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I avtalet för ”Kunskapsbaserat socialt arbete” som Ungdom och Missbruk samt
Familj och Försörjning tecknat med Ersta Sköndal högskola ingår bland annat att;
studenter vid högskolans magisterutbildning genomför uppsatser (undersökningar/utvärderingar) relaterade till avdelningarnas verksamheter. I gengäld tillhandahåller
avdelningarna studenterna information och stöd. Specialavdelningen har föreslagit
studenterna ett antal uppsatsämnen. Förslagen är hämtade ur avdelningens ”Plan för
lokal uppföljning och forskning”. Planen omfattar projekt oavsett utförare, interna
som externa.
Under höstterminen 2005 avser Maria Bondesson, magisterstudent vid högskolan,
att skriva sin magisteruppsats relaterad till Ungdomsenheten. Uppsatsen syftar till
att belysa frågor kring insatsen kontaktperson för tonåringar enligt SoL § 4:2. Hur
formuleras målen med insatsen? Hur genomförs insatserna i förhållande till målen
och hur avslutas insatserna? Utvärderingen är intressant för avdelningen och kan
komma att påverka insatsen utifrån de nämnda frågeställningarna. För att Maria ska
kunna genomföra utvärderingen och bland annat ange ungdomarnas synpunkter på
insatsen behöver hon ta del av sekretessbelagda uppgifter som berör ungdomarnas
och deras föräldrars personliga förhållanden samt uppgifter beträffande beslut och
genomförande av insatserna. Här avses både intervjuer med personal vid Ungdomsenheten, kontaktpersoner, ungdomar och deras föräldrar samt möjlighet att ta del av
journaldata.
Maria är socionom och har genomfört sin andra praktikomgång vid Socialstyrelsen
där hon deltog i frågorna kring genomförande av kunskapsbaserat arbete vid
kommunerna. I sin C-uppsats (eget arbete under socionomutbildningens sista termin) skrev hon också om kommunerna och kunskapen.
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Maria Bondesson får tillstånd att ta del av sekretessbelagda uppgifter som berör
kontaktpersoner för ungdomar.
För ungdomar som är under 18 år ska Maria inhämta vårdnadshavarnas godkännande
Uppgifter ungdomarnas och deras föräldrars personliga förhållanden får endast
användas för de ändamål som uppgivits för att genomföra magisteruppsatsen.
De utlämnade uppgifterna får inte lämnas vidare eller publiceras i sådan form
att de kan hänföras till enskilda individer.
Minnesanteckningar och eventuella bandinspelningar ska makuleras under höstterminen 2005 eller vårterminen 2006 när uppsatsen godkänts vid högskolan.
Detsamma gäller om uppsatsen inte skulle slutföras senast under vårterminen.
Eventuella skäl till att behålla anteckningar och bandinspelningar efter vårterminen ska rapporteras till Socialnämnden för nytt beslut.
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