
SALONG 1 

 

9.00 – 9.10_ Välkommen till Socionomdagen i nordväst 2019! 

FoU-chef Gunilla Avby inleder. 

 

9.10 – 9.35_ Min utredning – Ungdom  

Upplands-Bro har samarbetat med Maskrosbarn för att, i samråd med 
ungdomar, ta fram ett material som förklarar och synliggör 
utredningsprocessen för ungdomar. Syftet är att ungdomar ska bli mer 
delaktiga och informerade i sin kontakt med socialtjänsten. Detta är en 
fortsättning på arbetet med ”Min utredning”. Sara Stenström 

paus 5 min 

9.40 – 10.05_ Systematisk uppföljning med UBU 

Enheten för ensamkommande barn & unga i Sollentuna berättar om hur 
de började med uppföljningsverktyget UBU, fördelarna de såg och hur 
detta återspeglade vilket fokus de behövde ha i fortsatt handläggning. 
Simon Wallenberg, Mariam Al-Shegagi 

paus 5 min 

10.10 – 10.35_ iRiSK – risk- och skyddsintervjuer för barn i 
familjer med våld 

Sigtuna är en av få utvalda kommuner som erbjudits att delta i 
Socialstyrelsens satsning att öka möjligheterna för barn, i familjer där 
det förekommit våld, att få insatser som svarar mot deras behov av 
skydd, stöd och behandling. Om utmaningar och fördelar i arbetet med 
iRiSK. Jeanette Schullerqvist   

paus 5 min 

10.40 – 11.05_ ”Det enda sättet att få tyst på henne är att hålla 
för munnen” 

Om hur Solna möter och arbetar med våldsutövare som utsätter 
närstående för våld. Hannah Lindman 

paus 5 min 

11.10 – 11.35_ Teambaserat utredningsarbete – 
Mölndalsmodellen 

Teambaserat arbetssätt handlar om snabb kontakt med familjen vid 
anmälan/ansökan, ökat fokus på familjens egna lösningar och närmare 
arbetsledning. Järfällas BoU-enhet delger sina erfarenheter. Erika 
Fransson, Hanna Nylander & Louise Asplund 

paus 5 min 

11.40 – 12.05_ Säkerhetsteam på BoU-skyddsenheten   

Sundbybergs arbete med skydd- och säkerhetsplaneringar i högrisk och 
placeringsnära ärenden. Reza Rashidi-Moghadam, Maria Olofsson, Pia 
Zetterberg, Isabel Bjordal, Torbjörn Dahl, Fadime Ayranci 

LUNCH PÅ EGEN HAND 

13.00 – 14.25_ Tillitsskapande arbete i utsatta områden  

Stefan Holgersson kallar sig forskare, polis och visselblåsare. Han         
har arbetat på över 100 polisstationer och hans forskning har fått       
stor uppmärksamhet. Stefan är fortfarande aktiv polis i den 
operationella verksamheten. Som forskare undersöker han bl.a. 
tillitsskapande arbete i socioekonomiskt utsatta områden. 

paus 5 min 

14.30 – 16.00_ FILM: The Wolfpack        

Prisbelönt amerikansk dokumentär från 2015. 

De sex bröderna Angelu har i princip aldrig lämnat den lägenhet i New 
York som de vuxit upp i. Istället har de lärt sig förstå sin omvärld via 
filmer. Med stor inlevelse och fantasi har de återskapat scener från sina 
favoritfilmer. Och det var under en sådan inspelning som bröderna 
bestämde sig för att rymma. Regi: Crystal Moselle. 

Se trailern här! 

 

SALONG 2 

 

9.10 – 9.35_ Vuxenenhetens arbete med IBIC   

Vuxenenheten i Solna införde IBIC vintern 2019. Det  är den första 
kommunen som inför IBIC inom socialpsykiatri och missbruk. Hur 
fungerar det? Vad är för- och nackdelar med IBIC? Om förarbetet, 
implementeringen och aktuellt läge för Vuxenenhetens arbete i IBIC. 
Emilia Kägu 

paus 5 min 

9.40 – 10.05_ Spelmissbruk – från prevention till behandling  

Hur får man arbetet med spelmissbruk att hänga ihop från ANTDS-
strategin till behandlande insatser? Järfälla bygger insatskedjor från de 
förebyggande insatserna till de behandlande insatserna, där olika 
aktörer har olika roller. Mikael Skaghammar & Boel Hildebrandt 

paus 5 min 

10.10 – 10.35_ Öar i samverkan  

Ekerö kommun och aktörer i det civila samhället gick samman 2016 
för att välkomna nyanlända invånare, skapa mötesplatser och 
underlätta för delaktighet och gemenskap i lokalsamhället. Utifrån det 
har det byggts en modell för att utveckla samverkan med 
civilsamhället även på andra områden. Riccard Slettengren Badiali 

paus 5 min 

10.40 – 11.05_ Taligenkänning - erfarenheter från ett 
pilotprojekt 

På Ekerös barn- och ungdomsenhet har man prövat dokumentation 
med hjälp av taligenkänning, som innebär att text talas in istället för 
att skrivas. Hur fungerar verktyget, hur påverkar det dokumentations-
arbetet och vilka lärdomar man dragit från testperioden? Caroline 
Håkansson, Nin Blanck & Mathias Elmersjö  

paus 5 min 

11.10 – 11.35_ SAMRE-modellen  

Om ett nytt praktiskt verktyg som förenklar arbetet med sjukskrivna 
utan sjukpenning. Verktygets paroll är: ”Rätt person med Rätt 
underlag till Rätt myndighet”. Elsa Lundqvist, Samordningsförbundet 
Sollentuna – Upplands Väsby - Sigtuna 

paus 5 min 

11.40 – 12.05_ Ju förr desto bättre – hembesök till nyblivna 
föräldrar 

… och till dem som fått sitt första barn i Sverige. Lokala erfarenheter 
av hembesök som utgår från en Familjecentralen i Sollentuna. Annica 
Danielsson, Elisabeth Bakerød, Omar Ahmed & Anna Gärdegård  

 

 

 

I FOAJÉN 
 

Fem Trianglar 

 

Kom och pröva ett verktyg som stärker analysen i 
barnavårdsutredningar! 

 

Fem Trianglar hjälper dig att väga risk- och skyddsfaktorer mot 
varandra, formulera en hypotes om vad som orsakar sociala problem 
och avgöra vad som kan åstadkommas för att förbättra barns 
situation. Fem Trianglar kompletterar BBIC genom att låta BBIC-
triangeln följa med genom hela analysen. Stanna till i foajén och pröva 
Fem Trianglar!  

Henrik Karlsson, FoU Nordväst & Järfälla Barnenhet 

Agneta Mönefors Berntell, FoU Nordväst & Järfälla Barnenhet 

 

 

https://www.imdb.com/title/tt2415458/videoplayer/vi2061351449

