
 

 

         RFMA:s KONFERENS DEN 18 maj 2021   

Hur följer vi upp missbruks- och beroendevården på individ och 

verksamhetsnivå? 

Hur bidrar uppföljningen till utveckling och kvalitetssäkring av 

vården? 

Om vården verkligen ska få avsedd effekt så måste insatserna systematiskt följas upp - både på individ 

och verksamhetsnivå. Det har länge diskuterats i många sammanhang, men alltför få följer upp 

verksamheterna och använder uppföljningarna som grund för utveckling av vården. Idag finns det 

många enkla metoder för att följa upp insatserna på individnivå, men också bedömningsinstrument som 

baseras på en inledande kartläggning av situationen. De kan också användas för uppföljning av 

insatserna på verksamhetsnivå. ASI (Addiction severity index) är det vanligaste kartläggnings- och 

uppföljningsinstrumentet inom socialtjänsten som även används inom beroendevården. För att följa 

upp insatserna inom den specialiserade beroendevården har ett register utvecklats och bytt namn till 

”Bättre beroendevård”. Hur kan dessa uppföljningsinstrument och register tillsammans med 

”Brukarstyrda brukarrevisioner” och ”Certifiering av brukarinflytande” bidra till utveckling av 

vården? 

 

Denna RFMA konferens kommer att ha fokus på att tydliggöra hur missbruks- och  beroendevården 

kan följas upp på individ- och verksamhetsnivå och hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan 

utveckla innehållet i sitt arbete systematiskt? 

 

Konferensen sänds digitalt på Zoom, en länk kommer att mejlas ut efter den sista anmälningsdagen som 

är den 10 maj.  
                                                                                                                                                                                               

Tid:  Tisdagen den 18 maj 2021 kl.09.30 – 16.00 
Kostnad:  1250:- per person/ 5000:- för fem personer från samma arbetsplats 

                      som anmäls av en person. 

 

Anmälan till konferensen med namn, arbetsplats, fakturamottagarens e-postadress och datum för konferensen görs 

senast den 10 maj via e-post till konferens@rfma.se  Om e-faktura krävs lägg till rätt e-postadress samt 

referensnummer.  

Om du anmäler fem personer från samma arbetsplats måste alla e-postadresser anges. OBS! Anmälan är bindande, 

men skulle du få förhinder kan du anmäla en kollega. Avgiften kommer att faktureras per mejl i samband med att du 

anmäler dig. Konferensen genomförs i samarbete med Stiftelsen RFMA. En länk till konferensen mejlas ut efter den 10 

maj. Frågor om konferensen kan göras till Maria Laag på  

mobil: 070 – 679 53 00 eller via e-post till maria.laag@gmail.com. 

 

Du som anmäler dig till denna konferens får dessutom som bonus två nummer av CANs tidskrift  

Alkohol & Narkotika utan kostnad om du skriver upp dig här (http://alkoholochnarkotika.se/RFMA). 

   

 Välkomna!                                  

                                                               Gunborg Brännström 

                       Ordförande för Riksförbundet mot Alkohol och Narkotikamissbruk   

                                              www.rfma.se  

mailto:maria.laag@gmail.com


 

 

KONFERENSPROGRAM  

09.30    Inledning 

  Gunborg Brännström, ordförande 

 

09.45  Hur kan socialtjänsten följa upp sina ASI intervjuer och resultat av U-båt på 

individnivå och använda dem som underlag för utveckling på individ och 

verksamhetsnivå? 

                     Cecilia Forsbo, gruppledare och Tony Kjällberg, Täby kommun 

   

10.15  Hur kan uppföljning bli en självklar del av kvalitetsledningssystemet  

  inom socialtjänsten? 

  Carolina Björkman, kvalitetsutvecklare i Nyköpings kommun 

10.45             Paus 

11.00  Hur kan forskningsprojektet EPI (Effektivare planering av insatser i missbruks-  

  vården) bidra till att fler kommuner driver ett systematiskt arbete – vad är det och 

  vad innebär det?  

  Lena Lundgren, professor i socialt arbete Umeå universitet 

   

11.30  Hur kartlägger BC Stockholm sina patienter och hur följer de upp resultatet på 

individ och verksamhetsnivå? 

  Nadja Eriksson, processägare av beroendeprocessen inom BC Stockholm 

12.00  Lunch 

13.00   Klientens skattningar vägleder socialarbetaren – ORS och SRS, viktiga verktyg vid 

uppföljning av öppenvård. 

  Gun-Eva Andersson Långdahl, legitimerad psykolog, konsult och tidigare 

psykolog på Rådgivningen Oden i Skellefteå 

 

13.30  Hur kan brukarna bidra till uppföljning av verksamheter som grund för utveckling? 

Tre metoder redovisas. 

  Camilla Svenonius, projektledare Brukarkraft 

 

14.00         Hur har Iris utvecklingscenter arbetat med certifiering av brukarinflytande på 

  sina HVB-hem? 

  Camilla Jardevall, verksamhetschef på Iris i Hestra och kvalitetsansvarig för alla  

  HVB-hem inom Iris 

14.30  Paus 

14.35  Vad visar den samlade uppföljningen av ASI och U-båt på nationell nivå? 

  Bengt-Åke Armelius, professor emeritus i psykologi, Umeå universitet 

 

15.05  Hur kan den samlade uppföljningen inom beroendevården sammanställas nationell nivå? 

  Johan Franck, registerhållare Bättre beroendevård och Verksamhetschef BC, Stockholm 

 

15.35             En samlad bild utifrån mål 3,4,5 i ANDT- strategin – en aktuell rapport från Socialstyrelsen 

  Lina Pastorek, Samordnare i ANDTS- frågor, Socialstyrelsen 

16.00  Avslutning 



 

 

 

 

 

 

   

 

   

   

 


