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Handläggare: Göran Hägglund
Telefon: 508 43 681

Till
Socialtjänstnämnden

Tjänsteresa till University of Miami School of Med icine, Center for Family Studies
Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden godkänner resa i tjänsten för Göran Hägglund, Kjell Gardeland och
Ann-Sofie Larsson till University of Miami, USA, under perioden 2008-10-13 till och
med 2008-10-24.

Eddie Friberg

Rita Kahn

Sammanfattning
Maria Ungdomsenhet arbetar med att implementera en ny evidensbaserad behandlingsmetod, Brief Strategy family teray (BSFT). Behandlingsmodellen är utvecklad av University
of Miami School of Medicine, som också stått för utbildningen. Önskemål har framförts
från universitetet om att i Miami träffa enhetschef, projektets koordinator och forskningsledare från Karolinska Institutet för att diskutera den vidare utvecklingen av implementeringen av BSFT samt möjlighet till en BSFT-konferens i Stockholm våren 2009.
Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom Individorienterade verksamheter, Maria Ungdomsenhet.
Bakgrund
Maria Ungdomsenhet arbetar med att implementera en ny evidensbaserad behandlingsmetod, Brief Strategy Family Terapy, BSFT. För bakgrund och beskrivning av metoden, se
tjänsteutlåtande Projektrapport Brief Strategy Family Tearpy (BSFT), dnr 409-0434/2008.
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Processen sker i samarbete med University of Miami. Maria Ungdomsenhet är den första
institution i Europa som genomgått utbildning i denna modell, och där det speciella behandlingsteamet i höst kommer bli licensierade.
Utifrån detta har önskemål framförts från University of Miami om att i Miami träffa enhetschef, projektets koordinator samt docent Anders Tengström från Karolinska Institutet
för att diskutera den vidare utvecklingen av implementeringen av BSFT samt möjlighet
till en BSFT-konferens i Stockholm våren 2009.
Parallellt med detta kan socialsekreterare Ann-Sofie Larsson som ingår i behandlingsteamet genomgå del 1 av utbildningen, som resten av teamet genomgick i Miami i november
2007. Ann-Sofie var då föräldraledig.
Frågor som skall diskuteras är följande:
Forskning. Hur kan Maria Ungdomsenhet och University of Miami samarbeta
kring uppföljning/utvärdering av behandlingsmodellen i Sverige?
Konferens i Stockholm. University of Miami är intresserade av att i samarbete
med Maria ungdomsenhet arrangera en konferens i Stockholm för presentation av
behandlingsmodellen.
Licensiering och utbildningsfrågor. Rätten för Maria Ungdomsenhets personal att
utbilda i Sverige.
Fortsatt utveckling och samarbete.
Utöver detta kommer studiebesök att ske på flera kliniker i Miami som arbetar med
BSFT.
Förvaltningens synpunkter
Inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvården finns idag ett stort intresse av att
utveckla en kunskapsbaserad missbruksvård. Socialstyrelsen har tagit fram nationella
riktlinjer för missbruksvården där fokus ligger på vikten av att arbeta utifrån metoder som
är effektiva.
Förvaltningen anser att Maria Ungdomsenhets arbete med att implementera en evidensbaserad behandlingsmetod som passar enhetens målgrupp är mycket lovvärd. Det är viktigt
att utbudet av effektiva behandlingsmetoder utökas för att därmed skapa en större bredd
på behandlingsutbudet.
Att implementera en ny metod kräver mycket resurser i form av tid, och ibland ekonomi.
Det är också av yttersta vikt att sedan vidmakthålla metoden så den inte flyter ut och blir
till någon egen metod. Då kan den inte längre anses vara en evidensbaserad metod. Med
anledning av detta anser förvaltningen att det är viktigt med det samarbete som påbörjats
mellan Maria Ungdomsenhet, University of Miami och docent Anders Tengström från
Karolinska Institutet. Nämnden föreslås därför godkänna denna tjänsteresa för berörda
tjänstemän.
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Kostnaderna för resa och uppehälle finansieras inom budgetram.

