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Vårdanalys har publicerat två rapporter om den sociala barn- och 
ungdomsvården



Vad är syftet med en gemensam struktur för uppföljning?



Viktiga områden ur barnens perspektiv



Vi föreslår tre delar som bör ingå i en nationell struktur för uppföljning

 Viktiga områden ur barnens perspektiv

 Grundläggande uppgifter för systematisk uppföljning

 Övergripande kvalitetsdimensioner



Lika läge för alla – jämlikhet i beslut om insatser inom sociala 
barn- och ungdomsvården?

• 223 beslutsunderlag sammanställda enligt BBIC

• En medelstor kommun, fyra mindre kommuner, samt tre 
stadsdelar i en storstad

• Förstagångsutredningar efter anmälan av 
anmälningsskyldig personal

• Skillnader mellan pojkar och flickor, kontrollerat för olika 
bakgrundsfaktorer



223 barn utreds

103 barn bedöms ha 
behov av insatser

60 barn beviljas
insatser

Få beviljas insatser vid förstagångsutredning



Färre insatser till pojkar med utländsk bakgrund
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Skillnader i samtycke förklarar uppkomsten till skillnader i beslut
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Vi kan se att det finns brister i hur barnets röst ges plats i utredningarna 
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• Förbättrade förutsättningar för lokalt 
uppföljnings-, analys- och förbättringsarbete

• Det finns flera hinder för kommunernas arbete 
med uppföljning och verksamhetsutveckling

Våra huvudsakliga slutsatser om dagens uppföljning och framtida behov

Vi ser att Därför ser vi behov av

• En nationell struktur för uppföljning, som 
tydligt inkluderar det som barnen tycker är 
viktigt, och som snabbt kan införas

• Det saknas grundläggande uppgifter för en 
ändamålsenlig uppföljning 

• Det finns ingen samlad bild av vården och 
omsorgen ur barnens perspektiv

• Uppföljningen av tillgänglighet, effektivitet och 
jämlikhet brister 
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