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Guide till webbaserat stöd
Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga är ett webbaserat stöd 
på Kunskapsguiden.se. Det webbaserade stödet ger en samlad bild av vad som kan 
ingå i ett introduktionsprogram. Innehållet vänder sig i första hand till dig som 
introducerar nyanställd personal på HVB för barn och unga eller planerar en intro-
duktion av nyanställda. Innehållet kan med fördel även användas av handläggare 
och andra som söker kunskap inom området.

Den här guiden informerar om innehåll och struktur för det webbaserade stödet, 
vilka områden som tas upp och hur webbstödet kan användas vid introduktion av 
ny personal.

Webbstödet i korthet

Utgångspunkten för webbstödet är de kunskapsområden som bedöms relevanta för 
nyanställd personal på HVB. Webbstödet bygger på aktuellt regelverk och bästa 
tillgängliga kunskap, och lyfter fram centrala kunskapsstödjande produkter inom 
området som Socialstyrelsen och andra aktörer tagit fram. 

Tanken är att webbstödet främst ska:

•  inspirera och ge stöd i planering av introduktion av nyanställd personal inom 
HVB för barn och unga

• underlätta för ny personal att ta del av den grundläggande kunskap som behövs 
för att kunna arbeta inom HVB samt stödja personal som söker kunskap inom 
området

•  ge erfaren personal möjlighet att komplettera och förnya sin kunskap och kom-
petens inom yrkesområdet

•  fungera för personal och handläggare inom andra verksamhetsområden som 
söker kunskap om frågor som rör HVB för barn och unga.
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Struktur och innehåll utifrån viktiga kunskapsområden

Yrkesintroduktion för personal inom HVB för barn och unga presenteras som ett 
tema inom området barn och unga. Temat är strukturerat utifrån åtta olika kun-
skapsområden som nås från temats startsida:

• Om yrkesintroduktion ger vägledning om hur en introduktion kan läggas upp.

Övriga kunskapsområden samlar relevant kunskap om vad ett introduktionspro- 
gram kan innehålla och ger tips om fördjupad kunskap. Komplettera gärna infor-
mationen med verksamhetens egna dokument (se förslag nedan).
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• Vård och behandling på HVB tar upp innehållet i HVB-vård, olika arbetssätt 
och metoder, och vikten av ett gott bemötande.

 Egna dokument: 
 - eventuella interna dokument om metoder och förhållningssätt i verksamheten.

•  Uppdrag och ansvar ger kunskaper om grundläggande regelverk för HVB och 
utgångspunkter för HVB-vården.

 Egna dokument: 
 - verksamhetens tillståndsbevis (för privata verksamheter) 
 - personakt med uppdrag, vårdplan och genomförandeplan 
 - verksamhetens ledningssystem 
 - verksamhetens rutiner för samverkan.

• Delaktighet och inflytande handlar om barns och ungas rätt till inflytande och 
delaktighet i vården.

• Skolgång och hälsa tar upp olika aktörers ansvar för att barnen under place- 
ringstiden får tillgång till likvärdig skola och sysselsättning, insatser från hälso- 
och sjukvården och tandvården, och egenvård.

 Egna dokument: 
 - verksamhetens rutiner för samverkan 
 - samordnad individuell plan, SIP.

• Uppmärksamma utsatthet handlar om olika former av utsatthet och situationer 
som personalen bör vara särskilt uppmärksam på. Här tas även upp vikten av 
traumamedvetet bemötande och bemötande vid psykisk ohälsa.

 Egna dokument: 
 - verksamhetens rutin för att uppmärksamma och agera vid kränkningar,  
   övergrepp, hot, våld och självskadebeteenden 
 - verksamhetens rutin för att anmäla oro.

•  Dokumentation på HVB handlar om olika typer av dokumentation, vad som 
ska ingå i barnets eller den unges journal på HVB och den enskildes rätt till 
insyn.

 Egna dokument: 
 - personakt med uppdrag, genomförandeplan och journalanteckningar.

• Säkerhet på HVB tar upp vikten av tydliga rutiner i verksamheten, och hur 
personalen kan hantera olika situationer utifrån ett säkerhetsperspektiv.

 Egna dokument:
 - verksamhetens rutin för att uppmärksamma och agera vid kränkningar,  
   övergrepp, hot, våld och självskadebeteenden
 - verksamhetens rutin för en drogfri miljö
 - verksamhetens rutin för att anmäla oro
 - verksamhetens lex Sarah-rutin
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Så kan webbstödet användas

Introduktion av ny personal på HVB kan delas upp i två delar – arbetsplatsintro- 
duktion och yrkesintroduktion. Arbetsplatsintroduktionen handlar om den specifi- 
ka arbetsplatsen och lokala förhållanden, till exempel hantering av nycklar, larm 
och brandsäkerhet. Yrkesintroduktionen fokuserar på de olika delarna i yrkesrol- 
len, mötet med den enskilde i verksamheten och personens individuella behov.

Webbstödet på Kunskapsguiden kan användas vid planering av yrkesintroduktion 
av ny personal, och vid uppföljning efter genomförd introduktion. Webbstödet kan 
även fungera som stöd för mentorer under introduktionstiden och för att ge stöd 
till befintlig personal som vill komplettera och förnya sina grundläggande kun-
skaper. Här följer några exempel:

• Som inspiration och stöd vid planering för yrkesintroduktion av nyanställ-
da. Vilka delar bör ingå i introduktionen? Vad behöver en nyanställd i vår verk-
samhet ha kunskap om för att kunna utföra arbetet på ett bra och säkert sätt? 
Den som ska genomföra introduktionen kan läsa igenom webbstödet i förväg för 
att bedöma vilka delar som ska ingå i introduktionen av den nyanställda perso-
nalen, vilka delar den nyanställde kan ta del av på annat sätt och vad webbstödet 
behöver kompletteras med lokalt.

• För att underlätta för ny personal att ta del av den grundläggande kun-
skap som behövs för att kunna arbeta inom HVB.

• För att stödja befintlig personal som söker grundläggande kunskaper, till 
exempel om barnets rättigheter eller dokumentation.

• För mentorer som den nyanställde kan vända sig till med frågor under den 
första tiden på sitt nya arbete. Innehållet i de olika kunskapsområdena kan ge 
stöd för att vägleda ny personal.

• Vid uppföljning och återkoppling. Chef eller mentor kan utgå från webbstö- 
det vid uppföljningssamtal om hur introduktionen fungerat. Webbstödet kan 
då användas för att hitta relevant kunskap som kanske efterfrågas efter att den 
nyanställde har arbetat en tid.

• För personal och handläggare inom andra verksamhetsområden som söker 
kunskap om frågor som rör HVB för barn och unga 



Webbstödet utgår från Socialstyrelsens handböcker och 
andra vägledande produkter

Webbstödet utgår från aktuellt regelverk och bästa tillgängliga kunskap inom om-
rådet. Hänvisning till aktuella kunskapsstöd görs i direkt anslutning till det aktuel-
la kunskapsområdets olika avsnitt. De centrala kunskapsstödjande produkterna är:

• Barn och unga i familjehem och HVB. Handbok från Socialstyrelsen om social- 
nämndens ansvar och uppgifter.

•  Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Handbok från Socialsty- 
relsen som ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller social- 
nämndens handläggning av ärenden.

•  Ensamkommande barn och unga. Handbok från Socialstyrelsen om socialnämn- 
dens ansvar och uppgifter.

•  Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar. Vägledning från 
Socialstyrelsen och Skolverket.

Här hittar du det webbaserade stödet om yrkesintroduktion 
för personal inom HVB för barn och unga

Det webbaserade stödet finns på www.kunskapsguiden.se, området Barn och unga,  
temat Yrkesintroduktion för personal inom HVB för barn och unga 

Kontakt

För frågor och synpunkter om det webbaserade stödet, kontakta  
karin.hermansson@socialstyrelsen.se.

http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/yrkesintro-hvb-barn/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/yrkesintro-hvb-barn/Sidor/default.aspx

