
Kvalitetsdagen 3 oktober  
- program och anmälan! 
Program 

Block A, kl. 13.00–14.00. 

 1. Ett maskrosbarns försvarstal 

(OBS! 12.30–14.00). 

En teaterföreställning och en samtidsundersökning som bygger på Emilia Stenbergs 

egna berättelse men också på samtal med andra ungdomar i Gävleborgs län. 

Läs mer om föreställningen » 

 

 

 2. Evidensbaserat socialt arbete och mötet mellan forskning och praktik 

Evidensbaserat socialt arbete är högaktuellt i diskussionen om socialt arbete, både 

nationellt och internationellt. Föreläsningen ger en beskrivning av aktuella 

positioneringar och diskussioner inom detta tema. Föreläsningen belyser också hur 

relationen mellan forskning och praktik kan beskrivas och hur forskning/praktik kan 

föras närmare och lära av varandra. 

Sam Larsson, professor i socialt arbete, docent i psykologi, Högskolan i Gävle. 

 3. Mottagningsenheten – en ingång för alla? 

Mottagningsenhetens uppdrag, syfte och utfall. Vilka personer kommer 

mottagningsenheten i kontakt med? 

Vilka utmaningar ställs vi inför? 

Mottagningsenheten. 

 4. Att passera som vuxen. En studie av unga personers övergång från 

samhällsvård till vuxenliv 

En presentation av ett pågående doktorandprojekt med ett särskilt fokus på en 

delstudie om ungdomars förväntningar på livet efter utskrivning från vården. Hur 

ser de på sina livschanser på kortare och längre sikt? Hur förhåller sig dessa 

förväntningar till tidigare studier som pekar på stor sårbarhet inom många 

livsområden? 

Mattias Bengtsson, socionom/ doktorand Avd för socialt arbete och psykologi, 

Högskolan i Gävle. 

http://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gavle-kommunkoncern/Socialtjanst-Gavle/Nyheter/Ett-maskrosbarns-forsvarstal/
http://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gavle-kommunkoncern/Socialtjanst-Gavle/Nyheter/Ett-maskrosbarns-forsvarstal/


 5. Att betona föräldrars förmåga  

istället för barns beteende 

Familjeboendet delar med sig av sitt sätt att utreda där de betonar föräldrarnas 

förmåga i stället för barnets beteende. Detta har bidragit till att Familjeboendet blivit 

tydligare i sin kontakt med familjerna, delaktigheten har ökat och föräldrarna har 

blivit mindre ifrågasättande. Detta utredningssätt har troligen också bidragit till 

kortare utredningstider. 

Familjeboendet. 

 6. Öppenvårdsenhet Vuxen 

Hur är öppenvården för vuxna organiserad? Hur får man kontakt med 

öppenvården? Vad är skillnaden mellan biståndsinsatser och serviceinsatser? 

Öppenvårdsenhet Vuxen. 

 

Fika + Mats Collin, förvaltningschef, kl. 14.10–14.50 

 

Block B, kl. 15.00–16.00 

 1. Ett maskrosbarns försvarstal 

(OBS! 15.00–16.30). 

En teaterföreställning och en samtidsundersökning som bygger på Emilia Stenbergs 

egna berättelse men också på samtal med andra ungdomar i Gävleborgs län. 

Läs mer om föreställningen » 

 

 

 2. Komplexa behov eller komplexa organisationer? 

Den svenska individ- och familjeomsorgen präglas i hög grad av organisatorisk 

specialisering där olika problemområden som missbruksvård, barnavård och 

försörjningsstöd, samt arbetsuppgifter som utredningsarbete respektive stöd och 

behandling, hanteras i separata delar av organisationen. Men hur kommer det sig att 

detta sätt att organisera arbetet fått ett sådant genomslag och idag närmaste tas för 

givet? Och vilka konsekvenser får den organisatoriska specialiseringen för klienter 

med behov av mer komplex och mångfacetterad karaktär? 

Pär Grell, socionom, Högskolan i Gävle. 

http://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gavle-kommunkoncern/Socialtjanst-Gavle/Nyheter/Ett-maskrosbarns-forsvarstal/
http://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gavle-kommunkoncern/Socialtjanst-Gavle/Nyheter/Ett-maskrosbarns-forsvarstal/


 3. Därför är det viktigt att kalla Lena för Lasse, 

om Lena vill det 

Grundläggande hbtq-kunskap kopplat till socialtjänstens arbete, eller om varför det 

är viktigt att kalla Lena för Lasse, om Lena vill det. Hur vi på försörjningsstöd 

började tänka normkritiskt vid normberäkningar. 

Johanna Eskman, Försörjningsstödsenhet Arbete/Unga vuxna. 

 4. Öppna jämförelser inom socialtjänsten 

- varför, hur och till vilken nytta? 

Några erfarenheter av ett utvecklingsarbete med Öppna jämförelser med åtta 

kommuner inom nordvästra Stockholms län. Personal från områdena 

försörjningsstöd, barn och ungdom samt missbruk och behandling medverkade. 

Sven Trygged, docent och lektor, Avdelningen för socialt arbete och 

psykologi, Högskolan i Gävle. 

 5. Nya Boendeenheten 

Information om Boendeenhetens biståndsprocesser, Q&A samt dialog kring 

bostadssituationen i Gävle kommun. 

Boendeenheten. 

 6. Emotional Focused Therapy, EFT 

Ett anknytningsteoretiskt baserat sätt att arbeta med främst par, där de får möjlighet 

att bryta negativa mönster och destruktiva dialoger. Terapin kan underlätta för 

paren att känna större tillit, djupare kontakt och starkare intimitet med varandra. 

Familjerådgivningen. 

Anmälan 

Block A 

1. Ett maskrosbarns... 

2. Evidensbaserat socialt arbete... 

3. Mottagningsenheten 

4. Att passera som vuxen... 

5. Att betona föräldrars förmåga... 

6. Öppenvårdsenhet Vuxen 

 

  

Block B 

1. Ett maskrosbarns... 

2. Komplexa behov... 



3. Därför är det viktigt att kalla Lena för Lasse... 

4. Öppna jämförelser... 

5. Nya Boendeenheten 

6. Emotional Focused Therapy 

 

  

Dina uppgifter 

Förnamn: 

 

Efternamn: 

 

E-postadress (arbete): 

 

Avdelning 

 

Ev. specialkost (fika) 

 

  

 

  

Senast uppdaterad 2017-09-06 
Sök i Socialtjänst Gävle  

 

Kvalitetsdagen kommer att genomföras på Gasklockorna. 

Anmäl dej senast 18/9 kl. 12.00:  

Anmälningsformuläret 

finns längst ned på denna sida. 

 

http://ankaret/Kommunen/Gavle-kommunkoncern/Socialtjanst-Gavle/Intern-service/Kvalitetsdagen-3-oktober/#anmalan
http://ankaret/Kommunen/Gavle-kommunkoncern/Socialtjanst-Gavle/Intern-service/Kvalitetsdagen-3-oktober/#anmalan


 


