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Inledning
Under året har det blivit alldeles tydligt vilka stora utmaningar socialtjänsten står inför.
Utvecklingsbehovet är stort och efterfrågan på välfärdstjänster kommer att öka i framtiden.
Det ställs krav på nya lösningar för större effektivitet, delaktighet och tillgänglighet för
personal som i mötet med människor ska ge trygghet, säkerhet och bidra till en förändring i
individers livssituation. Det är tillfredställande att konstatera att FoU Västernorrland med
sin kompetens kan bidra till socialtjänstens centrala utmaningar.
I den senaste avhandlingen är användandet av informations- och kommunikationsteknologi
som stöd till äldre personer i glesbygd i fokus. Vi har nu en Fil dr i omvårdnad med
inriktning på informations-och kommunikationsteknologi till förfogande i kommunernas
utveckling av etjänster.
Socialtjänstens rättsäkerhet och barns rätt till kunskapsbaserade insatser från socialtjänsten
är i fokus, både lokalt och nationellt. De uppmärksammade forskningsresultaten från FoU
Västernorrland har bidragit till en större förståelse för barns upplevelser under tiden i
samhällsvård. Den efterfrågan som omvärlden visar stimulerar till spridning av resultat och
skapande av nya. Vår forskning inom området har fortsatt under året med oförminskat
engagemang.
Det är viktigt att även följa upp de insatser som socialtjänsten beviljar i syfte att ge stöd åt
individer. Genom att utveckla former för uppföljning kan man bidra till att synliggöra
brukarens behov och professionens kunskap i verksamheten. Närmare 200 medarbetare
och cirka 3500 brukare är berörda av de verksamhetsuppföljningar som görs med hjälp av
FoU i syfte att skapa ett lärande i verksamheterna.
Under året har även ett nytt område utkristalliserats genom efterfrågan. Vi har under 2014
drivit följeforskning och utvärdering i flera kommunala projekt inom arbetsliv och
rehabilitering. Vi har blivit tydligare som stöd åt kommunerna i deras utvecklingsprocesser
och omvärlden efterfrågar resultaten för vår forskning. Vi bidrar bland annat i utvecklingen
av den länsgemensamma familjehemsvården och följer upp hur hemsjukvården blev för de
enskilda efter kommunernas övertagande av verksamheten.
Det interna utvecklingsarbetet som vi drivit bygger på att synliggöra de möjligheter som
FoU:s stöd innebär för verksamhetsutveckling. Nu har vi en personalstyrka med hög
kompetens som kan bistå i utvecklingen av länsgemensamma satsningar inom
socialtjänstens område eller enskilda kommuners utvecklingsprocesser. Vårt mål har varit
att utveckla kvalitén och användbarheten i stödet så att ännu flera kan ha nytta av FoU
Västernorrland.
FoU Västernorrland är en del av Kommunförbundet Västernorrland och denna berättelse
redovisar endast den verksamhet som bedrivits av FoU Västernorrland. Verksamheten
ingår också i den Årsredovisning som Kommunförbundet Västernorrland (org.nr. 2220000638) fastställt för 2015.
Sirpa Virtanen, Chef för Social hållbarhet och FoU
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Ledning, personal och ekonomi
Forskningsenheten tillhör organisatoriskt Kommunförbundet Västernorrland. Förbundets
styrelse har det politiska övergripande ansvaret för enheten vilket även innefattar beslut om
enhetens ekonomiska ram och inriktning.

Ledningsgruppen
Den operativa ledningen utgörs av en ledningsgrupp som består av socialtjänsternas
förvaltningschefer samt en representant för Mittuniversitetet. Ledningsgruppen har
sammanträtt vid tre tillfällen under året. De har fungerat som beredande organ inför
styrelsens beslut om enhetens verksamhet och budget. Gruppen har prioriterat och beslutat
om forsknings- utvecklingsprojekt och andra kunskapsutvecklande aktiviteter, inom ramen
för den fastlagda verksamhetsplanen.
Förslag till aktiviteter och projekt bereds vid FoU-enheten. Planeringen sker i nära
samarbete med olika yrkesgrupper i kommunernas socialtjänstverksamhet.
Ledningsgruppen har under året bestått av följande personer:

Ledamöter 2014:
Agneta Nordström, ordf.
Erik Grundberg
Katarina Persson
Gert Persson
Anna-Stina Fors Sjödin
Katarina Jensstad
Torbjörn Stark
K.G. Norberg

Härnösand
Timrå
Ånge
Sollefteå
Kramfors
Örnsköldsvik
Sundsvall
Mittuniversitetet
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Personal
Under verksamhetsåret har följande personer varit anställda inom forskningsenheten:
FoU-personal
Sirpa Virtanen, FoU-chef
Göran Bostedt, Docent i statsvetenskap
Viktoria Skoog, Fil dr i socialt arbete
Rolf Dalin, statistiker och forskningsstöd
Madeleine Blusi, Fil dr i omvårdnad
Carolina Klockmo, Fil dr i hälsovetenskap
Sheila Zimic (from sept.), Fil dr data och
systemvetenskap
Sobani Wijesekera FoU-assistent
Anders Fisk VFU-samordnade

0,25
0,25
1,00
1,00
1,00
0,75
1,00
0,50
0,60

Ekonomisk redovisning
Intäkter

Budget
2014
2 400 000

Utfall
2014
2 382 000

Kostnader

400 000

250 000

Externa
uppdrag
Periodiserade
medel

1 280 000

Summa

Basfinansiering,
kommunerna
Forsknings
medel

Budget
2014
3 450 000

Utfall
2014
3 484 689

OH-kostnader
Kommunförbund
et

240 000

238 200

1 755 697

FoU-stipendium

100 000

50 000

250 000

657 000

Resor,
konferenser,
litteratur, licenser

240 000

437 109

4 330 000

5 044 697

4 330 000

4 209 998
+374 939
+ 459 760

Personal

Periodiseras 2015
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Kommentar: De största avvikelserna mot budget på intäktssidan består av mindre
forskningsmedel än prognostiserad och fler externa uppdrag. De största uppdragsintäkterna
kommer från Norrlandicus -projektet samt flera utvärderingsuppdrag inom arbetsliv och
rehabilitering. På utgiftssidan avviker stipendium kostnader, då FoU endast haft en
stipendiat under året. Kostnaderna för licenser har ökat i och med användningen av
Netigate som uppföljningsverktyg.
Kärnverksamheten med prioriterade aktiviteter
Erbjuda utbildning kring evidensbaserad praktik (EBP) till verksamheten:
FoU: s personal har deltagit i både planeringen och genomförandet av den
länsgemensamma kompetenssatsningen som länets kommuner gör för socialsekreterare
inom Barn och Unga. Utbildningen består av bl.a. tre föreläsningspass med EBP.
Föreläsningar ”Barns kontakt med socialtjänsten” har getts av Viktoria Skoog, forskare på
FoU.

Erbjuda stöd till uppföljning enligt LOKE-modellen:
Egenuppföljningen av klienters/brukares/kunders/elevers behov/problem, insatser och resultat
stöds av FoU Västernorrland. Vi använder en metod som i många stycken bygger på LOKEmodellen som utvecklats av UFFE, som tills nyligen varit Umeå socialtjänsts FoU-enhet.
Speciellt med vårt sätt att implementera modellen är dels det statistik-/IT-stöd som vi kopplat
till uppföljningarna, dels vårt tydliga fokus på de professionellas lärande.
Volymen i denna verksamhet är stor – under ett år, juli 2013 till juni 2014, var ca 180 anställd
personal involverade och ca 3500 brukare berörda. Under hösten 2014 har vi startat 16 nya
uppföljningssystem i sammanlagt 14 verksamheter. Därför planerar vi under 2015 att gå
vidare med en utveckling som dels innehåller utbildningsinslag, dels forskning om denna del
av vårt verksamhetsstöd, dels andra nödvändiga åtgärder för förvaltningen av det.
Personal som under året varit mest involverade i vårt stöd med uppföljningssystemen är Rolf
Dalin, Sheila Zimic och Carolina Klockmo.
Nedanstående är en redovisning av den omfattning vi nått fram till slutet av 2014.
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Kommun/motsvarande

Besvarad av: 41 (100 %) Ej besvarad av: 0 (0 %)
1

Härnösand

8 (20 %)

2

Kramfors

1 (2 %)

3

Sollefteå

1 (2 %)

4

Sundsvall

16 (39 %)

5

Timrå

5 (12 %)

6

Ånge

0 (0 %)

7

Örnsköldsvik

9 (22 %)

8

Länsövergripande

1 (2 %)

Det är huvudsakligen Sundsvall, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik som frågat efter våra
tjänster hittills. Systemet är mycket flexibelt och kan användas i många typer av
verksamheter, som framgår av nedanstående. En del av dessa ligger utanför den traditionella
socialtjänsten. Om verksamheten inte ingår i en förvaltning/motsvarande som bidrar till vår
finansiering, får den betala för både utvecklingen av deras uppföljning och licens för
statistikstödet.
Nedanstående tabeller och diagram visar den breda användningen och det stora antal brukare
och personal som f.n. berörs under ett år.
Typ av verksamhet

Besvarad av: 40 (98 %) Ej besvarad av: 1 (2 %)
1

Missbruk, beroende

5 (13 %)

2

Barn och familj, bistånd

5 (13 %)

3

Barn och familj, service

8 (20 %)

4

Brottsutsatta barn

2 (5 %)

5

Våldsutsatta/förövare

4 (10 %)

6

Biståndshandläggning

2 (5 %)

7

Personligt ombud

3 (8 %)

8

Rådgivning unga

2 (5 %)

9

Skola (närvaroteam, insatsteam)

3 (8 %)

10

Anhörigstöd

1 (3 %)

11

Budgetrådgivning, skuldsanering

1 (3 %)

12

Arbetsmarknad, försörjning

4 (10 %)

Antal klienter/ärenden per år
Besvarad av: 33 (80 %) Ej besvarad av: 8 (20 %)
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1

1-30

10 (30 %)

2

31-60

4 (12 %)

3

61-100

5 (15 %)

4

101-200

5 (15 %)

5

200-

9 (27 %)

Antal personal berörda primärt (registrering/statistik/rapportering)
Besvarad av: 38 (93 %) Ej besvarad av: 3 (7 %)
1

1-5

26 (68 %)

2

6-10

11 (29 %)

3

10-20

1 (3 %)

4

20-

0 (0 %)

Sprida nyheter till verksamheterna inom området barn och familj:
Utifrån den kunskap som finns på FoU Västernorrland har vi haft nationell efterfrågan i
arbetet med att förbättra situationen för placerade barn i Sverige. Utifrån de tidigare
forskningsmedlen för att studera instabilitet i samhällsvård för barn har arbete pågått med
att färdigställa de två sista delområdena i studie som omfattar biologiska föräldrar och
socialsekreterares syn på instabilitet. Detta arbete är inte helt färdig men kommer att
färdigställas under våren 2015. Arbetet med att tillvarata barns röster som brukare om
mötet med socialtjänsten har fortsatt utifrån ”Västernorrlandsmodellen”. Vi har i länet
hjälpt till att sprida modellen nationellt då efterfrågan varit stor samt arbetat med att
utveckla modellen utifrån den nya kunskap vi har. Då vi har kunskap om att placerade
barns psykiska ohälsa är omfattande och att det finns risk att denna inte upptäckts har nya
ansökningar om medel skrivits och vi väntar på besked om studien beviljas pengar. Syftet
med den tilltänkta studien är att screena barn som placeras i samhällsvård för psykisk
ohälsa och därmed kunna remittera barn som är i behov av stöd till barn- och
ungdomspsykiatrin.
Bistå kommunerna i att följa upp och utvärdera det förändrade huvudmannaskapet
kring hemsjukvården i länet:
Uppdraget delas med landstinget Västernorrlands forskning och utvecklingsenhet.
Året inleddes med färdigställande av analys av data som insamlades i samband med
baslinjemätningen som genomfördes under hösten/vintern 2013. I januari färdigställdes två
rapporter, vilka beskrev patienters respektive personals upplevelser av hemsjukvården.
Under hösten utarbetades ett förslag till mer detaljerad plan för kommande steg i den mer
långsiktiga uppföljningen och utvärderingen av övertagandet av hemsjukvården.
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Stipendiater:
Ingela Åhslund, Timrå kommun, har fått FoU-stipendium till projektet: ” De kämpar varje
dag”. Det är ett samarbetsprojekt mellan skola och socialförvaltning syftar till att minska
elevernas frånvaro från skolan.
Handledning i såväl verksamhetsfrågor som vetenskapliga metoder:

Kommun

Vad har gjorts

Resultat

Sundsvall, utveckling av
Konsultativt Team i
Sundsvalls hemtjänst

Handledning och
vetenskapligt stöd i
utformning av
projektplan
Handledning i planering
av uppföljning av nytt
arbetssätt som införs i
hemtjänsten
Handledning pågår till
stipendiaten.

Pågår

Sundsvall, hemtjänsten
Skönsmon

Timrå kommun,
handledning av stipendium
”De kämpar varje dag”.
Örnsköldsvik angående
projektet ”Trygga barn”.

Länet,
Verksamhetsutveckling
med e-tjänster

Sundsvall, Trygg
Hemma,
hemrehabilitering
Alla kommuner i länet
FoU Västernorrlands
ledningsgrupp
prioriterat: Erbjuda stöd
till uppföljning enligt
LOKE-modellen

Medverkan vid
arbetsgruppsträffar,
tillhandahållit litteratur
och forskningsresultat.
Sakkunnig, medverkan
vid workshop, input till
Strategi och
handlingsplan för
verksamhetsutveckling
med e-tjänster.
Handledning och
vetenskapliga råd för
projektplan samt
kvalitativa variabler.
LOKE i Stödcentrum för
länet (Polis, BUP,
Barnkliniken och
Socialtjänsten); i
centrala elevstödjande
verksamheter i
Sundsvalls och Timrå; i
Samtalsbyrån Ö-vik; i
FAVI:s verksamhet
(Svall)
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Uppföljningsplan klar.
Uppdraget avslutat.

Rapport/artikel kommer att
skrivas om Timrås modell för att
arbeta med barn som inte kommer
till skolan.
Rolf Dahlin och Viktoria
Skoog har medverkat som
rådgivning till arbetsgrupp.
Bidragit med idéer och
forskningsbaserad kunskap till
länets strategi och
handlingsplan för
verksamhetsutveckling med etjänster.
Pågår.

Verksamheterna har
synliggjort sin verksamhetsidé
och kan göra statistiska
sammanställningar och
rapporter om enheten.

Sundsvalls kommun

Örnsköldsvik,
utvärdering av
folkhälsoprogram

Ånge Kommun

Sundsvalls kommun

Alla kommuner

Handledning av
stipendiat Ida Norell,
psykolog vid FAVI,
Sundsvalls kommun.
Träffar med
projektledare,
kartläggning av
projektets olika
strukturer, handledning i
framtagande av
utvärderingsplan. Offert
lämnad för uppdrag om
utvärdering.
Stödja i att följa
ungdomar som fått
bostad med särskild
service beviljat (LSS)

Uppehåll p.g.a. barnledighet

Stipendium sökt för att
utveckla självskattningsinstrument för att mäta
graden av
självständighet hos
brukare.
Div. handledning,
konsultativt stöd

Ansökan ska behandlas av
ledningsgrupp VT - 2015

Senaste kontakt med Övik i
augusti, de har ej svarat på
offert eller återkommit för mer
handling, ej heller meddelat att
stödet skall avslutas.

Frågeguide är utformad och
arbetet kan påbörjas. Fortsatt
kontakt för stöd är planerad.

Stöd till medarbetare från
socialtjänsterna som arbetar
med olika projekt

Seminarier och kunskapsspridning:
Område
Barn och Unga:
Utifrån att FoUVästernorrland har
producerat mycket
kunskap med fokus på
barns erfarenheter har det
kommit önskemål om att
vi ska delta i olika nätverk.

Nätverk

Nytta

A) Har suttit med
socialstyrelsens
expertgrupp i
regeringsuppdraget
att ta fram en modell
för att lyssna på barn
i fosterhemsvård
B) Har suttit med i
Norden
Välfärdscenters
expertgrupp för att
identifiera goda
insatser för
placerade barn och
sprida kunskap till
de nordiska
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A) FoUVästernorrland
har medverkat
med sin kunskap
och en modell för
att lyssna på
familjehemsplace
rade barn prövas
just nu i Sverige.
Arbetet kommer
att
återrapporteras
till regeringen
hösten 2015.
B) FoUVästernorrland

länderna.
C) Har suttit med/sitter
i FoU Välfärds
styrelse.

Barns brukarmedverkan
“Västernorrlandsmodellen
”

Äldre:
Internationell konferens.
Medverkar som sakkunnig
inom områdena
anhörigstöd och e-hälsa.
Gransking av abstract,
urval av konferensbidrag.

”Bättre liv för sjuka
äldre”, Regional
resultatkonferens.
Äldreomsorg och annan
offentlig service i
glesbygd

Salutogent perspektiv och
personcentrerad
omvårdnad på särskilt
boende för personer med

Detta arbete pågår i länet
och nationellt då
Västernorrlands modell har
blivit mycket
uppmärksammad och
uppskattad i landet har flera
föreläsningar/seminarium
hållits.
Projektgrupp för 22nd
Nordic Congress of
Gerontology, Göteborg

har bidragit till
att ta fram ett
material om hur
vården för barn i
familjehem kan
förbättras särskilt
vad gäller
skolgång, fysiskoch psykisk hälsa
samt eftervård.
Ökar kunskapen om vad
barn efterfrågar i mötet
med socialtjänsten och
har bidragit till
verksamhetsförändringar
för att förbättra barns
möte med socialtjänsten.
Göra internationell
forskning tillgänglig och
lättbegriplig för praktiker
inom äldreområdet.

Personer i länet, praktiker,
chefer m.fl., som arbetat
med nationella
kvalitetsregister.
Kommunerna i
Västernorrland tillsammans
med The German Federal
Institute for Research on
Building, Urban Affairs and
Spatial Development,
Kaiserslautern Technische
universität and 21 German
rural regions.

Adderat
forskningsperspektiv till
det strategiska arbetet

Gothia Fortbildning,
uppdrag som föreläsare på
nationell konferens om
salutogen äldreomsorg

Kunskapsspridning till
praktiker och chefer,
spridning av goda
exempel från
Västernorrland.
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Internationellt
erfarenhetsutbyte kring
gemensamma
utmaningar. Två-dagars
konferens där
representanter från länets
kommuner nätverkade
med sina motsvarigheter
i tyska
glesbygdsklassade
regioner.

demenssjukdom

Anhörigstöd

Fou Jämt, Regionförbundet
Jämtlands län. Nationellt
nätverk för
länssamordnare/anhörigstöd
, presenterat
forskningsresultat. Nationell
konferens.

Spridning av
forskningsresultat till
praktiker.

Internet based caregiver
support in rural areas.

Presentation av
forskningsresultat från
Västernorrland.

Prio-satsningen,
Regeringskansliet

Mittuniversitetet, forskare
och doktorander.
Internationell
kunskapsvecka för forskare
Deltagit i nationella
nätverket för regeringens
PRIO-satsning för bättre
psykisk hälsa.

Psykisk ohälsa,
missbruk/beroende &
LSS:

Studiedag om
brukarmedverkan och
brukarinflytande

Övrigt:
Swedish Research
Network on Age (AgeS) Nätverksträff

Deltagit och medverkat i
utformingen av ett
nationellt forskarnätverk
kring kritisk
åldersforskning.
Deltagit på en workshop om
könsrelaterat våld.

Väcka intresse för att
fortsätta arbetet med
brukarmedverkan och
brukarinflytande och
metoder som kan
användas.
Nationell konferens

Psykisk ohälsa:

Mittuniversitetet
Networks for change and
well-being
International gender and
girlhood exchange

Överblick i de olika
utvecklingssatsningarna
nationellt och lokalt

Internationellt
forskarutbyte. Kunskapsoch nätverksseminarium.

Verksamhet inom olika områden
Äldre
Vad skulle göras?
Norrlandicus Care Lab
Testbädd Vinnova
Sundsvalls kommun.
Medverkan i

Vad har gjorts?
Förutom de
planeradeuppgifterna
genomfördes två tester med
innovationer inom
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Resultat
Erfarenheter av att
genomföra
innovationstester i
äldreomsorgen.

projektgrupp, planering
inför ansökan, intervju
hos Vinnova i
Stockholm, planering
av utvärderingsmodell,
framtagande av
teoretisk grund för
Norrlandicusmodellen,
förberedelse för test nr
1.
Representera
kommunerna i
Västernorrland i
Regsam för VFUsamverkan
Mittuniversitetetkommuner-landsting.
Uppdrag VFU A)
Uppföljning av
handledning VFU
sjuksköterskestudenter

Uppdrag VFU B)
Utredning
länsgemensam
samordnare för VFU

äldreomsorgen. Ett test i
hemtjänstens nattpatrull,
Sundsvall och ett test på
särskilt boende i Kramfors.

Spridning av resultat
genom
konferensmedverkan
och vetenskapliga
artiklar.

Deltagit vid det årliga
samverkansmötet med
Regsam. Diverse kontakter
med Universitetet och
kontaktpersoner i
kommunerna.

Företrätt kommunerna i
Västernorrland i två
arbets-grupper, se VFU
A och B nedan. Nytt
avtal för kommunernas
räkning

Tillsammans med
Mittuniversitetet,
landstinget Västernorrland,
Region-förbundet Jämtlands
län och Jämtlands län
landsting.
Dialog, enskilt och i grupp,
med kontaktpersoner, mas
och Miun: s kursansvariga.

Undersökning
genomförd. Resultatet
återkopplat till
huvudmän.
Färdigställande av
slutrapport pågår.
Datainsamling
genomförd. Analys
påbörjad.

Barn och unga
Vad skulle göras?
Skriva färdigt de sista
artiklarna i projektet om
instabilitet i
samhällsvård för barn.

Vad har gjorts?
Detta arbete pågår och
artiklarna kommer att
skickas in under våren
2015.

Arbetet med barns
brukarmedverkan ska
fortsätta med fokus på
implementering av
metoden.

Metoden har
implementerats i
ytterligare kommuner,
arbetet har
sammanlänkats med
arbetet med
barnkonventionen.
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Resultat
Ökar kunskapen om hur
socialtjänsten kan arbeta
för att undvika
instabilitet i
samhällsvård för barn
samt ger stöd till berörda
parter när vården bryter
samman.
Västernorrlands modell
har lett till att flera
kommuner i länet
utvecklat sin verksamhet
utifrån den kunskap som
barn gett om vad de
önskar i mötet med

socialtjänsten. Arbete
pågår just nu med att
förbättra materialet
(intervjuguide,
instruktioner o.s.v.) samt
se hur vi gemensamt ska
kunna skapa information
riktad till barn om
socialtjänstens arbete.
Familjehemsdag och
kontakt med
familjehemsnätverket

Anordnats
kompetensutvecklingsda
gar för länets familjehem

Stöd till kommunernas
familjehem i deras
uppdrag

Att arbeta vidare med
projekt kring placerade
barns situation
förhoppningsvis
finansierat av externa
finansiärer

En ny forskningsansökan
har skickats in angående
att screena för psykisk
ohälsa för barn som
placeras i samhällsvård.

Forskning om planerade
byten av vårdmiljöer

Allmänna barnhuset har
beviljat medel för en ny
studie om
jourhemsplaceringar av
barn i samhällsvård.
Denna studie har
påbörjats och
datainsamling kommer
att ske under våren 2015.

Om finansiering beviljas
så kommer detta projekt
kunna leda till att
psykisk ohälsa hos barn
som placeras i
samhällsvård upptäcks
och därmed ökar
möjligheten till att de får
korrekt vård.
Kommer att leda till
kunskapsutveckling
angående
jourhemsplaceringar
vilket kan användas som
verksamhetsutveckling.

Psykisk ohälsa

Vad skulle göras?

Vad har gjorts?

Resultat

Stöd till en inventering
inom prestationsmedel
Psykisk ohälsa

I fyra av länets
kommuner inventerades
behovet av
verksamhetsutveckling
inom området psykisk

Alla kommunerna
godkändes på
prestationer.
Kommunerna erhöll ett
underlag för
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Följa PRIO satsningen
regionalt

Utveckla
brukarmedverkan

ohälsa hos individer med
omfattande behov av
stöd. Detta ingick som
krav i prestationsmedel
2013.

vidareutveckling av
verksamhet

Handlingsplan för att
utveckla samverkan
mellan kommuner,
landsting och
brukarorganisationerna.
Stöttat
brukarorganisationerna i
att utveckla ett brukarråd
på länsnivå.
Brukarorganisationerna
representerar
målgrupperna inom
psykisk ohälsa,
missbruk/beroende och
LSS området.

Handlingsplan inskickad
och fick blev godkänd.

Brukarråd fortsätter att
formera sig

Missbruk & beroende
Vad skulle göras?
Ånge kommun

Vad har gjorts?
Tillsammans med
utvecklingsledaren varit ett
stöd i att utveckla
missbrukarvården.

Resultat
Skapat en grund som
personalen kan arbeta vidare
utifrån

Externa uppdrag
I tabellen redovisas de större uppdrag som FoU Västernorrland fått under 2014 utöver den
basfinansierade verksamheten.
Försörjning och arbetsliv
Beställare/Kommun
Uppdrag att följa upp
Krami, Sundsvall

Vad har gjorts?
Materialinsamling och
rapport påbörjades

Resultat
Rapport klar februari
2015.

Följeforskning
Arbetsmarknadstorget,
Sundsvall (2014-2016)

Materialinsamling och
analys

Presentera resultat av
första materialinsamlingen
februari 2015.

Följeforskning Komijobb,

Överenskommelse av

Arbetet påbörjas VT-
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Sundsvall (2015-2016)

uppdraget

2015

Följeforskning CREA
Kompetens, Sundsvall
(sommaren 2015)

Överenskommelse av
uppdraget

Arbetet påbörjas VT2015

Beställare/Kommun

Vad har gjorts

Resultat

Gemensamma
Överenskommelse
Utvärdering
Länsöverenskommelsen

Utvärdering har
karaktären av
aktionsforskning, dvs att
löpande kommer
erfarenheter från
utvärderingen
kommuniceras med
projektledning och
styrgrupp.

Rapport beräknas vara klart
mars 2015.

Västernorrland

Styrgrupp för
Länsöverenskommelse
Vårsta Diakonigård
Uppdraget pågår fr.o.m.
2013-09-01 t.o.m. 201501-31)
Erfarenhetsforum

Representant i deras
styrelse

Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL)

Nationellt programråd för
psykisk hälsa

Mittuniversitetet

Representant i
forskningsetisk kommité

Norrlandicus Care Lab –
Testbäddar inom hälsooch sjukvård och
äldreomsorg 2013-2016
Sundsvalls kommun

Framtagningen av
testmetoden, verifiering,
anpassning,
kvalitetssäkring
genomförd. Testat
innovationer inom
äldreomsorgen.

Socialstyrelsen

Framtagande av ett nytt
kunskapsunderlag
(underlagsrapport) kring
Blåsdysfunktion. Sakkunnig
och vetenskapligt stöd.
Sakkunnig, framtagandet av
strategi och handlingsplan för
glesbygdsvård i
Norrlandslandstingen.
Bidragit med synpunkter

Landstinget Västernorrland,
Vård och omsorg i glesbygd
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Två tester har genomförts.
Forskningsartiklar och
konferensmedverkan för
kunskapsspridning.
Finansiering upphört, projektet
avslutades.

Pågår.

Norrlandslandstingen fortsätter
sitt gemensamma arbete.
Kommunernas roll som
samverkanspartner
förtydligats.

utifrån omvårdnads och ehälsoforskningsperspektiv.
Mittuniversitetet, avdelningen
för omvårdnad

Erhållit uppdrag att handleda
3 st D-uppsatser,
specialistutbildningen till
äldre-sjuksköterska.

Pågår.

Inspiratör och sakkunnig
till nationellt
samverkansprojekt i
Tyskland, Best practices
provision of Services of
General Interest (SeGI).
Hur man på landsbygden
kan möta framtida behov
av service inom
äldreomsorgen. Goda
exempel på hur man kan
stärka service till äldre i
glesbygd

The German Federal
Institute for Research on
Building, Urban Affairs
and Spatial Development
and 21 German rural
regions

Kunskapsspridning av forsning
från länet, som ligger i
framkant internationellt.
Dörröppnare för
internationella relationer och
erfarenhetsutbyte för
kommunerna.

Rapporter, artiklar och avhandlingar
Disputation

Madeleine Blusi disputerade i
omvårdnadsvetenskap vid
avdelningen för Omvårdnad vid
Mittuniversitetet. Ämnet för avhandlingen
är användandet av informations- och
kommunikationsteknologi som stöd till
äldre personer i glesbygd som vårdar en
anhörig i hemmet.
Vetenskapliga rapporter

Akademisk avhandling för
doktorsexamen: E-health and informationand communication technology (ICT) as
support systems for older family
caregivers in rural areas

Blusi M, Dalin R and Jong M. (2014). The
benefits of e-health support for older family
caregivers in rural areas In: Journal of
Telemedicine and Telecare; 20, pp. 63 - 69.
Doi: 10.1177/1357633X13519901
Blusi M, Kristiansen L and Jong M (2014).
Exploring the influence of Internet-based
caregiver support on experiences of isolation
for older spouse caregivers in rural areas: a
qualitative interview study.In: International
Journal of Older People Nursing, ISSN 17483735, E-ISSN 1748-3743Article in journal
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Scandurra I., Blusi M., & Dahlin, R. (2014).
Norrlandicus Care Lab : The Novel Test
Method for Aging Society Innovations.
VITALIS - Nordens ledande eHälsomöte;
2014; Göteborg. Göteborgs universitet; 2014.
Retrieved 20140420 at
http://www.omkarmin.com/pdf/nordensledande-ehlsomte-8-10-april-2014-svenskagupea-182793.pdf

Viktoria Skoog deltog i ett
forskningsutbyte med Mexiko som
finansierades via Umeå universitet. I detta
utbytesprojekt genomförde Viktoria en
studie om hur barn placerad på institution
i Mexiko upplever sin situation.
FoU-Rapporter:
Övertagande av hemsjukvården,
baslinjemätning.
Två rapporter gjordes, för patientrespektive personalperspektiv. P.g.a. låg
svarsfrekvens publicerades inte rapporten
med personalperspektiv i FoUs
rapportserie.

Hemtjänst, införandet av en ny
arbetsmetod. De två rapporterna om
Skönsmons hemtjänst i Sundsvalls
kommun, som publicerades 2012 och
2013, översattes till danska. Odense
kommun håller på att införa
arbetsmodellen i sin verksamhet, de
använder FoU-rapporterna som
utbildningsmaterial till sin personal.

Artiklar: Viktoria har tillsammans med
docent Evelyn Khoo och professor Sandra
Espinoza skrivit en artikel som har
skickats in till en internationell tidskrift.

Patienters upplevelser av hemsjukvården
Författare: Madeleine Blusi, Rolf Dalin och
Ove Granholm
Rapport 2014:1
Personalens upplevelser av hemsjukvården
Författare: Madeleine Blusi, Rolf Dalin och
Ove Granholm
Rapport, ej publicerad i FoUs rapportserie
Hjemmehjælp - indførelse af en ny
arbejdsmetode med kunden i centrum.
En arbejdsmetode baseret på viden,
kundernes behov og formålet med
organisationen. (FoU-rapport 2013:5 översatt
till danska)
Forfattere: Åsa Swan & Madeleine Blusi
Rapport 2014:4
Hjemmehjælp – hvad er vigtigt for
kunden?
(FoU-rapport 2012:10 översatt till danska)
Forfattere: Åsa Swan, Karin Sjöström
Marianne Isaksson & Madeleine Blusi
Rapport 2014:3
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