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Framtidens social- och hälsocentral 2020–2023. Program och projekthandbok.  

Institutet för hälsa och välfärds nationella projektstöd till socialvårdens 
utvecklingsprogram 
 
Som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral genomförs utvecklingsåtgärder enligt 
utvecklingsprogrammet för socialvården. Institutet för hälsa och välfärd (THL) erbjuder sakkunnigstöd för 
utvecklingen av socialvården enligt de regionala behoven i projekten. Under programperioden genomför 
THL projektstödets helheter i anknytning till tre målsättningar i utvecklingsprogrammet för socialvården: 1) 
utveckling av sektorsövergripande och effektiv socialvård 2) utveckling av socialvårdens metodik och 3) 
utveckling av strukturellt socialarbete. 

1. Sektorsövergripande och effektiv socialvård  

 Pilotstudie av klientplan för personer i arbetsför ålder (2020–2022) 

THL erbjuder projektstöd till pilotområden som testar en ny klientplan för socialvården för personer i 
arbetsför ålder och utnyttjandet av den i utvärderingen av genomslaget. Syftet med pilotstudien är att 
främja införandet av en indikator för en nationellt enhetlig utvärdering av genomslag (AVAIN-datainnehåll) 
samt att stödja sektorsövergripande och systematiskt socialarbete och rehabilitering av klienterna.   

Pilotstudien startade hösten 2020 och avslutas i juni 2022. Åtta projektområden deltar i pilotstudien och 
deltagandet förutsätter en bedömning i testutrymme av servicebehoven hos personer i arbetsför ålder och 
införandet av en klientplan i klientinformationssystemet. Efter att pilotstudien avslutats stöder THL 
pilotområdena i förmedling av den information som samlats in från genomförandet till andra 
projektområden när nya socialvårdsdokument för personer i arbetsför ålder införs över hela landet som en 
del av reformen av socialvårdsdokumentens strukturer.   

Workshopserien Socialt arbete och social handledning i Framtidens social- och hälsocentral (2021–2022) 

THL erbjuder en serie workshoppar för projektområdena, där målet är att stödja projektområdena att 
strukturera och utveckla socialt arbete och handledning som en del av ett sektorsövergripande samarbete 
samt klient- och servicehandledning.  Workshopparna utnyttjar medskapande och ser över 
implementeringen av projektområdenas klient- och servicehandledning för socialvårdens klienter och hur 
man i sektorsövergripande sammanhang tydliggör den egna kontaktpersonens roll. Workshopserien består 
av tre workshoppar med egna temahelheter, vilka börjar med ett nationellt evenemang och fortsätter i 
specialupptagningsområdenas workshoppar. Workshopserien genomförs under tidsperioden 13.9.2021–
28.2.2022. 

2.  Utveckling av socialvårdens metodik 
 

Pilotstudie om inkluderande metoder i socialt arbete (2021) 

THL stödjer och uppmuntrar pilotområdena att införa inkluderande och funktionsfrämjande 
verksamhetsmodeller och metoder i socialt arbete. Målet är att utveckla socialvårdens metodik, vilket sker 



genom att i större utsträckning tillvarata nationellt enhetliga och effektiva metoder som bland annat 
utvecklats i Kommunförsöket för inkluderande social trygghet (2018-2019). Utvecklingsmålen som är 
metoderna och verksamhetsmodellerna med låg tröskel förbättrar tillgången till socialt arbete och 
handledning samt stödjer ett rehabiliterande arbetssätt. I pilotområdena använder man till exempel 
metoder från bosocialt arbete och social rehabilitering samt verksamhetsmodeller från tjänster med låg 
tröskel, strukturellt socialt arbete och uppsökande socialt arbete. Utvecklingen tillsammans med 
pilotområdena startade i december 2020 och pågår fram till slutet av 2021. Tio projektområden har anmält 
sig. 

Vidareutveckling av socialvårdens effektiva metoder (2022–2023) 

Målet med THL:s projektstöd är att på basis av pilotstudien för metoder för inkluderande socialarbete ta 
fram 2–3 modeller för effektiva metoder som används bland personer i arbetsför ålder, att sprida dem 
nationellt och att stärka kontinuerlig konsekvensbedömning som en del av socialvårdens klientarbete.   

Som en del av helheten projektstöd för metodisk utveckling väljs 2–3 metoder på basis av pilotstudien om 
metoder för inkluderande socialt arbete, som projektområdena inför och vars genomslag följs upp och 
bedöms genom en AVAIN-indikator som integreras i klientdokumenten. Metoderna används som en del av 
sektorsövergripande servicehelheter och -kedjor och med klienter i behov av särskilt stöd. Projektstödet 
från Institutet för hälsa och välfärd består av workshoppar som stödjer användning och registrering av 
klientdokument och införande av metoder. Projektområdena får stöd för att upprätta en plan för 
produktion av uppgifter om genomslag, analys av bedömningsuppgifter samt om kunskapsledning som sker 
inom välfärdsområdena (workshoppar våren 2022, hösten 2022 och våren 2023). Metoderna beskrivs i 
Innokylä och deras genomslag bedöms med hjälp av AVAIN-datainnehåll som ingår i klientplanerna. 

 

3.  Strukturellt socialt arbete 
 

Utredningar av strukturellt socialt arbete (2021) 

THL genomför flera utredningar vars gemensamma mål är att reda ut arbetssätten inom det strukturella 
sociala arbetet samt att skapa förutsättningar för kunskapsbaserad ledning och utveckling av socialvården. 
En utredning som baserar sig på litteratur utarbetas om den teoretiska och metodologiska grunden för 
strukturellt socialt arbete. En sökning på kommunernas och kompetenscentrumens webbplatser kartlägger 
de huvudsakliga metoderna med vilka strukturellt socialt arbete för närvarande utförs. En kommunenkät 
som riktar sig till instanser som ansvarar för organisering av socialtjänster utreder hur strukturellt socialt 
arbete förverkligas och utnyttjas i kommunernas dataproduktion. Vidare kartlägger en separat kartläggning 
hurdana datasystem, tillämpningar och datainsamlingsmetoder man kan utnyttja i framtidens 
välfärdsområden i strukturellt socialarbete och kunskapsledning. 

Workshoppar för utveckling av socialt arbete (2021–2023) 

På basis av studien startar THL på hösten 2021 ett arbete i workshoppar tillsammans med 
projektområdena, vars mål är att nationellt skapa en gemensam uppfattning om strukturellt socialt arbete 
och om informationsinnehållet som produceras gemensamt. Dessutom finslipar workshopparna ett förslag 
om att inkludera det strukturella sociala arbetets synvinkel i datamodellen för organisering, KUVA-



indikatorerna, välfärdsberättelsen och THL:s expertbedömningar. THL:s helhet av projektstöd som består av 
workshoppar och seminarier pågår fram till hösten 2023. Målet med helheten av projektstöd är att 
produktionen av information om strukturellt socialt arbete stärks regionalt och nationellt. 
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