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Förord

Att initiera och stödja utvecklingsarbete hör till en av FoU-enhetens viktigaste funktioner, sett i ett
långsiktigt perspektiv. Utvecklingsarbete är målinriktade och tidsbegränsade insatser i syfte att
utveckla nya metoder i det sociala arbetet och bygger på forskningsresultat och/eller beprö-vad
erfarenhet. Det kan gälla nya arbetssätt, försöksverksamheter med nya organisations- och
arbetsformer, samt uppföljning och utvärdering.

Varje år har institutionerna möjlighet att ansöka om medel för särskilda utvecklingsprojekt. Med
utvecklingsprojekt avses en avgränsad och klart definierad satsning. Ett projekt skall ha ett syfte,
konkreta frågeställningar, en plan för genomförande, uppföljning, och utvärdering. Projekt bör
innehålla ett nyhetsmoment och gå väsentlig utöver den ordinarie verksamheten.

Sedan 1994 finansieras forskning, utveckling och personalutbildning med hjälp av FoU-anslaget.
Totalt har 194 utvecklingsprojekt erhållit medel, varav tre fjärdedelar gäller ungdoms-vård och en
fjärdedel missbrukarvård. Generellt har drygt hälften av ansökningarna beviljats medel.
Kostnadsmässigt rör det sig om drygt 50 miljoner kronor som satsats på olika utveck-lingsprojekt på
de särskilda ungdomshemmen och inom LVM-hemmen. En beredningsgrupp med företrädare för
planeringsenheten och FoU har utifrån aktuella behov av vård och behand-ling av ungdomar och
vuxna lagt fast riktlinjer för hur utvecklingsmedlen skall användas.

För år 2002 har drygt 9 miljoner kronor fördelats till 24 utvecklingsprojekt varav 22, i huvud-sak
projekt som berör institutioner, redovisas här. Viss FoU-verksamhet genomförs i projekt-form,
exempelvis rapportutgivning och seminarieverksamhet. De flesta är två- eller treåriga projekt. 10 helt
nya projekt har påbörjats 2002. Av de 22 redovisade projekten berör 14 utveck-lingsprojekt
ungdomsvård och fyra projekt missbrukarvård. Fyra övergripande projekt d v s både för
ungdomsvård och missbrukarvård pågår. Utvecklingsprojekten berör i huvudsak skolverksamhet och
specialpedagogik, utveckling av vård särskilt för flickor, uppföljning och utvärdering, metoder för
utredning och behandlingsplanering samt familj- och nätverksarbete.

Sammanställningen har gjorts av SiS FoU i december 2002.
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Utvecklingsprojekt inom ungdomsvården

Skolverksamhet och specialpedagogik

Dyslexi – diagnos och metodutveckling (1.2000-2031)
Lövsta skolhem
Projektledare: Dan Rosenwall, Lövsta skolhem
Vetenskaplig ledare: P-A Rydelius, Inst för kvinnors och barns hälsa, Astrid Lindgrens
Barnsjukhus, Stockholm
Projekttid: 1999-01-01–2002-12-31 Slutanslag Beviljade medel: 130 000 kronor

Avsikten med projektet är att kartlägga ungdomars inlärningssvårigheter med inriktning på dyslexi samt
att anpassa och utveckla metoder och hjälpmedel för undervisningen på skol-hemmet. Med
kartläggningen avses att få fördjupade kunskaper beträffande dyslexi som ska resultera i att effektivt
kunna genomföra en differentiell diagnos. För varje elev som uppfyller diagnostiska kriterier för eller
misstänks ha dyslexi skall ett detaljerat och adekvat åtgärds-program göras. Vidare ingår ett
motivationsarbete med de elever som bedöms vara i behov av speciella träningsprogram. En läsklubb
skall inrättas på skolan för att berika skolans kulturmiljö och väcka elevernas intresse för läsning.

Barn och ungdomar med en funktionsnivå på gränsen till lätt begåvningshandikapp och/
eller en störning inom autismspektret. PANIK projektet (1.2000-1019)
Långanässkolan
Projektledare: Sven-Erik Nordin, Långanässkolan
Vetenskaplig ledare: P-A Rydelius, Inst för kvinnors och barns hälsa, Astrid Lindgrens
Barnsjukhus, Stockholm
Projekttid: 1999-01-01–2002-12-31 Slutanslag Beviljade medel: 240 000 kronor

Projektet avser att öka kunskaps- och kompetensnivån hos personal för att kunna identifiera och
behandla omhändertagna barn med kognitiva handikapp, och med lättare begåvningshandikapp.
Ökade kunskaper genom bl a litteraturstudier skall integreras praktiskt i verksamheten och bi-dra till
att ungdomarna inom dessa kategorier behandlas på ett optimalt sätt, t ex genom att undvika
mobbingsituationer. Projektet syftar till att bättre anpassa pedagogik och övriga insat-ser utifrån
ungdomarnas individuella förutsättningar.
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Utveckling av vården för flickor

Omhändertagna och sexuellt utsatta flickor som behöver hjälp att hitta sig själva (1.2001-
0041)
Brättegården
Projektledare: Annelie Höglund, Brättegården
Projekttid: 2002-01-01–2002-12-31 Beviljade medel: 300 000 kronor

I ett tidigare utvecklingsprojekt på Brättegården har man prövat att arbeta med gruppverksam-het för
flickor där olika teman och frågeställningar som rör tonårsflickor behandlats. Syftet har varit att
utveckla flickornas självförtroende och självinsikt och förmåga att finna alternativa handlingsmöjligheter
samt deras förmåga att reflektera över sig själva och andra. Det aktuella projektet syftar till att sprida
kunskaper och erfarenheter till fler flickinstitutioner inom SiS. Projektledaren skall vara initiativtagare,
samordnare och handledare i kunskaps- och metod-utvecklingsarbetet. Projektet genomförs i nära
samarbete med flicknätverket inom SiS.

Flickor på särskilda ungdomshem, syndrom och prognos (1.2001-0038)
SiS FoU
Projektledare: Marie-Louise Körlof
Vetenskaplig ledare: Lars R Bergman, Stockholms universitet
Projekttid: 2002-01-01–2004-12-31 Beviljade medel: 227 000 kronor

Det övergripande syftet är att studera flickors olika anpassningsproblem vid inskrivningstillfället på
särskilda ungdomshem och flickornas status efter det att de lämnat hemmen. Syftet kan preciseras i två
delar;
- Att undersöka, identifiera och beskriva mönster av flickors anpassningsproblem vid
inskrivningstillfället utifrån ett individuellt perspektiv och relatera dessa till olika bakgrundsfaktorer
- Att undersöka flickornas återanpassning till samhället i relation till deras initiala problemsyndrom.
Materialet utgörs av flickor som intervjuats med ADAD-intervjun vid inskrivning på särskilt
ungdomshem.

Uppföljning av unga kvinnliga missbrukare i tolvstegsbehandling (1.2001-0064)
Granhults behandlingshem
Projektledare: Ingela Frödén, Granhults behandlingshem
Vetenskaplig ledare: Annika Karlén, Stiftelsen Kvinnoforum
Projekttid: 2002-01-01–2002-12-31 Beviljade medel: 150 000 kronor

Syftet med projektet är att dokumentera en nystartad verksamhet för flickor med missbruks-problem
samt göra en uppföljning av flickorna som erhållit behandling. Projektet skall genomföras i tre faser där
den första syftar till att dokumentera uppbyggnadsfasen, den andra konsolideringsfasen och den tredje
utgörs av en uppföljande studie av flickornas situation på längre sikt.
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Uppföljning och utvärdering av vården

Utvärdering och utveckling av vården på Råby ungdomshem med hjälp av ADAD-intervjun
(1.1998-2004)
Råby ungdomshem
Projektledare: Bodil Ekheim, Råby ungdomshem
Projekttid: 1998-01-01–2002-12-31 Slutanslag Beviljade medel 80 000 kronor

Projektet syftar till att finna en modell för integrering av kontinuerlig utvärdering av metoder för vård
och behandling inom Råby. Omkring 50 ungdomar följs upp under 4 år. Projektet består av två delar:
1) Utarbeta rutiner för datainsamling, ADAD innehållande a) utskrivnings-intervju, b)
behandlingspersonalens bedömning av vårdinsatserna, c) uppföljningsintervju efter 6 månader d)
uppföljningsintervju efter 2 år, 2) Sammanställning och bearbetning av materialet för a) direkt feed-
back till respektive behandlingsavdelning b) bearbetning som grund för vidare metodutveckling på
Råby.

Metoder för utredning och behandlingsplanering

Missbruksinriktade samtalsserier (1.2001-0052)
Bärby ungdomshem
Projektledare: Therese Grenedahl, Bärby ungdomshem
Projekttid: 2002-01-01–2002-12-31 Beviljade medel: 180 000 kronor

Projektet syftar till att fokusera på LSU-dömda pojkars missbruksproblem. Inom projektet skall en
metod för fördjupad missbrukskartläggning provas ut som kan integreras i bedömning och
behandlingsplanering. Vidare skall metoden utvecklas och provas som en korttidsbehandling för LSU-
dömda pojkar. Arbetet skall utvärderas genom att behandlingspersonalen gör en be-dömning av hur
utredning och korttidsinsatsen påverkat behandlingsarbetet med den unge.

Risk och behov i en strukturerad behandlingsplan (1.2001-0061)
Sundbo ungdomshem
Projektledare: Martin Lardén, Sundbo ungdomshem
Vetenskaplig ledare: Niklas Långström, Karolinska Institutet
Projekttid: 2002-01-01–2002-12-31 Beviljade medel: 112 000 kronor

Projektet riktar sig till kriminella antisociala pojkar med LSU-dom. Syftet med projektet är att på ett
konstruktivt sätt försöka integrera information från rättspsykiatriska bedömningar och riskbedömningar
i ungdomarnas behandlingsplaner. På ett strukturerat sätt skall information från ADAD, egna
utredningar och erfarenheter av ungdomarna, rättspsykiatrisk bedömning och riskbedömning med
hjälp av SAVRY sammanställas i termer av behandlingsbehov. Informatio-nen i behandlingsplanen
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skall struktureras enligt  tre nivåer där den första utgörs av analys av den aktuella brottssituationen,
den andra av analys av personliga egenskaper och erfarenheter och den tredje av den unges nätverk
och skolmässiga förutsättningar och erfarenheter.

Familje- och nätverksarbete

Familjevård: Professionellt handledd familjevård. Multidimensional Treatment Foster Care
inom SiS (1.2000-0041)
Utredningshemmet i Hässleholm
Projektledare: Nils Åkesson/Nick Dovik, Utredningshemmet i Hässleholm
Vetenskaplig handledare: Kjell Hansson, Socialhögskolan, Lunds universitet
Projekttid: 2001-01-01–2002-12-31 Beviljade medel: 400 000 kronor

Projektet avser att initiera en behandlingsform och eftervårdsmodell för familjevård till utred-
ningshemmet. Modellen Multidimensional Treatment Foster Care har utvecklats vid Oregon Social
Learning Center, USA, där den är väl prövad. Forskning visar positiva behandlings-resultat när det
gäller psykosocial problematik, kriminalitet och missbruksproblematik hos ungdomar. Inledningsvis
skall modellen anpassas till svenska förhållanden och förutsättning-arna inom den särskilda
ungdomsvården. Placeringsformen skall i första hand vara ett alternativ till enskilda hem för vård och
boende efter utredning. Behandlingen genomförs som professio-nellt handledd familjevård.
Familjevården genomförs efter ett beteendeterapeutiskt program. Parallellt med familjevård får den
unge individualterapi och ursprungsfamiljen familjetera-peutiskt stöd. Efter avslutad behandling skall
ungdomen återgå till boende hos sina vårdnads-havare. Modellen innebär att ett team utbildas för
genomförande av programmet samt att man rekryterar och utbildar familjehem.

Utvärdering av familje- och nätverksarbete på särskilda ungdomshem (1.2000-0076)
SiS FoU
Projektledare: Gudrun Elvhage, SiS FoU
Vetenskaplig ledare: Sune Sunesson, Socialhögskolan i Lund.
Projekttid: 2001-01-01–2002-12-31 Beviljade medel: 450 000 kronor

SiS har under de senaste åren gjort omfattande satsningar för att implementera familje- och
nätverksarbete på särskilda ungdomshem. Mot bakgrund av denna satsning är det viktigt att föra en
diskussion om skillnader mellan ett familje- eller nätverksperspektiv, att ha föräldra-samverkan och att
arbeta med familjebehandling eller familjeterapi samt att klargöra i vilka sammanhang det är önskvärt
att arbeta mer systematiskt med behandling med inriktning på familjer eller nätverk. Det övergripande
syftet är att beskriva en statlig satsning på utbildnings- och utvecklingsarbete inom ungdomsvården och
hur man har införlivat familje- och nätverks-arbete på institutionerna.

Från utbildning till behandling. Implementering av familjearbete inom den särskilda
ungdomsvården (1.2001-0030)
SiS FoU
Projektledare: Martha Kesthely, SiS FoU
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Vetenskaplig ledare: Tomas Lindstein, Ersta Sköndal högskola och Pedagogiska institutionen,
Stockholms universitet
Projekttid: 2002-01-01–2004-12-31 Beviljade medel: 490 000 kronor

Projektet avser att dels ge personalen vid Högantorp möjligheter att utveckla familje- och
nätverksarbete i utredningsarbetet, dels att utveckla familje- och nätverksarbete i Östra regionen och
Mellanregionen med mål att höja den allmänna kompetensen. Avdelningar som deltar i projektet
erbjuds handledning i familjearbete samt utveckling av familje- och nätverksmetoden. En utvärdering
av institutionernas arbete görs genom enkäter och intervjuer med personal. Inom ramen för projektet
startade i september 2000 en utbildning i familjearbete för ett 20-tal medarbetare i samarbete med S:t
Görans utbildningsenhet i Stockholm.

Övrigt

OU-projektet för akutavdelningen Röda Stugan, Folåsa. Fas 1 och 2. (1.2000-0050)
Folåsa behandlingshem
Projektledare: Håkan Wisung
Projekttid: 2001-01-01–2002-12-31 Beviljade medel: 100 000 kronor

Den övergripande målsättningen för projektet är att öka kvaliteten i verksamheten genom tydliga mål
och utvärderingsmetoder. En gemensam kunskapsbas för verksamheten skall skapas med hänsyn till
vetenskapligt prövade metoder i psykologi och socialt arbete. Den psykosociala arbetsmiljön skall
förbättras och stärka sammanhållningen i personalgruppen. Projektet innehåller tre delar,
arbetslagsutveckling, utbildning och handledning. Under hela projekttiden utvärderas insatserna och
personal och ledning får fortlöpande ta del av resultatet. I projektet fokuseras på ART-teori och
utredningsmetodik. I den första delen av arbetslagsutvecklingen kommer en grundkurs i KBT att
genomföras.

Råby ungdomshem öppenvård och eftervård (1.2001-0049)
Råby ungdomshem
Projektledare: Ingemar Larsson, Råby ungdomshem
Projekttid: 2002-01-01–2002-12-31 Beviljade medel: 325 000 kronor

En institutionsbehandling avslutas i regel med vård i öppnare former och i många fall behövs
eftervårdsinsatser för den unge. Projektet syftar till att finna former och vidareutveckla metoder för
samarbete med socialtjänst, ungdomar, föräldrar och behandlingspersonal både före och efter en
institutionsplacering. Projektarbetet kommer att ske inom ramen för det familjehus som Råby öppnat.

Behandlingsprogram vid Fagared (1.2001-0045)
Fagareds ungdomshem
Projektledare: Eva da Silva, Fagareds ungdomshem
Projekttid: 2002-01-01–2002-12-31 Beviljade medel: 77 000 kronor
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Vid Fagared finns ett antal strukturerade behandlingsprogram som baseras på kognitiv teori och
metod. De problemområden som de olika programmen fokuserar är kriminalitet, drogmissbruk,
psykisk ohälsa och aggressivitet. Projektet syftar till att samordna de olika delarna till ett mer
sammanhållet program där valmöjlighet ges för ungdomarna att bearbeta problem inom olika områden.
Programmen riktar sig framförallt till ungdomar dömda enligt LSU.
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Utvecklingsprojekt inom missbrukarvården

Uppföljning och utvärdering av vården

Studie av LVM-anmälda särskilt avseende konsumtion av sjukhusvård, socialtjänst,
kriminalitet och dödlighet (2.2001-0053)
Socialtjänstförvaltningen
Projektledare: Erik Finne, Socialtjänsten, FoU-byrån
Vetenskaplig ledare: Anders Romelsjö, SoRAD, Stockholms universitet
Projekttid: 2002-01-01–2003-12-31 Beviljade medel: 480 000 kronor

Studien syftar till att ge ökad kunskap om de missbrukare som anmäls till tvångsvård samt om de
anmälda som inte döms till tvångsvård blir föremål för andra insatser. Några hypoteser som undersöks
är:
1. Om de som döms till tvångsvård har högre sjukvårdskonsumtion och får mer bistånd enligt

socialtjänstlagen samt är mer kriminellt aktiva än de som anmäls men inte döms till vård.
2. Att tvångsvård medför minskad vårdkonsumtion samt minskad överdödlighet hos alkohol- och

narkotikamissbrukare jämfört med dem som inte döms till tvångsvård men erhåller andra insatser.
3. Att vård av missbrukare både tvångsvård och frivillig vård innebär minskad vård inom sjukvård

och kriminalvård.
4. Att en bättre social situation vid tidpunkt för anmälan innebär en bättre prognos
5. Att eftervård medför bättre prognos
Undersökningen kommer att genomföras som en registerstudie av cirka 2000 LVM-anmälda i
Stockholm under en fem års period.

Alkohol- och drogberoende kvinnors våld inom SiS LVM-vård: införande och utvärdering
av program för reduktion av aggressionsproblematik inom LVM-vård
(2. 2000-0104)
Beroendecentrum Nord, SCI Karolinska institutet. Stockholm
Projektledare: Tom Palmstierna, Beroendecentrum Nord, SCI, Karolinska Institutet.
Projekttid: 2001-01-01–2002-12-31 Beviljade medel: 296 000 kronor

Syftet med projektet är att lägga upp ett systematiskt program för LVM-institutionerna angående
registrering av incidenter kopplade till våldsinslag och personal. Nio pilotprojekt skall genomföras på
fyra institutioner. Genom en noggrann kartläggning av klientens individuella problematik skall man göra
prediktioner av möjliga våldsinslag för att motverka incidenter som leder till skador för enskilda
klienter eller personal. I projektet kommer rapporteringsrutiner och inventering av personalens
reaktioner och uppfattningar om klienternas aggressivitet att studeras.
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Metoder för utredning och behandlingsplanering

Att mäta förändring (2.2000-0057)
Behandlingshemmet Rällsögården
Projektledare: David Öberg, Behandlingshemmet Rällsögården
Vetenskaplig ledare: Carlo DiClemente, University of Maryland, USA
Projekttid: 2001-01-01–2002-12-31 Beviljade medel: 250 000 kronor

MAPS är ett system för beskrivning av de institutionella förutsättningarna för behandling och
behandlingens genomförande och resultat. Monitoring Area and Phase System – MAPS har
utvecklats inom ramen för ett internationellt forskningsprojekt, Biomed 2-IPTRP, där Sverige ingår
tillsammans med nio andra länder. Projektet Att mäta förändring syftar till att utifrån MAPS utveckla
ett system för beskrivning av SiS institutioner och fullföljd behandling. Projek-tet syftar även till
kvalitetssäkring och validering av en metodik för fastställande av föränd-ringar där klientintervjun
CHANGE är i fokus. MAPS är konstruerat för att anpassas till och fungera ihop med SiS befintliga
dokumentationssystem. Med hjälp av MAPS och SiS doku-mentationssystem erhålls ett systematiskt
underlag för såväl matchning som behandlings-planering samt för kvalitetssäkring, självutvärdering,
återfallsprevention och uppföljning.

Familje- och nätverksarbete

Uppföljande nätverksarbete efter avslutad LVM-tid på Fortunagården (2.2000-2036)
Fortunagården
Projektledare: Ell-Marie Wärmegård, Fortunagården
Vetenskaplig ledare: Anders Bjerkman, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Projekttid: 2000-01-01–2002-12-31 Slutanslag Beviljade medel 60 000 kronor

Fortunagården tar emot kvinnor med missbrukproblematik med behov av lång tids rehabilitering för att
uppnå varaktiga resultat. Projektets syfte är att med hjälp av nätverksarbete ge möjlighet för klienten
att bevara en positiv utveckling mot ett drogfritt/drogfriare liv. Nätverket har betydelse för klientens
fortsatta stöd i hemkommunen. Under behandlingstiden genomförs ett antal möten med klientens
nätverk och man avser att fortsätta nätverksarbetet ytterligare ett år efter LVM-tidens avslutande.
Nätverksarbetet kopplas till övriga eftervårdsinsatser.
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Utvecklingsprojekt som gäller både ungdoms- och missbrukarvården

Det finns inga hopplösa fall – att återge hoppet till unga kvinnor inom institutionsvården
(1.2000-2007)
Ljungaskog och Behandlingshemmet Runnagården
Projektledare: Mai-Louise Björk, Lunden
Vetenskaplig ledare: Karin Trulsson, Kvinnoforum, Stockholm
Projekttid: 2000-01-01–2002-12-31 Slutanslag Beviljade medel: 250 000 kronor

I samarbete med Behandlingshemmet Runnagården har Ljungaskog initierat ett projekt som rör
flickors och kvinnors ”karriärvägar” inom tvångsvård. Målgruppen är unga kvinnor med missbruks-
och psykiatrisk problematik, prostitution, självdestruktivt beteende samt våldsamt beteende och som
har upplevt många tidiga placeringar fram till aktuell placering hos SiS. Samarbetsprojektet har som
syfte att kartlägga hur unga kvinnor gör ”karriär” samt att skapa arbetsmetoder för utredning och
eftervård. En viktig del blir att förbättra personalens kunskaper och öka kompetensen för att arbeta
med missbruk inom både LVU- och LVM vård. Inom projektet avser man att utveckla nya
samverkansmodeller med kommuner och landsting.

SiS följer upp och utvärderar behandlingen av missbrukare och utsatta ungdomar (3.1998-
2014)
SiS FoU
Projektledare: Kerstin Söderholm Carpelan, SiS FoU
Projekttid: 1998-01-01–2002-12-31 Beviljade medel: 1 260 000 kronor

Särskilda klientdokumentationssystem, ADAD för ungdomar och SiS-DOK för vuxna missbru-kare,
har utvecklats inom SiS FoU. Det senare systemet har utvecklats i samarbete med IKM och används
även inom frivilligvården. Dokumentationen skall dels användas i utrednings- och behandlingsarbete
med enskilda klienter, dels för institutionernas vård- och behandlingsarbete. Intervjuer görs med
ungdomar och vuxna missbrukare i samband med inskrivning, utskrivning och uppföljning. Personal vid
SiS institutioner genomför intervjuerna. Materialet samlas i en central databas på SiS FoU för
resultatsammanställning och som underlag för forskning. Resul-taten från inskrivningsintervjuerna
ADAD och DOK redovisas i årliga rapporter. Data för in-skrivning finns från och med 1996 för
LVM-klienter och från och med 1997 för ungdomar på särskilda ungdomshem. Data från
utskrivnings- och uppföljningsintervjuer kommer efterhand att redovisas.

Vidareutveckling av databaser för DOK- och ADAD-projekten (3. 2001-0042)
SiS FoU
Projektledare: Ingegerd Jansson, SiS FoU
Projekttid: 2002-01-01–2002-12-31 Beviljade medel: 1 247 000 kronor

Sedan februari 1999 har arbete med att utveckla databaser för ADAD och DOK pågått vid SiS FoU.
Efter en förstudie konstaterades att de befintliga datasystemen inte uppfyllde godtagbara krav och inte
skulle klara uppgraderingar i samband med millennieskiftet. En omfattande krav-analys genomfördes
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där behov från behandlare, verksamhet och forskning kartlades. Beslut fattades att systemen skulle
utvecklas och personal med programmerarkompetens projekt-anställdes. Utvecklingen av systemen
består av fem faser. De tre första faserna, utveckling av kompletta inmatningsprogram för
institutionerna, utveckling av individuttag för institutionerna samt utveckling av statistikmodul för
institutionerna, har helt eller delvis genomförts under perioden 1999–2001. Det aktuella projektet
avser medel för utvecklandet av verktyg för centra-la uttag ur databaserna, transformationsverktyg,
administrationsverktyg samt dokumentation av hela systemet.

Forskningsinformation (3.2000-0078)
SiS FoU
Projektledare: Tarja-Liisa Leiniö
Projekttid: 2002-01-01–2002-12-31 Beviljade medel: 500 000 kronor

I syfte att utveckla och stärka vård och behandling av ungdomar och vuxna missbrukare försöker SiS
på olika sätt sprida resultat från forskning och utveckling. Den viktigaste målgruppen är
behandlingspersonalen vid SiS institutioner. Viktiga vägar att nå ut med information är seminarier,
konferenser, rapporter och kunskapsöversikter. SiS ger ut tre rapportserier, en forskningsserie, en
serie SiS följer upp och utvecklar samt serien Allmän SiS-rapport . Projektet syftar till att finansiera
ovanstående verksamhet.
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Förteckning över rapporter från utvecklingsprojekt

Utgivna i serien Allmän SiS-rapport

2002:6 Behandlingsplanering utifrån ASI och MAPS. En kvalitativ studie på Rällsögården. Caisa Lyly
och Maria Skoglund

2002:3 Sex månader efteråt. Uppföljning vid Hornö LVM-hem. Lena Falk

2002:2 Problemsyndrom hos flickor på särskilda ungdomshem. Marie-Louise Berg

2001:10 Problem i sammanfattande mått i ASI. Ingegerd Jansson

2001:9 Relationernas möjligheter. En pilotstudie av Fortunagårdens nätverksarbete. Bo Helsing

2001:8 Utbildning i familje- och nätverksarbete vid särskilda ungdomshem. Margareta Hydén

2001:3 Socialtjänstenkät, ungdom. Utvärdering av SiS ungdomsvård ur ett brukarperspektiv Nils
Åkesson.

2001:2 Dokumentation som verktyg. Att förbättra kvaliteten i arbetet genom att skriva. Lars
Malmqvist.

2000:4 Zigenska pojkar på Långanässkolan. Sven Peters.

1999:2 Hur gick det? En uppföljning av utvecklingsprojekt vid SiS 1993–1997 Inga-Lill Uggla.

1998:2 Utslussning och eftervård vid de särskilda ungdomshemmen. Nils Stenström

1997:6 Att arbeta med flickor på institution – att tillgodose flickors särskilda behov av
behandlingsinsatser. Weddig Runquist

1995:3 Att arbeta med familjer. Rapport från ett utvecklingsprojekt vid Högantorp. Cathrin Kindel
och Tomas Kultti

Utgivna i forskningsserien

Nr 2 1998 Ett § 12-hem för flickor. Omdefinitioner inom ungdomsvården. Berit Andersson

Nr 1 1998 LVM-vårdens kvalitet enligt socialtjänstens bedömning. Arne Gerdner

Utgivna i serien SiS följer upp och utvecklar
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4/02 SCL-90. Svensk normering, standardisering och validering av symtomskalan. Mats Fridell,
Zvonimir Cesarec, Monica Johansson och Stine Malling Thorsen

3/02 Barfotabarn. Flickors vandring från LVU till LVM. Anette Kindstrand och Tomas Theorin
2/02 Unga förövare av sexuella övergrepp. Tunagårdens behandlingsmodell. Åsa Jeppsson, Inga

Tidefors Andersson och Eva Löwdahl

1/02 Årsrapport ADAD 99. Nyinskrivna ungdomar på särskilda ungdomshem under 1999 –
bakgrund, livssituation och behandlingsbehov

3/01 Årsrapport DOK 00. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år 2000 – bakgrund,
livssituation och vårdbehov

2/01 Flickan och hästen. Bilder från ett hem för särskild tillsyn. Sven Forsling

1/01 Årsrapport ADAD 98. Ungdomar som skrivits in på särskilda ungdomshem under 1998 –
bakgrund, livssituation och behandlingsbehov.

5/00 Tiden på Älvan och ett år efter … 25 pojkars syn på vistelsen samt uppföljning ett år efter
utskrivning. Anna Michanek, Marianne Kristiansson, Rose-Marie Westermark och Bella
Machado.

4/00 Årsrapport DOK 99. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under 1999 – bakgrund,
livssituation och vårdbehov.

3/00 Utfall och kvalitet inom LVM-vården. Uppföljning av Lunden och Älvgården. Arne Gerdner.

2/00 Årsrapport DOK 98. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under 1998 – bakgrund,
livssituation och vårdbehov.

1/00 Årsrapport ADAD 97. Ungdomar som skrivits in på särskilda ungdomshem under 1997 –
bakgrund, livssituation och vårdbehov.

6/99 Beroende av droger – utsatt för övergrepp. Anders Nyman.

4/99 Behandling av adopterade barn på särskilt ungdomshem. Jan-Åke Eriksson och Inger
Sundqvist.

2/99 Med familjen för förändring. Institutionsbaserat familjearbete. Martha Kesthely.

1/99 Årsrapport DOK 97. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under 1997 – bakgrund,
livssituation och vårdbehov.

3/98 Årsrapport DOK 96. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under 1996 – bakgrund,
livssituation och vårdbehov.
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2/98 Bli sedd, välja väg och förändras. Utvärdering av utredningsarbetet vid Villa Ljungbacken.
Göran Sandell och Jeanette Olsson.

1/98 Rällsögården. 40 års verksamhet vid ett behandlingshem för vuxna missbrukare. Kerstin Möller,
Arne Gerdner, och Anita Oskarsson.


