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Svarsblankett till remiss rörande
Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete.
Kunskapsstöd för personal på HVB för barn och unga
Instruktioner
Denna svarsblankett innehåller fyra delar:
1. Plats för uppgifter om den organisation som lämnar synpunkter
2. Skattningsfrågor om utkastet till kunskapsstöd med särskilda frågor om
bilagor
3. Fråga om utbildningsmaterial
4. Plats för fritt skrivna synpunkter om kunskapsstödet

Uppgifter om organisationen som lämnar synpunkter
Namn på myndighet/organisation
Vårdföretagarna

Namn och telefonnummer till dig som har fyllt i blanketten för organisationens
räkning
Karl Rydå, 0761413160

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

SOCIALSTYRELSEN

2019-04-12

Skattningsfrågor om utkastet till kunskapsstödet
Vi ber er skatta innehållet i det utkast ni har fått ta del av utifrån nedanstående
frågor. Sätt en markering i någon av kryssrutorna (som motsvarar en skala) där
endast de yttersta svarsalternativen finns angivna: 1= motsvarar inte alls, 6=
motsvarar helt.
I vilken grad motsvarar kunskapsstödet era förväntningar på att vara till
nytta/ge stöd för HVB i arbetet med omsorg och gränssättning?
☐1 Motsvarar inte alls
☐2
☐3
☐4
☒5
☐6 Motsvarar helt
Vad kan förbättras i kunskapsstödet som helhet eller i någon del för att omdömet
ska bli högre? Saknas t.ex. juridisk vägledning kring vanligt förekommande
gränssättningssituationer? Finns motstridigheter mellan avsnitten? Ser ni några
risker med innehållet i vägledningen?

I vilken grad motsvarar kunskapsstödet era förväntningar på att vara till
nytta/ge stöd för HVB i arbetet med våldsförebyggande arbete?
☐1 Motsvarar inte alls
☐2
☐3
☐4
☒5
☐6 Motsvarar helt
Vad kan förbättras i kunskapsstödet som helhet eller i någon del för att omdöme
t ska bli högre? Saknas t.ex. juridisk vägledning? Ser ni några risker med innehållet i vägledningen?
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I vilken grad motsvarar kunskapsstödet era förväntningar på att ha ett relevant innehåll?
☐1 Motsvarar inte alls
☐2
☐3
☐4
☐5
☒6 Motsvarar helt
Vad kan förbättras i kunskapsstödet som helhet eller i någon av delarna för att
omdömet ska bli högre? Inkluderas t.ex. alla grupper av barn/unga? Är stödet
relevant för olika typer av HVB?

I vilken grad motsvarar kunskapsstödet era förväntningar på att vara läsbart, ha ett tillgängligt språk?
☐1 Motsvarar inte alls
☐2
☐3
☐4
☒5
☐6 Motsvarar helt
Vad kan förbättras i kunskapsstödet som helhet eller i någon av delarna för att
omdömet ska bli högre?

I vilken grad motsvarar bilaga 1 era förväntningar på att ha ett relevant innehåll och att vara till nytta/ge stöd för HVB?
☐1 Motsvarar inte alls
☐2
☐3
☐4
☒5
☐6 Motsvarar helt
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Vad kan förbättras i bilaga 1 för att omdömet ska bli högre?

I vilken grad motsvarar bilaga 2 era förväntningar på att ha ett relevant innehåll och att vara till nytta/ge stöd för HVB?
☐1 Motsvarar inte alls
☐2
☐3
☐4
☒5
☐6 Motsvarar helt
Vad kan förbättras i bilaga 2 för att omdömet ska bli högre?

I vilken grad motsvarar bilaga 3 era förväntningar på att vara en transparent och begriplig beskrivning av Socialstyrelsens arbetsprocess?
☐1 Motsvarar inte alls
☐2
☐3
☐4
☐5
☒6 Motsvarar helt
Vad kan förbättras i bilaga 3 för att omdömet ska bli högre?

Fråga om utbildningsmaterial
Socialstyrelsen ska ta fram en s.k. studiehandledning utifrån kunskapsstödet,
med diskussionsfrågor och gemensamma reflektioner, som stöd för utbildning av
personalgrupper.
Lämna gärna förslag på vad som är viktigt att ta fasta på i ett sådant utbildningsmaterial. Obs, frågan gäller inte den individuella webbutbildning som också tas
fram inom ramen för uppdraget.
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Viktigt att fokusera på de målkonflikter/gränsdragningar som kan uppstå
gällande barnens/de ungas rättigheter och personalens möjligheter att
agera/lösa konflikter/svåra situationer. Fokus bör också ligga på andra
gränsdragningar gällande vad som är vårdnadshavares/socialnämnds/HVB-personals roll och ansvar.

Fritt skrivna synpunkter om kunskapsstödet

Relevant genomgång av lagrum och regler som styr HVB. Också bra genomgångar av rättigheter och skyldigheter och hur HVB-personal får och
bör agera i olika situationer.
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