
 

 

 

Region Örebro län 

Regionkansliet 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

www.regionorebrolan.se 

 

Inbjudan till seminarium kring att bedöma  

Risk, skydd och mottaglighet 
En av de bärande delarna i socialtjänstens 
utredning av barns och familjers behov av 
skydd och stöd är bedömning av risk, skydd 
och mottaglighet. Välfärd och folkhälsa 
bjuder nu tillsammans med länets BBiC-
samordnare Emma Norman in till ett 
seminarium för kunskapsinhämtning och 
reflektion.  

  

Syftet med seminariet är att stärka kunskap och 

motivation för att göra tydliga riskbedömningar, 

som ska underlätta beslutsfattande för 

handläggare, chefer, politik. Riskbedömning är 

en bärande men också svår del av utrednings-

arbetet. Riskbedömningen och hur den 

dokumenteras påverkar barns och föräldrars 

mottaglighet inför kommande insatser. Den styr 

och påverkar också uppdraget och målen och 

det är därmed av största vikt att den håller en 

hög kvalitet.  

 

Dagen inleds med en digital föreläsning av 

Birgitta Persdotter, lektor Karlstad universitet 

och vetenskaplig ledare för FoU Välfärd 

Värmland. Birgitta har tidigare arbetat med 

revideringen av BBiC på Socialstyrelsen.  

 

Därefter fortsätter vi att granska bedömning av 

risk, behov och mottaglighet utifrån 

föreläsningen och BBiC:s kunskapsstöd i våra 

egna utredningar.  

 

Välkomna! 

 

Tarja Nordling, Välfärd och folkhälsa 
 

Emma Norman, Kumla kommun 

 

Datum: 22 eller 24 februari 2022 
 
Tid: 08.30 – 12.00 
 
Plats: Eken, Eklundavägen 1, Örebro  

 
Avgift: 400 kr inkl fika 
 
Målgrupp: Handläggare inom social 
barnavård. Vi ser gärna två (eller flera) 
deltagare från samma arbetsgrupp 
samma seminariedag.  
 
Max 36 personer per tillfälle. 
 
OBS! Deltagarna ska ta med sig 
avidentifierade beslutsunderlag från 
den egna kommunen till utbildningen, 
ett utan insats och ett med insats  
från utredningar som avslutats efter 
den 1 november 2021.  
 

Ta också med grundbok och 
metodstöd i BBiC (tryckt eller digitalt). 
 
Anmälan senast: 25 januari 2022 
 
Anmälan:  
Till 22 februari  
 

Till 24 februari  
 
Kontaktperson:  
Tarja Nordling, 019-602 63 47 
tarja.nordling@regionorebrolan.se   
 
Frågor om anmälan: 
Frågor angående anmälan besvaras  
av Ann-Louise Gustafsson,  
019-602 63 19 
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