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Kartläggning och planering
Uppföljning och utvärdering
Databaserad dokumentation

DOK EKB är en strukturerad intervju som är utvecklad för att användas inom utrednings- eller boendeverksamheter som tar emot ensamkommande barn och ungdomar. Intervjun utreder behov och önskemål hos barn och ungdomar som anländer till Sverige utan vårdnadshavare och som bereds boende
och andra insatser. Intervjun kan även utgöra underlag för uppföljning och lokal utvärdering av enheternas insatser och resultat och kan också användas som underlag för statistik.
De barn och ungdomar som anländer till Sverige som ensamkommande har upplevelser av skiftande
slag i bagaget. Gemensamt är att de har skilts från familjemedlemmar och tvingats bryta upp från sin
ursprungliga miljö, ofta under svåra strapatser. Utbildningsbakgrunden kan vara varierande, allt från en
väl fungerande skolgång till att man aldrig gått i skola och saknar läs- och skrivkunskaper. Dåliga förhållanden i flyktingläger och krigsupplevelser kan ha gett upphov till skilda fysiska och psykiska skador.
Några kan ha kommit i kontakt med droger och kriminalitet. Det är alltså barn och ungdomar med
komplexa och skiftande bakgrunder som anländer till Sverige. DOK EKB innehåller därför frågor inom
flera olika livsområden som kan ha betydelse för barnets förmåga att hantera tillvaron och som ger
indikationer på vilka insatser barnet är i behov av.
DOK EKB har tillsammans med Journal Digital ett datastöd där funktioner för journaler, genomförandeplaner och behandlingsrapporter är integrerade. Det innebär exempelvis att valda delar av innehållet
från den inledande inskrivningsintervjun automatiskt överförs till respektive livsområde i en genomförandeplan. DOK EKB går dock utmärkt att använda separat.
För mer information, kontakta
Helen Falck, socionom och utbildningsansvarig, helen.falck@journaldigital.se, 070 – 375 86 58,
Olga Ott, beteendevetare och utbildningsansvarig, olga.ott@journaldigital.se, 070 – 375 14 08 eller
Mikael Dahlberg, fil dr i socialt arbete, FoU-ansvarig, mikael.dahlberg@lnu.se, 070 – 375 19 19.

