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UTVECKLINGSENHETEN

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDERING AV PROJEKTET SAMVERKAN OCH STYRNING UTIFRÅN EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPEN –
SAMORDNAD VÅRDPLAN FÖR PERSONER MED
SAMSJUKLIGHET
Att söka bidrag
Utvecklingsenheten vid socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad lyser ut
500 000 kronor för en utvärdering under projektet ”Samverkan och styrning utifrån effekter för målgruppen” inom den lokala missbruksvården. Utvärderingen
ska fokusera på effekter för målgruppen och löpa under perioden 2011-2013.
Förvaltningskostnaderna får utgöra max 35 procent av sökt belopp. Projektet
kommer löpa över två år och ekonomisk delredovisning ska lämnas årligen

Vem kan söka?
Ansökan kan göras av person med forskarexamen verksam vid en svensk forskningsinstitution, högskola eller universitet. Ansökan ska göras på särskild blankett
som laddas ner här/bifogas denna utlysning.

Projektet - Samverkan och styrning utifrån effekter
för målgruppen
Projektet ”Samverkan och styrning utifrån effekter för målgruppen” startade 1
januari 2010 och är ett samverkansprojekt mellan Ekerö kommun, Bromma stadsdelsförvaltning, Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Beroendecentrum Stockholm, Norra Stockholms psykiatri och Traneberg och Brommaplans vårdcentraler
. Projektet leds av en styrgrupp bestående av representanter från medverkande
aktörer i projektet. Projektets utgångspunkt är Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård” från 2007 och ”Policy för att förebygga och
behandla missbruk och beroende” utarbetad av Kommunförbundet Stockholms
Län, KSL, och Stockholms läns landsting 2008. Deltagande huvudmän ska arbeta
efter de riktlinjer och förutsättningar som finns beskrivna i ovan nämnda dokument och samverka med varandra för att nå optimala resultat och effekter för intressenter och patienter/brukare.
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Projektet har en projektgrupp bestående av en projektledare samt projektmedarbetare från varje verksamhet som deltar i projektet.
Mål
Projektets mål är att utforma och implementera ett arbetssätt där samverkan och
en samordnad planering med samtidiga insatser kring brukaren/patienten leder till
bättre kvalitet och önskvärda effekter för den enskilde klienten/patienten Som städ
för implementeringsarbetet har en rutin skapats utifrån professionens förförståelse
och erfarenhet. Förändringsteorin är att utifrån samtidiga insatser, en tydlighet i
planering och uppföljning genom en individuell samordnad plan, skapas förutsättningar för att få önskade effekter för brukare/patient som också är hållbara över
tid.
Målgrupp
Projektet arbetar med målgrupperna som beskriv i KSL och Stockholms läns
landsting gemensamma Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Som en avgränsning har styrgruppen, det Lokala samrådet, beslutat att projektet främst ska arbeta med att ta fram en rutin utifrån riktlinje 5 i Policyn – Samordnade och samtidiga insatser för personer med samsjuklighet missbruk och samtidigt psykisk sjukdom). Den utvalda målgruppen är unga personer 21-30 år som
har komplexa vårdbehov i form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, missbruk och beroende, psykisk sjukdom med mera. De kvalitetsindikatorer som Lokala samrådet valt är:
 Utredning och planering sker i samråd mellan hälso- och sjukvården, socialtjänsten och den enskilde
 Gemensam vårdplan finns (som i projektet är benämnd samordnad individuell plan enligt Socialstyrelsens rekommendation)

Uppdrag och inriktning för utvärderingen
Utvärderingen ska även vara av karaktären lärande utvärdering. Det innebär att
utvärderaren ska vara ett bollplank och löpande ge synpunkter och råd till dem
som håller i genomförandet av projektet. Utvärderingen ska ha en framåtsyftande
och utvecklingsstödjande ansats och en viktigaste uppgift är att bidra till metodutvecklingen i verksamheten.
Utvärderingens syfte och frågeställning
Utvärderingens syfte är att studera effekterna samordnad vårdplanering för personer med samsjuklighet för att undersöka om ett arbetssätt utifrån en aktiv samverkan och planering mellan berörda parter leder till effekter för den enskild i form av
förbättrad livssituation, men också om det leder till ett bättre resursutnyttjande för
parterna vad gäller ekonomi och personella resurser.
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Ytterligare ett syfte är att utvärderingen ska bidra till att utveckla en utvärderingsmodell vad gäller måluppfyllelse för de olika parterna. Utvärdering ska ske
med kvalitetssäkrade mätinstrument.
Frågeställningarna i utvärderingen är:
 Upplever den enskilde individen att livssituationen har förbättrats?
 Har den enskilde individens behov av stöd och hjälp minskat?
 Leder en samordnad planering och samtidiga insatser till ett hållbart positivt resultat för den enskilde ur professionens perspektiv?
 Leder en samordnad planering och samtidiga insatser till ett bättre resursutnyttjande?

Utvärderingsdesign, datainsamling i utvärderingen
I ansökan ska utvärderingsdesign beskrivas. Efter antagen ansökan kan modifikationer av design göras i samråd med projektledningen.
Datainsamling från målgrupp kommer i stor utsträckning att genomföras av medarbetarna i projektet. På liknande sätt kommer insamling av data från referensgruppen att genomföras av medarbetare i projektet.
Projektledaren med hjälp av projektgruppen ansvarar för att tillhandahålla data till
utvärderingen och utvärderarna kommer få tillgång till data från:
 Intervjuer genomförda enligt ASI/DUR . En baslinjemätning genomförs
när personer väljs ut till projektet. Kompletterande intervju om upplevd
förbättrad livssituation och måluppfyllelse. Uppföljning och utvärdering av
den samordnade individuella planen.
 Regelbunden dokumentation av insatser från de som tillhandahåller stödinsatserna genom dagböcker, journalanteckningar och annan rapportering.
Ytterligare data om personerna som ingår i projektet eller om referensgruppen kan
behövas och utvärderarna ansvarar för att konstruera instrument för detta samt för
insamling av data. (Se nedan)
Ytterligare data om personerna som ingår i projektet eller om kontrollgruppen kan
behövas och utvärderarna ansvarar för att konstruera instrument för detta samt för
insamling av data. (Se nedan)
Utvärderarna ansvarar för att:
 Regelbundet granska den data som tillhandahålls enligt ovan och se till att
kvaliteten upprätthålls i insamlad data från ASI/DUR samt rapportering
från medarbetare i projektet.
 Vid behov föreslå och konstruera instrument för ytterligare datainsamling.
 Driva utvärderingen utifrån ovan angivna frågeställningar
 Leverera delrapporter samt slutrapport vid angivna tidpunkter
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 Presentera del- och slutrapporter vid lärseminarier
 Ansöka om etisk prövning om så krävs för utvärderingen
TIDPLAN OCH RAPPORTERING
Utvärderingen ska utformas som en process och ska stödja metodutvecklingen i
projektet. Delrapportering ska ske årligen enligt överenskommelse med projektledningen och planeras i tid för att för att stödja projektet att föreslå ev. förändringar under projektets gång.
Skriftliga delrapporter ska ges i november 2011 samt i april 2012. Vid dessa tillfällen ska utvärderaren delta vid styrgruppens (Lokala samrådets) möte där utvärderaren presenterar delresultaten av utvärderingen och deltar i diskussioner om
eventuella förändringar i projektet.
Skriftlig slutrapport för slututvärderingen ska lämnas i november 2013.

Ansökningsperiod
Ansökningar kan göras från den 17 oktober 2011 och sista datum för ansökan är
den 15november 2011. Ansökan ska göras på särskild blankett som biläggs utlysningen.

Så behandlas din ansökan
Bedömning av ansökningar baseras på två huvudfrågor. Ansökans vetenskapliga
kvalitet och relevans för stadens behov av betydelse för bedömningen. För den
vetenskapliga bedömningen svarar en tvärvetenskaplig arbetsgrupp från Stockholms socialtjänstakademi. Relevansen för stadens behov bedöms av en arbetsgrupp som består av tjänstemän från socialförvaltningen.
En färdig utformad utvärderingsplan krävs inte för denna utlysning. Den slutgiltiga utvärderingsplanen kommer att utformas och fastställas i dialog med projektets
arbetsgrupp efter att en ansökan antagits.
Bedömning av ansökningar kommer att grundas på den preliminära beskrivningen
av utvärderingsdesign och metoder som ska bifogas ansökan. Vidare kommer bedömning av ansökningarna grundas på om utvärderarnas kompetens och tidigare
arbete är relevant och kan anses bidra till det utlysta uppdraget.

Beslut
Beslut fattas av Socialnämnden den 17 december 2011. Beviljade medel tilldelas
under december 2011 efter rekvisition av bidragsmottagaren.
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För mer information eller frågor om utlysningen:
Kontakta Anna Mattsson, enhetschef vid Socialförvaltningen i Stockholms stad,
på mail: anna.elisabet.mattsson@stockholm eller tfn: 08-508 25 612
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