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Resultaten av projektets och
förändringsagentens arbete

LAPE Österbotten: 
Barnet och familjen i centrum
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Österbottens LAPE-projekt
Landskapets projekt inom 
förändringsprogrammet  för 
barn- och familjetjänster
Finansieringstid: 1.1.2017-
31.12.2018, projektpersonal 
från 1.8.2017
Involverade alla kommuner 
(förutom Kronoby och 
Storkyro)
Budget: 500 000 € 
statsfinansiering beviljad 
11.1.2017. Egen 
finansieringsandel för 
kommuner och delaktörer
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Österbottens LAPE-förändringsagent

Förändringsagentens 
verksamhet inom 
förändringsprogrammet  för 
barn- och familjetjänster
Verksamhetsperiod
1.5.2017-31.12.2018
Involverade alla kommuner, 
förutom Storkyro (byter 
landskap)
Budget 2017-2018: 
267854 €
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Vem deltog i projektet?
Finansiering för 2 projektarbetare på 100 % (i 
praktiken 3 projektarbetare med olika stora 
arbetsinsatser)
Delaktörer: 
•Föreningen för mental hälsa i Finland
•Vasa mödra- och skyddshem
•Familar Oy
•Karleby universitetscentrum Chydenius
•Kompetenscentren inom det sociala 
området: SONetBOTNIA och FSKC

Kommuner, församlingar och organisationer
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Vilka var projektets utvecklingshelheter?
Stärkandet av specialtjänsterna, t.ex. genom 
utveckling av barnskyddet
Barnorienterade tjänster, t.ex. stärka barns och 
familjers delaktighet och ökandet av 
delaktighetskunnandet
Utveckling av landskapets gemensamma 
verksamhetsmodeller som en del av social- och 
hälsovårdsservicen Jämlikt 
serviceutbud inom landskapet 
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Förändringsagentens utvecklingshelheter
Främjande av utvecklingshelheterna:
•familjecenterverksamhetsmodellen
•småbarnspedagogiken  och skola som stöd 
för välmående

Stärka samarbete mellan producenterna av 
barn- och familjetjänsterna (kommun-
landskap, t.ex. genom kommunernas LAPE-
grupper)
Deltagande i förnyandet av social- och 
hälsovårdsberedningen (SOTE) samt koppling 
till nationella LAPE-programmet.
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Kopplingen till landskapet och 
SOTE-beredningen

Förändringsagenten med i landskapets 
temporära beredningsorgan bl.a. i SOTE-
gruppen
Förändringsagenten fasilitator under våren -18 
i följande beredningsgrupper:
•Socialtjänster
•Barn, unga och familjer
•Servicehandledning, servicebedömning och 
kundplan
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Kopplingen till landskapet och 
SOTE-beredningen

Projektarbetarna deltog i 
följande beredningsgrupper: 
•Barn, unga och familjer
•Mentalvårds- och 
missbrukstjänster
•Forskning-, utvecklings- och 
innovationstjänster

Under projekttiden har LAPE-aktörer träffats 
för att samla och svara emot de 
utvecklingsbehoven som finns över 
kommungränserna.
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Organiseringen av utvecklingsarbetet inom
LAPE Österbotten

Inom landskapet fanns sex LAPE-utvecklingsgrupper:
•Utveckling av familjecenterverksamhetsmodellen F
•Tjänster vid skilsmässa, medling och gemensamt 
föräldraskap P
•Utvecklande  av kunnande vid våldssituationer F
•Småbarnspedagogik, skola och andra stadiets 
utbildning som stöd för barns och ungas välfärd F P
•Utveckling av tjänster på special-
och krävande nivå P
•Kunskaps-och stödcenterverksamheten P
Huvudansvar: F=Förändringsagenten P=Projektarbetare
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Organisering av utvecklingen inom barnskyddet

Inom barnskyddet fanns tre temagrupper 
(utveckling av anstaltvården, utveckling av 
intensifierat barnskydd och 
utvecklingsgruppen för unga) 
Ibruktagning av den systemiska 
verksamhetsmodellen inom barnskyddet 
(teamarbete)
Utbildningar: perhearviointi, palaset
kohdalleen och kunskapsbaserade workshopar 
samt ett delaktighetsprocessnätverk
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Annan utvecklingsverksamhet
Seminarier och evenemang t.ex.
•Föra barnet på tal 
•Utveckling av samarbetet mellan skola och 
social- och hälsovården
•Servicebedömning och socialt arbete med 
barnfamiljer
•Barnkonsekvensanalys (LAVA)
Temagrupper t.ex. samarbetet mellan 
myndigheter när man misstänker att barnet 
utsätts för våld eller sexuella övergrepp
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Delaktighetsförfaranden
Kommunala ungdomsfullmäktige och 
gemensamma tillställningar
Utvecklingsgrupp för unga inom fostervården
Föräldragrupp för specialbarnen (erfarenheter 
av servicen)
Enkät gällande servicen 
för barn och familjer
Erfarenhetsexpertis 
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Projektresultaten
En handbok till landskapet Österbotten, i 
vilken god praxis vid planering av barn- och 
familjeservicen finns beskriven
Inom barnskyddet:
•Systemiskt teamarbete är testat och i bruk
•Anstaltsvårdens kvalitetskriterier utarbetad 
tillsammans med unga
•Principerna för intensifierat familjearbetet 
har utvecklats och beskrivits
•Familjevårdens stödpaket är beskriven och 
utvärderad
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Projektresultaten
Delaktighetsmetoder har tagits ibruk och/eller 
testats samt en delaktighetsmätare har 
utprövats
Erfarenheter av samutveckling (olika expertiser
har tagits tillvara t.ex. genom brukare, 
arbetstagare och forskare)
Koppling till högskolor t.ex. genom 
praktikforskningar och prograduarbeten
Fleraktörsgrupper (expert) har prövats inom 
barnskyddet
Stödgruppsverksamhet för skilsmässobarn har 
spridits inom landskapet
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LAPE-förändringsagentens resultat
Kommunala LAPE-grupper har 
skapats i alla kommuner
Principer för landskapets 
ungdomsfullmäktige är utformade
Aktivt deltagande i landskaps- och 
social- och hälsovårdreformens  
kärngrupper
Brett nätverkande inom landskapet
Koordineringsstrukturen för social-
och hälsovården samt bildningen 
har framskridit
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LAPE-förändringsagentens resultat
Utvecklingen av familjecenter 
enligt nationella linjedragningar
Genomförandet av enkäten 
gällande barn- och 
familjetjänster
Landskapsmodeller som 
resultat av utvecklingsgruppen 
för skola och 
småbarnspedagogik
Digi-försök inom socialservicen
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Betydelsen och nyttan av resultaten
Genom landskapets grupper och forum finns 
en större förståelse för vikten och 
möjligheterna av samarbete mellan sektorer
Fleraktörsskap har stärkts i de professionellas 
arbete
Barn- och familjeorienterade metoder har 
tagits i bruk, arbetstagarnarnas kunnande har 
ökat 
Metodernas implementering märks sinom tid 
för brukarna, p.g.a. den korta projekttiden har 
dessa inte utvärderats
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Betydelsen och nyttan av resultaten

God praktik-modellbeskrivningar som gjorts 
under projekttiden kan användas som 
underlag för beslut
Betydelsen av kunskapsbaserat 
arbete/metoder har lyfts upp, i framtiden en 
viktigt grundpelare för ledning och 
utvecklingsarbete
Genom förändringsagentens 
verksamhetsmodell har man skapat strukturer 
för ett samstämmigt ledarskap: bildning-SOTE 
samt kommun-landskap
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Vad lärde vi oss?
Arbetstagarna inom special- och krävande 
tjänsterna är belastade mindre 
handlingsutrymme för utvecklingsarbete
Kommunikation är viktig, hur riktas informationen 
så att man når professionella och klienter? 
(speciellt inom special- och krävande nivå)
Stora utvecklingshelheter, vilka man har försökt 
främja. För att fästa verksamheten behövs ledning 
inom landskapet. 
En förändring av verksamhetskulturen kan skönjas
Det finns behov av ett strategiskt 
förändringsledarskap
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Vad händer sen?
Österbottens LAPE-fortsättningsplan är uppgjord 
(baserad på nationella och landskapets resultat), 
den fortsatta utvecklingen är beroende av SOTE-
beredningen
Projektfortsättning för den systemiska 
verksamhetsmodellen som förverkligas och 
utvärderas år 2019
Med förändringsagentens stöd fördjupas 
samarbetet mellan bildningen, social- och 
hälsovården
Landskapets handbok för barn- och 
familjetjänsterna utkommer i februari 2019


