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Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) 

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, 

landsting och regioner. Som arbetsgivar- och 

intresseorganisation driver vi deras frågor och 

erbjuder stöd och service. 
 

Vi väcker frågor och bildar opinion. 
 

Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och 

regioner bättre förutsättningar för lokalt och 

regionalt självstyre. Målet är att utveckla 

välfärden. 
 

Det är en fråga om demokrati. 



Sektionen för vård och socialtjänst 

 Äldreomsorg 

 Stöd till personer med 

funktionsnedsättning 

 Missbruk och beroende 

 Social barnavård 

 Hemlöshet 

 Tandvård 

 Psykisk hälsa 

Utvecklingsarbeten  

- Bättre liv för sjuka äldre  

- EBP (innehåller fler 

verksamhetsområden) 

- Ensamkommande 

flyktingbarn 

- Kunskap till Praktik 

- Psykisk hälsa  

 



Strategisk inriktning 

 Det finns en gemensam långsiktigt hållbar struktur för utveckling, 
spridning och implementering av kunskap inom socialtjänst och 
närliggande hälso- och sjukvård i alla län. 

 

 Det nationella kunskapsstöd som tas fram i form av bl a riktlinjer, 
vägledningar och kunskapsöversikter är behovsstyrt, efterfrågat och 
ändamålsenligt utformat.  
 

 En kontinuerlig dialog förs mellan företrädare för relevanta 
utbildningar och företrädare för socialtjänst och närliggande hälso- och 
sjukvård om kunskapsutvecklingen för professionen.  
 

 Nationellt och regionalt stöd till huvudmännen är utformat på ett sätt som 
stärker kontinuerlig brukarmedverkan och ett systematiskt arbete för 
brukarinflytande inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård 
 

 Det finns en fullt utvecklad tillämpbar nationell informationsstruktur och 
tillämpbart fackspråk för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. 

 

 



År 2010-2014 

 Regionala stödstrukturer – från FoU till FoU 

tillsammans med ledning och styrning 
 

 Missbruk och beroende (2008), eHälsa (2010), äldre 

(2010) barn och unga (2011), funktionsnedsättning 

(2013) 
 

 Ökad samverkan på nationell nivå  
 

 Stärka dialogen mellan lokal och nationell nivå 

 



Professionell expertis 

- Regionalt utvecklingsarbete inom 
den sociala barn. och ungdomsvården 
(3.2.3) 

- Regionalt utvecklingsarbete inom 
verksamhetsområdet stöd till personer 
med funktionsnedsättning (3.2.4) 

- Regionala stödstrukturer för 
kunskapsutveckling (3.2.2) 

- Utvecklingsprogrammet Leda för 
Resultat (3.3.5) 

- www.kunskapsguiden.se (3.3.3) 

- Öppna jämförelser (3.3.4) 

- Förbättrad samverkan mellan 
forskning och praktik (3.3.6) 

-Insatser för utveckling av eHälsa (4) 

Tillgång till bästa 
tillgängliga kunskap 

- Socialtjänstbiblioteket (3.3.3) 

- www.kunskapsguiden.se (3.3.3) 

- Förbättrad samverkan mellan 
forskning och praktik (3.3.6) 

-Insatser för utveckling av eHälsa 
(4) 

Brukarens önskemål och 
erfarenheter 

- Regionalt utvecklingsarbete 
inom den sociala barn. och 
ungdomsvården (3.2.3) 

- Regionalt utvecklingsarbete 
inom verksamhetsområdet 
stöd till personer med 
funktionsnedsättning (3.2.4) 

- Utvecklingsprogrammet 
Leda för Resultat (3.3.5)   

- Öppna jämförelser (3.3.4) 

EBP 

http://www.kunskapsguiden.se/
http://www.kunskapsguiden.se/


2015 och framåt 

Att behålla stabiliteten efter statliga satsningar 
 

Reflektion – blev det som vi hade tänkt oss? 
 

Förstärkt fokus på kunskapsstyrning – ”styrsystemet för EBP”. 

Utredning pågår om statens roll – efterfrågan centralt.  
 

SKL’s roll – att bidra till kommunernas infrastruktur och se till 

att deras behov påverkar den nationella nivån. Säkra möjligheten 

till lokal anpassning. 



De avgörande frågorna 
 Långsiktighet från nationell och lokal nivå 

 

 Dialog mellan lokal och nationell nivå  
 

 Tillgång till data för förbättringsarbete – eHälsa centralt 
 

 Organisation för lärande 
 

 Närmande mellan forskning och praktik 
 

 Mer forskning om bland annat effekter 
 

 Förvaltning av metoder och arbetssätt 

 


