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Yttrande över
Betänkandet av utredningen för en kunskapsbaserad socialtjänst:
Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för
brukaren (SOU 2008:18)

Famna har av regeringen inbjudits att yttra sig över rubricerad utredning, och
lämnar följande synpunkter och kommentarer.
Allmänna synpunkter
Famna ställer sig positiv till utredningens förslag om att främja utvecklingen
av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Vi stödjer utredningens
intention att stärka brukarens roll för kunskapsproduktionen och att verka för
en långsiktigt strategisk och strukturell satsning på en kunskapsbaserad
socialtjänst.
Famna ser positivt på utredningens definition av evidensbaserad praktik som en
sammanvägning av brukarens erfarenheter, den professionelles expertis och
den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen. Famna anser att detta synsätt
skapar en bra grund för utvecklingen av en evidensbaserad praktik som
orienterar sig nära brukarnas behov och professionens samlade erfarenhet.
Famna anser också att en evidensbaserad praktik främjar transparens och
kvalitet i socialtjänsten som i sin tur ger brukaren möjligheten att utöva sin
valfrihet. För att möta denna valfrihet krävs en mångfald av aktörer som aktivt
är delaktiga i att utveckla en evidensbaserad praktik.
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Famna anser därför att det är av särskild vikt att lyfta fram utredningens
förslag om en bred förankring vid beredningen av avtalens utformning och
innehåll (Kap. 9.3.1) eftersom socialtjänsten redan idag bedrivs av en flertal
olika utförare – kommunala verksamheter, privata bolag och non-profit
organisationer. Famna ser fram emot att aktivt delta i detta arbete.
Famna välkomnar skrivningarna i utredningen som belyser att det finns olika
utförare inom socialtjänsten (kommunalt och privat), men vi vill framhålla att
det finns särskilda värden som de idéburna organisationerna kan bidra med i
utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Detta har regeringen redan tidigare
identifierat. I Förslag till överenskommelsen mellan regeringen och idéburna
organisationer inom det sociala området (IJ2007/2539/D) beskriver regeringen
sina åtaganden som ”att verka för att kunskap och erfarenhet i sektorn
tillvaratas och förvaltas för samhällsutvecklingen, att ta tillvara erfarenheter
och verka för att olika aktörer sprider kunskap om den metodutveckling som
sker inom den ideella sektorn och att verka för att samverkan mellan
organisationer och kommunal socialtjänst utvecklas.”
Famna anser därför att idéburna non-profit organisationer behöver involveras
mer i metod- och kunskapsutvecklingen inom socialtjänstens område.
Särskilda synpunkter
Kap 2.4 Brukarperspektiv
Utredningen utgår från en definition av begreppet brukare som inte innefattar
anhöriga, men man lyfter fram att anhörigas roll är relevant och deras
kompetens bör beaktas.
Famna delar utredningens åsikt om att anhörigas kompetens bör beaktas, men
vi saknar förslag om hur detta ska ske.
Kap 9.3.1 – Avtalens utformning och innehåll
Famna ser positivt på utredningens förslag om att integrera forskning, högre
utbildning och praktisk verksamhet genom arbetsplatsförlagd utbildning, delad
tjänstgöring, forskarhandledning m m (s. 104). Det är även här av vikt att alla
aktörer inom området är delaktiga i denna integration. Famnas medlemmar ser
framemot att samverka med utbildnings- och forskningsinstitutioner i denna
fråga.
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Kap 9.5 – Stöd till forskning.
Utredningen tar upp frågan om utformningen av ett framtida forskningsstöd
och anger som syfte bl.a. att ”stödja framväxten av starka forskningsmiljöer”.
Famna anser att det behövs starka forskningsmiljöer och nationella
kunskapscentra för att öka kunskapsproduktionen och för att bistå mindre
utförarenheter att bedriva vetenskapligt arbete. Samtidigt är det viktigt att hitta
en balans mellan att satsa resurser på enskilda centra och att säkerställa ett brett
engagemang, genom att bjuda in hela forskarsamhället att i konkurrens ansöka
om resurser för forskning inom det sociala området.

För Famna enligt styrelsens uppdrag

Lars Pettersson
generalsekreterare
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kvalitetsansvarig

