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Tjänsteskrivelse
2020-03-06

Diarienummer
SN-2020/66

Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse för 2019
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2019.
Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare årligen dokumentera sitt
patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska finnas tillgänglig för
den som vill ta del av den.
Patientsäkerhetsberättelsen är en del av det ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
som vårdgivaren är skyldig att inrätta (SOSFS 2011:9).
Patientsäkerhetsberättelsen ska redovisa följande områden inom patientsäkerhetsarbetet;
- Organisering
- Struktur för egenkontroll, avvikelsehantering, synpunkter och klagomål
- Samverkan
- Patientens delaktighet
- Riskanalys
- Informationssäkerhet
- Resultat och analys
- Mål och strategier för kommande år
Bakgrund
Hemsjukvård på specialiserad nivå utfördes på Estrids gård i en mycket hög omfattning
under det andra halvåret. Två större riskanalyser föregick arbetet för att säkra kompetens,
resurser och materiallogistik. Vården utfördes med mycket gott resultat för de enskilda
brukarna med upplevelse av trygghet och nöjdhet också hos närstående.
Ny egenkontroll för följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler infördes från och med
oktober månad i samarbete med Vårdhygien. Observationsmätningarnas resultat hittills visar
låg följsamhet till gällande rutiner.
Måluppfyllelsen är låg inom arbetet med täckningsgrad i kvalitetsregister, vilket betyder att
individuella riskbedömningar för fall, nutrition och trycksår inte blir utförda i den omfattning
som varit målsättningen.
Riskmomentet förflyttning med hjälp av personlyft har bättre säkerställts genom
kompetenshöjning. Medarbetare erhåller lyftlicens efter särskild utbildning från rehab
personal. Åtgärder gällande svenska språket krävs dock för att fler medarbetare ska kunna
genomföra utbildningen och klara sin licens.
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De brukare som deltagit med svar på frågor om upplevd trygghet efter utskrivning från
slutenvård under perioden för undersökningen, hade en generell upplevelse av trygghet efter
utskrivning.
Mål och strategier för kommande år anges inom området basal hygien, individuella
riskbedömningar, fallprevention, läkemedelshantering, avvikelsehantering och åtgärder för
kompetenshöjning i svenska språket.
Ekonomisk konsekvensanalys
Strategi två utifrån målet att minska uteblivna läkemedelsdoser medför nya kostnader och
behöver kartläggas om inte strategi resulterar i måluppfyllelse.
Satsning på svenska språket kan medföra nya kostnader och behöver kartläggas.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
- Patientsäkerhetsberättelse 2019 för hälso- och sjukvård i kommunens egen regi
Beslutet ska skickas till
Akten
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård - socialchef
Områdeschef utförare
Enhetschef hemvård
Enhetschef Estrids gård
Kvalitets- och utvecklingschef

Catrin Josephson
Socialchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Under 2019 erhöll vuxna personer hälso- och sjukvård från kommunens egen regi.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Patientsäkerhetsberättelse 2019
för hälso- och sjukvård i
kommunens egen regi

Socialnämnden
Knivsta kommun
SN-2020/66

2020-02-04

Susanne Ahlman, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Marini Adams, Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR
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INLEDNING
Varje vårdgivare är skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse årligen utifrån
lagstiftning om patientsäkerhet (SFS 2010:659) och föreskrift om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Socialnämnden är vårdgivare för kommunens
hälso- och sjukvård i egen regi.

OMFATTNING

Patientsäkerhetsberättelsen omfattar hemsjukvård på Estrids gård och i hemvård, LOV
hemtjänst, LSS gruppboende S:t Maria, personlig assistans, daglig verksamhet och
socialpsykiatri.
Extern utförare av hälso- och sjukvård i avtal med kommunen redovisades för halvåret 2019
till socialnämnd, och har från och med april respektive juli eget ansvar för
patientsäkerhetsberättelse och egen MAS.

SAMMANFATTNING

Det finns en struktur för ledning och styrning av patientsäkerheten inom socialnämndens
ansvarsområde där ansvariga funktioner träffas kontinuerligt inom två forum.
Kommunens hälso- och sjukvård representerar inom elva samverkansgrupper med Region
Uppsala som har med patientsäkerhet och förebyggande av vårdskada att göra plus med
Uppsala universitet i ett forum gällande sjuksköterskestudenters VFU1 platser. Flera av
forumen gäller samverkan kring utskrivningsklara från slutenvård respektive tekniska hjälpmedel.
Patienterna görs delaktiga i patientsäkerhetsarbetet inom förskrivningsprocessen för tekniska
hjälpmedel samt genom brukarorganisationer vid upphandlingar av tekniska hjälpmedel.
Synpunkter om hjärtstartare på särskilt boende har föranlett ett ställningstagande inom länets
patientsäkerhetsgrupp 2020.
Egenkontroller2 utförs inom område för tekniska hjälpmedel, läkemedelshantering, basal
hygien och vårdrelaterade infektioner.
Tio klagomål inkom gällande hälso- och sjukvård, bland annat smärtbehandling,
rehabilitering, tillgänglighet och synpunkter om allmän träningslokal. De besvarades tydligt
med identifierade brister och åtgärdsplaner. Då allmän träningslokal inte ligger inom
socialnämndens ansvarsområde fanns inga brister att åtgärda i sammanhanget.
252 avvikelser och 196 fallincidenter rapporterades under året vilket är 17 färre än föregående år. Området läkemedelshantering utgör 82 % av alla avvikelser och uteblivna doser 71
% av dem. Åtgärd för att minska det senare under har hittills inte lett till någon förändring.
Fallincidenter minskade med 5 % jämfört med föregående år.
Allvarliga avvikelser är få. En anmälan enligt Lex Maria3 gjordes under året angående
dubbel dos diabetesläkemedel och förväxling av patientjournal.
1
2
3

Verksamhetsförlagd utbildning
Kontroll av att vissa arbetsmoment utförs enligt gällande rutiner
Anmälan om risk för eller inträffad allvarlig vårdskada

3

Vid analys av resultat av avvikelser, egenkontroller och måluppfyllelse identifieras två nya
förbättringsområden men också att fortsatt arbete krävs för att nå de mål som inte uppnåtts.
Däri anges nya strategier. Vissa mål tar flera år att nå och det är viktigt att tålmodigt fortsätta
de arbetsprocesser som påbörjats för att nå viktiga resultat för patientsäkerheten.

STRUKTUR
Övergripande mål och strategier 2019
-

Täckningsgrad i kvalitetsregister
Förbättrad avvikelsehantering
Följsamhet till rutiner gällande förskrivning av hjälpmedel
Trygg och säker hemgång från sjukhus
Patientsäker hantering vid användande av personlyft

Organisation och ansvar

Verksamhetschef
för hälso- och sjukvård
Socialchef

Områdeschef
utförare

Kvalitets- och
utvecklingschef

Enhetschef för
hemsjukvård och
rehabilitering

MAS och MAR

Legitimerad
personal

Bild 1. Organisering av ansvar för hälso- och sjukvård och patientsäkerhet 2019

Ledning och styrning av patientsäkerheten
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård, MAS och MAR hade gemensamt forum för
övergripande strategiska ledningsfrågor för patientsäkerheten.
Verksamhetschef, MAS, MAR, kvalitets- och utvecklingschef, områdeschef och enhetschefer
för hälso- och sjukvårdsutförare i egen regi har gemensamt forum för strategiska hälso- och
sjukvårdsfrågor, och från 2020 med fast agenda;
- Mål och strategier under året
- Ev. anmälning enligt Lex Maria
- Ev. synpunkter och klagomål
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-

Remisshantering Vård i samverkan, VIS4
Lagar och föreskrifter, nyheter
Ledningssystemet – frågor gällande processer och rutiner

Respektive ledningsforum har möte varannan månad.
MAS och MAR samverkar med leg. personal utifrån arbete med processer och rutiner och
behov av informationsöverföring kring lagstiftning och föreskrifter med mera.
All ordinarie leg. personal har tillsvidareanställning inom enheten för hemsjukvård och
rehabilitering. Legitimerad personal tjänstgör dygnet runt och finns alltid tillgängliga på plats
kontorstid. Jourtid vardagar tjänstgör en sjuksköterska kväll och en sjuksköterska nattetid.
Under helger arbetar sjuksköterska på plats. Rehab personal arbetar på plats måndagfredag. Om hjälpmedelsbehov skulle uppstå under helg finns rutiner säkerställda av MAR, för
att tillgodose akuta behov genom tjänstgörande sjuksköterska.

Samverkan för att förebygga vårdskador
Intern samverkan
Enhetens för hemsjukvård och rehabilitering och enheten för bistånd samverkade främst i
frågor kring egenvård och utskrivningsklara patienter. I vissa fall efterfrågar
biståndshandläggare intyg gällande vården från hemsjukvårdens leg arbetsterapeut/ fysioterapeut.
Lokal samverkan
Närvård
Lokal samverkan mellan vårdgivare och socialtjänst inom kommunens geografi. Utveckling
2019:
- Lokal tjänstemannaledning ger uppdrag till arbetsgrupper.
- Lokal samverkansöverenskommelse gällande utskrivningsklara patienter påbörjas.
- Mot en nära vård – inledande workshops om vad nära vård är och vilka behov som
står i centrum för den nära vården.
Palliativa ombudsträffar
Samverkan med Region Uppsalas palliativa konsult team. Verksamheternas palliativa ombud
deltar.
Cosmic Link arbetsgrupp
Intern behovsanalys för utveckling av nytt kommunikationsverktyg inom länet kring
utskrivningsklara patienter.
Länsövergripande samverkan
Patientsäkerhetsgrupp
Chefsläkare och chefssjuksköterska inom Region Uppsala, MAS och MAR från länets kommuner samt handläggare från Patientnämnden hanterar patientsäkerhetsfrågor. Detta
inkluderar övergripande problematik utifrån avvikelser i vårdkedjan mellan kommun och
region.
Övergripande dokument fastställda av kommunerna och Region Uppsala, utifrån lagstiftning, förskrifter och nationella riktlinjer
4
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GAP UL analysgrupp
Tjänstemannagrupp i länet som analyserar processen för utskrivningsklara och förslår
övergripande åtgärder för det systematiska förbättringsarbetet i samverkan.
Utveckling 2019:
- Kartläggning av återinskrivningar.
- Web kollen - patientens upplevelse av utskrivningsprocessen.
- Web utbildning ”SIP5 på 3 minuter” finns på ViS- web. Föreslås ingå i
introduktionsutbildningar.
- Slutenvården har tillgång till hjälpmedelslager för förskrivning av hjälpmedel inför
hemgång.
- Skapande av strukturerad mall för informationsöverföring mellan
biståndshandläggning och slutenvården.
- Tydliggöra skillnader i de olika lagrummen, hälso- och sjukvård respektive
socialtjänst, genom ett presentationsmaterial där professionernas ansvarsområden
- beskrivs.
Cosmic Link projektgrupp
Övergripande samverkansgrupp för utveckling av nytt kommunikationsverktyg inom länet
kring utskrivningsklara patienter.
Inkontinensråd
Inkontinenssamordnare i länet träffar MAS´ ar för samverkan kring utbildningsinsatser,
samverkansrutiner och diverse sortimentsfrågor.
Vårdhygien
I samverkan med Vårdhygien Akademiska sjukhuset arbetar MAS´ ar för en god hygienisk
standard i verksamheterna.
Utveckling 2019:
- Månatliga egenkontroller BHK
- Samverkansriktlinje vårdhygien och smittskydd.
- Utbildning i utbrottshantering för enhetschefer
Tekniska hjälpmedel
Samverkan med HUL, hjälpmedel Uppsala Län, och hjälpmedelsansvariga i länet.
Utveckling 2019:
- Avtalsuppföljning gällande hjälpmedelshantering
- Hjälpmedelsansvariga deltar i det systematiska förbättringsarbetet i samarbete med
HUL.
Nätverk hjälpmedelsansvariga i länet
Nätverket arbetar med länsövergripande riktlinjer och rutiner samt förbereder frågor till
styrgruppen för HUL.
Nätverk verksamhetsförlagd utbildning
Samverkan mellan kommunerna och Uppsala universitet för en god samordning och logistik
gällande VFU-platser för sjuksköterskestudenter.
5

SIP – Samordnad individuell plan
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Nätverk MAS och MAR
Erfarenhetsutbyte, gemensamma frågeställningar och vissa uppdrag gällande samverkansrutiner.
Utveckling 2019:
- Övergripande diskussioner om ansvarsfrågor gällande kommunal hemsjukvård.
- Remissförfarande kring avtal och riktlinjer för läkarmedverkan.

Patienters och närståendes delaktighet i patientsäkerhetsarbetet
Vid hjälpmedelsupphandlingar erbjuds brukarorganisationer att delta vid framtagande av
kravspecifikationer.
De brukare som kan är direkt delaktiga med sin uppmärksamhet kring sitt tekniska
hjälpmedel och rapporterar eventuellt uppkomna risker eller fel till arbetsterapeut eller
fysioterapeut/sjukgymnast. Dessa genomför i samarbete med brukaren åtgärder för att
säkerställa funktionen på hjälpmedlet eller att ta det ur bruk.
Diskussion med en brukare om hjärtstartare på särskilt boende för äldre leder till övergripande ställningstagande bland chefsläkare i länets patientsäkerhetsgrupp under 2020.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
Hälso- och sjukvårdsavvikelser rapporteras både av leg. personal och delegerad personal
men även av personal som utför åtgärder enligt ordination och instruktioner från legitimerad
personal som inte kräver delegering.
Alla avvikelser utreds oberoende om de registrerats digitalt eller om de är muntligt framförda.
Det råder generellt en god rapporteringskultur inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområde.

Klagomål och synpunkter
Kommunen har en gemensam klagomålshantering oavsett förvaltningsområde. Klagomål
registreras i kommunens diarium6 och ansvarig handläggare inom berörd enhet tilldelas
ärendet. Inkomna klagomål direkt till verksamheten/enheten registreras också i kommunens
diarium.

Egenkontroll
Egenkontroll görs för att konstatera om vissa rutiner eller om ett visst arbetssätt och
rekommendation följs med syfte att sätta in åtgärder för följsamhet till rutinerna om det finns
brister.
I verksamheten förekommer följande egenkontroller inom hälso- och sjukvård:
 Basal hygien och klädregler – månatlig observationsmätning7 f o m oktober 2019
 Vårdrelaterade infektioner – månatlig infektionsregistrering i samverkan med
Vårdhygien och Smittskydd.
 Kontroll av basförråd på säbo av tekniska hjälpmedel.
 Narkotikakontroller uttag och dokumentation månatligen

6
7

Register hos myndighet där ärenden registreras.
Kollegor observerar varandra och noterar vilka arbetsmoment som utförs korrekt
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PROCESS - Åtgärder för att öka patientsäkerheten
Riskanalys
Två större riskanalyser utfördes i samband med två separata utskrivningar från slutenvård till
särskilt boende då hemsjukvård på specialiserad nivå skulle börja utföras i en helt ny
omfattning. Säkerhetsrisker gällande kompetens, materiallogistik och hygienaspekter
tydliggjordes och en omfattande samordning skedde mellan slutenvård, ansvarig vårdcentral
och kommunen. Tid och resurser i verksamheten behövde koncentreras i mycket stor
omfattning till denna vård under andra halvåret.
Utveckling av systematisk riskanalys kopplat till vård och omsorgsprocesser påbörjades
under hösten med hjälp av det nya ledningssystemet.

Informationssäkerhet
Det övergripande arbetet i kommunen med informationssäkerhet som har betydelse ingår i
redogörelsen.
Uppföljningar av informationssäkerheten av större betydelse
Utökade loggkontroller av trafiken i kommunens nätverk med hjälp av vissa digitala verktyg
utfördes våren 2019.
Riskanalyser som har gjorts
Utökade risk och sårbarhetsanalyser i januari i samarbete med kommunens säkerhetsenhet
2020, förbereddes under 2019 med ett gediget underlag från Vård och omsorg. Det finns en
plan för en fyra-årscykel.
Åtgärder som har vidtagits för förbättring av informationssäkerheten
IT förvaltningen har genomfört penetrationstester. Viss funktionalitet på serversidan uppdaterades utifrån dessa tester.
Utvärdering av skydd mot olovlig åtkomst till datornätverk och informationssystem
Loggar och brandväggar i kommunens nätverk görs regelbundet enligt rutin.
Granskning av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring
Löpande granskning i digitala journaler har under 2019 gjorts i samband med utredningar av
avvikelser.
Resultatet visar att;





Förväxling av patientjournaler har förekommit vid ett par tillfällen och rättelser har
gjorts inom ett dygn. Förväxling beror på sjuksköterskas egen rutin för att säkerställa
att den är i rätt journal.
Patientjournal och dokumenterar. Händelserna är rapporterade som avvikelser och i
det ena fallet anmält enligt Lex Maria.
De åtta avvikelser som i avvikelsesystemet rapporterats som bristande
dokumentation, är förutom det två avvikelserna om förväxling, i egentlig mening
avvikelser inom läkemedelshanteringen.
Rehabpersonal för en tydlig dokumentation gällande fallincidenter – bedömningar och
åtgärder samt uppföljning.
Språkbruket är av god kvalitet. Användandet av förkortningar kan dock ytterligare
minskas.
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Utredning av händelser – vårdskador
En anmälan enligt Lex Maria gjordes gällande dubbel dos diabetesläkemedel och förväxling
av patientjournal. Brukaren kom inte till skada. I svaret från Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, bedömdes att vårdgivaren (socialnämnden) vidtagit åtgärder och dragit
slutsatser som är rimliga och adekvata.
Inga konkreta vårdskador konstaterades under året.

Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen
Enligt föreskrift om hantering av ordinationer och läkemedel är vårdgivaren skyldig att säkerställa kvalitet och säkerhet genom kvalitetsgranskning årligen. Åtgärder rekommenderade av
granskande apotek ställs samman till en handlingsplan som åtgärdas under året.

RESULTAT OCH ANALYS
Resultat av riskanalys specialiserad nivå av hemsjukvård
Resultatet för de enskilda patienterna av arbetet med att säkra kompetens, resurser och arbetssätt utifrån analysen har varit mycket gott och närstående har uttryckt trygghet och nöjdhet.

Egenkontroller i läkemedelsförråd
Resultatet av sjuksköterskornas översyn av läkemedelsförråden visade på brister i förvaring
generellt sett och brister i dokumentation av narkotikakontroller. Narkotikasvinn8 har varit
mycket lågt under året. Enstaka tablett har saknats.

Infektionsregistrering
Data från 2019 är under sammanställning av Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, till en specifik länsgemensam rapport som är klar under våren.

Egenkontroll basal hygien – observationsmätningar oktober-december
Mätningar har utförts inom hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende för äldre. Resultatet
visar att följsamheten är låg. Se bild 2.

När det fattas narkotikapreparat och vid utredning inte förklaring kan ges till vad narkotikapreparat har använts
till
8

9

%

Följsamhet till basal hygien och klädregler
Knivsta kommun
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Bild 2. Resultat basal hygien och klädregler

Analys av resultat från egenkontroller
Observationsmätningar började utföras efter utbildning från vårdhygien och ersätter självskattningar9. Knivsta startade som första kommun i länet i oktober månad och genom engagemang från hygienombuden har mätningar obligatoriskt skett i verksamheterna därefter.
Första kvartalets resultat visar dock låg följsamhet och att en handlingsplan i varje
verksamhet ska upprättas. Följsamheten skall vara 100 % enligt överenskommelse inom
länet.
Gällande det ringa narkotikasvinnet har analys gjorts som anger att preparat troligen har
getts till behövande brukare men att det inte dokumenterats.

Resultat och analys av kvalitetsgranskning läkemedelshantering
Handlingsplan som upprättats utifrån granskning i november 2018, visade att förtydliganden
krävdes gällande spårbarhet och säkerställande av hantering av läkemedels beredning för
personer med sväljsvårigheter och att ge läkemedel i sond. Narkotikakontroller behövde förbättras. En lokal instruktion för delegerad personal krävdes. Enhetschef samarbetade med
MAS för att åtgärder i handlingsplanen skulle bli genomförda och rutiner säkerställas.
Svårigheter fanns under året att implementera rutiner då kontinuiteten bland sjuksköterskor
var mycket bristande och omsättningen var hög.

Avvikelsehantering resultat
258 avvikelser och 196 fallincidenter rapporterades under året, jämfört med 247 avvikelser
och 216 fall för helåret 2018. Med hänsyn till vad som redovisats i föregående patientsäkerhetsberättelse och olika system för inrapportering samt två verksamhetsöverlämningar mellan vårdgivare (april och juli) är exakt jämförelse inte möjlig. Se vidare analys nästa sida.
9

Varje medarbetare anger själv om den utfört arbetsmoment på rätt sätt eller inte
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Fallincidenter rapporteras för att rätt fallförebyggande åtgärder ska kunna sättas in och
utvärderas. Vid granskning av fallavvikelser och tillhörande journalföring framgår att rehab
personal är väl involverade i åtgärder och uppföljningar för den enskilde. Vid verksamhetsuppföljning berättar vård och omsorgspersonal att rehab personal är snabba att agera vid fallincidenter.
Rapporterade brister inom läkemedelshanteringen är främst uteblivna doser (71 %). Enstaka
förväxling av brukare gjordes där en avvikelse som gällde att dubbel dos diabetesläkemedel
gavs till en brukare anmäldes som Lex Maria. Avvikelsen innefattade också förväxling av
patientjournaler.
En viss omfattning av ärenden hanteras inom rehab området där brister i utskrivningsprocessen får konsekvenser för brukare gällande främst tekniska hjälpmedel. Kommunen får ett
merarbete för att säkerställa för den enskilde. Avvikelser skickade till andra vårdgivare ingår
inte i totalen för kommunens verksamheter då dessa visar brister hos andra vårdgivare.

Åtgärder i verksamheterna
Estrids gård har efter analys av avvikelser utvecklat följande åtgärdspaket under 2019:
- Förbättrat planeringsverktyg samt att särskilt ansvarig utses dagligen, bland delegerad personal, att påminna och föra dialog med kollegor med syfte att minska uteblivna
doser. Infördes under andra halvåret.
- Förbättrad avvikelsehantering - återkoppling/analys och förbättringar i dialog med all
personal på APT.
- Ett särskilt avvikelseråd för hälso- och sjukvårdsavvikelser 1 ggr/månad.
Inom enheten för hemsjukvård och rehabilitering inträffade ett par avvikelser som berörde
personal från bemanningsföretag, där vissa fick avslutas p.g.a. alltför bristande utförande.
Enheten anger att verksamhetsmålen för 2019 har varit svåra att nå då kontinuiteten inom
personalgruppen varit så pass instabil att ett teamarbete då varit mycket svårt att utveckla
och upprätthålla, vilket varit förutsättning för att nå målen. Detta också i kombination med
chefsbyte inom hemtjänst.

Analys av avvikelsehanteringens resultat

Utifrån omfattningen av fallincidenter saknas verksamheternas redogörelse av förbättringsarbete inom området. Då fallproblematik är en större helhet än rehab personals ansvarsområde behöver teamen samarbeta mer strukturerat och systematiskt kring fallprevention.
Utifrån att externa verksamheters redovisning av avvikelser helt överlämnats till dem i samband med nya avtal och verksamhetsöverlämnande under delar av året, beräknas den totala
mängden fallincidenter jämfört med 2018 ha minskat med c:a 12 incidenter (5 %).
Åtgärd för att minska uteblivna doser inom läkemedelshanteringen har inte resulterat i färre
sådana avvikelser. Konsekvenser av uteblivna doser är små för den enskilde, men är och
har också varit en sådan stor del av avvikelsehanteringen i kommunen historiskt sett, att
hanteringen inte kan anses vara effektiv. Oavsett åtgärder är resultatet detsamma år från år.
Bättre stöd i det vardagliga arbetet behövs för personal.
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Det finns anledning att vara observant på utvecklingen av avvikelser inom området omvårdnad och utebliven behandling även om det är få avvikelser totalt sett. Ingen avvikelse orsakade några konsekvenser för den enskilde.
Utifrån mål och strategi för avvikelsehanteringen totalt sett utvecklas en sammanhållen
struktur för sammanställning av avvikelser i det interna ledningssystemet, vilket kommer att
leda till en förbättrad möjlighet till statistikjämförelser. Strukturen kommer också att ge LOV
utförare och gruppbostad där kommunen bedriver hälso- och sjukvård samma förutsättningar
gällande vilka huvudområden och delområden som ska sammanställas.
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Huvudområde

Delområde
(vissa)

LÄKEMEDELSHANTERING

Totalt 2019

Totalt 2018

208

222

Utebliven dos

144

Förväxlingar

6

TRYCKSÅR

3

0

OMVÅRDNAD

14

4

UTEBLIVEN BEH

13

7

FALL

196

216

Sjukhusbesök

15

Höftfraktur

5

Fraktur näsa, revben

2

Sårskada

25

VÅRDKEDJAN

14
Från andra vårdgivare

5

Skickat till annan
vårdgivare

9

DOKUMENTATION

2

MEDICINTEKNISK
PRODUKT

2

INFORMATIONSÖVERFÖRING

2

Tabell 1. Hälso- och sjukvårdsavvikelser 2019

13

9

5

Klagomål och synpunkter resultat
De klagomål som kan härledas till hälso- och sjukvård är 10 och berörde följande områden;
 Sekretess
 Läkemedelshantering
 Hantering av fall
 Omvårdnad nattetid
 Tillgänglighet nattetid
 Hantering av smärta
 Förflyttning
 Rehabilitering
 Allmän träningslokal (2)
Patientnämnden hade inga ärenden gällande Knivsta kommun under 2019.

Analys av klagomålshanteringens resultat

Det är tydligt angivet i de svar på klagomålen som finns registrerade vad som brustit och
vilka åtgärder som vidtas i verksamheten för att den enskilde brukaren ska få den omvårdnad och sjukvård den behöver. De två klagomålen som gällde den allmänna träningslokalen är dels en mer strategisk fråga och dels en aktivitet som inte ingår inom den kommunala hälso- och sjukvårdens ansvar.

Mål och strategier i patientsäkerhetsberättelsen – resultat och analys
Mål för 2019

Resultat

Analys

Täckningsgrad i kvalitetsregistret Senior alert
90 % i SÄBO

60 %

75 % i ordinärt boende.

Enstaka procent ordinärt
boende.

Chef har inte lett förbättringsarbetet
enligt plan då rekryteringsarbete har
varit övervägande.

Täckningsgrad i kvalitetsregistret Svenska palliativ registret
90 % i SÄBO

33 %

50 % i ordinärt boende

0%

Se analys ovan.

Avvikelsehantering
Tydligare rutin för
avvikelsehantering

Anställda ska ha bättre
kännedom om processen

Ny övergripande rutin
skapas.
Utveckling av stöd för
sammanställning och
analys påbörjas i det nya
ledningssystemet.
Förbättringar inom enheterna påbörjades för en
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En mer omfattande analys kan göras
2021, då process och rutiner implementeras 2020.

bättre struktur och uppföljning av avvikelser.
Förskrivning av medicintekniska produkter
Följsamhet till riktlinjer
och rutiner.

Följsamheten är uppskattad
till 90 %.

Strategi och åtgärder:
Introduktion till nyanställda gällande
lokala riktlinjer och rutiner.
Obligatoriska förskrivarutbildningar
gällande olika produkt områden sker
på HUL.
Regelbundna möten och diskussionsforum gällande förskrivning av
hjälpmedel och rehabiliteringsuppdraget.
Nya rutiner gällande förskrivningsprocessen för el rullstolar.
Nytt arbetssätt med risk- och
konsekvens analys vid hjälpmedelsförskrivning samt för särskilt hjälpmedelsärende.

Förflyttning med hjälp av personlyft
Patientsäker hantering

Delvis uppnått mål
Resultat:
De flesta tillsvidareställda
har genomfört och klarat utbildningen.
12 personer har inte slutfört
utbildningen på säbo.

Strategi och åtgärder:
Lyftlicens utbildning. Säkerheten
kring hantering av personlyft har
genom detta aktualiserats och
belysts i verksamheterna.
Ej slutförd utbildning beror på att
medarbetare inte kan tillgodogöra
sig utbildningen på grund av
bristande språkkunskaper.

Utskrivning från slutenvård
Alla brukare i Knivsta
kommun som skrivs ut
från slutenvård får en
trygg och säker hemgång

Delvis uppnått mål.
Resultat webkollen:




De brukare som
medverkat upplevde
en trygg hemgång
En brukare vet inte
vart den ska vända
sig med frågor eller
problem när den
kommit hem.
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Förtydliganden i rutinen för kommunens verksamheter har genomförts
(information/sekretess).
Förbättring av processerna genom
samverkan lokalt på uppdrag av
tjänstemannaledningen närvård och
GAP UL.

MÅL OCH STRATEGIER 2020 OCH FRAMÅT
Mål har reviderats och området basal hygien och läkemedelshantering har tillkommit. Fortsatt arbete krävs för måluppfyllelse inom områden där inte måluppfyllelse nåddes under
2019. Det är viktigt att fortsätta påbörjat arbete för att nå viktiga resultat för patientsäkerheten.

Riskbedömning för fall, nutrition och trycksår
Mål:
Varje brukare, även den som inte gett sitt samtycke till att registreras i kvalitetsregistret senior Alert, ska få en individuell riskbedömning enligt nationella kvalitetsindikatorer för fall,
trycksår och nutrition årligen. Där risker identifierats ska åtgärder och uppföljning
dokumenteras i hälsoplan.
Strategi:
- Teamarbete med stöd av kvalitetsregistrets indikatorer.
- Utveckla det fallpreventiva arbetet.
- Egenkontroll av utfört antal riskbedömningar.

Riskmoment förflyttning med personlyft
Mål:
Alla medarbetare ska klara utbildning för lyftlicens och därmed erhålla licensen.
Strategi:
- Ökat lärande i det svenska språket genom någon form av modell i verksamheterna
för ändamålet.

Basal hygien och klädregler
Mål:
100 % följsamhet till rutiner och regler (enligt länsgemensam riktlinje).
Strategi:
- Egenkontrollen observationsmätningar fortsätter månatligen 2020.
- Handlingsplan/åtgärder skapas enhetsvis i ledningssystemet och följs upp.
- Basal hygien fast punkt på APT.

Avvikelsehantering
Mål:
Förbättrad handläggning av avvikelser – utredning och åtgärder, sammanställning och analys
Strategi:
- Ny rutin färdig 2020.
- Stöd för sammanställning och analys fortsätter utvecklas i ledningssystemet.
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Läkemedelshantering

Mål:
Att minska uteblivna doser till högst 10 % av avvikelsehanteringen
Strategi steg 1:
- Nytt verksamhetssystem möjliggör att digitalt registrera insats läkemedelsadministration.
Strategi 2:
- Utreda möjlighet för digital signering av läkemedelsadministration i det fall strategi nr
ett inte resulterar i måluppfyllelse.
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Handläggare
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Verksamhetscontroller
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Socialnämnden

Verksamhetsuppföljning av Estrids gård
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att Estrids gård skriftligen och muntligen ska redovisa hur de
avser att arbeta med de åtgärdspunkter och utvecklingsområdena som presenteras i
rapporten, vid nämndens sammanträde i september 2020.
Sammanfattning av ärendet
I november och december 2019 utfördes en verksamhetsuppföljning av det särskilda
boendet Estrids gård som drivs i kommunens egen regi. Uppföljningen genomfördes av
kommunens verksamhetscontroller tillsammans med mediciniskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) och stöd från socialt ansvarig samordnare (SAS) i rollen som sakkunnig. Vid
uppföljningen har ett antal utvecklingsområden och åtgärdspunkter identifierats både utifrån
kvalitet och utifrån utförandet av hälso- och sjukvård. Gällande kvalitet handlar dessa
områden främst om arbetsmiljö och dokumentation. Inom hälso- och sjukvård handlar
utvecklingsområdena bland annat om basal hygien, kontakt med sjuksköterska vid förändrat
hälsotillstånd, samt förflyttningsteknik och lyftlicens för medarbetare
Bakgrund
Inom socialnämndens ansvarsområden utförs delar av verksamheten av andra än
kommunens egen organisation. Socialnämnden har ett ansvar att se till att de externa
utförarna bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och utifrån ingångna
avtal. Socialnämnden har beslutat om en modell för uppföljning och kontroll av kvalitet inom
upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet. Samma modell gäller för kommunens egna
verksamheter (egen regi). Uppföljningen sker enligt fastlagd uppföljningsplan av
socialnämnden och ingår i den interna kontrollen.
Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig
budgetram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Catrin Josephson
Socialchef
Beslutet ska skickas till
Akten
Kvalitets- och utvecklingschef
Verksamhetscontroller
Estrids gård
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Verksamhetsuppföljning
Estrids gård

Knivsta kommun
Knivsta kommun
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UPPFÖLJNING
1. Sammanfattning
En verksamhetsuppföljning har gjorts av det särskilda boendet Estrids gård som drivs i kommunens
egen regi. Uppföljningen bygger på granskning av olika typer av styrdokument, rutiner och övriga
dokument som används inom verksamheten, enkät som skickats till kommunens biståndshandläggare,
samt på intervjuer med personal och ledning. Bedömningen görs utifrån enhetens dokument, gällande
lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) och verksamhetetens uppdrag
från Knivsta kommun.1 Bedömningen är att Estrids gård, på det stora hela, är en välfungerande
verksamhet. Det som fungerar särskilt bra är verksamhetsyrningen i form av ledarskapet samt arbetet
med verksamhetens mål, uppföljning och kvalitetsutveckling. Samt att det är låg personalomsättning,
vilket innebär att personalkontinuiteten är god och att personalen har lång erfarenhet.
Utvecklingsområden och åtgärdspunkter har dock identifieras och dessa handlar framförallt om
områdena arbetsmiljö och dokumentation. Utvecklingsområden och åtgärdspunkter gällande kvalitet
och HSL återfinns under avsnitt nio.

2. Bakgrund
Inom socialnämndens ansvarsområde utförs vissa delar av verksamheten i egen regi och andra delar av
externa utförare. Socialnämnden har ett ansvar att se till att samtliga verksamheter inom nämndens
ansvarsområde bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning, uppdrag och utifrån
ingångna avtal. Socialnämnden har beslutat om en modell för uppföljning och kontroll av kvalitet
inom upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet. Samma modell gäller för kommunens egna
verksamheter och uppföljningen sker enligt socialnämndens plan för den interna kontrollen. I
modellen för uppföljning som socialnämnden beslutat om ingår det att den uppföljda verksamheten,
utifrån identifierade åtgärdspunkter och utvecklingsområden i rapporten, tar fram en åtgärdsplan.
Ledningen för vård- och omsorgskontoret ansvarar för att åtgärdsplanen redovisas muntligt och
skriftligt för socialnämnden. Socialnämnden beslutar om när redovisningen av åtgärdsplanen ska ske.

3. Syfte
Uppföljningen syftar till att bedöma hur väl det särskilda boendet Estrids gård arbetar i enlighet med
det uppdrag som de har fått från Knivsta kommun och i enlighet med gällande lagstiftning och
författningar.2
Socialtjänstlag (2001:453), hälso- och sjukvårdslag (2017:30), arbetsmiljölag (1977:1160), Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs
med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:12) om
grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre, Uppdrag Estrids gård,
särskilt boende i egen regi Vård och omsorgskontoret, Knivsta kommun SN-2019/300 samt Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete - Vård och omsorg SN-2015/397
2
Socialtjänstlag (2001:453), hälso- och sjukvårdslag (2017:30), arbetsmiljölag (1977:1160), Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs
med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:12) om
grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre, Uppdrag Estrids gård,
särskilt boende i egen regi Vård och omsorgskontoret, Knivsta kommun SN-2019/300 samt Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete - Vård och omsorg SN-2015/39
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2

4. Genomförande och metod
Uppföljningen har genomförts av verksamhetscontroller Karin Allard tillsammans med medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) Susanne Ahlman och socialt ansvarig samordnare (SAS) Ulrika
Brugård. Verksamhetscontroller har följt upp verksamhetens kvalitet. MAS har ansvarat för att följa
upp verksamhetens arbete inom ramen för HSL och SAS har medverkat som sakkunnig i alla delar
som rör kvalitet i denna uppföljning. Verksamhetscontroller har haft huvudansvaret för uppföljningen
och därför ansvarat för att planera, genomföra, återkoppla, samt sammanställa denna rapport.
Inför uppföljningen begärdes relevanta dokument in från verksamheten, såsom verksamhetsplan,
verksamhetsberättelse, ledningssystem, brukarenkät, rutinbeskrivningar samt avidentifierade
genomförandeplaner. En enkät skickades ut till de biståndshandläggare som har aktuella brukare
placerade vid Estrids gård. Uppföljningsgruppen intervjuade Estrids gårds ledning och medarbetare
under november och december 2019. Varje intervju innehöll två delar, en med frågor om kvalitet och
en intervju med frågor utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Vid intervjutillfället med personalen deltog
inte ledningen och vice versa, för att personalen skulle ha möjlighet att uttrycka sig fritt.
Både ledning och personal har fått möjlighet att sakgranska anteckningarna från intervjuerna innan
rapporten sammanställdes. Verksamhetens enhetschef och socialchefen vid Vård- och
omsorgskontoret har fått möjlighet att faktagranska rapporten innan den slutfördes och skickades
vidare till socialnämnden. Rapporten ska sedan redovisas för verksamheten, socialchefen och för
socialnämnden.
Utifrån uppföljningen identifierades utvecklingsområden och åtgärdspunkter och dessa redovisas
längst bak i rapporten. Verksamheterna ska utifrån dessa utvecklingsområden ta fram en plan för hur
dessa områden ska åtgärdas. Det är ledningen för vård och omsorg som ansvarar för att godkänna
innehållet i åtgärdsplanen innan den lämnas vidare till nämnd. Det är sedan socialnämnden som avgör
när åtgärdsplanen ska redovisas för nämnden, både muntligt och skriftligt.

5. Beskrivning av verksamheten
Det särskilda boendet Estrids gård drivs i egen regi av Knivsta kommun. Verksamheten startade 2011.
Verksamhetens nuvarande uppdrag från kommunen är giltigt från och med 2019-10-09 till och med
2026-06-30. Verksamheten har i uppdrag att utföra omvårdnads- och serviceinsatser enligt
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdsinsatser i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.3
Verksamheten ska erbjuda de boende dessa insatser dygnet runt.
Estrids gård ligger centralt i Knivsta tätort. Boendet består av tre våningsplan och har totalt 54
lägenheter. Det är en korrtidsenhet med nio platser, tre omvårdnadsenheter med 27 lägenheter och en
avdelning för personer med demenssjukdom med 18 lägenheter. Det finns möjlighet för parboende i
tre lägenheter. På varje våningsplan finns stora gemensamhetsutrymmen och stora balkonger för de
boende att vistas på. Det finns en trädgård på markplan. Lägenheterna består av ett kombinerat sovrum
och allrum, kokvrå, samt badrum. Det är de boende som inreder lägenheterna själva.
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Socialtjänstlag (2001:453), samt hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Organisation
Estrids gård leds av en enhetschef, en biträdande enhetschef samt en administratör. Dessa tre
funktioner omfattar 100 procent var. Enhetschef och biträdande enhetschef finns tillgängliga under
kontorstider. Under icke kontorstider finns arbetsledare jourtid om personalen behöver bistås med
åtgärder som inte kan vänta tills ordinarie chef är i tjänst. Estrids gård har cirka 56 fast anställda och
cirka 30 timanställda. Totalt har verksamheten 49,89 antal årsarbetare. Under 2019 infördes heltid som
norm och i och med detta började verksamheten med ett nytt schema från och med maj månad. Heltid
som norm innebar att samtliga tillsvidareanställda som arbetar dag erbjöds en heltidstjänst och att
tillsvidareanställda som jobbar natt erbjöds ökad sysselsättningsgrad 87,85 - 91,52 procent.
Följande personal finns på Estrids gård 2019, uppdelat per yrkeskategori:1 enhetschef, 1 biträdande
enhetschef, 1 administratör, 38 undersköterskor, 11 vårdbiträden (37,25 omvårdnadspersonal dag och
12,64 omvårdnadspersonal natt), 2,5 kock, 0,6 lokalvårdare och 0,5 tvättbiträde.
På boendet bor företrädesvis personer över 65 år. De boende har fått ett biståndsbeslut från
kommunens biståndshandläggare, om särskilt boende, korttidsboende eller växelvård.
Beläggningen 2019 var 90 - 100 procent på avdelningarna för särskilt boende och på korttidsenheten
62 procent. Vad gäller vistelsetiden på verksamhetens platser för särskilt boende var medianvårdtiden
597 dagar 2019.

6. Uppföljning av kvalitet
I följande avsnitt redovisas vad som framkommit av uppföljningen, utifrån verksamhetens
dokumentation samt de intervjuer som utförts. Efter varje underrubrik finns också en kommentar om
verksamhetens arbete. Kommentaren bygger på lagstiftning, författningar och Estrids gårds uppdrag
från Knivsta kommun.4
Vision, mål och värdighetsgarantier
Verksamheten strävar efter att skapa en trygg och trivsam atmosfär med välutbildad personal, samt att
personalen ska behandla vårdtagarna med vänlighet, omtanke och respekt, samt värna om vårdtagarnas
integritet. Stor vikt ska läggas vid att bibehålla och stärka vårdtagarnas egna resurser och möjligheter.
I verksamhetsberättelsen har socialnämndens mål brutits ner och det finns en beskrivning vid varje
mål hur man har arbetat för att nå målet, samt gällande vissa mål vilket resultat detta har inneburit.
I verksamhetsplanen finns socialnämndens mål nedbrutna med aktiviteter som ska utföras under året i
syfte att nå målen. Det finns också en beskrivning av vilken funktion som ansvarar för aktiviteterna
samt när de ska utföras. Verksamheten har också egeninitierade mål, där det också finns beskrivet vad
som ska utföras, vem som ansvarar och när det ska vara klart. Både i verksamhetsplanen och i
verksamhetsberättelsen bryts nämndens mål ner och nämndens mål är i sin tur nedbrutna från
kommunfullmäktiges mål. Verksamheten arbetar med målen vid APT (arbetsplatsträffar) och vid
medarbetarsamtalen, samt att personalen får veckobrev med information om verksamhetens mål och
måluppfyllnad. Målen är välkända hos både ledningen och personal.

Socialtjänstlag (2001:453), hälso- och sjukvårdslag (2017:30), arbetsmiljölag (1977:1160), Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs
med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:12) om
grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre, Uppdrag Estrids gård,
särskilt boende i egen regi Vård och omsorgskontoret, Knivsta kommun SN-2019/300 samt Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete - Vård och omsorg SN-2015/397
4
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Estrids gård ska enligt uppdraget arbeta i enlighet med de lokala värdighetsgarantier som Knivsta
kommun har tagit fram för särskilt boende inom äldreomsorgen.5 Syftet med värdighetsgarantierna är
att de ska tydliggöra för den enskilde vad den kan förvänta sig av äldreomsorgen. Verksamheten
diskuterar kring värdighetsgarantierna vid APT och vid anhörigträffar. Vid inflyttningssamtal ges
information om garantierna, samt lämnas det en broschyr om garantierna till brukare och närstående.
Ledningen och personalen är väl införstådda med värdighetsgarantierna och arbetar efter, samt följer
upp dessa. I värdighetsgarantierna ingår en garanti om planerad utevistelse och daglig tillgång till frisk
luft. Personalen beskriver att det är svårt att hålla detta löfte på grund av tidsbrist. De försöker
tillgodose detta behov med att exempelvis öppna fönster etc. En dag i veckan erbjuds promenad via
promenadgruppen (frivilliga som kommer och promenerar med de boende). I övrigt upplever
personalen att de oftast inte hinner med att erbjuda promenader. Under de varmare årstiderna är det
däremot lättare att komma ut med brukarna, då de enkelt kan komma ut på altanen eller trädgården. Ett
annat löfte handlar om trygghetslarm och att personalen ska komma till den som larmat inom 10
minuter. Estrids gård för statistik över svarstiden på larmen. De gånger det dröjer brukar det vara för
att personal är upptagen hos någon annan. De kan i dessa fall gå in och säga till brukaren att de
kommer tillbaka.
Kommentar
Estrids gård bedriver ett gott arbete när det kommer till att planera, samt följa upp verksamhetens mål.
Verksamheten har också arbetat med att bryta ner både kommunfullmäktiges samt socialnämndens
mål. Målarbetet, samt värdighetsgarantierna är välkända hos medarbetarna och genomsyrar
verksamheten. Detta går i linje med socialtjänstlagen och Vård- och omsorgskontorets ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete.6 Däremot beskriver personalen att de på grund av hög arbetsbelastning
inte kan leva upp till löftet om daglig tillgång till frisk luft som ingår i värdighetsgarantierna, vilka
återfinns i verksamhetens uppdrag.7 Att endast öppna ett fönster bedöms inte som tillräckligt vid löftet
om daglig tillgång till frisk luft, varför detta blir ett utvecklingsområde.
Arbetssätt, metoder och bemötande
Verksamheten arbetar framförallt utifrån gällande lagstiftning.8 De jobbar med självbestämmande
enligt socialtjänstlagen, vilket innebär att den enskilde avgör vad, när och hur insatserna ska ges.
Personalen utgår från brukarens genomförandeplan i det dagliga arbetet. Varje brukare har en
kontaktman som ansvarar för att brukarens insatser blir utförda i enlighet med genomförandeplanen
och att brukarens behov därmed blir tillgodosedda. Personalen planerar varje dags arbete genom ett
gediget planeringsverktyg. Där står varje uppgift som varje medarbetare har under dagen. Personalen
berättar att de ansvarar för mycket mer än bara omvårdnad, då de sköter om sådant som tvätt och städ.
Personalen önskade att de kunde arbeta mer med brukarna och mindre med andra arbetsuppgifter.
Estrids gård bedriver en personcentrerad vård och de har ett rehabiliterande samt salutogent
förhållningssätt. Målsättningen med det salutogena förhållningssättet är att ta tillvara på brukarnas
egna resurser och därför se till det som är välfungerande och friskt hos brukaren. Det innebär att
personalen ska låta den enskilde, så gott det går, göra allting de kan själva för att behålla sina

Se 5 kapitlet 4 § socialtjänstlagen, samt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vård och omsorg
SN-2015/397 kapitel 4.3 om Uppföljning och utveckling samt Medarbetarskap
7
Se Uppdrag Estrids gård, särskilt boende i egen regi Vård och omsorgskontoret, Knivsta kommun SN-2019/300
om Värdegrund
8
Socialtjänstlag (2001:453), samt hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
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funktioner. Personalen påtalar att det är mycket viktigt med en uppdaterad ADL-status9, så att
personalen kan ge adekvat stöd. Legitimerad personal ger omvårdnadspersonalen vägledning och stöd
i det rehabiliterande arbetet. På APT diskuterar personalen kring den personcentrerade vården och det
rehabiliterande arbetssättet. Personalen beskriver att det ofta är svårt för personalen att räcka till och
att detta framförallt är påtagligt i arbetet med de dementa brukarna. Då personalen blir stressade kan
det bli lättare att göra allt åt den enskilde istället för tvärtom, eftersom det tar längre tid att låta
brukaren göra olika moment själv. Detta innebär att det salutogena och rehabiliterande
förhållningssättet inte alltid praktiseras i vardagen.
Personcentrerad vård innebär att varje persons önskemål och vilja ska få vara i fokus. I verksamhetens
strävan efter detta använder de sig av Levnadsberättelser, för att genom den veta vad den enskilde
hade för rutiner som frisk, så personalen kan försöka bibehålla brukarens vanor. Levnadsberättelserna
är skrivna av anhöriga. Det rehabiliterande arbetssättet och den personcentrerade vården kan ibland gå
stick i stäv och detta innebär att personalen behöver arbeta motiverande, till exempel då den enskilde
inte vill röra på sig, men utifrån rehabilitering är det viktigt att hålla igång och röra på sig.
Personalen beskriver att det numera är allt vanligare med svårt sjuka brukare och att vården därför
behöver bli än mer individualiserad. Personalen från särskilt boende beskriver att de är stolta över att
de har klarat av intensivvården som precis varit kring en boende och att den vården har gett personalen
högre kompetens. Men det har varit skört med bemanning under tiden de bedrivit intensivvård. En
tanke från personalen är att de skulle kunna ha en särskild avdelning med enbart intensivvård. Detta
skulle gynna både de som vårdades på intensivvårdsavdelningen och resterande brukare. Risken är
annars att de friskare brukarna tappar kontakten med sin kontaktman, i och med att ordinarie personal
behövs till intensivvården.
Vad gäller bemötande har verksamheten en konkret beskrivning på hur personalen ska bemöta
brukarna. Detta beskrivs i punktform, till exempel: ”-Hälsa och berätta alltid vem du är när du går in
genom dörren (Ta gärna i handen och tala klart och tydligt).”
Kommentar
Verksamhetens arbetssätt, metoder och bemötande bedöms vara välfungerande och på det stora hela
överensstämma med socialtjänstlagen och verksamhetens uppdrag från Knivsta kommun.10 Personalen
beskriver att de ibland har svårt att fullt ut arbeta enligt det rehabiliterande arbetssättet på grund av
stress, mer information kring detta finns under rubriken Arbetsmiljö och personalfrågor.
Delaktighet och integritet
Estrids gård arbetar för att värna om brukarnas integritet. Alla medarbetare har skrivit under en
blankett om sekretess. Enhetschefen informerar personalen om GDPR.11 Personalen skriver aldrig
personnummer via mail. För att upprätthålla brukarnas integritet knackar personalen på dörren innan
de går in. De pratar inte om enskilda brukare så att obehöriga kan höra, varken inom verksamheten
eller utanför. Personalen anser dock att denna fråga är svår vid APT, då de har blandade grupper från
de olika våningsplanen. Personalen resonerar mycket kring svåra ställningstaganden om sekretess och
integritet. De önskar mer information och kunskap om dessa frågor för att skapa trygghet.
ADL betyder allmän daglig livsföring
Se 1 kapitlet 1 § socialtjänstlagen samt 5 kapitlet 4 § socialtjänstlagen, samt Uppdrag Estrids gård, särskilt
boende i egen regi Vård och omsorgskontoret, Knivsta kommun SN-2019/300 om Vård och omsorg samt om
Förebyggande och rehabiliterande arbetssätt
11
Dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR)
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Genomförandeplanerna är en viktig del i att skapa delaktighet för den enskilde, då denna beskriver hur
varje brukare önskar att deras insatser utförs. Den enskilde är med då genomförandeplanerna utformas
och uppdateras. Om det sker några förändringar i verksamheten så meddelar personalen brukarna både
muntligt och skriftligt. Verksamheten har ett brukarråd två tillfällen per år, där alla brukare som vill
får vara med. Från personalen deltar representanter från aktivitetsgruppen samt kocken, för att inhämta
önskningar och synpunkter. Enhetschefen ansvarar för genomförandet av brukarråden. Ett viktigt syfte
med brukarråden är att brukarna får ökad delaktighet och inflytande genom att vara med och påverka
de beslut som fattas för att förbättra verksamheten.
Information till anhöriga sker på anhörigträffar. Vid dessa träffar skrivs protokoll som sedan skickas
ut. Vid anhörigträffarna redovisas bland annat resultaten från brukarundersökningar. Information till
anhöriga sker också via telefon, mail och via verksamhetens anslagstavla. Många anhöriga kommer på
besök och får då muntlig information. Under 2018 utsågs ett Anhörigombud på Estrids gård.
Anhörigombudet ska se till att anhörigperspektivet aldrig glöms bort i verksamheten.
Varje brukare har en kontaktman och en vice kontaktman ur personalgruppen. Rutiner finns för detta
och kontaktmannen har ett nedskrivet uppdrag. Om brukaren eller en anhörig vill byta kontaktman så
får de byta. Personalen och ledningen anser att är relativt hög personalkontinuitet. Kontaktmannen
sköter det mesta runt den enskilde och ansvarar för att ge information till anhöriga. Att verksamheten
har infört Heltid som norm bidrar till ökad kontinuitet. Personalen försöker gå brukarnas vilja till
mötes och planerar därför insatser såsom dusch efter önskemål om personal. Brukarna får dock inte
alltid önskemål om personal tillgodosett, då detta inte alltid går att tillgodose. Brukarna har rätt att
tacka nej till en insats och i dessa fall dokumenteras det att en insats inte blivit utförd.
Kommentar
Verksamhetens arbete med delaktighet och integritet är välfungerande, samt i enlighet med
socialtjänstlagen och uppdraget från Knivsta kommun.12 Däremot behöver medarbetarnas önskemål
om fortbildning kring integritetsfrågor och sekretess ses över, mer information om det finns under
avsnittet om Kompetens.
Aktiviteter och kost
Det är framförallt kontaktpersonens ansvar att se till att den enskilde brukaren får sina behov
tillgodosedda samt att dennes önskemål tas tillvara. Detta gäller generellt men också vad gäller
aktiviteter och kost.
Ett av verksamhetens mål är att hitta och utveckla aktiviteter i syfte att skapa en meningsfull tillvaro
för brukarna. För att nå detta mål har de skapat en aktivitetsgrupp, vilken ska arbeta med att planera
dagliga aktiviteter. De aktiviteter som aktivitetsgruppen erbjuder är exempelvis gymnastik,
filmvisning och bingo. Syftet är att stimulera de boende, samt att öka trivsel och gemenskap. Brukarna
deltar utifrån egen vilja och förmåga. Dagliga aktiviteter är också ett utav de löften som finns med i de
värdighetsgarantier som gäller på Estrids gård (mer information om detta finns under rubriken Vision,
värdighetsgarantier och mål).

Se 1 kapitel 1 § socialtjänstlagen och 15 kapitlet 3 § socialtjänstlagen, samt Uppdrag Estrids gård, särskilt
boende i egen regi Vård och omsorgskontoret, Knivsta kommun SN-2019/300 om Värdegrund och Sekretess och
tystnadsplikt.
12

7

Personal beskriver att brukarna i huvudsak erbjuds gemensamma aktiviteter som verksamheten har
planerat. Under kontaktmannatiden, vilken är en timme per vecka, får de dock göra individuella
aktiviteter. Viss personal frågar gruppen av brukare vad de vill göra för aktiviteter och då ställs frågan
när brukarna är samlade inför en aktivitet. Ledningen anser att det är ett förbättringsområde att i högre
utsträckning tillvarata brukarnas önskemål kring aktiviteter.
Estrids gård har gemensam kosthållning och egna kockar som tillreder maten från grunden. Kockarna
gör en rätt samt ”dagens soppa”. Kockarna lagar både mat, bröd och fikabröd. En av kockarna har ett
kvalitetsansvar för maten och utför egenkontroller. Personalen uppger att brukarna oftast uppskattar
maten. Vill brukaren inte ha den mat som lagats så finns det frysta matlådor att välja bland. Brukarna
kan också välja att äta smörgås eller kräm etc.
Kommentar
Estrids gårds arbete kring aktiviteter och kost överensstämmer med socialtjänstlagen och uppdraget
från Knivsta kommun.13 Däremot är utevistelse ett utvecklingsområde, mer information kring detta
finns under rubriken Vision, mål och värdighetsgarantier.
Dokumentation och informationsöverföring
Estrids gård använder sig av en övergripande rutin för dokumentation, vilken gäller för äldre- och
handikappomsorgen i Knivsta kommun. Rutinen är daterad den 2010-06-29 och i rutinen hänvisas det
till Socialtjänstlagenen 11 kapitel 5 §. Rutinen handlar framförallt om genomförandeplanen och det
framgår att personalen ska dokumentera med utgångspunkt i den. Det ska dokumenteras om det har
skett någon avvikelse från genomförandeplanen och detta är välkänt hos personalen.
Verksamheten använder Siebel som journalsystem. Under intervjuerna framkommer det att det kan ta
från en dag till tre månader tills en nyanställd får tillgång till Siebel, men oftast får ny personal
behörighet inom tre veckor. De brukar ordna med tillgång till systemet innan ny ordinarie personal
börjar, men gällande vikarier så kan det dröja. När det tog tre månader var det ett särskilt tillfälle då
beställningen föll mellan stolarna. I väntan på tillgång till systemet får den personal som inte har
behörighet sitta med en kollega som har inloggning och titta. Om den personal som inte har behörighet
har information som ingen annan har sett så dokumenteras det i någon annans användare.
Ledningen uttrycker att det finns rutiner samt att det generellt fungerar bra kring dokumentation. De
berättar att personalen utgår från Siebels lathund och att de har gått på utbildning om hur man för
journalanteckningar. Både ledningen och personalen anser dock att Siebel är ett krångligt system.
Personalen berättar att det finns rutiner för hur de ska använda systemet Siebel men att de saknar
skriftliga rutiner kring hur de ska dokumentera när det kommer till vad journalanteckningarna ska ha
för innehåll och hur de ska skrivas. Personalen efterfrågar mer kunskaper i form av en kurs eller
utbildning kring dokumentation.
Personalen beskriver att det fungerar bättre med dokumentationen bland de ordinarie än bland vikarier.
De misstänker att flertalet av vikarierna inte dokumenterar. De uppger att viss personal har svårt att
läsa och skriva i Siebel, på grund av bristande kunskaper i det svenska språket. Ledningen utför
stickprovskontroller på dokumentationen. Personalen föreslår att stickprovskontrollerna även skulle
Se 1 kapitel 1 § socialtjänstlagen och 5 kapitlet 4 § socialtjänstlagen, samt Uppdrag Estrids gård, särskilt
boende i egen regi Vård och omsorgskontoret, Knivsta kommun SN-2019/300 om Aktiv och meningsfull tillvaro
samt aktiviteter och utevistelse, samt om Mat och måltider.
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innefatta en undersökning av om det saknas dokumentation. De anser att introduktionen i Siebel borde
bli bättre. I dagsläget får de nyanställda läsa i en pärm hur de ska dokumentera samt ta hjälp av
personalen. Personalen anser att detta är otillräckligt och önskar att nyanställda kunde få gå en kurs
om hur man dokumenterar. De poängterar att även timanställda måste lära sig att dokumentera och att
detta borde ingå i introduktionen från Gemensam bemanning.14
På eftermiddagen ska det vara mer personal än övrig tid och då är det tänkt att personalen ska
dokumentera. Personalen beskriver dock att det många gånger inte bemannas fullt ut med vikarier vid
exempelvis sjukfrånvaro och då fallerar det kring dokumentationen. Personalen behöver prioritera bort
dokumentationen för att svara på brukares larm och liknande.
Verksamheten har rutiner som gäller vid driftstopp i Siebel och det brukar inte vara några problem
kring detta. Som längst har systemet legat nere i en dag.
Informationsöverföring och avrapportering mellan personalen sker framförallt under rapporttiden då
nattpersonalen träffar dagpersonalen, samt då dagpersonalen träffar kvällspersonalen. Rapporttiderna
är en kvart, tre gånger per dygn. Både omvårdnadspersonal och sjuksköterska närvarar vid
rapporttiden och de läser från SoL-, samt HSL-dokumentationen. Personalen anser att rapporttiderna
är mycket betydelsefulla och under dessa möten har de möjlighet att diskutera kring brukarna. Ibland
hinner de dock inte med att hålla dessa möten.
Informationsöverföring mellan medarbetare och chef sker framförallt via mail och veckobrev men
också muntligt vid APT och möten mellan de enskilda medarbetarna och enhetschefen. Personalen
anser att enhetschefen är bra på att återkoppla via mail.
Kommentar
Det framgår att det vid Estrids gård kan ta upp till tre veckor innan en nyanställd får
inloggningsuppgifter till verksamhetssystemet Siebel. Om den personal som inte har behörighet har
information som ingen annan har sett så dokumenteras det i någon annans användare. Personalen tror
att det är vanligt att vikarier inte dokumenterar och ibland hinner inte ordinarie personal med
dokumentationen. I Socialstyrelsens föreskrifter står det angående struktur och innehåll i upprättade
handlingar "Av varje upprättad handling ska det framgå varifrån uppgifterna kommer, vem (namn,
befattning eller titel) som har upprättat den och när det gjordes (år, månad, dag)".15 Och i enlighet med
föreskrifterna ska åtgärder som vidtas vid genomförandet av en insats dokumenteras i journalen
fortlöpande och utan oskäligt dröjsmål. 16 Estrids gård arbetar därför inte fullt ut i enighet med
föreskrifterna och de allmänna råden kring dokumentation, samt inte heller helt i enlighet med
uppdraget från Knivsta kommun när det kommer till dokumentation. 17 Verksamheten behöver i
samråd med ansvariga inom Vård- och omsorgskontoret effektivisera processen för att ny personal ska
få behörighet till kommunens verksamhetssystem, för att skapa förutsättningar för dokumentation och
därmed säkra brukarnas trygghet. De behöver också säkerställa att samtlig personal dokumenterar,
samt skapa rutiner för hur personalen ska dokumentera när det kommer till journalanteckningarnas
innehåll. I övrigt berättar personalen att de efterfrågar mer kunskaper kring dokumentation, samt att
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vissa vikarier saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna dokumentera. Dessa områden
kommenteras under avsnittet Kompetens.
Genomförandeplaner
Samtliga brukare på Estrids gård har en individuell genomförandeplan som beskriver hur den enskilde
önskar sina insatser. Verksamheten har en skriftlig rutin för genomförandeplaner, vilken är välkänd för
medarbetarna. Personalen efterfrågar dock mer kunskaper kring att skriva genomförandeplaner och
vill ha en kurs eller liknande i detta.
Det är brukarens kontaktman som ansvarar för brukarens genomförandeplan. Genomförandeplanen
upprättas inom två veckor efter att den enskilde har flyttat in på Estrids gård. Uppföljning av
genomförandeplanen sker två gånger per år eller oftare vid behov. Vid uppföljningen diskuteras det
kring den enskildes totala situation, såsom vilka insatser eller resurser som behövs. Estrids gård
använder sig aktivt av genomförandeplanerna och dessa utgör grunden i arbetet med brukarna.
Ledningen gör stickprovskontroller på genomförandeplanerna.
Inför denna uppföljning skickades 10 avidentifierade genomförandeplaner in för granskning.
Innehållet i dessa genomförandeplaner har analyserats utifrån Socialstyrelsens allmänna råd om
genomförandeplaner.18 I tabellen nedan under kolumnen ”Uppfyllt?” innebär svaret ja att majoriteten
av de genomförandeplaner som granskats har den del av det som Socialstyrelsens anser bör framgå av
en genomförandendeplan. Svaret delvis innebär att vissa av de granskade genomförandeplanerna har
det som efterfrågas, eller att samtliga har vissa delar av det som efterfrågas men saknar andra delar.
Svaret nej betyder att information om det som efterfrågas saknas i majoriteten av de granskade
genomförandeplanerna.
Vad som bör framgå av en genomförandeplan enligt Socialstyrelsens allmänna råd:
Vilket eller vilka mål som gäller för insatsen enligt nämndens beslut
Om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos utföraren, vilket eller vilka mål som gäller
för varje aktivitet
Vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet av varje aktivitet
När och hur olika aktiviteter ska genomföras
Hur utföraren ska samverka med nämnden, andra utförare eller andra huvudmän, t.ex. hälsooch sjukvården, skolan eller Arbetsförmedlingen
När och hur insatsen som helhet eller olika aktiviteter som ingår i insatsen ska följas upp
Om den enskilde har deltagit i planeringen och i så fall vilken hänsyn som har tagits till hans
eller hennes synpunkter och önskemål
Vilka andra personer som har deltagit i arbetet med att upprätta genomförandeplanen
När planen har fastställts, och när och hur planen ska följas upp

Framgår?
Ja
Delvis
Delvis
Delvis
Nej
Delvis
Delvis
Delvis
Ja

Kommentar
Ett utav löftena inom värdighetsgarantierna handlar om genomförandeplaner.19 Estrids gård arbetar
tillfredställande med detta löfte. Det saknas dock visst innehåll i de granskade genomförandeplanerna
för att de ska överensstämma helt med Socialstyrelsens allmänna råd om genomförandeplaner.20 En
rekommendation är att verksamheten arbetar för att genomförandeplanerna helt och hållet går i linje
6 kapitlet 2 § SOSFS 2014:5
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med de allmänna råden. Detta är dock endast ett förslag på utveckling, då de allmänna råden beskriver
vad som bör framgå och inte vad som ska framgå. I verksamhetens uppdrag från Knivsta kommun
finns det däremot information om vad genomförandeplanerna ska innehålla och utifrån dessa
instruktioner framkommer det att följande innehåll saknas i, vissa delar av, de granskade
genomförandeplanerna:
 En beskrivning om när och hur insatserna ska utföras samt,
 Hur angivna mål/delmål ska uppnås21
Ett utvecklingsområde blir därför att säkerställa att instruktionerna i uppdraget helt och hållet följs då
verksamheten skriver sina genomförandeplaner.
Brukarnöjdhet
Estrids gård genomför en egen undersökning om brukarnöjdhet, för att följa upp nöjdheten lokalt i
verksamheten. Detta sker genom att enhetschefen skickar ut en enkät till samtliga brukare. Under 2019
sker detta under vecka 45. I övrigt använder sig verksamheten av de nationella brukarundersökningar
som publiceras i Kolada och analyserar resultatet av dessa.22 Resultatet från de nationella
undersökningarna presenteras på APT, brukarråd och vid anhörigträffar. Estrids gård har använt sig av
resultaten från brukarundersökningar och haft dessa som utgångspunkt då de formulerat sina mål och
aktiviteter i verksamhetsplanen, för att sträva efter att få bättre resultat där de presterat sämre.
Resultaten har också analyserats i verksamhetsberättelsen.
Kommentar
Estrids gård bedriver ett gott arbete kring att mäta samt följa upp brukarnöjdheten. Detta arbete går i
linje med Vård- och omsorgskontorets ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, samt
Socialstyrelsens allmänna råd för egenkontroll.23
Arbetsmiljö och personalfrågor
Det framgår av dokumentationen att Estrids gård har ett gediget introduktionsmaterial till nyanställda,
vilket arbetades fram under 2019.
I verksamhetsplanen för 2019 har verksamheten satt som mål att sänka sjukfrånvaron till 6,9 procent
eller lägre. De hade flera inplanerade aktiviteter för att nå detta mål. Även tidigare år har
verksamheten arbetat mot att sänka sjukfrånvaron. Under 2019 låg sjukfrånvaron dock på drygt
procent. Det beskrivs att det råder ett visst statistiskt samband mellan sjukfrånvaro och hög
beläggningsgrad. Omfattningen av kortfrånvaro är inte lika omfattande på korttidsenheten där
beläggningsgraden är lägre.
Det framgår att personalomsättningen är låg, att personalen har arbetat ihop länge och trivs med
varandra. Däremot beskriver personalen att det är en hög arbetsbelastning, stressigt och att de ofta
upplever att de inte räcker till. Den höga arbetsbelastningen är något som personalen återkommer till
under flera delar av intervjun. Personalen anser att bemanningen är för låg. En av de intervjuade kände
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att hon var på väg ”in i väggen” och säger att hon har fler kollegor som känner så. Personalen känner
sig nöjda och stolta över sitt arbete de dagar de hinner se och finnas där för brukarna.
Ledningen berättar att personalen ibland har gått kort då det blivit missar i kommunikationen med
Gemensam bemanning som ska ordna med vikarier, vilket kan ha skapat irritation. Ledningen
upplever at personalen är trygga med varandra och att samarbetet fungerar bra då de ordinarie är på
plats, men att de känner sig underbemannade då det är mycket vikarier. Ledningen försöker skapa
kontinuitet genom att använda sig av samma vikarier. Det har dock blivit svårare att få tillräckligt med
vikarier sedan Heltid som norm infördes. Sedan Heltid som norm infördes finns det däremot mer tid då
mer personal är på plats samtidigt, vilket skapar ökade möjligheter för exempelvis utbildningar,
dokumentation och aktiviteter med brukare.
Estrids gård har arbetat för att förbättra samarbetet mellan personalen på de olika våningsplanen. De
har därför blandat grupperna på APT. Ledningen anser att samarbetet kan bli ännu bättre mellan
våningarna och de vill fortsätta arbeta för att skapa ett Estrids gård, med liknande rutiner och arbetssätt
på alla våningsplan.
Personalen, enhetschefen och administratören anser att deras respektive samarbeten fungerar mycket
bra. Det finns tillit i verksamheten, så att medarbetare kommer och berättar saker till enhetschefen när
de behöver. Det har varit en stor omsättning av personal på biträdande enhetschefstjänsten, vilket
personalen upplever som tröttsamt. Under tiden för denna uppföljning slutar den biträdande
enhetschefen som var med och intervjuades. Personalen är mycket nöjd med enhetschefen och anser
att hon har lyft hela verksamheten sedan hon började.
Estrids gård har arbetat aktivt med kommunens gemensamma värderingar Delaktighet, Engagemang
och Tydlighet. Utifrån de gemensamma värderingarna har de tagit fram spelregler på APT, vilka ska
gälla i verksamheten.
Den fysiska arbetsmiljön beskrivs överlag som god och det finns tillräckligt med hjälpmedel. De har
mindre problem som enhetschefen utreder och åtgärdar. Personalen önskar dock bättre
personalutrymmen, såsom lunchrum. Nu delar de lunchrum med hemtjänsten vilket de tycker är
stökigt. De vill också ha bättre vilorum, exempelvis för de som har delad tur och bor långt borta.
De har sammanlagt tre skyddsombud på Estrids gård. De gör regelbundna skyddsronder. KIA är väl
förankrat hos personalen och rutiner finns kring hur man ska arbeta med tillbud.24 De har schemalagda
APT och personalen får medarbetarsamtal.
Kommentar
Verksamheten har en välfungerande arbetsmiljö när det kommer till ledarskap och samarbete mellan
medarbetare. I Vård- och omsorgskontorets ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår
det att arbetsmiljöansvaret som i huvudsak vilar på arbetsgivaren, enligt arbetsmiljölagen är delegerat
från kommunstyrelsen i Knivsta kommun till chefer inom Vård och omsorg, från nivå kommunchef
till nivå enhetschef.25 Estrids gård arbetar i enlighet med Vård- och omsorgskontorets ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete när det kommer till rutiner kring arbetsmiljö. Personalen lyfter dock
problem med stress och tidsbrist under flera delar av intervjun och beskriver att många arbetsmoment
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KIA är Knivsta kommuns system för rapportering och hantering av tillbud, olycksfall och färdolycksfall
Se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vård och omsorg SN-2015/397 om Arbetsmiljö

påverkas av bristen på tid, såsom dokumentation och i vilken utsträckning de kan arbeta
rehabiliterande med brukarna. Upplevelsen av stress och den höga sjukfrånvaron är åtgärdspunkter
som verksamheten behöver arbeta med i enlighet med arbetsmiljölagen.26
Risksituationer, brand, hot och våld
Det finns en övergripande krisplan i Knivsta kommun. Verksamheten har en årlig brandtillsyn. All
personal har utbildats inom brand och HLR. Rutiner för brand finns och personalen gör regelbundna
brandövningar. De har brandombud, vilka gör regelbundna brandronder. En brandplan finns på
väggen.
Rutiner finns för hot och våld. All personal har också varit på utbildning via Knivsta kommun om hot
och våld. Enhetschefen ser dock att verksamheten behöver ytterligare utbildning och träning gällande
denna fråga då problemet tenderar att öka. Personalen har överfallslarm om det finns en brukare eller
anhörig som utgör ett hot. Personalen skulle dock vilja att alla kunde ha överfallslarm på sig hela tiden
då de arbetar, men det går inte eftersom de inte finns tillräckligt med larm. Personalen tycker inte att
larmen är funktionella, då det tar lång tid innan någon eventuellt kommer då de larmat. De anser att
deras nya telefoner fungerar dåligt, då de inte på ett enkelt sätt kan påkalla hjälp från en kollega om
något sker. De måste ut i korridoren och ropa på kollegor om de behöver hjälp snabbt, vilket skapar
oro för både personalen och de boende. Personalen ser inte heller vart kollegor är på telefonen, då man
inte kan se vart det larmar. Ett annat problem med telefonerna är att de frekvent, ofta dagligen, blir
utloggade. Personalen önskar att allt kring telefonerna kunde ses över och att detta område prioriteras,
både för personalens och för de boendes skull.
Under 2019 var en anhörig våldsam vilket polisanmäldes. De hade problem med hot och våld från en
brukare det blev många tillbud. Personalen använde sig av överfallslarm, de fick handledning, de
upprättade en handlingsplan, de hade kontakt med psykiatrin och bemannade upp med flera insatser.
Verksamheten anmälde detta fall till Arbetsmiljöverket, vilka var på besök på Estrids gård.
Arbetsmiljöverket gjorde bedömningen att Estrids gård har bra rutiner kring hot och våld.
Kommentar
Då personalen känner sig otrygga med telefonerna och upplever att bristen på larm är ett problem
behöver detta åtgärdas i enlighet med arbetsmiljölagen.27 I övrigt finns välfungerande rutiner kring
dessa områden och verksamheten arbetar i enlighet med uppdraget.28
Kompetens
Av omvårdnadspersonalen har 80 procent undersköterskeutbildning eller motsvarande 2019. De som
inte har undersköterskeutbildning eller motsvarande har lång erfarenhet av yrket. Verksamheten
strävar efter att höja andelen av utbildad personal och ett krav vid rekrytering av ordinarie personal är
adekvat utbildning. De har dock svårt att rekrytera personal med tillräcklig kompetens, framförallt
inom demensvård. Enhetschefen önskar en kvalitetshöjning inom detta område och skulle vilja ha ett
demensteam. Estrids gård har vid ett par tillfällen försökt rekrytera Silivasystrar, utan framgång.
Det framgår av dokumentationen att det finns tillräckliga kunskaper inom många väsentliga områden,
såsom om det naturliga åldrandet och dess sjukdomar, men att det är brist på kunskaper inom
3 kapitlet 2 § arbetsmiljölagen
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psykiatri. Vid utformningen av utbildningsplaner, både de individuella och de gemensamma, utgår
ledningen från de boendes behov. De anställdas önskemål och behov av kompetensutveckling tas
också med i beaktning. Vid medarbetarsamtalen diskuterar de kring vad den enskilda medarbetaren
behöver för kompetensutveckling. Verksamheten har inte möjlighet att skicka enskilda medarbetare på
utbildningar av ekonomiska skäl.
Medarbetarna har under det senaste året genomgått flera utbildningar och föreläsningar, bland annat
inom psykisk ohälsa, demens samt inom lyftteknik för att få lyftlicens. Samtliga medarbetare på
demensenheten har gått en webbaserad utbildning för att få ett så kallat Demenskörkort. Samtlig
personal på plan 2 fått utbildning samt delegering för att sköta vårdtagare som kräver avancerad
sjukvård. Personalen skulle vilja gå på mer utbildningar, exempelvis inom sekretess och
integritetsfrågor, bemötande, hot och våld, dokumentation, samt inom åldringsvård. Två medarbetare
genomgår vidareutbildningar, men de gör detta på egen hand på sin fritid. Personalen skulle vilja ha
stöd från arbetsgivaren att studera till exempelvis specialistundersköterska på arbetstid. För ett par år
sedan fick två medarbetare gå en utbildning för att bli Sylviasystrar. Den ena har slutat på Estrids gård.
Administratören är den andra Sylviasystern och verksamheten drar nytta av hennes kunskaper.
Vid APT ger HSL-personalen medarbetarna intern utbildning genom att förmedla kunskap inom deras
respektive kunskapsområden. Verksamheten har ombud inom olika områden, exempelvis inom
inkontinens, brand och hygien. Ombuden delger den kunskap de har vid APT, om de varit på
utbildning eller fått till sig nya rön etc. Omvårdnadspersonalen skulle vilja ha mer tid för möten där de
kunde lära av varandras goda exempel etc. På APT har de blandat grupperna från de olika
våningsplanen bland annat för att öka gemenskapen. Nu lär de känna varandra mellan planen, men
personalen tycker inte att det är bra eftersom de vill diskutera verksamhetsnära frågor som rör den
egna enheten istället, såsom förbättringsförslag etc.
Estrids gård har vunnit pris för ”Guldtand” både 2017 och 2019, vilket betyder att personalen gör ett
bra jobb inom tandvård.
Bedömning
Personalen på Estrids gård har den formella kompetens som efterfrågas av uppdraget, då 80 procent
har undersköterskeutbildning eller motsvarande, samt då resterande har mer än 12 månaders praktisk
erfarenhet av äldreomsorg.29 I avsnittet om dokumentation och informationsöverföring framkom det att
personalen misstänker att många vikarier inte kan tillräcklig svenska för att kunna dokumentera. En
åtgärdspunkt är att säkerställa att all personal har nog med kunskaper för att kunna dokumentera, bland
annat eftersom det är ett krav utifrån uppdraget att personalen ska behärska svenska språket både
muntligt och skriftligt.30 Detta behöver säkerställas i samarbete med Gemensam bemanning som
sköter vikarieanskaffningen. När det kommer till personalens vilja att kompetensutvecklas inom
dokumentation och genomförandeplaner samt sekretess och integritetsfrågor är det en
rekommendation att tillgodose detta, då socialstyrelsens allmänna råd beskriver att personal inom
äldreomsorgen bör ha ”förmåga att dokumentera sitt eget arbete i enlighet med lagar och andra
författningar”, samt: ”kunskap om annan relevant lagstiftning, t.ex. om offentlighet och sekretess....”31
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Handledning
Personalen får ingen regelbunden extern handledning. Ledningen beskriver att personalen får
handledning vid behov, vid exempelvis arbetsmiljöproblem eller om någon enhet har problem med hot
och våld etc. Demensenheten var den enhet som senast fick handledning och den var via Previa, under
2018. Personalen uppger att de diskuterat handledning vid APT och att de önskar att de fick
regelbunden handledning, då de hanterar mycket som är svårt, såsom hotfulla situationer och dödsfall.
Verksamheten har inget strukturerat vad gäller kollegial handledning heller, förutom att det av
dokumentationen framgår att sjuksköterskorna handleder omvårdnadspersonalen i det dagliga arbetet,
i mån av tid.
Kommentar
Personalen önskar regelbunden handledningen. Då det inte finns något krav om handledning, varken i
verksamhetens uppdrag från kommunen eller i lag eller författningar får Estrids gård själva avgöra hur
de ska arbeta med denna fråga.
Samverkan
Estrids gård har både samarbeten med funktioner inom Knivsta kommun och externa samarbeten. För
att kunna ge brukarna god omvårdnad och rehabilitering har de ett nära samarbete med sjuksköterska,
arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare. Det är den enskildes kontaktperson som ansvarar för
kontakten med brukarens vårdkontakter.
Samarbetet med kommunens biståndshandläggare beskrivs som delvis bristande. Ledningen önskar en
tydlig kommunikation från kommunens biståndshandläggare i samband med att en ny brukare ska
flytta in på Estrids gård. Enhetschefen har bett om att biståndshandläggarna ska maila henne i och med
en ny beställning, vilket vissa gör men andra inte. Enhetschefen har alltid verksamhetssystemet Siebel
framme för att inte missa någon ny beställning. Detta är dock ändå ett riskmoment, speciellt om
beställningen kommer sent på dagen och brukaren ska komma samma kväll.
Verksamheten samverkan med regionvården är inte helt tillfredsställande, varken vad gäller
slutenvården eller öppenvården/primärvården. Övriga samarbeten beskrivs som goda, såsom det med
frivilliga organisationer och kommunens övriga funktioner såsom MAS och MAR (medicinskt
ansvarig för rehab) etc.
Kommentar
Verksamheten bedriver ett gott arbete kring samverkan, vilket är i enlighet med Socialstyrelsens
föreskrifter och uppdraget från kommunen.32 En rekommendation är dock att Estrids gård fortsätter att
arbeta för ett bättre samarbete med kommunens biståndshandläggare och regionvården. Ett
utvecklingsområde är att tillsammans med kommunens biståndshandläggare förtydliga rutinen kring.
nya beställningar, då denna process inte fungerar fullt ut i enlighet Vård- och omsorgskontorets
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 33
Systematiskt kvalitetsarbete
Det beskrivs att ledningssystemet är väl förankrat hos personalen och att det genomsyrar hela
verksamheten. Vid introduktion av nya medarbetare ges både muntlig och skriftlig information samt
utbildning om skyldigheten att rapportera synpunkter, avvikelser, missförhållanden och påtagliga
risker för missförhållanden. De har ett årshjul för kvalitetsledning, med egenkontroller etc. Personalen
Se 4 kapitlet 5 § SOSFS 2011:9 och Uppdrag Estrids gård, särskilt boende i egen regi Vård och
omsorgskontoret, Knivsta kommun SN-2019/300 om Samverkan
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beskriver att det är något oklart kring vilket forum de ska prata om avvikelserna och förbättringsarbete
rent allmänt sedan de började med blandade grupper på sina arbetsplatsträffar.
Egenkontroller
Enhetschefen har det övergripande ansvaret för egenkontrollerna. Alla anställda är dock ansvariga för
att rutinerna och dokumentation kring egenkontrollerna sköts. På Estrids gård har de ombud för olika
områden, såsom arbetsplatsombud, aktivitetsombud, samt att kocken är ansvarig för kvaliteten på
maten etc. Ombuden är ansvariga för att aktuella blanketter för egenkontroller finns tillgängliga inom
sitt område. Enhetschefen följer upp att alla egenkontroller blir utförda. Hon gör stickprovskontroller,
på exempelvis dokumentationen. Personalen anser att detta område fungerar bra.
Synpunkter och klagomål
Verksamheten ser synpunkter och klagomål som en viktig del i det kontinuerliga förbättringsarbetet.
Personalen och ledningen informerar brukarna och anhöriga om hur de kan lämna synpunkter och
klagomål. Information om hur synpunkter och klagomål lämnas finns också åtkomliga vid entrén samt
på avdelningarna. Verksamheten bekräftar direkt att de mottagit synpunkten eller klagomålet, sen
brukar de återkoppla till den enskilde inom 14 dagar. Alla synpunkter och klagomål tas upp på APT
och ledningen sparar alla synpunkter och klagomål, med en sammanställning av svaren. Samtliga
synpunkter och klagomål diarieförs.
SoL-avvikelser och lex Sarah
Rutiner för SoL-avvikelser och lex Sarah finns. Ledningen beskriver att SoL-avvikelser brukar tas upp
på APT och de gör en sammanställning av dessa som skickas till SAS. Verksamheten håller
avvikelseråd månadsvis, för att gå igenom aktuella avvikelser. Vid rådet deltar en personal från varje
våningsplan, enhetschefen samt representanter från hemsjukvården. Rådet arbetar för att identifiera
orsaker till uppkomna problem för att kunna vidta åtgärder. I verksamhetsberättelsen finns en
redovisning av samtliga avvikelser under det föregående året.
Verksamheten har rutiner för lex Sarah som är kända hos personalen. Ledningen har en årlig
genomgång av lex Sarah då medarbetarna får information om dessa rutiner. Personalen fyller i
avvikelserapporter som enhetschefen tar ställning till. Enhetschefen kan bedöma att avvikelser är så
pass allvarliga att de ska hanteras som en lex Sarah. Då fyller enhetschefen i en rapport för lex Sarah.
Personalen kan också själva fylla i en rapport för lex Sarah om de bedömer att en avvikelse är av lex
Sarah karaktär. Enhetschefen gör sedan ett avgörande om rapporten ska skickas vidare till SAS för
vidare hantering.
Kommentar
Verksamhetens bedriver ett gott arbete kring kvalitetsfrågor, synpunkter- och klagomål, SoLavvikelser och lex Sarah. Rutiner finns och de arbetar på det stora hela i enlighet med uppdraget samt
Vård- och omsorgskontorets ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 34 Ett utvecklingsområde
för att verksamheten fullt ut ska arbeta i enlighet med uppdraget samt ledningssystemet är dock att
förtydliga i vilket forum dessa frågor ska diskuteras, eftersom personalen är osäkra på om APT är rätt
forum.

Se ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vård och omsorg SN-2015/397 om Egenkontroll,
Avvikelsehantering, Rutiner för inkomna synpunkter och klagomål, samt Uppföljning och utveckling, samt
Uppdrag Estrids gård, särskilt boende i egen regi Vård och omsorgskontoret, Knivsta kommun SN-2019/300 om
Systematiskt förbättringsarbete
34

16

7. Uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård
Kontinuerligt genomförs uppföljningar av hälso- och sjukvården inom varje verksamhetsområde, både
inom egen regi och hos privata utförare. Uppföljningarna omfattar utförare inom äldreomsorgen, inom
verksamheter för stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och inom den kommunala
psykiatrin, dvs. socialpsykiatri. Det är MAS som har huvudansvaret att följa upp lagstiftning och
ingångna samverkansavtal för hälso- och sjukvård. Nedan redovisas resultatet av uppföljningen av
hälso- och sjukvård vid Estrids gård 2019, med åtgärderpunkter där brister har identifierats.
Basal hygien
Det finns god medvetenhet om vikten av basala hygienrutiner och klädregler hos ledning och
medarbetare samt om de rutiner som finns. Egenkontroll i form av observationsmätningar en
ggr/månad görs enligt riktlinjer för basal hygien och smittskydd (VIS). Idag vågar också medarbetare
påminna varandra när de ser att det finns brister jämfört med tidigare. Verksamheten har en stående
punkt på APT för utsedda hygienombud. Hygienombuden har deltagit på aviserad träff med
hygiensjuksköterska från Vårdhygien inom Akademiska sjukhuset och MAS under hösten 2019.
Lokal hygienrond görs av enhetschef årligen och under 2018 genomfördes en större hygienrond av
Vårdhygien. Delar av resultatet från ronderna ska fortsätta åtgärdas.
Åtgärd:
 De brister som framkom under den lokala ronden ska åtgärdas under 2020.
 Förbättringsåtgärder som anges av Vårdhygien efter den större ronden ska åtgärdas under
2020.
Kontakta sjuksköterska vid förändrat hälsotillstånd
Ny medarbetare introduceras i att kontakta sjuksköterska vid förändrat hälsotillstånd och finns som
punkt i det nya introduktionsmaterialet. Medarbetare får också instruktioner av sjuksköterska under
delegeringsundervisning. Det framgår inte att sjuksköterska deltar vid introduktionen gällande när
medarbetare ska kontakta sjuksköterska och vad som ska framgå. Kontaktuppgifter till sjuksköterska
dagtid och jourtid har i personalens telefoner nyligen uppdaterats av enhetschef. Någon rutin finns inte
för i vilken omfattning och med vilken kontinuitet det ska ske.
Åtgärd:
 Upprätta rutin för att med kontinuitet säkerställa rätt kontaktuppgifter till sjuksköterska i
”kontakter” i medarbetarnas telefoner, och att det är tydligt vilken sjuksköterska det gäller,
e x sjuksköterska kväll, sjuksköterska natt e t c.
 Vid introduktion av nya medarbetare ska sjuksköterska tydligt informera vad det innebär att
medarbetare ska kontakta sjuksköterska vid förändrat hälsotillstånd.
Kontakta rehab personal
Det är tydligt att medarbetare kontaktar rehabpersonal när brukare har behov av hjälpmedel och vilken
rutin som gäller under jourtid då behov uppkommer. Vid fallincidenter är rehabpersonal snabba att
agera tills stöd för den enskilde och för att hantera avvikelsen.
Förflyttningsteknik och lyftlicens för medarbetare
Enhetschefen anger att det finns ett stort behov av förbättring gällande deltagande i erbjuden
undervisning i förflyttningsteknik. Brister uppges vara att medarbetare inte infinner sig på grund av
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sjukfrånvaro och ledig dag. Enhetschef planerar tillsammans med rehabpersonal att föra in utbildning
kontinuerligt i samband med APT och att då också säkerställa specifik utbildning för mer komplexa
förflyttningar. Utifrån mål och strategier i patientsäkerhetsberättelsen har den särskilda utbildningen
för att få hantera personlyft genomförts i verksamheten och många medarbetare har fått lyftlicensen.
Det framgår också att en betydande mängd medarbetare inte klarar att få licensen på grund av att inte
kunnat ta till sig instruktionerna och därmed lära sig handhavandet relaterat till språksvårigheter.
Åtgärd:
 Arbeta strategiskt med stöd av överordnade chefer för en plan gällande svenska språket för
medarbetare, såväl inför anställning som under anställning. Patientsäkerheten kan inte
garanteras när instruktioner och anvisningar inte förstås och därmed inte kan följas. Hantering
av personlyft är ett riskmoment.
Basförråd hjälpmedel
Egenkontroll av basförråd har nyligen genomförts av rehab-ombud enligt ny övergripande rutin.
Ordinationer från legitimerad personal
Det är tydligt för medarbetare vad som är ordinerat och var utförda åtgärder ska signeras. Medarbetare
anger att rehabpersonal är noggranna med att följa upp att insatserna blir utförda.
Dokumentation
Ledningen är tydlig med vikten av att dokumentera, att läsa dokumentationen för varje brukare och
berättar om vilken rutin som gäller. Enhetschefen gör själv stickprover för att säkerställa att rutin följs
och agerar när medarbetare berättar om brister eller om resultat av stickprov visar brister. Medarbetare
berättar att det inte är alla som uppdaterar genomförandeplanen med ordinationer från leg. personal
eller SoL-insatser och då inte tar det ansvar som rutinen anger. Medarbetare anger också att det finns
stora brister i att vissa överhuvudtaget inte läser den löpande dokumentationen, och då får övriga
medarbetare ta ett större ansvar för att organisera arbetet.
Åtgärd:
 Säkerställ att genomförandeplaner uppdateras enligt rutin, så att ordinationer också finns med
som ska utföras för den enskilde.
 Säkerställ att varje medarbetare tar del av den dokumentation som förmedlats av leg. personal.
Avvikelsehantering
Medarbetare anger att trycksår ska registreras som avvikelse. Två avvikelser registrerade av
sjuksköterska har gjorts i systemet. Medarbetare anger att de dokumenterar när det finns minsta märke
på den enskilde för att rätt åtgärder ska sättas in. Medarbetare saknar det avvikelseråd som tidigare
funnits och menar att sedan APT förändrades till att innehålla blandat med personal från enheterna, har
inte avvikelser diskuterats på samma sätt. Det blir under rapporteringstillfällen som de pratar om
förbättringsåtgärder för den enskilde. Medarbetare saknar feedback på avvikelser och anger att det inte
finns anledning att skriva avvikelser om det inte diskuteras i grupp. Enhetschef anger att ett
förbättringsarbete inletts gällande avvikelsehantering genom interna rutiner för avvikelseråd, roller
och ansvar i ledningen, samt punkt om avvikelser på APT. Enhetschefen lyfter medarbetares
engagemang vid tillfälle då läkemedelsavvikelser diskuterats tillsammans med denne på APT i
samband med sammanställning av halvåret.
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Övrigt
Uppföljning av nattfasta efterlyses av enhetschefen vilket kan formas som egenkontroll i
ledningssystemet.
Åtgärd:
 Skapa egenkontroll i ledningssystemet av följsamhet till rutin för nattfasta, i samarbete med
MAS.

8. Enkät biståndshandläggare
Fem av kommunens biståndshandläggare har kontakt med Estrids gård. Dessa har under november
2019 fått en enkät med frågor om Estrids gård. Fyra av fem har besvarat enkäten. Tre uppger att de har
kontakt med Estrids gård veckovis och en uppger att kontakten sker månadsvis. Kontakten sker vid
beslut om växelvård, korttidsplatser och särskilt boende, genom vårdplaneringsmöten, mail och
telefon. Två biståndshandläggare anser, helt och hållet, att de boende får den omvårdnad som de är i
behov av och två anser att de boende till stor del får detta. Samtliga har uppfattningen att de boende
och deras anhöriga till stor del är nöjda med Estrids gård. Tre gör bedömningen att verksamhetens
kvalitet är bra och en anser att den är mycket bra. Två förbättringsförslag inkom. Det ena handlade om
att väggarna behöver tapetseras eller målas om då det är många hål och skrapmärken och det andra var
att det borde vara snabbare in- och utflyttningar.

9. Slutsatser, åtgärdspunkter och utvecklingsområden
Den här uppföljningen visar på att Estrids gård, på det stora hela, är välfungerande. Detta framgår dels
av det medarbetare och ledning beskriver och verksamhetens dokumentation, dels av de enkätsvar som
inkommit från kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggarna anser till stor del eller helt och
hållet, att de boende får den omvårdnad som de är i behov av, att de boende och deras anhöriga till stor
del är nöjda, samt att verksamhetens kvalitet är bra till mycket bra. Följande styrkor har identifierats
vid uppföljningen:
Ledning och styrning
Verksamheten arbetar systematiskt med förbättringsarbete och har en bra struktur kring
verksamhetsplanering och uppföljning. De har också ett välfungerande och tydligt ledarskap när det
kommer till enhetschefen, vilken personalen är mycket nöjda med.
Personalkontinuitet
Estrids gård har en stabil arbetsgrupp med medarbetare som har lång erfarenhet av äldreomsorg.
Samarbete
Verksamhetens interna samarbete beskrivs som gott, både mellan medarbetare och enhetschef och
mellan medarbetarna.
De svagheter som identifierats handlar framförallt om brister i arbetsmiljön i form av stress och
dokumentation och dessa listas nedan.
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Åtgärdspunkter/utvecklingsområden avseende utförandet av kvalitet
Värdighetsgarantierna (daglig tillgång till frisk luft)
Personalen beskriver att de på grund av hög arbetsbelastning inte kan leva upp till löftet i den
värdighetsgaranti som gäller för verksamheten om daglig tillgång till frisk luft. Värdighetsgarantierna
återfinns i verksamhetens uppdrag.35 De försöker tillgodose detta löfte genom att öppna fönster, men
det bedöms inte som tillräckligt, varför det är ett utvecklingsområde att åtgärda detta.
Dokumentation
Det framgår att det vid Estrids gård kan ta upp till tre veckor innan en nyanställd får
inloggningsuppgifter till verksamhetssystemet Siebel. Om den personal som inte har behörighet har
information som ingen annan har sett så dokumenteras det i någon annans användare. Personalen tror
att det är vanligt att vikarier inte dokumenterar och ibland har den ordinarie personalen inte tid för
dokumentationen. Personalen beskriver också att det inte finns skriftliga rutiner för hur de ska
dokumentera när det kommer till journalanteckningarnas innehåll. Detta är inte i enlighet med
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd kring dokumentation, samt inte heller helt i enlighet
med uppdraget från Knivsta kommun.36 Estrids gård behöver i samråd med ansvariga inom Vård- och
omsorgskontoret effektivisera processen för att ny personal ska få behörighet till kommunens
verksamhetssystem. De behöver också säkerställa att samtlig personal dokumenterar, samt skapa
rutiner för hur personalen ska dokumentera när det kommer till journalanteckningarnas innehåll.
Genomförandeplaner
Inför denna uppföljning skickades avidentifierade genomförandeplaner in från verksamheten för
granskning. I verksamhetens uppdrag från Knivsta kommun finns det information om vad
genomförandeplanerna ska innehålla och utifrån dessa instruktioner framkommer det att följande
innehåll saknas i, vissa delar av, de granskade genomförandeplanerna:
-En beskrivning om när och hur insatserna ska utföras samt,
-Hur angivna mål/delmål ska uppnås37
Utvecklingsområdet blir därför att säkerställa att instruktionerna i uppdraget helt och hållet följs då
verksamheten skriver sina genomförandeplaner.
Arbetsmiljö
Personalen beskriver under flera delar av intervju att de har problem med stress och tidsbrist. Många
arbetsmoment påverkas av bristen på tid, såsom dokumentation och i vilken utsträckning de kan arbeta
rehabiliterande med brukarna. Upplevelsen av stress och den höga sjukfrånvaron är åtgärdspunkter
som verksamheten behöver arbeta med i enlighet med arbetsmiljölagen.38 Då personalen känner sig
otrygga med telefonerna och upplever att bristen på larm är ett problem behöver detta också åtgärdas i
enlighet med arbetsmiljölagen.39

Se Uppdrag Estrids gård, särskilt boende i egen regi Vård och omsorgskontoret, Knivsta kommun SN2019/300 om Värdegrund
36
Se SOSFS 2014:5, samt Uppdrag Estrids gård, särskilt boende i egen regi Vård och omsorgskontoret, Knivsta
kommun SN-2019/300 om Hälso och sjukvård samt social dokumentation
37
Se Uppdrag Estrids gård, särskilt boende i egen regi Vård och omsorgskontoret, Knivsta kommun SN2019/300 om Hälso och sjukvård samt social dokumentation
38
3 kapitlet 2 § arbetsmiljölagen
39
3 kapitlet 2 § arbetsmiljölagen
35
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Kompetens
Personalen misstänker att många vikarier inte kan tillräcklig svenska för att kunna dokumentera. En
åtgärdspunkt är därför att säkerställa att all personal har nog med kunskaper för att kunna
dokumentera, bland annat eftersom det är ett krav utifrån uppdraget att personalen ska behärska
svenska språket både muntligt och skriftligt.40 Detta behöver säkerställas i samarbete med Gemensam
bemanning eftersom den verksamheten sköter vikarieanskaffningen.
Samverkan
Rutinen för nya beställningar behöver förtydligas tillsammans med kommunens biståndshandläggare.
Denna process fungerar i dagsläget inte fullt ut i enligt med Vård- och omsorgskontorets
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Eftersom vissa beställningar som inkommer sent på
dagen missas av verksamheten är detta en åtgärdspunkt.41
Systematiskt kvalitetsarbete
Ett utvecklingsområde för att verksamheten fullt ut ska arbeta i enlighet med uppdraget samt Vård och
omsorgskontorets ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är att förtydliga i vilket forum frågor
såsom avvikelser och förbättringsarbete ska diskuteras, eftersom personalen är osäkra på om APT är
rätt forum.42
Åtgärdspunkter/utvecklingsområden avseende utförandet av hälso- och sjukvård
Basal hygien
 De brister som framkom under den lokala ronden ska åtgärdas under 2020.
 Förbättringsåtgärder som anges av Vårdhygien efter den större ronden ska åtgärdas under
2020.

Kontakt med sjuksköterska vid förändrat hälsotillstånd
 Upprätta rutin för att med kontinuitet säkerställa rätt kontaktuppgifter till sjuksköterska i
”kontakter” i medarbetarnas telefoner, och att det är tydligt vilken sjuksköterska det gäller,
e x sjuksköterska kväll, sjuksköterska natt e t c.
 Vid introduktion av nya medarbetare ska sjuksköterska tydligt informera vad det innebär att
medarbetare ska kontakta sjuksköterska vid förändrat hälsotillstånd.
Förflyttningsteknik och lyftlicens för medarbetare
 Arbeta strategiskt med stöd av överordnade chefer för en plan gällande svenska språket för
medarbetare, såväl inför anställning som under anställning. Patientsäkerheten kan inte
garanteras när instruktioner och anvisningar inte förstås och därmed inte kan följas. Hantering
av personlyft är ett riskmoment.

Se Uppdrag Estrids gård, särskilt boende i egen regi Vård och omsorgskontoret, Knivsta kommun SN2019/300 om Personalens kompetens och kompetensutveckling
41
Se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vård och omsorg SN-2015/397 om Processer och rutiner
och Samverkan och samarbete
42
Se ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vård och omsorg SN-2015/397 om Egenkontroll,
Avvikelsehantering, Rutiner för inkomna synpunkter och klagomål, samt Uppföljning och utveckling, samt
Uppdrag Estrids gård, särskilt boende i egen regi Vård och omsorgskontoret, Knivsta kommun SN-2019/300 om
Systematiskt förbättringsarbete
40
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Dokumentation
 Säkerställ att genomförandeplaner uppdateras enligt rutin, så att ordinationer också finns med
som ska utföras för den enskilde.
 Säkerställ att varje medarbetare tar del av den dokumentation som förmedlats av leg. personal.
Övrigt
 Skapa egenkontroll i ledningssystemet av följsamhet till rutin för nattfasta, i samarbete med
MAS.
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Socialnämnden

Uppdrag avseende lokalprogram för gruppbostad enligt LSS
Förslag till beslut
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram ett lokalprogram för gruppbostad enligt
LSS.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ser ett behov av att utöka antalet gruppbostäder enligt LSS i Knivsta kommun.
Ett lokalprogram behöver därför tas fram för att möjliggöra för fastighetsenheten att ta fram
alternativ till lämplig tomtmark.
Bakgrund
Ett av socialnämndens ansvarsområden är att tillhandahålla insatser enligt Lag (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). All verksamhet enligt LSS ska
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som
omfattas av lagen. Rätten till insatser avgörs utifrån i lagen angivna förutsättningar. Lagen
omfattar tio olika insatser, där bostad med särskild service för vuxna är en av dem, vilket
regleras i § 9.9.
Boende med särskild service kan antingen organiseras som servicebostad eller som
gruppbostad. Gemensamt för dessa boendetyper är att bostaden ska inrättas i en miljö som
ger de boende förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Servicebostad
En servicebostad består av ett antal lägenheter som är samlade i ett eller flera kringliggande
hus. De boende ska ha tillgång till gemensam service och fast anställd personal. I Knivsta
har i dagsläget inga personer insatsen serviceboende verkställd eftersom det saknats i
närområdet. Det finns dock personer vars behov motsvarar en servicebostad.
Kommunens behov av servicebostäder
I augusti 2020 öppnar kommunens första serviceboende med 8 lägenheter. I och med det
förväntas fyra av de ovan nämnda brukarna kunna flytta hem till kommunen. Därutöver
kommer sannolikt fyra nya brukare, som hittills inte bott i boenden enligt LSS, att flytta in i
servicebostaden. För tillkommande behov av servicebostäder de närmaste två åren planeras
för att utöka serviceboendet med ytterligare lägenheter upp till maximalt 12.
Gruppbostad
En gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter som är grupperade kring
gemensamma utrymmen i nära eller direkt anslutning till de enskilda lägenheterna och är
lätta och nå. Service och omvårdnad ska kunna ges på alla tider på dygnet och ytorna är
dimensionerade så att alla som bor i gruppbostaden kan delta samtidigt i olika aktiviteter.
Gruppbostad beviljas för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov
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att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig för att täcka de boendes
hela stödbehov inklusive fritids- och kulturella intressen.
Kommunens behov av gruppbostäder
I Knivsta beräknas under 2020 totalt 32 enskilda individer bo i boenden med särskild service
enligt LSS, varav 4 är barn och övriga vuxna. De vuxna är med få undantag unga vuxna eller
i yngre medelåldern. En insats enligt LSS i form av boende är något som oftast varar livet ut.
Volymerna kommer således att öka framöver allt eftersom fler kommuninvånare växer upp i,
eller flyttar till, kommunen, medan sannolikt mycket få individer lämnar sina boenden.
Förvaltningen ser ett behov av att utöka antalet gruppbostäder för vuxna enligt LSS i Knivsta
kommun. Antalet berättigade till insatsen ökar och utan tillräckligt med gruppbostäder i
Knivsta behöver insatsen istället verkställas i andra kommuner runt om i landet, vilket ofta är
sämre ur ett brukarperspektiv. I förlängningen ser även förvaltningen en risk för att Knivsta
kommun, likt andra kommuner, skulle kunna tilldömas en särskild avgift från
förvaltningsrätten om inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att den enskildes
insats borde kunna verkställts lokalt i egna kommunen. Den geografiska placeringen i
Knivsta kommun är därför viktig inte enbart ur brukarens utan även ur kommunens
perspektiv.
Förvaltningen ser även ur ett ekonomiskt perspektiv att blanda in fler egenregiverksamheter
inom socialnämndens område, för att möjliggöra mer samutnyttjande av resurser. För att öka
den egna rådigheten och flexibiliteten ur ett kvalitets- och kostnadsperspektiv ser
förvaltningen även en fördel i om fastigheten till kommande gruppbostad ägs av
kommunkoncernen. Förvaltningen vill därför få i uppdrag att ta fram ett lokalprogram för
gruppbostad enligt LSS. Med ett sådant uppdrag från socialnämnden kommer förvaltningen
att i samverkan med fastighetsenheten ta fram en första beskrivning av storlek på fastighet
för att kunna utreda förslag på lämplig tomt. Därefter kommer ärendet på nytt till
socialnämnden och till kommunstyrelsen för nödvändiga beslut i processen fram till en
byggnation.
Förvaltningen önskar en gruppbostad med driftstart senast 2024. En sådan här process
beräknas normalt ta fem år, varför driftstart 2024 sannolikt inte går att utlova men ändå är ett
riktmärke att sträva mot.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet om att ta fram ett lokalprogram för gruppbostad är i sig inte förknippat med några
kostnader för socialnämnden. Längre fram är investerings- och driftskostnaden för
gruppbostaden något som förvaltningen bedömer utgör en lägre kostnad för nämnden än att
uteslutande köpa detta externt. En sådan kostnadsberäkning kommer dock att läggas fram
först i ett senare skede för nämnden att ta slutlig ställning till.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till
Vård- och omsorgskontoret
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Fastighetsenheten
Catrin Josephson
Socialchef

Sida 4 av 4

Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Gruppbostaden som planeras är avsedd för vuxna.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Handläggare
Catrin Josephson
Socialchef

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer
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Socialnämnden

Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicinska industrin och laboratorietekniska industrin
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta den uppdaterade överenskommelsen om
samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har godkänt Överenskommelse om
samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin samt beslutat att rekommendera
samtliga regioner och kommuner att anta överenskommelsen.
Förvaltningen bedömer att samverkansreglerna är adekvata och ger långsiktiga
förutsättningar för en välfungerande samverkan mellan aktörerna. Överenskommelsen
innebär ingen ekonomisk konsekvens för kommunen.
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 13 december beslutat att godkänna
bifogad överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin
samt att rekommendera regioner och kommuner att anta överenskommelsen.
Det har sedan många år tillbaka funnits gemensamt överenskomna regler, kallade
”Samverkansreglerna”, rörande samverkan mellan hälso- och sjukvårdens och industrins
medarbetare och chefer. Parter är SKR, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech
och Swedish Labtech. Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag,
men även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Utgångspunkten för
all samverkan är alltid att ge patienterna en ändamålsenlig, evidensbaserad, kostnadseffektiv
och säker vård.
SKR har erfarit att ovanstående samverkansregler varit otillräckligt kända av såväl regioner
som kommuner och dessutom har det funnits ett behov av revidering och uppdatering. När
SKR nu beslutat om uppdaterade samverkansregler eftersträvas även en bredare förankring
och efterlevnad av reglerna.
Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna delats upp och består av två
delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig
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karaktär samt en bilaga med specificerade samverkanssituationer som stöd för samverkan.
Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.
Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler.
Förvaltningen bedömer att förslaget till överenskommelse ger långsiktiga och stabila
förutsättningar för att utveckla och öka kunskapen om samverkan mellan aktörerna till
dagens kontext.
Förvaltningen bedömer att samverkansreglerna är adekvata och ger långsiktiga
förutsättningar för en välfungerande samverkan mellan aktörerna. Överenskommelserna
beskriver hållbara principer som är enkla att förhålla sig till. Förvaltningen bedömer att
Knivsta kommun bör ställa sig bakom överenskommelsen.
Ekonomisk konsekvensanalys
Överenskommelsen bedöms inte ha någon ekonomisk konsekvens för Knivsta kommun.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Catrin Josephson
Socialchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Meddelande från Styrelsen Rekommendation om
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Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13
december 2019 beslutat
att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin
och laboratorietekniska industrin,
att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen,
samt
att informera regioner och kommuner om beslutet.
Bakgrund
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkansreglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare
och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är Sveriges
Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och
Swedish Labtech.
Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men
även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt
kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning
till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms med industriorganisationerna i särskild ordning.
Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderniseras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås,
mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots
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att Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälsooch sjukvården. Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig
samverkan. Båda är exempel på bristande kunskap om reglerna och dess intentioner
och är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av samverkan med
industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det offentliga får
inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla
inblandade parter vid samverkan.
SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig överblick och kontroll över
vilka industrisamarbeten som förekommer i sina verksamheter, vilket också stöds av
rapporten Sponsring med eftertanke? från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
2018. En större samordning över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida
med transparens, ger bättre förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling
för både hälso- och sjukvård som industrin.
Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp
och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade
samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.
Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s
webbplats, skr.se.
Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner
verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och
chefer har kunskap om dem.
Överenskommelse om samverkansregler med bilaga redovisas i bilaga 1a och 1b.

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape
Ordförande

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER
FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN
Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish
Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med
varandra.
Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för
utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt.
Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens,
måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård
och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.
Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.
Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egenåtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att
deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.
Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år.
Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överenskomna samverkansregler.

Anders Knape

Malin Parkler

Sveriges Kommuner och Regioner

Läkemedelsindustriföreningens
Service AB

Helena Bragd

Peter Simonsbacka

Swedish Medtech

Swedish Labtech
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Allmänna förutsättningar
I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan hälso- och sjukvården,
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling. Samverkan har under
många år varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av nya metoder och
behandlingar.
Industrin är en kunskapsintensiv bransch som är av stor betydelse för Sverige men för att
effektivt kunna utveckla metoder och produkter behövs en nära och förtroendefull samverkan
mellan företagen i sektorn och hälso- och sjukvården. En god samverkan mellan hälso- och
sjukvård, forskning och industri skapar ömsesidigt engagemang för snabbare kunskapsinsamling, utvärdering och introduktion av nya behandlingsmetoder samt utfasning av äldre
behandlingsmetoder. På så sätt ges förutsättningar för en ständigt förbättrad hälso- och
sjukvård som är av stor vikt för samhället.
Utgångspunkten för all god samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidensbaserad, kostnadseffektiv och säker vård.
Samverkan med industrin kan utgöra ett viktigt led i hälso- och sjukvårdspersonalens fortbildning och kompetensutveckling, vilket i sig är nödvändigt för att kunna förbättra metoder
och behandling samt för att säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet.
Hälso- och sjukvården står under kontinuerlig förändring samtidigt som efterfrågan på säkrare
och effektivare behandlingar ökar. Parterna måste därför uppdatera reglerna återkommande
så att de är anpassade till sin samtid.
Vården ska flytta närmare patienterna vilket innebär att den i större omfattning ska ske i
primärvården, i hemmet eller på distans. Hälso- och sjukvården digitaliseras också i snabb takt.
Nya sätt att möta eller monitorera patienten utvecklas. Läkemedel, medicin- och laboratorieteknik blir också allt mer integrerade, bland annat genom utveckling av nya diagnostiska
metoder, mjukvaror och appar som stöd för den medicinska behandlingen.
Hälso- och sjukvårdens behov av kompetensförsörjning och kunskapsstöd ställer krav på nya
arbetssätt där digitaliseringen och kunskapsstyrningen ger möjligheter till andra typer av
mötesplatser. Resfria möten på distans kan möjliggöra kunskapsinhämtning eller dialog, där
tid eller ekonomi utgör hinder. Regioner och kommuners gemensamma system för kunskapsstyrning kan medverka till informationsspridning av kunskap.
I alla situationer är det viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen upprätthåller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra och i enlighet med de regler som
finns i lagstiftningen, detta gäller särskilt vid upphandling.

Samverkansreglernas omfattning
Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler.
Oavsett om företag tillhör en branschorganisation eller inte ska hälso- och sjukvården tillämpa
dessa regler på samtliga företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.
Medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech inklusive
moderbolag och systerbolag, ska tillämpa reglerna vid samverkan med alla medarbetare och
chefer inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.
Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom dessa regler och
gällande lagstiftning följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och
affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet.
Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare
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Bärande principer och regler
Utgångspunkten är att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och
ska tillföra alla samverkande parter nytta.
Följande principer gäller vid all form av samverkan

Förtroendeprincipen

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte
innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller uppfattas äventyra, hälso- och sjukvårdens oberoende.
Förutsättningen för en sund samverkan är en god följsamhet
till gällande lagstiftning, exempelvis avseende mutor, upphandling och beskattning. Detta för att säkerställa att skattemedlen används korrekt, att patienter och användare kan
försäkras om bästa möjliga hälso- och sjukvård, samt att
samarbetet upprätthåller allmänhetens förtroende. Samverkan ska tåla granskning och prövning utifrån risken att
äventyra förtroendet.

Nyttoprincipen

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska utgå
från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov
och vara tydligt kopplad till företagets verksamhet. Det ska
alltså finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv.

Transparensprincipen

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska vara
öppen och transparent samt i enlighet med dessa regler, författningar, affärs- och uppförandekoder och policys.
För läkemedelsföretag finns via den europeiska läkemedelsindustriföreningen EFPIA ytterligare krav på transparens.
Värdeöverföringar till såväl enskilda medarbetare som verksamheter i hälso- och sjukvården ska årligen öppet redovisas i
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.

Proportionalitetsprincipen

Vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska
respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhållande till den andres. Vidare ska all form av ersättning vara
proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den
tjänst som utförs.

Måttfullhetsprincipen

Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av
industrin ska genomsyras av måttfullhet. Kravet på måttfullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteendepåverkande för mottagaren.

Dokumentationsprincipen

All form av samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri
där någon form av ersättning eller kostnadstäckning förekommer ska vara skriftligt dokumenterad t.ex. via beslut, avtal
eller överenskommelse. Relevant dokumentation som avtalet,
relaterade rapporter, fakturor m.m. måste bevaras minst 2 år
från avslutat projekt. Detta gäller vare sig den rör enskildaeller grupper av medarbetare eller är på verksamhetsnivå.
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Följande regler gäller vid all form av samverkan

Grundregel

Industrin får inte erbjuda och medarbetare och chefer inom
hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner
eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot
dessa regler eller dess intentioner.

Godkännande av deltagande

Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

Måltider

Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med
industrin får industrin erbjuda en måttfull måltid i anslutning
till sammankomsten. Vid distansdeltagande får måltid inte
erbjudas. Fri måltid kan, beroende på sammankomstens
karaktär och frekvens, innebära en skattepliktig förmån.

Alkohol

Alkoholförtäring i samband med sammankomst ska ske
restriktivt och enbart i samband med måltid. Sprit får aldrig
erbjudas. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas.

Sociala aktiviteter

Varken i samband med sammankomster eller umgänget i
övrigt får sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter finansieras
av industrin eller efterfrågas av medarbetare inom hälso- och
sjukvården.

Resor

Resor ska planeras så att ankomst och avresa sker i så nära
anslutning till uppdraget som praktiskt möjligt. Vid flygresor
ska ekonomiklass väljas. Väl motiverade undantag kan göras
för resor (> 6h) utanför Europa.

Medföljande

Endast deltagare i arrangemang får bjudas in. Medföljande får
inte delta.

Sponsring

Industrin kan mot en rimlig motprestation sponsra yrkesmässiga delar av specifika aktiviteter eller sammankomster
som har en koppling till det egna verksamhetsområdet. Med
koppling menas att företaget har produkter eller bedriver
forskning inom ett visst terapiområde. Sponsring får endast
avse faktiska kostnader för enstaka tydligt avgränsad
aktivitet-/sammankomst. Sponsring av ordinarie verksamhet,
deltagaravgifter samt resor och logi får inte ges av företagen
eller begäras av hälso- och sjukvården.

Val av ort och lokal

Industrin får endast arrangera eller sponsra sammankomster
utanför Sverige eller Öresundsregionen om majoriteten av
deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap
eller erfarenhet inte kan inhämtas här.
Valet av ort och lokal för arrangemangs genomförande ska
vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för sin exklusivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under
skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella
evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till arrangemanget - till exempel idrottstävlingar.
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Definitioner

Bisyssla

Varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan
av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.

Hälso- och sjukvård

All offentligt finansierad hälso- och sjukvård i landsting, regioner och kommuner samt privat verksamhet med vårdavtal
eller enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem).

Industri

Alla företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och
laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.

Medarbetare

Anställd, student under utbildning eller praktik, uppdragstagare eller konsult.

Ordinarie verksamhet

Ordinarie verksamhet i dessa regler avser aktiviteter inom den
löpande verksamheten som en enhet inom hälso- och sjukvården bestämt att den ska utföra, förutom författningsreglerade arbetsuppgifter.

Sjukvårdshuvudman

Region eller kommun med ansvar för hälso- och sjukvård.

Verksamhetschef

Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef
som svarar för verksamheten och som har det samlade
ledningsansvaret.

Produktinformation

Med produktinformation avses sammankomst med syfte att
informera om en produkts specifika egenskaper eller handhavande i marknadsföringssyfte.

Sponsring

Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det
innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex.
utställningsplats, möjlighet till produktdemonstrering eller
annan form av exponering. Sponsring skiljer sig från en
donation, där en motprestation saknas.

Sammankomst

Alla former av möten där hälso- och sjukvårdens medarbetare
och chefer och industrin interagerar med varandra. Sammankomst kan även ske på distans.

Konsultation

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård som utför
uppdrag åt företag. Konsultation kan t.ex. röra uppdrag inom
forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och
rådgivande organ s.k. advisory boards.
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SPECIFIKATION AV SAMVERKANSSITUATIONER
BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN
OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN
Överenskommelsen om samverkansregler är en av parterna undertecknad policy med bärande
principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan.
Som stöd för mer löpande samverkan har parterna utarbetat denna bilaga med specifika
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga
aktualitet. Aktuell version publiceras på respektive parts webbplats och integreras i förekommande fall i egna etiska regelverk.
Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan mellan hälso- och sjukvården
och industrin.
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1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och

säkert handhavande och funktion
a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag

Med serviceinformation avser parterna den genom EU:s förordning för medicintekniska
produkter, (MDR 2017/745 och IVDR 2017/746), stadgade skyldigheten att tillhandahålla
information där en produktspecialist instruerar om patientsäkert och korrekt handhavande av
produkten, samt följer upp på produktens användning. Informationen ges på produkter som
redan är upphandlade eller på annat sätt inköpts av hälso- och sjukvården och gäller även för
produktuppdateringar och ersättningsprodukter.
Serviceinformation avser instruktion och rådgivning om daglig drift och hantering av medicintekniska produkter, samt uppföljningen av dessa, på den enhet där de används eller ska
användas.
Informationen ska ges till de medarbetare som av säkerhets- eller handhavandeskäl behöver
ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen och ska utgå från lagkrav
samt hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan. Avsteg från detta ska vara välmotiverat
och kunna redovisas, t.ex. för tung utrustning som inte kan flyttas, simulatorverksamhet eller
träning hos speciellt utbildningscenter eller liknande situationer som omöjliggör adekvat
träning på den normala arbetsplatsen.
Serviceinformationen och uppföljningen av denna ska tillföra medarbetarna i hälso- och
sjukvården nytta i den dagliga yrkesutövningen. Företag får inte benämna information eller
besök serviceinformation i syfte att marknadsföra andra produkter än de redan införskaffade.
Den får heller inte användas för att möjliggöra finansiering av annan samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om serviceinformationen ges utanför arbetsplatsen.
Utöver vad som anges i upphandlingskontraktet kan den som tillhandahåller serviceinformation stå för samtliga relevanta kostnader för att serviceinformationen ska kunna genomföras.
Detta ska i sådana fall dock ske i enlighet med de bärande principerna i samverkansreglerna.
Tillhandhållande av serviceinformation påverkas inte av pågående inköpsprocess.
b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag

Med riskminimeringsinformation (RMI) avses den information som innehavare av marknadsföringstillstånd är ålagd att kommunicera till hälso- och sjukvårdspersonal (eller patient via
hälso- och sjukvårdspersonal) enligt särskilda villkor i produktens godkännande (2001/83/EG)
eller som ålagts efter godkännande pga. uppkommen säkerhetssignal.
RMI är avsedd att säkerställa korrekt och säker användning av ett läkemedel och är beskriven
i produktens riskhanteringsplan.
RMI utgår från patientsäkerhetsaspekter och ges till de medarbetare som av säkerhets- eller
handhavandeskäl behöver ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen. Avsteg från detta ska vara välmotiverat och kunna redovisas.
Företag får inte i samband med besök eller sammankomst rubricerad som RMI marknadsföra
berörd produkt och/eller andra produkter. RMI får inte heller innebära finansiering av annan
samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om informationen ges
utanför arbetsplatsen.
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Utöver vad som anges i eventuella upphandlingskontrakt kan företaget stå för samtliga relevanta kostnader för att RMI ska kunna genomföras, dock i enlighet med de bärande principerna i detta regelverk.
Tillhandhållande av RMI påverkas inte av pågående inköpsprocess.

2) Produktinformation
En sammankomst avseende produktinformation ska ge deltagarna aktuell och relevant
information om egenskaper, funktioner och handhavande av specifika läkemedel eller
medicin- och laboratorietekniska produkter. För medicin- och laboratorietekniska produkter
ges produktinformation när det avser produkter som inte är upphandlade eller finns upptagna
i läkemedelsförmånen och som ännu inte används i hälso- och sjukvården, det vill säga en
aktivitet i marknadsföringssyfte.
Inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga målgruppen för
sammankomsten, med kopia till verksamhetschef eller den person denne utsett.
Av inbjudan ska framgå innehåll, tidsmässig omfattning och, om möjligt, tid och plats. I
rubriken ska det anges att det handlar om produktinformation. Inbjudans utformning ska ske
så att det tydligt framgår att informationen inte är produktneutral.
Produktinformation ska företrädesvis ske till grupp av medarbetare på mottagarens arbetsplats och under arbetstid.

3) Övriga sammankomster
Övriga sammankomster avser olika former av kompetensutveckling, t.ex. terapiinriktad
utbildning, seminarier, vetenskaplig sammankomst, kongresser och symposier.
Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas fortbildning och kompetensutveckling och ska stå
för eventuella kostnader för deltagande i sådana aktiviteter.
Nedan redogörs för olika huvudtyper av sammankomster (a, b, c) varefter mer detaljerade
regler för dessa specificeras.
Innehåll: industrin får endast erbjuda sammankomster och sponsring av event som har en
koppling till företagets egna verksamhetsområden. Det vetenskapliga och yrkesinriktade programmet ska utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten.
Kostnader: industrin får bidra till kostnader för lokal, föredragshållare, studiematerial,
måttfulla måltider och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande.
Resor och logi: får inte bekostas av industrin eller begäras av enskilda deltagare. Bokning av
resa och logi får ombesörjas av industrin. Om bokning och betalning görs av industrin ska
företagen fakturera deltagarna fullt ut. För möten enligt c) nedan får inte heller bokning av
resa eller hotell göras.
Arvodering: deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av företag och deltagare har
inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande.
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a) Sammankomster arrangerade av industrin

Typexempel: ett terapimöte som industrin finansierar själv eller med deltagaravgifter, hälsooch sjukvårdens deltagare bekostar själva resa och hotell.
Industrin kan själva arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till
i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.
Inbjudan: inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga
målgruppen för sammankomsten med kopia till verksamhetschef.
Läkemedelsföretag ska också skicka kopia på inbjudan för kännedom till berörda läkemedelskommittéer. Medicintekniska företag ska, om relevant, skicka kopia till berörda medicintekniska chefer.
Vid öppen annonsering av fysiska sammankomster i tryckt eller webbaserad media riktade till
en större målgrupp, behöver inbjudningsförfarande enligt ovan inte följas. Samma gäller för
deltagande på distans till sådana sammankomster eller distansdeltagande för andra
sammankomster som riktar sig till stor målgrupp. Typexempel: Större utbildningstillfälle,
kongress eller symposium som annonseras i medicinsk facktidskrift eller dess webbversion och
som alla berörda medarbetare kan förutsättas ha åtkomst till.
I inbjudan ska anges syfte och innehåll, den tidsmässiga omfattningen av den planerade
sammankomsten, plats, de kostnader företaget eventuellt avser stå för, samt eventuella
sidoarrangemang.
Om produktinformation förekommer ska detta tydligt framgå av inbjudan.
Mötesplats: sammankomsten ska normalt tillhandahållas på deltagarens arbetsplats, eller på
samma ort som deltagarnas arbetsplats är belägen, eller så nära denna ort som möjligt, om
inte särskilda skäl motiverar annat.
b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och industrin

Typexempel: möte anordnat av hälso- och sjukvården, inklusive dess professioner, och industrin
där parterna delar på ansvar och kostnader.
Industrin kan i samarbete med hälso- och sjukvården delbekosta och stå som avsändare för
sammankomster riktade till i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.
Ingen sponsringssituation föreligger eftersom alla parterna är arrangörer.
Mötesplats, inbjudningsförfarande och innehåll: Samma regler som vid 3a) ovan.
Båda parter förväntas bidra till sammankomstens genomförande. Gemensamma kostnader
som är nödvändiga för sammankomstens genomförande fördelas mellan parterna, dvs lokal,
föredragshållare, studiematerial, måttfulla måltider och liknande. Hälso- och sjukvården står
för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, kurssekreterare och
liknande.
c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part

Typexempel: sammankomst arrangerad av eller på uppdrag av hälso- och sjukvården eller en
intresseförening som organiserar medarbetare inom hälso- och sjukvården.
Intäkter från sponsringen får enbart täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta
kostnader. Vilka som är sponsorer ska kommuniceras i god tid innan sammankomsten.
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Sponsring av sammankomster där måltiden utgör den enda faktiska kostnaden får inte begäras
eller erbjudas.
Sponsring av hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter får inte förekomma t.ex. enskild
verksamhets utbildning, planeringskonferens eller personalfest. Inte heller får sådan sponsring
begäras eller erbjudas.
Hälso- och sjukvården står för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare,
kurssekreterare och liknande.
Vid förfrågan om sponsring ska arrangören tillhandahålla en fullständig budget för aktiviteten
som beslutsunderlag, där samtliga kostnader preciseras. Inom tre månader efter avslutad
aktivitet ska uppföljning av budgeten ske där det ekonomiska utfallet redovisas för berörda
sponsorer, inklusive utställare. När sponsorintäkterna går jämnt upp med kostnaderna så
räcker en enkel skriftlig kommunikation att så är fallet. Om sponsorintäkterna genererar ett
överskott ska återbetalning som huvudregel ske till sponsorerna.

4) Konsultation och uppdrag för industrin
Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i
olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och
rådgivande organ, så kallade advisory boards.
Medverkan bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär
ska den betraktas som bisyssla. I sådana sammanhang ska gällande bisyssleregler tillämpas.
Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens
arbetsgivare och företaget. Hos en offentlig arbetsgivare utgör överenskommelsen allmän
handling. Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till arbetets innehåll och
nedlagd tid. Utöver kostnadstäckning för resor, kost och logi får inga andra ersättningar,
förmåner eller gåvor förekomma. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till
arbetsgivaren.
Konsulten ska i överenskommelsen uppmanas att i relevanta situationer som t ex vid uppdrag
för myndigheter eller expertorgan vara transparent med uppdraget och inkludera detta i
aktuell jävsdeklaration.
Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där industrin engagerar och arvoderar
medarbetare i hälso- och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett
särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta
åtgärder utifrån den information som inhämtats.
Ett advisory board utgör därmed en mindre grupp med ett fåtal deltagare och antalet
medarbetare som anlitas ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det
identifierade målet. Urvalskriterierna vid val av medarbetare ska vara baserade på det
identifierade behovet och ansvariga personer från industrin ska ha den erfarenhet som krävs
för att kunna utvärdera om en viss person inom hälso- och sjukvården uppfyller dessa krav.
Ett advisory board är en aktivitet som inte får syfta till att påverka deltagarna.

5) Stipendier
Industrin får finansiera stipendium som riktas till hälso- och sjukvården. Ett stipendium delas
ut efter nominering till personer för att främja ett visst ändamål. Företag får endast ge
stipendium inom ett område som har koppling till företagets egna verksamhetsområden.
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Stipendiet ska vara av yrkesförkovrande natur, till exempel framtida utbildning och forskning
eller liknande och ska ge mervärde till hälso- och sjukvården. Urvalskriterier, ändamål,
stipendiekommitté, motiv till val av stipendiat samt stipendiegivare ska vara offentligt och
transparent.
Givaren av stipendiet ska inhämta godkännande av stipendiatens arbetsgivare. Stipendium får
inte utgöra ersättning för arbete för arbetsgivarens räkning.
Stipendium i form av resa eller deltagande vid kongress får inte utges till hälso- och sjukvårdens
medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa samverkansregler.

6) Donationer
Donationer får inte ges till hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter eller ordinarie
verksamhet. Industrins donationer får aldrig begäras eller erbjudas för att finansiera sociala
aktiviteter.
Industrins donationer till hälso- och sjukvården får endast ges till forskning och utveckling
(FoU) och under förutsättning att donationen är transparent, väldokumenterad, samt i
enlighet med denna överenskommelse och dess intentioner.
Donationer får dock inte på något sätt kopplas till tidigare, nuvarande eller potentiellt framtida
användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av givarens produkter eller
tjänster.

7) Utvecklingsprojekt där hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag
samverkar
Samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag kan se ut på olika sätt och ha
olika syften.
Med utvecklingsprojekt avses samverkan i projektform kring områden och ämnen med naturlig
koppling till de ingående parternas verksamhetsområden. Utvecklingsprojekt får inte startas i
syfte att finansiera eller på annat sätt stödja hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhet.
Projektförslag avseende utvecklingsprojekt ska skickas till verksamhetschefen som informerar
eventuella relevanta instanser. Ett avtal ska alltid tecknas som reglerar projektets innehåll och
omfattning. Ett utvecklingsprojekt får inte utgöra ett personligt uppdrag med en enskild
medarbetare, utan avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en enhet inom hälsooch sjukvården.
Avtalet får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretaget att träffa avtal om samarbeten
med en eller flera enheter inom hälso- och sjukvården. Avtalet skall tydliggöra sjukvårdens
respektive industrins roller och ansvar (t.ex. beträffande hantering av personuppgifter,
patientansvar och hur resultaten från ett utvecklingsprojekt får användas).
Såväl hälso- och sjukvården som företaget ska bidra till projektet med resurser såsom
ekonomiska medel, material och/eller arbetstid. Fördelningen mellan parternas bidrag ska
vara balanserad. Hälso- och sjukvården ska alltid bära sina egna administrativa kostnader
förknippade med projektet, t.ex. medarbetares tid eller resor som utförs inom ramen för
utvecklingsprojektet.
Det ska finnas en detaljerad projektplan som även ska reglera hur projektet ska utvärderas och
erfarenheterna tillvaratas och spridas/offentliggöras. En budget ska alltid biläggas.
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Projektet skall vara avgränsat i tid (som regel max 1 år) och inte vara längre eller mer omfattande än vad som är motiverat för att uppnå syftet med projektet. Projektet skall avslutas efter
projekttiden.
Samarbetet ska redovisas öppet, för läkemedelsföretag innebär det att de ska tillhandahållas i
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.
Aktiviteter som inte definieras som utvecklingsprojekt i dessa regler är:
•
•

samverkan för att utveckla kommersiella produkter åt företag. Sådana projekt ska
utföras inom ramen för konsultavtal,
erbjudanden till vården kopplade till ett företags läkemedel genom avtal eller
upphandling regleras inom ramen för sedvanlig affärsverksamhet, på central regional
eller nationell nivå för att upprätthålla en sund konkurrens. Exempel på områden är
ordnat införande och exempel på produkter och tjänster som kan omfattas är tester,
diagnostik eller avancerade patientstödsprogram.

8) Referenskund
Med referenskund avses en enhet inom hälso- och sjukvården där medicintekniska produkter,
tjänster och behandlingsmetoder görs tillgängliga för kunder och intressenter i syfte att
utveckla och sprida kunskap om produkter eller tjänsters funktion i daglig drift.
För att ett företag ska kunna ange en enhet som referenskund ska ett avtal som reglerar alla
delar av relationen upprättas mellan parterna. I avtalet ska det anges på vilket sätt företaget
får använda referenskunden i marknadsföringssyfte.

9) Marknadsundersökningar
Marknadsundersökningar är enkäter, intervjuer och fokusgrupper med olika mål och upplägg
och får endast ha som syfte att inhämta information, åsikter och attityder. Undersökningar får
inte syfta till att påverka respondent eller förmedla säljbefrämjande kontakter. När företag
som omfattas av dessa samverkansregler låter genomföra marknadsundersökningar ska den
som utför undersökningen följa de etiska riktlinjerna för marknadsundersökningar enligt
ICC/ESOMAR.
Förfrågan om deltagande i marknadsundersökning får endast ske via e-post eller brev om inte
annat överenskommits i det enskilda fallet.
Andelen respondenter får inte överskrida det antal som är nödvändigt för att uppnå rimlig
säkerhet i resultatet. Respondenters svar ska behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med
vid var tid gällande dataskyddslag.
Ersättning för deltagande får inte överskrida vad som är rimligt i förhållande till tidsinsatsen.
För snabbt genomförda marknadsundersökningar via telefon eller enkät ska ingen eller endast
en symbolisk ersättning utgå. För mer tidsomfattande marknadsundersökning, till exempel
med djupintervju, kan en ersättning utgå som motsvarar tidsåtgången, dock högst 2,5 procent
av gällande prisbasbelopp/KPI.
Respondenten ansvarar för att vid behov inhämta arbetsgivarens samtycke. Vid ekonomisk
ersättning för deltagande i marknadsundersökning som har koppling till yrkesutövningen, bör
alltid arbetsgivarens samtycke inhämtas.
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Socialnämnden

Kommunbidrag till Bris region Mitt 2020
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beviljar ett bidrag till BRIS på 56 000 kr för år 2020.
Sammanfattning av ärendet
BRIS är en ideell organisation som finansieras med hjälp av bidrag från privatpersoner,
organisationer och företag. De gör årliga ansökningar till alla Sveriges kommuner och
landsting för att erhålla verksamhetsbidrag.
Bris ansöker om bidrag från socialnämnden, vilket förvaltningen styrker.
Bakgrund
BRIS är en ideell organisation som finansieras med hjälp av bidrag från privatpersoner,
organisationer och företag. De gör årliga ansökningar till alla Sveriges kommuner och
landsting för att erhålla verksamhetsbidrag. BRIS är religiöst och politiskt obundna och
verksamheten präglas av ett barnperspektiv som utgår från FN:s barnkonvention om barns
rättigheter. Verksamheten har en inriktning att ge kostnadsfritt och anonymt stöd till alla barn,
ungdomar och till vuxna i frågor rörande barn upp till 18 år. Stödet ges genom dialog med en
vuxen i telefon, epost eller chatt.
Bris beskriver i bifogade skrivelser hur deras stödverksamhet idag bemannas av anställda
kuratorer. Förutom de kurativa samtalen tar även kuratorerna uppdrag av barn som kan gälla
att företräda barnet i kontakter med myndigheter eller upprätta anmälan till myndigheter.
BRIS erbjuder även riktat stöd genom till exempel gruppstöd för barn samt telefonstöd för
vuxna om barn via BRIS vuxentelefon på svenska, engelska och arabiska samt till
idrottsledare.
BRIS beskriver en oroande och ökande volym i kontakter från Sveriges barn. Bland annat
berättar barn om våld, utsatthet i vardagen, psykisk ohälsa, tilltagande brister i samhällets
stöd. BRIS konstaterar att allvarsgraden i samtalen ökar.
BRIS har ansökt om ett bidrag på 56 000 kr för att kunna fortsätta sitt arbete med att stödja
Knivstas barn och ungdomar. BRIS arbete är ett viktigt komplement till de insatser som görs
av skola, socialtjänst och andra myndigheter.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen kan konstatera att BRIS inte bara har en viktig utgångspunkt i att alltid stå på
barnets sida, utan att det också är en mycket väletablerad och känd organisation som barn
känner till. Deras erbjudande om anonymitet och det faktum att de står helt frikopplade från
myndigheter gör att de kan fånga upp röster från barn som inte själva skulle välja att
kontakta socialtjänsten.
Förvaltningen ställer sig positiv till ansökan.

Sida 2 av 3

Ekonomisk konsekvensanalys
Det ansökta beloppet är i nivå med det nämnden beviljade förra året och är något
förvaltningen bedömer kan inrymmas inom ramen för nämndens detaljbudget för 2020.
Förvaltningen bör dock påpeka att nämnden har ett mycket stort effektiviseringsbeting på
totalt 26,5 olösta miljoner inom samma nämnda detaljbudget, vilket är en aspekt som alltid
behöver beaktas av nämnden.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
BRIS ansökan om kommunbidrag från socialnämnden i Knivsta kommun
Beslutet ska skickas till
Ekonomikontoret
Catrin Josephson
Socialchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2018

”2018 VAR ETT HISTORISKT ÅR –
NU BÖRJAR DET STORA ARBETET ”

2

018 ÄR ÅRET som vi, och många med oss, alltid kommer att minnas som ett historiskt år. Höjdpunkten
var förstås den 13 juni, då Sveriges riksdag klubbade
igenom beslutet att göra barnkonventionen till
svensk lag – något Bris, tillsammans med andra barnrättsorganisationer, stridit för i många år. Beskedet var otroligt
glädjande, och det kom inte en dag för tidigt. Lagstiftningen
gör stor skillnad. En lag för barnets rätt ger barnet rätt, men
det innebär också att alla samhällets aktörer på allvar – och av
legala skäl - måste ta itu med de områden där barnens rättigheter kränks. För många samhällsaktörer är det här en stor
omställning som kräver mycket
rådgivning och kunskap. Därför börjar nu ett stort arbete
för oss i att förbereda Sverige
för den nya lagen som träder i
kraft 2020.

TACK VARE ER
GIVARE KUNDE
VI STÖTTA
FLER BARN ÄN
NÅGONSIN.

SEDAN 1985 HAR den psykiska
ohälsan ökat bland barn och
unga i Sverige. Den självrapporterade psykiska ohälsan är också
högre än i våra grannländer, och
står för närmare hälften av våra kontakter med barn. Den frustration och ilska jag och vi på Bris känner inför detta försöker vi varje
dag omsätta till konkret påverkan. Vi är en rörelse som åstadkommer förändring genom att göra barns röster hörda. Och en sak är
tydlig – vill man åstadkomma förändring så måste man vara många.
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Därför känner vi stor glädje och stolthet över att folkrörelsen för
barns rättigheter växer. Tillsammans gör vi enormt viktig skillnad,
både för enskilda barn och i att mobilisera samhället.
MED STOR TACKSAMHET konstaterar vi också att engagemang-

et i form av bidrag och gåvor till Bris aldrig har varit så stort
som det var under 2018. Tack vare er givare kunde vi stötta
fler barn än någonsin via chatt, mejl och telefon. Vi kunde
utöka vår satsning på gruppstöd, vuxenstöd och påverkansarbete. Vi har också kunnat skapat Sveriges största nätverk
för barnrättsfrågor.
PÅ KONGRESSEN 2017 antogs Bris långsiktiga plan (se sid 8).

Den är grunden i vårt fortsatta arbete. Under 2019 fortsätter
vi vårt enträgna och outtröttliga arbete i att stödja barn,
påverka beslutsfattare och mobilisera samhället för att alla
barn ska få en bra barndom. Ett stort tack till volontärer,
medlemmar, givare, alla som blivit
Barndomsvänner,
sponsorer och alla
andra som 2018
bidragit till att
driva folkrörelsen
för barns rättigheter framåt. Vi
kommer aldrig att
ge upp.

Anna-Bella Kraft
Förbundsordförande Bris

Årsberättelse 2018

6%
VI ÖKADE ANTALET
MEDLEMMAR MED
SEX PROCENT.

23

T USEN

VA L M A NIF E S T

P ROCENT

Vi lyfte frågan om PSYKISK
OHÄLSA bland barn och unga i
samhällsdebatten genom ett intensivt PÅVERKANSARBETE, inte minst
i samband med valrörelsen, då vi
delade ut 23 000 valmanifest.

VI INTENSIFIERADE INSAMLINGEN
FRÅN ALLMÄNHETEN OCH ÖKADE
BLAND ANNAT ANTALET MÅNADSGIVARE MED 76 PROCENT.

VI NÅDDE FLER BARN
ÄN NÅGONSIN

26 746
UNDER 2018 HADE VI

Vi bedrev påverkansarbete och
bistod beslutsfattare med viktig
rättslig expertis in i det sista när
barnkonventionen klubbades igenom
som lag i Sveriges riksdag den 13 juni
2018. Vi inledde det stora och viktiga
arbetet med att sprida kunskap om
vad som krävs av samhället för att
leva upp till den nya lagen.

ONLINE-KONTAKTER
MED BARN

VI UTÖKADE ”BRIS NÄTVERK” MED

1000
PERSONER
NÄTVERKET ÄR DÄRMED, MED
TOTALT 3 700 MEDLEMMAR,
SVERIGES STÖRSTA
MÖTESPLATS FÖR
BARNRÄT TSFRÅGOR.

Idrott ska vara roligt! Fri från mobbning,
trakasserier och övergrepp. Det är inte alltid
så lätt att veta var gränsen mellan okej eller
inte okej går. Eller vad man ska göra om
nånting känns fel. Här sammanfattar vi det
hela i sju enkla regler, som fungerar som
stöd och guide till både barn och idrottsledare. Regler som gäller för alla – oavsett
vem du är, eller vilken idrott du ägnar dig åt.

Vi gav ännu fler barn och
familjer GRUPPSTÖD tack
vare nya samarbeten med
kommuner och landsting.

BARNENS SPELREGLER

Magnus Jägerskog
Generalsekreterare Bris

76

ÅRET SOM GICK

Vi inledde
ett samarbete med
Riksidrottsförbundet
som bland
annat reBARNENS
SPELREGLER
sulterade i
”BARNENS
SPELREGLER”
som sammanfattar barn och ungas
rättigheter i sju enkla regler. Ett initiativ för en trygg och säker idrott.
Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en
tryggare barn- och ungdomsidrott.

VÅR VISION

DET HÄR
ÄR BRIS

Vår vision är att varje barn känner till
sina rättigheter och lever i ett samhälle
där barnets rättigheter tillgodoses.
VI BEDRIVER DIREKT STÖD till barn
genom telefon, chatt, mejl och forum
samt genom olika former av gruppverksamhet till både barn, unga och familjer.
Genom vår vuxentelefon ger vi även stöd
till vuxna – föräldrar, professionella och
idrottsledare i frågor som rör barn.

Vi stödjer barn, mobiliserar samhället och gör
barns röster hörda i Sverige – varje dag, året om.

Att Bris arbetar för att fler barn ska
kunna få stöd av Bris.

MED BARNKONVENTIONEN SOM GRUND och med närmare 50 års samlad
kunskap och erfarenhet, stöttar våra anställda kuratorer barn i Sverige
som befinner sig i utsatta situationer: barn som mår dåligt, är ensamma,
mobbade, rädda, slagna eller utsatta för övergrepp. Eller som bara behöver prata med en vuxen.

FOTO: Anton Darius Thesollers - Unsplash

VI DRIVER SVERIGES STÖRSTA MÖTESPLATS
för barnrättsfrågor – Bris nätverk – som
möjliggör möten, dialog och samverkan mellan
professionella från olika delar av samhället.

VI ÄR EN POLITISKT OBEROENDE, ideell
organisation som finansieras genom insamling från företag och privatpersoner.

VI FUNGERAR OCKSÅ SOM en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och ingår i nätverk
med andra barnrättsorganisationer.

BARNBOKSFÖRFATTAREN
GUNNEL LINDE och journalisten
Berit Hedeby, som tillsammans
arrangerade utställningen, ber
engagerade vuxna om stöd för
att stärka barnets rättigheter.

1 SEPTEMBER 1971 bildas
organisationen Bris
(Barnens Rätt i Samhället).

I MARS 1971 blir en treårig flicka ihjälslagen
av sin styvpappa i en förort till Stockholm.
Flickans död leder till starka reaktioner och
bland annat görs en utställning på Kulturhuset
i Stockholm med svartvita bilder som visar
barn som utsatts för vuxnas våld.
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Att Bris stödjer, lyssnar och tar varje
barns upplevelse på allvar.

BRIS DRIVER OCKSÅ OPINION,
mobiliserar samhället och påverkar
beslutsfattare för att stärka barnrätten
i Sverige. Vi har över 200 volontärer
och 5 förtroendevalda regionråd.

BRIS, BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET, grundades 1971 och
är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer, som
varje dag arbetar för att stärka barns rättigheter och
göra barns röster hörda.

BRIS HISTORIK

BRIS LÖFTE TILL
VARJE BARN

BRIS FÖRSTA MÅL är att Sverige
ska få ett förbud mot barnaga. Bris
bemannas inledningsvis av frivilliga
”fallmammor” och börjar tidigt
agera mellanhand gentemot sociala
myndigheter och rättsväsendet.

Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2018

Att Bris för fram rättigheterna i barnkonventionen till politiker, beslutsfattare
och andra vuxna. Vi berättar när barns
och ungas rättigheter kränks för att
det inte ska hända igen.
Att varje barn som kontaktar Bris får
vara anonym om hen vill det.
Att alla är välkomna.

1979 TRÄDER
LAGEN
mot barnaga
i kraft i
Sverige.

SEDAN STARTEN 1971 har
Bris gått från att bestå av en
liten grupp eldsjälar till att
bli en nationell organisation
som varje år har ca 27 000
stödjande kontakter med
barn och unga.

1980 STARTAR
BARNENS
HJÄLPTELEFON
som ett direkt
stöd till barn och
unga.
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BRIS ARBETE
STÄRKA BARNETS RÄTTIGHETER

BRIS
LÅNGSIKTIGA
PLAN 2017-2021

STÖDJA

MOBILISERA

PÅVERKA

INSAMLING
Bris ska BREDDA STÖDVERKSAMHETEN och göra den mer attraktiv
för en större mångfald av barn.
Bris ska ARBETA FÖREBYGGANDE
GENOM STÖD TILL VUXNA som ett
indirekt stöd till barn. Vuxna som
ser och agerar för barnets bästa
är en skyddsfaktor.

Genom kommunikation, opinionsbildning och påverkansarbete
ska Bris PÅVISA SAMHÄLLETS
BRISTER NÄR DET GÄLLER ATT
TILLGODOSE BARNETS RÄTTIGHETER. Bris ska kräva åtgärder
från beslutfattare på nationell
och regional nivå för att stärka
barnets rättigheter.
Bris ska AKTIVT BIDRA TILL
MÅLUPPFYLLELSEN AV MÅLEN I
AGENDA 2030, lokalt, regionalt,
nationellt och globalt.
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En stark medlemsorganisation ger
kraft och engagemang för barnets
rättigheter. Det är prioriterat att
ÖKA ANTALET MEDLEMMAR OCH
ATT STÄRKA MEDLEMSINFLYTANDET
i Bris. Kopplat till principen om delaktighet i Agenda 2030 och artikel
12 i barnkonventionen ska Bris stärka
barns möjlighet till inflytande i Bris.

En förutsättning för Bris verksamhet är finansiering genom
insamling från privatpersoner,
företag, stiftelser, kommuner,
landsting och andra organisationer. Bris ska tydligt FOKUSERA
PÅ INSAMLING FRÅN PRIVATPERSONER.

GRUPPSTÖD

Bris ska särskilt FOKUSERA PÅ
ATT BRYTA TRENDEN MED DEN
ÖKANDE PSYKISKA OHÄLSAN hos
barn och unga, att stödja barn
som flytt och att arbeta för varje
barns rätt att slippa våld.

Bris ska genom Bris nätverk öka
kunskapen om barns livsvillkor,
stärka samverkan nationellt och
regionalt för att MOBILISERA
SAMHÄLLET I ARBETET MED ATT
STÄRKA BARNETS RÄTTIGHETER.

STÖD UTIFRÅN BARNETS BEHOV

STÖD
DIREKT
TILL BARN

Stödhelger, gruppstöd online samt
fysiska möten

INDIREKT
STÖD TILL BARN
VIA VUXNA

Stödhelger

UPPDRAGSARBETE
Upprättar anmälningar, företräder
barnet, hjälper barnet vidare

Bris ska STÄRKA SIN INTERNATIONELLA SAMVERKAN. Genom
samverkan med omvärlden ökar
förutsättningarna för att stärka
barnets rättigheter i Sverige,
såväl som i andra länder.
Bris ska EFTERSTRÄVA HÖG MEDVETENHET KRING DEN SKILLNAD
VARJE INSAMLAD KRONA GÖR för
verksamheten.

Årsberättelse 2018

Utbildningar

KURATIVA SAMTAL
Chatt, mejl, telefon

Telefon

KUNSKAP & RÅD
Appar, Instagram, Youtube, Idolkort, bris.se m.m.

Medienärvaro, Facebook,
böcker, bris.se m.m.

PÅVERKANSARBETE
För att barnets rättigheter ska tillgodoses

Årsberättelse 2018
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ÄNTLIGEN
BLIR FN:S BARNKONVENTION
LAG I SVERIGE!

VAD INNEBÄR DET ATT
BARNKONVENTIONEN
BLIR LAG 2020?
• När barnkonventionen står inskriven i svensk lag
kan den tillämpas och användas av myndigheter
och domstolar.

– men vad innebär det?

• Alla som arbetar med barn behöver se över
rutiner och styrdokument så att dessa går i linje
med barnkonventionen.
• Det är också dags att inventera eventuella
kunskapsluckor kring barns rättigheter, samt att
göra en plan för hur dessa ska täppas till.

VAD ÄR
BARNKONVENTIONEN?

• Konventionen innehåller 54 artiklar. Fyra av dessa är grundläggande principer och vägledande för hela konventionen:
- Alla barn har lika värde, Artikel 2
- Barnets bästa ska komma först i beslut som handlar
om barnet, Artikel 3
- Rätten till liv och utveckling, Artikel 6
- Bejakande av barnets egen åsikt, Artikel 12.
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• Fler barn får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.
• Fler barn och vuxna lär sig vilka rättigheter barn har och
vad dessa betyder.
• Sverige blir ett tryggare och mer rättssäkert land för barn
i särskild utsatthet.

Emma Bennwik, barnrättsspecialist på Bris.
På vilket sätt påverkar eller förändrar den
nya lagen Bris fortsatta arbete?

• Alla världens länder utom USA har förbundit sig att leva upp
till barnkonventionen.
• 1 990 ratificerade Sverige barnkonventionen, vilket
innebär att överenskommelsen blev juridiskt bindande för
staten. Däremot kunde den inte tillämpas direkt av myndigheter och domstolar.
• 2018 fattade Sveriges riksdag det historiska beslutet att göra
barnkonventionen till svensk lag. Sverige var dock ett av de
sista länderna i Norden att fatta beslutet. Norge, som var först
ut, gjorde det redan 2003.

Årsberättelse 2018

Den nya lagen innebär tyvärr inte att
alla barn automatiskt får det bättre.
Tvärtom är det nu det stora arbetet
med att rusta Sverige för barnkonventionens fulla genomslag börjar. Bris
kommer att kraftsamla så att både
barn själva och vuxna som möter barn
får bättre kunskap om barns rättigheter och vad dessa egentligen betyder.

FOTO: Bris

• Barnkonventionen är ett internationellt avtal om
särskilda mänskliga rättigheter för barn som antogs
av FN den 20 november 1989.

PÅ VILKET SÄTT
KOMMER LAGEN ATT
GÖRA SKILLNAD FÖR
BARNS RÄTTIGHETER
I PRAKTIKEN?

Årsberättelse 2018

Genom vårt påverkansarbete kommer
vi dessutom att uppmuntra politiker
och andra beslutsfattare att prioritera
barnrättsarbetet. Det kan till exempel
göras genom att se över rutiner och
praxis, att öronmärka medel för kunskapslyft och inrätta nya arbetssätt
för barns inflytande i varje beslut som
handlar om barn.
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AMANDA TOG SIG IGENOM DE TUFFA SKOLÅREN MED HJÄLP AV BRIS

Amanda, 10, var mobbad och ensam. Hemma var det ingen som såg att hon
mådde dåligt. Ljuspunkten var telefonsamtalen med Bris.
– Det har betytt så oerhört mycket för mig, säger hon idag, drygt 20 år senare.

N

ÄR AMANDA TÄNKER TILLBAKA på sitt 10-åriga jag beskriver hon sig själv som ”ett tacksamt retoffer”.
– Jag var egentligen en ganska tuff tjej, en sån som
tog strid mot orättvisor och stod upp för dem som blev
illa behandlade. Men jag stack ut, jag var inte som de andra tjejerna i klassen.
Amanda blev mobbad, och hade dessutom svårt att hänga
med på lektionerna på grund av sina läs- och skrivsvårigheter.
Men upplevelserna och den ständiga känslan av att inte passa in
bar hon inom sig.
– Jag kände mig väldigt ensam. I mitt hem fanns det mycket
kärlek och omtanke, men jag blev inte hörd på det sätt som jag
hade behövt.
NÄR HON GICK i tredje klass såg hon en affisch med information om

Bris som var uppsatt i skolan. Amanda minns särskilt hur hon läste att
samtal till Bris inte skulle synas på telefonräkningen. Det var avgörande för att hon skulle våga ringa.
– Jag var ganska nervös, men hon som svarade var väldigt öppen och nyfiken på mig, så det försvann. När vi pratade kände jag
mig inte konstig eller dum, det var okej att vara jag, och det var så
himla skönt. Det gjorde att jag ringde tillbaka.
SAMTALEN TILL BRIS blev en ljuspunkt i tillvaron, eller ”som en
hemlig diamant” som Amanda uttrycker det när hon minns tillbaka. Under en period ringde hon varje dag.
– Jag brukade ringa direkt efter skolan, från mitt flickrum.
Ibland var det bara ett kort snack där vi mest sa hej, och andra
gånger var det längre samtal. Ibland grät jag, och ibland berättade
jag roliga saker, som att en redovisning hade gått bra skolan.

Jag minns egentligen inte
så mycket vad vi pratade om,
utan det var känslan att någon
faktiskt lyssnade på mig som
har fastnat hos mig.

Men samtalsämnena var inte det viktigaste, poängterar hon.
– Jag minns egentligen inte så mycket vad vi pratade om,
utan det var känslan att någon faktiskt lyssnade på mig som har
fastnat hos mig. Jag kunde prata ut, och jag kunde framför allt
vara mig själv.
Ibland fick hon konkreta tips och verktyg som hjälpte henne
att hantera situationen i skolan.
– Jag blev till exempel modig nog att berätta för min lärare
att jag var utanför och retad av de andra. Hon tog upp det med
klassen, och hon gjorde det på ett bra sätt, så det hjälpte, berättar Amanda.
Den intensiva kontakten med Bris pågick i ungefär ett år,
och övergick senare till att bli av mer sporadisk karaktär. Situationen i skolan blev något bättre, men det var först när familjen
flyttade till en annan ort som Amanda slapp mobbningen helt.

AMANDA ÄR IDAG 32 ÅR. Hon lever ett bra liv, och är mamma
till en tvåårig son. När hon ska sammanfatta vad hjälpen från
Bris har betytt för henne svarar hon:
– Det har betytt så oerhört mycket! Mitt hjärta klappar för
organisationen och alla de eldsjälar som arbetar där.
– Men framför allt har det fått mig att tänka på hur viktigt
det är att barn blir sedda och tagna på allvar. För även om jag
växte upp i en familj med mycket trygghet och kärlek så blev
jag inte tillräckligt sedd. I många familjer är det så mycket fokus på det praktiska att man glömmer bort att fråga ”hur mår
du?”. Så att stanna upp och bara lyssna, utan att avbryta eller
döma, det kommer jag alltid själv att försöka göra.
Fotnot: Amanda heter egentligen något annat och flickan på bilden
har inget med texten att göra.

FOTO: Alexis Brown - Unsplash

"JAG
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VI GER PROFESSIONELLT
STÖD PÅ BARNS VILLKOR
Bris erbjuder flera olika stöderbjudanden, direkt och indirekt till barn. I våra kontakter med barn ser vi dagligen hur barns rättigheter kränks och åsidosätts. Vi ser också
att många barn och vuxna inte vet vilka rättigheter barn har. 2018 hade vi närmare
30 000 stödjande kontakter, varav 90 procent var från barn.

Att ge stöd till barn, unga och vuxna i utsatta situationer är
ett stort ansvar, och det kräver både kunskap och kompetens. Därför jobbar uteslutande professionella kuratorer på
Bris. Med vår långa erfarenhet kan vi bedöma vilka insatser

som behövs vid sidan av myndigheternas verksamhet för att
stärka barns och ungas rättigheter. Tack vare bredden i våra
stöderbjudanden kan vi nå fler barn, och barn med olika typer av behov.

STÖD ONLINE TILL BARN:
Genom Bris telefonlinje 116 111,
Bris-mejlen och Bris-chatten kan
barn och unga upp till 18 år tryggt,
anonymt och gratis mejla, chatta
eller ringa till en kurator på Bris.
Om kuratorn bedömer att barnet
behöver vidare
stöd lotsar kuratorn barnet
vidare till andra
samhälleliga
stödinsatser.

GRUPPSTÖD TILL BARN
OCH FAMILJER:

TELEFONSTÖD FÖR
VUXNA OM BARN:

Bris erbjuder barn, unga och
familjer i utsatta livssituationer
olika former av gruppstöd, som
leds av Bris kuratorer.

Genom Bris vuxentelefon och
Bris stödlinje för idrottsledare
kan vuxna som har frågor,
funderingar eller oro för ett
barn få samtalsstöd.
Bris vuxentelefon:
077-150 50 50
Stödlinje för i
drottsledare:
077-440 00 42

Ni är min enda utväg och varje gång
jag har skrivit till er ger ni alltid så
bra svar och får saker och ting att se
så mycket enklare ut än vad det är.
Ni ger mig hoppet när jag egentligen
inte finner det.
Pojke 14 år

FOTO: Andrew Neel - Unsplash

I DAG VILAR VÅR STÖDVERKSAMHET PÅ TRE BEN:
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KONTAKTERNA MED BRIS 2018
ÅLDER PÅ BARN SOM KONTAKTAR BRIS

UNDER 2018 HADE
BRIS KURATORER

26 746

Antal samtal

8 000

4 000

2 000

KONTAKTER

7-9 år

6 000

16-18 år

10-12 år

10 000

13-15 år

12 000

MED BARN OCH UNGA

0

KONTAKTOMR ÅDEN

BRIS STÖD ONLINE
Bris stödverksamhet online riktar sig direkt till barn och unga upp till 18 år, via telefon, chatt,
mejl och online-forum. Våra heltidsanställda kuratorer har varje år tiotusentals kontakter
med unga som söker stöd, ofta anonymt. Och antalet kontakter ökar för varje år. År 2018
hade Bris fler kontakter än någonsin, närmare 30 000, inklusive vuxenkontakter.

A

LLA BARN OCH UNGA som kontaktar Bris erbjuds
professionellt stöd av våra kuratorer. Behoven hos de
unga som hör av sig varierar – ofta räcker det med
ett stödjande samtal och/eller guidning i regelverk
och rättigheter som berör barnet. I de fall där barnet behöver
fördjupat stöd fungerar kuratorn som en brygga mellan Bris
och olika samhällsinstanser. Det kan till exempel handla om att
upprätta anmälningar eller att företräda barnet i kontakt med
olika myndigheter.
BRIS HÅLLER ÖPPET även när andra samhällsinstanser har
stängt, som på helger, kvällar och lov. Under sommaren 2018
märkte vi, som en direkt konsekvens av att andra stödverksamheter stängde ner, en ökning av antalet kontakter som berörde
tyngre ämnen som exempelvis att inte vilja leva.
VÅR STORA UTMANING är komplex. Vi måste bibehålla ett
professionellt stöderbjudande – att vara närvarande i det

enskilda mötet – samtidigt som vi kontinuerligt arbetar med
att identifiera och analysera de ämnen som kontakterna med
barn och unga berör. Efterfrågan på Bris online-stöd ökar,
och att möta barn och unga online kräver stor digital kunskap
för att snabbt kunna hänga med när unga förflyttar sig till nya
plattformar och kanaler.
UNDER DE SENASTE ÅREN har vi gjort stora tekniska investeringar för att implementera en helt ny digital plattform samt
satsat på metodutveckling för att säkerställa kvaliteten i våra
kurativa kontakter.

Psykisk ohälsa

37%

Att vara ung

14%

Familj och familjekonflikter

25%

Samhällets stödinstanser

12%

Våld, övergrepp och kränkningar

21%

Kärlek

11%

Skolan

20%

Stress

9%

Vänner

19%

Vuxnas svårigheter

5%

KÖN PÅ BARN SOM KONTAKTAR BRIS

FÖRDELNING CHAT T, MEJL
OCH TELEFON

Antal
20 000
16 000

BRIS HAR HÖG KÄNNEDOM hos barn och unga i Sverige idag.
Det betyder inte att vi når alla. Ungefär åtta av tio samtal till Bris
är med barn som identifierar sig som tjej. Därför har vi under
2018 haft stort fokus på att attrahera en bredare grupp barn
och unga, samt att öka tillgängligheten genom att finnas i ännu
fler kanaler, på fler språk och med fler ämnen.

31%

27%

CHATT

12 000

MEJL
8 000

42%

TELEFON
4 000
0
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Ej framkommit

Ickebinär

Jag vill
Kille
inte välja

Tjej
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BRIS GRUPPSTÖD
Barn som växer upp i otrygga miljöer riskerar att utveckla problem som kan leda
till utanförskap, psykisk ohälsa och svårigheter att klara skolan. Men stödet som
samhället erbjuder är inte alltid tillräckligt. I glappet som uppstår träder Bris in
och erbjuder hjälp i form av gruppstöd.

B

RIS GRUPPSTÖD sker främst genom fysiska träffar,
men har också börjat utvecklas online. Det vänder sig
till barn som behöver ett direkt, fördjupat stöd. Här
får barn och unga i utsatta livssituationer stöd, kunskap och strategier att hantera sin livssituation. Målet är att
bryta ensamhet och att främja psykisk hälsa. Under 2018 har
Bris gruppstöd riktats till:
• Barn som är placerade i familjehem.
• Familjer där en förälder tagit sitt liv.
• Barn vars föräldrar har missbruk och psykisk ohälsa.
• Barn som har flytt.
VÅRT FOKUS UNDER 2018 var att stärka närvaron ute i regionerna och etablera Bris som en aktör inom fördjupat stöd, med
målet att kunna hjälpa ännu fler barn. Vi inledde en mängd nya

samarbeten med kommuner och landsting, och jobbade aktivt
för att fördjupa våra befintliga kontakter. Vi höll dessutom en
mängd utbildningar och föreläsningar för psykologer, kuratorer
och annan elevhälsopersonal inom våra expertområden barn
som flytt och barns psykiska hälsa.
RESPONSEN VAR MYCKET GOD, och vi ser en växande efterfrågan på vår expertis och stödverksamhet. En utmaning är att
kommuner och landsting många gånger saknar personalresurser
eller organisatoriska förutsättningar för ett effektivt samarbete.
Det gör att processerna tar längre tid än vad man kan önska.
2018 PRÄGLADES OCKSÅ AV nya och förändrade behov i målgruppen barn som flytt. Då gruppen ensamkommande barn
minskade, ställde vi om vår verksamhet till att även inkludera
barn som kommit till Sverige tillsammans med sin familj.

HÖJDPUNKTER 2018
VI KUNDE ERBJUDA FLER BARN OCH FAMILJER GRUPPSTÖD tack vare nya samarbeten med kommuner
och landsting. Parallellt fortsatte vi att etablera Bris som utbildningsaktör och höll fler kurser och
föreläsningar än någonsin inom våra expertområden psykisk hälsa och barn som flytt.

FOTO: Timothy Choy - Unsplash

TILLSAMMANS MED STADSMISSIONEN, med pengar från Postkodlotteriet, inledde vi ett treårigt projekt
som syftar till att skapa skyddade boenden utifrån ett barnrättsperspektiv. Boenden byggs inledningsvis i
Linköping och Göteborg. På sikt kommer verksamheten att utökas till fler platser.
UNDER ÅRET HAR VI UTVECKLAT ett onlinebaserat gruppstödsprogram för barn i familjehem som vi
pilottestat och kommer att erbjuda under 2019.
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“MÅNGA BARN BLIR
INTE SEDDA AV VUXNA”
BRIS KURATOR:

FOTO: Brisa

för en del kan det verka problematiskt.
Men vår erfarenhet visar att ett anonymt
forum, där man kort och tydligt får berätta
sin historia, kan vara det första steget mot
att förändra en svår livssituation.”

1

Hur jobbar en kurator på Bris jämfört med en kurator på exempelvis
en skola?
”Det som är unikt, och hela utgångspunkten för vårt arbete, är att barnen
själva har valt att höra av sig. Vanligtvis är
det någon annan som bestämmer att de ska
prata med en kurator, de blir inslängda i en
sån här situation. Men i kontakten med oss
har de själva tagit initiativet, och det är en
väldigt bra ingång för ett samtal. Eftersom vi
stödjer barn via telefon och digitala kanaler
så uttrycker vi oss lite annorlunda jämfört
med i ett fysiskt möte. Vi kommunicerar inte
med blickar eller kroppsspråk – däremot använder vi rösten och det skrivna ordet på ett
väldigt fokuserat sätt. För många barn kan
det kännas lättare att prata om svåra saker
när man inte sitter i samma rum. Dessutom
har barnet alltid rätt att avsluta samtalet om
det känns svårt eller läskigt, eller om vi gör
ett dåligt jobb. Så på det sättet stödjer vi
barn mer på barns villkor.”

2

Hur går samtalen till?
”Alla samtal är förstås unika,
men det handlar om att utforska
problemet eller frågorna tillsammans med barnet. Jag lyssnar aktivt på
barnets tankar och funderingar genom att
ställa bekräftande frågor. Sedan utforskar
vi olika typer av lösningar tillsammans. Jag
brukar också informera om vilka rättigheter barnet har i förhållande till skola, samhälle och familj. Vi på Bris har korta intensiva samtal om stora och svåra frågor, och

20

3

Vilken är den vanligaste frågan
du får från barn?
”Det är nog ”Vad ska jag
göra?”. Nästan alla barn jag möter
upplever att de inte blir sedda av vuxna, det
kan vara av föräldrar, lärare eller personal
inom socialtjänsten. De känner sig ensamma, och de sitter fast i en känsla eller en
situation som de behöver hitta en väg bort
från. Tyvärr är många vuxna rädda att fråga
barn hur de mår, både i sina yrkesroller och
i privatliv, och därför är många barn ensamma om sina känslor och funderingar.”

Samtal till
Bris är gratis.
Barnet har alltid rätt
att vara anonym.

4

Bris kuratorer finns i flera olika
digitala kanaler, som chatt, mejl
och telefon. Hur skiljer sig rollen
åt i de olika kanalerna?
”En av fördelarna med det skrivna
språket, exempelvis i en chatt, är att barnet kan gå tillbaka och läsa i efterhand,
”Vad sa kuratorn här egentligen”? Det
är något jag brukar tipsa barn om när jag
känner att vi behöver komma vidare i samtalet. I ett telefonsamtal behöver jag vara
mycket mer i nuet. Många barn är väldigt
artiga och säger att de förstår, trots att de
inte gör det. Därför är det viktigt att stanna upp samtalet ibland och summera det
vi pratat om hittills. En fördel med stöd
via digitala kanaler är att barnet kan välja
att prata med oss från en plats som känns
trygg, det kan till exempel vara hemma, på
bussen eller i skolan.”

5

När och hur märker du att du
har gjort skillnad för ett barn?
”Det kan vara svårt att veta
vad som fastnar under ett 40
minuter långt samtal, där man pratat om
allt möjligt, högt och lågt. Men jag brukar fråga ”Vad tar du med dig från det här
samtalet?”. Som kurator kan jag såklart
ha en idé om vad som har varit hjälpsamt,
men det är ju barnets behov som ska stå
i fokus och därför behöver jag ställa just
den frågan. Sen kan man även känna efter
hur det känns i början och hur det känns
i slutet. Många ringer och är i affekt, och
om vi kan avsluta lugnt så är det oftast ett
positivt tecken.”

I AKUTA LÄGEN
Om kuratorn bedömer att barnet
är i behov av ytterligare stöd,
exempelvis från socialtjänst
eller polis, så förklarar hen det
för barnet på ett sätt som inte
skrämmer. Om barnet inte vill ha
hjälp så respekterar kuratorn
det – Bris tvingar aldrig barn att
göra något mot sin vilja. Men om
barnet vill ha hjälp så förklarar
kuratorn att barnet måste bryta
sin anonymitet och att Bris
hjälper i kontakten med ansvarig
myndighet. I en del fall erbjuder
sig kuratorn att fungera som ett
stöd även under den fortsatta
processen – för en del barn kan
det vara nödvändighet för att
vilja gå vidare.

SÅ SAMTALAR
DU MED BARN
Det är svårt att prata med vuxna, upplever många barn.
”Det är vanligt att man håller känslor och upplevelser inom sig av rädsla för
att göra den vuxne arg, orolig eller ledsen”, säger Sara André, kurator på Bris.
Här är hennes tips på vad föräldrar, skolpersonal och andra vuxna
kan tänka på i samtal med barn.

STANNA UPP OCH TA DIG TID ATT LYSSNA
”Vuxna har en tendens att vilja agera och fixa saker direkt. Men då riskerar vi att lämna barnet ensamt med sina
känslor. Så lägg kraft på att lyssna och försöka förstå vad
barnet känner och vad problemet handlar om.”

VÅGA REAGERA OCH AGERA
”Du som vuxen behöver samtidigt visa att du vill och kan
hjälpa till, att barnet inte är ensamt längre. Barn tar ofta på
sig ansvaret för allt möjligt, och därför behöver vi också vara
tydliga: ”Jag ser och hör dig, och nu tar jag över ansvaret för
att du ska må bra.”

VÄLKOMNA BARNETS EGNA IDÉER

OM JONAS
•J
 onas Söderlund, kurator med
drygt 15 års yrkeslivserfarenhet.
På Bris sedan 2013.
• Möter barn och unga som hör av sig
till Bris via telefon, chatt och mejl.
• 44 år.
• Har tre egna barn.

Årsberättelse 2018

”Barn har ofta egna idéer och strategier för att lösa problem. Fråga om barnet har tankar och förslag, eller om
hen kanske redan har agerat. Men gör det utan att lägga
tillbaks ansvaret på barnet.”

SKAM- OCH SKULDBELÄGG INTE
”När ett barn råkar illa ut så är det vanligt att vuxna, oftast
omedvetet, skuldbelägger barnet. ”Varför gjorde du så?”.

Men då riskerar man att barnet inte berättar vid nästa tillfälle. Fokusera istället på här och nu och vad barnet behöver för att kunna lösa en situation eller må bra.”

SÄG INTE: ”VARFÖR HAR DU INTE
BERÄTTAT DET HÄR TIDIGARE?”
”När barn vågar öppna upp om svåra saker för vuxna behöver de istället få höra: ”Vad bra att du berättar!”.

VISA ATT VI VUXNA HJÄLPER
BARNET TILLSAMMANS
”Barn behöver se och förstå att vuxna samarbetar för barnets bästa. Inget barn vinner på att höra en förälder tala
illa om en annan förälder eller en lärare, till exempel.”

VÅGA TA HJÄLP
”Om du inte kommer vidare
i samtalet med barnet, eller
om du känner dig osäker på
hur du kan stödja och skydda barnet – våga ta hjälp
från andra vuxna.”

FOTO: Brisa

Fem frågor till Jonas Söderlund – en av Bris 19 kuratorer.

VIKTORIA DÜRING FÖRLORADE SIN MAN I SUICID

”VI FICK STÖD
FRÅN BRIS – OCH
KUNDE GÅ VIDARE”
När Viktoria Dürings make tog sitt liv var hennes första tanke: ”Hur berättar
jag för vår dotter?” Tack vare Bris stödgrupp för suiciddrabbade familjer
fick Viktoria och hennes dotter hjälp att läka och gå vidare.
FOTO: Privat

D

ET VAR EN SÖNDAG, hösten 2013, som Viktoria Düring,
47, fick beskedet att hennes man tagit sitt liv. De hade
nyligen separerat och deras gemensamma dotter Hanna var bara 10 år gammal. Viktoria minns hur hon i ett
töcken åkte till platsen där maken dog och att en polisman gav
henne numret till en präst, om hon behövde prata med någon.
– Det var all hjälp jag erbjöds där och då, säger hon. Men det
var inget alternativ för mig.
Hon planerade att säga till Hanna att pappa hade dött av en hjärtinfarkt.
– Att han själv tagit sitt liv skulle hon aldrig
få veta. Den skammen ville jag bespara henne.

SAKNADE VÄNNER SOM FÖRSTOD

HANNA VALDE SJÄLV att berätta vad som hänt för sina närmaste
vänner och gick på samtalsstöd hos en psykolog. Men något saknades – någon som delade samma erfarenhet.
– Ta kontakt med Bris, sa psykologen när jag vände mig
till honom för råd.
Via Bris hemsida fick Viktoria kontakt med Sofia Grönkvist,
chef för Bris Gruppstöd.
– Jag blev bemött på ett helt fantastiskt
sätt! Hon berättade om att de erbjuder
stödhelger för familjer som förlorat en förälder i suicid och gav mig all information jag
MÖTET MED GRUPPEN behövde utan att ifrågasätta.
DAGARNA SOM FÖRFLÖT präglades av sorg
BLEV EN CHECK PÅ
Drygt en månad senare satte sig mor
och förtvivlan. Hur är man ett stöd för sitt
och dotter i bilen och körde till Finnåker i
ATT VI, HANNA OCH
barn i sorg, när man själv slits sönder av frågor
man inte kan få svar på?
JAG, KOMMIT GANSKA Fellingsbro, där Bris stödhelger är förlagda.
– Vi var flera familjer med barn i skifI ett och ett halvt dygn undanhöll Viktoria
LÅNGT OCH ATT VI
tande åldrar. Gruppledarna tog emot oss
sanningen om makens död för dottern. Sedan
VAR PÅ RÄTT VÄG.
med öppna famnen, det blev väldigt faförstod hon, tack vare en psykolog, att det inte
miljärt direkt. Deltagarna blev indelade i
skulle fungera att ljuga.
grupper, barn och vuxna för sig, och tilldelades olika upp– Jag ville skydda henne, men psykologen sa att det värsta som
gifter i syfte att öppna upp inför varandra och diskutera erskulle kunna hända Hanna, redan hade hänt. Jag var tvungen att åka
farenheter, svårigheter och lärdomar.
hem och säga som det var.
– Vi vuxna pratade mest, barnen och ungdomarna fick i stälResan hem från psykologen minns hon som den svåraste resa
let göra olika övningar och pyssel, exempelvis ett minnesskåp
hon någonsin gjort.
till föräldern de förlorat. På så sätt kom deras känslor och tan– Hanna blev inte så ledsen som jag trodde hon skulle bli.
kar kring sorgen och förälderns betydelse fram på ett naturligt
Hon blev heller inte arg på mig, och det var nog tack vare att jag
sätt. De fick också mycket tid till lek mellan aktiviteterna, så att
berättade så snabbt. Hade jag väntat en månad hade hon aldrig
de kunde tänka på annat en stund.
mer kunnat lita på mig.

VIKTORIA BESKRIVER SAMTALEN med de övriga föräldrarna som ett
uppvaknande. Alla delade samma erfarenhet, ingen ryggade tillbaka
eller ifrågasatte. Det som hade drabbat henne och Hanna var inget
konstigt och deras historia var inte unik.
– Första stödhelgen handlade mycket om hur man går vidare,
hur man pratar med sina barn och hur man hanterar sitt mående
här och nu. Mötet med gruppen blev en check på att vi, Hanna och
jag, kommit ganska långt och att vi var på rätt väg. Efter den första
stödhelgen kände jag mig lugnare inför framtiden.

VÄNNER FÖR LIVET
VIKTORIA OCH HANNA knöt snabbt starka band till två av familjerna
som närvarade. När gruppen återvände till Finnåker ett halvår senare
för en andra, avslutande stödhelg upplevde de alla, såväl vuxna som
barn, att de hade fått vänner för livet. Samtalen tog vid där de slutade
– vad hade hänt sedan sist? Hur klarade de av vardagen? Hur var relationen med barnen?
– Någon övning handlade också om att sätta sig själv i fokus,
minns Viktoria. När ditt barn hamnar i trauma åsidosätter du dig
själv. Men om jag går sönder, går ju mitt barn sönder. Det hade jag
inte tänkt på.
Tre år efter stödhelgerna med Bris har Viktoria och Hanna fortfarande regelbunden kontakt med familjer de träffade
i Finnåker. Relationen mellan mor och dotter är fortsatt stark
och tillitsfull. Hanna har också ett starkt stöd i ungdomarna
från stödgruppen.
– Samtalen med vännerna från Finnåker kan hon inte ha med
andra kompisar. De förstår henne precis, vilket var exakt vad Hanna
behövde. Det är ovärderligt.

VERKSAMHETSBERÄT TELSE STÖDJA

STÖD TILL BARN – VIA VUXNA

Stödlinje
för idrottsledare
077-440 00 42

En av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och unga är trygga vuxna.
Bris erbjuder därför professionellt stöd till vuxna, som ett indirekt stöd till barn.

BRIS VUXENTELEFON – OM BARN
Bris
vuxentelefon
077-150 50 50

Bris vuxentelefon erbjuder stöd, vägledning och information till vuxna som känner oro över ett barns livssituation.
Samtalen utgår alltid från barnets perspektiv och rättigheter. Under 2018 tog vi emot 2 326 samtal, en knapp ökning
jämfört med föregående år.
Telefonnummer: 077-150 50 50

2017 öppnade vi en stödlinje för tränare, ungdomsledare och andra vuxna som
är engagerade inom idrotten. Stödlinjen är en del i ett gemensamt projekt
mellan Riksidrottsförbundet och Bris, finansierat av Arvsfonden, för att stärka
idrottsledare i att möta barn och unga i utsatta situationer.

Öppet
vardagar 9-12
(gäller båda telefonerna)

FOTO: Unsplash

BRIS STÖDLINJE FÖR
IDROTTSLEDARE

Telefonnummer: 077-440 00 42

KONTAKTOMR ÅDEN
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UNDER 2018 HADE
BRIS KURATORER

Våld, övergrepp & kränkningar

38%

Skolan

20%

Familj & familjekonflikter

38%

Vuxnas svårigheter

15%

Skilda föräldrar

35%

Stress

8%

Samhällets stödinsatser

27%

Vänner

7%

Psykisk ohälsa

23%

Att vara ung

6%
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KONTAKTER
MED VUXNA OM B ARN
Årsberättelse 2018

VUXENTELEFON -RELATION
MELLAN VUXEN OCH BARN

72%
Förälder

13%
Mor- eller
farförälder

10% 4%
Annan

Bonusförälder

2%
Proffessionell
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5 HÖJDPUNKTER

DUBBELT SÅ MÅNGA

VOLONTÄRER
OCH FORTSATT VÄXANDE MEDLEMSANTAL

Inför riksdagsvalet i september satsade vi stort på volontärrekrytering.
Tack vare ett engagerat och envist arbete lyckades vi tillsammans med
våra regionråd dubblera antalet volontärer. Bris är en folkrörelse, det
är vårt DNA, och 2018 fortsatte vi att öka vårt medlemsantal. Vi är idag
fler än 6 000 medlemmar.

BRIS NÄTVERK I
UMEÅ NÅDDE UT
VIA LÄNK
UNDER 2018 ANORDNADE BRIS
NÄTVERK TIO TRÄFFAR RUNT OM I
SVERIGE, SOM ALLA SNABBT BLEV
FULLTECKNADE. I UMEÅ PROVADE
VI FÖR FÖRSTA GÅNGEN ATT SÄNDA MÖTET VIA LÄNK OCH KUNDE
DÄRMED NÅ UT TILL MÅNGA LOKALA ”SATELLIT ”-NÄTVERK PÅ ANDRA
ORTER I NORRLAND.

”BRIS INNOVATIONSLABB”
STARTADE FÖR AT T MOTVERKA UTANFÖRSKAP

BRIS FINNS I HELA LANDET

T

ROTS ATT SVERIGE sedan många år tillbaka åtagit sig att
följa FN:s konvention om barnets rättigheter får Bris löpande rapporter från barn att deras rättigheter kränks.
Den psykiska ohälsan ökar bland unga i Sverige och de
geografiska skillnaderna är stora i hur barnets rättigheter tillgodoses.
I vissa områden är utanförskapet större, kopplat till arbetslöshet,
ekonomisk utsatthet och kriminalitet. Kunskapen om barns rättigheter varierar också kraftigt bland beslutsfattare och professionella
i Sverige. Därför behöver vi på Bris se till att barnrättsfrågorna får
det utrymme som de förtjänar på alla nivåer i samhället – varje dag.

och sprider kunskap om barns rättigheter till idrottsledare och vuxna
som arbetar med barn. Under 2018 har stort fokus legat på frågan
om psykisk ohälsa och hur vi ska minska den bland barn samt att öka
förståelsen för barnkonventionen, som blir svensk lag 2020.

FRÅN FEM REGIONER (Stockholm, Linköping, Umeå, Göteborg och
Malmö) utbildar vi, sprider kunskap och påverkar beslutsfattare att
stifta lagar och skapa tryggare miljöer och säkrare rättsprocesser
utifrån barns behov. Vi för ständigt och enträget dialoger med beslutsfattare inom kommuner och landsting, anordnar nätverksträffar

EN AV VÅRA VIKTIGASTE PLATTFORMAR för kunskapsspridning
och samverkan är ”Bris nätverk”. Här samlar vi samhällets alla aktörer
som på olika sätt arbetar med och för barn. Nätverket samlar idag
över 3 500 professionella runt om i Sverige som inom ramen för Bris
nätverk kan samverka, ta del av kunskap och utbyta erfarenheter.

FÖR ATT LYCKAS MED VÅRT ARBETE är våra förtroendevalda,
medlemmar och volontärer en jätteviktig resurs. Ju fler vi är som
mobiliserar för barns rättigheter, desto mer kan vi påverka både
allmänheten och beslutsfattare och driva folkrörelsen i den takt
som krävs.

Socioekonomisk utsatthet växer på olika sätt bland
barn och unga, och det är särskilt tydligt i vissa
bostadsområden. Med stöd från Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, kunde Bris under 2018, i
samverkan med Göteborgs stad, skapa ett socialt innovationslabb i Tynnered. Syftet är att hitta lösningar för
att minska utanförskap, för att sedan sprida kunskapen
vidare i Sverige genom en metod som bygger på att
lyssna på barn som lever i utsatta områden.

23 000

VALMANIFEST DELADES UT UNDER VALRÖRELSEN

Kära politiker
BRIS VALMANIFEST
- FÖR EN BÄTTRE BARNDOM
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REGIONKONTOR
ÖST FLY T TADE
TILL LINKÖPING

I valrörelsen arbetade alla våra volontärer med
att få barnrättsfrågor högt upp på den politiska
agendan. Genom ett massivt arbete från alla våra
volontärer, anställda och regionråd lyckades vi
dela ut 23 000 FYSISKA VALMANIFEST, innehållande Bris åtta valkrav för en bättre barndom.
Vi anordnade också flera valmöten och skickade
hundratals mejl till politiker.

SOM ETT LED I ATT ETABLERA
BRIS KONTOR SOM MÖTESPLATSER
I KAMPEN FÖR BARNETS RÄTTIGHETER, FLY TTADE VI VÅRT
REGIONKONTOR I ÖST FRÅN
NORRKÖPING TILL STÖRRE LOKALER
MITT I CENTRALA LINKÖPING.

VERKSAMHETSBERÄT TELSE MOBILISERA

BRIS INTERNATIONELLA
ARBETE 2018

E

N STOR DEL AV lagstiftningen som omfattar barns rättigheter sker idag inte i Sverige, utan i EU. Och i takt med
en ökad globalisering och digitalisering suddas landsgränserna för barnrättsfrågorna ut. Samverkan med
internationella organisationer blir därför än mer viktigt för Bris
– och för barnrätten generellt. Det internationella samarbetet
med andra organisationer gör också att vi kan driva barnrättsfrågan gemensamt och därmed få en högre röst och större påverkan, nationellt och internationellt.
HJÄLPLINJER FÖR BARN är en viktig kanal för att leva upp till
barnkonventionen om att lyssna på barn. Bris var en av grundarna till CHI (Children Helpline International), som är en nätverksorganisation som idag samlar 183 hjälplinjer i 147 länder. Nätverkets hjälplinjer tar årligen emot över 20 miljoner kontakter med
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barn och unga som är i behov av stöd och skydd. Idag är det
gemensamma telefonnumret 116 111 ett etablerat internationellt
nummer för barns och ungas hjälptelefoner i Europa och Bris är
den enda organisation i Sverige som får använda numret. Med
vår långa erfarenhet av att utveckla direkt stöd för barn, sprider vi vår erfarenhet och kunskap till andra länder som etablerar
hjälplinjer. På så sätt kan vi också bidra till att barn blir lyssnade
på även i andra delar av världen.
SOM ETT LED I VÅR långsiktiga plan 2021, har vi under 2018 satsat mer på det internationella arbetet. Det har vi gjort genom
större närvaro och kunskapsutbyte i CHI, samt genom att skapa
fler och nya kontaktytor där Bris kompetens och erfarenheter
kan spridas internationellt. Bris har också etablerat kontakt med
biståndsorganisationer och andra barnrättsorganisationer.

Årsberättelse 2018

FOTO: Joseph Gonzalez - Unsplash

Bris är en stark, svensk organisation som har närmare 50 års erfarenhet av att ge
stöd till barn. För att fortsätta vara en lika stark kraft för barnets rätt de kommande
50 åren behöver vi verka allt mer på den internationella arenan. Under 2018 har vi
därför intensifierat vårt internationella arbete.

VERKSAMHETSBERÄT TELSE PÅVERKA

5 HÖJDPUNKTER
“BARNENS SPELREGLER” FÖR
EN TRYGGARE BARN- OCH
UNGDOMSIDROT T
BARNS PSYKISKA
OHÄLSA PÅ AGENDAN
I ALMEDALEN

BARNENS SPELREGLER

TILLSAMMANS MED RIKSIDROTTSFÖRBUNDET tog vi fram initiativet
”Barnens spelregler” för en trygg
och säker barnoch ungdomsIdrott ska vara roligt! Fri från mobbning,
trakasserier och övergrepp. Det är inte alltid
idrott. Det sammanfattar
barn och
så lätt att veta var gränsen mellan okej eller
inte okej går. Eller vad man ska göra om
ungas rättigheter
i sju
regler
nånting känns
fel. Härenkla
sammanfattar
vi det
hela i sju enkla regler, som fungerar som
utifrån barnkonventionen,
och
stöd och guide till både barn och
idrottsledare. Regler som gäller för alla – oavsett
lanserades i form
enidrott
bok
och
vem du är,av
eller vilken
du ägnar
dig åt.
en sajt. Vid årsskiftet hade över
70 000 böcker nått föreningar
runt om i landet och bidragit till
viktiga diskussioner inom många
olika idrotter. Initiativet nominerades till flera priser, och fick
stor uppmärksamhet i media.

BARNENS
SPELREGLER
Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en
tryggare barn- och ungdomsidrott.

BRIS ARRANGERADE välbesökta seminarier och deltog i en mängd debatter
och samtal kring barns mående och rättigheter. Dessutom uppmärksammade vi
den yttersta konsekvensen av samhällets
oförmåga att hantera psykisk ohälsa –
självmord bland barn i samarbete med
sandkonstnären Elisabeth Kristensen.
porträtt av barn som tagit sitt liv.

STOR UPPMÄRKSAMHET
KRING 20-ÅRSJUBILERANDE
IDOLKORTSKAMPANJ

E

N AV BRIS VIKTIGASTE UPPGIFTER är att förmedla
barns åsikter till politiker och beslutsfattare så att barns
rättigheter stärks och prioriteras. Därför jobbar vi intensivt
med påverkansarbete genom att sprida kunskap och väcka
engagemang kring barnrättsfrågor, både bland vuxna och barn. Målet är att förändra strukturer och beteenden som påverkar barns
situation i samhället, nu och i framtiden. Under valåret 2018, då politiska krafter, som inte ser till barns lika värde, hördes allt högre, blev
detta arbete ännu viktigare.
ATT TRÄNGA IGENOM BRUSET med begränsade resurser är en
ständig utmaning, och det ställer höga krav på innovation och kreativitet. Vi jobbar hårt för att synas och höras i nyhetsdebatten, som är
en viktig kanal i kommunikationen med givare, beslutsfattare och opinionsbildare men också genom närvaro i sociala kanaler – här når vi ut
genom att bland annat jobba med influencers med egna stora nätverk.
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VÅRT STÖRSTA FOKUS under året har varit att sätta frågan om
psykisk hälsa bland barn och unga högt upp på dagordningen hos
beslutsfattare och i den allmänna opinionen, och inte minst, göra
frågan till en del av valrörelsen.

FOTO: Peter Knutson

BRIS GÖR
BARNS RÖSTER HÖRDA

BRIS KLASSISKA IDOLKAMPANJj, med budskapet att alla har rätt
till en bra barndom, firade 20 år. 2018 års idoler speglade en bredare grupp av barn och unga jämfört med tidigare år, med syfte att
nå fler barn som traditionellt sett inte kontaktar Bris. Idolerna var
Ludwig Kronstrand, sångare i Hov1, Kosovare Asllani, fotbollsproffs,
Hamza Bougamza, proffsfighter, Irene Ekelund, friidrottare, Nellie
Berntsson, ryttare och influencer, och Mahmoud Bitar, influencer.
Kampanjen fick stor uppmärksamhet, både i traditionella och sociala
medier, och ledde bland annat till ett ökat antal Bris-konton, särskilt
bland killar.

VI HAR OCKSÅ LAGT stor vikt vid barnkonventionen, som efter ett historiskt beslut i Sveriges riksdag den 13 juni – äntligen – blev svensk lag. Det var en unik händelse, som vi på
Bris har kämpat länge för att uppnå med olika former av påverkansarbete.
ATT NÅ UT BREDARE bland barn och unga har också varit ett prioriterat område. Vi vet att exempelvis killar är underrepresenterade i vårt online-stöd, och därför har vi lagt extra stor kraft vid
att nå ut till dessa grupper. Vi har bland annat gjort det genom
att samarbeta med idrottsrörelsen.

Årsberättelse 2018

Kära politiker
BRIS VALMANIFEST
- FÖR EN BÄTTRE BARNDOM

BARNS MÅENDE I
FOKUS UNDER
VALRÖRELSEN

KAMP IN I DET SISTA
NÄR BARNKONVENTIONEN BLEV LAG

I SAMBAND MED VALET 2018 lanserade
vi ett valmanifest för att lyfta frågan
om psykisk ohälsa bland barn och unga.
Manifestet, med förslag på hur barns
livsvillkor och rättigheter kan stärkas i
Sverige, spreds genom sajten psykbryt.
nu, debattartiklar och genom våra
volontärer som uppvaktade lokalpolitiker
runt om i landet.

DET PÅVERKANSARBETE som Bris bedrivit i nära ett decennium gav resultat när
barnkonventionen äntligen blev svensk lag
den 13 juni. Vi kämpade hårt in i det sista,
bland annat genom att förse beslutsfattare med information och kunskap inför
omröstningen i Sveriges riksdag. Debattartiklar och nätverksträffar ute i regionerna
var också viktiga inslag i påverkansarbetet.

VERKSAMHETSBERÄT TELSE PÅVERKA

VALERIA
OCH VITA
MÖTTE
BRIS-IDOLEN
IRENE
EKELUND
Friidrottaren Irene Ekelund, 22, har länge varit öppen med sin kamp mot
psykisk ohälsa, däribland tvångstankar. Under 2018 var hon en av årets
Bris-idoler och inspirerade många unga med sin ärliga berättelse.
TEXT: Valeria Hammar och Vita Fornstedt FOTO: Frida Ekman

Hej Irene! Vad skulle du säga till ett barn som lider av tvångstankar?
– Först och främst att prata med någon eftersom det kan
vara väldigt jobbigt. Sedan att komma ihåg att tvångstankarna
inte är verkliga. För man kan ofta bli rädd för sina egna tankar
men tankarna är ju baserade på något, man är inte helt galen.
Även att träffa någon utbildad som kan lära dig att kontrollera
dina tankar.
Ser du något positivt i dina erfarenheter av tvångstankar?
– Jag lever ju i det varje dag så för mig är det ju normalt att
tänka på ett sådant sätt. Så det positiva kan ju vara att jag alltid
är beredd. I andras ögon är det ju helt galet hur man tänker och
att det där jag tänker aldrig skulle hända. Men för mig är det ju
vardag och alla dagar ser ut så.
Hur har dina tvångstankar påverkat det du gör idag?
– Jag har lärt mig att leva med dem så för mig är de något
som alltid kommer gå runt i huvudet, men jag får bara acceptera det. Det är ju mest att man blir stressad för jag har ju
katastroftankar hela tiden. Som när jag går till bilen så kan jag
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tänka att det sitter någon där. Så man får någon typ av inre
stress. ”Om det här händer vad gör jag då och vad finns det
för utvägar?” Så när bollen börjar rulla får man mycket ångest.
Om du hade fått göra om något i din kamp för att bli frisk, vad
hade du då ändrat?
– Jag hade sökt hjälp tidigare! Men det är svårt för jag har
insett att jag har haft tvångstankar sedan jag var sju år. Men då
var det så nytt och psykisk ohälsa var inget man pratade om.
Jag är en sådan person som bara håller allt för mig själv så det
är därför jag har blivit så duktig på att hantera min ångest. Men
det är ju inte många i min omgivning som accepterat att jag
gjort det, så jag skulle absolut ha skaffat hjälp tidigare.
Vad skulle du vilja säga till alla vuxna som vill hjälpa?
– De som vill hjälpa är ju bra. Men allmänt måste folk bli bättre
på att lyssna och inte tro att de vet allting, för allas psykiska ohälsa
ser så olika ut. Jag kan lyssna på någon med psykisk ohälsa och
inse att den är helt olik min, eller så känner jag igen mig. Så lyssna,
ta in samt hjälp folk att söka hjälp. Det gäller framförallt de
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Valeria Hammar och Vita Fornstedt intervjuade Bris-idolen Irene Ekelund

VERKSAMHETSBERÄT TELSE PÅVERKA

Jag vill göra någonting mer än att bara
vara snygg på bild. Till exempel valde jag
nu att gå ut med min psykiska ohälsa och
det har hjälpt många.

IRENE EKELUND
Ålder: 22 år.
Yrke: Friidrottare på elitnivå.
Något ingen vet om dig:
”De flesta tror nog att jag
är ganska lugn, men egentligen är jag sprallig med
mycket energi”.

som inte vill acceptera att någon i ens
närhet lider av psykisk ohälsa. Jag hade
jättesvårt med min mamma. Hon var så
här: “Nej depression det är inget, det blir
bra”. Så var mer accepterande. Berättar
någon att hen mår dåligt se till att ni kollar upp det direkt.

Vem var din förebild när du var 14 år?
– Jag har alltid varit lite udda, så jag har
aldrig riktigt haft en förebild. Jag inspireras
av olika människor inom olika grejer. Om
jag till exempel lyssnar på någon artist så
inspireras jag av den. Jag inspireras allmänt
av alla människor som gör någonting bra!

Vad var det jobbigaste med att din familj
inte förstod dig?
– När jag var 19 så bestämde jag mig
för att gå till mina föräldrar och säga
”Nu behöver jag skaffa hjälp för jag mår
inte bra”. De var väldigt på mig om att
jag alltid var inne på mitt rum och inte
berättade så mycket om hur jag mådde.
Jag hade verkligen jättesvårt för det för
samtidigt ville de inte förstå varför det
var så. Det var därför jag inte skaffade
hjälp tidigare.

Hur vill du inspirera dina följare och fans?
– Jag vill göra någonting mer än att bara
vara snygg på bild. Till exempel valde jag nu
att gå ut med min psykiska ohälsa och det
har hjälpt många. Många känner igen sig
och flera föräldrar har skrivit till mig och
berättar att deras barn pratar om mig när
de går till sin psykolog och de är jätteunga
och har redan skaffat hjälp. Det gör mig
jätteglad. Bara att jag kan påverka folk med
något annat än att bara visa upp en tröja
på sociala medier. Jag vill nå längre än så,
det är väldigt viktigt för mig.

Visste någon kompis om hur du mådde?
– Nej, det var bara jag som visste fram
till typ förra året då jag hade en jättedjup
depression. Då märkte min syster det och
hon sa ”Nu måste du skaffa hjälp, det här
går inte längre”. Min tränare påpekade
också det och hänvisade mig till en psykolog, ”Om inte du ringer idag, så gör jag
det”. Om de inte hade hjälpt mig hade
jag fortfarande inte skaffat hjälp, jag behövde den pushen. Jag tänkte ”Varför
ska jag sitta och prata med någon jag inte
känner om mitt liv?”, men det hjälpte att
prata med någon professionell.
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Vad vill du att politikerna ska göra för att
barn ska må bra under skoltiden?
– Lyssna på vad elever och ungdomar
uttrycker. Se till att de får den hjälp de kan
behöva. Det finns de som kan plugga och
koncentrera sig, men det finns också sådana
som mig som verkligen inte kan ta in saker
och sitta och lyssna i flera timmar och då är
de kört. Skaffa fler pedagoger som hjälper
till och se till att ge elever stöd. Bara för att
ett barn inte kan göra något så beror det inte
på att barnet är lat eller inte har någon motivation, utan det kan bero på något annat.

OM IRENE FÅR VÄLJA
HUND

KATT

GLASS

GODIS

STAD

LANDSBYGD

BOK

FILM

PEST

KOLERA

RINGA

SMS:A

SE UT SOM KALLE ANKA
PRATA SOM KALLE ANKA
KVÄLL

MORGON

IRENES TIPS TILL DIG SOM
LIDER AV PSYKISK OHÄLSA:
• Våga skaffa hjälp.
• Våga prata.
• Ha folk i din närhet som
är där för dig och vill se
dig lyckas.
• Ha inte bara 100 vänner bara
för att, de ska finnas där för dig
lika mycket som du finns där
för dem.
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BRISIDOLER 1998-2018

Du hittar
samtliga
Bris-idoler på
brisidoler.se

Utanför

Klen

PERNILLA WAHLGREN, 12 ÅR

HÅKAN HELLSTRÖM, 8 ÅR

116111

Sean Banan Tobbe Trollkarl
glasögonorm

Retad

Svartskalle
Alexandra Pascalidou, 11 år

16111

Josefine Sundström

Retsticka
Peter Jihde, 11 år

Susanna Kallur

Retad

Peter Siepen

Anna Book

Tönt

Skräckslagen

Marta

Saknade sin pappa

Ensam
Johan Glans

Laleh

Sanna Nielsen

116 111

Orolig

Agnes

Veronica Maggio

Darin 116 111
ledsen

Utanför

Blyg

Sarah Dawn
Finer

utanför

Tilde de Pau

äng

116 111

Grubblande

Osäker
Timbuktu

Danny116111
flerspråkig

Bill Skarsgård
osäker

116111

September
ätstörningar

116111

Henrik Dorsin
klumpig

Lykke Li

116111

underlig

Ängslig
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HÖJDPUNKTER 2018

22%
76
PROCENT

BRIS SYNTES T YDLIGARE I SPONVår satsning på att att nå nya månadsgivare
och nya insamlingskonceptet ”Barndomsvän”
gav mycket gott resultat. Under året lyckades
vi öka antalet månadsgivare med 76 procent.

SORFÖRETAGENS KOMMUNIKATION
OCH MARKNADSFÖRING. ETT AV
FÖRETAGEN SOM VALDE ATT LYFTA
BRIS Y TTERLIGARE VAR CIRCLE K,
VILKET BIDROG TILL 22 PROCENT
MER I INTÄKTER JÄMFÖRT MED

1 MILJON
KRONOR

GÅVOR OCH BIDRAG
GÖR HELA SKILLNADEN

B

RIS VERKSAMHET BYGGER uteslutande på intäkter från
företag, privatpersoner, fonder och bidrag. Pengarna vi
får in står i direkt relation till vår kapacitet att stödja
barn samt att driva barnrättsfrågor.

KONKURRENSEN ÄR HÅRD. Allt fler aktörer, många av dem
betydligt större och mer resursstarka än Bris, är beroende
av månadsgivare och sponsorer. För att möta utvecklingen
lägger vi stor kraft på att förfina våra insamlingsmetoder, och
ständigt testa nya vägar. Vi jobbar också kontinuerligt med att
anpassa kommunikationen till olika målgrupper utifrån deras
olika intressen och perspektiv. På så sätt kan vi skapa större
engagemang – och få in mer pengar.
EN ANNAN UTMANING är missuppfattningen att Bris är en statlig
myndighet som finansieras med skattemedel. Den felaktiga bilden, som vi stöter på titt som tätt, kan sannolikt kopplas till att
Bris är en känd och väletablerad organisation. Men den höga kännedomen och trovärdigheten måste omsättas till intäkter. Därför
handlar en stor del av insamlingsarbetet om att berätta om allt vi
gör och få människor att förstå att vi behöver pengar för att kunna
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ha kuratorer som svarar när barn och unga kontaktar oss.
VÅRT FOKUS UNDER 2018 var att intensifiera insamlingen från
privatpersoner, främst genom att öka antalet månadsgivare.
Målet är att bygga en större och tryggare plattform – ju fler
månadsgivare desto mindre sårbara blir vi för plötsliga förändringar i andra givargrupper. Satsningen ligger i linje med Bris
långsiktiga mål om att huvuddelen av intäkterna ska komma
från privatpersoner 2021. I slutet av året kunde vi konstatera
att satsningen givit mycket gott resultat – antalet månadsgivare hade ökat med hela 76 procent.
INSAMLINGSARBETET RIKTAT MOT FÖRETAG tog fasta på att
allt fler sponsorer vill synliggöra sitt samhällsengagemang
och engagera medarbetare. Vi lade stor kraft på att utveckla
och skapa nya samarbetsformer utifrån sponsorernas förändrade behov och önskemål. Parallellt satsade vi på att utveckla och bättre anpassa våra erbjudanden till potentiella
och nya supportrar. Båda dessa satsningar ledde till fler och
fördjupade kontakter med företag på olika intäktsnivå, och
ytterst till bättre insamlingskampanjer.
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Många privatpersoner valde att starta egna insamlingar till Bris via
Facebook, vilket gav oss drygt 1 miljon kronor under året. Det blev dessutom enklare för människor att bli månadsgivare via digitala kanaler,
tack vare annonsering med direktrespons till bris.se. Satsningen gav
goda resultat och fortsätter under 2019.

500
tusen
kronor

JULKAMPANJEN, DÄR VÅR
AMBASSADÖR CHARLOTTE KALLA
lyfte frågan om psykisk ohälsa och
uppmanade företag att ge årets julgåva till Bris, var mycket lyckosam.
Satsningen gav 500 000 kr.

2017. ÄVEN KAPPAHL VALDE ATT
GÖRA BRIS SYNLIGARE I FLERA
KAMPANJER, MED ÖKADE INTÄKTER
SOM RESULTAT.

490
NYA MÅNADSGIVARE

För första gången i Bris historia
testade vi att värva nya månadsgivare genom att knacka dörr. Aktiviteten
togs mycket väl emot och gav 490
nya månadsgivare, snuddande nära
målet på 500. Satsningen kommer att
fortsätta under 2019.
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Circle K är en av Bris huvudsponsorer. Sedan 2013 har företaget, tillsammans med sina
kunder, samlat in över 13,7 MILJONER KRONOR till Bris.
– Nyckeln är det interna engagemanget. Våra medarbetare ger det lilla extra för att
aktiviteterna ska bli så bra som möjligt, och är verkligen stolta över att vi sponsrar Bris,
säger MARIA PHILIPSON, kommunikationschef på Circle K i Sverige.

13,7

miljoner

“NYCKELN ÄR VÅRA
ENGAGERADE MEDARBETARE”
Ni har samarbetat med Bris i flera år – hur utmärkte sig 2018?
– Det har varit ett bra år! Vi tog samarbetet ett steg längre
med nya kampanjer och aktiviteter. Bland annat introducerade
vi ”Bristanken”, en kampanj där 50 öre per liter av vårt premiumdrivmedel milesPLUS gick till Bris under en helg. Vi genomförde ”Bristvätten”, med nära två miljoner insamlade kronor,
och genererade en hel del pengar via ”Brispanten” på våra 297
stationer. Det totala bidraget 2018 blev 2,8 miljoner kr, vilket
motsvarar fyra och en halv heltidsanställda kuratorer hos Bris.
Vilken respons har ni fått från kunderna?
– Vi märker tydligt att Bris arbete för barn och unga engagerar – våra kunders vilja att bidra är stor. Dessutom är våra
medarbetare väldigt engagerade, och det är en framgångsfaktor när vi genomför våra kampanjer. När säljarna på våra
stationer berättar om Bris arbete så väljer kunderna oftast de
produkter som innebär att man är med och bidrar.

FOTO: Circle K

Hur kommer ni att utveckla samarbetet under 2019?
– Vi kommer att fortsätta utveckla idéer kring hur vi kan
skapa engagemang till förmån för Bris viktiga arbete. Kommande kampanjer kommer att omfatta ännu fler av de kategorier
som ingår i vårt erbjudande, exempelvis kaffe och fika.

“JAG VILL BIDRA TILL
ATT FLER BARN FÅR EN
TRYGGARE UPPVÄXT ”
Stefan Boberg, 48, från
Nacka är månadsgivare
hos Bris sedan drygt
15 år. Drivkraften är
att få vara med och ge
barn möjlighet till en
bättre framtid.
– Känslan att jag
faktiskt är med och
bidrar till en tryggare
uppväxt för barn och
unga räcker för mig.

Vad är ditt råd till andra företag som funderar på att
engagera sig som sponsor?
– När Circle K 2013 bestämde sig för att börja samarbeta
med en organisation så fick medarbetarna vara med och rösta.
Valet föll på Bris. För oss har det varit otroligt framgångsrikt
med ett internt engagemang. Vi ser hur kollegorna ger det lilla
extra för att aktiviteterna ska bli så bra som möjligt, och att
man verkligen är stolt över att vi sponsrar Bris. Så mitt bästa
råd är att engagera alla medarbetare. Det man får tillbaka är
något utöver det vanliga.

Det finns mängder av ideella organisationer att stödja, hur kommer det sig att du
väljer just Bris?
– Jag vill bidra till att fler barn får en
tryggare uppväxt, eftersom det i sin tur
kan bidra till ett bättre samhälle och en
bättre framtid. En annan viktig anledning
till att jag väljer Bris är de lokala och nära
insatserna de gör för barn och unga, det
känner jag varmt för. Det i kombination
med Bris engagemang på andra plan,
exempelvis politiskt och i olika nätverk,
tycker jag är helt fantastiskt.

ATT FÅ KONTAKT MED EN
PROFESSIONELL KURATOR
SOM LYSSNAR OCH BRYR
SIG NÄR DET ÄR SOM
SVÅRAST MÅSTE BET YDA
OERHÖRT MYCKET.

Är det någon del av Bris verksamhet som
du tycker är särskilt viktig?
– Om jag måste välja så säger jag stödverksamheten för barn och unga, som ju
även finns för föräldrar. Att få kontakt
med en professionell kurator som lyssnar
och bryr sig när det är som svårast måste
betyda oerhört mycket.
Vad får du ut personligen av att stödja
Bris? Vad tycker du att du får tillbaka?
– Det är känslan att jag får vara med
och bidra till en tryggare uppväxt för barn
och unga. Mer än så behöver jag inte. Men
som givare får jag även mycket information och insyn i det konkreta arbetet och
det är också bra. De gör ett viktigt jobb
och uppnår fantastiska resultat.
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insamlade kronor
sedan 2013
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52,6
miljoner
insamlade kronor
totalt

2018 - VÅRT STARKASTE
INSAMLINGSÅR NÅGONSIN
INSAMLING FRÅN ALLMÄNHETEN:
VARAV:

2018

14,5 Mkr

17,4 Mkr

SPONTANA GÅVOR:

2,5 Mkr

4,2 Mkr

MINNES- OCH HÖGTIDSGÅVOR:

0,9 Mkr

1,1 Mkr

STORA GÅVOR (ÖVER 20 000 KR):

0,2 Mkr

2 Mkr

0,8 Mkr

14,9 Mkr

20,8 Mkr

20,3 Mkr

ARV:
INSAMLING FRÅN FÖRETAG:

exkl. arv.

exkl. arv.

Nya kanalen ”Egen insamling” på Facebook
genererade ca 1 miljon kr.
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SVENSK INSAMLINGSKONTROLL
kontrollerar Bris PlusGiro för
att säkerställa att insamlade
medel används på rätt sätt
och att minst 75 procent av
intäkterna går till ändamålet.
Övriga 25 procent går till
administration och till det
insamlingsarbete som syftar
till att Bris ska kunna hjälpa
ännu fler barn.

FOTO: Steven Kim - Unsplash
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2018

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Organisationsnummer 802013-3420
Styrelsen och generalsekreteraren för
Bris - Barnens rätt i samhället avger härmed
årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Bris vision är att varje barn känner till sina rättigheter och lever
i ett samhälle där rättigheterna tillgodoses.
VÅRT SYFTE
Barnens rätt i samhället (Bris) är en barnrättsorganisation som
syftar till att stärka barnets rättigheter och förbättra barns och
ungas livssituation. Bris främsta målgrupp är barn och unga
under 18 år. Utgångspunkten för Bris arbete är efterlevnaden
av varje barns mänskliga rättigheter. Bris ska vara tillgängligt för
varje barn som uttrycker ett behov av hjälp och särskilt bistå
barn och unga i utsatta situationer.
Bris är en ideell medlemsorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet utgår från FN:s
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och
barnsynen i denna.
VÅR VERKSAMHET OCH VERKSAMHETSIDÉ
Sedan 1971 har Bris outtröttligt kämpat för varje barns rätt att
må bra. Vi gör det genom att ge stöd till barn och unga, mobilisera samhället samt påverka politiker och beslutsfattare genom
att göra barns röster hörda.
Bris kuratorer erbjuder stödsamtal till barn under 18 år,
varje dag året runt, utifrån barnets behov. Vi ger råd och stöd
via digitala kanaler. Bris har också kuratorer som arbetar med
gruppstöd för barn i särskilt utsatta situationer, exempelvis barn
som bor i familjehem, barn som drabbats av självmord i familjen
och barn som nyss har kommit till Sverige och bär med sig traumatiska upplevelser. Vi stödjer viktiga vuxna runt barn genom
Bris vuxentelefon, samt genom föreläsningar och material om
vad du som vuxen kan göra för att vara ett stöd för barn.
För att stärka barnets rättigheter krävs att civilsamhället,
kommuner och myndigheter arbetar tillsammans. Hösten 2016
startade Bris nätverk, en mötesplats där professionella vuxna
runt barn utbyter erfarenheter och tar del av ny forskning och
kunskap. Nätverket samlar nu 3 700 medlemmar.
Bris bedriver förändring och gör barndomen och samhället
bättre för alla. Bris påverkansarbete handlar om att stärka
barnets rättigheter juridiskt och i praktiken. Vi lyfter barns
röster till politiker och beslutsfattare. Fyra av tio samtal till Bris
handlar om psykisk ohälsa. Att bryta trenden med den ökande
psykiska ohälsan är därför en av Bris viktigaste påverkansfrågor.
Bris är en medlemsorganisation som växer. Antalet medlemmar är nu 6 229. Kongressen är Bris högsta beslutande organ
som bland annat fattar beslut om Bris långsiktiga plan och utser
styrelse. Bris verksamhet möjliggörs genom medlemskap och
gåvor och bidrag från privatpersoner, företag och andra organisationer, samt av bidrag från stat, kommun och landsting.
Genom att arbeta för en förbättrad hälsa för barn och unga
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bidrar Bris också till FN:s mål om en hållbar och fredlig utveckling, Agenda 2030.
116 111 & CHI
Numret till Bris är ”116 111” som är ett internationellt stödnummer
inom Europa för barn som behöver stöd och skydd. Numret ska gå
till en organisation i varje land som har resurser och kunskap att
hjälpa barn. Numret ska vara gratis och barnet ska kunna få vara
anonymt om hen vill. Bris är Sveriges officiella 116 111-linje.
Bris är medlem i CHI (Children Helpline International), som
är ett globalt nätverk med stödlinjer över hela världen som
omfattar 178 hjälplinjer för barn i 146 länder. Tillsammans tar
nätverkets hjälplinjer emot över 20 miljoner samtal från barn
och unga som är i behov av vård och skydd varje år. Bris var
med och startade nätverket 2003 och är den enda svenska
barnrättsorganisationen med medlemskap i CHI.

MÅL- OCH ÄNDAMÅLSUPPFYLLELSE
Bris förbättrar barndomen och skapar ett bättre samhälle
genom att stödja barn, mobilisera samhället och påverka
beslutsfattare genom att göra barns röster hörda.
STÖDJA – SÅ SKAPAR DET ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
Att våga ta första steget mot ett bättre mående kan för många
vara ett övermäktigt kliv. Varje gång ett barn kontaktar Bris
finns våra kuratorer som lyssnar, stöttar och stärker barnet, och
hjälper dem vidare när det behövs. Under 2018 hade Bris 26 746
kurativa kontakter med barn och unga. Samtalen till Bris har ökat
under flera år i rad, under 2018 var ökningen drygt 2 procent
jämfört med året innan.
Samtalen syftar till att ge barnet möjlighet att hantera
och förstå sin situation. Ett annat syfte är att ge barnet en
positiv erfarenhet av att söka stöd hos en vuxen, vilket ofta
saknas. När barnet befinner sig i en utsatt situation kan Bris
kuratorer hjälpa vidare till andra stödfunktioner i samhället.
Under 2018 har Bris hänvisat barn till vidare hjälp i drygt en
tredjedel av de kurativa kontakterna. I några av samtalen
får Bris kuratorer uppdrag av barnet att företräda barnet i
kontakt med olika myndigheter (oftast socialtjänsten). På
detta sätt kan ett samtal till Bris vara början på en långsiktig
förändring av ett barns livssituation.
Bris når även många barn med information och råd i digitala
kanaler. På bris.se och i Bris sociala medier kan barn och unga
läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen.
Trygga vuxna är det viktigaste skyddsnätet för barn som
har det svårt. Bris vuxentelefon – om barn finns för att ge råd
och stötta vuxna i barns närhet. Varje år besvaras över två
tusen samtal. I Bris digitala kanaler finns även information och
råd till vuxna. Under 2018 har Bris samarbetat med Prinsparets stiftelse kring ”Handbok för nätföräldrar” som i februari
2019 skickas ut till alla föräldrar i Sverige som har ett barn
som fyller 10 år under året.
ETT SAMTAL GÖR SKILLNAD
Varje samtal gör skillnad för det enskilda barnet. Bris kuratorer använder samtalsmetodik som bygger på forskning och
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beprövad erfarenhet. Syftet med samtalen är hjälpa barnet att
kunna förstå och hantera sin situation, samt att informera om
barnets rättigheter. Samtalen syftar till att öka barnets känsla
för sitt sammanhang (KASAM) genom att bidra till begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet.1 Den yttersta konsekvensen
av psykisk ohälsa är självmord. Internationella studier har visat
att krislinjer, som Bris 116 111, reducerar risken för självmord.
Bris stödgrupper för barn i utsatta situationer innebär
att barnet får möjlighet att dela och ta emot stöd från
andra barn med liknande erfarenheter under trygga omständigheter. Fokus i arbetet är att barnen som deltar ska
få ökad kunskap och förståelse för sin livssituation samt
verktyg för att hantera sitt liv på kort och lång sikt. Det är
ett sätt att långsiktigt tillgodose varje barns rätt till psykisk
hälsa och förebygga psykisk ohälsa över tid. Under 2018 har
Bris genomfört 75 (59, 2017) stödgruppstillfällen och åtta
(sex, 2017) stödhelger.
Varje barn har rätt till en vuxen som ser, förstår och
agerar för barnets bästa. Bris arbetar därför för att vuxna
runt barn får kunskap om angelägna frågor för att kunna agera
för barnets bästa. Vi föreläser för vuxna i miljöer där barn
vistas, som lärare, skolkuratorer, socialsekreterare och andra
professionella i hur man kan samtala med barn och unga. I ett
samarbete med Riksidrottsförbundet om en tryggare och mer
inkluderande idrott har vi utbildat idrottsledare och tagit fram
materialet ”Barnens spelregler” om varje barns rätt till en
trygg idrott, fri från övergrepp och kränkningar, som lanserades i januari 2018.
MOBILISERA – SÅ FÖRÄNDRAR DET SAMHÄLLET
Bris är en rörelse för barnets rättigheter. Vi arbetar ständigt
för att förändra samhället så att barn kan växa upp i frihet och
trygghet. Bris nätverk är en samlingsplats för professionella
om barnets rättigheter som idag samlar 3 700 personer. Under
året har nätverket haft tio nätverksträffar runt om i landet med
föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.
Nätverksträffarna hålls en gång på våren och en gång på
hösten. Under 2018 har Bris nätverksträffar bland annat fokuserat på hur vi kan få en skola som främjar psykisk hälsa samt vad
det kan innebära att barnkonventionen blir lag.
Den långsiktiga målsättningen är att genom nätverket sprida
kunskap om barnrätt och vuxnas handlingsberedskap när ett
barn far illa eller på annat sätt behöver stöd.
Bris volontärer har under året delat ut Bris valmanifest med
bland annat krav på att ge högsta prioritet till arbetet med att
bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan i Sverige.

”Samtal med barn och ungdomar”, Iwarsson Gothia förlag 2007. ”Samtal i skolan”,
Iwarsson Gothia förlag 2014, ”Du behövs som vuxen” Iwarsson Gothia förlag 2016.
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PÅVERKA – SÅ STÄRKER DET BARNETS RÄTTIGHETER
1971 föddes Bris i revolt och protest mot barnaga. Tack vare att
en grupp människor slöt upp bakom kampen för barns rättigheter, blev Sverige först i världen med ett förbud åtta år senare.
Vi är lika outtröttliga, då som nu. Vi arbetar varje dag för ett
bättre samhälle genom att förmedla barns röster till politiker
och andra beslutsfattare som har möjlighet att förbättra barns
livsvillkor. Genom att vara en stark röst och genom långsiktigt
påverkansarbete säkerställer vi barnets rättigheter i praktiken.
Bris är mer synligt i den politiska debatten än någonsin. Under
2018 omnämndes Bris 3 463 (3 206, 2017) gånger. Vi släppte två
rapporter som bygger på barns röster och aktuell forskning, om
barns psykiska ohälsa och skolans roll för barn som flytt.
Den 13e juni röstade riksdagen ja till barnkonventionen som
lag. Bris har varit rådgivande i expertgruppen till utredningen
och sitter även med i regeringens barnrättsdelegation. Vi har
en kontinuerlig dialog med både ministrar och parlamentariker i
aktuella barnrättsfrågor.
Under nästan fyra decennier har den psykiska ohälsan ökat
bland barn och unga. Under Almedalsveckan 2017 lämnade Bris
generalsekreterare därför över 10 000 namnunderskrifter till
regeringen i upproret #psykbryt. Under valrörelsen 2018 fortsatte Bris med arbetet att sätta barnrättsfrågorna högre upp på
den politiska dagordningen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Bris verksamhetsutveckling drivs i stor utsträckning i projektform. Under 2018 beviljade Postkodlotteriet 9,6 mkr till ett
projekt där Sveriges stadsmissioner och Bris tillsammans ska
utveckla skyddade boenden med barnperspektiv. Projektet
är treårigt.
Under 2018 har Bris fortsatt att driva två treåriga projekt
som båda påbörjades under 2017. Familjen Erling-Perssons
stiftelse finansierar projektet Tillsammans för barn som flytt
som innebär att Bris driver stödgrupper för barn i migration,
och sprider metoderna till kommuner i Sverige. Allmänna
Arvsfonden finansierar ett projekt om inkludering av barn i
migration inom idrotten.
Bris driver även ett tvåårigt projekt om att bryta utanförskap och segregation. Projektet finansieras av Vinnova
och löper tom november 2019. Bris skapar i samverkan med
Göteborgs stad två s.k. ”innovationslabb”, ett med barn och
ett med vuxna, för att hitta lösningar för att öka tryggheten
och bryta utanförskapet bland unga i Tynnered i Göteborg.
Kunskapen ska sedan spridas till andra kommuner i Sverige.
Som en del i att öka den internationella samverkan har
Bris under året träffat organisationen C-SEMA som driver en
nationell hjälptelefon för barn i Tanzania. Inför 2019 har organisationerna sökt om projektmedel för att kunna fördjupa
samarbetet.
I december 2018 beviljade Jämställdhetsmyndigheten Bris
1 mkr. Projektet Bryta tystnaden är ett led i Bris jämställdhetsarbete, då vi vill förändra attityden hos killar om att söka
samtalsstöd.
Bris fick i juli ett arv på 10,6 mkr. Detta var ett arv som
Bris inte kände till och hade därför inte budgeterat för intäkten. Totalt är intäkterna från arv under 2018 14,9 mkr. Under
2017 var det 0,8 mkr. Det har inte varit möjligt att på ett
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ansvarsfullt sätt öka aktiviteterna under året motsvarande
den oväntade intäktsökningen, varför Bris gör ett stort
överskott 2018.
FÖRETAGSSAMARBETEN
Svenska Postkodlotteriet är en av Bris viktiga samarbetspartners.
Postkodlotteriet har sedan 2007 gett ett stöd till verksamheten
på över 160 miljoner kronor. Bris har också flera samarbeten
med företag som stödjer verksamheten, som Circle K, Comviq,
Fastighetsbyrån, KappAhl och Volkswagen. Bris företagssamarbeten står för knappt hälften av insamlade medel.
Tack vare projekt, företagssamarbeten, gåvor samt bidrag
som Bris har fått under 2018 har Bris kunnat nå fler barn och
utbildat viktiga vuxna runt barn. Att ett antal personer dessutom tänkt på Bris i sin sista vilja ger Bris en bra ekonomisk grund
inför det fortsatta arbetet med att stödja, mobilisera
och påverka för att stärka barnets rättigheter.

representant till Bris granskningsutskott (nedan). Varje
region har även ett regionråd som vars uppgift är att stötta
regionchefen med kunskap om regionen. Representanter till
regionrådet väljs också vid medlemsmötet. Totalt finns det
ungefär 85 förtroendeposter i Bris.
Bris kansli är förlagt till Stockholm och fem regionala kontor,
i Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå samt Stockholm. Bris och
styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
GRANSKNING
Kongressen utser två revisorer för att granska Bris räkenskaper
och förvaltning. Valda revisorer för innevarande kongressperiod är Ulrika Granholm Dahl, auktoriserad revisor från PwC,
samt Lena Nilsson som förtroendevald revisor.
Kongressen utser även representanter till Bris granskningsutskott som har till uppgift att granska att Bris stadgar efterlevs
samt att beslut som fattas på kongressen genomförs av styrelsen.
Granskningsutskottet består av en representant från varje region.

MEDLEMMAR
Bris är en medlemsorganisation som växer. Allt fler privatpersoner väljer att stödja Bris genom att gå med som medlemmar
eller bli månadsgivare. Bris har de senaste tre åren ökat sitt
medlemsantal och hade 6 229 medlemmar den sista december
2018, jämfört med 5 868 året innan. Drygt 4800 (2700, 2017)
personer valde att stödja Bris med en gåva varje månad.
Medlemsavgiften är 360 kronor per år. För barn kan medlemskap tecknas mot en engångsavgift på 100 kronor som gäller
till och med det året som barnet fyller 18 år.

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
Bris har under året utökat antal tjänster och vid årets slut var
antalet medarbetare 70 (65, 2017). De flesta är kvinnor och
arbetar på kansliet i Stockholm. Bris är medlem i arbetsgivarorganisationen IDEA och tecknar kollektivavtal för samtliga anställda. Bris arbetar aktivt med att skapa en hållbar arbetsmiljö
och följer löpande upp arbetsmiljön på individ-, team- och
organisationsnivå. Det sker genom dialog med medarbetarna
och genom löpande frågor som ställs till organisationen. Bris
arbetar även aktivt med att kompetensutveckla våra medarbetare och gör årligen en kompetensutvecklingsplan i samband
med vår verksamhetsplanering. Nyckeltal kopplade till personalfrågor analyseras löpande under året.

FÖRVALTNING, STYRNING OCH LEDNING
ORGANISATION
Kongressen som hålls vartannat år är Bris högsta beslutande
organ. Styrelsen är organisationens verkställande organ mellan
kongresserna. Den dagliga verksamheten leds av en generalsekreterare som utses av styrelsen. Sedan den 9 mars 2016 är
Magnus Jägerskog Bris generalsekreterare.
Bris är indelat i regioner. Det år som Bris har kongress hålls
ett medlemsmöte i varje region. På medlemsmötet väljs
bland annat kongressombud som närvarar och har rösträtt
på kongressen. På medlemsmötet väljs även representant
till Bris nationella valberedning vars uppgift är att föreslå
ledamöter till styrelsen samt att föreslå val av revisorer och
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FINANSIELLA INSTRUMENT
BRIS STYRANDE ORGAN:
- Kongress
- Styrelse
- Generalsekreterare

BRIS KONTROLLERANDE ORGAN:
- Auktoriserad revisor
- Förtroendevald revisor
- Granskningsutskott

BRIS STYRELSE
Sedan maj 2017 består Bris styrelse av nedanstående
ledamöter:
ORDFÖRANDE:
Annabella Kraft (tidigare seniorchef och ledarskapsutvecklare Södertälje kommun)
LEDAMÖTER:
Anas Hsissen (grundare av Saleskick)
Carin Grundberg Sandel (grundare av
scouternas Trygga Möten)
Christina Elffors-Sjödin (Ledarskapskonsult)
Helén Strömberg (Fil dr och universitetslektor Umeå
universitet)
Henrik Saxborn (VD Castellum)
Parul Sharma (människorättsjurist)
Rosie Linder (grundare av Peppy Pals)
REGIONALA REPRESENTANTER:
Anders Lindmark, region Syd (Utvecklingssamordnare,
Malmö stad).
Ann Rask Samuelsson, region Väst (Jurist),
vice ordförande
Dietmar Mölk, region Öst (Entreprenör,
Universitetsadjunkt Linköpings universitet).
Sofie Edberg, region Nord (koordinator i nationellt
nätverk för ledning och styrning av hälso- och sjukvård).
Torbjörn Blomhage, region Mitt (Egenföretagare inom
personlig utveckling, stress och krishantering).

FRII:S KVALITETSKOD
Bris är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd)
och tillämpar dess etiska kvalitetskod där nyckelorden är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Vartannat år ska en
extern revisor granska och intyga att organisationen efterlever
koden. Bris följer FRII:s uppdaterade kvalitetskod och Bris
auktoriserade revisor har i september 2018 granskat och intygat
att Bris efterlever koden. Bris senaste effektrapport finns publicerad på Bris hemsida.
SVENSK INSAMLINGSKONTROLL
Bris plusgiro 901504-1 kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll vars
syfte är att övervaka så att insamlingar från allmänhet sker under
betryggande kontroll och att insamlingar inte belastas med oskäliga
kostnader samt att goda marknadsföringsmetoder används.
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VERKSAMHETENS INTÄKTER 2018 (MKR)

Det övergripande målet i Bris kapitalförvaltningspolicy är att
Bris ska placera sina tillgångar på ett etiskt försvarbart sätt
med möjlighet till en god avkastning på lång sikt och till en
så låg kostnad som möjligt. Bris ska placera sina tillgångar i
värdepapper och fonder med låg risk, policyn tillåter endast
placeringar i aktiefonder och räntebärande värdepapper. Aktier
eller andelar som erhålls genom testamente eller gåva och som
inte uppfyller kraven på placering enligt policyn skall avyttras
inom tolv månader.
Kapitalförvaltningspolicyn ses över årligen och finns publicerad
på bris.se.
För närvarande hanterar Bris sina placeringar i egen regi.
Bris riktlinje för eget kapital är att kapitalet ska motsvara minst
6 månaders fasta kostnader och som mest 1 års fasta kostnader.

Medlemsavgifter 2%, 2
Allmänheten 36%, 32
Företag 22%, 20
Svenska Postkodlotteriet 11%, 10

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Eget kapital uppgår vid årets slut till 37,7 miljoner kronor
(26,3 miljoner kronor, 2017). Målet med det balanserade kapitalet
är att det ska motsvara cirka 6 månaders fasta kostnader, vilket
på ett normalår motsvarar cirka 23-28 miljoner kronor. Eftersom
Bris har erhållit större arv än beräknat under året visar 2018 ett
stort överskott. Eget kapital har ökat med överskottet.

Offentliga bidrag 17%, 15
Övriga intäkter 12%, 11

Tkr
Ingående balans 2018

Balanserat
eget kapital

Totalt
eget kapital

26 275

26 275

Årets resultat

11 399

11 399

Utgående balans 2018

37 674

37 674

FRAMTIDA UTVECKLING
RESULTAT OCH STÄLLNING
Årets verksamhetsintäkter uppgår till 90,9 mkr (73,0 mkr, 2017).
VERKSAMHETENS INTÄKTER (MKR)

100

Ändamålskostnaderna ökade med 5,4 miljoner kronor jämfört
med föregående år och uppgick till 61,2 miljoner kronor vilket
är 77 procent (78,3 procent, 2017) av den totala kostnadsmassan. Ökningen beror bland annat på att antalet kuratorstjänster
utökats och projektet Tillsammans för barn som flytt. Det största verksamhetsområdet är Stöd online, följt av Kommunikation,
Opinion och Påverkan.
Årets administrations- och insamlingskostnader i relation till de
totala kostnaderna uppgick till 23 procent (21,7 procent, 2017).

90
80
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Psykisk ohälsa är fortsatt det vanligaste skälet till att barn kontaktar Bris. Samtalen till Bris handlar om alltifrån nedstämdhet till
självskadebeteende och tankar om att ta sitt liv. Ett övergripande
mål för Bris åren 2017–2021 är bidra till att trenden med den växande psykiska ohälsan bland barn och unga bryts.
Bris behöver kontinuerligt metodutveckla stöderbjudandet
och arbeta för en breddning av målgrupper för att kunna stödja
fler barn. Bris behöver förstå vilka arenor de olika målgrupperna
befinner sig på, vilket stöd de behöver och hur man på bästa sätt
kommunicerar med dem. För att nå målet behöver vi bygga fler
relationer och hitta strategiska samarbetspartners.
Bris verksamhet är helt beroende av gåvor från privatpersoner,
företag och andra organisationer. Det är tack vare dessa gåvor
som Bris kan erbjuda barn och unga stöd varje dag, året runt, och
bedriva ett starkt opinions- och påverkansarbete.
Bris ska fortsätta vara rörelsen för ett bättre samhälle för barn.

40
30

FLERÅRSÖVERSIKT

20
Antal medlemmar

10
0
2018

2017

2016

2018

2017

2016

2015

6 229

5 868

4 865

4 387

Antal stödjande kontakter inkl Bris Vuxentelefon

29 072

28 415

26 996

26 379

Verksamhetens intäkter (tkr)

90 944

72 984

62 173

66 937

2015

Basstödet från Postkodlotteriet har minskat med 4 mkr mellan 2015 och 2016 och
ytterligare 4 mkr mellan 2016 och 2017. Samtidigt har bidragsintäkterna ökat mellan
2016 och 2017. Ökningen mellan 2017 och 2018 förklaras främst av arv (14,9 mkr 2018
och 0,8 mkr 2017), samt ett ökat givande från allmänheten i övrigt.

Den största intäktskällan är företagsgåvor och företagssamarbeten 20,3 mkr (20,8 mkr, 2017). Postkodlotteriets basstöd har
varit 10,0 mkr år 2018 och 2017. Insamling från allmänheten är
31,6 mkr (15,3, 2017). Ökningen beror främst på arv som var 14,9
mkr 2018 och 0,8 mkr 2017. Även spontana gåvor och månadsgivandet från privatpersoner har haft en positiv utveckling.
Bidrag uppgår till 24,2 mkr (23,0, 2017) och avser främst offentliga bidrag i form av kommunala verksamhetsbidrag, statsbidrag
via Socialstyrelsen och bidrag från Folkhälsomyndigheten. Posten avser även projekt, som till exempel Tillsammans för barn
som flytt som finansieras av Familjen Erling-Perssons stiftelse.
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RESULTATRÄKNING, tkr

BALANSRÄKNING, tkr
Not

2018

2017

Verksamhetsintäkter

Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR

Medlemsavgifter

Anläggningstillgångar

2 164

1 977

Gåvor

3

63 715

47 225

Bidrag

3

24 193

22 962

843

657

Balanserade utgifter

30

163

Summa imm anläggningstillgångar

90 944

72 984

Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

Immateriella anläggningstillgångar
8

1 506

1 970

1 506

1 970

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Verksamhetskostnader

4,5

Ändamålskostnader

-61 200

-55 833

Finansiella anläggningstillgångar

Insamlingskostnader

-13 374

-10 902

Övriga långfristiga fordringar

Administrationskostnader

-4 945

-4 525

-79 519

-71 260

11 425

1 724

Summa verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

9

Summa matrl anläggningstillgångar

Resultat från finansiella investeringar

10

Summa fin anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

51

-

51

-

1 874

2 380

Omsättningstillgångar

Kundfordringar

81

232

11

2 401

360

12

2 286

4 608

4 768

5 200

24 057

10 500

Kassa och bank

21 268

20 489

Summa omsättningstillgångar

50 093

36 189

51 967

38 569

Övriga fordringar

poster

6

33

97

Räntekostnader och liknande resultatposter

7

-60

0

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Summa kortfristiga fordringar

-26

97

11 399

1 820

Kortfristiga placeringar
Årets resultat

410
410

Kortfristiga fordringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultat-

Summa resultat från finansiella investeringar

317
317

13

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat kapital

37 674

26 275

Summa eget kapital

37 674

26 275

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

14

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

7

15

4 758

4 603

4 392

3 459

743

651

4 400

3 581

Summa kortfristiga skulder

14 293

12 294

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

51 967

38 569
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NOTER

BALANSRÄKNINGEN

NOT 1 Redovisningsprinciper
Bris redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer
med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning. Redovisningsprinciperna är
oförändrade mot föregående år.

Eget kapital
I de fall när givare eller donator bestämt att medel ska användas
till särskilda ändamål, eller styrelsen beslutat att medel ska
användas på ett särskilt sätt, klassificeras dessa som ändamålsbestämda medel. Dessa redovisas som en del av eget
kapital i balansräkningen. När organisationen belastas med
kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen.
Upplösning sker därefter av för ändamålet avsatta medel under
eget kapital med motsvarande belopp.

RESULTATRÄKNINGEN
Verksamhetsintäkter
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget
har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess
villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits
för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår
som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
När Bris tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde
utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är det en gåva
eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls
därför att Bris uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor
och om Bris har en skyldighet att återbetala till motparten om
villkoren inte uppfylls är det ett erhållet bidrag. Är det inget
bidrag är det en gåva.
Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas
till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Erhållna gåvor redovisas
netto, det vill säga efter avdrag för de direkta kostnader som
kan uppkomma vid försäljning av en tillgång.
Medlemsintäkter avser inbetalning av medlemsavgift från
organisationens medlemmar. Avgiften periodiseras inte, utan
intäktsförs vid inbetalning. Medlemsavgiften bestäms av
kongressen. Intäkter under rubriken ”Nettoomsättning” avser
i första hand kurs- och konferensavgifter vid utbildningar som
organisationen anordnar, som är en del av ändamålet med
verksamheten att sprida kunskap och information.
Verksamhetskostnader
Kostnaderna för verksamheten har delats upp i enlighet med
FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning i ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.
Ändamålskostnader avser kostnader som har direkt samband
med att uppfylla Bris ändamål enligt dess stadgar. Det omfattar
kostnader för stödverksamheten, projekt, kommunikation/opinion/påverkan samt kunskapsspridning.
Insamlingskostnader är sådana kostnader vars syfte är att
generera externa intäkter i form av insamlade medel och gåvor
från privatpersoner och företag.
Administrationskostnader omfattar revision, samt kostnader
förknippade med förtroendemannaorganisationen, till exempel
kongressen samt central administration och ledning för hela organisationen. Arbete med bidrags- och projektansökningar ingår
också i administrationskostnaderna.
Gemensamma kostnader för bland annat data, telefoni och
viss administration har fördelats ut på de olika delarna i förhållande till antalet anställda inom respektive verksamhetsområde
samt resursutnyttjande.
Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella,
det vill säga leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala
avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda
utför tjänster.

Årsberättelse 2018

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas
till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan.
Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Avskrivning sker linjärt över
tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Balanserade utgifter
för programvara och hemsida, samt inventarier, skrivs av under
fem år. Inköp av datorer kostnadsförs direkt.
Omsättningstillgångar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Kortfristiga innehav i aktier och
andelar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet eller
marknadsvärdet vid balansdagen. Vid värderingen tillämpas
portföljmetoden (kollektiv värdering).
Övrigt
Om inte annat anges är alla belopp angivna i tusentals kronor.
NOT 2 Uppskattningar och bedömningar
Det finns inga bedömningar som har betydande effekt på de
redovisade beloppen i årsredovisningen. Det finns heller ingen
osäkerhet i uppskattningarna som innebär en betydande risk
för väsentliga justeringar av värden i balansräkningen under
nästa år.
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NOT 4 Medelantalet anställda, personalkostnader
och arvoden till styrelsen

NOT 3 Insamlade medel
Gåvor som redovisats i resultaträkningen

2018

2017

Insamlade medel
Allmänheten

MEDELANTALET ANSTÄLLDA
31 579

15 271

Företag*

20 263

20 815

Postkodlotteriet

10 000

10 000

0

190

1 873

949

63 715

47 225

Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder
Summa

*) Erhållna tjänster från Comviq/Tele2 har redovisats som en intäkt i resultaträkningen till ett värde om totalt 1 988 tkr (1 996 tkr, 2017).

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Det är svårt att värdera vissa gåvor. Det gäller till exempel
annonsutrymme och konsulttjänster. Nedan har vi uppskattat
värdet av gåvor som inte redovisats i resultaträkningen.

2018

2017

Totalt

Varav män

Totalt

Varav män

67

13

60

11

Antal anställda

KÖNSFÖRDELNING BLAND STYRELSELEDAMÖTER OCH
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE				
2018

2017
Varav
män

Antal på
balansdagen

Varav
män

13

5

13

5

8

1

8

1

Generalsekreterare och
ledningsgrupp

2017

2 250

3 940

Antal möten

Insamlade medel (upskattade belopp)
Annonser och byråarvoden
Övrigt
Summa insamlade medel

Bidrag som redovisats som intäkt

560

600

2 810

4 540

2018

2017

1827

1 037

Insamlade medel
Allmänna Arvsfonden
Erling Persson
Projektbidrag från Postkodlotteriet

5357

2 246

394

4 146

Andra organisationer

1554

1 405

Summa insamlade medel

9 131

8 835

Offentliga bidrag
Socialstyrelsen

4 250

3 400

Folkhälsomyndiheten

2 040

2 288

Övriga statliga bidrag

1 623

1 026

Kommuner

5 740

6 029

Landsting/regioner/länsstyrelser

1 342

1 353

Lönebidrag
Summa offentliga bidrag

67

31

15 062

14 127

Styrelsen fr.o.m kongressen 2017

Närvarande

Ej närvarande

Totalt

5

0

5

Anas Hsissen (ledamot)

2

3

5

Anders Lindmark (region Syd)

4

1

5

Ann Rask Samuelsson (region Väst)

5

0

5

Annabella Kraft (ordförande)

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Bidrag som redovisats som intäkt
Summa insamlade medel

9

24 193

22 962

0

Summa

-60

0

BALANSERADE UTGIFTER FÖR WEBB OCH MEDLEMSREGISTER

Ingående anskaffningsvärde
Årets aktiverade utgifter

Årets bidrag

0

859

2 690

2 690

-368

0

0

-368

-368

-368

2 322

2 322

2017

Ingående avskrivningar

-352

0

3768

3 150

Årets avskrivning

-464

-352

4631

6 781

Utgående ackumulerade avskrivningar

-816

-352

0

0

8 400

9 931

1 506

1 970

5

1-5 år

Dietmar Mölk (region Öst)

5

0

5

Senare än 5 år

Helén Strömberg

3

2

5

Henrik Saxborn

4

1

5

Parul Sharma

5

0

5

Rosie Linder

4

1

5

Sofie Edberg (region Nord)

3

2

5

Torbjörn Blomhage (region Mitt)

2

3

5

Marcus Gyllestål (ersättare Väst)

1

Summa

Utgående redovisat värde

NOT 9 Materiella anläggningstillgångar

Avtalen om lokalhyror har olika slutdatum och sträcker sig
som längst till 2021.

INVENTARIER OCH INSTALLATIONER

NOT 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ingående anskaffningsvärde

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER		
2018

2017

Räntor

2018

2017

33

35

0

62

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2018

2017

1 003

1 003

113

0

1 116

1 003

-399

Realisationsresultat vid försäljningar

Löner och andra ersättningar:
26
943

8

av kortfristiga placeringar

832
25 247

4 540

Sociala kostnader

12 583

11 553

9 131

8 835

Varav pensionskostnader generalsekreteraren

75 656

60 600

Summa

33

97

Ingående avskrivningar

-593

Årets avskrivning

-206

-194

Utgående ackumulerade avskrivningar

-799

-593

317

410

Utgående redovisat värde

Varav pensionskostnader övriga anställda

2017
1 831

2018

5

Generalsekreterare

Ingående bidrag

2018
2 690

Inom 1 år

0

26 086

47 225

-58

Netto anskaffningsvärde

0

31 287

2 810

placeringar

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

5

30 318

63 715

0

Nedskrivning av kortfristiga

Utgående ackumulerade bidrag

5

Övriga anställda och uppdragstagare
2017

2017

-2

NOT 5 Leasing
Bris leasar framförallt fem stycken kontorslokaler samt
kontorsmaskiner. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till
3 637 tkr (3 401 tkr, 2017).

Christina Elffors Sjödin

Totala löner och ersättningar

2018

Avtal om avgångsvederlag
Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Bris har träffat ett avtal med nuvarande generalsekreterare om en uppsägningstid på 6 månader vid uppsägning
från arbetsgivarens sida.

Carin Grundberg Sandell

Styrelse
Summa bidrag

2018
Räntekostnader

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
UPPGIFT OM STYRELSENS DELTAGANDE PÅ STYRELSEMÖTEN UNDER ÅRET

2018

NOT 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

NOT 8 Immateriella anläggningstillgångar

Antal på
balansdagen
Styrelseledamöter

Ideellt arbete
Bris har under 2018 haft 85 förtroendeposter, bland annat
styrelseledamot, suppleanter, revisor, valberedning och regionråd. Utöver dessa förtroendeposter har ca 150 volontärer
(ca 30, 2017) tillsammans med regionråden ideellt bidragit
med informationsspridning vid olika events runt om i landet,
administrativa volontäruppdrag samt uppdrag med insamlingssyfte. Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst har
utbetalts till styrelsen om totalt 26 tkr (8 tkr, 2017). Värdet av
övriga ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

161

147

3 224

3 388
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NOT 10 Övriga långfristiga fordringar

2018

2018

2017

2017

Bokfört
värde

Markn.
värde

Bokfört
värde

Markn.
värde

2 645

2 887

2 000

2 194

925

875

700

804

1 890

1 890

1 500

1 499

DEPOSITIONER FÖR HYRESKONTRAKT
2018

2017

-

-

Nordea Global Stars

Inbetalt

51

-

Nordea Emerging Stars

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

51

-

Nordea Bostadsobl.fond

Utgående redovisat värde

51

-

Ingående anskaffningsvärde

Nordea Nordic Fund
Nordea Stratega ränta
Nordea Swedish Stars
KPA Etisk Blandfond

NOT 11 Övriga fordringar
ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Andel i brf erhållen via arv för försäljning

2018

2017

1 200

-

Arv

800

Nedlagda projektkostnader

394

Övriga fordringar
Summa

899

700

734

6 226

4 900

4 927

910

825

700

722

1 851

1 775

SPP Grön Obligationsfond

2 864

2 856

Swedbank Robur Realräntefond

2 864

2 858

Cicero Avkastningsfond

2 864

2 851

Handelsbanken A aktie*

115

115

24 057

24 057

Summa

7

360
360

10 500

2017

2018

2017

1 862

1 894

Allmänna Arvsfonden, projektbidrag

783

933

1 747

532

943

855

Övriga

Upplupna bidrag/företagssamarbeten

624

3 113

Summa

Övriga poster

718

640

2 286

4 608

0

100

4 392

3 459

NOT 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöner

2018

2017

1 033

906

Upplupna sociala avgifter

1 161

996

Förutbetalda kommun- och landstingsbidrag

944

989

Övriga poster
Summa

Ann Rask Samuelsson			

Carin Grundberg Sandell

				
Christina Elffors Sjödin			Dietmar Mölk				Helén Strömberg
					

Erhållna ej utnyttjade statliga bidrag

Förutbetalda hyror

					
Annabella Kraft				Magnus Jägerskog 				Anas Hsissen
Ordförande				Generalsekreterare			

10 880

NOT 14 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

Fam. Erling Persson stift., projektbidrag

			
					
					

			
Anders Lindmark				
					

*Aktier erhållna via arv i december 2018.

2 401

2018

910
6 219

-

NOT 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa

Stockholm den 3 april 2019

NOT 13 Kortfristiga placeringar

1 262

690

4 400

3 581

NOT 16 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

				
Henrik Saxborn				Parul Sharma				Rosie Linder

				
					
Sofie Edberg				Torbjörn Blomhage			
					
					
					
					
Vår revisionsberättelse har avgivits den 9 april 2019.
		
					

				
Ulrika Granholm Dahl			
Auktoriserad revisor			

					
Lena Nilsson			
Förtroendevald revisor
		

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.
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ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING

REVISIONSBERÄTTELSE
Till kongressen i Bris - Barnens rätt i
samhället, org.nr 802013-3420
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bris - Barnens
rätt i samhället för år 2018.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning
per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att kongressen fastställer resultat- och
balansräkningen för föreningen.
GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda
revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för
den andra informationen. Den andra informationen består av
separat avgiven Verksamhetsberättelse för 2018.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
STYRELSENS OCH GENERALSEKRETERARENS ANSVAR
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och

13

generalsekreteraren för bedömningen av föreningens förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
och generalsekreteraren avser att likvidera föreningen, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.
DEN AUKTORISERADE REVISORNS ANSVAR
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
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revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra
att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.

bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet.

Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.

Stockholm den 9 april 2019

DEN FÖRTROENDEVALDA REVISORNS ANSVAR
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger
en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Lena Nilsson
Ulrika Granholm Dahl		
Förtroendevald revisor
Auktoriserad revisor		
							

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Bris - Barnens rätt i
samhället för år 2018.
Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
GRUND FÖR UTTALANDE
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
REVISORERNAS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella
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EFFEKTRAPPORT
Barnens rätt i samhället (Bris) är en rörelse för barnets rättigheter som växer. I över 45
år har vi kämpat för varje barns rätt att må bra. Genom att stödja barn och unga, mobilisera samhället och genom att påverka beslutsfattare arbetar vi för att stärka barnets
rättigheter i praktiken. 2018 var på många sätt ett historiskt år för Bris då riksdagen
klubbade igenom beslutet att göra barnkonventionen till svensk lag.
Bris är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och
andra organisationer. Det är tack vare dessa gåvor som Bris kan
erbjuda barn och unga stöd varje dag, året runt. Bris är politiskt
och religiöst obunden. All vår verksamhet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter.
Alla organisationer som samlar in pengar från allmänheten
ska öppet redovisa vad pengarna används till. Därför gör Bris
varje år en effektrapport som visar vilken nytta Bris gör. Bris
följer de kvalitetskrav som Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) sätter upp. Enligt FRII ska effektrapporten vara tydlig,
tillgänglig och öppen. Alla uppgifter ska vara verifierbara och
kunna styrkas. Detta är Bris effektrapport för 2018.
Om du har frågor om något i rapporten kan du kontakta Bris
via mejl: info@bris. se eller telefon: 08-598 888 00.
Om du är 18 år eller yngre och behöver någon att prata med
kan du kontakta Bris på telefon 116 111 eller mejla och chatta
via bris.se. Bris finns också på Facebook, Twitter, Instagram,
Linkedin och på Youtube. Följ oss gärna där!

All Bris verksamhet arbetar för vår vision: Ett samhälle där varje
barn känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där
rättigheterna tillgodoses.
I bilden på nästa sida finns en översikt av hur Bris verksamhet
arbetar med förändring i samhället, både på lång och kort sikt.

VAD VILL BRIS UPPNÅ?
Bris syfte är att stärka barnets rättigheter genom att stödja
barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka
beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. På så sätt
skapas ett samhälle som bättre lever upp till barnkonventionen,
där barn får rätt stöd och vuxna agerar för barnets bästa.

BRIS EFFEKTRAPPORT
2018

Bris gör det genom att:
- Stödja barn och unga via chatt, mejl, telefon och i grupp.
Samtalen kan lindra ensamhet, oro och ångest här och nu,
och ge dem verktyg att ta hand om sig själva och söka vidare
hjälp. Många gånger är det första gången barnen sätter ord
på sin situation och har ett bra samtal med en vuxen om sina
känslor, vilket i längden kan öka tilliten till vuxenvärlden.
- Stödja, utbilda och ge information till vuxna i barns närhet.
På så sätt får vuxna en större förståelse för barnets mående
och perspektiv och kunskapen om barns rättigheter och
vuxnas skyldigheter ökar.
- Skapa en stark rörelse för barns rättigheter genom nätverksträffar och volontärverksamhet där kunskap och erfarenheter utbyts. Även företagssamarbeten ökar engagemanget
för barns rättigheter bland anställda och driver företagen
att ta sitt samhällsansvar.
- Vara en modig och outtröttlig röst för att försvara och stärka
barns rättigheter. Bris närmare 50 år långa erfarenhet av att
lyssna på barn gör oss till en trovärdig budskapsbärare. Genom
att sprida kunskap till beslutsfattare och skapa opinion kan vi
på lång sikt skapa attitydförändringar i samhället, där barnet
ses som en rättighetsbärare och lagar formas därefter.
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I VILKET ORGANISATORISKT SAMMANHANG
VERKAR BRIS?

SÅ LEDER BRIS ARBETE TILL FÖRÄNDRING

RESURSER

Finansiering

Kuratorer med
bred erfarenhet

IT och teknik

STÖDJA

Olika kompetenser
bland anställda

Kunskapsbank

MOBILISERA

Stort nätverk

Starkt
varumärke

PÅVERKA

AKTIVITETER

Stöd till barn & unga via telefon, mejl,
chatt och gruppträffar

Företagssamarbeten

Opinionsbildning om barns situation
i Sverige

Stöd till vuxna via telefon

Volontärverksamhet

Politisk påverkan mot beslutsfattare lokalt,
regionalt, nationellt och internationellt

Stödjande information till barn & vuxna

Nätverksträffar

Lyfter barn i expertgrupp och barnråd

Utbildningar för vuxna som
arbetar med barn

Föreläsningar och utbildningar

Bris är den ledande rörelsen för barns rättigheter i Sverige. I
mer än 45 år har vi kämpat för att förändra barns livssituation
och förbättra samhället.
Bris historia börjar i mars 1971 när en treårig flicka dödas
av sin styvpappa strax utanför Stockholm. Flickans död
leder till starka reaktioner, bland annat görs en utställning
på Kulturhuset i Stockholm med svartvita bilder på barn
som utsatts för vuxnas våld. Barnboksförfattaren Gunnel
Linde och journalisten Berit Hedeby, som tillsammans
arrangerar utställningen, ber engagerade vuxna om stöd för
att stärka barnets rättigheter. 1 september 1971 bildas så
organisationen Bris (Barnens Rätt i Samhället). Resultatet
blir en rörelse som plogar väg för det första förbudet mot
barnaga i världen. Idag har 52 länder följt efter och infört
ett totalförbud mot aga. 1980 startar Barnens hjälptelefon
som ett direkt stöd till barn och unga som är ensamma eller
upplever våld. Idag sker stödet framförallt via digitala kanaler, som chatt och mejl samt via digitala medier. Målet för
organisationen är detsamma som vid starten 1971, att stärka
barnets rättigheter.

116 111 – ETT EUROPEISKT HJÄLPNUMMER

KORTSIKTIGA EFFEKTER

Barn blir hjälpta genom att sätta ord
på sin situation och få sina känslor
validerade

Ökat engagemang för barns rättigheter

Barns rättigheter i fokus på den
politiska agendan

Barn får verktyg att ta hand om sig
själv, söka hjälp och exempel på ett bra
samtal med en vuxen

Ökat utbyte av erfarenheter mellan
vuxna runt barn

Ökad medvetenhet om samhällets
brister

Ökad kunskap om barns rättigheter och
vuxnas skyldigheter

Stärkt kompetens om barn och barns
rättigheter

Ökad kunskap om barns villkor i Sverige

Vuxna får ökad förståelse för barns
mående och perspektiv

Barn får ökat inflytande i de frågor
Bris lyfter

LÅNGSIKTIGA EFFEKTER

Barn får ökat förtroende för vuxenvärlden, och ökad självkänsla i att klara
av att prata om svåra saker

En folkrörelse för barnrätt som kan
påverka underifrån

Förändrad barnsyn där barnet ses som
rättighetsbärare

Minskad tabu kring psykisk ohälsa, svåra
händelser och trauman

Fler företag tar samhällsansvar

Förändrade lagar och policys

Barn får professionellt stöd som
stärker hälsan och minskar utsatthet

Fler vuxna som har kunskap och
agerar för barns bästa

SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR

Fler barn får rätt stöd

Minskad psykisk ohälsa bland
barn och unga

Fler vuxna tar ansvar och
agerar för barnets bästa

116 111 är ett europeiskt hjälpnummer som går till en organisation i varje land med kunskap och resurser att hjälpa barn som
behöver stöd. I Sverige är Bris den officiella 116 111-linjen. Bris
erbjuder kurativa samtal via chatt, mejl och telefon. Barn som
kontaktar Bris är anonyma om de vill och samtalet syns inte på
telefonräkningen. Alla som svarar på samtal är utbildade kuratorer med erfarenhet av stödsamtal med barn och unga i kris.
Under 2018 hade Bris 29 072 kurativa samtal med barn och
vuxna. 9 av 10 samtal kom från barn, de flesta från barn mellan 13 och 15 år. Det vanligaste ämnet var psykisk ohälsa, 37
procent av samtalen handlade om det. Mer statistik finns i Bris
årsrapport, som hittas på Bris.se.
Bris ingår i CHI (Child Helpline International), ett globalt
nätverk med 183 hjälplinjer för barn i 147 länder. Tillsammans tar nätverkets medlemmar emot mer än 20 miljoner
kontakter per år från barn som är i behov av stöd och
skydd. Bris är den enda svenska organisationen med medlemskap i CHI.

Under 2018 kunde vi erbjuda fler barn och familjer gruppstöd
tack vare nya samarbeten med kommuner och landsting. Tillsammans med Stadsmissionen, med pengar från Postkodlotteriet, inledde vi ett treårigt projekt som syftar till att skapa
skyddande boenden utifrån ett barnrättsperspektiv. Under året
har vi också pilottestat ett onlinebaserat gruppstödsprogram
för barn som vi kommer att erbjuda under 2019.

BRIS - EN RÖRELSE FÖR BARNETS RÄTTIGHETER
Bris är en rörelse för barnets rättigheter. Vi arbetar ständigt
för att förändra samhället så att barn kan växa upp i frihet och
trygghet. 2018 har Bris hörts och synts och hörts i allt från
internationella sammanhang till lokala möten på stan.
Bris nätverk är en samlingsplats för yrkesverksamma som
idag samlar 3 700 personer. Under 2018 hölls tio nätverksträffar
runt om i landet med föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Målsättningen är att genom nätverket sprida kunskap om barnrätt
och vuxnas handlingsberedskap när ett barn far illa eller på
annat sätt behöver stöd. Utöver de ordinarie nätverksträffarna
hölls en särskild kunskapsdag för skolans roll för barn som flytt,
med över 350 besökare.
Bris är en växande medlemsorganisation med 5 800 medlemmar (december 2018). Det är en ökning med 6 procent
jämfört med året 2017. Medlemmarna är en viktig kraft för att
sprida kunskap om Bris. Vartannat år hålls en kongress, som
är Bris högsta beslutande organ där de viktigaste besluten tas.
Kongressen väljer Bris styrelse som är ytterst ansvariga för
verksamheten. Att vara medlem i Bris kostar bara 360 kronor
och är ett sätt att stödja Bris verksamhet och ställa sig bakom
arbetet att stärka barnets rättigheter.

Stödgrupper – för barn i utsatta situationer
Bris är till för de barn som är mest utsatta i vårt samhälle. Vi
arbetar för att varje barn ska kunna känna hopp inför framtiden
och en tro på positiv förändring. Att arbeta i stödgrupper innebär att barnet, tillsammans med andra i en liknande situation,
kan dela erfarenheter och få stöd under trygga förhållanden.
Stödgrupper är ett sätt att förebygga psykisk ohälsa på kort
och på lång sikt. Bris använder metoder som är beprövade, som
bygger på forskning och som fungerar.
Ett samhälle som bättre lever
upp till barnkonventionen

Bris har stödgrupper för
- barn som bor i familjehem
- barn som har en förälder som dricker för mycket eller mår
psykiskt dåligt
- familjer där en förälder tagit sitt liv
- barn som har flytt till Sverige
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BRIS LÅNGSIKTIGA PLAN – SÅ VI VILL
NÅ VÅRA MÅL.
”Tio steg mot ett samhälle där barnets rättigheter
respekteras” är Bris långsiktiga plan för åren 2017-2021.
De tio stegen är:
- Bris ska bredda stödverksamheten och göra den mer
attraktivt för en större mångfald av barn
- Bris ska arbeta förebyggande genom stöd till vuxna
som ett indirekt stöd till barn. Vuxna som ser och
agerar för barnets bästa är en skyddsfaktor
- Genom kommunikation, opinionsbildning och påverkansarbete ska Bris påvisa samhällets brister när det
gäller att tillgodose barnets rättigheter. Bris ska kräva
åtgärder från beslutfattare på nationell och regional
nivå för en förbättring av barnets rättigheter
- En stark medlemsorganisation ger kraft och engagemang för barnets rättigheter. Det är prioriterat att öka
antalet medlemmar och att stärka medlemsinflytandet
i Bris. Kopplat till principen om delaktighet i Agenda
2030 och artikel 12 i barnkonventionen ska Bris stärka
barns möjlighet till inflytande i Bris
- Bris ska aktivt bidra till måluppfyllelsen av målen i
Agenda 2030, lokalt, regionalt, nationellt och globalt
- Bris ska särskilt fokusera på att bryta trenden med
den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga, att
stödja barn som flytt och att arbeta för varje barns
rätt att slippa våld
- Bris ska genom Bris nätverk öka kunskapen om barns
livsvillkor, stärka samverkan nationellt och regionalt
för att mobilisera samhället i arbetet med att stärka
barnets rättigheter
- Bris ska stärka sin internationella samverkan. Genom samverkan med omvärlden ökar förutsättningarna att stärka
barnets rättigheter i Sverige, såväl som i andra länder
- En förutsättning för Bris verksamhet, att stärka barnets rättigheter, är finansiering genom insamling från
privatpersoner, företag, stiftelser, kommuner, landsting och andra organisationer. Bris ska tydligt fokusera
på insamling från privatpersoner
- Bris ska eftersträva hög medvetenhet kring den skillnad varje insamlad krona gör för verksamheten

VILKEN KAPACITET OCH VILKET KUNNANDE
HAR BRIS FÖR ATT UPPNÅ VÅRA MÅL?
Bris är Sveriges främsta barnrättsorganisation med resurser
att stödja barn, mobilisera samhället och påverka genom att
göra barns göra barns röster hörda.
Högt kunnande
På Bris arbetar sakkunniga, stödgruppsledare, barnrättsjurist,
kuratorer och andra med hög kompetens och stort kunnande
om barns livssituation. Barn är experter på sina egna liv. Bris
arbetar därför med barns delaktighet och inflytande i verksamheten, bland annat så kallade ”expertgrupper” med barn
och unga.
Bris stödverksamhet bygger på beprövade samtalsmetoder och forskning. Samtliga kuratorer är socionomer och
särskilt utbildade i samtalsmetodik via chatt, mejl och telefon.
Bris har också samarbeten med Uppsala universitet, Gävle
högskola och Karolinska Institutet, kopplat till Bris stödgruppsverksamhet. Bland annat utvärderas den metod, Teaching
Recovery Techniques (TRT,) som används i stödgrupper för
barn som flytt till Sverige.
Bris styrelse består av ledamöter med stor erfarenhet
från såväl internationellt människorättsarbete som ledarskap
inom näringsliv och forskning. Ordförande för Bris styrelse är
Annabella Kraft och generalsekreterare för organisationen är
Magnus Jägerskog.
Ekonomiska resurser
Bris verksamhet finansieras av gåvor från privatpersoner och
företag, samt från stiftelser och organisationer. Det är tack
vare detta stöd som Bris kan fortsätta att erbjuda stöd varje
dag till barn som inte har någon annan vuxen att vända sig till.
Ungefär hälften av Bris intäkter kommer från företag. Svenska
Postkodlotteriet är Bris största finansiär, som stöttat med 164
miljoner kronor de senaste tio åren. Andra huvudsponsorer är
Volkswagen, Circle K, Comviq och KappAhl.
3 500 personer skänker pengar till Bris varje månad. Snittgåvan ligger på ungefär 100 kronor. Under året har antalet månadsgivare ökat med 76 procent, vilket ligger i linje med våra
långsiktiga mål att huvuddelen av intäkterna ska komma från
privatpersoner 2021. Bidrag från allmänheten och medlemmar
står tillsammans för en fjärdedel av den totala omsättningen.
Stödet från stat, kommuner och landsting motsvarar en knapp
femtedel.
Julen är en tid för medmänsklighet och den period som
flest människor stödjer Bris. 2018 gick julkampanjen under
konceptet ”Skingra julens mörker”, som gick ut på att visa upp
de tuffa situationer som många barn och unga lever i under
julen, men även visa på det ljus som Bris kan sprida till de som
behöver en vuxen att prata med. Över 5,3 miljoner kronor
samlades sammanlagt in från privatpersoner och företag.

Den långsiktiga planen bryts ner i årliga verksamhetsplaner
som beskriver hur målen för året ska uppnås. Uppföljning
sker varje månad. Barn, medlemmar, förtroendevalda och
anställda på Bris har varit delaktiga i arbetet. Det är kongressen som fattar beslut om Bris långsiktiga plan.
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Hit går pengarna
Målet är att varje insamlad krona ska göra så stor skillnad som
möjligt. Av hundra kronor som skänks till Bris går nästan åttio
kronor direkt till ändamålet med att stärka barnets rättigheter
genom att stödja, mobilisera och påverka. Femton kronor går
till insamling för att kunna fortsätta finansiera verksamheten
långsiktigt, endast 6 kronor går till administration.
Bris är medlem i Svensk insamlingskontroll och har ett 90-konto, vilket säkerställer att insamlade pengar går till ändamålet.
Mer om Bris ekonomi finns beskrivet i Bris årsredovisning
som hittas på Bris.se.

VAD HAR VI ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT?
Bris vision är ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där rättigheterna tillgodoses. Fortfarande är det fler barn som inte känner till barnkonventionen, än
som gör det. Sverige var ett av de första länderna i världen som
skrev under (ratificerade) barnkonventionen. Trots det lever inte
Sverige upp till konventionens alla åtaganden. Det kan handla
om att barn inte lyssnas till i beslut som rör dem, att vården inte
är tillgänglig och ser olika ut för barn beroende på var barnet
bor samt att skolan leder till en press och utslagning för många
barn, vilket inte är förenligt med barnets bästa. Mest allvarligt är
att barn som befinner sig i de mest utsatta situationerna är den
gruppen barn som får sina rättigheter kränkta allra oftast.
Stödja barn – vad gör det för skillnad?
Bris gör skillnad för det enskilda barnet varje dag. Att våga ta
steget mot ett bättre mående kan för många vara ett övermäktigt kliv. Bris kuratorer tar emot ungefär 75 samtal från barn
och unga, varje dag, året runt. Deras uppgift är att lyssna, stötta och stärka barnet, och hjälpa barnet vidare när det behövs.
Den psykiska ohälsan bland unga har ökat under 2000-talet.
Det syns även i samtalen där psykisk ohälsa är det vanligast orsaken till att barnet tar kontakt. Varje samtal utgår från barnets
behov och sker på barnets villkor. Samtalen syftar till att barnet
ska kunna hantera sin situation och få hopp om att en positiv
förändring är möjlig. Bris vill också ge en positiv erfarenhet av
att prata med en vuxen, då det är något som många barn som
kontaktar Bris saknar. För en del barn är det första gången som
barnet blir lyssnat på och taget på allvar. I var närmare var fjärde
samtal har Bris hänvisat barn vidare till hjälp av andra stödinstanser. I några fall har Bris kuratorer också företrätt barnet i kontakt
med myndigheter i det Bris kallar uppdrag. Det kan exempelvis
handla om att ta kontakt med socialtjänsten på uppdrag av barn
som behöver stöd och skydd. På så sätt kan vårt arbete vara
början på en långsiktig förändring av ett barns livssituation.
Bris når allt fler barn. Samtalen har ökat under tre år i rad.
2018 var ökningen drygt 2 procent jämfört med året innan.
Bris har också utökat antalet stödgrupper och når fler och nya
grupper av barn, framförallt barn som flytt. Vuxna som känner
oro för ett barn i sin närhet kan kontakta Bris vuxentelefon –
om barn. De flesta barn väljer att kontakta Bris via mejl och
chatt. En anledning är att både mejl och chatt är kanaler som
många barn är vana med. Vissa frågor är också enklare att formulera i text än att prata om. Mejlen och chatten innebär också
att barn kan skriva till Bris utan att det hörs. Bris har öppet
när många andra stödfunktioner i samhället, som exempelvis
ungdomsmottagning och elevhälsa, har stängt.
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Bris ger också stöd och råd om vanliga ämnen via sociala
medier. Under 2018 har Bris bland annat skrivit om ångest,
stress, våld och kränkningar på Bris116111 på Instagram. Livechattarna som lanserades år 2017 har under året fortsatt ta
upp vanliga ämnen som relationer, bråk och oro för någon i sin
närhet. På Bris.se är sidorna om vad du som vuxen kan göra för
att stötta ett barn bland de mest välbesökta.
Mobilisera samhället – vad gör det för skillnad?
Bris startade som en protest mot våld mot barn. Idag är Bris en
hel rörelse som varje dag för en outtröttlig kamp för att skapa
ett bättre samhälle för barn och unga.
Bris nätverk är grunden i mobiliseringen. Genom att mobilisera
vuxna som arbetar i barns vardag sprider Bris kunskap om barnets
rättigheter, aktuell forskning och minskar avståndet mellan myndigheter, kommuner, organisationer och andra viktiga aktörer runt
barn. Nätverket startade hösten 2016 och har idag 3 700 medlemmar (sista december 2018). Grunden i nätverket är tio nätverksträffar som genomförs årligen. Arbetet utgår från Bris regioner.
Nästan samtliga vuxna i Sverige, 97 procent, känner till Bris.
Det är en unik siffra och resultatet av ett långsiktigt arbete
med att lyfta frågor om barn och ungas livsvillkor. Genom att
bli månadsgivare eller medlem i Bris kan vem som helst stötta
verksamheten och göra en viktig skillnad för barn. Allt fler gör
det. Under 2018 ökade antalet månadsgivare med 76 procent
och antalet medlemmar med 6 procent. Genom att mobilisera
fler som arbetar tillsammans för barnets rättigheter kan vi göra
barndomen och samhället bättre för alla.
Bris tror att bättre samhälle för barn är möjligt. Gå med i
kampen för en bättre barndom!
Göra barns röster hörda – vad gör det för skillnad?
Bris är örat mot marken. Vi lyssnar på varje barn. Vi tar berättelserna vidare och förvandlar dem till nya lagar, bättre utbildad
barn- och ungdomspersonal, tryggare miljöer och säkrare
rättsprocesser.
I nästan fyra decennier har allt fler barn rapporterat att de
mår sämre, är mer oroliga, har svårare att sova, oftare ont i
magen. Vi har berättat om att allt fler unga skadar sig, har ångest och känner sig deprimerade. Medan självmorden minskar i
samhället i stort minskar statistiken inte bland unga, tvärtom
finns det grupper där antalet självmord ökar. Att bryta trenden
med den psykiska ohälsan är en av Bris viktigaste frågor.
I juni 2018 klubbade riksdagen igenom att barnkonventionen
ska bli svensk lag 1 januari 2020 – något som Bris kämpat länge
för att uppnå genom olika former av påverkansarbete. I samband med valet 2018 lanserade Bris ett valmanifest med krav på
att säkerställa arbetet för barnkonventionens fulla genomslag
i Sverige. Manifestet innehöll även Bris krav på att ge högsta
prioritet till arbetet med att bryta trenden med den ökande
psykiska ohälsan, och förslag på vad politiker behöver göra för
att uppnå kraven.
Valmanifestet spreds genom sajten psykbryt.nu, debattartiklar och genom våra volontärer som uppvaktade lokalpolitiker runt om i landet. Under Almedalsveckan arrangerade
Bris välbesökta seminarium och deltog i en mängd debatter
och samtal kring barns mående och rättigheter. Dessutom
uppmärksammade vi självmord bland barn i samarbete med
konstnären Elisabeth Kristensen, som i sand gjorde porträtt av
barn som tagit sitt liv.
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EFFEKTRAPPORT AVSLUTNING
Antalet kontakter till Bris ökar för varje år. Det vanligaste ämnet
är psykisk ohälsa, men många samtal handlar också om våld,
övergrepp och kränkningar, och om barnets vardag i familjen
och skolan. Barns utsatthet i skolan ökar och många barn upplever att vuxna inte ser, lyssnar eller förmår stötta.
– Bris får varje dag ta del av barn och ungas berättelser om
utsatthet i vardagen. Det handlar om ångest som förlamar och
skrämmer, om att inte längre orka leva, frågor om var gränsen
för övergrepp och kränkningar går och om att barn och unga
inte vet var de kan få stöd. Det är allvarligt och samhället
behöver organiseras så att barn får stöd i att hantera alla de
påfrestningar livet kan innebära, säger Magnus Jägerskog,
generalsekreterare för Bris.
Bris har under 2018 bidragit till flera viktiga steg mot ett samhälle där fler barn känner till sina rättigheter och där rättigheterna tillgodoses:
- Bris hade under 2018 fler kontakter än någonsin, närmare
30 000, inklusive vuxenkontakter. Varje samtal har sett till
barnets rättigheter och behov.
- Riksdagen klubbade i juni 2018 igenom att barnkonventionen
blir svensk lag 2020. Det innebär att alla samhällets aktörer
på allvar – av legala skäl – måste ta itu med de områden där
barnens rättigheter kränks.
- Bris lyfte psykisk ohälsa bland barn och unga i samhällsdebatten genom ett intensivt påverkansarbete, inte
minst i samband med valrörelsen, då 23 000 valmanifest
delades ut.
- Bris nätverk har utökats med 1 000 personer. Nätverket är
därmed, med totalt 3 700 medlemmar, Sveriges största mötesplats för barnrättsfrågor där vuxna som arbetar med barn
stärks både nationellt och regionalt.
- Bris som folkrörelse har stärkts dubbelt så många volontärer som 2017 och ett växande antal medlemmar som
tillsammans med oss kan sprida kunskapen om barns
livsvillkor i Sverige.
- Tillsammans med Riksidrottsförbundet lanserades initiativet
”Barnens spelregler” för en trygg och säker barn- och ungdomsidrott, en handbok som sammanfattar barn och ungas
rättigheter i sju enkla regler. Vid årsskiftet hade över 70 000
böcker nått föreningar runt om i landet och bidragit till viktiga
diskussioner inom olika idrotter.
Och mycket mer.
Bris är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och
andra organisationer. Utan dessa bidrag kan vi inte bedriva den
verksamhet vi gör idag. Vi lovar att göra största möjliga skillnad
för varje insamlad krona. Det är vår förhoppning att den här
rapporten ska ge en bild av vad de pengar som skänks till Bris
gör för skillnad.
Det är tack vare er vi kan göra den skillnad vi gör!
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Tio steg mot
ett samhälle
där barnets
rättigheter
respekteras
Bris långsiktiga plan för 2017-2021

Barnens rätt i samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation
som särskilt ska bistå utsatta barn och unga samt upprätta möjligheter för dem att föra en dialog
med vuxna. FN:s konvention om barnets rättigheter utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet
finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.
Arenavägen 61/Box 10147, 12128 Stockholm | 08-598 888 00 | www.bris.se | info@bris.se

”Detta är första gången
jag berättar för någon
hur jag faktiskt mår.
Det känns läskigt men
jag vill ju ha hjälp!”
- Mejl till Bris

Bris långsiktiga plan för 2017-2021

Inledning

B

ris vision är ett samhälle där varje
barn känner till sina rättigheter och
där barnets rättigheter tillgodoses.
Det är en lång väg kvar att gå, och
för att komma dit behövs både visionära
idéer och praktiskt arbete i vardagen.

barnets rättigheter i praktiken. Det är när
Bris kan samla barns röster, erfarenheter
och kunskap och använda dem för att
påverka beslutsfattare, myndigheter och
allmänheten som vi bidrar till att skapa ett
samhälle där barnets rättigheter tillgodoses.

Det här är Bris strategi för åren 2017–2021,
vår långsiktiga plan som ska hjälpa oss att
uppnå ett samhälle där barnets rättigheter
respekteras. Planen summeras i Tio steg
mot ett samhälle där barnets rättigheter
respekteras. Dessa tio steg ska vara
vägledande för hur Bris verksamhet bedrivs
under denna period.

Krig, flyktingströmmar, migration, internet
och andra globala rörelser bidrar på olika
sätt till ett behov av att agera både lokalt
och globalt för barnets rättigheter. Vi möter
barn som bott i andra länder, barn som
har erfarenhet av flykt och barn som har
kontakter i hela världen via internet. Genom
vårt samlade arbete bidrar vi på många sätt
till måluppfyllelsen av Agenda 2030 både i
Sverige och i andra länder.

När vi når år 2021 ska vi kunna se att den
psykiska ohälsan har börjat minska bland
barn och unga och att barnets rättigheter
stärkts. Vi ska ha utvecklat vår verksamhet
och fler barn än tidigare ska ha fått
stöd av Bris genom befintliga och nya
stöderbjudanden, utifrån barnets behov.
År 2021 ska allmänheten, de som stödjer
Bris och beslutsfattare, räkna Bris som den
mest genuina, relevanta och engagerade
barnrättsorganisationen. Då är vi också en
relevant samverkansaktör i internationella
sammanhang. Bris ska också ha gjort en
förflyttning till att grunden i vår finansiering
är månatligt givande.

Bris strategi för åren 2017–2021 är en
långsiktig plan för att stärka barnets
rättigheter. Den svarar på frågor om var
vi är idag, vart vi är på väg – och hur vi
tar oss dit. Strategin bryts ner i årliga
verksamhetsplaner som beskriver hur Bris
ska arbeta konkret för att nå våra mål och
förverkliga strategin. Varje år redovisas det
vi åstadkommit i en verksamhetsberättelse
och i en effektrapport.
I arbetet med att ta fram strategin har
förtroendevalda, anställda, medlemmar och
barn varit delaktiga. Bris långsiktiga plan för
åren 2017-2021 antogs av Bris kongress den
20 maj 2017”.

Det är i Bris möte med varje enskilt barn,
och med vuxna som ska tillgodose barnets
rättigheter och behov, som vi stärker
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Tio steg mot ett samhälle där
barnets rättigheter respekteras
•

Bris ska bredda stödverksamheten och göra den mer attraktivt för en större mångfald av
barn.

•

Bris ska arbeta förebyggande genom stöd till vuxna som ett indirekt stöd till barn. Vuxna
som ser och agerar för barnets bästa är en skyddsfaktor.

•

Genom kommunikation, opinionsbildning och påverkansarbete ska Bris påvisa samhällets
brister när det gäller att tillgodose barnets rättigheter. Bris ska kräva åtgärder från
beslutfattare på nationell och regional nivå för en förbättring av barnets rättigheter.

•

En stark medlemsorganisation ger kraft och engagemang för barnets rättigheter. Det är
prioriterat att öka antalet medlemmar och att stärka medlemsinflytandet i Bris. Kopplat
till principen om delaktighet i Agenda 2030 och artikel 12 i barnkonventionen ska Bris
stärka barns möjlighet till inflytande i Bris.

•

Bris ska aktivt bidra till måluppfyllelsen av målen i Agenda 2030, lokalt, regionalt,
nationellt och globalt.

•

Bris ska särskilt fokusera på att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan hos barn
och unga, att stödja barn som flytt och att arbeta för varje barns rätt att slippa våld.

•

Bris ska genom Bris nätverk öka kunskapen om barns livsvillkor, stärka samverkan
nationellt och regionalt för att mobilisera samhället i arbetet med att stärka barnets
rättigheter.

•

Bris ska stärka sin internationella samverkan. Genom samverkan med omvärlden ökar
förutsättningarna att stärka barnets rättigheter i Sverige, såväl som i andra länder.

•

En förutsättning för Bris verksamhet, att stärka barnets rättigheter, är finansiering
genom insamling från privatpersoner, företag, stiftelser, kommuner, landsting och andra
organisationer. Bris ska tydligt fokusera på insamling från privatpersoner.

•

Bris ska eftersträva hög medvetenhet kring den skillnad varje insamlad krona gör för
verksamheten.
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Bris vision & syfte
Vision
Att varje barn känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där barnets rättigheter
tillgodoses.

Syfte
Att stärka barnets rättigheter; genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera
samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. På så sätt skapas ett
bättre samhälle för alla.

Syftet ska genomföras genom tre verksamhetsområden. Alla i Bris bär ansvaret att arbeta
för att stärka barnets rättigheter. Bris verksamhet förutsätter finansiering genom insamlade
medel.
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Vem finns Bris
till för?
• Bris yttersta intressent är varje barn under 18 år.
• Bris fokuserar särskilt på barn i utsatta situationer och är tillgängligt för alla barn
som uttrycker ett behov av hjälp.
• Sverige var ett av de första länderna i världen med att skriva under (ratificera) FN:s
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Att konventionen efterlevs
är ytterst statens ansvar. Bris utgör en länk mellan barnet, vuxna och samhället.

Barnets förväntningar på Bris

1

•

Att Bris kuratorer lyssnar, förstår, frågar, löser problem, hjälper till, är snälla och tror på
en.

•

Att Bris ledning och styrelse gör Bris större så att Bris kan hjälpa fler barn.

•

Att Bris för fram alla barns rättigheter till beslutsfattare.

•

Att Bris syns så att fler får veta att Bris finns.

•

Att alla är välkomna att söka stöd kring det som är viktigt för en själv.

Bris löfte till varje barn
•

Att Bris stödjer, lyssnar och tar varje barns upplevelse på allvar.

•

Att Bris arbetar för att fler barn ska kunna få stöd av Bris.

•

Att Bris för fram rättigheterna i barnkonventionen till politiker, beslutsfattare och andra
vuxna. Vi berättar när barns och ungas rättigheter kränks för att det inte ska hända igen.

•

Att varje barn som kontaktar Bris får vara anonymt om hen vill det.

•

Att alla är välkomna.

1 I augusti 2016 frågade vi barn om deras förväntningar på Bris. Förväntningarna här är en sammanställning
av svaren vi fick.
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Bris värdegrund
Bris värdegrund vilar på den barnsyn som uttrycks i FN:s konvention om barnets
rättigheter (barnkonventionen).

Bris barnsyn
Varje barn är bärare av mänskliga rättigheter och särskilda rättigheter i egenskap av att vara
barn. Barnets rättigheter är universella, ovillkorade och gäller varje barn. Det är alltid vuxna
som är ansvariga för att barnets rättigheter tillgodoses.
Bris barnsyn innebär att varje barn erkänns, respekteras och skyddas som rättighetsbärare.
Varje barn har en individuell personlighet, egna behov, intressen och en personlig integritet.
Bris ska bemöta barnet som kompetent och kapabelt. I alla frågor som rör barnet är det
barnets rättighet att bli hörd och få sin åsikt respekterad och beaktad (artikel 12). Detta är
en rättighet som ska tillgodoses i alla beslutsprocesser som rör barnet. Det gäller även de
tre andra grundprinciper som styr efterlevnaden av barnkonventionen: att barnets bästa ska
komma i främsta rummet (artikel 3), att inget barn diskrimineras (artikel 2) samt barnets rätt
till liv och utveckling (artikel 6).
Bris barnsyn är ett gemensamt perspektiv som ligger till grund för verksamheten.

Bris värdeord
Värme, Professionalism och Hopp är Bris värdeord. Dessa skall genomsyra Bris som
organisation och Bris verksamhet.
Värme innebär att vi möter andra med nyfikenhet, öppenhet och intresse. Vi agerar jämlikt
med respekt och medmänsklighet. Vi är närvarande i varje möte.
Med professionalism menas att vi agerar med kompetens och mod att utföra vårt uppdrag på
ett ansvarsfullt sätt.
Med hopp menas att vi förmedlar och stärker tron på att förändring är möjlig i allt vi gör.
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Bris och omvärlden
Bris verkar i en globaliserad värld. Konflikter som pågår i världen kommer närmare och
påverkar oss. Det gäller även barnets rättigheter i Sverige, som i allt högre grad påverkas av
omvärlden. Många av de frågor Bris arbetar med påverkas av beslut som tas på EU-nivå och
i FN och det är således avgörande att Bris bevakar även dessa processer. Det finns också en
ökad internationell efterfrågan av Bris kunskap och nätverk för att stärka och utveckla andra
helplines i världen. Agenda 2030 är de av FN fastställda globala målen för fredliga, hållbara
och inkluderande samhällen. De bygger på tre principer: universalitet, delaktighet och
jämlikhet. De globala målen gäller för alla länder och alla människor och Bris bidrar på flera
sätt lokalt, regionalt, nationellt och globalt till målupfyllelsen av Agenda 2030. Regeringar,
civilsamhället, den privata sektorn och andra aktörer måste samverka på alla nivåer för att
målen ska kunna nås.
Det yttersta ansvaret för att barnets rättigheter tillgodoses vilar på staten (Sverige). Under
2018 förväntas FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) bli lag i Sverige.
Samtidigt finns fortfarande stora brister i barnrätten. Ett exempel är att psykisk ohälsa ökar
bland unga och vården som erbjuds skiljer sig åt inom Sverige. Ett annat exempel är att barn
som flytt till Sverige inte får sina rättigheter tillgodosedda.
Det ideella engagemanget är stort och inget tyder på att det minskar. Däremot verkar
engagemanget ändra karaktär till att bli mer tillfälligt. Bland insamlingsorganisationer är
konkurrensen fortsatt hög och samarbetet inom många områden otillräckligt. Bris har en hög
kännedom (97% bland vuxna, SIFO 2017) och trovärdighet bland barn och vuxna i Sverige och
Bris synlighet har ökat betydligt jämfört med för bara några år sedan.

Vilka insikter har vi fått?
Bris behöver tydligare finnas på en global arena. De globala målens principer om jämlikhet,
deltagande och universalitet ska vara vägledande i Bris verksamhet. Bris vill bryta trenden
med den ökande psykiska ohälsan och behovet av professionellt stöd till barn kommer
fortsatt att vara stort. Bris behöver nå ut till fler barn och till fler grupper av barn. Den ökade
digitaliseringen ställer krav på Bris att hänga med i denna utveckling så att vi finns där barnen
finns.
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Framgångsfaktorer
Bris är en organisation med hög trovärdighet i samhället. 97 procent av alla tillfrågade vuxna
känner till Bris (SIFO 2017), och nästan lika stor andel barn och unga. För att vara relevanta
för våra olika målgrupper ska vi vara närvarande, kunniga och agera modigt.

Närvaro
Närhet till barns röster och berättelser i stödverksamheten ger Bris kunskap och
trovärdighet. Barnet har rätt till inflytande i alla frågor som rör barnet. Bris arbetar på
olika sätt med barns delaktighet och inflytande i planering, utformning och utvärdering av
verksamheten. Genom att tillföra barnets perspektiv höjer vi verksamhetens kvalitét och
stärker Bris trovärdighet.
Ett aktivt deltagande i möten och nätverk är avgörande för såväl en god samverkan
med andra organisationer, myndigheter och politiker som för samarbete inom den egna
organisationen (mellan anställda, förtroendevalda och volontärer).

Kunskap
Bris har en hög kompetens och kunskap om barnets rättigheter och behov. Bris
2
stödverksamhet är professionell och bygger på evidens, beprövade metoder och erfarenhet.
3
Verksamheten genomsyras av ett salutogent förhållningssätt. Bris har gedigen kunskap och
erfarenhet av att bedriva helplines, av påverkansarbete, opinionsarbete och att mobilisera för
barnets rättigheter.

Synlighet
Synlighet genom kommunikation, opinions- och påverkansarbete har en direkt påverkan
på hela organisationen. Synlighet ökar antalet kontakter i stödverksamheten och ger
effekt i påverkansarbetet gentemot politiker, medier och makthavare. Synlighet påverkar
privatpersoner och sponsorer som vill engagera sig.

2 Att jobba evidensbaserat innebär att arbetet grundas på forskning och beprövade metoder.
3 Salutogent betyder hälsofrämjande. Att ha ett salutogent perspektiv betyder att fokus ligger på att öka
begriplighet (att förstå), hanterbarhet (strategier) och meningsfullhet (hopp) som tillsammans skapar en
större känsla av sammanhang (KASAM).
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Mål
Det övergripande målet med Bris verksamhet är att barnets rättigheter stärks.

Målbild 2021
Det märks att något har börjat hända. Barnets rättigheter tas på större allvar i
samhället. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har minskat och barnets
rättigheter har stärkts.
Bris har bidragit till utvecklingen genom att stödja barn, mobilisera aktörer och
påverka beslutsfattare på alla nivåer i samhället genom att göra barns röster hörda.
Bris är tydligt internationellt engagerade och samverkar med ett flertal andra
organisationer på regional, nationell och internationell nivå. Fler barn än någon gång
tidigare får hjälp och stöd av Bris, utifrån barnets behov och rättigheter.
Bris nätverk är den samlande mötesplatsen i samhället för barnets rättigheter.
Allmänheten, de som stödjer Bris och beslutsfattare anser att Bris är den mest
genuina, engagerade och relevanta ideella organisationen när det kommer till att
värna barnets rätt.
Vi ser ett ökat givande från privatpersoner där grunden är månatligt givande.
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Vad ska vi göra för
att nå våra mål?
Bris är en barnrättsorganisation som ska stärka barnets rättigheter genom att:
•

Erbjuda stöd utifrån barnets rättigheter och behov

•

Mobilisera samhället

•

Påverka beslutsfattare

Som barnrättsorganisation ska all Bris verksamhet utgå från FN:s konvention om barnets
rättigheter. Bris är en del av civilsamhället och världen och ska under de kommande
åren verka för att de globala målen i Agenda 2030 förverkligas, med fokus på Hälsa och
välbefinnande (mål 3), Jämställdhet (mål 5), Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16)
samt Partnerskap (mål 17).
Syftet med Bris verksamhet är att stärka barnets rättigheter genom att erbjuda varje barn
stöd utifrån barnets rättigheter och behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare
på alla nivåer. En del i påverkansarbetet är att göra barns röster hörda. För att kunna göra
detta i enlighet med barnkonventionen behöver barnet ha inflytande över och möjlighet att
kunna påverka verksamheten. Bris behöver också använda sin samlade kunskap i det arbetet.
För att stärka barnets rättigheter har Bris identifierat tio viktiga steg för att åstadkomma
ett samhälle där barnets rättigheter respekteras. Dessa tio steg är vägledande för Bris
verksamhet under åren 2017–2021.
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Tio steg mot ett samhälle där barnets rättigheter respekteras
•

Bris ska bredda stödverksamheten och göra den mer attraktivt för en större mångfald
av barn.

•

Bris ska arbeta förebyggande genom stöd till vuxna som ett indirekt stöd till barn. Vuxna
som ser och agerar för barnets bästa är en skyddsfaktor.

•

Genom kommunikation, opinionsbildning och påverkansarbete ska Bris påvisa samhällets
brister när det gäller att tillgodose barnets rättigheter. Bris ska kräva åtgärder från
beslutfattare på nationell och regional nivå för en förbättring av barnets rättigheter.

•

En stark medlemsorganisation ger kraft och engagemang för barnets rättigheter. Det är
prioriterat att öka antalet medlemmar och att stärka medlemsinflytandet i Bris. Kopplat
till principen om delaktighet i Agenda 2030 och artikel 12 i barnkonventionen ska Bris
stärka barns möjlighet till inflytande i Bris.

•

Bris ska aktivt bidra till måluppfyllelsen av målen i Agenda 2030, lokalt, regionalt,
nationellt och globalt.

•

Bris ska särskilt fokusera på att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan hos barn
och unga, att stödja barn som flytt och att arbeta för varje barns rätt att slippa våld.

•

Bris ska genom Bris nätverk öka kunskapen om barns livsvillkor, stärka samverkan
nationellt och regionalt för att mobilisera samhället i arbetet med att stärka barnets
rättigheter.

•

Bris ska stärka sin internationella samverkan. Genom samverkan med omvärlden ökar
förutsättningarna att stärka barnets rättigheter i Sverige, såväl som i andra länder.

•

En förutsättning för Bris verksamhet, att stärka barnets rättigheter, är finansiering
genom insamling från privatpersoner, företag, stiftelser, kommuner, landsting och andra
organisationer. Bris ska tydligt fokusera på insamling från privatpersoner.

•

Bris ska eftersträva hög medvetenhet kring den skillnad varje insamlad krona gör för
verksamheten.
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Vad behöver vi för
kompetens?
Bris ska kombinera ett professionellt arbetssätt och ideellt engagemang. Det betyder att all
verksamhet är kvalitetssäkrad, oavsett om den genomförs av volontärer, förtroendevalda eller
anställda.
Allt stöd på Bris är professionellt, kvalitetssäkrat och vi strävar efter att ha en hög tillgänglighet.
Verksamheten vilar på evidens och beprövad kunskap. Verksamheten utvärderas kontinuerligt.
Allt stöd till barn och unga är i alla delar vuxenlett och bemannas av anställd personal med
utbildning och kunskap att möta barn i utsatta situationer.
Anställda och förtroendevalda i hela organisationen har kunskap om barnets rättigheter och
kunskap om innebörden av en ideell organisation.

Relationer
Bris samarbetar med andra aktörer för att bli starkare och nå ut till fler. Bris tillämpar etiska
riktlinjer i alla samarbeten utifrån fyra områden: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöfrågor
och korruption. Organisationer och företag som Bris samverkar med ska visa ansvar inom dessa
områden. Bris samarbetar aldrig med organisationer eller företag som bedriver verksamhet i
strid med Bris värderingar, eller som har kopplingar till alkohol-, tobaks-, porr-, prostitutionseller vapenindustrin, som utgår från odemokratiska värderingar, som diskriminerar på
grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, eller har koppling till barnarbete.
Bris följer riktlinjerna för Svensk insamlingskontroll och FRII (Frivilligorganisationernas
4
insamlingsråd), vilket stärker
organisationens trovärdighet.
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Uppföljning och
utvärdering
Bris är en lärande organisation. Det betyder att vi hämtar och använder kompetens internt
och externt. Bris följer regelbundet upp organisationens kännedom och anseende hos
allmänheten. Verksamhet och större strategiska beslut planeras och utvärderas utifrån den
skillnad verksamheten gör för barn.
Bris långsiktiga plan antas av kongressen och ligger till grund för organisationens
verksamhetsplanering, policydokument och andra riktlinjer för verksamheten.
Förbundsstyrelsen har det yttersta ansvaret för den löpande verksamheten och ser årligen
över långsiktiga mål för att säkerställa att organisationen följer strategi och verksamhetsplan.
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”Tack Bris för att ni
har funnits där för
mig. Ni har varit en
del av min utveckling
från nedstämd och
redo att dö till en
person som älskar
livet. TACK!”
- Mejl till Bris

RESULTATRÄKNING (TSEK)
Medlemsavgifter

Utfall

Prognos*

Budget

Prognos

2018

2019

2020

2021

2 164

2 090

2 268

2 340

Gåvor
Gåvor från allmänheten
Gåvor från företag och företagssamarbeten
Postkodlotteriet basstöd
Stiftelser/organisationer

32
20
10
1

353
263
000
098

26
22
9
1

022
012
000
189

21
27
9
1

320
426
000
200

22
28
9
1

000
300
000
100

Summa gåvor

63 715

58 223

58 946

60 400

Verksamhetsbidrag Socialstyrelsen
Övriga statliga bidrag
Projektbidrag stiftelser och föreningar
Bidrag från kommuner/regioner

4
3
9
7

4
3
11
6

4
3
4
6

4
2
8
7

Summa bidrag

24 193

26 301

19 092

22 100

Nettoomsättning
Övriga intäkter
Finansiella intäkter

843
30
32

575
0
657

1 114
0
1 030

700
0
50

TOTALA INTÄKTER

90 976

87 847

82 450

85 590

Utfall
2018

Prognos*
2019

Budget
2020

Prognos
2021

-48 995 -55 439
-12 826 -14 270
-1 744
-1 866
-63 565
-71 575

-51 626
-15 165
-2 094
-68 885

-54 500
-15 200
-2 300
-72 000

Direkta verksamhetskostnader

-12 217 -13 142
-3 796
-3 492
-16 013
-16 634

-14 338
-3 548
-17 886

-14 300
-3 400
-17 700

TOTALA KOSTNADER

-79 578

-88 209

-86 771

-89 700

RESULTAT**

11 399

-362

-4 321

-4 110

Bidrag

KOSTNADER
Enhetsskostnader exkl. internfördelningar

250
662
200
082

300
922
570
509

350
647
393
702

400
000
200
500

Direkta verksamhetskostnader
Stöd- och regional verksamhet, Kommunikation/Opinion/Påverkan
Insamling
Administration

Totala direkta verksamhetskostnader
Kostnader för fördelning till verksamheten
Ekonomi/HR/IT/Stab
Gemensamma kostnader BRIS

*Bokslut publiceras i april 2020.
**Bris erhöll under 2018 ett större arv om 10 600 tkr.
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BRIS STADGAR
1§

Föreningens namn

Föreningens namn är Bris – Barnens rätt i samhället.

2§

Ändamål

All verksamhet i Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)
och barnsynen i denna.
Bris är en barnrättsorganisation där syftet med verksamheten är att stärka barnets rättigheter
och förbättra barns och ungas livssituation. Bris yttersta intressenter är barn och unga under
18 år.
Utgångspunkten för Bris arbete är efterlevnaden av varje barns mänskliga rättigheter. Bris
ska vara tillgängligt för varje barn som uttrycker ett behov av hjälp och särskilt bistå barn och
unga i utsatta situationer.
Bris syfte att stärka barnets rättigheter ska genomföras bl.a. genom att:
•

Bris ska fungera som en länk mellan barn, vuxna och samhället.

•

Bris ska stödja barn och unga individuellt under former som präglas av hög
tillgänglighet. Stödet är alltid kvalificerat och utgår från det enskilda barnets behov.

•

Bris ska verka för att olika samhällsinstanser efterlever FN:s konvention om barnets
rättigheter.

•

Bris ska påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda och förmedla
kunskap om barns behov, livssituation och upplevelser till omvärlden. Kunskapen om
barnets livssituation kommer från Bris egna kontakter med barn, genom barns
delaktighet, från barn som berättar för andra vuxna där Bris får del av kunskapen
genom exempelvis omvärldsbevakning, forskning och samarbeten med andra
organisationer.

Bris ska ha en närvaro i hela landet, för barn, vuxna, politiker, myndigheter, allmänheten och
andra intressenter. Bris ska ha kunskap om barns livssituation i hela landet och vara
tillgängligt för barn och unga i hela landet. Bris ska finnas på de arenor där barn är.

3§

Organisation

Bris är en ideell medlemsorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.
Kongressen är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är föreningens verkställande
organ. Bris är indelat i regioner.
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4§

Säte

Bris och styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

5§

Medlemskap

Den som delar Bris värderingar och vill stödja Bris kan bli medlem genom att betala
medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs av kongressen. Avgift som inkommer till
föreningen under tiden januari-september avser innevarande kalenderår, om inte avgift för
innevarande kalenderår redan är betald. I sådant fall ska den avse påföljande kalenderår.
Avgift som inkommer till föreningen under tiden oktober-december avser påföljande
kalenderår. Medlemskap gäller till och med mars månad året efter det för vilken
medlemsavgiften betalats.
Endast fysiska personer kan vara medlemmar i Bris. Medlemskapet är personligt.
Vårdnadshavare till barn kan teckna medlemskap för barns räkning endast med barnets
samtycke. Föreningens enskilda medlemmar tillhör en av föreningens regioner.
Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte erlagt årsavgift anses även ha
utträtt ur föreningen per utgången av mars månad året efter det kalenderår för vilken
årsavgift inte har betalats.
Medlem som skadar föreningen, bryter mot föreningens stadgar eller mot beslut som
föreningen fattat eller på annat sätt agerar på sätt som uppenbart strider mot föreningens
mål eller intressen kan uteslutas som medlem av styrelsen. Medlem äger rätt att yttra sig före
ett sådant beslut.

6§

Säkerhet

Bris ska ha rutiner för att barn skyddas och är trygga i Bris verksamhet.
Bris ska se till att utdrag ur Polismyndighetens register för arbete med barn begärs in enligt
gällande lag.

7§

Kongress

Ordinarie kongress ska hållas vartannat år under andra kvartalet på tid och plats som
styrelsen bestämmer.
Extra kongress ska hållas när styrelsen anser det erforderligt eller om föreningens revisorer
eller minst hälften av det totala antalet kongressombud som valts vid det senaste
medlemsmötet i vardera region, gör en skriftlig framställan om detta till styrelsen. Extra
kongress ska hållas senast två månader därefter.
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8§

Ärenden vid kongress

Vid ordinarie kongress ska följande ärenden behandlas:
1. kongressens öppnande
2. fastställande av röstlängd samt förteckning över övriga närvarande
3. val av ordförande vid kongressen
4. val av protokollförare
5. val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6. val av en eller två rösträknare
7. kongressens behöriga sammankallande
8. fastställande av dagordning
9. föredragning av granskningsutskottets rapport
10. föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för
vart och ett av de två senaste räkenskapsåren
11. fastställande av resultat- och balansräkning
12. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för vart och ett av de senaste två
räkenskapsåren
13. långsiktig plan (fyra år) för Bris,
14. förslag från styrelsen (propositioner) samt inkomna övriga förslag (motioner)
15. val av styrelseordförande
16. fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
17. val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för tiden fram till och med
nästkommande ordinarie kongress
18. fastställande av arvode för styrelsen
19. val av revisorer och revisorssuppleanter för tiden fram till och med nästkommande
ordinarie kongress
20. val av regionernas representanter till granskningsutskottet, samt ersättare till dessa,
för tiden fram till och med nästkommande ordinarie kongress
21. val av ledamöter i den nationella valberedningen för tiden fram till och med
nästkommande ordinarie kongress
22. fastställande av uppdragsbeskrivning för den nationella valberedningen
23. fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästkommande två kalenderår
24. övriga ärenden
25. kongressens avslutande.

9§

Kallelse till kongress

Kallelse till kongress utfärdas av styrelsen genom brev eller e-post till kongressombud,
styrelseledamöter, valberedning, granskningsutskott, revisorer och revisorssuppleanter samt
till av styrelsen utsedda arbetsgrupper.
Kallelse till ordinarie kongress ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
kongressen.
Kallelse till ordinarie kongress ska innehålla uppgift om tid och plats för kongressen. Till
kallelsen fogas; förslag till dagordning, årsredovisning med revisions- och
verksamhetsberättelse för de två senaste räkenskapsåren, långsiktig verksamhetsinriktning
för Bris, valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisorer,
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granskningsutskottets rapport, förslag till uppdragsbeskrivning för valberedning samt
inkomna motioner och styrelsens yttrande över motionerna.
I kallelse till ordinarie kongress ska särskilt anges de ärenden som ska behandlas enligt 8
§14. Ärenden som inte upptagits i kallelsen och som inte uttryckligen enligt dessa stadgar
ska behandlas vid kongressen, får inte företas till avgörande om inte samtliga kallade
kongressombud eller dessas ersättare närvarar vid kongressen och medger att ärendet
avgörs.
Kallelse till extra kongress ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före
kongressen.
Kallelse till extra kongress ska innehålla uppgift om tid och plats för kongressen samt det
eller de ärenden som ska behandlas vid kongressen. Extra kongress får inte fatta beslut i
andra ärenden än de som uppgivits i kallelsen om inte samtliga kallade kongressombud eller
dessas ersättare närvarar vid kongressen och medger att ärendet avgörs.

10 §

Motioner

Motionsrätt till kongressen tillkommer medlem. Motioner ska vara skriftliga och inlämnas till
styrelsen senast den 25 mars samma år som kongressen ska hållas.
Styrelsen ska behandla varje motion och upprätta ett yttrande med förslag till beslut.

11 §

Beslutsordning vid kongress

Beslut och omröstning vid ordinarie och extra kongress sker genom kongressombud. Totalt
utses 7 kongressombud per region för två år i taget vid respektive regions ordinarie
medlemsmöte enligt 22 §. Kongressombuden har yttrande-, förslags- och rösträtt vid
kongressen. Varje ombud har en röst. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.
Styrelseledamot har yttrande-, förslags- och rösträtt vid kongressen, dock inte i frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen (8 § p. 12), val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen
(8 § p.17), fastställande av arvode för styrelsen (8 § p. 19), val av revisorer och
revisorssuppleanter (8 § p. 20) eller val av regionernas representanter till
granskningsutskottet samt ersättare till dessa (8 § p. 21).
Revisorer, ledamot av granskningsutskottet samt eventuella ledamöter i av styrelsen utsedda
utskott har yttrande- och förslagsrätt. Kongressen kan välja att ge gäster och experter
yttrande och förslagsrätt.
Med undantag för vad som anges i 24 och 25 §§ och vid personval, fattas beslut i sakfråga
med enkel majoritet, vilket innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än
hälften av det totala antalet avgivna röster. Vid personval anses den vald som fått flest röster
(relativ majoritet). Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid personval och
frågor där styrelsen inte äger rösträtt, då lotten avgör. Beslut fattas efter öppen omröstning.
Personval ska dock ske med slutna röstsedlar om någon så begär.
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12 §

Protokoll vid kongress

Vid kongress ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det
ska justeras av ordföranden vid kongressen om hen inte har fört protokollet, och av minst en
justeringsperson som kongressen har utsett.

13 §

Nationell valberedning

14 §

Styrelsen

Den nationella valberedningen ska bestå av fem ledamöter, med personliga ersättare, och ha
en bred representation från regionerna.
Valberedningens uppgift är att föreslå ledamöter till styrelsen, att föreslå val av revisorer samt
val av ersättare till granskningsutskottet.
Mandatperioden motsvarar en kongressperiod. Särskild uppdragsbeskrivning för
valberedningen fastställs av kongressen.

Styrelsen ska bestå av ordförande samt det antal ledamöter och suppleanter som
kongressen beslutat om. Endast medlem kan vara ledamot eller suppleant i styrelsen.
Ledamöterna och suppleanterna utses av kongressen. Mandattiden för styrelseledamöterna
och suppleanterna är två år. Styrelsen sammanträder omedelbart efter kongressen för
konstituering.
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Styrelsen ska förordna två eller flera personer
till firmatecknare. Styrelsen ska utfärda attestregler. Styrelsen kan utse en eller flera
arbetsgrupper med uppgift att bereda frågor som styrelsen ansvarar för. Styrelsen upprättar
förslag till uppdragsbeskrivning för valberedningen inför ordinarie kongress.
Kongressen beslutar om en långsiktig plan för Bris, styrelsen fastställer budget samt
verksamhetsplaner inom ramen för denna och andra av kongressen fastställda beslut.

15 §

Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år samt då ordföranden eller en ledamot
begär det.
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Som
styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för eller, vid
lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid personval gäller som styrelsens
beslut det förslag som fått flest röster eller, vid lika röstetal, lotten. Röstning sker öppet.
Sluten omröstning sker vid personval om ledamot så begär.
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Det ska undertecknas av protokollförare
och justeras av ordföranden, om hen inte har fört protokollet samt av ytterligare en ledamot
som styrelsen därtill utsett.
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16 §

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

17 §

Kansli och generalsekreterare

Den dagliga verksamheten utövas genom föreningens kansli och ska ledas av en
generalsekreterare, som utses av styrelsen. Generalsekreteraren är föredragande i
styrelsen, har yttranderätt i styrelsen samt äger rätt att till protokollet föra avvikande mening.
Generalsekreteraren fattar beslut i enlighet med den delegationsordning som styrelsen
fastställer.

18 §

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

19 §

Revision

För varje räkenskapsår ska styrelsen avsluta den löpande bokföringen med en
årsredovisning. Styrelsen ska även för varje kalenderår upprätta en verksamhetsberättelse.
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska finnas två
revisorer och två revisorssuppleanter. Av revisorerna ska minst en ordinarie och en
suppleant vara auktoriserad revisor. Styrelsen ska till revisorerna senast den 1 mars
överlämna erforderliga handlingar för att revision ska kunna fullgöras. Revisorerna ska
avlämna revisionsberättelse senast en månad före kongressen.

20 §

Granskningsutskott

I föreningen ska finnas ett särskilt granskningsutskott. Granskningsutskottet ska bestå av en
representant från varje region samt totalt två ersättare. Ledamöterna i granskningsutskottet
nomineras av medlemsmötet för vardera region och utses av kongressen.
Granskningsutskottet har till uppgift att granska att Bris stadgar efterlevs, samt att beslut på
kongressen genomförs av styrelsen. Granskningsutskottets rapport ska delges styrelsen och
föredras vid kongressen. Ledamöter i granskningsutskottet kan inte samtidigt inneha andra
förtroendeuppdrag i Bris.

21 §

Regioner

Bris är indelat i regioner som varje medlem tillhör. Antalet regioner i Bris och deras
geografiska verksamhetsområde fastställs av kongressen.
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Vartannat år hålls ett ordinarie medlemsmöte, och däremellan då det bedöms erforderligt
extra medlemsmöte, enligt 22 § inom varje region. På så sätt arbetar Bris för att ta till vara på
det ideella engagemanget hos medlemmarna samt utveckla relationen mellan Bris anställda
och Bris medlemmar.
Regionen har att följa de policys, riktlinjer och strategier som fastställs av styrelsen inom
ramen för av kongressen fastställda beslut. Var för sig och tillsammans företräder regionerna
hela Bris.
I varje region ska det finnas ett regionråd (advisory board) bestående av minst fem och högst
tio personer som väljs vid regionens medlemsmöte. Styrelsen har till uppgift att fastställa en
övergripande arbetsbeskrivning för regionråden. Regionrådet har till uppgift att, utifrån av
styrelsen fastställd arbetsbeskrivning, mobilisera samhället regionalt för barnets rättigheter.
Chefen för regionenheten sammankallar regionrådet till möten.

22 §

Medlemsmöte

Ordinarie medlemsmöte ska hållas per region, senast under mars månad vartannat år, det år
då ordinarie kongress ska hållas. Styrelsen kallar medlemmar samt den regionala
valberedningen till ordinarie medlemsmöte skriftligt genom Bris nyhetsbrev, Bris hemsida,
eller på annat sätt minst fyra veckor före medlemsmötet. I kallelsen ska anges tid och plats
för mötet. Till kallelsen ska bifogas dagordning med angivande av de ärenden som ska
behandlas vid mötet.
Vid ordinarie medlemsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. medlemsmötets öppnande
2. fastställande av röstlängd
3. val av mötets ordförande
4. val av protokollförare
5. val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6. val av en eller två rösträknare
7. medlemsmötets behöriga sammankallande
8. fastställande av dagordning
9. föredragning av Bris verksamhetsberättelse
10. motioner till kongressen
11. val av medlemmar i regionråd (advisory board)
12. val av ledamöter till den regionala valberedningen fram till och med nästa ordinarie
medlemsmöte
13. den regionala valberedningens framläggande av förslag till val av kongressombud
samt dessas ersättare
14. val av kongressombud samt ersättare för dessa att representera regionen vid
föreningens kongress under nästkommande två år.
15. den regionala valberedningens framläggande av förslag till nominering av ledamot
samt ersättare i den nationella valberedningen
16. nominering av en ledamot samt ersättare till den nationella valberedningen
17. den regionala valberedningens framläggande av förslag till nominering av ledamot
till granskningsutskottet
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18. nominering av en ledamot till granskningsutskottet
19. övriga ärenden
20. medlemsmötets avslutande.
Extra medlemsmöte ska hållas när det bedöms erforderligt. Styrelsen kallar medlemmar
till extra medlemsmöte skriftligt genom Bris nyhetsbrev, Bris hemsida, eller på annat sätt
minst fyra veckor före medlemsmötet. I kallelsen ska anges tid och plats för mötet. Till
kallelsen ska bifogas dagordning med angivande av de ärenden som ska behandlas vid
mötet.
Varje medlem har yttrande- förslags- och rösträtt vid medlemsmöten. Rösträtt kan inte
utövas genom fullmakt. Beslut kan endast fattas i de frågor som upptagits på
dagordningen.

23 §

Protokoll vid medlemsmöte

Vid medlemsmöte ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av
protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden vid medlemsmötet om hen inte har fört
protokollet, och av minst en justeringsperson som medlemsmötet har utsett.

24 §

Regionala valberedningar

De regionala valberedningarna ska bestå av minst två och högst tre ledamöter samt totalt
två ersättare. Ledamöterna och dessas ersättare utses av medlemsmötet i respektive
region. De regionala valberedningarnas uppgift är att till medlemsmötet föreslå val av
kongressombud och medlemmar i regionråd (advisory board), samt att till medlemsmötet
föreslå ledamöter till granskningsutskottet samt ledamöter och ersättare till den nationella
valberedningen som medlemsmötet ska nominera till kongressen för beslut.

25 §

Stadgeändringar

Beslut om ändring av stadgarna fattas antingen med två tredjedels majoritet vid ordinarie
kongress eller med enkel majoritet vid två på varandra följande kongresser varav en ska
vara ordinarie.

26 §

Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan fattas med fyra femtedelars majoritet vid två på
varandra följande kongresser varav den första ska vara ordinarie. Vid upplösande av
föreningen ska styrelsen ansvara för att föreningens tillgångar används till sådana
ändamål som överensstämmer med Bris ändamål.
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Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020-02-20-2020-03-18
Färdigst/exp-datum
Dokumentnr.
2020-03-06 SN-2019/388-4

2020-03-12 SN-2020/107-1

Dokumenttitel
Beslut att anmäla lex Sarah-rapport om missförhållanden
enligt 14 kap 3 § SoL till Inspektionen för vård och omsorg

Ansvarig person
Catrin Josephson

Beslut om att genomföra upphandling

Fredrik Söderlind

Ärende
Diarieenhet
SN-2019/388 Lex Sarah - rapport och utredning om
Socialnämnd
missförhållanden, bemötande från handläggare januari-mars
2019
SN-2020/107 Upphandling av matlådor till ordinärt boende i Socialnämnd
Knivsta kommun

Sida 1 av 2

Handläggare
Ekaterina Widén
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2020-03-13

Diarienummer
SN-2020/4

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per sista februari för socialnämnden 2020
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista februari 2020.

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens prognos per sista februari visar på ett underskott på 26 miljoner kronor.
Följande verksamheter uppvisar budget i balans: Förebyggande verksamhet SoL, Vård &
omsorg i ordinärt boende övrigt, Ifo, ekonomisk bistånd och Arbetsmarknadsåtgärder.
Bakgrund
Nämnden är ålagd att redovisa ekonomisk uppföljning per sista februari.
Ekonomisk konsekvensanalys
En fördjupad analys kring underskottet samt handlingsplan för budget i balans 2020 kommer
att tas fram av förvaltningen. I övrigt, se bilaga.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Catrin Josephson
Socialchef

Sida 2 av 2

Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska
uppföljningen är en prognos för den ekonomiska ställningen vid årets slut. När en
verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt
kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans, vilken kan innehålla
aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som berör barn. Så är dock inte fallet i
denna uppföljning.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Ekonomisk uppföljning för
socialnämnden

Februari 2020

Innehållsförteckning
Inledning ..........................................................................................................................3
Drift ..................................................................................................................................4
Investeringar ....................................................................................................................7
Bilagor
Bilaga 1: SN verksamheter förklaring
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Inledning
I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 uppdras nämnderna att motta
ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till
nämnderna första gången per februari och sista per oktober, uppföljningstillfällena innefattar
även ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska
anmälas till kommunstyrelsen.
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Drift
Socialnämndens februariprognos visar på ett underskott på 26 miljoner kronor. Detta är bara en
halv miljon bättre resultat än detaljbudget, som hade 23,4 miljoner i ett övergripande olöst
effektiviseringsbeting samt 3,1 miljon olöst effektiviseringsbeting internt inom hemtjänst egen
regi.
Följande verksamheter visar på budget i balans: Förebyggande verksamhet SoL, Vård & omsorg
i ordinärt boende övrigt, IFO ekonomisk bistånd och Arbetsmarknadsåtgärder.
LOV - hemtjänst och delegerat HSL visar på ett underskott på 3 miljoner. Hemtjänstenheten i
egen regi har en intern effektiviseringsbeting motsvarande 3,1 miljoner som är inlagd i budgeten.
Det pågår ett intensivt arbete för att öka produktiviteten inom hemtjänsten i egen regi, när och
vilka effekter det ger återstår att se. Socialnämnden har bokslutsreglering som är kopplad till
volymer inom hemtjänsten. Prognosen för beviljade timmar inom hemtjänsten har ökat jämfört
med budget, vilket gör att kostnaden för bokslutsreglering till Finansförvaltningen minskar med
0,3 miljoner jämfört med budget och landar på 0,7 miljoner.
Vård & omsorg i särskilt/ annat boende visar på ett överskott på 1 miljon kronor. Till största
delen beror detta på minskade externa placeringar, samt vakanser.
Även blocket Insatser LSS i ordinärt boende visar på ett överskott på 1,1 miljon kronor.
Anledningen till detta är en vakans, samt 3 avslutade beslut och 3 beslut som inte har kommit
igång när det var budgeterat. Detta block regleras mot Finansförvaltningen i bokslutsreglering,
även denna är kopplad till volymer. Prognosen pekar just nu på att nämnden kommer att
återbetala 0,63 miljoner kronor vid årets slut. Prognosen baserar sig på att nämnden kommer att
ha en kostnad för 20 personer och inte 23 som det är budgeterad.
Insatser LSS i boende med särskild service visar på ett överskott på 1,1 miljon kronor. Detta
beror på en placering som har flyttats över till Vård och omsorg i ordinärt boende.
Färdtjänst och riksfärdtjänst visar på ett underskott på 0,7 miljoner kronor. Kostnadsökningen
beror på en justering av prognosen för resande med 0,7 miljoner. Det finns ingen tendens på
ökning i antal beslut inom färdtjänst. Det finns en liten ökning av riksfärdtjänstbeslut
(sammanlagt 10 st) under januari och februari, dock bara i närområdet som till exempel
Stockholm och Norrtälje. En möjlig åtgärd för att minska kostnader är ändring av riktlinjer ligger
inom förvaltningens aktivitetsplan. Den ekonomiska effekten av denna åtgärd är svår att bedöma
i nuläget, men sannolikt ganska liten.
Ifo öppenvård och stöd uppvisar ett positivt prognos på 1,2 miljoner kronor. Överskottet beror
på avslutade placeringar på Vuxenenheten, samt att Barn och unga avslutat köpt öppenvård för
unga som istället får öppenvård i kommunens egenregi.
Ifo vård och stöd institution/annat boende visar på ett underskott på 0,78 miljoner kronor. På
Vuxenenheten har kostnaderna minskat på grund av en avslutad placering. Däremot har
placeringskostnader inom enheten Barn och Unga ökat.
Inom blocket Flyktingmottagande har intäkterna återigen behövt justeras. Ekonomiskt bistånd
inom flykting är lägre i januari och februari än budgeten. Det beror på att anvisningar har varit
framflyttade, vilket i sin tur innebär att även schablonintäkter flyttas fram och en del kommer
inkomma 2021 istället. Intäkterna avseende tomhyror 2019 kommer in enligt prognosen.
Intäkterna på Barn och Unga har behövt justeras med 1,5 miljoner kronor, pga. avslag på
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återsökt 2019 och minskad antal unga som har rätt till schablonersättning. Dessutom har det
tillkommit två placeringar som vid budgetarbete var tänkta att avslutas. Arbete för att säkerställa
prognossäkerhet gällande intäkter på enheten Barn och Unga pågår tillsammans med den nya
enhetschefen. Blocket i helhet visar ett prognostiserat underskott på 2,5 miljoner kronor.
Osäkerhetsfaktorer:
Inom alla de ovanstående blocken inryms det en buffert för eventuellt kommande placeringar,
både kända och okända. Bufferten är väldig snål och i vissa fall innebär det att verksamheterna
har i uppdrag att se över befintliga placeringar. Detta kan påverka prognosen åt båda håll.
Bemanningskostnader för sjuksköterskor kan också bli högre, eftersom upphandlingen av
tjänsten har slutat på ett högre summa än vad förvaltningen har räknat med.
Det finns ingen buffert för extraordinära händelser och de ekonomiska effekterna av
Coronaviruset är svåra att prognostisera i nuläget.
En handlingsplan för Budget i balans 2020 kommer att tas fram av förvaltningen.
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Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)
Nämndens
verksamheter

Nettokostnad
2019

Effektiviseringsbeting
Nämnd- och
styrelseverksamhet

KF Budget
2020

Tillägg och
avdrag
2020

Prognostiserad
nettokostnad
2020

-23 482

Prognostiserad
budgetavvikelse
2020
-23 482

1 368

1 238

1 238

0

-Förebyggande
verksamhet SoL

3 033

3 530

3 530

0

-LOV - hemtjänst och
delegerad HSL

38 560

33 450

35 827

-3 077

-Vård & omsorg i
ordinärt boende övrigt

26 282

28 796

28 746

50

-Vård & omsorg i
särskilt/ annat boende

96 871

93 668

53

92 722

1 000

-Insatser LSS i ordinärt
boende

29 487

35 129

-633

33 387

1 110

-Insatser LSS i boende
med särskild service

39 054

42 417

41 256

1 161

Färdtjänst och
riksfärdtjänst

5 912

5 023

5 720

-697

-Ifo öppenvård och stöd

22 106

30 705

29 541

1 217

-Ifo vård och stöd
institution/annat boende

35 464

32 104

32 887

-783

-Ifo, ekonomiskt bistånd

8 621

9 219

9 221

-2

Flyktingmottagande

6 324

664

3 173

-2 508

Arbetsmarknadsåtgärder

2621

3 895

3 884

12

Summa Socialnämnd

315 702

296 358

321 131

-26 000

Vård och omsorg
enligt SoL och HSL

-700

Vård och omsorg
enligt LSS och SFB

Individ och
familjeomsorg
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Investeringar
Upphandlingen av verksamhetssystem VO är avslutad och systemet prognostiseras att tas i bruk
under 2021. Socialnämndens investeringsram 2020 ligger på 500 tkr, samt har nämnden ansökt
om att få utöka investeringsplanen med 2 000 tkr för att genomföra en reinvestering av
verksamhetssystemet. Ett beslut förväntas att fattas under nästa sammanträde för
Kommunfullmäktige. Enligt den senaste prognos kommer investeringen vara mindre än 2500 tkr
och landar på 1500 tkr. Prognosen är att investeringspengarna kommer att användas under 2020,
med reservation om övertagande försjukts, då kan halva kostnaden belasta år 2021 istället.
Renovering av VoO lokaler är en stående ospecificerad utgift som troligtvis kommer inte att
användas under 2020.

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr)
KFinvesteringsram
2020

Tillägg
investeringsram
2020

Utgift
investering
2020

Prognos
utgift
investering
2020

Prognos
avvikelse
investering
2020

Verksamhetssystem
VoO

500

+2000

1500

1500

1000

Renovering av
lokaler VoO

1000

0
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Bilaga 1
Socialnämnden 2020
DRIFTBUDGET

Beskrivning av vilka verksamheter som ingår i varje rad

Nämnd- och styrelseverksamhet

Nämndens sammanträden samt sekreterare

Vård och omsorg enligt SoL och
HSL
-Förebyggande verksamhet SoL

Lyckträffen (bland annat SoL äldre) och Stegen (socialpsykiatri,
sysselsättning och arbetsstöd)

-LOV - hemtjänst och delegerad HSL

Samtliga kostnader som belastar den hemtjänst och delegerad HSL som
inryms i LOV. Både egenregi och privata utförare.

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt

Boendestöd social psykiatri, kontaktpersoner äldre och socialpsykiatri,
trygghetslarm, nattpatrull, hjälpmedel

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende

Särskilt boende och korttidsboende. Både egenregi och privata utförare.

Vård och omsorg enligt LSS och
SFB
-Insatser LSS i ordinärt boende

Personlig assistans, Daglig verksamhet, ledsagning, kontaktpersoner,
korttidsvistelse, hjälpmedel

-Insatser LSS i boende med särskild
service

Boende med särskild service, både gruppbostäder och servicebostäder.
Egenregi (framöver) och privata utförare.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Samtliga kostnader kring färdtjänst och riksfärdtjänst.

Individ och familjeomsorg
-Ifo öppenvård och stöd

Fröhusets familjecentral, satsningarna inom Råd och stöd för
hemmasittare samt familjeteam/hemma-hos, Familjebehandling,
Missbruksvård, samarbetssamtal

-Ifo vård och stöd institution/annat
boende

Stödboendet i Knivsta, stödboendeplaceringar, HVB-hemsplaceringar, SISplaceringar

-Ifo, ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Flyktingmottagande

Samtliga kostnader för praktiskt mottagande samt vård (t ex placering på
stödboende) och ekonomiskt bistånd under 2 år för nyanlända eller upp
till maximalt 21 år för fd ensamkommande barn.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsenhet inom vuxenheten, arbete med feriejobb, OSA

Summa socialnämnd

I samtliga uppräknade insatser ingår även lokaler samt schabloniserade
delar av kostnad för myndighetsutövande personal, administratörer och
chefer.

