedling ochförsäkringskassa,sjukvårdspersonal,läkare,
och djupbör ha breddSpecifika kunskaper målgruppernaorganisationer. om

funktionshinder, äldresvillkor, olika slagsspeciellaomfatta bl.a. åldrandetsoch
boendefor-särskildahjälp ihemmet,behov stöd ochfunktionshindradesoch av

bostadsanpassningtekniska hjälpmedel,dagverksamheter,färdtjänst, m.m.mer,
Äldre familjeni måstekulturkunskap,kräver speciellinvandrare övergrepp

hemtj änstassistentenfarniljebehandling. Slutligen börimed kompetenshanteras
sina samlade kun-och analyserasammanställa, systematiseraförmågaha att
underlag förhandikappadesituationen för äldre- och utgöraskaper att sam-om

hällsplaneringen.
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Ovanstående kravspecifikation torde i väsentliga delar inte avvika från mot-
svarande beskrivning kunskapsbehov för handläggare inom individ- ochav
familjeivmsiargcn. Grundläggande områden socialpolitik, hälso- sjuk-ochsom
vårdspolitik, administration, förvaltningsjuridik, ekonomi, handläggning och
behovsbedömning för socialtjänstens olika handläggargrupper.är gemensamma
Kunskaper det personal- och arbetsledande området torde krävas ipå stor
omfattning äldre- och handikappområdet inom individ- och familjeom-på och

förbehovet metoder socialt behandlingsarbete framträdande.ärsorgen av mer
livssituationFördjupade kunskaper olika målgruppers specifika behov ochom

socialtjänstens tilloch och hälso- och sjukvårdens hör de områdenom resurser
där olika grad specialisering kan nödvändig. Allmänt och samhällsin-av vara
riktat arbete liksom uppföljning och utvärdering torde kräva metodersamma
och förmåga analysera och sammanställa kunskaper målgruppenatt oavsett om

ungdomsgrupper med stöd, utveckling verksamhet förbehovutgörs av av av
isolerade daglig förpensionärer eller anordnande verksamhet medav personer
funktionshinder.

önskelistaVi med denna mycket generella beskrivning kun-påavser en-
kvalificerad generalistutbild-skapsområden skissera behovet och bredenav-

kunskapsområdenning. Efter grundläggande del kan fördjupning ske deen av
kärnverksamheten inom äldre- och handikappområdet. Vi be-utgör görsom

dömningen de krav idag ställs handläggare inom dessa verksamhets-att som
innebär utbildningsnivå för ivriga hand-områden behov motsvarande somav

läggargrupper inom socialtjänsten.
har redogjort för brister i utbildningen tycks handlaVi också omsom mer

i förstaförhållningssätt bristande kunskapsnivå. Sådan kritik har handän om
framförts handikapporganisationer. förhållningssätt innebärfrån olika Ett som

livssituation och livsvaldjup respekt och öppenhet för andra människors utgör
grundkompetensen socialt arbete. god utbildning kunnai allt En måste t.ex.

helt beroende andra männi-bibringa eleverna insikt hur det är attom vara av
ochskor i sitt dagliga liv och kanske under helt liv. Med hemtjänst, bostadett

Social-försörjning livets elementära behov tillfredsställas.ekonomisk kan mest
innebär handläggaretjänstlagen uttrycker dock högre ambitioner måsteattsom

olika medel också erbjuda äldre ochha kompetens och fantasi medatt personer
omfattas socialtjänstlagenmed funktionshinder liksom övriga personer som av

i samhållslivet.möjligheter till aktivt deltagandeett

utbildningen10.7.3 medicinska kunskaper iBehov av

Ädel-reformenSyftet enskildemed bl.a. förbättra vården för denatt genomvar
medi-samordna sociala medicinska insatser i enda organisation. Ettochatt en

i utformningen långtidssjukvår-cinskt tydligt kom till uttrycksynsätt avsom
social syn äldre och derasdens institutioner skulle ersättas av en mer
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i normaliserade hemlika former. Sombehov och vård ochav omsorg mer en
kvalitetsgaranti för den kommunala hälso- och sjukvården infördes bestäm-en
melse i HSL det skall finnas särskilt medicinskt ansvarig sjukskö-attom en
terska anställd i kommunen.

Ädel-reformen föregicks viss hos yrkesgrupper förväntadesde somav oro
samarbeta i den kommunala organisationen. anledning till funderingar gälldeEn
frågan arbetsledningen det förekom också rädsla bland hemtjänstensom men

sjukvårdspersonalenpersonal äldreomsorgen skulle medikaliseras och hosatt
farhågor medicinska kompetens inte skullefarms vissa deras mötasatt re-av

X avhandling det ojämlikaspekt. Vi redovisar i det föregående en om
mötet stödja uppfattningen samarbetet inte helt oproblema-tycks ärattsom

Ädel-utvärderingen syftar tilltiskt. för projektInom pågår attettramen som
följa föreligger därför intereformen också i dessa delar och det någonännuupp
sammanställning erfarenheter eventuella problem inom detta område. Viochav

frågan aktualiserats i delhar dock arbetsledarskapet kommu-noterat att om en
organisation företräder sjuksköterskorna.och den fackliga somner av

Vårdtyngden inom alla delar äldrevården har ökat under det decen-senasteav
niet äldre flyttar till särskild boendeform lider inte sällanoch de av ensom en

sjukdomsbild. Sjukhemmen får allt-demenssjukdom och har ofta sammansatten
kvalificerade vårdinsatser i livets slutskede.viktig funktion erbjudaattmer en

Ädel-reformen oftareSocialstyrelsen konstaterar i utvärderingen alltatt manav
omfattande funk-finner i livets slutskede, med uttalad demens ellerpersoner

Sjukhemmen överlag krävs medicinska insatser och omvård-tionshinder ochpå
majoritet boendenadsinsatser. dessa dock inte deRent numerärt utgör aven

och torde också finnas i hög utsträckning i övriga särskilda boendeformer.de
tillmedicinska inom äldrevården ställer krav tillgångBehovet insatser påav

Enligt lagstiftningpersonal kvalificerad medicinsk kompetens. denmed som
boendefor-ansvariga för hälso- och sjukvård i särskildagäller kommunernaär

sjuk-dagverksamheter sjuksköterskenivå. kommunalaoch i Dent.0.m.mer
särskilt ansvariga sjuksköterskan för vårdenvårdspersonalen och den attsvarar

åvilar alltjämt landstingetbedrivs kvalitet. för läkarinsatsermed god Ansvaret
tidigare.innebär ingen förändring jämfört medoch

handikappområdet arbetsledareVerksarnhetsansvarig personal äldre- ochpå -
besittahandläggare i grundenför vårdbiträden, administratörer och måste en-

vilket utvecklats i tidigare avsnitt. Ikvalificerad och bred social kompetens
förekommer sällan arbetsledare med medicinsksärskilda boendeformer inte en

kring vårdplanering, behovsbe-utbildningsbakgrund. det dagliga samarbetetI
bidrar hemtjänstassistenter, sjuksköterskor,dömning och i rehabiliteringsfrågor

sin specifika sakkunskap. väloch arbetsterapeuter med Ensjukgymnaster ut-
olika bred och djup kom-vecklad samverkan mellan flera yrkesgrupper ger en

ochviktig förutsättning för god kvalitet inom äldre-och mycketärpetens enen
Ädel-reformensförverkligande intentioner.handikappomsorgen och ett av
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För underlätta samarbetet mellan verksamhetsansvarigatt personal sjuk-och
sköterskorna det önskvärt med bas i grundutbildningen såvore atten gemensam
båda yrkesgrupperna får insikter i respektive lagstiftningsområde, i socialpo-
litik och i hälso- och sjukvårdspolitik och verksamhetens mål och organisato-att
riska förutsättningar klargjordaär från början. Ett för godgemensamt ansvar
kvalitet i äldrevården förutsätter också överblick vissaöver gemensamma
kunskapsområden gerontologi och geriatrik. förEn den enskildet.ex.som mer
avgörande kvalitetsegenskap hos personalen dock förhållningssättär ett som
präglas respekt för självbestämmande och integritet inne-av oavsett om man-
har social eller medicinsk grundutbildning.en

l0.7.4 Allmänt utbildningens kvalitet ochom
organisatoriska tillhörighet

När det gäller hemtjänstassistenten och den sociala omsorgsutbildningen detvar
ursprungliga syftet översiktlig beskrivninggöra yrkets och utbildning-att en av

framväxt och de krav på kompetens och utbildning förändradens av nya som
verksamhet och lagstiftning kunde ställa denna yrkesgrupp. Tillgängligt
material indikerade dock ganska omgående bilder problematisk yrkeskårav en
och brister i yrkesutövning med avseende bl.a. handläggningpå ärenden,av
dokumentation, behovsbedömning, arbetsledning Detta anledning tillosv. gav
reflektioner kring utbildningens kvalitet och till dess framtida organisatoriska
tillhörighet.

Sedan slutet 1970-taletpå har utbildningen diskuterats i mängd återkom-en
mande statliga utredningar och viöversyner redovisat i betänkandet. Redansom

VÅRDi den första utredningen 77 ansågs utbildningen höra hemma inom- -
sektorn for administrativa, ekonomiska och sociala yrken AES-sektorn och
inte inom vårdsektorn. Genomgående finner vi flertalet utredningar haratt
pekat det starka sambandet mellan den sociala omsorgslinjen och den statliga
högskolans sociala linje leder till socionomexamen och det landstings-attsom
kommunala huvudmannaskapet har ifrågasatts.

förefallerDet ha funnits samstämmighet den sociala linjens sektorstill-om
hörighet, behovet öka utbildningens omfattning och principiellt positivatt en

på enhetligt och statligt huvudmannaskap för i förstaett hand densyn mer so-
ciala omsorgsutbildningen. Regionalpolitiska skäl och den samhällsekonomiska
situationen tycks dock ha försvårat möjligheterna till förändring.en

Översynernahar lett till successiv förlängning utbildningen. Trots dettaen av
kan vi konstatera utbildningen aldrig tycksnästan ha varit helt i fas medatt
verksamhetens kontinuerliga förändring och därmed krav kompetensutveck-på
ling. Först år 1970 utfärdades den första läroplanen för handläggare meden

både för den slutna och den öppna äldreomsorgen och hemtjänstenansvar
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Ända 1990-taletfram till börjani tjugohade då existerat år.nästan varav
sammanläggninginleddes försök medpoäng. 198788utbildningen två-årig 80

handikapplinje och utbildningensochintegrerad äldre-linje och enIav
utbildning-intagningen 199495 haromfattning ökade till 100 Fr.o.m.poäng.

3120 år.längd uppnått poängens
socionomutbildningensammanhangjämförelse bör i detta nämnasSom atten

140motsvarandehaft utbildningslängd poängstatliga högskolaninom den en
början 1960-talet.sedan på

saknar eller harvårdhögskolornaframgårgenomgående dragSom starkt attett
forskar-finns ingenanknytning till forskarvärlden. Detbristfälligtämligenen
högsko-utsträckning erfarenheteritradition och lärarna saknar stor egnaav

sprid-slutsatsen att denhuvudmarmaskapsutredningen draslestudier. I stora
svårig-tilltvekan har upphovutbildningvårdhögskolornasningen gettutanav

högsko-akademiskkraven godpåvad gäller möjligheterna uppnåheter att en
20utbildningen vid1991 fannsenheter. Höstterminensamtligalemiljö vid

genomsnitt utbildade 28 elever.iolika vårdhögskolor som
oprofessionell,otydlig,ibeskrivsHemtjänstassistentens yrkesroll termer som

dels frånförmedlasbildersjälvförtroende. Dettamed dåligt ärokänd, och som
hitta sin roll,Detyrkeskåren; svårtockså från ärarbetsledning attattmen

framtidenvi ipå. Behövsvad yrket gårverkligenförklara vad gör, utman
yrkesrollsplittradmångsidig ochbildenförmedlasSamtidigt ytterstenav -

arbetsuppgiftermångfaldenkorstryck ochständigt ibefinner sig ett avman
omöjligha hamnat ioch tyckssig bra på någotinte kännergör att enman

yrkesroll.
utbild-framtonar bildentagit delkommitténMed det underlag av enav,som

problem-kvalitativa brister ochkvantitativa ochbådening präglas enavsom
självförtroende.ochprofessionalitetgradhar lågfylld yrkeskår avsom

ikvalitetenökaföreligger behovdetbedömningenVi attgör ett stortatt
årlig för-förhos yrkeskårsjälvförtroendetochutbildningen ensom ansvararen

Utbildningens börkronor.motsvarande 60 milliarderdelning statusresurserav
dennaangelägen. Motmycketforskaranknytninghöjas och närmare synesen

framlagda Huvudmanna-nyligenbedömningvi denbakgrund gör somsamma
tillbör överförasHVU-92, socialaskapsutredningen omsorgsprogrammetatt

i socialt arbeteutbildningsprogramhögskolor i haruniversitet och dagde som
tillförhoppningarutbildning. Vi ställer ocksåmed dennaoch integreras stora

inompågårkvalitetsutvärdering bl.a. socialaden omsorgsprogrammet, somav
Kanslersämbetet.tillregeringens uppdragförramen



Särskilt yttrande

Av Anders Andersson KdS, Göte Jonsson m
och Ingrid Ronne-Björkqvist fp
Behovet medicinsk kompetens inom den kommunala äldreomsorgen harav upp-
märksammats vid olika tillfällen. den allmänna debatten framförs dåI och då
kritik brister med avseende det medicinska omhändertagandet äldre.påmot av
Kommunernas betalningsansvar medicinskt färdigbehandlade tillför ledaanses
alltför snabba utskrivningar från akutsjukhusen och ofta framförs behovet flerav

Ädel-utvärderingläkare sjukhemmen. Socialstyrelsens bekräftaspå I kritiken
bristande kvalitet i sjukhemsvården. vissa fall erbjuds otillräckliga sjuk-Imot

vårdsresurser finns fortfarande alltför kvarlig-och det många med trycksår,
gande katetrar och omfattande läkemedelskonsumtion. Socialstyrelsen konstate-

dock de huvudsakliga problemen i dag handlar oklarheteratt ansvaretrar om om
för rehabiliteringsinsatser påpekar också brister i vårdplaneringen och imen
handläggning enskilda ärenden.av

denAv relaterade bakgrunden har funnits med i det underlagsma-ovan som-
terial Socialtjånstkommittén haft i sitt arbete finner vi det angeläget attsom -
lyfta fram behoven sjukvårdspolitiska kunskaper hos de för äldreomsorgenav

Principiellt vi det finns förutsättningaransvariga arbetsledarna. ocksåtror att
för bättrehemtjänstassistenterna kan helhetsbedömning vård ochgöraatt en av

handikappadeomsorgsbehoven för äldre och förutom bred ochom man en
kvalificerad social kompetens har kunskaper erfarenheter från hälso-också och
och sjukvården.
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Bilaga 1

Schematiska beskrivningar med kommentarer
till socionomutbildningens innehåll på olika
utbildningsorter

LUND

Socionomutbildningen i Lund inleds med obligatoriska kurser 80på poäng.
Därefter följer handledd studiepraktik 20på poäng. Under utbildningensen två
sista terminer väljer de studerande fördjupningskursertvå i socialt arbete var-
och 20på poäng.en

Denna inriktning gäller sedan VT 1990 då utbildningsplanen ändrades radi-
kalt. Förändringen innebar bl.a. längre sammanhållna kurser, förändringar i
kursernas innehåll, införande del kurser i stället för tvåav samten nya en
obligatoriska praktikperioder.

Den kritik riktats socionomutbildningenmot utbildningsledningensom ses av
tecken på undervisningen tidigareett felorganiserad.attsom Den gamlavar

utbildningen innehöll i utsträckning korta S-poängskurserstor .intesom gav
några fördjupade kunskaper. Den huvudregel tillämpas idag kursärsom att en
skall omfatta 20 ochpoäng lärare eller team har detatt ett samladeen ansvaret
för kursen. Man också nyutexaminerad socionomatt skall behärskaanser en
åtminstone något eller några socionomernas arbetsfält. Av den anledningenav
erbjuds studenterna valfrihet.stor

Termin 1 omfattar 20-poängskurs i socialt arbete. Studiernas uppläggningen
syftar till medvetandegöraatt studenterna sitt framtida yrkesval. fårDeom
därför tidigt komma i kontakt med yrkesverksamma fältet;på först genom en
dags studiebesök och sedan veck0praktikanter knutna till viss bestämdsom en
arbetsplats. Arbetsplatsen kan ligga i närheten högskolan eller i studentensav
hemkommun. Den tidiga kontakten med yrkeslivet syftar också till skapaatt
studiemotivation för de kurser ligger längre fram i utbildningen. Vecko-som
praktiken syftar till bild det sociala arbetetsatt vardag. Arbetsfaltetge en av

brettär och spänner traditionelltöver socialbyråarbete, kuratorspraktik, frivård
Studenter placerasetc. inom verksamhetsområde fårsom samma gemensamt

uppgiften beskriva och sitt arbetsområdeatt för sina studiekamraterpresentera
vid seminarium. Till dessa seminarierett bjuds fálthandledarnaäven in.

Kursen Samhällsstruktur och socialpolitik 2termin syftar dels till att ge
studenterna grundläggande kunskaper samhällsvetenskapliga teorier, delsom

6 l5-O467
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väsentligaproblemsocialaochsocialpolitikenförbeskrivningtill att avenge
träningstudenternaocksåskallDensamhällsstrukturen.svenskai dendrag ge

fáltank-medprojektarbeteskriftligtgenomföra ochutforma,i ettpresenteraatt
gäller förriktlinjer uppsats-bedrivs efterProjektarbetetnytning. somsamma

skrivning.
förvaltningochpolitik5-poängskurseromfattar två3terminStudierna på

dataläraiKursenrättskunskap.i10-poängskursdatalärarespektive samt en
ADB-register.socialtjänstenspresentationbl.a.innehåller aven

socialti10-poängskursochi socialrätt10-poängskursomfattar4Termin enen
och byggeryrkesverksamhetpraktisktilldirektknyterBåda kursernaarbete. an

bl.a.hämtarStudenternafrån fältet.gästföreläsaremedverkan mångapå av
ochtolka lagarförmågaefter bästaoch försökersocialtjänstenfrånaktuella fall

ärenden.enskildaiåtgärderföreslå
ochLVUSoL,socialtjänstlagstiftningendelsomfattarsocialrättiKursen

sekretesslagstift-ochförvaltnings-socialförsäkringslagen,delarLVM, vissa av
psykiatrisklagenomsorgslagstiftningen,sjukvårdslagen,ochhälso-ningen, om

invandrarlagstiftningen.tvångsvård samt
detkunskapernafördjupaochutvidgasyftar tillsocialt arbetei omattKursen

förbere-ocksåskall utgöraStudiernametoder.teorier ocharbetetssociala en
praktikperioden.kommandeför dendelse

Socialhögskolanterminen.femtein påkommerpraktikenhandleddaDen
Kristian-Malmöhus-,isocionomarbetsplatsermedföreträdesvissamarbetar

län.KalmarochKronobergs-Blekinge-,stads-,
%30praktik. Drygtistuderande86sammanlagt1993 utehöstenUnder var

hälftenUngefärMalmö-Lund-regionen.iplacerade avstudenterna varav
socialkontor.praktiseradestudenterna

Senastpraktikplatser.fram brafåsvårigheter gavidagSkolan har attstora
90för deställeti25-tal platserbaraarbetsplatser500-600 somtill ettenkäten

behöver.man
ocksådiskuterades1990VTslopadespraktikterminmedsambandI att en

denEnligtutomlands.praktikendadennafå göramöjligheterstudenternas att
termin.varjeutomlandspraktiseratstudenterhade 3-5studieordningengamla

påsina främstmöjlighet omsättaskulle fåstudenterna attviktigtansågsDet att
svenskstudier iteoretiskagrundadeförhållandensvenskaochlagstiftningsvensk

företrädesvispraktikperiodenendadentillframdärförkompraktik. Man att
till någonmöjlighetstudenternavilleSamtidigtSverige.iborde göras geman

6terminfannsocionomutbildningen. Man attunder varutlandsstudierform av
bådehardåstudenternatillmed hänsynstudiersådana attförterminlämpligen

6 kanterminUnderSverige.isocialt arbeteerfarenhetpraktiskteoretisk och av
ochmed barnSocialt arbeteinriktningar:mellanväljaLundi trestudenterna

socialpoli-KomparativochdrogmissbrukaremedarbeteSocialtungdom,
10ochteoristudier poäng uppsats-10innehåller poängalternativenAllatik. tre
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arbete. Kursen Komparativ socialpolitik denbelyser svenska socialpolitiken
i internationellt perspektiv och därför lämpad for utlandsstudier.ett är mest
Även i övriga sjätteterminskurser dock möjlighet till skrivaatt uppsatsenges
utomlands.

Valfriheten denpå sista terminen omfattar 20-poängskurser i socialt arbetetre
med inriktning mot

socialt förändringsarbete
behandlingarbete individermed och familjer

institutioner och organisationer.grupper,

GÖTEBORG

Socionomprogrammet i Göteborg omfattar basblock 60 fort-på poäng,ett ett
sättningsblock 40på och fördjupningsblockpoäng 40på Dennapoäng.ett
studieordning gäller sedan 1991HT då utbildningsplan infördes.en ny

förändringsprocessDen ledde fram till den utbildningsplanen starta-som nya
de i slutet 1980-talet och påverkades bl.a. den då aktuella översynenav av av
socionomutbildningen. Innehållet i del kurser har förändrats vissaatten genom
områden har kommit till eller utökats. Vidare har vissa från valfriamoment
kurser förts till obligatoriska kurser.över

En praktiktermin har tagits bort och fåltförlagda studier under deersatts treav
första terminerna. En nyhet klasslärarsystemetär syftar till skapaattannan som
kontinuitet och sammanhang både ifråga kursinnehåll, relationer i klassenom
och kopplingen till fältet.

Basblocket terminerna 2 och 3 indelat iär olika delkurser varierandeav
längd. Under de första terminerna skalltvå studenterna få samhällsvetenska-en
plig grund både för studierstå på fortsatta och för kommande yrkesverksam-att
het. Fr.o.m. termin 3 socialt arbetestår iämnet för studierna.centrum

Klasslärarsystemet innebär varjelärare klass undertvå följer de förstaatt tre
terminerna. Varje klass omfattar och35 varje terminstudenter utgörca en
kurs. Klasslärarna håller också i de fáltförlagda studierna omfattar 2 +62+som
veckor undervisningen basblocket.påav

fáltförlagdaDe projektstudierna under terminernade förstatvå studen-gör att
tidigt kommer i kontakt med praktiskt yrkesverksamma inom helaterna den

sociala sektorn. Fältet bidrar idéermed uppslag i projektarbetetoch ut-som
i skriftlig grupprapport.mynnar en

Varje klass knyts till stadsdel i Göteborg tilleller närbelägen kommun.en en
Under denna tid får studenterna handledning både från skolan och från hand-
ledare fältet.på

Under termin 3 har alla elever praktikarbetsplats dit de varjegår dag underen
6 veckor. Individuella handledare får ekonomiskDe ingen ersättning förutses.
sin insats. Institutionen bjuder i stället föreläsningar på arbetsplatsernaute
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tillkaninformationstudier ochaktuella nyttadå varasomtar annanuppman
sociala arbetet.detför utvecklingen av

positiva. Det ärinte entydigtstudiernafáltförlagda ärdeErfarenheterna av
under kortarbetsuppgifter sålämpligapraktikplatser ochhitta bådesvårt att

sinavid sidanfårutsträckning gåstudenterna ibetydertid. Det stor omatt
studierna.fáltforlagdaför demodellerolikanärvarande prövashandledare. För

depraktiken bättre överförsöka knyta trebl.a.Ambitionen är att samman
terminerna.

Även vilketsäkra slutsatsertidigt dra någradet for systemär somatt omom
eller detpraktikterminerobligatoriskamed tvågamladetbästär systemet-

depraktikendastudier ochfaltforlagdamed atttror mansystemet ennya -
studentervissaklasslärarmodellen har betyttochstudiernafalttörlagda att

förstaunder deStudieuppehållenutbildningsval.sittgång överfunderar extraen
ganska många.terminerna är t.ex.tre

handleddtemastudier ochomfattaroch 5terminerna 4Fortsättningsblocket
socialai detolika aspekterfyralyfter framstudiernateoretiskapraktik. De

arbetet:

förhållandensocialavilkenidenhandlarproblemaspekt processomsomen-
sociala problemuppfattadeblirrelationeroch som

metoder isociala arbetetsdethandlingsaspekt centrumsättersomen-
organisatoriskai sittsociala arbetetdetorganisationsaspekt sam-sersomen-

ochmanhang
sociala arbetet.i detvärderingarochmorallyfter frametisk aspekt somen-

målgrupperochproblemkring detemastudierbl.a.innehåller4Termin man
komprimeradKursinnehålletarbete. ärsocialtyrkesverksam imöter ensom

kundeTidigareterminlåg på5-poängskursertidigarevariant på åtta som
undervisning.alla studenterföljerNufritt välja två.studenterna samma

bristintehar någonGöteborg5.terminpraktiken ligger påhandleddaDen
kullenpåbl.a. beroröverskottfinns atttvärtompraktikplatser. Detpå ett som

betydertill hälften. Detminskatpraktikhandleddterminshelskall ha ensom
pratikhandledare änochpraktikplatserkravställa högreskolan kanatt

klien-medarbetaskallpraktikanternakräverSkolantidigare. att egnat.ex.
skolanutbildningdendeltar ipraktikhandledarnavillkor ärEtt somattannatter.

allamitterminsutvärdering medocksågenomförPraktiklärarnaerbjuder. en
handledare.ochpraktikanter

praktikhandleddibeträffande studenterskolanfrånlämnatsuppgifterDe som
praktisera-122 studenternasammanlagtdemajoriteten93 visarHTunder att av

studenternatredjedelUngefärGöteborgsområdet.iarbetsplatserde på aven
utomlands.praktiseradeTio studentersocialkontor.praktiserade

valfriafyraomfattattidigare7 har6 ochterminernaFördjupningsblocket
ochsamhällsarbetepsykosocialt arbete,inriktningmed20-poängskurser mot
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socialpolitik, socialrätt respektive psykosociala arbetsmiljöer. Kursplanerna för
terminerna 6 och 7 och har nyligen arbetats och innehåller idag fler obliga-om
toriska än valfria kursmoment.

Studierna på termin 6 syftar till fördjupade kunskaperatt teorier ochge om
metoder i socialt arbete på samhälls-, och individnivå medan studiernagrupp-
på termin 7 har fått benämningen Socialt arbete och kunskapsproduktion.

Första hälften termin 6 bygger vidare depå erfarenheter studenternaav fått
under sin handledda praktik och innehåller bl.a. falldiskussioner i smågrupper.
I slutet terminen vidgas perspektivet till omfatta jämförandeav studieratt av
den socialpolitiska utvecklingen i olika länder.

Studierna på termin syftar7 till fördjupad kunskapatt vetenskapsteorige om
och forskningsmetoder i socialt arbete, förmåganträna läsa,att tolka ochatt
kritiskt analysera forskningsresultat vidareutveckla förmågansamt att till meto-
dologisk skicklighet, kritiskt tänkande och kunskapsproduktion.

ÖREBRO

ÖrebroSocionomutbildningen i omfattar 60 poängs studier i ämnet socialt
arbete, 10 faltförlagdapoäng studier och 20 handleddpoäng studiepraktik. Det
ställs också krav på studenterna skriver 10-poängsuppsatsatt C-nivå,påen som

demgör behöriga söka till forskarutbildning.att
Studierna på Itermin är teoretiskt inriktade det sociala arbetets historis-mot

ka och vetenskapliga grund professionens utveckling.samt Kursen betraktas
grundkurs i socialt arbete och omfattarsom en 10-poängskurser.två Under

denna termin genomförs också arbetsplatsbesök redovisas skriftligt ochsom
diskuteras gruppvis. Under de förstatvå terminema får studenterna dessutom
kvalificerad handledning i mindre vidareutbildade psykoterapeuter.grupper av
Handledningen syftar till förbereda studenternaatt för yrkeslivet och omfattar

2 timmar tredje vecka.ca var
Studierna på termin 2 syftar till allmänbilda studenternaatt svenskom sam-

hällsstruktur och välfárdspolitik och omfattar studier i statskunskap, samhälls-
ekonomi, sociologi och rättskunskap. På denna kurs undervisar lärare hyrssom
in från andra moderinstitutioner. Kursen för närvarande över med hänsynses
till innehållet kritiseratsatt studenterna. De bl.a.har studiernaav påansett att
makronivå för mycket plats itar undervisningen, kursen förär splittrad ochatt

den också innehålleratt del upprepningar från gymnasietiden.en
Termin 3 inleds med kurs i socialrätt med undervisning SoL, LVU ochen om

LVM, beslutsprocessen i enskilda ärenden, reglerna offentlighet och sekre-om
reglernatess tjänstefel,samt mutbrott och brott tystnadsplikt.om mot

Efter denna kurs följer faltförlagda studier 12på veckor med individuell hand-
ledning. För dessa studier utnyttjas i praktikplatserstort försett densamma som
handledda praktiken. Några arbetsplatser har tillkommit frivilliganya t.ex.



1Bilaga166

observatörerstudenternastudierna ärfaltförlagdadeUnder merorganisationer.
socialarbeta-rollenreflektera överskalldeMeningen är somhandläggare. attän

%20skalltidenAvprocesshandledning.vissdärföromfattarStudiernare.
studen-fårarbetedettaseminarieuppgifter. Iindividuellamedarbeteföravsättas

ochgångärdettautveckling momentEnskolan.frånhandledning avterna
två-treingårfältetaktiviteter påFörutomtillsatt.utvärderingsgrupp ären

högskolan.temadagar på
psykolo-profileradeutbildningsplanen moti den4 ärterminStudierna på nya
delen ärDendelar.tvåomfattar94 ochVTgången enaförstagi. Kursen gavs

grund-tillsyftarandradenungdomspsykologi och att geochbarn-vinklad mot
samhällsstruktu-mellansambandspecifikaochgenerellakunskaperläggande om

individer.ochrer
arbete.socialti20-poängskursomfattar5terminforkursplanenDen ennya

förmetoderochteorierkunskaperfördjupadetillsyftar omKursen att ge
deEttarbete.socialtadministrativtoch mo-strukturinriktat avpsykosocialt,

utredningsmetodik.i kursen ärbehandlasment som
Skolanstudieplanen.den6 iterminpåliggerpraktikenhandledda nyaDen

ipraktikplatserhitta upptag-svårigheter atthaft några störreintehittillshar
ÖrebroÖstergötland, mångalän medVärmland,Skaraborg,ningsområdet

iutomlandspraktikocksåförekommerDetkommuner.mindreochmedelstora
Australien.Zeeland ochNyaKansas,bl.a.

handledarnaställs påkravhandledning. DeindividuellfårPraktikanterna som
yrkeserfarenhet.2-3 årsminstoch hasocionomerskalldeär att vara

dessa93. Avpraktik HTistudenter var124 utevisarEnkätsvaret att var
15upptagningsområde.skolansinompraktikplatserplacerade på%70drygt
20övrigaIndien. Deiniodäravutomlands,praktiserade personerpersoner

landet.helaspridda övervar
socialkontor.praktiserade påhälftenUngefärväxlade.praktikeniInnehållet

Denprofiler.olika7 tvåterminstudierna påharkursplanengamladenEnligt
samhällsar-andradenochpsykosocialt arbete motinriktadkursen är motena

gamlaenligt denbedrivaskommerStudiernaplanering. attsocialochbete
95.VTkursplanen t.o.m.

ifördjupningskursmedstudiernaavslutasutbildningsplanen endenI nya
arbetesocialtimetoderochteoriersåvälgällerFördjupningenarbete.socialt

genomförastudenterna ettfår examensar-Under kursenforskningsmetod.som
forskningsmetodochvetenskapsteoriomfattarExamensarbetet10på poäng.bete

ellerkring ämnearbetekvalificerat ettvälsjälvständigt,tillsyftaroch ett
problemområde.



Bilaga 1 167

STOCKHOLM

I april 1991 fastställdes utbildningsplan för socionomutbildningen i Stock-en ny
holm. Den gamla grundkursen har renodlats till humanistiskt-samhällsveten-ett
skapligt basår och kursblockstörre 60på benämntett poäng teorier och metoder
i socialt arbete har utvecklats. Praktik och teori har integrerats och socialt arbete

änmesdisciplin har lyfts fram i socionomutbildningen. Allasom navetsom som
går utbildningen kommer dessutom behöriga söka till forskarut-attnya attvara
bildningen.

Studierna på 1termin makroinriktadeär omfattar studiebesökäven påmen
fältet. Studierna inleds med introduktion i socialt arbete. Introduktionskursenen
innehåller liteäven vetenskapsteori syftar till studenternaträna iattsom att
tänka metodiskt och strukturera sitt material. Därefter behandlas välfärdssta-att

förutsättningar och förändringtens politiska och förvaltning isamt system stat
och kommun.

Termin 2 omfattar 10-poängskurser.två Den kursen handlar kultur,ena om
samhälle individoch och den andra behandlar rättssystemets grundläggande
värderingar och lagar.

Efter det humanistiskt-samhällsvetenskapliga basåret följer 60 studierpoängs
i socialt arbete på terminerna 4 och Under denna tid följs varje klass av

och lärare.en samma
Termin 3 omfattar fältförlagda studier 15 poäng och teoretiska studier mot-

svarande 5 Handledningpoäng. individuellt på praktikplatsen. Ambitionenges
praktikenär skall forskningsförankras.att Det ställs bl.a. krav på studenter-att

för skriftliga uppgifter och de kritiskt granskar den sociala prakti-na attsvarar
ken.

Termin 3 innehåller hel del samtalsövningar videoinspelas. Mötet meden som
skolan handlar ganska mycket detta. Studenterna också itränas bedömaattom
enskilda ärenden med utgångspunkt från fallbeskrivningar. Sådana inslag åter-
kommer också under terminerna 4 och

Socialhögskolan i Stockholm har 10nästan års erfarenheter fáltförlagdaav
studier. Studierna har bedrivits i samarbete med socialdistrikttvå i Stockholm
dit del undervisningen har varit förlagd.stor Särskilt utsedda kontakt-en av

har lett samtalsgrupper med studenterna och har iockså övrigt funnitspersoner
till hands för råd och stöd. För ungefär år startade liknande studier i Söder-ett
tälje kommun. De lokaler kommunen ställt till förfogande innebärsom att en
hel klass skall kunna fullfölja sin utbildning där. Vissa i undervisningenmoment
kommer förlagda till Stockholms universitet studiepraktikenatt kom-vara men

fullgöras i Södertälje med omnejd.attmer
Den fjärde inledsterminen med studier teori och metod i socialt arbeteom

följd kortare juridikkurs. Under terminen behandlas tvårestenav en av separa-
Socialtämnen: arbete barn,med ungdom och familjta respektive Forsknings-

metod del
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Tvåterminungefär mönsterefterupplagd sam-5 avTermin är somsamma
missbrukocharbeteSocialtobligatoriska:5-poängskurser ärfyramanlagt

socialt arbete.ikurservalfriaandraDe två ärForskningsmetod Il.respektive
praktikplatsenveckor påomfattar 176terminpraktiken påhandleddaDen

delängreinte bara änpraktikperiod äruniversitetet. Dennaveckoroch tre
handledningindividuell ärochfördjupningkraven påstudierna;fáltförlagda

handledare.ochpraktikplatserbådehittasvårtuttalade. Det ärockså attmera
termin.varjeintroducerashandledare7050 ochMellanOmsättningen är stor.

fördeladeganska jämnt93praktik HTisigbefannstudenterDe ute varsom
praktiseradeTiokommun.ellerlandstingtillhörandearbetsplatser personerpå

praktikplatser kan nämnassådanaexempel påSomverksamhet.privatinom
ideellamellanvårdsprojekt ochprivataungdom,ochför barnbehandlingshem

uton1lands.praktiseradeTreoch RFHL.BRISorganisationer personertypav
arbete.i socialtpåbyggnadskursmedtermin 7avslutasGrundutbildningen en

inriktningar:alternativafyraharKursen

perspectiveinternationalpoliciesfamilyandFamily structure an-
samhällsarbeteochSamhällsplanering

Juridik
behandlingsarbeteSocialt4.

10påskrivastudenterna examensuppsatsskallterminenden sistaUnder en
poäng.

ÖSTERSUND

Östersund. Utbild-socionomutbildningen iförändrades1980-taletbörjanI av
fickochtidigareprojektorganiserad änochproblemorienteradblevningen mer

praktikterminer.obligatoriskatvåfáltanknytningstarkareockså genomen
ochsnuttitieradblivit alltmerundervisningenhargåttAllteftersom åren

utarbetaskolanföranlettutveckling har att samman-uppsplittrad. Denna mer
självautveckla ämnetockså påarbetarterminer. Man attochkurserhållna

utbildningsplanenDenolikaintegrera ämnen.stället föriarbetesocialt nyaatt
92.HTsedantillämpas

A-60omfattar poängbasblockuppdelad iutbildningen är ettDen somnya
B-40fortsättningsblock på poängarbete ochsocialtgrundstudier i ettnivå,
C-fördjupningsblockmedavslutasUtbildningenfortsättningsstudier. ettnivå,

40omfattar poäng.studierfördjupningsinriktadenivå, som
kunskaperallmännastudenternatillsyftar1 omterminStudierna på att ge

bl.a.behandlasUnder kursensamhällsorganisation.samhälle ochsocialt arbete,
deltogTidigareförutsättningar.ochvillkorframväxt,arbetetsprofessionelladet

i ställetstudenternabesökerundervisningenifältetfrångästföreläsare numen
arbetesocialtorienteringfår ocksåStudenterna somarbetsplatser.olika omen
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vetenskaplig disciplin och kunskapsområde. I övrigt kursenär samhällsinriktad
och bl.a. frågor det demokratiskatar funktion, välfárdsstatensystemetsupp om
och den svenska socialpolitiken i stort.

Termin 2 innehåller bl.a. kurs i socialrätt och familjerätt. Enen annan av
kurserna renodladär psykologi. Här ligger också kursen Vetenskapligmot teori
och metod del I bl.a. fokuserar problemanalys, problemformulering ochsom
grundläggande statistiska begrepp.

Den handledda praktiken ligger på 3 ochtermin omfattar 15 Praktikenpoäng.
kompletteras med problem- och projektorienterad teorikurs 5på Ettpoäng.en
skäl till den handledda praktiken kommer inatt så tidigt i utbildningen är att

vill studenterna möjligheter praktisera utomlands underman ge att senare
utbildningen.

Östersund studenter från hela Sverige. Praktikplatsertar emot söks framförallt
i Jämtland, Härjedalen och Södermanland. Endast 30-35 studenter kan räkna

Östersund.med få praktisera iatt
Den teoretiska S-poängskursen sträcker sig helaöver terminen. Det betyder

studenterna kvarär på sina praktikplatseratt de emellanåt samlas iattmen
för teoretiska genomgångar. Handledarna kallas till uppföljningsträffargrupper

Östersund,skolan anordnar regionalt fyrapå i landet; Eskilstuna,som orter
Gävle och Falun. Praktiken förenadär med kostnader för både förstora resor
praktiklärare, handledare och studenter.

Fortsättningsstudierna på terminerna 4 och bygger5 vidare de kunskaperpå
människan, samhället och socialt arbete förmedlats under grundstudier-om som

na.
Två kurserna på 4termin nyligenär omarbetade och direkt inriktadeav mot

arbete inom socialtjänsten. Den kursen handlar problem i familjen ochena om
den andra handlar missbruk och missbrukare. På denna termin ligger ocksåom

IO-poängskurs i interkulturellt socialt arbete obligatorisk förär alla ochen som
Östersund ärsom ensam om.

Under liggertermin 5 tonvikten vid studier i samhällsplanering och samhälls-
arbete. Samverkan sker bl.a. kooperativmed utveckling landsbygdenpå och

Östersundsenheten för fältarbete i kommun. En 5-poängskurserna fungerarav
introduktion till valfritt fördjupningsarbete. Studenternaett kan riktasom en

in sig på samhällsarbete, socialtjänst eller behandlingsarbete. Under kursen får
studenterna också planera projektarbete, skall leda fram till 10-ett som en

C-uppsatspoängs på termin
Fortsättningsstudierna avslutas med vetenskaplig teori- ochen gemensam

metodkurs.
Termin 6 omfattar dels 15-poängskurs kallad arbets- och processhandleddaen

studier, dels teorikurs 5på 15-poängskursenpoäng. motsvarighet tillären en
de fältförlagda studierna på andra utbildningsorter och har i stort sett samma
innehåll den handledda praktiken terminpå Teoriavsnitten skiljer sigsom
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studierna.fältförlagdaoch depraktikenhandleddadenmellandock
utomlands.praktiseramöjligheterocksåstudenterna atttermin 6Under ges

prakti-samtligapraktik. Avi134 studentersammanlagt93 uteUnder HT var
ZeelandUSA, NyaDamnark,utomlands i Norge,placerade21kanter t.ex.var

Indien.eller
fort-naturligbliskalltermin 7underfördjupningsstudiernaTanken är enatt

väljoftautlandspraktikanternavisatharErfarenheten6.termin ersättning attpå
Östersund fältförlag-deförlängthariAttsamhällsarbete.sig ifördjupa manatt

bostad påmedordnasvårigheternabl.a. påberor atttill 15studierna poängda
termin.ochhåll undertvå sammaen

arbeteSocialtbeteckningenmed20-poängskursliggerutbildningeniSist en
inrikt-med10-poängskursstudenternaväljerkunskapsproduktion. Häroch en

ställs ocksåbehandlingsarbete. Detellersocialtjänstsamhällsarbete,ning mot
lOprojektarbete poäng.genomföraskallstudenterna ettkrav att

UMEÅ

förändringarDelagtsnyligenharUmeåi somSocionomutbildningen om.
iochforskningsförberedandeblivitharutbildningeninnebärgenomförts att

akademiska kraven.deanpassad tillfulltövrigt ut
kunskapsom-inomstudenternaintroduceratillsyftar1terminStudierna på att

fyradesocialpolitik. EnochSamhällsekonomipsykologi,sociologi, avrådet
kommunikation.ochdatateknikbehandlardelkurserna

studieromfattarockså2terminligger påsocialt arbeteiintroduktionen som
rättsvetenskap.ochStatskunskapi ämnena

fáltförlag-delsforskningsmetodik,i10-poängskursdelsomfattar3Termin en
närbelägnamedsamverkanifrämstgenomförs10 poängstudier påda som

olikaförhållandena påskallstudiernafiltförlagda ar-Under dekommuner.
vadsjälvaväljerStudenternaibeskrivasochstuderas uppsats.betsplatser en

blibrukarResultatetuppsatskrav.vanligagäller enHärskrivavillde om.
prak-både påhandledningindividuellfårStudenternasidor.20-25påuppsats

följsStudenternaindividuellt.redovisasArbetetskolan.och fråntikplatsen
10 studenterCalärare.ochhandledningoch fåri små sammaenavgrupper

termin.varjeutomlandsstudierfáltförlagdagör
fördjupadesocialt arbeteiAB-kurserinnehåller4 och 5 gersomTerminerna

ochobligatorisk utgörVarje kurs ärolikafyra enkringkunskaper teman.
teori-innehållerfamiljiungdomoch t.ex.Barnhelhet. Kursenintegrerad om

inteocholikautifrån mångaidentitetsutvecklingmänniskanskringbildning
sexuel-misshandel,missbruk,familjeniproblemOlikateori. t.ex.endabara en

Studi-området.lagstiftning påaktuellmedtillsammansbehandlasla övergrepp
psykologiskt och rättsve-sociologiskt, ettfallbeskrivningarbygger på etturerna

utbild-delkrävandeallmänhetiuppfattasochperspektiv avtenskapligt ensom
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ningen. 10-poängskursen Att bistå människor i livssituationersvåra avpassadär
för de krav och utmaningar ligger i det sociala arbetet. Här kommer studiersom
i rättsvetenskap på naturligt fördjupade studiersätt i lagstiftningenett genom

offentlighet och sekretess, socialtjänstlagen Studenterna ocksåtränasom m.m.
i skriva barnavårdsutredningar. De praktikanter läst AB-kursernaatt ochsom

har varit i praktik har också fått mycket goda vitsord sinaute på praktik-som
platser, vilket bekräftelse på har från skolansrätt sida.att satsatses som en man

Den handledda praktiken ligger på termin Praktikplatserna utspriddaär
från Kiruna i till Uppsala i söder. Inriktningen praktikenpå varierar. Avnorr
de 50 studenter i praktik 94VT praktiserade ungefär 20-taluteca som ettvar

socialkontor.på Tio studenter praktiserade utomlands.
Tillgången till praktikplatser varierar med de enskilda handledarnas personli-

och arbetsmässiga möjligheter praktikanter och växlar från åratt ta emotga
till år. Några problem hitta praktikplatser inte frånstora Umeå.att rapporteras

Socionomutbildningen i Umeå avslutas med valfria C-kurser på termintre
Varje sådan kurs innehåller teoriavsnitt 10på och IO-poängsupp-poängett en

Studenternas val omfattar olika inriktningar: behandlingsarbete,sats. före-tre
byggande arbete rättsvetenskap.samt

SKÖNDALSINSTITUTET

Sköndalsinstitutet fri högskola skiljerär och sig i viktiga avseenden från denen
statliga socionomutbildningen. Utbildningen längre och omfattarär i ställetåtta
för sju terminer. tillträdeFör till utbildningen ställs dessutom generellt kravett
på yrkeserfarenhet motsvarande minst fem månaders sammanhängande heltids-
arbete.

Stiftelsen Stora Sköndal huvudman för institutet.är ideellDen stiftelseär en
inom Svenska kyrkans Tillsynen Sköndalsinstitutets socionomutbild-ram. av
ning handhas Kanslersämbetet. De studerande betalar terminsavgiftav en som
uppgår till 7,5 % basbeloppet för närvarande 2 640 kronor.av

De studenter väljer utbilda sig till socionomer Sköndalsinstitutetpåattsom
det oftagör på rekommendation tidigare studenter eller föräldrar. Mångaav

har yrkesarbetat fleraunder vilketår, betyder heterogentäratt gruppen sam-
både ifråga ålder och erfarenhetsbakgrund.mansatt om

Intagning sker varjegång Utbildningen dimensioneradår. förär 45en ca
studenter.

Utbildningen skiljer sig från den universitets- och högskoleanknutna socio-
nomutbildningen i särskilt avseende. Sköndalsutbildningen omfattar kurserett
i etik, och livsåskådningsfrågor, diakoni integrerade med dentros- äretc. som
sociala utbildning under de åtta terminerna. Undervisningen syftar tillsom ges

få studenterna reflektera kring sin och tillatt medvetande-att attegen person
värderingar och förhållningssättgöra i socialt arbete.
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60B-kurs på40A-kurs poäng,organiserad medUtbildningen är enen
Undervisningen20D-kurs poäng.och40C-kurs poängpoäng, enen

Varjesocionomutbildningen.statligasplittrad denänSköndalsinstitutet är mera
omfattarKurserutbildningsmoment.kortai regelomfattar mångatermin som

justgällerför handenförändringar ärovanliga. De10minst poäng är som
tillsammanföra dessaAmbitionen äri småuppdelningen många attmoment.

block 5-15på poäng.större
profes-arbetesocialtbådeinriktadestudier ärförsta terminens motDen som

bådearbetsfältetsocialaDetsamhällsstrukturen. presenterasochsion mot
praktiskafrån dendirekthämtasgästföreläsarestudiebesök och somavgenom

socialrättsliga,socialpolitiska,utfrånbelysesarbetetsocialaverksamheten. Det
perspektiv. Tentamenhistoriskaochdiakonalametodologiska,psykologiska,

reflekterandeochsammanfattandeförvarje studentsker att svarar engenom
skerexaminationytterligarearbetesocialt EnVadpromemoria ärpå temat

psyko-kopplahemskrivningi viaövningoch innebärpsykologi atti ämnet en
frånerfarenhet ellerutifrånfallbeskrivningtillteorilogisk-sociologisk egenen

socialpoli-samhällsekonomi ochkunskaperförmedlasövrigtmassmedia. I om
metod irådgivningekonomiskiundervisningingårdeltik. denna ävenI som

tilloch syftartemainriktadedeltill2termin ärStudierna påarbete.socialt stor
förfrittväljerStudenternarapportskrivning. ett temaistudenternatränaatt

medbehandlasVarjegivnavissagenomförs inom temastudiersina ramar.som
området.inomsakkunnigamedintervjuerochlitteraturstudierfrånutgångspunkt

i civilrätt.studierocksåomfattartermin 2Undervisningen på
psykologi ochinnehåller två ämnenstudiertredje terminens tungaDen -

utvecklingspsykologi ochinnehåller5 poängPsykologikursen påsocialrätt.
ungdomsåren,ochbarn-ligger påBetoningenlivscykel.helamänniskansberör

utvecklingskriserpsykologi. Såvälåldrandets somkursen äventar uppmen
i denbasenigenomgårdiskuteras. Härochlyfts framkrisertraumatiska man

Även ochförvaltningslagenoch LVM.LVUmed SoL,lagstiftningensociala
syftarundervisningundervisningen. Denin ikommersekretesslagen som ges

iKunskaperlagstiftningen.iinnehållet attkunskapertillnärmast att omge
utbildningen.iframlängreförmedlaslagoch tillämpatolka

studenter-Meningen8 poäng. ärstudierfältförlagda att4 innehållerTermin
ochutbildningenisig tidigarede tillägnatkunskaperdeskall tillämpa somna

praktikplat-bedrivs påverksamheti denkunskapernaskallde omsätta somatt
observa-ärendenenskildahandläggninginte utanhandlarDet omavomsen.

inne-Terminenperspektiv.etisktochsociologisktpraktikplatsentioner etturav
etik.sociologi ochmetodik,ikurservidarehåller

kriminalvårds-inriktadehuvudsaki5termin är motsocialrätt påStudierna i
Undervis-utlärmingslagstiftningen.ochsekretesslagstiftningenlagstiftningen,

studie-bl.a.innefattarochföreläsaremedi samverkanbedrivsningen externa
Österåkersanstalten.besök på
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Projektstudierna under termin 5 läggs tillsammans med studenterna. Deupp
populära valen familjebehandlingärmest och individuellt inriktat arbete.annat

I skarven mellan termin 5 och 6 ligger kurs i psykiatri fokusmed på tidigaen
och djupa störningar. Kursen inom ämnet psykologi och har i huvud-ryms ett
sak psykodynamiskt perspektiv. Den syftar också till orientera studenternaatt

psykiatrins organisation och arbetssätt.om
Den handledda praktiken ligger på termin Under HT 93 31 studentervar

Övrigai praktik. Tre praktikanter befannute sig utomlands. med någravar
undantag placerade på praktikplatser i Stockholm eller i Stockholms omedelba-

Övriganärhet. Sju praktiserade socialkontor.på fanns inom kyrkligra personer
verksamhet, behandlingshempå eller hos privata huvudmän.

Arvodet till praktikhandledarna 35 kronorär dag. De erbjuds också stödper
i form 3-dagarsinternat och handledningett på handledning vid tillfäl-av två
len på skolan. Skolan har övervägt bekosta 10-poängskurs för handledareatt en
i stället för utbetala den individuella ersättningen.att

Den sista terminen omfattar i huvudsak D-lcurs i socialt arbete 8 poängen
med valfri inriktning socialt arbete, psykologi eller socialrättmot och ett upp-
satsarbete 10 poäng.om
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Socialtjänst-framförda vidSynpunkter
i1994decemberkommitténs hearing den 7

Riksdagshuset

Bakgrund

verksamhetsområden.olikaefterfrågas inom mångaSocionomutbildad personal
yrkes-bådestudieplanencentralaskall enligt denUtbildningen senaste vara

handleddinnehållaskall ocksåforskningsförberedande. Denförberedande och
utbildningeni kapitelSom visas 7fältförlagda studier.studiepraktik och ser

utbildningsorter.olikaolika påut
frivilli-ochstatliga verkfor kommuner,inbjöds företrädaredecember 1994I

ochkunskaperdiskutera behovetförtill hearingorganisationer att avenga
depersonal. Ensocionomutbildadyrkesområden förolikafärdigheter inom av

formulerats följandehade på sätt:med inbjudanskickadesfrågor utsom
tillämpadeföredrakompetensutveckling skulle Dupolicy förVilken att man

yrkesområdeinom Ditt
självständigt kanpersonal relativtfärdigexaminerara Att högskolan som

anställda Din arbetsplats.åvilararbetsuppgifter de påutföra de som
insko-grundutbildad successivtpersonalexaminerarb Att högskolan som

högskolestudier alternativt internfortsattamedparallelltarbetsplatslas Dinpå
utbildning.

alternativsamtliga deltagare förordadeI stort sett
följandekunskaper inomDiskussionen fördes knöt till behovetan avsom

områden:

välfärdspolitikSamhällskunskap och1

förs inompolitikdensamhällets institutioner ochUndervisning somomom
ochinvandrar-bostadspolitik,arbetsmarknadspolitik,olika områden, t.ex.

socialpolitiksjukvårdspolitik,ochkriminalvårdspolitik, hälso-flyktingpolitik,
m.m.
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Målgruppskunskap2

Undervisning människans utveckling generellt och olika isettom om grupper
samhället, barns behov och utveckling, äldre människor, människor medt.ex.
funktionshinder, drogmissbrukare i olika karriärer, invandrare och flyktingar
etc.

3 Teorier ioch metoder socialt arbete

Undervisning case-work, nätverksarbete, relationsbearbetning, Minne-t.ex.om
sota-behandling, gruppinriktat socialt arbete, samhällsarbete etc.

4 Utredningsmetodik och kunskapsproduktion

Undervisning i samla och strukturera fakta, värdera och analysera olikaatt
situationer och dra slutsatser vad lämpligen bör i det enskildagörasatt om som
fallet eller på övergripande nivå. Hit hör också undervisning i veten-en mera
skaplig teori och metod, språkbehandling etc.

5 Juridik

Undervisning civilrätt, familj kriminalrätt, förvaltningsrätterätt, och special-om
lagstiftning SoL, LVU, LVM och LSS.typav

6 Ekonomi

Undervisning i samhällsekonomi, kommunal ekonomi, hälso- och sjukvárdseko-
nomi och hushållsekonomi.

7 Färdighetsträning

Samtal kring etik och moral, övningar i och relatera till människor imötaatt
olika situationer, reflektioner kring hur själv påverkar den möteregna man man

Som hjälpmedel i undervisningen bl.a.används videoinspelningar i olikaetc.
samtalssituationer.

8 Fältförlagda studier och handledd praktik

Vad kom fram i diskussionen redovisas kortfattat i det följande.som
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Kommunerna

Svenska kommun-representerades delsverksamhetenkommunalaDen genom
yrkesföreningar.olikaförbundet, dels genom

kommunförbundetSvenska

integra-bristen påsvaghetenstyrka ochbredd dessSocionomutbildningens är
kommunförbundetsSvenskadeklareradesuppfattningtion. Denna represen-av

kunskapintegreradframhöll betydelseninledningsanförandesittitant avsom
framtiden kommer mångasocialtjänsten. Iinomarbetssättflexibeltoch avett

Man måsteolika yrkesgrupper.i lag medutförasuppgiftersocialtjänstens att
statiska,talartid vilketändrasarbetsuppgifterna över emoträkna medockså att

breda kunskapermed bararäcker intedetyrkesroller. Menavgränsadesnävt
Individ- ochyrkeskunskap.gedigenocksåbehövssocialtjänsten. Detinom

praktikteori ochbrytas,utbildningen måstedominansfamiljeomsorgens över
till fältet.kopplingstarkarebör fåutbildningenochbyggas ihopmåste en

ökadgrundutbildning medZ-årigbredförordadekommunförbundetSvenska en
under-läraredokumentation. Deutvärdering ochutredning,betoning på som

teoretiskatill fältet. Deanknytningstarkbör hagrundutbildningenvisar på en
annorlun-ellerallmäntjänstgöringavlönadföljas årsstudierna skulle ettav par -

motsvarande AT-utbildningpraktisk närmastkliniskhandledduttrycktda -
breddutbildning bör detEfter sådanläkarutbildningen.inomtjänstgöringen en

exempelvidareutbildning. Somspecialisering i formtillmöjligheterfinnas av
nämndesvidareutbildninginriktningar pålämpligapå

förändringsarbetepsykosocialt
försäkringskasseväsendetinomanställningarförrehabilitering

kursforskningsförberedande
administrationsocial

utvärderingsarbeteochutrednings-kvalificerat

förpolicybetydelsenocksåframhöllkommunförbundetSvenska nyav en
nyutexamine-utbildning ochundersocionomerhandledningochintroduktion av

introduk-försärskildaArbetsgivarna måste avsättasocionomer.rade resurser
förut-efter studenternasarbetsuppgifternamöjligttion detgör att anpassasom

handledning.behovtillgodose derassättningar och att av

föreningSkolkuratorernas

ochgymnasieskolangrundskolan,inom500 skolkuratorerungefärfinns 1Det
professioni sini allmänhetSkolkuratorn ärvuxenutbildningen. ensam

socialahävda deför kunnayrkesidentitetstarkhaocharbetsplatsen måste atten
vilkettidigarekonsultinriktat änidagArbetssättet äri arbetet.aspekterna mer
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ställer ökade krav kunskaper ipå handledningsmetodik. Kunskaper barnsom
behov och utveckling centrala iär arbetet. barnkunskaperDe socionomernasom
får i sin utbildning borde gälla barn i alla åldrar inteoch bara småbarnsåren.

handleddaTvå praktikperioder betraktades måste i utbildningen.ettsom

Familjerådgivamas förening

Allmänt konstaterades socionomkompetensen nödvändig inteär till-att men
räcklig inom familjerådgivningen. Utöver socionomutbildningen tillkommer
krav vidareutbildningpå i psykosocialt behandlingsarbete alternativt kompetens
motsvarande psykoterapiutbildning själverfarenhetegenterapi och erfa-steg
renhet behandlingsarbete. Huvuddelen de rekryteras till familjeråd-av av som
givningen har tidssparm 10-20på år mellan Socialhögskolan och anställ-ett
ningen familjerådgivare.som

De krav vidareutbildningpå ställs familjerådgivarepå vid rekryteringsom
visar bristerna i utbildningen gäller punkterna 3närmast och möjligenatt
också Teorier och metoder i psykosocialt behandlignsarbete skulle behöva
fördjupas integreras.och Föreningen åberopade bl.a. undersökning i Lunden

visar socialarbetare ofta har naiva teorier i fråga förändringsarbe-attsom om
det gällerNär själverfarenhetegenterapisjälvkännedom önskadete. attman

utexaminerade socionomer i alla fall förstår vikten sådana erfarenheter närav
arbetar med behandlingsarbete.man

Föreningens identifierade olika utbildningsbehov:representant tre
En grundläggande behandlingskompetens mastersnivå,på vilken till-

handahålls på del socialhögskolor eller andra utbildar till l-nivå.stegen som
introduktionsutbildningEn för nyanställda familjerådgivare med en om-

fattning på 4-5 kursveckor period 2över på år. En sådan utbildningca en ca
skulle kunna identitetsutbildning för familjerådgivare och bordeses som en
tillhandahållas inom högskolan.

utbildningEn motsvarande 2-nivå med inriktning parterapi förpåsteg
familjerådgivare arbetat antal inom verksamheten.år För närvarandeettsom

sådan utbildningpågår inom Stockholms läns landsting. Föreningen önskadeen
liknandenågon och tillgänglig statligtgörsatt permanentas ettgenom ansvars-

tagande.

Fältarbetarnas förening

I landet finns ungefär 400 fältarbetare. Av dessa 75 % socionomer,är resten
fritidsledare eller socialpedagoger. allaNästan med i yrkesföreningen. Socio-är
nomutbildningen hyfsad grund för jobbet fältarbetare ävenger en som om
utbildningen föransågs mycket inriktad socialsekreterarnas arbete.påvara
Uppsökande arbete speciell metod kräver sina särskildaär kunskaper.en som
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imarkeringarföreningens sida de görsFrån såg mycket positivt somman
arbetet. Liksom mångauppsökandebetänkandet kring det förebyggande och

prakikperioder.andra förordade föreningen handleddatvå

Cesam

välfärd iförutsättningarna förframhöll betydelsen granskarCesam attav man
Ävenstarkunderområden från miljonprogrammets dagar lever stress. omsom

isocionomer sällsyntaprojektarbete i sådana områdendet pågår många är
förändringsarbetet krävsiför sådana projekt. framgångledningen För nåatt

företrädareinvolverarhurbl.a. behärskar teorier och metoderatt manomman
krävs ocksåparticipation. Deti andra länder kallarfor olika detgrupper, man

vad i andrafrivilliga och privata sektorn,offentliga,samverkan mellan den man
i andra länderstödja nätverk, detpartnership. skapa ochländer kallar Att man
områdesnivåSjälvhjälp ochhjälp till påkallar enpowerment, att grupp-ge

framtiden. Genomviktig uppgift ibostadsområdeni sågs som enresurssvaga
fastnarmänniskor i dessa områdenundvika borkansådana insatser att somman

enpowermentParticipation, partnership ochprofessionella.i beroendeett av ,
i framtiden,samhällsarbete allvarmåste påi Sverige kallar störrevad tasman

inspiration frånfinns det hämta mångaområdehävdade Cesam. dettaInom att
Danmark med sina kaospiloter.minstinteandra länder i Europa,

SISinstititutionsstyrelseStatens

behandlarkompetent personal. Förinstitutionsstyrelse behöverStatens att
misshrukarvården kännainombehandlarkompetent måstebetraktas mansom

missbrukarna, vilkavilka effekter deanvändstill vilka preparat ger,avsom
vilka behandlingsmetoderoch ledervårdenbehandlingsideologier styr somsom

ochempatisk förmågaocksåinte.till goda resultat. Men det räcker Det krävs
studenternabetydelsensjälvkännedom. Styrelsens framhöll attrepresentant av

under utbildningenarbetesocialtsig professionellt förhållningssätt itillägnar ett
undervisningen.ii framtidenoch det läggs vikt vid sådanastörre momentatt

praktikoch inbyggdabreddsinbetraktades socionomutbildningen med[övrigt
Samtidigtyrkesfált.med hänsyn till socionomernas bredaadekvat somsom

bedömdes knappast kunnautbildningen bred den också grundär är men
dockborde detstyrelsenförlängs. Enligtfördjupas utbildningenutan att vara

varvadspecialiseringterminernamöjligt under de två sistaatt satsa genom
tillgodoses inomkunnaböroch praktik. Behovet specialistkunskaperteori av

reformerad vidareutbildning.förramen en
utbildning densocialpedagogiska ärStyrelsen har funnit vårdhögskolornasatt

verksamheten. Motfinns inomtillgodoser de behovutbildning bäst somsom
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denna bakgrund väcktes också den gamla frågan sammanslagningom en av
socionomutbildningen och utbildningen vid vårdhögskolorna.

Arbetsmarknadsverket AMV

Arbetsmarknadsverket omfattar Arbetsmarknadsstyrelsen 400med anställda,ca
24 länsarbetsnänmder med 500l anställda, 100 Arbetsmarknadsinstitut Amica
med 2 300 anställda och 380 arbetsförmedlingar Af med 6 600 anställda.ca ca
Inom verket finns 550-600 socionomer i befattningar socialkonsu-t.ex.ca som
lenter Ami, platsförmedlarepå och vägledare Af,på personalkonsulenter och
chefer administrativamed uppgifter olika nivåerpå i organisationen.

Socialkonsulenterna Ami-organisationens sociala kompetens-är Deexperter.
krav gäller för befattningen socialkonsulent socionomexamen ellerärsom som
motsvarande kunskaper förvärvade på sätt. socionomen med sinMenannat
breda sarnhällsutbildning sinaoch kunskaper sociallagstiftning, utred-om om
nings- och behandlingsarbete, individer och i samhället och sinom grupper
förmåga analysera och värdera information ocksåsågs lämpad föratt som
många andra uppgifter inom verket.

socionomEn inom Arbetsmarknadsverket bör ha översiktliga kunskaper om
somsamhälle och välfardspolitik det möjligt relatera olika områden tillgör att

varandra och förstå arbetsmarknadspolitikens roll i samhället. Socionomut-att
bildningen varken tillräckliga kunskaperansågs arbetsmarknadspolitiken,ge om

arbetsmarknaden eller depå lagar arbetslivet.parterna styrom om som
Kunskap märmiskor med funktionshinder, invandrare flyktingar,och be-om

traktades nödvändig liksom kunskap individers rättigheter skyldig-ochsom om
heter och märmiskors förändringssituationer.reaktioner i Praktiken sågs som

nödvändigt inslag i utbildningen. Arbetsmarknadsinstituten har tidigare inteett
varit attraktiva praktikplatser för socionomer under utbildning. Enligtsom
verket krävs särskildadet insatser för öka studenternas intresse för arbets-att
marknadsområdet. Vidare kunskaper teorier och metoder i socialtansågs om
arbete grundläggande betydelse för skapa referensramattvara av en gemensam
och förutsättningar för samverkan med andra professioner.

Till skillnad arbetet på socialbyrå där ingår i krets kollegormot en man en av
med utbildning och i arbetsuppgifter verkets social-ärstort settsamma samma
konsulenter ofta i sin profession arbetsplatsen.på Det ställer krav påensamma
gedigna yrkeskunskaper och god förmåga hålla sig jour med utvecklingenåatt
inom socionomernas yrkesfålt och hand upprätthålla högpå kompe-att egen en

Liknande framfördessynpunkter också från de kuratorertens. som var repre-
vid hearingen.senterade

övrigt förordade principiellaI verket inga förändringar utbildningenstora av
viktenbetonade de yrkesverksamma kan återvända till högskolanattmen av

för fylla på.att
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RFVRiksförsäkringsverket

kvinnorandel ärEnanställda.har totalt 16 000Riksförsäkringsverket storca
internut-ställt krav påvilketgrundskola,formell kompetens änutan annan

organisatio-inomdecentraliseratskala. Utbildningsansvaretbildning i ärstor
nyrekryteranödvändigtdetpersonalen storamedelålder hosHög gör attnen.

utsträckningökadikassornasådant lägeI väntasnågra år. ettgrupper om
socionomutbildad personalefterfråga

medsamverkaninriktat pågradi högverksamhetFörsäkringskassornas är
flexibelt, ärjobbakanställs krav på attprofessioner. Detandra att manman

fackliga företrädare,arbetsgivare ochbådeoch träffar attarbetsplatserpåute
ansvarsområdeVerketsvårdcentralermed personalhar kontakt osv.man

rehabilite-nämndesexempelSomyrkesroller.olikaför mångautrymmeger
handläggningenhuvudmän,andratjänsteköpmöjligheter tillringen med avav

ökade krav påställalagstiftning i sikte väntas ettmedpensionsärenden somny
innebär mötenbidragshandläggningenutåtriktat arbetssätt samt somav

godapersonal hakassornassistnämnda fall ansågskonflikt.föräldrar i Imed
familjeråd-samarbeta medbl.a.förebyggandearbetamöjligheter attatt genom

arbetadesjälvaförsäkringskassorexempel påocksågivningen. Det somgavs
barnfamiljer.separationer iförebyggasyfteimed attpappagrupper

respektive Mål-välfârdspolitikochSamhällskunskapoch 2Punkterna 1 -
gälldekunskapsområden. Detsammatvåbetraktadesgruppskunskap tungasom-

betydelseutredningsmetodik centralansågsikunskaperpunkten där4 avvara
framhölls betydelsenVidareförsäkringskassorna. attde anställda påför av

förhållningssättprofessionelltträning isynnerhetoch i ettfärdighetsträning -
ochbehov, inte gårklientensoch tarskiljalär sig attatt manatt egnaman

för iökathar ut-någon etc.uppgifter utrymmeöver ansvar gesannansom -
livserfarenhet, helstdvs.nämndeskunskapAnnan attbildningen. Under man

detsocionom. arbetslivet ställsblir Iinnanhar arbetat någon annanstans man
ikunskaper:och EUkunskaper EES-avtaletockså krav på somomnumera -

utbildningDen egent-borde förmedlas utbildningenviss omfattning under man
ligger någonstansutbildningpersonalen skulle haligen önskar är somatt en

socialt arbete.förvaltningskunskap och kunskapermellan omren
praktikplatserattraktivahar hittills inte betraktatsFörsäkringskassorna som

flersåg gärna attRiksförsäkringsverketssocionomer. representantför blivande
flestadeLiksomframtiden.Försäkringskassorna isig tillpraktikanter söker

föroch självapersonalgrundutbildadville också RFV ha taandra ansvar
fortbildning.introduktion och

Kriminalvårdsstyrelsen

ungefärsysselsätterochregionerindelad i sjuverksamhet ärKriminalvårdens
socio-habehövaansågspersonalenUngefär 10anställda.2007 enprocent av
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eller liknande utbildningsbakgrund för klara sina arbetsupp-nomexamen annan
gifter. Det gäller framförallt de anställda inom frivården 450 frivårdsinspek-
törer, viss anstaltspersonal 130 behandlingsassistenter och viss personal på
häktena 30 häktesinspektörer.

Utbildningsansvaret decentraliserat inomär organisationen. Kriminalvårdssty-
relsen förendast strategisk utbildningsplanering för redan anställd ochsvarar
nyrekryterad personal. Introduktionen nyrekryterad personal skräddarsysav
efter varje individ och omfattar flera moduler. Verket har låg personalomsätt-
ning vilket innebär viss tröghet i förändringsarbetet. Den personal haren som

akademisk grundutbildning ofta socionomer, juristerär eller beteendevetare.en
Frivårdsinspektörerna för personutredningar och övervakningsuppdrag.svarar

inspektörernaAv krävs bl.a. de kan samverka med häktespersonal ochatt
personal inom socialtjänsten, de bra administratörer,är de står föratt att upp
vissa nödvändiga kontrollmoment och de kunniga i motivations-är ochatt
behandlingsarbete. Men frivårdsinspektörerna har också vissa speciella uppgif-

De skall vägleda inte handleda lekmannaövervakare och fungerarter. även- -
konsulter. Inom verket med lekmännenär skall behålla sinattsom man noga

vardagskompetens. Man vill inte utbildasde för få kunskaperatt att motsva-
rande de professionella.

Ökade krav på decentraliserad verksamhet har lett till mellanchefernaatten
minskat i antal på anstalterna. hållerNu också förändrapå vårdarnasattman
yrkesroll. Den yrkesrollen innebär de blir kontaktmän med uppgiftatt attnya
försöka påverka de intagna. decentraliseringDenna ihar sin förändrattur
behandlingsassistenternas roll. De har blivit klient- och behandlingsansvariga
för leder behandlingskollegium och har vissa beslutsbefogenheter.ett team,
Man kan de har tagit från behandlaresäga till arbetsledare, vilketatt steget
bl.a. ställer krav godpå handledningsförmåga.

På alla nivåer i verksamheten krävs mål- och resultatinriktat arbetssätt.ett
Man kunna visamåste vilka effekter olika åtgärder leder till och hur kostnader-

for skall kunna använda sina bästa Smidig-påut sätt.attserna man resurser
het i samarbete värderas högt. Det viktigt de anställda inom kriminal-är att
vården självasig del i hela rättsväsendet inte siglierarattser som en man-
med socialtjänsten brottet utgångspunkten för kriminalvårdensärutan attser
verksamhet.

Om socionomutbildningen pedagogiken viktigare granskaär änatt attsas
själva innehållet i utbildningen. Hälsouniversitetet förebild.sågs Därsom en
måste alla studenter för inlärning. iDe ocksåtränasta ett stort eget attansvar
arbeta i Om redan studietidenunder lär sig arbeta på det sättetattgrupp. man
klarar också arbeta i socialt yrke.att ettman
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Statens Invandrarverk SIV

Den verksamhet lyder under Statens förändras ständigt.Invandrarverk Försom
några år ansvarade verket för 90 000 förläggningsplatser. Det haråretsenaste
platsantalet minskat till 25 000 och budgetår minska ytterligareväntas nästaca
till 10 000 platser. Under tid skurits frånhar 5 500personalenca samma ner ca
till 3 000 anställda. Att flyktingarna idag sig släktkan bosätta hos och värmerca
i stället för vistas förläggningarpå förklaringarna till de drastiskaäratt en av
nedskärningarna.

Personalomsättningen hög. ledningenl inte säkert hurär mångavet man av
de anställda socionomer ganskaär det många. Den högsko-ärtror attsom men
leutbildade personalen finns framförallt i befattningar frågorprövarsom om
uppehållstillstånd och medborgarskap. Denna verksamhet sysselsätter totalt
mellan 300 och 400 handläggare. Annan personal med högskoleutbildning är
chefer och handläggare förläggningarna. Handläggarnapå för asylstödetsvarar

har också kontakt med flyktingar behöver särskilt stödmen grupper av som
ensamma barn, funktionshindrade etc. Högskoleutbildad personal finns också
bland kommunhandläggarna regionalkontoren ipå och administration och
stabsfunktioner invandrarverket.på

Sedan visumtvång införts för andra har konventions- ellerän personer som
asylskäl har flyktingströmmen stabiliserats kring 0001 i månaden. Nupersoner
handlar det 000 under15 000-17 tidigare 90 000.ett motom personer ca
Hälften alla fr.o.m. den juli 1994 får bosätta1 direkt isig kommunav som en

verket sannoliktdet också. framtiden kommergör I upphandla förläggnings-att
drivaplatser i konkurrens i stället för verksamheten i regi.att egen

haDet för Statens Invandrarverk välgrundadär svårt uppfattningatt en om
verketsutbildningen socialhögskolorna, menade vidpå hearingen.representant

varken bättreFör vissa betraktas socionomeruppgifter eller lämpa-sämresom
de andra yrkeskategorier. personal rekryterasDenän till befattningarsom som
kräver högskolekompetens behöver kunskaper samhälleframförallt goda om
och välfárdspolitik och goda kunskaper flyktingar ocholika grupper avom
invandrare. Bland andra utredningsmetodikviktiga ochkunskaper nämndes
kunskapsproduktion.

sjukvårdenHälso- och

Med hänsyn till majoriteten arbetar inom hälso- ochde socionomeratt av som
sjukvården kuratorer inbjöds kuratorsförening sinär Svensk påatt ge syn
yrkesrollen och behovet det sig 500kunskaper i framtiden. Totalt 2rörav om
kuratorer, därav 120-150 inom finnsprimärvården. både inomKuratorernaca

Ävenpsykiatrin och inom den somatiska vården. patienterna olika ochärom
ställer krav olika kunskaperpå och arbetssätt betraktas kuratorerna hälso-som

sjukvårdensoch sociala experter.
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olikalevnadsvillkoren förkunskaperha godaSom kurator måste omman
samhälletsfamiljepolitik ochsocialförsäkring ochsamhället,i omomgrupper

viktigt kunnaocksåmänniskor stöd. Detför kunna ärinstitutioner rätt attatt ge
tillbidrarolika faktorerförstå hursammanhang ochindividen i sitt attse

ochtill teorierkännaproblem. måsteoch sociala Manuppkomst ohälsaav
samhällsnivå för kunnaochindivid-,socialt arbete både påmetoder i attgrupp-

familjer.individer ochtotalt förändrarandra krisersjukdom ochförstå hur
hantverkskunskaper. Förutomkrav vissaställer också påKuratorsyrket att

familjindivid ellersituationen försocialabedöma denanalysera ochkunna en
arbet-utredningar. Ii stringentasina kunskaperdokumenterakunnamåste man
vilketrehabiliteringkrisbearbetning ochockså arbeta medsuppgifterna ingår att
nyaBehovetsarnordningsförmåga.godsamarbete ochkravställer på av

kvalitets-utvärdering ochuppföljning,medframförallt arbetetgällerkunskaper
säkring verksamheten.av

hälso- ochkänna tillverksamheten. Man måsteviktig iJuridiken ocksåär
åliggandelagenLPT,tvångsvårdpsykiatriskHSL lagensjukvårdslagen om
Hälsoekonomiarbetsmiljölagen.ochpatientjournallagendisciplinlagen,och

alltviktigastsistkunskapsområde ochviktigtnämndes ett annat men avsom -
grundenvilketmänniska,påverka ärsamtalsmetodik. kunnaFör att annanen-

människor.med andraoch samtalakunnaall förändring, måste mötaför man
praktik-handleddapraktik. Tvåinte kunnaFältförlagda studier ansågs ersätta

harErfarenhetenutbildningen.inslag inödvändigaabsolutperioder ansågs vara
villsjukvårdenhälso- och gärnapraktiserat inomvisat studenterockså att som

studier.fortsatta Detunder sinafältetyrkesverksamma påhandledning frånha
praktik. Det måstemellan teori ochintegrationförstärkttala föransågs en
grundutbildningen.fördjupa sig efterför socionomermöjligheterockså finnas att

erfarenhandledningmedförespråkadeordförandeFöreningens ett system av en
legitimation.därefterochkollega under årtre

inom hälso-socionomutbildningen från kuratorernariktatskritikDen motsom
förhållandendeslagsidautbildningensframför alltsjukvården gälleroch mot

oftasocionomensjukvårdenoch ärsocialtjänsten. hälso-Inområder inomsom
yrkesidentitet. Istarkhöga krav påyrkesroll vilket ställeri sin enenensam

i minoritet påkuratorfaktakunskaper. Sommedräcker det intesituationsådan
professioner.sig andrakunna hävdaocksåarbetsplats måste motmanen

organisationerFrivilliga

branschorganisationenrepresenteradeorganisationernafrivilligaDe avvar
Stadsmis-medlemsorganisationer,arbete med 17frivilligt socialtförForum

Frälsningsarmén.ochsionen
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frivilligtför socialt arbeteForum

frivilligtfinnsför frivilligt socialt okunskapForum arbete påtalade den som om
frivilligt socialt arbete böroffentligaarbete inom den sektorn. Man ansåg att

Socialhögskolorna harkomma i undervisningen redan grundutbildningen.på
organisationernas verk-tidigare inte visat intresse for de frivilliganågot större

förändras.samhet vissa håller påmärks tecken attitydernapå attattmen nu
också ökat.Intresset för praktik hos frivilliga organisationer har

arbetskraft. Socio-socionomutbildadfrivilliga organisationerna har ocksåDe
i sin professioninom frivilliga organisationer oftaär menensammanomer

utbildningsbak-professionella medarbetar ofta i lag med lekmän och annan
brasin inbyggda praktik ansågsgrund. Socionomutbildningen med vara en

Prakti-frivilliga organisationer.grund för vissa de uppgifter utförssom avav
praktikperioder förordades. Man ansågken värderades högt. Två handledda

idag bordevidareutbildning socionomerockså påbyggnads- och änatt merav
bygga växelverkan mellan teori och praktik.på

teorierlyftes fram särskilt. Ett sådant områdekunskapsområdenNågra var
opionionsbildning, dvs. kunnaoch metoder for ledarskap och ett annat att

i männi-pennan och delta debattentala och skriva, kunna vässa utsattaatt om
skors villkor i samhället.

Stadsmissionen

praktikanterdel från Sköndalsinstitu-tidigare tagitStadsmissionen har emot en
praktikanterplacera inom Stadsmissionensockså andra skolorvilltet men nu

kunnaorganisation sin verksam-frivillig måsteverksamhet. Som avgränsaman
ochverksamhet tydlig med vilka problemsektornshet den offentligamot vara

icke-professionell organisation.med inom Långfaktiskt handskaskan enman
kunskaperfaktiskaofta i medlivserfarenhet betyder än mötet utsatta grup-mer

också socialarbetarnassamhället. Stadsmissionensi representant tog uppper
visioner och idealvaktarbetssituation. Samtidigt slåmåsteutsatta omsom

åstadkomma med debehöver också diskutera vad realistisktär att resur-som
har chanstillgängliga. inteNär socialarbetareär att upp-enser som man som

kanmycketfylla lagens intentioner såkravlar ärmarnatrots att manman upp
någonting fel,måste menade han.vara

Frälsningsarmén

organisationenMenFrälsningsarmén har inte råd anställa socionomer.att
HVB-institu-förståndartjänster påbehöver välutbildad personal för i första hand
utbildningenitioner, daghem och andra liknande verksamheter. De moment

välfárdspolitik,samhällskunskap,högt Frälsningsarménvärderadessom av var
for bliinvandrarperspektiv. Menmålgruppskunskap juridikoch attett enur
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personlig mognad och livserfarenhet. Attdet ocksåbra socialarbetare krävs man
klar fördel.Socialhögskolan direkt från skolbänken sågsinte kommer till som en

förordades AT-modell.För praktiken en
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Uppdragsutbildning påbyggnadsmag.och

Uppdragsutbildning

Utbudet i omfattade 93.Lund 27 olika kurser HT längsta kursenDen -
Arbetsledning och handledning i socialt arbete omfattar 30 Flerapoäng. av-
kurserna har innehåll likartat förmedlasdet under grundutbildningen.ett som
Andra kurser direkt inriktade handfasta kunskaper olikapå hosär attmer ge
yrkesutövare. Som ovanligaexempel kurser kanpå två 5-poängs-nämnasmer
kurser för handläggare inom äldre- och handikappomsorgen med titlarna Ar-
betsledning ärendehandläggning inomoch kommunal äldreomsorg och Ar-
betsledning och utredningsmetodik inom kommunal äldreomsorg. Flera av
kurserna behandlar specifika problem eller målgrupper barn, människor i sorg
och kris, invandrare, narkotikamissbrukare, aids etc.

Under period fram till 199192 uppdragsutbildningen relativt omfattan-en var
Örebro.de i De kurser då behandlade bl.a. lokalt utvecklings- ochsom gavs

förändringsarbete, drogmissbrukbehandling och psykosocialt arbete vid kriser
Ävenoch katastrofer. första delen påbyggnadslinjen 10 poäng erbjödsav

inom för uppdragsuthildningen. grund personalsituationen harPåramen av man
under endast genomförtår IO-poängskurser; kurs i lokalt utveck-tvåsenare en
lings- och förändringsarbete med plats för 20 deltagare kurs ioch psyko-en
socialt arbete vid kriser och katastrofer med plats för 25 deltagare. Ambitionen

uppdragsutbildningen skall för 10 utbildningsvolymen.är att procentsvara av
Umeå uppdragsutbildningar för statligaanordnar verk och enskilda kommu-

Som exempel uppdragsgivare under enskildapå år kom-utöverner. senare -
Arbetsmarknadsstyrelsen,kan Konsumentverket och Dalarnasnämnasmuner -

forskningsråd. Det ekonomiska läget har dock inneburit kraftigt minskaden
efterfrågan under de märks ljusning och förhand-två, åren. Nusenaste tre en
lingar med flera intressenter. intresset den forsknings-pågår Det största rör
förberedande D-kursen.

Uppdragsutbildningen i Göteborg kraftigthar expanderat sedan verksamheten
i mitten l980-talet. fallstartade Göteborgs intressenter i de flesta social-ärav

förvaltningar eller i Sydsverigemotsvarande och det märksväst- även om en
ökad efterfrågan kurser inom fältpå bredare vård- och omsorgsverk-ett av
samhet.

7 l5-04ñ7
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förändrats.Stockholm har inriktningen uppdragsutbildningen successivtI på
till 1988 rörde det sig mestadels korta specialinriktade fortbildnings-Fram om

inomoch handledningsinsatser. Därefter har anställda både kommuner och
landsting kunnat erbjudas omfattande utbildningsprogram. Efterfrågan harmera
i utsträckning gällt den behandlingsinriktade Steg l-utbildningen meds.k.stor

utbildningen.handledning viktigt inslag i På uppdrag Arbetsmark-ett avsom
institutionen anordnat kompletteringsutbildning mednadsstyrelsen har också en

inriktning socialt arbete for invandrare och flyktingar med godtagbarmot
minst poäng. Utbildningen syftat tillutländsk högskoleexamen 120 har att ge

deltagarna arbeta i svensk socialvård och har omfattatkompetens att samman-
socialpolitik, juridik ilagt 60 studier i bl.a. Statskunskap och socialtpoängs

omfattat studiepraktikarbete och social metodik. Kursen har motsvarandeäven
1992.20 första kursen startade hösten 1990 och den andra höstenDenpoäng.

80 deltagarnaAntalet deltagare har varit 25. Av den första kullen har % avca
erhållit anställning inom det sociala arbetsområdet. Som framgått kapitel 7av
planeras liknande kurser i samverkan med bl.a. Södertälje kommun.nu
Östersunds uppdragsutbildning det sista omfattat enda kurshar under året en

20-poängskurs i kvinnligt ledarskap genomförts i samarbete meden som-
länsstyrelsen.

omfattande utbud med bl.a. 20-Sköndalsinstitutet, slutligen, har ett enmera
psykologi, IO-poängskurser Motivation, behandlingpoängskurs i analytisk tvâ

ochoch helhetssyn respektive Skapande i behandlingsarbetet 5-enprocesser
Uppdragsutbildningen kommerpoängskurs i lösningsfokuserad behandling.

institutets kompetensprofil, dvs. sociala ochframöver inriktad motatt motvara
diakonala verksamhetsområden.

Påbyggnads-magisterutbildning

omfattar 40 studiererbjuder påbyggnadsutbildning påLund poängssomen
sig till yrkesverksammadeltid efter socionomexamen social linje. Den riktarpå

och färdigheter i bedriva själv-och syftar till fördjupade kunskaperatt attge
forskarutbildning i socialtständigt socialt behandlingsarbete förbereda församt

94 53.inskrivna studerande HT sammanlagtarbete. Antalet var

Göteborg

studier85 och omfattade 60forsta påbyggnadsutbildningen VT poängsDen gavs
halvfart. Utbildningen hade olika profilerpå tre

psykosocialt arbete-
allmänt och strukturellt arbete-
social administration, planering och ledning-
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60-poängskurserna genomfördes i två omgångar bantades sedan tillmen ner
40 och profilertvå psykosocialtpoäng arbete respektive strukturinriktat arbete.
Fr.o.m. 93 harHT påbyggnadsutbildningen omarbetats till magisterprogram.ett
Den utbildningen dimiensioneradär för 20 platser varje läsår.nya nya

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs, förutom allmän behörighet för
högskolestudier, särskild behörighet avlagd socionomexamen social linjesom
eller motsvarande teoretisk kompetens. En förutsättning för få delta i denatt
handledning ingår i utbildningen denär studerande parallellt medattsom
utbildningen arbetar med psykosocialt respektive strukturinriktat arbete.

Utbildningen syftar till fördjupade och specialinriktade kunskaper i föratt ge
det sociala arbetet centrala områden utveckla kompetens meriterarsamt som
för kvalificerat socialt arbete inom dessa områden. syftar också tillDen att ge
fördjupade kunskaper forskning och forskningsmetoder i socialt arbete.om

Antalet inskrivna studerande HT 94 sammanlagt 42.var

Örebro

År Örebro1986 startade Högskolan i lokal påbyggnadslinje 60 3på poängen
Örebroår halvfart.på kullEn in 1988. Fr.o.m. 1990 fick allmäntogsny en

påbyggnadslinje 40på Intagpoäng. varje höstgörs med 25 studerande 5 i
överintag.

Påbyggnadsutbildningen omformas till magisterutbildning. Magisterut-nu en
bildningen kommer omfatta 40 och förpoäng val olikaatt utrymmeger av

Önskemåletkurser. bygga magisterutbildningenär till 60 Utbild-att poäng.ut
ningen dimensioneradär för 40 platser. 94HT antalet inskrivna studerandevar
sammanlagt 45.

Stockholm

Programmet för påbyggnads-magisterutbildning omfattar dels påbyggnads-tre
linjer på 40 med inriktningpoäng socialt behandlingsarbete, socialt föränd-mot
ringsarbete eller strukturinriktat socialt arbete, dels magisterprogramett nytt

omfattar 60 med möjlighetpoäng till etappavgång vid 40 poäng. Detsom nya
magisterprogrammet infördes VT 94. Då samlades de gamla påbyggnadslinjer-

de fristående kurserna och antal kurser till vidareutbildningspaketett ettna, nya
för socionomer. Nu inga intaggörs de gamlapå påbyggnadslinjerna utannya
dessa avslutas och studenterna överförs i praktiken till magisterprogrammet.
Behörig till det magisterprogrammet den delsär uppfylleratt antas nya som
villkoren för allmän behörighet, dels har socionomexamen eller motsvarande
utbildning två yrkesverksamhetårs efter sin vissaFör magister-samt examen.
kurser krävs ytterligare behörighet.
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valfrihetförebildinternationell betonaefterInstitutionen för avsikthar att
socialt förändringsarbete,behandlingsarbete,motifråga inriktningbåde om

familjer,barn ochmedsocialt arbetestrukturinriktat socialt arbete, grupper,
Tillsammansarbetsformer.vissetc, studietakt och i månskolsocialt arbete

kursplanerutvecklatSchool institutionenInternational Graduate harIGSmed
hösten 1994.mastersutbildning medinternationellför starten

68 det100, pä94 sammanlagtstuderande HTAntalet inskrivna nyavaravvar
magisterprogrammet.

Östersund

Östersund magisterutbild-siktkommer på ersättasPåbyggnadslinjen i att av
ÖstersundiMagisterprogrammetparallellt.tills vidareningen löper starta-men

och hand-Utbildningen problem-,40och omfattar ärde VT 94 poäng. resurs-
ledar-socialt arbete ochforskall kompetenslingsorienterad och avanceratge
ställsutbildningentillträde tillforskarutbildning.för Förförberedaskap samt

vidaremöjligt gåalltså fulltyrkesverksamhet. Det ärtidigareinget krav på att
helfartbedrivasStudierna skall pågrundutbildningen.efter160 direkttill poäng

kurser-studietakttill sänktmöjligheterocksådet kommer attatt genomgesmen
ungefärkommer haMagisterutbildningentiden återkommer.hela att sammana

20för intagdimensionerasochpåbyggnadsutbildningenomfattning per-avsom
magisterutbildningen HTstuderandeinskrivna påAntaletvarje läsår. varsoner

sammanlagt 18.94

Umeå

läsårethar sedanbehandlingsarbetepsykosocialtiPäbyggnadsutbildningen
utbildningen40 Denmasterutbildning på poäng.omvandlats till9394 nyaen

två20D-kurs, poängkrävsomfattar 20 platser. För samtmasterexamen en
fem 10-omfattar9495för läsåretvalfria 10-p0ängskurser. Mastersprogrammet

beteckningar:följandemedpoängskurser

referensramarTeoretiska-
förändringsarbetesocialtförVillkor-

barnmedSocialt arbete utsatta-
1Teori delD-kurs-

del 2Uppsats D-
stude-inskrivnautbildningsplatser. Antaletomfattar 20utbildningenDen nya

88.sammanlagtHT 94påbyggnads-masterutbildningenrande vid var
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Sköndalsinstitutet

iåterkommande kurseridagomfattar tvâpåbyggnadsutbildningUtbudet av
påbyggnadsut-poäng30psykosocialt arbetehandledningsmetodik i samt en
Uppgift saknas30 poäng.systemteoretisk grundbildning i socialt arbete på

94.studerande HTinskrivnabeträffande antalet
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bedrivsforskningtill denKommentarer som

socialt arbeteförinstitutionernavid -

motsvarande

LUND

Professuren innehasinrättades 1983.socialt arbeteprofessur iLunds första av
forskarstuderandeför den förstaAnsökningstidenSune Sunesson. gruppen av

fyratagits in iytterligare doktorander1985. Därefter hari aprilgick ut om-
93.HTgångar, senast

forskningförbeslutat anslag utöverfakulteten riksdagenSedan 1990 har ett av
professur i socialtfinansierat andra1992anslag har sedanprofessuren. Detta en

1993.innehavare sedan vårenordinarieRosmari Eliassonarbete med som
dessaforskarstuderande. Avinskrivna94 39Under HT varsompersonervar

fält.Doktorandstudiernaheltidsstuderande. spänner över18 stortettpersoner
till kommu-avhandlingsarbeten knyterpågåendetredjedelarUngefär två anav

handikappomsorg.äldre- ochfamiljeomsorg ellerindivid- ochnernas

GÖTEBORG

medi sambandi Göteborgsocialt arbete inrättadesprofessuren iDen första
innehasprofessurerGöteborghögskolereform. Idag har två1977 års som av

Doktoranderna harBäck-Wiklund.ochSven-Axel MargaretaMånsson stora
forskning medkombinera sinfinansierade ochstudiersvårigheter få sina attatt

förmedel650 000 kronordärförInstitutionen harundervisning. satsat av egna
gjorts bättresatsningar har också påSärskildasituation.underlätta derasatt

innebärläsgruppssystemarbetet tillämpashandledning. slutfasenI ett somav
aktivtordinarie handledarelärareytterligare docentkompetenta utövertvåatt --
94forskarstuderande HTinskrivnahandledningsarbetet. Antaletigår cavar

ovanligt93 inUnder HTaktiva.vilka 5580 stortog enmanvarpersoner av
introduktionskurs.läserdoktorander, 10 stycken, gemensamensomgrupp

inriktningar.rad olikaomfattarvid institutionenorskningsverksamhetenF en
följande:ämnesområden kancentralaexempel nämnasSom på några
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könsperspektivsexualitet-
familjeforskning-
frivilligt socialt arbete-
teorier och metoder i socialt arbete-
socialbidragsforskning-

STOCKHOLM

Institutionen for socialt arbete vid Stockholms universitet har idag professu-tre
Samtliga tjänster tillsatta med ordinarie innehavareär Sten Rönnlund,rer. -

Mats Thorslund och Sven Hessle.
Antalet inskrivna forskarstuderande 94HT studier44. Deras kanvar gruppe-

följande huvudområden:påras

Missbruk
Socialtjänstens organisation och arbetsformer
Klientforskning
Avinstitutionalisering
Barnavård
Samhällsarbete
Arbetslöshet
Äldre- och handikappomsorg

Små forskare det kurser.gör är svårt anordna Viss samord-att attgrupper av
ning kommer den anledningen ske med magisterprogrammet. Ambitio-attav

för framtiden gäller bl.a. fastaurval kurser doktorandernaettnerna av som
kan välja mellan och planera in i sin utbildningsplan i stället för ad hoc-plane-
rade kurser. Vidare planeras antagningssystem till doktorandutbild-ett nytt
ningen, utvecklat samarbete den socialamed praktiken, fler tvärvetenskapli-ett

forskningsprojekt, ökad internationalisering och effektivare informations-ga en
spridning.

Framöver kommer förändrad policy tillämpas för antagningen till fors-atten
karutbildningen. Målet genomströmning denär 4 år. Av sökande kom-en

krävas han eller hon har etablerad kontakt med villignågonatt att ärmer som
ställa handledning.med Den till utbildningen dessutommåsteatt antasupp som

ha utvecklad idé för sin avhandling.en
Även det önskvärt med lärare kombinerarär undervisning medom som egen

forskning har erfarenheten visat detta frånsvårt. Pengar Arbetslivsfondenäratt
har kortsiktigt underlättat deras situation.
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UMEÅ

Forskningen i socialt arbete i Umeå omfattar enda professur innehasen som
Lennart Nygren. Institutionsledningen för forskning ärav attanser resurserna

oproportionerligt små med hänsyn till den omfattning grundutbildningensom
har. Man vill bygga institutionen efter modell gäller for andraupp samma som
högskoleinstitutioner och innebär lärarna är forskar ochattsom personer som
undervisar omväxlande.

94HT sammanlagt 42 inskrivna doktorander vid forskarut-var personer som
bildningen i Umeå. Tio dem studerar på heltid. Studierna bedrivs inom femav
olika huvudområden:

Arbete, rehabilitering, arbetslöshet
Socialtjänst, socialt arbete, socialbidrag
Missbruk
Barn
Övrigt

De förändringar eftersträvas i framtidsperspektiv bl.a förstärk-ärettsom en
ning handledarresurserna adjungering och argumentation förav genom ev.
ytterligare professur vid institutionen, rapportserie för ökadeen atten ny ge
möjligheter publicera den forskning bedrivs, profilering elleratt mot ettsom
två centrala forskningsprogram, hårdare satsning externñnansieringpå av
doktorandernas forskning starkare koppling till verksamheten fältetpåsamt en
Umeå och Sundsvalls FoU-enheter.

ÖREBRO

Ett professorsprogram startade 94 iHT syfte fortsätta uppbyggnadenatt av
forskarutbildningen. sker iDetta samarbete med Göteborgs universitet. Av de
20 professorstjänster högskolan fått har gått till socialt arbete. Pro-som en

Örebro Övrigafessorn förutsätts arbeta 80 % i och 20 % i Göteborg. tjänster
knutna tillär Uppsala universitet.

Antal inskrivna doktorander 94 SamtligaHT doktorander har hunnitet var sex.
god bit sittpå i arbete.väg Högskolans ledning räknar fyramed dokto-en att

rander har disputerat till 1995. Flera arbeten har direkt anknytning till social-
tjänstens verksamhet. Som exempel kan följande arbetstitlar:nämnas

Omhändertagen ungdom. Missbrukskarriär och med socialtjänsten.mötet-
Kommunikativa dilemman i socialt arbete. Socialsekreterarens föreställ--
ningar de bidragssökande klienterna.om
En tvärstudie socialtjänstkulturerna i England Sverige.ochav-
Samhällsarbete strategier för bevarande eller förnyelse.- -
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fortsattforskarutbildningskurser,förlagdalokaltfortsattaplanerasövrigtI
medsamarbeteoch isocialt arbeteiforskningsprogramskildautveckling av

andra ärrmen.

ÖSTERSUND

Östersund teori ochkvantitativgälleriforskarutbildningskurserDe som ges
sarnhällsarbe-iforskarutbildningskursdessutom93Under HTmetod. engavs

inomdoktoranderförvaritmetod har öppnateori ochkvantitativiKursernate.
sig tilluteslutande har väntsamhällsarbeteidenmedan personerhögskolan

intedetEftersomeller Umeå.Stockholmidoktoranderinskrivnaär somsom
utanförhar desådana kurserför getts program-finns några avsattaresurser

met.

SKÖNDALSTORASTIFTELSEN

forskarutbildning. Detplaner pånärvarande inte någraförfinnsDet egen
verksam-institutetsstiftelsensförinombedrivsforskningintehindrar att ramen

het.
syftenstiftelsensSköndalStiftelsen Stora ettförstadgarnaI avanges som

stiftelsensförbetydelseområdenforskning inomvetenskapligfrämjaatt av
direk-ochSköndalsinstitutetförstyrelsen1992februariverksamhet. l antog

ärProgrammetforskningsprogram.SköndalStoraStiftelsenför etttionen
huvudområden:inriktat tremot

arbetesocialtFrivilligt1
omvårdnadocharbete,socialtiVärderingar2 omsorg

Diakoni3

SvenskafrånforskartjänstmotsvarandegrundstödfinansielltGenom enett --
inriktningmedpåbörjaskunnat motlångsiktigt arbeteharröda korset ett mer

arbete.socialtfrivilligt
sökaochplanerainitiera,uppgifthuvudsakliga är attForskningssamordnarens

tillkommersamordnaretjänstenprojekt. Utöverolikaförfinansiering som
forskarefemytterligare samtförhalvtidstjänsterochhel-finansieradeexternt

forsk-omfattandemindrerespektivemed kortareytterligare några personer
ningsuppdrag.

1992höstensedanvarit verksamharSköndalsinstitutetvidForskargruppen
forsk-internationellaochinhemskaradiengageradenärvarandeforoch är en

Hopkins-studienJohns.k.denexempel kan nämnas somSomningsprojekt.
för nonpro-finansiell basochstrukturomfattning,kartläggatillsyftarbl.a. att

undersökatillsyftarEurovol-projektet attländer,antalifit-sektorn somett
befolkningsperspektiv, ettinfallsvinkar:utifrån etti Europafrivilligheten tre
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organisationsperspektiv och samhällspolitiskt perspektiv, och projektetett
Frivilligheten i Norden. De svenska projekten har anknytning till frivilligor-
ganisationernas insatser för hemlösa, frivilligcentral norsk modell påen av
Södermalm i Stockholm utvärderingsuppdrag den nystartade centerbild-samt
ningen Forum för frivilligt socialt arbete utvärderingsuppdrag.

Förteckning över publicerade doktorsavhandlingar i ämnet Socialt arbete

LUND
Författare Titel årtalmed

Olsson, Eric Förändring och konflikt 1988

Lenke, Leif Alcohol and criminal violence 1989

Thorsen, Torkel Hundrede ars alkoholmisbrug 1990

Jacobson, Tord Välviljans förtryck En fallstudie allmännyttigav-
bostadspolitik 1991

Nyberg, Per Handling och levnadsvillkor. Om handikappade och
deras organisationer 1991

Mosesson, Matts I okunnig välmening. Ambitioner och förutsätt-
ningar för strukturellt socialt arbete 1991

Nilsson, Kjell Policy, interest and Studies in strategies ofpower.
research utilization 1992

Swärd, Hans Mångenstädes svårt vanartad
...Om problemen med det uppväxande släktet 1993

Salonen, Tapio Margins of welfare. A study of modern functions
of social assistance 1993

Denvall, Verner För samhällets Socialtjänstensbästa. medverkan
i samhällsplaneringen 1994

GÖTEBORG

Krantz, Gunnar Om barnavárdslagstiftningens roll i särskilt barns
1980rätt

Bjerkman, Anders Rörelsen allt målet baraär början 1984-
Sandell, Göran Psykosocialt förändringsarbete 1985

Bernler, Gunnar och Handledning i psykosocialt arbete 1986
Johnsson, Lisbeth
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1988helhetssynrelationistisktexistentiellMotBlomdahl-Frej, Gunborg en

1988Fristadens barnHans-ErikHermansson,

1990arbetei socialtrollUtvärderingensochEriksson, Bengt
Per-ÅkeKarlsson,

1990vårdapparatenochindividenenskildeDenAnitaKihlström,

1991yrkevardag ocharbeteSocialtWiig, Pål som

1991handlinghälsaKvinnorLindén, Karna

utvecklinganpassningsstrategier ochOm barnsBirgittaBergsten,
1992

1992förhållningssättproduktivtEttElisabethLindahl,

samhälletisländskafamiljen i detkapablaDenSigrunJüliüsdottir,
1993

1993arbeidsocialtEtikk iLars-GunnarLingås,

1993fängslarTraditionerGunnelSwedner, som

1994sjukdomvidarbetsplatsenstödSocialt påUlla-CarinHedin,

överlevnad 1994ochGemenskapMirjamCarlberg,Sterner

STOCKHOLM

1983Welfare Societyinthe AgedforCaringGertSundström,

VisualstudiesThreeFall of Darkness.theAfterGrassman, Eva onJeppsson
1987WorkandImpairment

1988Treatmentandoch Drug AbuseAndersBergmark,
Oscarsson, Lars

människorsäldreundersökningEfter 80. EnGudrunOlsson,Thoraeus om
omsorgssituationoch derasomsorgsbehovsociala

1990

f.d. Skå-20studieEnSkå-pojkeEn gångBrittJonsson, av
1990SkåBarnbynerfarenheterpojkars av

möjlig-ochFörutsättningarnärhet.Distans ochRolandMossberg,
ochorganiseringarbetetssocialadetheter för

1991disciplinering
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Meiss, Kathleen WelfareWork, Social Work Practice. A Study
of Theoretical and Practice Relationships with
Applications from Occupational Social Work
1991

ÅkeBergmark, Socialbidrag och försörjning. studie bidrag-En av
stagande bland ensamstående barn 1991utan

Hydén, Margareta Woman battering Marital TheActas a -
Construction of Violent 1992Marriagea

Skoglund, Anna-Maria Fattigvården i Sverige 1829. 1992år

Söderholm Carpelan, Unga missbrukare i vårdkedja studie aven en-
Kerstin 208 vidungdomar Maria ungdomsenhet i Stock-

1992holm

Lundström, Tommy Tvángsomhändertagande barn. studieEnav av
lagarna, professionerna och praktiken under 1900-

1993talet

Malmström, Ulf Missbruk och samhällsâtgärder i flergenera-ett
tionsperspektiv 1993

Gunnarson, för-välfärdens utmarker. Om socialbidrag ochEvy I
sörjning bland kvinnorensamstående barnutan
1993

Svedberg, Lars En bok marginalitet 1994om

förloppSandén, Birgitta med diabetes. BeskrivningEtt år ettav
hindratanalys faktorer ellerstöttsamt ettav som

framgångsrikt behandlingsresultat 1994

UMEÅ

studieNedläggningen Ncb i Köpmanholmen. EnNygren, Lennart av
hushállsekonomiska 1986de konsekvensernaav

och undersökning barnsWetter, Ilse Barnet Enrätten. om
processrättsliga ställning i omhändertagandemål,
vårdnadsmál verkställandemål 1986och

Lindqvist, Motsättningar i vårdarbete. fallstudieAnna-Lena En ettav
försök till samarbete mellan psykisk barn- och
ungdomsvård och vuxenpsykiatri 1985
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socialsekreterarnasstudieClaezon, Ingrid beslut. EnBättre av
omhändertagande 1987handläggning barnavav

insida. Om det socialaOrganisationens mänskligaochLarsson, Hakan
1988utvecklingsmöjligheterStefan arbetetsMorén,

vit och därGunnel Som liten såDrugge, en ros
sin dom och vården52 patienters upplevelse av

omkring 1988den

nedl-obefintliga framtiden. En studieKarlsson, Urban Den om en
i fjällen 1990äggningshotad gruvby

1991ProfessionalizationChild Welfare andKristinsdottir, Gudrun

1993Om barns fadersbildUlfHyvönen,

for mentally ill people. TheproceduresDischargeDufáker, Mona
psychiatric patients theirperspective of former on

lifequality of life and futuresocial network,
1993expectations

Finska krigsbarn 1994LillemorLagnebro,
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Exempel på lokala och regionala
FoU-organisationer

Stiftelsen SOCIAL FORSKNING OCH UTVECKLING

SOFU, i Sundsvall

Mål inriktningoch

Stiftelsen SOFU Sundsvall bildades 1985. stiftelsenI ingår Sundsvalls social-
nämnd, Landstinget i Västernorrlands Kultur och LltbildningsdelegationVård-
högskolan, Mitthögskolan och Institutionen för socialt arbete vid Umeå Univer-
sitet. För kommunens stiftelsebildningendel har godkänts kommunfullmäkti-av

och stadgarna fastställts kommunfullmäktige.ge av
Enligt stadgarna skall SOFU verka för forskning inom socialtjänstens verk-

samhetsområde. strukturinriktadeinnefattar allt frånDet insatser till individuel-
insatser. Det innebär forskningen omfattakan inte bara kommunal verk-att

samhet privatlandstingskommunal ochäven Verksamhet välfárdsom-utan på
rådet. forskningsfaltetInom finns förockså förutsättningar ämnesöversk-en
ridande forskning. SOFU:s forskningsintresse därigenom ekonomi,innefattar
Organisationsteori, samverkansfrágor organisationermellan olika m.m.

SOFU:s verksamhet omfattar enligt primäruppgifter:följandestadgarna

för forskarutbildning anställdasvara av-
anordna seminarier, kurser för till verksamhetsutvecklingstöd-

för forskningsuppdrag och stödja utvecklingsarbete.svara-

Organisation

Stiftelsen leds styrelse bestående sju och likaledamöter mangaav en av supp-
leanter. Ledamöterna väljs huvudmännen. Tre ledamöter väljs socialnämn-av av
den, landstingettvå och vardera Mitthögskolan och Institutionen förav en av
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Universitet.Umeåsocialt arbete,
Socialförvaltningenorganiserad.obyråkratisktrelativtverksamhet ärSOFU:s

iprofessornBitr.verksamhet.SOFU:sföradministrativahar det ansvaret
Östersund halvtidtill SOFU påknuteni ärMitthögskolanvidarbetesocialt

vetenskapliga kompetensen.för denoch svarar
bl.a.ocharbetestiftelsensförhuvudansvaretharForskningsledaren svarar

forskningsprojekt inomolikaimedverkarpersonalhandledningför somav
Sådanaforskningsuppdrag.haftocksåharForskaren upp-förvaltningen. egna

brukare. Vunnenochpersonalmedsamarbeteigenomförts näraoftadrag har
förvalt-anställda inomochförtroendevaldatillförassnabbtskallkunskap ut

forskningsledarenhär har stortOckså ettningen. ansvar.

Finansiering

socialnämn-frånårliga bidragmedfinansierasverksamhetSOFU:sförBasen
forskningsledare,förkostnadernatäckaskallbidragDessalandstinget.ochden

ibidraglämnarhuvudmanVarjeadministration. ettochseminarieverksamhet
underFoU-projekten harvarje år.000 kronor000-120110storleksordningen

Socialsty-Socialdepartementet,frånmedelmedfinansieratsloppårens externt
Socialveten-ochSocialförvaltningenForskning,SocialförDelegationenrelsen,

Betydandebetydande belopp.sigharForskningsrådet. Det rörtskapliga om
verksamhetsbudgetendirektsocialnämnden överocksåharbelopp satsats av

Mkrlhar överårenUnder de t.ex.programområdena. senasteolikadeinom
individ-inombedrivsverksamhetför denbudgeteninomför FoUavdelats som

familjeomsorgen.och

Verksamhetsutveckling ochförCentrumMimer -
NorrköpingKompetensutveckling i

inriktningMål och

1992inrättadeskommunfullmäktige centrumettNorrköpingsbeslutGenom av
beslutkommunfullmäktigesEnligtkompetensutveckling.ochverksamhets-för

verksam-utvecklinglångsiktigochgenerellstrategisk,främjaMimer avskall
MimerskalldettaåstadkommaFörkompetens.personalens attochhet

högskolauniversitet ochmedkontakterfördjupadelångsiktiga ochutveckla-
FoU-projektavgränsadestödjadriva eller-

kompetensutvecklingdrivauppdragpå-
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sprida kunskaper och driva opinionsbildning i frågor där kommunen finner-
det angeläget.

Organisation

Den personal knutenär till Mimer ungefärsom 14 årsarbetare.motsvarar I
finns både fast anställd ochgruppen projektanställd personal tillsammanssom

skilda erfarenheterrepresenterar kommunal verksamhet. Som stöd tillav centret
finns FoU-råd medett för kommunledlning,representanter kommunalatvå för-
valtningar, Linköpings Örebro.Universitet och Högskolan i UniversitetsHög-
skolerepresentanterna forskare.aktivaär

Finansiering

Mimer hade 1994 omslutning på 13,6 mkr innefattandeen anslag frånca ett
kommunfullmäktige på 4,4 mkr. Resterande medel kom från olika kommunala
förvaltningar för beställda och utförda utbildningar eller beviljade projektmedel
från olika myndigheter och fonder. Beviljade forskningsmedel enskildasom
forskare sökt förvaltas inte Mimer den universitets-högskoleinstitu-utanav av
tion forskaren tillhör.som

Arbetsformer

Mimer har inga forskare anställda har i stället tecknatutan avtal samarbeteom
kring FoU-frågor med Linköpings Universitet, Institutionen för pedagogik och
psykologi, Tema Hälsa och samhälle och Tema kommunikation, Institutionen
för barn- och ungdomspedagogisk utbildning, Hälsouniversitetet och Institutet
för Gerontologi i Jönköping. Genom dessa avtal är 122 på olika sättpersoner
knutna till Mimer och dess verksamhet. Kommunen avsätter ekonomiska resur-

möjliggör för dessa samarbetspartnersser som anställa forskareatt som svarar
för samarbetet i den omfattning regleras i avtalen.som

Mimer vill sitt sätt fungera stödja utvecklinggenom att forskarmi-en av en
ljö inom kommunens förvaltningar. Viktigt blir då rekryteringatt ochgenom
utbildning personal tillförsäkra Mimer vissav forskarlkompetens. För åstad-att
komma detta anordnas olika forskarförberedande kurser, där de engagerade
forskarna får betydelse.stor

Mimer vill också skapa samtalsmiljö där det reflekterandeen samtalet bidrar
till stimulera personalenatt till aktivt förändringsarbete.ett Genom seminarier,
kurser och diskussioner utvecklas denna del Mimers verksamhet.av

Ett sätt arbetaannat är skapaatt forskarcirklar,att där verksamhetsansva-
riga träffas regelbundet under handledning forskare. Detta blir samtidigtav en

möte mellan fältett och forskning, också Mimer vill stimulera.som

8 l 5-0467
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Programområden

olikatvåkommunensinomgenomförshuvuduppgifter programom-fyraMimers
deFlerasektorn.samhällstekniskaoch densektornhumanistiska avdenråden;

arbetettillanknytningharsektornhumanistiskadeninompågårprojekt som
denhandlarmärksprojektövrigaBland ettfunktionshindrade. ommed som

myndighetsutövninghandlarochverksamhetförskolans annatett omöppna som
i äldreomsorgen.

deninominternationellt arbetesig förocksådeltill vissharMimer engagerat
socialstödjasyftar tillprojekt attSå pågårverksamheten.sociala tret.ex. som

medocksåfinnsKontakteräldreområdet.ochbarn-Estland inomutveckling i
Tyskland.iochFrankrikeiländerna,nordiskaövrigadeiorganisationer

forskarför-anordnasFoU-arbeteisiganställdastimuleraFör att engageraatt
000 kronor25stipendium påEttforskningsöverbryggande kurser.beredande

Inrättan-kommun.Norrköpingsianställdenskildsökaskanochinrättatshar av
ocksåkommeri kommunenanställda attdoktorandstipendier försärskildade av

provas.

FoU-byråStockholms

FoU-byrån,s.k.denFoU-enhet,särskildharStockholmiSocialnämnden en
social-inomutvecklingsverksamhetochforsknings-övergripandeförsvararsom

handledningsorganochkonsult-ocksåfungerarStockholm. Denitjänsten som
harFoU-byrånverksamheten.distriktsförlagdaoch egencentraladengentemot

olikaför femmedanställdaforskarekompetentaochadministration ansvaregna
huvudomráden:

UngdomBarn
Missbruk2.

arbeteSocialt
Äldre4.
Handikapp.

anställdmedbiblioteksocialförvaltningensocksåhör egenenFoU-byrånTill
bibliotekarie.

Organisation
ochansvarigpolitisktbudgetdelegerade ärochplanerings-Socialnämndens

fastställerochfördelningbeslutarprojektplaner, resursergodkänner avom
socialdirektörenmedinrättatsharFoU-råd somEttlångsiktigt ramprogram.

medfacklig referensgruppföljsFoU-verksamheten represen-ordförande. av en
huvudorganisationerna.fackligadeförtanter
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Finansiering

Budgeten har för 1994år medel för 8 anställningar. Ungefär 1,5 Mkr hade
detta år anslagits för projektverksmahet. För pågående forskning söks pengar
från olika forskningsråd och myndigheter. Forskningsanslag har bl.a. erhållits
från Socialvetenskapliga Forskningsrådet, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöfonden,
Svenska kommunförbundet och Centrum för utvärdering socialt arbeteav
CUS. Dessutom har socialnänmden och olika socialdistrikt bidragit med medel
för vissa undersökningar. I forskningsanslag erhölls 1994externa drygt 5,7
Mkr. Intäkterna för försäljning olika forskningsrapporter motsvaradeav samma
år 300 000 kronor.ca

Verksamhetens inriktning

Forskningsprojekten härleds forskarnas inom respektive forsk-ur engagemang
ningsområden och initieras i samspel företrädaremed för förvaltningspersonal.
Under 1995 beräknas 40-tal forskningsprojektett pågå. Forskningsledarna har

projekt och fungerar också handledare för forskningsassistenter.egna Somsom
exempel på for aktuella projekt inom olikatema programområden kan nämnas
följande:

Barn och unga

Barnomsorgen resultatenhetersom-
Sexårsverksamheter vad detär- -
Vad god kvalitet iär barnomsorgen-

Missbruk

Årliga kartläggningar narkotikamissbruket i Stockholmav-
Unga missbrukare-
Vägen missbruk.ut ur-

Socialt arbete

Uppföljning familjer där sexuella övergrepp barn förekommitav mot-
Samverkan mellan individ- och familjeomsorg och barnomsorg-
Att hjälpa sin studiernästa kontaktfamiljsverksamhetenav- -
Ung och kriminell studier s.k. mellanvårdsformer.av- -

Äldre

ÄDEL-reformenUtvärdering av-
Aldre invandrare-
Frivilligorganisationernas verksamhet inom äldreomsorgen.-
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distribuerasDessa30-talFoU-byrånpublicerade rapporter.1994Under ett
övergripandedenbåde ianvändsochsocialtjänstStockholmskostandsfritt inom

köpafårUtomstående intressenterpersonalutbildningen.och iplaneringen
16 000sammanlagtsåledesochdistribuerades1994Under exem-rapporterna.

plar.

ÄldrecentrumStockholms länsStiftelsen

inriktningMål och

Äldrecentrum länsStockholms1986bildadeslänsStockholmsStiftelsen av
tillansluta sigkanövriga kommunerstad.Stockholms Länetslandsting och

prak-ochtill...attstadgarnaenligt ärändamålStiftelsens tastiftelsen. vara
särskildområdeninomforskningsresultatocherfarenhetertiskt omsätta av

genomf-initiera ochsjälvsamhälletisituationäldresfor de samt attbetydelse
förhållanden.äldresavseendeutvecklingochforskningöra

Organisation

sjukhus. EnÄldrecentrum Sabbatsbergsanslutning tillinrymd ilokalmässigtär
Tillverksamheten.förövergripandedetstyrelse har ansvaretpolitiskt tillsatt

Äldrecentrum, stiftelsensförmedFoU-rådknutet representanterär ettcentret
tillfåSyftetpensionärsorganisationerna. är attdeoch två störstamedlemmar

forsk-kunskapernaökainriktningforskningensdialog attstånd samt omomen
bibliotekocksåhörverksamhetenTillutvecklingsverksamheten. ettochnings-

geriatrisk litteratur.ochäldreomsorgs-inriktningmed mot
län.Stockholmsikommunermed åttasamverkat1992sedanharStiftelsen

Södertälje kommunerochnärvarande SigtunaförSamverkanskommunerna -
styrelse.stiftelsensiadjungerade platsererbjuditshar-

Finansiering

sig medförårligenstad bidrarStockholmsochlandstingStockholms läns var
Övriga årligen.Äldrecentrum. 000 kronor320bidrar medkommunertillmkr4

till1995 beräknasförintäkternaseminarieavgifter görlitteratur, attIntäkter av
frånforskningsanslagitillkommerbeloppdettahälftenUngefär9,8 mkr. av

Äldrecent-bådeförvaltasForskningsanslagenmyndigheter.ocholika avorgan
drivs.forskningsprojektinstitutioner därolikaoch avrum
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Verksamhetens inriktning
Äldrecentrum verkar framförallt forskningsverksamhet bedrivsgenom som av

väl kvalificerade forskare.egna, Sammanlagt 35är verksammapersoner somforskare Äldrecentrum.och utredare vid
Forskningsverksamheten indeladär i fyra olika sektorer.

Sektorn för socialt arbete

I denna forskning ligger tonvikten äldreomsorgens vardag och villkor och
på utvärderingsstudier inom äldreomsorgsomrádet.

Sektorn för psykologi

Denna forskning inriktadär kognitiva funktionermot i det normala åldrandet
och berör bl.a. hälsa, livsstil och minne hos mycket gamla Alzheimerspersoner,
sjukdom och träning vardagsaktiviteter med demenspatienter.av

Sektorn för geriatrisk medicin

Inom denna sektor forskar kring frågor normalt åldrandeman och förekomstom
olika sjukdomar bland äldre. Tonviktenav inom den kliniska forskningen ligger

på medicinsk och social problematik vid demenssjukdomar.

Sektorn for socialgerontologi

Socialgerontologi är forskningsområde därett studerar hur individuellaman
egenskaper och social miljö tillsammans påverkar den förändringsprocess som
åldrandet utgör.

Övrig verksamhet

Utöver de projekt bedrivs Ãldrecentrumsinom försom forskningspro-ramen
medverkar forskarna ävengram i projekt, utvärderingarexterna och utveck-

lingsinsatser kan förlagda till sjukvårdenssom och socialtjänstensvara verk-
samhetsomráden. Forskarna fungerar även handledare vid forskarutbild-som
ningen och har omfattandeett samarbete med olika institutioner både i Sverige
och internationellt.

Årligen bedrivs tiotal seminarierett riktade till politiker, verksamhetsföreträ-
dare, forskar- och utbildningsvärlden och olika media. Sedan några år tillbaka

Äldrecentrumanordnar i samarbete med studieförbund och pensionärsorgani-en
sationerna föreläsningsserie under samhälleten och detemat äldre. Föreläs-
ningarna vänder sig till allmänheten, främst pensionärer, patientgrupper och
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Äldrecentrum fyrautkommerTidskriftenStiftelsenanhöriga. somutger
avslu-ellerpågåenderedovisasdenna5 000 Ipåupplagaiårgånger ex.enper

forskningsprojekt.tade

forskningsrådDalarnas

inriktningMål och

verksamregionaltoch1981 ärbildades årDRFforskningsrådDalarnas en
iFoU-arbetetstärkarådetbildatillmotivet attfrämstastiftelse. Det att var

forsknings-stödjaochstimulerainitiera,huvuduppgift ärDRF:s attregionen.
självDalarnaförväsentliga attsamtproblemområden ärkringprojekt som

forskarvärldenmellanlänkskall ocksåRådetforskning.sådanbedriva vara en
i Dalarna.intressenforskningenshävdaochövrigtisamhälletoch

personal,rådetsinsatserdirektauppgifter genomsinafullgörDFR avgenom
administrativhandledning,rådet,utanförtillstödekonomiskt genompersoner
forskareMångautbildningkonferenser,seminarieverksamhet, etc. somhjälp,

högskoloruniversitet ocholikatillkopplingarharstiftelseninomuppdraghar
vid detdisputerarområdeDRF:sinomforskardoktoranderSverige. Dei som

forskarvärlden.kontaktpunkt iderashögskola ärdenelleruniversitet som
utveckling,RegionalTeknik,fält.brettöverspänner ettDFR:s engagemang

harområdenexempel på engageratärVård ochrespektive somKultur omsorg
vissainomkunskapsutvecklinglångsiktigskapaFörforskningsrådet. att en

levnadsvill-Gamlassådant ärvissa Ettmedrådet temaarbetarområden teman.
1990-talet.underkor

olikadrivaföri länetkommunermed några atttreårsavtalslutitharDFR
ochbarnområdeninomkompetensoch bygga omomsorgprojekt somenupp
denorganisationenkommunala samti denstrukturfrågorochlednings-gamla,

infrastrukturen.kommunalägda
närvarande harfält. För ettbrettsigriktar överForskningsuppdragen ett

for-KvalificeradeDFR.stödellerekonomisktprojekthundratal annat genom
ocksåharForskarnaforskningsuppgifterna.fördoktoranderochskare svarar

Utfördarådet.stödsFoU-projekti olikahandledareuppgiften avsomatt vara
studierexempel påSomrapportserie.särskildiredovisasforskningsuppdrag en

följande:kan1990-talet nämnasunderpubliceratssom
1991Oldbergförväntningarochinriktningmål,ungdomshemLandstingens -

SocialStudies1992Ternhagglimtarnågrai Dalarnahistoria onVårdens -
1992.HerlitzAIDSofimpact
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Organisation

Stiftelsen leds styrelse med 13 ledamöter och lika många suppleanterav en som
landstinget, näringslivet, statligarepresenterar myndigheter, fackliga organisa-

tioner högskolan.och Adjungerande ledamöter i styrelsen finns från Kommun-
förbundet i Kopparberg och den lokala vårdhögskolan. Verksamheten omfattar

administrativutöver chef och kanslipersonal fast anställd personal motsvarande
ungefär årsarbetare. Dessutom finns projektanställda forskare knutna tillsex
rådet.

Finansiering

Huvudmannen Kopparbergs läns landsting årligen anslag till DFRettger- -
på mellan 2,5 och 3 mkr. Genom anslag från länsstyrelse, myndigheter, forsk-
ningsråd, förvaltningar och kommuner ökar DFR:s kassaomslutning till 15ca
mkr varje år.

Blekinge FoU-enhet

Mål inriktningoch

Blekinge FoU-enhet med undermbriken för socialtjänst och primärvård
skapades 1988.år Underrubriken antyder enheten bl.a. visar intresseatt ett
och för samarbets-samverkansfrågor finns verksamhetsom-engagemang påsom
rådena mellan primärkommuner och landsting. Utöver landstingens medverkan

ocksåär Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Sölves-
borgs kommun och Olofströms kommun iengagerade FoU-enheten.

Enhetens mål dels främjaär samverkan mellan vård-att och serviceorganisa-
tionerna, dels bidra till metod-, organisations,att och personalutveckling inom
socialtjänst och primärvård. Enheten skall också främja samarbete med de
lokala organisationer, samverkar inom socialtjänstens och primärvårdenssom
område och därigenom främja befolkningens hälsa och välbefinnande.

Organisation

FoU-enhetens styrelse politiskautgörs företrädare för landstinget och de iav
enheten ingående kommunerna. Av de sju ledamöterna fyra lands-representerar

Årtinget. 1993 träffades samarbetsavtal med Kalmar kommunett kring ut-
bildningsfrågor och FoU-frågor. Detta samarbete påär utvecklasväg såatt att
Blekinge FoU-enhet inrättar FoU-filial i Kalmar. Denna filial vänder sig tillen
kommunerna i Kalmar län frånsett Västervik och kommer arbeta ungefärpåatt
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ursprungliga enheten.densätt somsamma
olikaanställda iniooch hartill KarlshamnlokaliseradFoU-enhetBlekinge är

projfinansieradeantalfinnsprofessioner. Dessutom externtett
och primär-socialtjänstförverksamhetsforeträdaremedFoU-rådsärskiltEtt

fältet.FoU-verksamheten påförankratillbl.a.och bidrarenhetenvård bistår att

Finansiering

deochBlekingelandstinget ienligt avtalsamñnansierasFoU-enheten genom
och kommunernasLandstingetsenheten.ingår ii länetfem kommuner som

frånmedelintäkter kommerdessaTill1995 3 mkr.årtill enheten ärbidrag
projektiengageradeäroch kommunermyndigheterolikaforskningsråd, som

årliga omsätt-enheten. Denutbildningformköper någoneller genomavsom
mkr.ningen 7är

Verksamhet

ansvarsområdetfyraverksamhet harFoU-enhetensförhuvudområdenaInom
utkristalliserats. Det är

Äldre handikappomsorgoch-
arbeteSocial-

Primärvård
Omvårdnad

föreläsningar,enheten öppnakunskapsspridningstimuleraFör arrangeraratt
verksamhet ochvetenskapligsåvälspeglasVid dessaseminarier.ochkurser

verk-Dennaverksamhetsanpassademetodervetenskapliga program.mersom
såvälföranordnasfortbildning. Sådaninriktningklarsamhetsdel har moten

social-socialtjänst. Förkommunernasprimärvården inominompersonal som
förekom-forskningochmellan fältsamverkandel har strävantjänstens moten

Socialstyrelsen.bl.a.stöd frånerhållithar ocksåsträvandenoch dessamit,
Socialbyrå.Mötesplatsunder begreppetfångadesinsatserDessa

verksamheten.iinslagexempel andrapåkonsultinsatser ärHandledning och
verksamhets-geografiskautanför detefterfrågatsocksåharSådana insatser egna

kringi hearingsmedverkatocksåenhetenharerfarenhetersinaGenomområdet.
landsting.ochi kommunerFoU-verksamheter

kanHärigenomfinansiering.intern ochbådevilarFoU-projekten på extern
lederrationellt. Dettabedrivasoch arbetethandling förkortastillidétiden från

underlättas.projektinitieringtillmöjligheterhuvudmännenstillockså avatt
verksamhetsutvecklingförstöd utanskallprojektfinns ettEn strävan att vara

kriterierhar någradelenhetenssäkerställs. Förkvalitetenvetenskapligadenatt
skallFoU-projekt. Deförställts upp
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ha praktisk relevans-
bedrivas med allmänt kända metoder-
underställas vetenskaplig granskningl
bedrivas oberoende partsintressen.av-

FoU-projekt redovisas i särskild Följanderapportserie. utdrag överen rappor-
publicerats under 1990-taletter får illustrera verksamhetens bredd.som

1990:1 Kvinnor i omsorgomsorg kvinnan.om
1990:4 Om trollen inte finns Dokumentation och utvärderingsom av-

projekt Offensiv narkomanvárd
1991:1 Det kunde ha varit värre En studie kvinnor, ochom omsorg

personalpolitik.
1991:5 674 ärenden. Med barn och ungdomar klienter.som
1991:6 En svala ingengör Hemtlyttning familjehemsplaceradesommar. av

barn.
Återfallet.1991:1 En Fallstudie.

1992:6 När inte räcker.pengarna
1992:2 Kvalitetsutveckling i hemtjänst och hemsjukvård.
1992:9 Socialbidragstagarnas skulder.
1993:1 Omvårdnad äldre tankar kring forskning och reformarbete.om -
1993:2 Omsorgstrappan En databas för äldreomsorgerna.-
1993:6 Att åldras i främmande land. Om äldre finländare i Olofström.
1994:1 Handbok i allergisanering bostäder.av
1994:8 Att bedöma behov. HemtjänstMetodbok och särskilt boende.
1994:10 Förtroendenämndsprojektet. Patienters upplevelse vård.av
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Behov resultatorienteradav

kunskapsutveckling i socialt arbete

Av Karin Tengvald
Centrum för utvärdering socialt arbeteav

Bakgrund

Under 1980-talet har resultat- och effektivitetstänkandet i Ökande utsträckning
börjat vinna insteg i k mjukaäven verksamheter, dit socialtjänsten onekligens
hör, både i Sverige och internationellt. Tankegångarna har börjat spridas på
olika bådesätt, idéer intern organisationsutveckling in searchgenom nya om -
of exce1lence, kvalitetsstyrning och krav från finansiärer ochexternagenom-
beställare utvärderingpå och kvalitetssäkring den reguljära verksamheten,av
inte endast enskilda utvecklingsarbeten reforrnprogram.eller Numera efter-av

interntsträvas, såväl tydlighet, genomlysning, ökade kunskaperexternt,som
vad med hjälp verksamheten inomuppnås den svenska väl-om som storaav

fårdstjänstesektorn. förslagetMed krav god kvalitet i socialtjänsten ochom
på uppföljning, utvärdering kontinuerligtoch kvalitetssäkringsarbete social-av
tjänstens verksamhet stödjer socialtjänstkommittén dessa tankegångar SOU
1994:139:69.

Idag motiveras kraven uppföljning, kvalitetssäkring och utvärdering i stor
utsträckning med aktuella omvärldsforändringar, den offentliga sektornsfrämst
begränsade ekonomiska iförändringar på den statligaävenresurser, men synen
styrningen kommunal verksamhet och marknadsinslag i denökade kommu-av
nala verksamheten SOU l994zl39z249f. blir de frågorDärmed iställssom
debatten den offentliga sektorns grad relateradevärde i hög till verksam-om
hetens kostnadseffektivitet: Vad blir det förför resultat med-pengarna som
borgarna socialtjänstenpåsatsar

Med denna fokusering resultatorienteringen relativtär fenomen. Mennyttett
frågan välfårdstjänsternas värde för klienter brukareoch klassiskaärom pro-
fessionella problem, yrkesgrupperna inom välfärdstjänstesektorn ständigtsom
har och har haft anledning söka besvara. Det frågor Blir min klientäratt som:
bättrefår han det bättre de åtgärder vidtas jagKan uppnå bättregenom som
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alltsåavseendehonomhenne dettaI äråtgärder förandraresultat genom
kvaliteten iuppmärksamhet páständigochutvärderinguppföljning,kraven pä

socialut-sedanför 20 årformuleradesprincipiellt Dearbetet tinget avnytt. ex
socialtjänstlagen:nuvarandedengenomförandetinförredningen av

bakgrundbedrivasutvecklingsarbetet börochForskningen mot av en
verksamhet.socialvårdensutvärderingochuppföljningkontinuerlig av ..

uppnåttsresultat harVilka
systematiseringviktigt inslag.Uppföljningsverksamhetenhat ettsom.. . Genomfältarbetet.frånerfarenhetersocialarbetarnasbearbetningoch av

kannödvändiga justeringar görsochtillvaraerfarenheter tasatt vunna
successivtmåluppfyllelsegradenochförbättrassocialvårdsarbetet av

1974:39:363höjas. SOU

änstkommit-socialtjformulering och20-årigasocialutredningensInnebörderna i
harNuidentiska.inteemellertididag ärlikartadetilltens resonemangsynes

till dendels denbetydelserfåttverksamhet tvåsocialtjänstensvärdet av -
kvalitéproduktens resultatetsfråganknutnaarbetsprocessenkonkreta urom

resursfordelningsproblematikövergripandetilldels denochbrukarsynpunkt en
till verk-ställsfinansiellamellan derelationenfråganknutna resurser somom

terminologiekonomiskMedresultatet.uppnåddadetförfogande ochsamhetens
ellereffektivitetinreverksamhetensfrågorinnebördernade två ommotsvarar

tvåkostnadseffektivitet. Deellereffektivitetocharbetseffektivitet yttre
därförmedförochverksamhetendelarolikasigriktarfrågeställningarna mot av

funktionssätt.desskunskaperolikabehov typer omavav
verksam-bildanvändaoftaföljandekan illustrerasProblematiken avgenom

1987:SPRI,ESO 1989,totalitethetens

Kostnadseffektivitet
kunskapsintressefinansiärernas

ResultatArbetsprocessResurser

Arbetseffektivitet
kunskapsintressetprofessionelladet

resultaten påförutsättningUnderintimt atthängerfrågornaDe två samman.
kostnadseffektivitetverksamhetsstudierdokumenteras, ärkannågot sätt enav

uppnåtts,resultatenhurkännedomgenomföramöjligavisserligen utanatt om
kunskapermedkombinerasdeförst närverkligt intressanta omblirdemen

personalensaknarbegränsadealltförkunskaper ärOm dessaarbetsprocessen.
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möjligheter säkerställa likvärdigaatt och framföralltresultat kanatt upprepas
möjlighet lokalisera och åtgärdaatt ieventuella verksamheten,brister bedriva
kvalitetssäkringsarbete.

Om socialtjänstkommitténs förslag följs blir det i huvudsak förvaltningsled-
ningens systematisk uppföljning riktadatt, hela verksam-ansvar genom mot
heten, skapa relevant kunskapsunderlag för sammanföraett de och inreatt yttre
kraven på verksamheten. Det blir omfattande arbete. Utöver viss informationett

verksamhetens kostnader dettaär underlag idag begränsat inomom ytterst
socialtjänsten. Någorlunda tillförlitliga frågan det sociala arbetetssvar om
resultat klient- och brukarsynpunkt saknas i alldeles för utsträckning.ur stor

Det finns många och naturliga skäl till verksamheten, särskilt dennäratt
betraktas utifrån, verkligen svart låda. Det viktigaste måhän-ut ärser som en
da det sociala arbetets amorfa och svårfångade karaktär set Segraeus 1994,ex
England 1986. Kunskaperna arbetets innehåll har kallats kunskapom tyst .Under lång tid har det också rått enighet resultaten exempelvisstor attom av
socialtjänstens verksamhet egentligen inte kunde och därförmätas inte heller
kunde dokumenteras. Volymökningar och ökade ekonomiska uppfatta-resurser
des i liktydigt med resultatförbâttringar.stort sett För den organisationsut-som
vecklingsfilosofi, vilken kval emellertidärur emanerar
just resultatkvalitetsmätning grundpelare Kelly and Warr 1992, Oaklanden
1989, SOU 1993:74, Ternow 1994.

Man kan också peka offentligt bedriven socialtjänst i den omfattningatt
förekommer i Sverige mycketär Det gäller förstås framförallt barn-som ung.

och äldre- och handikappomsorg. Stora delar verksamheten bedrivsomsorg av
också med hjälp relativt lägre utbildad personal. Men inom individ-sett ävenav
och familjeomsorgen, har längre historia och där personalen undersom en

relativt lång tid haft stöd i högskoleutbildning och forskning,även ärnumer
kunskapsbasen svag.

Det inte bara iär så vi saknar form kan tillfredsställa ochatt svar en som
övertyga uppdragsgivarna, medborgarna företrädare,och deras politikerna, om
vad åstadkoms i socialt arbete. iDessvärre ocksåsaknas utsträckningsom stor

i form skulle utgöra kommunicerbar kunskapsmas-svar en som en gemensam,
giltig eller i varje fall väl känd för hela yrkesverksamma socialar-sa, gruppen

betare, och på bas fortsatt inomprofessionell dialog kring utvecklingenvars en
arbetssätten i socialt arbete skulle kunna föras.av

När de effektivitetskraven starkt betonas och dokumenteradyttre information
verksamhetens resultat saknas finns risker effektiviseringskraven huvud-om att

sakligen leder till besparingsverksamhet möjligheter till konsekvensana-utan en
lys. Det blir därför viktigare än någonsin kunskaper vilkasöka metoderatt om
och arbetssätt goda resultat för klienter och brukare och kontinuer-som ger att
ligt genomlysa de inre arbetsprocesserna i socialtjänsten med förvärdet klien-

i blickpunkten.terna
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detkunskapsutvecklingenmedproblemendärför omägnasDenna rapport
bristernavillsåklientsynpunkt ellerresultatdessocharbetetinre om manur
framgåttSomsocialt arbete.inomkunskapsutvecklingenprofessionellai den

socialt-delklientarbetet endastsjälvabakgrundsbeskrivningen utgör avenav
Kun-verksamheten.isjälvadet utgöränjänsten essensensystem, omsom
andrainomviktigakompetensutveckling ävenärbehovochskapsbehov av

fokus här.iinte ståralltsåområden, som
arbetetsocialadetkunskaperfrågananalysenför ärUtgångspunkten omvar
forsk-ärkunskapsbildningsarenornacentralaDeskapas.resultat kanoch dess

prakti-forskarsanmället ochbliraktörernaviktigadeochpraktikenochningen
idealtpraktikochforskningutbildningen utgörmed enTillsammanskerna.

kunskapsförmed-huvudsakligen harutbildningendärprofessionell kultur, en
Diskussionenandradet tvåsker pånyskapandetmedanrolllande arenorna.

kunskapsbildnings-praktikenochforskningendärför tillnedan koncentreras som
1990 ska-NowotnyexpertkunskapdärsammanhangandraiLiksomarenor.

for-viktigaalla dehosfiinktionssättetdock treanvänds arenornaoch ärpas
demmellansamspeletsärskiltverksamhet ochpraktiskochutbildningskning,

utveckling.professionella kulturensför denbetydelsecentralav
ochforskninguppgiftarbetesocialtKunskapsbildningen i gemensamen-

praktik.
ökadedevidförhoppningarsocialutredningenfästesedan stora20 årFör

rolldenoch vidöverblickakundeforskningsocialinomforskningsinsatser man
kunskapsbildningsprocessenispelakundeSocialstyrelsen,aktör,nationellen

ikunskapsbildningssammanhang, tona-rollPraktikens1974239360867.SOU:
uppföljning:kontinuerligbetoningutredningensdes trots avsnarast ner,

kanerfarenheterochinsatseranalysfortlöpandeGenom egnaaven
utvecklingsprojektimpulsgivare tillbetydelseblisocialarbetarna somav

praktiskadenvidmedverkandeförsöksverksamhet ävenoch sommen
i for-deltasocialarbetarnalåtaGenomprojekten.utformningen attav

möjligheternaocksåvidgasutvecklingsprojekt att nyaochsknings-
tillgodo.socialvårdsarbetetpraktiskadetkan kommasnabbtkunskaper

arbetsuppgiftersocialarbetarnastillräknasknappastemellertidkanDet
Å detkansidanandrautvecklingsarbete.självständigt varabedrivaatt

frågorsådanaläggning förochmed intressesocialarbetarelämpligt att
social-primärkommunaladenutvecklingsarbetedetutnyttjas i bl soma

i referensgrupperdeltagarebedrivaförutsättsvårdsorganisationen som-
1974:39:364.uppgifter. SOUsjälvständigaförockså mermen

lokaladetkrav påställt högahuvudbetänkandei sittSocialtjänstkommittén har
verksamhetsutvecklingenstöd förkvalitetssäkringsarbetetochuppföljnings- som

kun-roll de tvåvilkenbetoningenförändrade9. Den139 kap1994:SOU av
organi-modernainom denutvecklingenspeglarspelar,skapsbildningsarenorna
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sationsforskningen. Under 1980-talet började omvärdering ske i påen synen
hur verksamhetsutveckling kan och bör bedrivas. Idag framträder tilltvå synes
konkurrerande grundidéer eller modeller för verksamhetsutveckling, till vilka
olika föreställningar knyts hur kunskaper arbetsprocessen och dessom om
resultat skapas och utvecklas.

Det traditionella synsättet, länge haft helt dominerande position,som en
innebär förnyelsearbetet sker uppifrån och ner och inledsatt inititativgenom
och planeringsarbete utfört organisationens ledning. I organisationer, därav
arbetet innebär yrkesutövning professionell karaktär, har inom organi-av man
sations- och professionsforskningen också starkt betonat och visat expertkun-
skapens betydelsefulla roll i utvecklingsarbetet, dvs den kunskap tillförssom
personalen utifrån främst via forskning och högskoleutbildning Hellberg,-
1991.

På tid har emellertid inom organisationsforskningen alltmer betonatsenare man
praktikstyrd utvecklingsmodell, nerifrån och upp, där utvecklingsarbeteten

inte längre förbehålletär organisationens ledande skikt kontinuerligt in-utan
volverar hela personalen. De positiva erfarenheterna från organisationer, där
alla nivåer kvalitets eller resultattänkande, härstammargenomsyras av -
ursprungligen från varuproducerande verksamheter, har alltså fått stortmen
genomslag på utvecklingsarbetet inomäven välfärdstj änsteområdet. Enligt denna
organisationsmodellbetonasföljdriktigtdeninternakunskapsbildningsprocessens
betydelse och det dessa tankegångarär särskilt värdet k egenutvär-ur som av s
dering denäven allmänna betoningen lokal uppföljningemanerar, men mer av
och kvalitetssäkringsarbete förgrund verksamhetsutveckling för dis-som en
kussion dessa tankegångar med särskild relevans för socialtjänsten,av tse ex
Kelly and Warr 1992.

På basis dagens organisationsforskning finns det alltså fog för fästaav att
förhoppningarstörre tidigareän vid den lokala organisationens förmåga att

skapa relevanta kunskaper och utvecklas via kvalitetssäkringsarbete ochmm
goda skäl stödja sådant arbete. Men de mycket förhoppningar iatt stora som

första skede riktades det lokala utvecklingsarbetetett kraftfull kun-mot som en
skapsbildningsprocess har i viss mån börjat modifieras.

Vid internationell utblick välfardstjänstesektornsöver kunskapsproduktionen
gäller insikterna åter ha ökat behovet och värdetsnarast att synes om av mer
allmängiltig kunskap arbetsprocesser och dess resultat, inklusive kom expert-s
kunskap. Det särskilt tydligtär inom de områden där arbetet drivs högut-av
bildad personal och där betydande fortsatt på samlande,satsas syste-resurser
matiskt utförda och metodologiskt väldesignade, jämförande utvärderingar av
verksamhetens resultat och på organisera sådan kunskapsproduktion Scienceatt
1993, Christiansen och Foss Hansen 1993, Phillips 1994.m

Sammanfattningsvis tyder denna pendling inom forskningen kring organisa-
tionsutveckling på det för närvarande fruktbartäratt dessa tvåmest att se
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kunskapsbildning samexiste-tvåmodeller för verksamhetsutveckling och som
alternativa ochkompletterande befruktanderande och potentiellt och änsnarare

utvecklingsmodeller.konkurrerande
nämnda kunskaps-de tidigareMed denna utgångspunkt och bakgrundmot av

dis-finns anledningsociala arbetets innehåll resultatbristerna det och attom
Social-professionella kulturen.existerande problem i denkutera och analysera

resultera i detaljinfor-inte påtjänstkommitténs uppdrag till mig har kunnat en
kartläggningarBredabaserad djuplodande analys problemen.mation avav

och olika delarutbildningenkompetens inom vissa delaroch av avresurser av
denunderlagsmaterial. Med tanke påredovisas också iforskarsamhället annat

kunskapsbildningssammanhangpraktikens roll iallt starkare betoningen avnu
ochinventeringvarit värdefullt med motsvarandehade det även av resurseren

praktiska verksamheten.verksamhetsutveckling inom denförkompetens

-forskningenkunskapsbildningensProblem på arenor

socialtjänsteninomutvecklingen socialt arbeterelevans förForskning avav
Utifrån kvalitetsstyrnings-forskarsarnhället.olika delarbedrivs inom flera ettav

socialtjänstekono-uppmärksamma behovanledningperspektiv finns attt avex
förhälsoekonomiska insatser detforskningensjämför denmisk forskning

relativtmedicinsk teknologi. Derörandeförbättrade kunskapsunderlaget nya
vetenskapligabara densåledes delför socialt arbeteinstitutionerna utgör aven

socialtförskapa professionell kulturUtifrån behovetresurspotentialen. att en
kombineraremellertid institutionermed klienter och brukarearbete utgör som

blir i socialt arbeteDå institutionernaviktigaforskning med utbildning resurser.
allinte har handävenstrategisktydligt exempel påett omresurs, manomen

det följ diskuteras problemI ande röran-socialtjänsten.högskoleutbildning inom
forskning i socialt arbete.de

uppfattning jämförande studiersystematiskaminHuvudproblemet enligtär att
klient- ochoch arbetssättvärdet olikasyftemed metoderprövaatt urav

självadisciplinenintebrukarsynpunkt i inomgått genomslag trots attstort sett
situa-brukarnasförbättrai avseendeni verksamheten bestämdakärnan är att

till dessa insatser.lägejämfört med de inte fårtion, när tillgångett-
representeradforskningstradition främstvälfärdstjänsteområdet dennaInom är

varie-delvisbehandlingsforskning medforskning ellerk klinisk somgenom s
medicin,psykologi,tillämpas inom flera discipliner,rande designer t om-ex
Generelltutbildningsområdet.vårdnadsforskning i inomoch någon mån sett

vetenskapliga dis-inomutvecklatstillämpad forskninggäller dennaatt typ av
uppmärksammåstepraktik knuten till sig.cipliner har Man varaensom
karaktär förverksamhetersdesignen till olikanödvändigheten att enanpassa

1994.Bonairomvårdnadsforskningenproblematiken inombelysning seav
blir detutbildningssammanhang,framföralltkunskapsunderlag, kanske iSom
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därmed viktig del iviktigt inslag i yrkesutövarnas expertkunskap ochett en
praktikens kunskapsrepertoar.

forskning i socialtforskningsinriktning alltså ovanlig inom svenskEn sådan är
svenskarbete idag. Kunskapssammanställningar inom CUS pekar mot att

bedrivs inom andraforskning arbetsmetodernas klienteffekter antingen mestom
disparata till sin uppläggning Berglunddiscipliner eller ofta begränsade ochär

Socialvetenskapliga1994, Vinnerljung 1995. En ytlig genomgång avm
beviljats anslag 1991-94 inomforskningsrådets kataloger projektöver som

handikapp SFRsocialtjänst, och familj, missbruk, äldreområdena barn samt
för socialtjänstens1994 pekar utvärderingsforskning direkt relevansmot att av

300 projekten.klienter och brukare mindre del det totalt knappautgör aven
tekniker och arbetssätt iTotalt förekommer form utvärderingarnågon av caav

prioriteringsområden15% får då till vissaprojekten. Hänsyn äratttasav
bestod emellertidprojekten inom missbruksforskningenmycket vida. stöddaDe

tydligtforskning kring olika behandlingsmetoder. Inom dettill dryga 40% av
sidan andelenverksarnhetsinriktade området socialtjänst utgjorde andraå

klientutvärderingsprojekt endast 10%.ca
samhälls-inriktningar organisationsforskning, allmännaIstället andraär som

kunskapsteoretiskvetenskapliga frågeställningar inklusive samhällskritisk och
breddforskningsområde med vissforskning framträdande. viktigt empirisktEtt

Forskningsinsatser inom dessa områdenstudiet sociala problem. ärutgör av
verksam-har fått dominera helt den väl viktigaockså viktiga, de såövermen
klienter-resultatorienterade forskningen till praktikens ochhetsutvecklande och

yrkesmässigavetenskapliga studiet detstöd. Särskilt beträffande detnas av
längedet akademiska samhället såarbetet jag det problem änattettsomser

kritisk forsk-konstruktiv roll och i huvudsak valtundandragit sig sådan enen
i sitt studium det sociala arbetet.ningsansats av

Ökade förhoppningsvisresultatorientering kankrav verksamhetenspåexterna
frågeställningar positivt.intresse för dessa Menpåverka forskarsamhällets

vetenskapliglovande.för snabb utveckling inte Deutgångsläget är genomen
forskare iökandeforskningsintressena bland denproduktion belagda gruppen

vetenskaplig erfarenhet forskarutbildningsansvarsocialt med ocharbete lång
vetenskapligt arbetehuvuddelen inte sig dennavisar tydligt ägnar typatt av

1993.se Bäck-Wiklundt ex
verksamhetenavskild från den praktiskafaktum forskningen bedrivsDet att
praktiker kanaldrig fungerathuvuddelen de seniora forskarnaoch att somav

beträffande frågorbristande sakkompetenssannolikt också medföra viss som
överföringresultat. direktgäller det sociala arbetets innehåll och Någon av

med visssociala arbetets resultat, det slagerfarenheter rörande det somav
därför mellanmedicinen, förekommer knappastkontinuitet gäller inom veten-

socialtskap och praktik i arbete.
får också räknaforskarnas kunskapsintressenbakgrund de senioraMot manav
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med forskarutbildningen i socialt arbete, i varje fall sikt, harpå medellångatt
begränsade möjligheter förstärka den totala forskningskompetensen i landetatt
med denna välbehövlig vetenskaplig kompetens. betydande ochDentyp otve-av
tydigt värdefulla kvantitativa förstärkningen vetenskapligt skoladeav personer,
innebär därför inte automatiskt ökning kvalificerade studier deten av om pro-
fessionella arbetets resultat. inriktningenEn dengenomgång pånoggrannare av
forskning socialt arbete bedrivs utanför universitetsinstitutionerna, tom som ex
vid lokala och regionala skulle huruvidaFoUcentra, kunna belysa den större
närheten till praktiken faktiskt medför mängd studier inredetstörreen av
arbetet för klienterna.och dess resultat

Orsakerna till detta begränsade från forskarvärlden flera.ärengagemang
Några har berörts disciplinen internationellt ochär ävenatt attovan, som ung,
inriktningen initialapåverkats starkt den rekryteringen forskare med be-av av
gränsad erfarenhet från fältet och med begränsad erfarenhet den vetenskapli-av

metodrepertoar utvecklats inom klinisk forskningbehandlingsforskning.ga som
finns emellertid också anledning tydligt lyfta fram ytterligare skälDet tvåatt

till svårigheterna. det första föreligger grundläggande vetenskapligaFör rent
problem, sammanhänger med samhällsvetenskapernas generella svaghetsom

det gäller utvecklingen accepterade vetenskapliga metoderdesigner förnär av
konstruktiv forskning designer motsvarande naturvetenskapernas experiment.

,
Bl detta medför vissa risker för legitim inomvetenskaplig kritik för teorilösheta

de samhälls- och beteendevetenskapliga forskare och discipliner, därav ex-
sektoriella kunskapsintressen tydligt forskningsinriktningen. Marga-terna styr

Bäck-Wiklund, professor i socialt arbete i Göteborg, lyfter särskilt framreta
dessa risker i sin analys framväxten forskningsämnet socialt arbete iav av
Sverige, med varnande exempel från andra samhälls- och beteendevetenskapliga
discipliner, institutionaliserade praktikerfältsådana knutna tillära som
Bäck-Wiklund 1993:8.

Bäck-Wiklund vetenskapliga arbetetsliksom de utvärderingar detutgår, av
kvalitet från perspektiv.hon baserar sig inomvetenskapligt Förpå, ett rent
socialt praktiken,arbete det dels fråga i vilken betingasär man ämneten om av
dels fråga vilken det finns frikoppling från praktiken möjlig-i manom somen en

teoretisk inomvetenskaplig a a:l4. iutveckling Hon riskgör atten enser
forskningen inriktas professionens tillproblem och utvecklaspå enegna

perspektivlös aredskapsforskning a:28.
dessa citat bör framgå Bäck-Wiklund inte den uppfattningAv att somser

gjorts till utgångspunkt för denna självklar, nämligen forskarerapport attsom
i socialt arbete bör del professionen i socialt arbete och därförses som en av
delar med praktikerna för sociala praktiken utvecklasden på ettansvaret att
för framförallt klienter och brukare Företrädarna för yrkeskårensätt.gynnsamt

istället påtryckningsgrupp, jämförbar med andraextern externases som en
intressenter.
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dockerkännerforskarsamhälletinternationellaföreträdare för detLedande
förkunskapsunderlagunderbyggtsakligtsystematiskt,idag behovet ett merav
för1992 ochHokenstadsesocialt arbete argumenterarpraktiskt t mex

Cheethamrelevanskvalitet ochutvärderingarnasförforskarsamhällets ansvar
WorkSocialResearchtidskrifterinternationellaNystartade1994. onsom

föransvarstagandeökatutvecklingexempelytterligare påPractice är moten
handböck-ökande mängdennaturligtvis denforskningsinriktning, liksomdenna

1990, Phillipsoch KarlssonErikssonsocialt arbetei utvärdering maver
Ökad forskningsinriktning kan på-dennainternationell1994. acceptans av

olikabalans mellantill bättreledaforskarsamhället ochsvenskaverka det en
inomvetenskapli-grundläggandesocialt arbete. Deinomforskningsinriktningar

problemen kan då prövas.ga
sida,forskarsamhälletsfrånbegränsade insatsernaskäl till deslagsEtt annat

gällersocialtjänsten,inomarbetssättmetoder ochutvecklingtill förstöd aven
effektermetodernasutvärderingarsystematiskaotillgänglighet förpraktikens av

brukare.for klienter och
beforskas ochskall kunnasociala arbetetför det attförutsättningEn att

i dendetresultat,hållbara ärvetenskapligtskallforskningsinsatserna attge
såväl olikauppfattningenhetlignågorlundaverksamheten råderpraktiska omen

eftersträvarmålresultatvilkainnehåll attmetoders och arbetssätts mansom
socialtjänstensutmärker knappastförutsättningklientarbetet. Dennauppnå i

arbetetsoklarheten kringochbegreppsförvirringenverksamhet idag, även om
verksamhetsområden.mellan olikavarierarsyften

kanbelysta. Menotillräckligtgenomförandeproblem ärpraktiskaDessa man
blansträngningar,betydandekrävaforskning kommersådanräkna med attatt

forsk-empiriskadennormalt förknippasvadförberedelsearbete,i utöver soma
samhällsvetenskaplig fakultet.bedrivs inomning som

individ- ochsärskiltpraktik,socialtjänstensSituationen inom
familjeomsorgen

desin påformulerade20 sedanför drygt årsocialutredningen storaSedan syn
kraftigsocialtjänsten harutvecklingsarbete inomochforsknings-behoven enav

inriktningenarbete skett,socialt äveninomforskningsresursernaökning omav
begränsad.alltförvaritkunskapsutvecklingenresultatorienteradedenmot

praktis-inom denönskemåluttryckte ocksåsocialutredningen attMen manom
utvärderinguppföljning ochkontinuerligsig enskulleverksamhetenka ägna

specifice-uppnåtts Ochresultat har.Vilkaverksamhet.socialvårdens manav . . ochsystematiseringviktigt inslagharUppfoljningsverksamhetenrade: ettsom
då blirkanfältet. ...Deterfarenheter påsocialarbetarnasbearbetning av

verksam-prövningomfattandeområden därbl peka påmöjligt avatt merena
utvecklings-omfattandeeller därinriktning börutformning och görashetens
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insatser bör in.sättas I detta avseende har situationen hittills varit klart otill-
fredsställande. SOU 1974:39:363.

Det socialutredningen med denna formulering önskar praktiken detsam-ärav
socialtjänstkommittén föreslår skall krävas den primärkommuna-ma som nu av

la verksamheten, nämligen uppföljning, utvärdering och kval itetssäkringsarbete.
Socialutredningen konstaterade och det bara fortsatt hållaär imedatt att- -
detta avseende situationenär klart otillfredsställande.

Praktikerna inom socialtjänsten förefaller sammanfattningsvis i alltför ringa
utsträckning ha bidragit med sin del i skapandet professionell kulturav en

systematisk bearbetning erfarenheter, dvs synliggörandegenom en egna av
arbetsprocessen, den lådan egenutvärdering och lokalt kvali-svarta genom,tetssäkringsarbete. Som bidrarnämnts detta i hög grad till detgöraattovan
sociala arbetet svårforskningsbart.

Kvalitets- och resultattänkandet har börjat genomslag inom den storanu
svenska välfardstjänstesektorn. Mottagligheten varierar mellan olika verksam-
hetsområden. Längst förefaller ha nått inom den medicinska sektorn Möj-man
ligheterna och värdet kvalitetssäkringsarbete stärks självfalletav attav man
inom dessa sektorer har visst det inre arbetets resultat.ett grepp om

Inom socialtjänsten ökar också medvetenheten behovet bättre kunskapom av
arbetsprocessen och dess resultat. De lokalt börjar intressera sigom som nu

för utvärdering och kvalitetssäkring emellertid ofta från oroväckandestartar ett
utgångsläge. Situationen varierar säkerligen både lokaltsvagt och mellan social-

tjänstens olika delar. Internationellt förefaller äldreomsorgen det mestvara
välutvecklade området se Davis 1990. I Sverige finns belysningart ex m av
kvaliteten inom barnomsorgen Kärrby 1992. Trots verksaamheten inomatt
individ- och familjeomsorgen har längre historia och under relativt lång tiden
haft tillgång till högskoleutbildad personal tyder inget på där har kommitatt man
längre i detta arbete.

Aktivitetsnivån har också ökat inom socialtjänsten, såväl lokalt nationellt.som
Nationella aktörer Socialstyrelsen och Kommunförbundet arbetarsom gemen-

och för sig med kvalitetstänkande lokaloch uppföljning.samt Lokaltattvar
pågår försök utveckla dokumentationssystem för belysning inredet arbetetatt av
och dess resultat J 1995, Kommunförbundet 1994 och många konferenseress

kvalitetsfrågor.ägnas
kvalitetssäkringssammanhangI det centraltär utveckla dokumenterbaraatt

standards eller indikatorer, förär verksamheter medsom gemensamma
likartade syften, eftersom jämförelser mellan verksamheterna centralt seär t

utvecklingen kommunala jämförelsetal Kommunförbundet, SCB ochex av
Socialstyrelsen 1994. Nationella aktörers samordnande funktion blir därmed
viktig. När det gäller kvalitetsindikatorer arbetsprocessen dessrör ochsom
resultat visar dock snabb jämförelse med det kvalitetssäkringsarbeteen som
sker inom sjukvårdssektorn, ledande för yrkeskårerna,att representanter t ex
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i utvecklingsarbetet.centrral rollspecialistföreningar inom läkarkåren, där har en
från yrkeskårernaförebilderTrots dessa har motsvarande nationella engzagemang

hittillsinom socialtjänsten knappast utvecklats.
socialtjänstens olikainomDokumenterad översiktlig information hur mamom
organiseratoch inom deverksamhetsområden enskilda kommumerna ansvaret

i huvudsakckklingen saknasför den kontinuerliga, professionella kunskapsutve
för studium.idag. bör enligtDetta område min bedömning närmareutsäittas

inlledningsvis konstaterasSannolikt finns här avgörande svagheter. kanDet att
ärenden formelltenskildabeslut insatser enligt Socialtjänstlagen, iävenom

iför personalenfortfarande politiska handlingsuitrymmetbeslut, ävenär om
kräva kompetentpraktiken Socialtjänstkommitténs förslagär atttstort. perso-

förändringfullföljjs positivinnebär detnal inom verksamheten om en- -
organisationen ochprofessionellabeträffande möjligheterna ställa krrav påatt

yrkesgrupperna.på
inom socialt-faktum karrriärtjänsternafinns också skäl detDet nämna attatt

hierarki iadministrativa och professionelljänsten huvudsakligen är att en
socialtjänstem vetenskapligt skoladeKarriärtjänster inom förallmänhet saknas.

mitt för utveck-intryvcksällsynta. Det ärocksåär att ansvaretytterstpersoner
professionell sakkkompetens praktikeninomutvecklinglingsarbete och för av

kvalificerat förvaltningsledningensätt hosalltför sällan finns företrätt på ett
detta dentill följd i realiteten läggs påinom socialtjänsten, vilket får att answar

Återdetmycket dagliga klientarbetet.sig i eller närapersonal befinnersom
ZO-åárigasocialberedningens Det kanbedömning:finns anledning att upprepa

socialarbetarnas airbetsuppgifter bedrivatillräknasemellertid knappast att
Å sidan kan socia-andra lämpligtdetsjälvständigt utvecklingsarbete. attvara
utvecklingsarbete primärkommunaladet denutnyttjas i bllarbetare stoma

bedriva... SOU l974:39:364 min kursi-förutsättssocialvárdsorganisationen
vering.

Sakkolmpetensenyrkesmässiga inom praktikendenorganisationEn avsvag
inte minstmyndigheter ochnaturligtvisförsvårar kommunikationen med andra

med forskarsamhället i dessa frågor.
sannoliktförstärksmedProblemen lokal kunskapsutveckling; ettavsvagen

utvecklingsarbete.medel försuboptimalt utnyttjande statliga och kommunalaav
vunnitskunsskaper,Erfarenhetsmässigt det långt ifrån givet deär att genomsom

positivaha givitektansvarrigautvecklingsprojektolika och de proj ansettssom av
reguljäraförstärka dendärmeedresultat, kommer utnyttjas i ochattsenare

till andraerfaresnhetsöverföringverksamheten, sig lokalt ellervare genom
viktigdetta sammanhangkommuner. finns skäl till iDet många detta. En

resultat.utveecklingsprojektensvarit bristen utvärderinganledning har av
utvärdering,upppföljning ochställs i ökande utsträckning kravNumera

Bristandestatliga medel.medtlsärskilt lokala utvecklingsarbetet stödsdetnär
sällandessa kravnaturrligenlokal erfarenhet utvärderingsarbete medför attav
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kan uppfyllas i praktiken.
Men väl utförd utvärderingäven själva utvecklingsprojektets resultaten av

får betydelse för den reguljära lokala verksamhetens utveckling först detnär
finns jämförbar kunskap vilka resultat redan uppnås inom reguljärom som
verksamhet. tillDet vissoär olika försöksverksamhetså,yttermera att typer av
endast bör leda till förändring reguljär verksamhet kunnat visa attav om man
de arbetsmetoderna bättre de traditionella.är brist sådan informationän I pånya
riskerar det enbart bli graden entusiasm, karisma och entreprenörskapatt av

direkta resultatjämforelserän blir avgörande för vilka metodersnarare som nya
igenom.slårsom

allvarligaDessa brister både i vetenskapligt styrd kunskapsbildning ioch lokal
kunskapsutveckling inom det sociala området långtifrån unika för Sverige.är

nyligenI utgiven antologi internationellt socialt arbete sammanfattaren om
tongivande forskare inomnågra området situationen följandepå sätt:

....the profession lacks systematic empirical Validation of its practice
strategies. Ongoing evaluation of social interventionswork betoseems

desperate need all the world.a over
Hokenstad, Khinduka, Midgley 1993:187

behov stöd till resultatorienterad kunskapsutvecklingFortsatt inomav en
socialtjänsten

Denna problemanalys pekar behov fortsatt stöd i olika former tillettmot av
kunskapsutveckling sociala arbetetsdet värde för klienter brukare.ochom
Svagheterna i kunskapsbildning och och resultatorienterad verksamhetsutveck-
ling, svenskabetydande inom den socialtjänsten,är inom delaräven stora av
individ- familjeomsorgen, denoch där välutbildade personalen finns.mest
Dessa svagheter utmärker dessutom olika samtliga de viktiga därsätt arenor
sådana utvecklingsprocesser bör ske den lokala verksamheten, forskningens-
och forskarutbildningens inriktning grundutbildningen kommandesamt av
yrkesutävare och förefallerde resultera kraftlöshet införi en gemensam
kraven konstruktivt utvecklingsarbete.på

innebärDet relativt omfattande insatser krävs för vända denna utveck-att att
ling och insatserna måste och planeras med långsiktigt förändringsar-att ettses
bete i åtanke. Erfarenhetsmässigt samspeletdet dynamiska mellan deutgör tre

forskning, utbildning och ipraktik den viktiga drivkraften denna typarenorna
utvecklingsprocesser. Det det riktasönskvärt insatser samtligagör att motav

dessa verksamheter och särskilt forsk-stöd till bättre samspel mellanatt ettges
ning och praktik i socialt arbete. Insatser med sådan bredd berör flera aktörer,
såväl lokal nationellpå på nivå.som

finns anledningDet särskilt betona behovet utvecklingsinsatser inomatt av
några med varandra sammanhängande områden grundläggande betydelse förav
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tidigareområde, jagsocialt arbete. sådantresultatorienterat Ettett sommer
gällerandra underlagsrapporter,till insatser diskuteras iberört och där förslag

ledningsorganisationsociala verksamhetenskompetensstöd inom denbehovet av
iprofessionella arbetet, blkvalitetssäkring detuppföljning ochrörande aav

erfa-sakligt underbyggdakommunikation spridningochsyfte underlättaatt av
följande1993. börmetoder Törnvall Därutöverolika arbetssätt ochrenheter av

områdentvå nämnas:

begreppsapparatanpassadUtveckling till arbetet gemensamav en

till resultat-utvecklingenbasala området gällerDet första och ettmest enav
terminologi tillhörandeochanpassad begreppsapparatorienterat arbetssätt samt

operationalise-dokumentationssystem, dvsmätinstrument ochempiriska ev
enhet-i styckennärvarande saknas långaringar Förbegreppsapparaten. enav

accepterad, och någor-någorlundalig, bland de yrkesverksamma gemensamt
basalavariationer ibeskriva innehållsliga såterminologi förlunda varierad att
resul-begreppetinnebörder det viktigainsatser eller olikabegrepp avsom

insatserna inomdokumentationenden lokalaSå hel deltat. är t avavex en
verksarnhetssta-den officiellaoch huvuddelenindivid- familjeomsorgenoch av

Studier verksamhetSocialtjänstlagen.beslut enligttistiken uttryckt somavsom
Minnesotamodellenterminologi,substantiellkan beskrivas med något t exmer

ekonomisktbistånd, antyderinomUppsalamodelleninom missbrukarvården eller
arbetssätt, vilketinom ochi konkret innehållinomvariationer ettstora samma

egentliga resul-metodernasmöjligheterna dra slutsatserkraftigt minskar att om
medvadenighetdokumenteradLikaså saknas i det närmastetat. avsesom som

servicekva-den ki huvudsakk klienteffekter ochresultat i äventermer av sav s
liteten.

utbildningsinsatserforsknings- ochunderlättautveckling kommersådanEn att
utveck-förkvalitetssäkringsarbete ochlokalabåde för deetoch nödvändigär

socialtjänstensrörandegod kvalitetverksamhetsstatistiknationelllingen avav
insatser och resultat.

Efterbetydelsefulla.Socialstyrelsen,från nationella aktörer, ärInsatser t ex
idock såverksamhetsområden bör strävanförebilder från andra storattvara

olika yrkesgrup-företrädare för deledandemöjligt involverautsträckning som
stödjaoch därmedpraktik, i detta arbeteutbildning ochforskning,frånperna,

praktik.forskning ochsamspel mellanbättreett

resultatarbetetsdet socialautvärderingarvetenskapligaSystematiska urav
klientsynpunlct

professio-denvälfärdstjänstesektorn ärinom alla delarIdealsituationen attav
for-praktiken, utbildningen ochdelar bestårnella strukturen, tunga avvars
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skningen för uppgiften utveckla och långsiktigt under-tar gemensamt attansvar
halla kunskapsbas för olika delar det sociala arbetet ochen gemensam av
kontinuerligt söka förbättra verksamheten vetenskapligt arbete och lokaltgenom
utvecklingsarbete.

Den vetenskapliga utvärderingsuppgiften viktig iär detta sammanhang. Den
handlar utveckla och teorier och begrepp förpröva behandlingsarbeteattom
och andra åtgärder och forskning och utvärdering deras praktiskagenom av
tillämpning erbjuda systematiska kunskaper insatsernas värde för klienter-om

underlag för val behandlingsmetoder och arbetsätt. Därmed främjasna, som av
systematisk prövning och utvärdering metoder och arbets-en mer process av av
densätt idag ofta tillämpasän i det lokala arbetet, där oprövade och sub-som

jektiva uppfattningar, sakliga och jämförandeän undersökningarsnarare av
gamla och metoders resultat, vilka arbetssättavgör tillämpas ochnya som
sprids.

En utprövning arbetsmetoderna, särskilt arbetsmetoder, harnoggrann av nya
betydelse flerapå liggerDels här det instrumentellasätt. värdet inteattav man

fog, i form belagt förbättrade resultat, byter arbetssätt med deutan kostnaderav
i form omorganisation, personalutbildning sådant kan innebära. Delsav mm
finns också det behandlingsetiska värdet endast mindre del klienter-attav en av

för experimentutsätts med arbetssätt och då under rigorös kontroll.na nya
I det avseendet finns tydliga fördelar jämfört med naturligastorasenare ex-
periment systematisk kontroll konsekvenserna for klienterna.utan Ettav
aktuellt exempel berör landetsmånga socialbidragstagare, i och med attav nya,

utvärderade modeller för ekonomiskt bistånd i snabb takt vinner inträde.
Syftet med vetenskapliga utvärderingar det sociala arbetets resultat alltsåav

skapa någorlunda tillförlitligt kunskapsunderlag expertkunskapstypatt ett av som
generellt stöd i det praktiska arbetet och bas for vidare lokalt utvecklingsarbete
och lokala uppföljningar för utbildning i socialt arbete. Vid lokala uppfölj-samt
ningar försöksverksamheter finns sällan möjligheter bearbetaav attmm pro-
blemställningen effekterna olika metoder och arbetssätt tillräckligt grund-om av
ligt. svårigheterna gäller flera områden, alltifrån möjligheterna få tillräckligatt
variation i insatserna, tillräckligt omfattande material, möjligheterna jämföraatt
med inte blir föremål för insatser, och följa klienter ochattpersoner som
brukare under tillräckligt lång tid mm.

Sådana studier bör kunna utföras med hjälp de väl kända forskningsmedel-av
ler tillämpad karaktär ofta kallas klinisk forskning eller behandlings-av som
forskning och det förekommer många beprövade varianter. De tillämpasvarav
dock i liten utsträckning inom den svenska forskningen i socialtytterst arbete
och ovanliga inom internationellär även forskning i socialt arbete. Denna
forskningsinriktning har varit för kritik inom allmän samhällsvetenskap,utsatt
baserad dess tillämpningpå inom andra praktikområden, främst inom medici-att

ofta skett i studier mycket begränsade praktikermetoder och mednen, av
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och hårdamycket resultatkriterier. En sådan begränsad tillämpningsnäva
ligger dock inte i den vetenskapliga grundstrukturen, systematiskäven om mer
tillämpning forskningsdesigndenna inom socialt arbete kräver internt dis-av
ciplinärt utvecklingsarbete vad gäller den metodologiska repertoaren.

Sammanfattningsvis bör enligt min uppfattning särskilda ansträngningar göras
för stödja vetenskapliga utvärderingar olika metoder och arbetssätt inomatt av
socialtjänsten. Formerna för detta stöd bör bli föremål för mer noggranna
överväganden vad varit möjligt här. aspekter skall dockän Två nämnas:som

Organisatoriska aspekter

Dessa studier inte utföraskan med resultat vetenskapligt skoladgott utan att
involverad.personal starkt Kraven vetenskaplig skolning och erfarenhetär på

motiverar denna empiriska studier form tilläm-betraktasatt typ av som en av
forskning.pad

Generellt organisatoriskagäller den förläggningen tillämpade forskni-att av
ngsinsatser varierar mellan olika samhällssektorer. Exempelvis förläggs be-
tydande delar tillämpad teknisk forskning utanför traditionella forsknings-av
institutioner. tillämpad forskningMen i syfte förstärka expertkunskapernaatt
inom välfärdstjänstesektorn bedrivs andra sidan i relativt utsträckningå stor
inom forskarsamhället, främst medicinsk forskning, tack denäven om vare
organisatoriska samordningen mellan klinisk verksamhet och forskning vissapå
institutioner, kan ligga såväl inom forskarsamhället. Bristensägas utomsom
på vetenskapligt tänkande i den praktiska verksamheten sannoliktdetgör ytterst
svårt i dagsläget utveckla motsvarande stabil samordning dennaatt en mer av
karaktär inom socialtjänsten. hittillsvarande bristen förDen på engagemang
denna forskningsinriktning forskningsinstitutionernafrån i socialt arbete detgör

rekommendera utökat stöd till dessa.svårt att
Särskilda forskningsinstitut nationell nivånationellt stöd inter-på ärcentra en

relativt vanlig organisationsform. börjar finnas vissa utländskanationellt Det nu
erfarenheter sådant organisera vetenskapliga utvärderingar detsätt attav av
sociala arbetets resultat, bl i Storbritannien, USA och Norge och Tysk-ävena

Socialstyrelsensland. finska omorganisation FoUinstituttill nationelltDen ett
Ävenytterligare exempel. erfarenheterna hittills begränsade börär ärett om

de kunna användas underlag för svenska överväganden se Cheethamtsom ex
1994. Särskilt bör den norska FOUinstitutsstrukturen det socialapånämnas

utviklingssenterbarnavårdsområdet med nationellt institut Barnevernetsett
och regionala kompetenscentra.tre

organisation, specialinriktad vetenskapliga utvärderingarEn särskild mot av
det sociala resultat, komplement till existerande forskningsinrikt-arbetets som
ningar inom socialt arbete, har kort sikt fördelen den påskyndar denpå att nu
alltför permanentninglångsamma kunskapsutvecklingen. lång sikt löperPå en
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sådan organisation den vetenskapliga kunskapsutvecklingen emellertidav en av
risken försvåra dynamiskt och kumulativt samspel mellan forsk-att snarast ett
ning, forskarutbildning, praktik grundutbildning i socialtoch arbete.

Finansiella aspekter

Oberoende de organisatoriska formerna för stödet till sådan kunskaps-av en
utveckling finns anledning vissabetona särskilda svårigheter utvecklaatt att
denna forskningsinriktning. sammanhänger både med sociala arbetetsDe det
svårfångade karaktär de mellanoch skotten forskning ochnärmast vattentäta
praktik och internationellpåverkar både svensk och forskning i socialt arbete.

Vetenskapliga utvärderingar i dagslägetställer krav intensivt ochpåstora
omfattande förberedelse- och utbildningsarbete. kan både handlaDet attom
höja forskarnas sakkompetens och förbereda och motivera involveradeatt
praktiker för de ingrepp reguljärai den verksamheten studierna medförsom
och de krav dokumentation studierna jämförelsepå ställer. En kan görassom
med klinisk medicinsk forskning. oftakan projekten bedrivasDär av personer

kombinerar vetenskaplig och klinisk erfarenhet, inom forskningsinstitutio-som
har direkt tillgång till patienter och till personal, från andraävensomner

yrkeskategorier, grund kliniska forskningens omfattning, harpå densom av
erfarenhet delta i olika delar försöksverksamhet och informations-stor attav av

insamling.
Huvudsyftet utveckla generell expertkunskap inom socialt arbeteatt mer

medför vidare forskningen inte kan utvärderinggenomgående betraktasatt som
lokalt utvecklingsarbete, eftersom det inte givet utvärderingen kanär attav

knytas till särskilda lokala intressen eller önskemål utvärderingsinsatser.om
Enskilda därför inget tydligt egenintresse bli beforskadekommuner har attav .

forskningsrådDet också tveksamt berörda eller institutioner, givet derasär om
breda ansvarsområden och begränsade kan motiveras sågöraattresurser,

betydandekraftfulla insatser for forskning i socialt arbete, särskilt delsom en
behövs kompensation till den praktiska verksamheten.av resurserna som
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