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Till
Socialtjänstnämnden

Resa till Denver, USA, för deltagande i Blueprintskonferens 17–19 mars 2008 samt studiebesök i Chicago 14-15 mars.
(1 bilaga)

Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden godkänner att medarbetarna i MST-projektet inom Precens, Charlotte Skawonius och Emma Ulfsdotter på arbetstid genomför en resa för att delta i Blueprints
konferensen 2008 i Denver, Colorado samt ett studiebesök vid MST-verksamheten i Chicago och annan evidensbaserad verksamhet där.

Dag Helin

Fredrik Jurdell

Sammanfattning
Precens bedriver i form av ett projekt konsultverksamhet för det svenska MST-nätverket.
Konsultverksamheten finns organisatoriskt inom ramen för den existerande Kometverksamheten och finansieras av avgifter. Projektledaren Charlotte Skawonius och MSTkonsulten Emma Ulfsdotter har inbjudits till Blueprints konferensen 2008. För att följa
den senaste forskningen och erfarenheterna av framgångsrikt arbete med unga som är
våldsamma, missbrukar och är kriminella är det av stort värde att delta vid konferensen
och att genomföra studiebesöket.
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Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har beretts vid Preventionscentrum Stockholm – Precens.
Bakgrund och förvaltningens synpunkter
Multi systemisk terapi är ett evidensbaserat, strukturerat hemmabaserat program riktat till
familjer med barn 12-18 år som riskerar att bli institutionsplacerade. Programmet har
tillämpats i Stockholm sedan 2003, först i projektform och sedan 2006 bedrivs verksamheten reguljärt i två team, MST-Järva och MST-Syd. MST-team finns på ytterligare sju
orter i Sverige.
För att bibehålla hög kvalitet på insatsen och garantera trohet mot programmet får teamen
handledning/konsultation varje vecka samt regelbunden påfyllnadsutbildning. Socialtjänstförvaltningen i Stockholm har åtagit sig att tills vidare bygga upp en sådan svensk
verksamhet med en svensk konsult. Konsultverksamheten, kallad MST-Sverige, finns
sedan 1.10.2007 i projektform inom ramen för den existerande kometverksamheten och
finansieras i sin helhet genom avgifter från de svenska teamen. MST och Komet är evidensbaserade program som vänder sig till föräldrar, tanken är att de båda programmen ska
dra nytta av varandra och skapa gemensam kompetens.
Center for the Study and Prevention of Violence vid University of Colorado tog 1996 ett
nationellt initiativ för att finna och bedöma våldspreventiva program/metoder som har
effekt. Projektet fick namnet Blueprints for Violence Prevention (kopierbara program för
att förebygga våld) och bedömer sådana program efter en strikt vetenskaplig standard.
The Office of Juvenile Justice an Delinquency Prevention (OJJDP) understödjer och finansierar aktiv projektet. Blueprints for Violence Prevention anordnar årligen konferenser, där de olika programmen som har bedömts presenteras. Målet med konferensen är att
sprida kunskap om program riktade mot ungdomsvåld, missbruk och kriminalitet som har
effekt. Även MST kommer att presenteras vid konferensen och genomföra en egen konferens inom ramen för hela konferensen. För att nyttiggöra sig resan maximalt kommer
Emma Ulfsdotter och Charlotte Skawonius att 15-16 mars göra studiebesök vid ett eller
två MST-team i Chicago samt ytterligare någon evidensbaserad verksamhet där.
Det är av stor vikt för konsulten och projektledaren att kunna delta vid konferensen för att
ta del av ny utveckling inom MST och särskilt få kunskap om andra bedömda och lovande
program. Detta, samt att vid studiebesök kunna studera hur programmen används i verkligheten, bedöms vara av stor nytta för den fortsatta utvecklingen av evidensbaserade
metoder inom staden. Det svenska MST-nätverket bestrider kostnaderna för resan.
För ytterligare information: www.colorado.edu/cspv/blueprints och
www.blueprintsconference.com
Bilaga
Konferensinbjudan

