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69 miljoner vårdbesök
5 100 vårdenheter

Socialtjänstinsatser till 329 000 äldre
25 000 placerade barn och unga

1 500 HVB/stödboenden
1 700 särskilda boenden för äldre

1 000 anordnare av hemtjänst

30 000 bor i 
LSS-boende

1 300 anordnare av personlig assistans
4 300 LSS-boenden för vuxna

102 sjukhus
1 150 vårdcentraler

4 400 tandvårdskliniker
1 400 apotek

240 000 legitimerad personal 
inom hälso- och sjukvård

3 200 tillståndsbeslut
23 600 tillsynsbeslut

Bättre och 
säkrare 

vård och 
omsorg

IVO finns till för dem som behöver vård och omsorg 



https://www.youtube.com/watch?v=Xy_4Clmvwoo


Tillsammans mot ett stärkt barnrättsperspektiv
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Utmaningarna för att göra barn delaktiga
En snabb fråga inför webbinarium

 Tid-, metod- och kompetensbrist 

 Samverkan med föräldrar

 Faktorer som t ex språk, ålder, 
förtroende, tillit

 Brister i implementeringen av 
Barnkonventionen

 Covid-relaterade hinder 

Svar från 100 handläggare inför  IVO:s webbinarium 
”Tillsammans för ett stärkt barnrättsperspektiv”
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Känner ni igen det som 
handläggarna beskriver? 

 Gå till Menti.com

 Ange koden 4069 0098

 Svaren är anonyma och syns direkt på 
skärmen
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”Jag känner mig inte trygg”
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 För många upplever sig inte trygga på sitt 
boende 

 För många får inte den vård de behöver 

 Hot, våld och övergrepp gentemot 
placerade barn och unga är oacceptabelt, 
men återkommer ändå år efter år



Vårt gemensamma uppdrag och ansvar skiljer sig från varandra 
Det är viktigt att vi är medvetna om detta och utför våra 

respektive uppdrag så bra som möjligt. Om någon av oss halkar 
snett – ja då drabbas barnen.



Gemensamt uppdrag – olika ansvar
Barnet bidrar med svaren 

Boendet
Bemanning, kompetens, 
trygghet, barns behov av 

integritet, m.m. 

Socialtjänsten
Utreda barnet – Säkerställa det 

bästa – matcha vårdbehov –
följa vården m.m

IVO
Funkar 

verksamheten 
som den ska 
för barnet? 



Flera regeringsuppdrag berör
placerade barn och unga 

Flickor på SiS-
hem 

Våld i nära 
relationer/ 

heders-
relaterat våld

Register för 
HVB, 

stödboende 
och 

ungdomshem

Handläggning 
av ärenden 

som rör barn 
och unga

Tider för 
handläggning 

i tillstånds-
prövning
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Första version – förteckning över HVB och stödboende



Samtala om vilka hinder ni ser för att förbättra situationen för 
placerade barn- och unga? 
Diskussionsfråga 1

 Diskutera i grupp 

 När vi bryter: Besvara frågan var för sig på www.menti.com

 Ange kod 4069 0098



Vad kan ni som är här göra? 
Diskussionsfråga 2

 Samtala om vad ni som är här kan göra för att förbättra 
situationen för placerade barn- och unga

 Diskutera i grupp

 När vi bryter: Besvara frågan var för sig på www.menti.com

 Ange kod 4069 0098



Tack för att ni delade med er! 
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