
Undersökning om MultifunC-projektet  

 

Syftet med denna undersökning är att följer upp i vilken omfattning MultifunC-placerade ungdomar på 

SiS har fått del insatsen såsom avsetts. Med andra ord få en samlad kunskap om hur väl MultifunC-

avdelningarna lyckats med sitt uppdrag. Resultatet kommer att användas för att göra framtida insatser 

bättre för ungdomar och deras familjer. 

Bakgrund 

MultifunC-projektet har pågått inom SiS sedan år 2005 och över 200 ungdomar har erbjudits denna 

insats. En vetenskaplig utvärdering av effekter av insatsen har genomförts på ett begränsat antal 

ungdomar med lovande resultat. 

Utvärderingen handlade om olika effekter av insatsen. Den handlade däremot inte om vilka 

förutsättningar som ungdomar och familjer getts för att lyckas utifrån hur SiS arbetar med de 

rättigheter som ungdomarna har.  

Ungdomar som placeras på MultifunC-avdelning har hög förekomst av problembeteenden vilket 

innebär risker för både ungdomarnas och omgivningens hälsa och säkerhet. De särskilda 

befogenheterna begränsar därför ungdomens frihet för att insatsen ska kunna fullföljas på bästa sätt. 

Användningen av dem får dock inte utan lagreglerade skäl inskränka ungdomens grundläggande 

rättigheter. Exempel på sådana är skolgång och utevistelser. Respekt för sådana rättigheter under 

placering är dessutom ett tecken på god vård.  

Hur undersökningen går till  

Undersökningen pågår under mars till och med maj månad 2018. Den omfattar alla ungdomar som 

varit placerade på MultifunC-avdelning på SiS ungdomshem Råby och Brättegården fram till och med 

2017. 

Uppgifterna som kommer att användas hämtas från dokumenterade beslut som fattats under 

behandlingens gång, risk- och behovsbedömningar samt uppgifter om skolgång. Löpande, dagliga 

journalanteckningarna används inte i undersökningen. 

Hantering av uppgifter och sekretess 

SiS är ansvarigt för personuppgifterna. Det innebär bl.a. att SiS ansvarar för att informationen hanteras 

på rätt sätt och inte kommer obehöriga till del. Uppgifterna kommer att hanteras av en och samma 

person som samtidigt är den som sammanställer resultatet. Underlaget för sammanställningen kommer 

att arkiveras på myndigheten. 

Publicering av undersökningsresultat 

Resultatet kommer att sammanställas och dokumenteras på aggregerad nivå i en intern PM där inga 

enskilda identiteter kommer att röjas.  

Funderingar eller frågor 

Frågor om undersökningen besvaras av Jonas Andersson projektledare MultifunC, SiS Huvudkontor . 

 

 

E-post: jonas.2andersson@stat-inst.se,  

Telefon: 010-453 41 63 
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