HVB i Fokus
Program torsdag 10 oktober 2019
8.30

Registreringen öppnar. Kaffe och smörgås serveras

10.00

Konferensen inleds
Moderator Ola Billger hälsar välkommen.

10.15

Kunskapsstöd för HVB: Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete
Jenny Jakobsson, utredare och Hanna Jarvad, jurist, Socialstyrelsen.
HVB ansvarar för den dagliga omsorgen av placerade barn och unga.
Det innebär såväl stöd och uppmuntran som att sätta gränser och
hålla uppsikt. Socialstyrelsen berättar om ett nytt kunskapsstöd som
vägleder HVB i dessa frågor, både utifrån forskningsbaserad kunskap och juridik. Kunskapsstödet innehåller också vägledning kring
våldsförebyggande arbete på HVB och de rättsliga förutsättningarna
att agera vid våldsamma incidenter.

11.00

Vad gör Socialstyrelsen för HVB och stödboenden?
Utredare och jurister, Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen berättar om befintliga stödmaterial och pågående
arbeten som berör HVB och stödboenden.

11.45

Lunch
Den vegetariska lunchen serveras i konferensanläggningens restaurang.

12.45

Socialminister Lena Hallengren

13.00

Hot och våld inom HVB. Hur minskar vi riskerna?
Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör och nationell projektledare och Pia
Schyberg, socionom och sakkunnig inom organisatoriska och sociala
arbetsmiljöfrågor, Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverket har under 2018 gjort 784 inspektionsbesök på HVBhem och LSS-boenden med fokus på hur arbetsgivare förebygger risker
för hot och våld på arbetsplatsen. Presentation av resultatet av inspektionsinsatsen och om arbetsgivarens skyldigheter för att minimera
riskerna att personalen blir utsatt för hot och våld på arbetet.

13.45

Barn och unga i fokus i IVO:s tillsyn
Ulla Barr, inspektör avdelning öst, Emma Larsson, utredare på
avdelningen för tillståndsprövning, Annelie Andersson nationell ämnessamordnare för område barn & familj, Cecilia Holm, moderator.
Inspektionen för vård och omsorg.
IVO presenterar verktygen för vårt arbete med att säkerställa god och
säker vård och omsorg för placerade ungdomar i HVB; tillståndsgivning, tillsyn och vår upplysningstjänst. Utifrån den problembild IVO
ser kommer vi att diskutera hur personal i HVB kan bidra till kvalitetsutveckling och det systematiska utvecklingsarbetet. Vi berättar om
arbetet med att utveckla tillsynen utifrån ett nytt kvalitetsramverk där
barn och unga varit delaktiga.

14.30

Kaffe och tid att besöka utställare

15.00

”Fatta läget” – en studie om systematisk uppföljning av den sociala
dygnsvården för barn och unga
Maria Branting, projektledare Myndigheten för vårdanalys.
Dagens uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga är
bristfällig. Vårdanalys har tagit fram ett förslag på hur uppföljningen
kan förbättras. En viktig utgångspunkt för förslaget är vad barn och
unga själva tycker är viktiga områden inom vården. Vårdanalys har i
en studie frågat barn som är eller har varit placerade hur de tycker att
den sociala dygnsvården borde fungera.

15.30

Sveriges första standard för kvalitetssäkring av HVB – som stöd för
ökad systematik i kvalitetsarbetet
Kristofer Petraeus, projektledare vid sektionen för vård- och
omsorgsstandardisering, SIS, Svenska Institutet för Standarder.
SIS, Svenska Institutet för Standarder berättar om arbetet med och
implementeringen av standarden; en del i satsningen på kvalitetssäkring
av svenska välfärdstjänster, till gagn för både individ och samhälle.

16.00

HVB och Stödboende – Vägen mot transparens och konkurrens om
kvalitet i upphandlingar
Jenny Åberg, avtalsansvarig för Sociala tjänster och Frida Skårner,
kategoriansvarig och avtalsansvarig för Sociala tjänster på SKL
Kommentus Inköpscentral (SKI).
SKI berättar om sin pågående förändringsresa, från tunga upphandlingsunderlag till fokus på nyckeltal för kvalitet och digitalt stöd för
matchning och uppföljning i sina nya ramavtal.    

16.30

Vilka metoder används inom svensk institutionsvård och vad säger
forskningen om vad som fungerar?
Therese Åström, Med. Dr. SBU.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har
dels undersökt vilka bedömnings- och behandlingsmetoder som
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används för barn och unga på HVB, dels utvärderat det vetenskapliga
stödet för ett antal av dessa metoder samt för placering i behandlingsfamilj TFCO. Therese Åström, projektledare på SBU berättar om
resultat och slutsatser från några olika rapporter.
17.00–18.00 Mingel utanför konferenslokalen
Träffa Socialstyrelsen, IVO, SBU och SKI som utställare och mingla
med kollegor från hela landet.

Program fredag 11 oktober 2019
8.00

Slät kopp kaffe

8.30

Samhällets ansvar för placerade barn – tillsyn och tillståndsprövning av
HVB-vård för barn
David Pålsson, fil. dr och lektor vid Institutionen för socialt arbete,
Stockholms universitet.
De senaste åren har IVO fått en allt viktigare roll som granskare av
HVB-hem. Föreläsningen behandlar förutsättningar för tillsyn och
tillståndsprövning att påverka vårdens kvalitet.

9.10

Vård under tvång, vårdmiljöns komplexitet och ungdomarnas röst
Göran Lindahl, docent, Centrum för vårdens arkitektur, Arkitektur och
Samhällsbyggnadsteknik CVA Chalmers. Franz James, doktorand i design, Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs Universitet.
Kajsa Nolbeck, doktorand, Helle Wijk, professor, Vårdmiljöforskning,
alla vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Göteborgs Universitet.
Vårdmiljö är ett komplext begrepp som bär olika mening. Presentationen tar ett brett anslag omfattande byggd miljö och dess innehåll,
samt dess innebörd för ungdomar som vårdas där.

10.00

Kaffe

10.30

Konsten att bedriva behandling dygnet runt (24/7) – där den evidensbaserade metoden är en av flera pusselbitar
Jürgen Degner, socionom, fil dr och lektor i socialt arbete vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) vid Örebro universitet.
Vid behandling på HVB behöver både ledarskap, personalgrupp, evidensbaserade metoder och utvecklande aktiviteter bilda en verksam helhet. Dessa olika pusselbitar kommer att vara fokus för presentationen.

11.20  

Att hantera svåra möten och förebygga hot och våld
Veikko Pelto-Piri, utredare, Område psykiatri, Region Örebro län.
Forskare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro
län.
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Presentation av forskning om hot och våld i arbetet med ungdomar, t
ex hur olika arbetsstilar hos personal påverkar ungdomar och om nytta
med metoden de-eskalering för att hantera svåra möten.
12.00

Avslutande panelsamtal
Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen, Sofia Wallström,
generaldirektör IVO och Erna Zelmin-Ekenhem generaldirektör
Arbetsmiljöverket. Moderator Ola Billger leder ett framåtblickande
samtal om HVB och stödboenden.

12.30

Vegetarisk lunchpåse att ta med på vägen

Mer info och anmälan på www.delegia.com/hvbifokus
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