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 BBIC – Barns Behov I Centrum 
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Varför finns BBIC? 
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Bakgrund England 

• Kritik av barnavård i slutet av 80-talet 

• Början av 90-talet: Department of Health - ett 

forsknings- och utvecklingsarbete 

• 1995: LACS - Looking After Children System, ett 

system för uppföljning av placerade barn 

• 2000: Assessment Framework, ett system för 

utredning, triangeln introducerades 

• 2003: The Integrated Children´s System (ICS), ett 

heltäckande system 
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 ...många socialarbetare ser annorlunda på 
det placerade barnet jämfört med de 
förväntningar de har på sina egna barn.  

 

 De har inte alltid reflekterat över att barn är 
barn världen över och att placerade barns 
behov liknar de behov deras egna barn har 
och att dessa behov måste 
uppmärksammas av någon. 

 

   Harriet Ward, senior researcher  

 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 

Klistra in texten, klicka på ikonen 

(Ctrl), välj ”Behåll endast text” 

 

Bärande princip 

i LACS 
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 Socialtjänsten 

måste kunna påvisa 

att den vård        

som samhället 

erbjuder                  

är bättre än          

den vård som 

barnet fått i 

ursprungsfamiljen 
Bildtext 
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Bakgrund Sverige 

1993 - 1995 Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen att 

         utveckla och stärka familjehemsvården 
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Bakgrund Sverige 

1993 - 1995 Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen att 

         utveckla och stärka familjehemsvården 
 

1996 - 1997 Dartingtonprojektet 
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Dartingtonprojektet 

48 socialsekreterare i fyra kommuner intervjuade     

108 barn (5-20 år) 

• Syfte: Pröva om LACS var användbart i Sverige  

• Bedömnings- och insatsformuläret: ett bra instrument 

att få fram ny och viktig information 

• Visade på många eftersatta behov hos barnen 

• Materialet stort och tidskrävande 

• Projektkommunerna ville pröva systemet i sin helhet 
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Bakgrund Sverige 

1993 - 1995 Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen att 

         utveckla och stärka familjehemsvården 
 

1996 - 1997 Dartingtonprojektet 
 

1999 - 2005 BBIC-projektet 
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BBIC-projektet 

• 1999-2005. Anpassa det engelska materialet efter 

svenska förhållanden 

• Socialstyrelsen i samarbete med sju 

kommuner/stadsdelar: Luleå, Helsingborg, 

Linköping, Björklinge-Bälinge SDN i Uppsala, 

Spånga-Tensta SDN i Stockholm, Gunnared SDN och 

Backa SDN i Göteborg  

• Lokala projektteam  

• Aktivt deltagande, bottom-up 
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Bakgrund Sverige 

1993 - 1995 Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen att 

         utveckla och stärka familjehemsvården 
 

1996 - 1997 Dartingtonprojektet 
 

1999 - 2005 BBIC-projektet 
  

2006  BBIC - ett ”färdigt” verksamhetssystem  

  för utredning, planering och uppföljning  

  - nationell spridning påbörjas 
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BBIC:s syfte 

• Stärka barns ställning 

• Öka samarbetet med barnet och dess nätverk 

• Skapa systematik i socialtjänstens arbete     

och underlätta dokumentation, så att 

handläggning och insatser lättare                 

kan följas upp 

• Bidra till ökad rättssäkerhet 
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BBIC:s mål  

 ett nationellt enhetligt system för 
utredning, planering och uppföljning 
inom social barnavård 
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BBIC:s visionära mål 
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 att ge de barn 

och unga         

som får del av 

socialtjänstens 

insatser      

samma chanser   

i livet som    

andra barn           

i samhället 
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Hur har det blivit? 

Spridning och utvärderingar 
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Februari 2014: 

  

272 av 320 

kommuner/stadsdelar har 

ordinarie licens 

 

Drygt 1200 externa har gått 

Socialstyrelsens 

utbildningsdag i BBIC 
  

Spridningen av BBIC 
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Uppföljning och utvärdering av BBIC 

•Socialstyrelsens egen uppföljning                
bl a inräkning av BBIC-formulär och intervjuer 

med handläggare 

•Externa utvärderingar 

•Lokala och regionala uppföljningar 
och utvärderingar 
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Medför BBIC ett förbättrat barnperspektiv?  
Lotta Berg Eklundh / David Matscheck 
Rapport 19/2012  FoU Nordost i Stockholms län  
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• Barn medverkat i högre grad genom samtal 

eller observation 

• Barnens synpunkter har beaktats mer 

(fortfarande i en begränsad uppfattning)  

• Utredningarna bygger i högre grad på 

frågeställningarna och BBIC-triangeln  

• Utredningarna har tydligare struktur  

• Samverkan med andra har ökat  
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Medför BBIC ett förbättrat barnperspektiv?  
Lotta Berg Eklundh / David Matscheck 
Rapport 19/2012  FoU Nordost i Stockholms län  
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Återstår att 

• involvera barn mer i processen kring beslut 

och eventuella insatser. 

• formulera vad som är barns bästa i analys  

och bedömning 

• utveckla föräldrars medverkan och 

beskrivning av deras förmåga 

• utveckla uppföljningar av insatser i 

öppenvård och placering  
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• Barnavårdsarbetet har kommit i fokus 

• Stora förändringar i handläggningsprocessen 

• BBIC löser inte alla svårigheter inom sociala 

barnavården 

• Barnperspektivet har stärks 

• Fler placeringar utanför hemmet 

 

 

 

 

  

  

 

Barns behov i Centrum - rapport från ett 

förbättringsarbete i Örebroregionen 2006-2010 
Marie Gustafsson, Ingmar Ångman, Regionförbundet Örebro, 

Rapport 2012:07 
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Barns behov i Centrum - rapport från ett 

förbättringsarbete i Örebroregionen 2006-2010 
Marie Gustafsson, Ingmar Ångman, Regionförbundet Örebro, 

Rapport 2012:07 
 

Sammanfattning och resultat 

• BBIC löser inte alla svårigheter i den sociala 

barnavården 

• Barnperspektivet har stärkts 

• Mer hänsyn till föräldrarnas än till barnens synpunkter 

• Vissa behovsområden problematiska att belysa: Socialt 
uppträdande, Identitet och Förmåga att klara sig själv 

 

 

 

 

  

  

 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 

Klistra in texten, klicka på ikonen 

(Ctrl), välj ”Behåll endast text” 

 

Föräldrars upplevelser av bemötande, 

information och delaktighet i samband 

med barnavårdsutredningar 

 
Katrineholms kommun, Ola Nordqvist, 2009 

 

 • Enkät 2007 till föräldrar som utretts före BBIC 

(33 svar) 

• jämförbar enkät sedan BBIC införts (26 svar) 
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Föräldrars upplevelser före och med BBIC, 
Katrineholm, Ola Nordqvist, 2009 

 

 • 25-30 % fler ansåg att de fått ett respektfullt 

bemötande, blivit tagna på allvar och blivit lyssnade på 

• 87 % ansåg att de fått lättförståelig information (jfr 59%) 

• 71 % ansåg att de fått tillräcklig information (jfr 41%) 

• 77 % kände igen sitt barn i utredningen (jfr 37%) 

• 77 % ansåg att de haft möjlighet till delaktighet (jfr 30%) 

• 72 % var nöjda med beslut som fattats (jfr 30%) 


