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Variabler för systematisk 
uppföljning i BBIC 

Bakgrund 
BBIC tillhandahåller en nationellt enhetlig struktur för utredning, genomfö-

rande och uppföljning i den sociala barn- och ungdomsvården. I syfte att 

stärka förutsättningarna för att skapa kunskap om sociala barn- och ung-

domsvårdens processer och resultat tillhandahåller BBIC variabler som kan 

följas av socialtjänsten. Målsättningen är att skapa underlag för systematisk 

uppföljning där extra dokumentation för handläggaren minimeras. Det vill 

säga att information i så hög utsträckning som möjligt samlas in i samband 

med ordinarie dokumentation. Några variabler förutsätter att uppgiften regi-

streras separat. Variabellistan bidrar till att stärka e-hälsan genom att den ger 

sociala barn- och ungdomsvården i Sverige möjlighet att mena och mäta 

samma sak.  

Systematisk uppföljning  
Systematisk och fortlöpande utveckling och kvalitetssäkring av verksam-

heten utgör kärnan i ett fungerande förbättringsarbete. Systematisk uppfölj-

ning är därför en viktig del i socialtjänstens kvalitetsarbete och utvecklingen 

av en evidensbaserad praktik. Kärnan i systematisk uppföljning innebär att 

man dokumenterar arbetet med enskilda klienter för att följa upp hur det går i 

det individuella ärendet. Denna dokumentation kan sedan sammanställas och 

analyseras på gruppnivå i syfte att utveckla och förbättra hela verksamheten.  

En väl genomförd kan uppföljning leda till bättre kunskap om de insatser 

som verksamheten erbjuder, hur dessa fungerar och om de är effektiva. De 

kan också leda till bättre kunskap om barnens behov och om de får den hjälp 

som de behöver. 

Om kunskap som baseras på resultat av det egna arbetet samlas med en 

viss systematik kan kunskapsbasen utvecklas till beprövad erfarenhet, som 

kan användas i utvecklingen av verksamheten. På så sätt skapas underlag för 

beslut om insatser, resursallokering och andra prioriteringar. 

En nyckelfaktor för att kunna använda de uppgifter som registreras för sys-

tematisk uppföljning i utveckling av verksamheten är tillgängligheten till in-

formationen. Förutsättningarna för att få nytta av det arbete som lagts ned på 

att registrera uppgifter är att informationen är lätt att få tillgång till, lätt att 

sammanställa och att den ägs av verksamheten själv. 

Nytta på flera nivåer 
Nyttan och användningen av systematisk uppföljning kan urskiljas på flera 

nivåer: i det direkta arbetet med klienter (individuell uppföljning), på verk-

samhetsnivå för att utveckla kvalitetsarbetet (verksamhetsuppföljning) och på 

nationell nivå i form av exempelvis offentlig statistik (nationell uppföljning). 
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Individuell uppföljning 
Grunden i systematisk uppföljning är uppgifter om det individuella barnet. 

Genom den systematiska uppföljningen går det att följa om insatser genom-

förts, slutförts eller om det finns ytterligare behov som behöver tillgodoses.  

Verksamhetsuppföljning 
När uppgifter från systematisk uppföljning på individuell nivå sammanställs 

ger det kunskaper om en verksamhet. När handläggningsprocessen följs upp 

genereras kunskap om verksamhetens målgrupper, vilka insatser som an-

vänds och resultat av dessa insatser. När resultatet av det egna arbetet blir 

tydligt kan det ge chefer och medarbetare inspiration och motivation till att 

initiera och genomföra förändringsarbete. 

Nationell uppföljning 
Uppgifter som samlas in genom systematisk uppföljning på individuell nivå 

kan användas för offentlig statistik som samlas in i enlighet med Socialstyrel-

sens föreskrifter (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att 

lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga. 

Planera systematisk uppföljning 
Läs också publikationen Användarstöd för systematisk uppföljning med stöd 

av BBIC-variabler som finns att ladda ned på Socialstyrelsens webbplats. 

Generell information om BBIC 

variablernas användning 
Om en kommun har behov av att följa ytterligare variabler eller önskar för-

djupa informationen är det möjligt att göra det. Det är emellertid viktigt att 

om en variabel fördjupas med mer detaljerade värdemängder behöver dessa 

kunna härledas till den ursprungliga värdemängden. 

När variablerna behandlas är det viktigt att göra en bedömning om det 

motsvarar användningsområdet för variabeln. Bedömningen ska utgå från 

bland annat regelverket för personuppgiftsbehandling. Det vill säga att inte 

fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen 

med personuppgiftsbehandlingen får behandlas. När det gäller variabeln om 

ensamkommande barn har Socialstyrelsen inte sett något hinder mot att an-

vända variabeln för ändamålet officiell statistik, HSLF-FS 2016:3. Om varia-

beln används i ett annat sammanhang än i enlighet med föreskriften ska en 

bedömning göras utifrån den aktuella situationen.  

Variabellistans utveckling 
De variabler som ingår i variabellistan kommer att utvecklas beroende på 

olika faktorer. Vissa variabler är kopplade till de uppgifter som efterfrågas i 

den nationella statistiken. Dessa förändras när det kommer nya eller föränd-

rade föreskrivna krav på kommunerna att lämna statiska uppgifter. Variabler 

kan tillföras eller förändras utifrån användarnas behov och erfarenhet från 

användningen av variablerna vid systematisk uppföljning. Ett exempel på en 

variabel som kan komma att utvecklas är ”identifierad utsatthet”.  
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Läsanvisningar 

Variabellistan har delats upp i ett antal tabeller, fördelade på de processteg 

som finns beskrivna i BBIC och som i sin tur bygger på den nationella in-

formationsstrukturens processteg för socialtjänst. Variablerna är fördelade på 

de processteg där informationen bör finnas tillgänglig. Varje processteg har 

sin rubrik. Som underrubriker finns kunskapsområden som bakgrundsuppgif-

ter, delaktighet, rättssäkerhet, samverkan och kunskap. 

 

Varje tabell har fem kolumner: 

Variabel 
-visar namnet på variabeln 

Värdemängd 
- beskriver de värden och mått som variabeln kan ha 

OS 
-Offentlig statistik. Markering i kolumnen betyder att variabeln ingår i den 

offentliga statistik som samlas in i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter 

(HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska 

uppgifter om insatser för barn och unga. I föreskriftens bilaga finns två tabel-

ler med uppgift och uppgiftsnummer. Uppgiften återfinns som variabel i vari-

abellistan. Föreskriftstabellen Uppgifter om insatsen benämns i variabellistan 

som A med tillägget uppgiftsnumret. Tabellen Uppgifter om placeringen be-

nämns B. 

VUF 
-Verksamhetsuppföljning och forskning. Markering i kolumnen betyder att 

variabeln föreslås användas inom systematisk verksamhetsuppföljning och 

kan komma att bli aktuell för framtida forskning.  

Kommentarer 
-Kolumnen används för att kommentera och förklara variabeln med tillhö-

rande värden. I kommentarskolumnen finns också en hänvisning till var i de 

olika instansmodellernas klasser och attribut som informationen finns beskri-

ven. Hänvisningarna är antingen till klasser som redan finns som en del av ett 

dokumentationsstöd eller till den klass som beskriver hur information som 

ligger utanför dokumentationsstöden kan lagras. För varje variabel finns det 

finns hänvisningar till instanser av klasser och attribut med formen  

{XXX YY : ZZ.WW=ev värde} 

XX är namnet på instansmodellen. Oftast processteget. T ex Akt för Aktu-

alisera 

YY är namnet på instansens namn.  

ZZ är informationsklassen namn 

WW är attributets namn samt ev värde 
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Ett exempel: 

 

{Besl Underättelse om beslut  :  Aktivitet.kod=XAC 40 ZZ} 
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Variabler för systematisk uppföljning 

Processteg Aktualisera 

Bakgrundsuppgifter  
 

Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Kön 1. Pojke 

2. Flicka 

A5 X Med kön avses juridiskt kön.  

{GU Brukare : Person.kön} 

Födelsedatum ÅÅÅÅMMDD  X Oftast är det enklast att härleda födelsedatum från personnumret. Tänk dock på 

att alla personnummer inte alltid har rättfödelse datum samt att samordningsnum-

mer och andra tillfälliga id inte alltid är kopplat till födelsedatum. 

{GU Brukare : Person.person-id} 

Personnummer ÅÅÅÅMMDDNNNN A3/A4/B2/B3 X Om personnummer eller samordningsnummer 

inte finns, ska ett tillfälligt id-nummer anges. 

Det ska skapas av kommunen och bestå av 

födelsedatum följt av T och 3 slumpmässigt utvalda siffror. 

{GU Brukare : Person.person-id} 

 

Vårdnadshavare, 

god man för ensam-

kommande 

A. Båda föräldrarna 

B. Endast mor 

C. Endast far  

D. Särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

E. God man för ensam-

kommande barn 

F. Vårdnadshavare 

saknas och god man 

 X Med förälder, mor och far avses biologiska föräldrar eller adoptivförälder. Det kan i 

vissa fall finnas två särskilt förordnad vårdnadshavare. 

{VL Variabler : Observation.typ= 1.1 och .värde=(VL Variabler värden=1)}  
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Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

för ensamkommande 

har inte förordnats (av-

ser barn yngre än 18 

år) 

G. Ej aktuellt, den 

unge myndig 

Boendesituation 1 = bor hos modern 

2 = bor hos fadern 

3 = bor hos båda för-

äldrarna 

X=växelvis boende 

4 = bor i eget boende 

5 = placering enligt 4 

kap. 1 § SoL (barn un-

der 18 år) 

6 = placering enligt 

LVU 

7 = kvar i det som tidi-

gare var familjehem 

med vårdnaden över-

flyttad till familjehems-

förälder 

8 = kvar i det som tidi-

gare var familjehem 

och adopterad av fa-

miljehemsförälder 

9 = placering enligt 4 

kap. 1 § SoL – nytt be-

slut p.g.a. att den 

unge fyllt 18 år 

10 = annan 

 X Med förälder, modern och fadern avses biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar. 

Med växelvis boende avses att barnet bor minst 12 dagar per månad hos den för-

älder där barnet inte är folkbokförd. 

{VL Variabler : Observation.typ= 1.2 och .värde=(VL Variabler värden=2)} 
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Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Ensamkommande 

barn 

0-ej ensamkommande 

1-ensamkommande 

A6 

 

 Med ensamkommande barn avses barn och unga som vid ankomsten till Sverige 

från ett annat land var under 18 år och skilt från båda sina föräldrar eller från nå-

gon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe och detta fortfa-

rande gällde när barnet första gången placerades enligt SoL eller LVU. 

 

{VL Variabler : Observation.typ= 1.3 och .värde=(VL Variabler värden=3)} 

Nyinvandrat barn Ja  

Nej 

 X Definitionen är hämtad från SKLs Nyckeltal med barn och unga i fokus. Med nyin-

vandrad avses barn som invandrat till Sverige och blivit folkbokförda första gången 

inom fyra år före registreringstidpunkten.  

{VL Variabler : Observation.typ= 1.4 och .värde=(VL Variabler värden=ja, nej)} 

 

Rättssäkerhet 
Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Typ av aktualisering Ansökan 

Anmälan 

Information på annat sätt 

 X Värdet är det som startade processen eller ärendet. Det kan senare 

ha tillkommit mer information men det påverkar inte denna variabel. 

{Akt Aktualisering : Aktivitet.kod=VL Aktualisera} 

Tid för förhandsbedömning vid an-

mälan  

Antal dagar  X Endast aktuellt då det inkommit en anmälan. Antal dagar=datum för 

beslut om att inleda utredning eller inte-ankomstdatum för anmälan. 

Om datum för beslut och ankomstdatum är samma dag eller dagen 

efter räknas det som en dag. 

{Akt Inleda utredning : Beslut.tidpunkt} minus 

{Akt Aktualisering : Aktivitet.tid} 

 

Anmälare Vårdnadshavare 

Särskilt förordnad vårdnadsha-

vare 

 X Det kan finnas flera anmälare vilket ger flera svarsalternativ. 

 

{Akt Aktualiserare : Annan person.typ} 
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Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Förälder som inte är vårdnads-

havare 

Annan anhörig 

God man för ensamkom-

mande barn 

Annan privatperson (anonym 

eller namngiven) 

HVB 

Förskola 

Skola/Skolbarnsomsorg 

Elevhälsa 

Ungdomsmottagning 

Mödra- eller barnhälsovård 

Tandhälsovård 

Annan hälso- och sjukvård 

Polis/åklagare 

Migrationsverket 

Socialtjänst i annan kommun 

Annan anmälningsskyldig 

Anonym anmälare 

Annan 

 

 

 

Ansökan gjord av Barnet/den unge 

Vårdnadshavare 

Särskilt förordnad vårdnadsha-

vare 

God man för ensamkom-

mande barn 

 X Det kan finnas flera sökande vilket ger flera svarsalternativ. Om ansö-

kan görs av person med fullmakt anges den person som utgett full-

makten som sökande. 

 

 

{Akt Aktualiserare : Annan person.kod=VL Sökande} 

 

Information på annat sätt Barnet 

Egna iakttagelser/ 

information från annan inom 

nämnden  

Migrationsverket 

 X {Akt Aktualiserare : Annan person.kod=VL Uppgiftslämnare} 
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Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Polis/åklagare 

Domstol 

Kriminalvård 

Annan 

Bekräftat till anmälningsskyldig att 

anmälan tagits emot 

Ja 

Nej 

 X {Akt Bekräftelse på mottagen anmälan : Aktivitet.status=genomförd} 

Muntliga uppgifter har kontrollerats 

med anmälaren 

Ja 

Nej 

 X {Akt Information aktualisering : Observation.typ=muntliga anmälan 

samt .negation=false} 

Bedömning av barnets omedelbara 

behov av skydd har genomförts vid 

anmälan 

Ja 

Nej 

 X Ja betyder att det gjorts samma dag eller nästa dag om anmälan 

kommer in sent på dygnet 

{Akt Omedelbar skyddbedömning : Aktivitet.status=genomförd} 

Beslut om att inleda utredning Utredning inleds 

Utredning inleds inte 

Anmälan tillförs pågående ut-

redning 

 X {Akt Utredning inleds  :  Aktivitet.kod} 

 

Delaktighet 
Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Utredaren har haft samtal med vård-

nadshavare under aktualiserafasen? 

Ja 

Nej 

 X  Avser samtal med en eller flera vårdnadshavare vid ett eller flera tillfällen. 

{VL Variabler : Observation.typ=  1.5 och .värde=(VL Variabler värden=ja, nej)} 

Barnet har haft möjlighet att komma till 

tals under aktualiserafasen. 

Ja 

Nej 

 X {VL Variabler : Observation.typ= 1.6 och .värde=(VL Variabler värden=ja, nej)} 

Barnet har deltagit i, eller erbjudits att delta i, samtal eller möte med socialtjänsten.  

Anmälningsmöte har skett under aktu-

aliserafasen. 

Ja 

Nej 

 X {Akt Information aktualisering : Observation.typ=anmälningsmöte och .status=genom-

förd} 
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Processteg Utreda 

Delaktighet 
Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Utredaren har haft enskilda samtal 

med barnet under utredningen 

Ja 

Nej 

 X Samtal kan genomföras på olika sätt, även till exempel via SMS, telefon eller 

chat. 

{VL Variabler : Observation.typ= 2.1 och .värde=(VL Variabler värden=ja, nej)} 

Utredaren har haft enskilda möten 

med barnet under utredningen. 

Ja 

Nej 

 

 X Med möte menas fysiskt möte. Det kan även ske tillsammans med (stöd)per-

son/er som inte är förälder/vårdnadshavare. 

{VL Variabler : Observation.typ= 2.2 och .värde=(VL Variabler värden=ja, nej)} 

Utredaren har haft samtal eller möten 

med barnet tillsammans med vård-

nadshavaren under utredningen. 

Ja 

Nej 

 X avser samtal eller möte där barnet och  minst en vårdnadshavare har delta-

git. 

{VL Variabler : Observation.typ= 2.3 och .värde=(VL Variabler värden=ja, nej)} 

Utredaren har haft samtal med vård-

nadshavare under utredningen 

Ja 

Nej 

 X {VL Variabler : Observation.typ=  2.4och .värde=(VL Variabler värden=ja, nej)} 

 

 

Kunskap 
Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Standardiserade bedömningsme-

toder har använts vid utredningen 

av barnet 

Ja 

Nej 

 X Med standardiserade bedömningsmetoder avses här ett formulär med i för-

väg fastställda frågor och svarsalternativ och en manual som beskriver hur 

det ska användas. Frågorna bygger på forskning och beprövad erfarenhet. 

Bedömningsmetoden används för att bedöma en situation, funktion och/el-

ler behov och är vetenskapligt prövad. 

{VL Variabler : Observation.typ= 2.5 och .värde=(VL Variabler värden=ja, nej)} 
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Samverkan 
Variabel Mått OS VUF Kommentarer 

Referenspersoner har gett informa-

tion till utredningen. 

Ja 

Nej.  

 X Referenspersoner avser barnets privata och professionella nätverk och andra 

kontakter som inte inryms inom efterföljande kategorier i denna tabell. 

{VL Variabler : Observation.typ= 2.6 och .värde=(VL Variabler värden=ja, nej)} 

 

Medicinsk kompetens har gett  

information till utredningen  

Ja 

Nej 

 X Med medicinsk kompetens avses: sjuksköterska eller läkare och tandläkare. 

{VL Variabler : Observation.typ= 2.7 och .värde=(VL Variabler värden=ja, nej)} 

 

Psykologisk kompetens har gett  

information till utredningen 

Ja 

Nej 

 X Med psykologisk kompetens avses :  psykolog och psykiatriker.  

{VL Variabler : Observation.typ= 2.8 och .värde=(VL Variabler värden=ja, nej)} 

 

Hälsoundersökning har genomförts 

under utredningstiden. 

Hälsoundersökning 

Asylundersökning 

LVU-

läkarundersökning 

 X Flera undersökningar kan ha genomförts vilket ger flera svarsalternativ. 

 

Med hälsoundersökning avses Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn 

och unga som vårdas utanför det egna hemmet 

Med asylundersökning avses Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsö-

kande m.fl. 

Med LVU-läkarundersökning avses läkarundersökning enligt 32 § Lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 

Kan ske här eller under processteg följa upp. 

{VL Variabler : Observation.typ=  2.9och .värde=(VL Variabler värden=ja, nej)} 

 

Tandundersökning har genomförts. Ja 

Nej 

 X Kan även fyllas i under följa upp. 

{VL Variabler : Observation.typ= 2.10 och .värde=(VL Variabler värden=ja, 

nej)} 

 

Pedagogisk kompetens har gett in-

formation till utredningen. 

Ja 

Nej 

 X Med pedagogisk kompetens avses förskollärare, lärare och speciallärare. 

{VL Variabler : Observation.typ=  2.11och .värde=(VL Variabler värden=ja, 

nej)} 
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Analys och bedömning samt grund för beslut 
Informationen som definieras nedan är utgångspunkt för mätning av resultat utifrån barnets utredda behov. Resultatet registreras i Följa upp-

steget. 

 

Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Identifierad utsatthet Hemmiljö 

Eget beteende 

Annan 

 X Kan vara en eller flera värden. Sammantagen bedömning utifrån insamlat 

material.  

{VL Variabler : Observation.typ=  2.12 och .värde=(VL Variabler värden=4)} 

Riskbedömning om barnet far illa 

i nuvarande livssituation 

 

Inte känt 

Ingen eller låg risk 

Något förhöjd risk 

Hög risk 

Mycket hög risk 

 X Se metodstödet s 55. 

{VL Variabler : Observation.typ= 2.13 och .värde=(VL Variabler värden=5)}  

Riskbedömning om barnet riske-

rar psykosocial problematik på 

lång sikt 

Inte känt 

Ingen eller låg risk 

Något förhöjd risk 

Hög risk 

Mycket hög risk 

 X Se metodstödet s 55. 

 

{VL Variabler : Observation.typ= 2.14 och .värde=(VL Variabler värden=5)} 

En eller flera identifierade cen-

trala behov (före mottaglighets-

bedömningen) 

Område eller delom-

råde i BBIC triangeln 

 X Kan vara ett eller flera olika behov. Se BBIC Grundbok s 83 samt BBIC me-

todstöd s 55 

{BU Utredningens frågor : Observation.typ= VL BBIC Triangeln (delområden)}  

OBS! Tänk på att om denna koppling används behöver handläggaren ange 

behov på delområdesnivå. Delområden efterfrågas inte i dokumentations-

stödet. 

 

eller så används en separat variabel för delområden. 

 

{VL Variabler : Observation.typ=  2.15 och .värde=(VL Variabler värden=VL 

BBIC Triangeln (delområden))} 
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Processteg Besluta 

Bakgrundsuppgifter  
Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Vårdnadshavare när beslut 

om insatsen fattades 

A. Båda föräldrarna 

B. Endast mor 

C. Endast far  

D. Särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

E. God man för en-

samkommande barn 

F. Vårdnadshavare 

saknas och god man 

för ensamkommande 

har inte förordnats 

(avser barn yngre än 

18 år) 

G. Ej aktuellt, den 

unge myndig 

A10 X Med förälder, mor och far avses biologiska föräldrar eller adoptivförälder. Endast ett alternativ. 

{VL Variabler : Observation.typ=  3.1och .värde=(VL Variabler värden=1)} 

Datum för beslut om insatsen  ÅÅÅÅMMDD A7/B4  Datum för 

- beslut om placering enligt 4 kap. 1 § SoL av 

person yngre än 21 år, 

- beslut om omedelbart omhändertagande enligt 

6 § LVU, eller 

- dom om vård enligt 2 eller 3 § LVU. 

{Besl Beslut om insats : Beslut.tidpunkt} när {Besl Beslut om insats : Beslut.kod=har beslutskoder som 

överensstämmer med definitionen ovan.} 

 

Datum för beslut om insats ÅÅÅÅMMDD  X Datum för beslut om insats enligt SoL eller LVU. 

{Besl Beslut om insats : Beslut.tidpunkt} 
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Rättssäkerhet 
Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Behov av stöd av socialtjäns-

ten 

Nej 

Ja-Samtycke finns 

Ja-Samtycke saknas 

ej skäl för LVU 

Ja-Samtycke saknas 

ej skäl för LVU, men 

behov finns av upp-

följning inom 2 må-

nader 

Ja-Samtycke saknas 

skäl för LVU 

 X Samtycke betyder att vårdnadshavarna och barn över 15 år samtycker till in-

sats/åtgärd. Om beslut enligt 6 kap 13 a § FB finns är det att jämställa med ett 

samtycke. 

{VL Variabler : Observation.typ= 3.2 och .värde=(VL Variabler värden=6)} 

 

Utredningstid Antal dagar  X Beslutsdatum då utredning avslutas –beslutsdatum för beslut att inleda utredning. 

Om datum för beslut och beslutsdatum då utredning avslutas är samma dag eller 

dagen efter räknas det som en dag. 

{Besl Beslut om insats : Beslut.tidpunkt och .kod= Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 

avslutas} minus {Besl Beslut om insats : Beslut.tidpunkt och .kod= Utredning enligt 

11 kap. 1 § SoL inleds}  

 

 

Bakgrund- typ av insats 
Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Form av insats - beslut om 

öppenvård 

 

Kontaktperson enligt 4 kap 1§ SoL  

Kontaktfamilj enligt 4 kap 1§ SoL 

Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 4 kap. 1§SoL 

Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 22§ LVU 

Behandling i öppna former enligt 22 § LVU 

Strukturerat öppenvårdsprogram enligt 4 kap 1§ SoL 

Övrig öppenvård (öppna insatser) enligt 4 kap 1§ 

SoL  

 X En individ kan få flera öppenvårds insatser samt både 

öppenvård och placering. 

{Besl Beslut om insats : Beslut.kod utifrån värdemängden} 
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Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Form av insats-(beslut om 

placering) 

02-placering enligt 4 kap 1§ SoL 

05-omedelbart omhändertagande enligt §6 LVU 

26-vård enligt 2 eller 3§ LVU 

A8 X {Besl Beslut om insats : Beslut.kod utifrån värdemängden} 

Grund för omedelbart om-

händertagande eller vård 

enligt LVU 

0-ej LVU 

2-brister i hemmiljön (2§ LVU) 

3-den unges beteende (3§ LVU 

4- både brister i hemmiljön och den unges beteende 

(2 och 3 §§ LVU)) 

A9 X {Besl Beslut om insats : Beslut.kod utifrån värdemängden} 

Placeringsform A. Familjehem inkl konsulentstödda familjehem exkl 

nätverkshem 

B. Nätverkshem – dvs familjehemsplacering hos an-

hörig eller annan närstående 

C. Jourhem 

D. Stödboende 

E. Hem för vård och boende (HVB) med offentlig hu-

vudman  

F. Hem för vård och boende (HVB) med enskild hu-

vudman 

G. Särskilt ungdomshem enligt 12 § LVU  

H. Eget hem 

I Annan 

B7 X Bara en placering möjlig. 

{VL Variabler : Observation.typ=  3.3 och .värde=(VL Va-

riabler värden=7)} 

 

Processteg Utforma och genomföra uppdraget 

Delaktighet 
Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Utredaren har haft enskilda 

samtal med barnet under 

processteg genomföra 

uppdrag. 

Ja 

Nej 

 X Samtal kan genomföras på olika sätt, även till exempel via SMS, 

telefon eller chat. 

{VL Variabler : Observation.typ= 4.1 och .värde=(VL Variabler 

värden=ja, nej)} 
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Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Utredaren har haft enskilda 

möten med barnet under 

processteg genomföra 

uppdrag. 

Ja 

Nej 

 X Med möte menas fysiskt möte. Det kan även ske tillsammans 

med person/er som inte är förälder/vårdnadshavare. 

{VL Variabler : Observation.typ=  4.2 och .värde=(VL Variabler 

värden=ja, nej)} 

 

Utredaren har haft samtal 

eller möten med barnet till-

sammans med vårdnads-

havaren under processteg 

genomföra uppdrag. 

Ja 

Nej 

 X Det är i detta sammahang inte intressant om bägge eller bara 

en vårdnadshavare var med. 

{VL Variabler : Observation.typ=  4.3 och .värde=(VL Variabler 

värden=ja, nej)} 

 

Utredaren har haft samtal 

med vårdnadshavare un-

der processteg genomföra 

uppdrag 

Ja 

Nej 

 X {VL Variabler : Observation.typ=  4.4 och .värde=(VL Variabler 

värden=ja, nej)} 

 

 

Kunskap 
Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Mål med insatsen har be-

skrivits utifrån barnets be-

hov 

Triangeln på delom-

rådesnivå. 

 X En eller flera delområden från BBIC triangeln. Se informations-

specifikation för värdemängd och förslag på koder. 

 

{UG Mål : Observation.typ}= VL BBIC Triangeln (delområden)}  

OBS! Tänk på att om denna koppling används behöver hand-

läggaren ange behov på delområdesnivå. Delområden efter-

frågas inte i dokumentationsstödet. 

 

eller så används en separat variabel för delområden. 

 

{VL Variabler : Observation.typ=  4.5 och .värde=(VL Variabler 

värden=VL BBIC Triangeln (delområden))} 
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Processteg Följa upp 

Bakgrundsuppgifter 
Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Vårdnadshavare eller 

motsvarande när in-

satsen avsluta-

des/upphörde 

A. Båda föräldrarna 

B. Endast mor 

C. Endast far  

D. Särskilt förordnad vårdnadshavare 

E. God man för ensamkommande barn 

F. Vårdnadshavare saknas och god man 

för ensamkommande har inte förordnats 

G. Ej aktuellt, den unge myndig 

A11 X Endast ett alternativ. 

{VL Variabler : Observation.typ= 5.1  och .värde=(VL Variabler vär-

den=1)} 

 

Datum då placeringen 

påbörjades 

ÅÅÅÅMMDD B6  Datum då placeringen tillhandahålls. 

{VL Variabler : Observation.typ= 5.2  och .värde=datum} 

Datum då insatsen på-

börjades 

ÅÅÅÅMMDD  X Datum då insatsen tillhandahålls. 

{VL Variabler : Observation.typ= 5.3  och .värde=datum} 

Datum då insatsen av-

slutades/upphörde 

ÅÅÅÅMMDD A12 X Datum för beslut om att avsluta insats.  

{Besl Beslut om insats : Beslut.tidpunkt för .kod= 

Avslutar insats enligt 4 kap. 1 § SoL,  

Insats enligt 22 § LVU upphör}  

Datum då placeringen 

avslutades/upphörde 

ÅÅÅÅMMDD B8 X {VL Variabler : Observation.typ= 5.4  och .värde=datum} 
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Rättssäkerhet 
Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Tid för övervägande vid 

placering SoL/LVU 

 

Antal dagar alt månader  X Tid från datum för beslut till -datum för övervägande. Därefter tid mellan 

datum för överväganden. Dagar används främst när värdet kan räknas 

fram maskinellt av systemet. Månader kan användas om värdet anges av 

handläggare manuellt. 

{OÖ Övervägande : Dokument.dokumentationstidpunkt} minus {Besl Beslut 

om insats : Beslut.tidpunkt} 

Tid för omprövning vid 

placering LVU 

Antal dagar alt månader  X Tid från datum för beslut till -datum för omprövning. Därefter tid mellan da-

tum för omprövningar. Dagar används främst när värdet kan räknas fram 

maskinellt av systemet. Månader kan användas om värdet anges av hand-

läggare manuellt. 

{OÖ Omprövning : Dokument.dokumentationstidpunkt} minus {Besl Beslut 

om insats : Beslut.tidpunkt} 

Tid för uppföljning Antal dagar alt månader  X Beräknas från beslutsdatum, därefter från datum för uppföljningen Dagar 

används främst när värdet kan räknas fram maskinellt av systemet. Måna-

der kan användas om värdet anges av handläggare manuellt. 

{Upp Uppföljning av vård : Dokument.dokumentationstidpunkt} minus {Besl 

Beslut om insats : Beslut.tidpunkt} 

Insatsens längd Antal dagar alt månader  X Tid från verkställighetsdatum-beslut om avslut.  

Dagar används främst när värdet kan räknas fram maskinellt av systemet. 

Månader kan användas om värdet anges av handläggare manuellt. 

{Besl Beslut om insats : Beslut.tidpunkt för .kod= 

Avslutar insats enligt 4 kap. 1 § SoL,  

Insats enligt 22 § LVU upphör} minus {Besl Beslut om insats : Beslut.tidpunkt} 

Orsak till avslut 

 

Insats avslutas, målet med insatsuppnådd 

Insatsen avslutas, bedöms inte motsvara barnets behov 

Insatsen avbryts oplanerat; barnet motsätter sig insats, 

Insatsen avbryts oplanerat, vårdnadshavare samtycker inte 

längre till insats, 

Insatsen avbryts oplanerat av utförare 

Barnet har fyllt 18 år och ansöker inte själv om fortsatt bistånd 

Barnet har flyttat,  

Barnet har avlidit 

Andra orsaker 

 X Avslutar insats enligt 4 kap. 1 § SoL 

Insats enligt 22 § LVU upphör 

{VL Variabler : Observation.typ=  5.5 och .värde=(VL Variabler värden=8)} 
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Delaktighet 
Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Utredaren har haft enskilda 

samtal med barnet under 

processteg följa upp  

Ja 

Nej 

 X Samtal kan genomföras på olika sätt, även till exempel via SMS, telefon 

eller chat. 

{VL Variabler : Observation.typ=  5.6 och .värde=(VL Variabler värden=ja, 

nej)} 

 

Utredaren har haft enskilda 

möten med barnet under 

processteg följa upp. 

Ja 

Nej 

 

 X Med möte menas fysiskt möte. Det kan även ske tillsammans med per-

son/er som inte är förälder/vårdnadshavare. 

{VL Variabler : Observation.typ= 5.7 och .värde=(VL Variabler värden=ja, 

nej)} 

 

Utredaren har haft samtal 

eller möten med barnet till-

sammans med vårdnads-

havaren under processteg 

följa upp. 

Ja 

Nej 

 X Det är i detta sammanhang inte intressant om bägge eller bara en vård-

nadshavare var med. 

{VL Variabler : Observation.typ= 5.8 och .värde=(VL Variabler värden=ja, 

nej)} 

 

Utredaren har haft samtal 

med vårdnadshavare un-

der processteg följa upp 

Ja 

Nej 

 X {VL Variabler : Observation.typ= 5.9 och .värde=(VL Variabler värden=ja, 

nej)} 
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Kunskap 
Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Utredaren har använt standardise-

rade bedömningsmetoder i sam-

band med uppföljning 

 

Ja 

Nej  

 X Med standardiserade bedömningsmetoder avses här ett for-

mulär med i förväg fastställda frågor och svarsalternativ och en 

manual som beskriver hur det ska användas. Frågorna bygger 

på forskning och beprövad erfarenhet. Bedömningsmetoden 

används för att bedöma en situation, funktion och/eller behov 

och är vetenskapligt prövad. 

{VL Variabler : Observation.typ= 5.10 och .värde=(VL Variabler 

värden=ja, nej)} 

 

 

 

Samverkan 
Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Samordnad Individuell plan 

 

Har upprättats 

 

Har ej upprätts men be-

hov av insatser från hälso- 

och sjukvården finns 

 

Inte aktuellt 

 X {UG Fastställa SIP : Aktivitet.status} 
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Samverkan 
Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Referenspersoner har gett information 

under processteg följa upp 

Ja 

Nej.  

 X Referenspersoner avser barnets privata och professionella nätverk och andra 

kontakter som inte inryms inom efterföljande kategorier i denna tabell. 

{VL Variabler : Observation.typ=  5.11 och .värde=(VL Variabler värden=ja, 

nej)} 

 

Medicinsk kompetens har gett informat-

ion under processteg följa upp 

Ja 

Nej 

 X Med medicinsk kompetens avses :  sjuksköterska, läkare inom BVC eller elev-

hälsan och tandläkare. 

{VL Variabler : Observation.typ= 5.12 och .värde=(VL Variabler värden=ja, 

nej)} 

 

 

Psykologisk kompetens har gett informat-

ion under processteg följa upp 

Ja 

Nej 

 X Med psykologisk kompetens avses :  barnpsykolog, barnpsykiatriker.  

{VL Variabler : Observation.typ= 5.13 och .värde=(VL Variabler värden=ja, 

nej)} 

 

Hälsoundersökning har genomförts under 

utredningstiden. 

Hälsoundersökning 

Asylundersökning 

LVU-läkarundersökning 

 X Flera undersökningar kan ha genomförts vilket ger flera svarsalternativ. 

 

Med hälsoundersökning avses Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn 

och unga som vårdas utanför det egna hemmet 

Med asylundersökning avses Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsö-

kande m.fl. 

Med LVU-läkarundersökning avses läkarundersökning enligt 32 § Lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 

Kan ske här eller under processteg utreda 

{VL Variabler : Observation.typ=  2.9och .värde=(VL Variabler värden=ja, nej)} 

 

Tandundersökning har genomförts. Ja 

Nej 

 X {VL Variabler : Observation.typ= 5.15 och .värde=(VL Variabler värden=ja, 

nej)} 

Kan ske här eller i processteg utreda 
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Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Pedagogisk kompetens har gett inform-

ation under processteg följa upp. 

Ja 

Nej 

 X Med pedagogisk kompetens avses förskollärare, lärare och speciallärare 

{VL Variabler : Observation.typ=  5.16och .värde=(VL Variabler värden=ja, 

nej)} 

 

 

Resultat 
Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Riskbedömning om barnet far illa i nuva-

rande livssituation 

 

Inte känt 

Ingen eller låg risk 

Något förhöjd risk 

Hög risk 

Mycket hög risk 

 X  Se BBIC Grundbok s 108. 

Med nuvarande situation avses uppföljningstillfället. 

{VL Variabler : Observation.typ= 5.17 och .värde=(VL Vari-

abler värden=5)} 

Riskbedömning om barnet riskerar psyko-

social problematik på lång sikt 

Inte känt 

Ingen eller låg risk 

Något förhöjd risk 

Hög risk 

Mycket hög risk 

 X {VL Variabler : Observation.typ= 5.18 och .värde=(VL Vari-

abler värden=5)} 

Måluppfyllelse för varje mål Positiv förändring och målet uppfyllt 

Positiv förändring målet inte uppfyllt 

Ingen förändring 

Negativ förändring  

Går inte att bedöma 

 X Se metodstödet s. 63 och 67. 

{VL Variabler : Observation.typ= 5.19 och .värde=(VL Vari-

abler värden=9)} 

 

Övergripande måluppfyllelse-Har må-

let/målen för insatsen uppfyllts? 

Positiv förändring och alla mål/delmål 

uppfyllda 

Positiv förändring och inte alla mål/del-

mål uppfyllda 

Ingen förändring 

Negativ förändring  

Går inte att bedöma 

 X {VL Variabler : Observation.typ= 5.20 och .värde=(VL Vari-

abler värden=10)} 
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Variabel Värdemängd OS VUF Kommentarer 

Vid placering-Barnets utbildningsnivå vid 

uppföljning  

 ej aktuellt 

 

Har inte avslutat grundskolan-uppnår 

aktuella kunskapskrav 

Har inte avslutat grundskolan-uppnår 

inte aktuella kunskapskrav 

Avslutat grundskolan med behörighet 

att studera vid gymnasiet, 

Avslutat grundskolan utan behörighet 

att studera vid gymnasiet,  

Avslutat gymnasiet med högskolebe-

hörighet,  

Avslutat gymnasiet utan högskolebe-

hörighet 

 X Avser även grundsärskola och gymnasiesärskola. 

{VL Variabler : Observation.typ= 5.21 och .värde=(VL Vari-

abler värden=11)} 

I uppnår inte aktuella kunskapskrav ingår om ett barn 

uppnår vissa men inte alla kunskapskrav  

Boendesituation-barnets/den unges situ-

ation efter att insatsen avslutades/upp-

hörde 

1 = bor hos modern 

2 = bor hos fadern 

3 = bor hos båda föräldrarna  

X=växelvis boende 

4 = bor i eget boende 

5 = placering enligt 4 kap. 1 § SoL (barn 

under 18 år) 

6 = placering enligt LVU 

7 = kvar i det som tidigare var familje-

hem med vårdnaden överflyttad till fa-

miljehemsförälder 

8 = kvar i det som tidigare var familje-

hem och adopterad av familjehems-

förälder 

9 = placering enligt 4 kap. 1 § SoL – nytt 

beslut p.g.a. att den unge fyllt 18 år 

10 = annan 

A1

3 
X 

Med förälder, modern och fadern avses biologiska föräld-

rar eller adoptivföräldrar. 

Om värdemängd [X=växelvis boende] används behöver 

det värdet översättas och anges som 3 när uppgifterna 

lämnas till den officiella statistiken. 

Med växelvis boende avses att barnet bor minst 12 dagar 

per månad hos den förälder där barnet inte är folkbok-

förd. 

 

{VL Variabler : Observation.typ= 5.22 och .värde=(VL Vari-

abler värden=2)} 
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