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Inledning
2015 erbjöd både dramatik och ökade utmaningarna för socialtjänstens verksamhetsområde
och så även för FoU Västernorrland. Den redan tidigare ansträngda personalsituation och
höstens höga mottagande av ensamkommande flyktingbarn, krävde fokus och krafter av
länets socialtjänster och påverkade givetvis också FoU:s förutsättningar att driva
kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. Utmaningen för FoU har under året varit, trots
alla förändringar inom FoU:s verksamhet och i omvärlden, att fortsätta bidra till en
långsiktig, hållbar utveckling av socialtjänsten.
För enheten Social hållbarhet och FoU var den nya regeringens avskaffande av nationella
överenskommelser inom olika utvecklingsområden kännbar med den konkreta
konsekvensen att FoU:s forskare tappade flera uppskattade kollegor i form av
utvecklingsledare. Forskarna klev in och vidmakthöll både nätverk och pågående
utvecklingsprocesser där inte utvecklingsledarna kunde fortsätta. Den erfarenheten var
dock lärorik då behovet av båda funktioner, den som samordnar utvecklingsprocesserna
och nätverken samt den som ger vetenskapligt stöd åt processerna, blev tydlig. Efter att
socialcheferna tillsatt medel till utvecklingssamordnare, kan FoU fortsätta att bidra med sitt
till det sammanhållna stödet i utvecklingsprocesser. Under året har även mindre dramatiska
förändringar skett i sammansättningen av både FoU:s ledningsgrupp och FoU:s
personalgrupp.
Det är glädjande att den länsgemensamma forskning- och utvecklingsenheten har haft en
engagerad ledningsgrupp som genomförd alla planerade ledningsgruppsmöten och orkat
med att förvalta den pågående utvecklingen samt ta nya initiativ. FoU genomförde för
första gången ett gemensamt seminarium om kunskapsbaserad verksamhetsplanering
tillsammans med ledningsgruppen. Seminariet gav mersmak och ska bli återkommande för
inspiration, erfarenhetsutbyte och lärande mellan ledningsgruppen och personalen på FoU.
I den snabbt föränderliga omvärlden behövs långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete
för hållbara processer. Till detta bidrar t.ex. arbetet med en ny strategi för
verksamhetsutveckling med e-tjänster i socialtjänsten, som arbetades fram under 2015. Nu
vet vi åt vilket håll vi ska driva utvecklingen tillsammans socialtjänstens personal. Inom
detta område, liksom inom de andra av socialchefer prioriterade utvecklingsområdena, har
FoU utgjort vetenskapligt stöd åt de länsgemensamma processerna.
Att efterfrågan av vetenskapligt stöd till kunskapsbaserad verksamhetsutveckling ökar
märks i de förfrågningar som kommer in. Fortfarande är de större kommunerna i länet mest
rutinerade i att kontakta FoU när utvecklingssatsningar ska igång. En konsekvens av den
stora efterfrågan är att tid för att skriva vetenskapliga artiklar och forskningsansökningar
lätt faller i skymundan i prioritering för kommunernas utvecklingsarbete. För att stärka det
vetenskapliga perspektivet, skapa fokus och hålla kvalitén i det vetenskapliga arbetet har
en vetenskaplig ledare påbörjat sitt arbete under året.
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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

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 eller motsvarande. Under året avtackades Miun:s representant i
ledningsgruppen pga. pensionsavgång. Miun:s representants medverkan i ledningsgruppen
har beskrivits som en kvalitetssäkring av det vetenskapliga arbetet på FoU. I och med att
FoU nu har tillsatt en egen vetenskaplig ledare, beslutade ledningsgruppen att
kvalitetssäkring av det vetenskapliga arbetet är tillgodosett, samverkan med universiteten
ska ske på andra arenor och ledning av FoU ska ske av FoU:s ägare och finansiärer.
Ledningsgruppen har även beslutat att ordförande för FoU:s ledningsgrupp är den som är
ordförande för socialchefsnätverket. FoU:s ledningsgruppsmöten anordnas som en
integrerad del i socialchefsnätverkens möten och ordförandeskapet i båda forumen erbjuder
en överblick i de utvecklingsprocesser som drivs gemensamt i länet. FoU:s ärenden har en
möjlighet att ta tid i anspråk även i de övriga socialchefsmöten om så skulle krävas.
Ledningsgruppen har sammanträtt vid fyra tillfällen under året. De har fungerat som
beredande organ inför styrelsens beslut om enhetens verksamhet och budget. Gruppen har
prioriterat och beslutat om forsknings- och 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:
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Ledamöter 2015:
Agneta Nordström
Ingeborg Melin (Erik Grundberg)
Katarina Persson, ordförande
Pirjo Öster
Anna-Stina Fors Sjödin
Katarina Jensstad
Silvia Sandin-Wiberg (Marianne
Bergman)

Härnösand
Timrå
Ånge
Sollefteå
Kramfors
Örnsköldsvik
Sundsvall

Personal
Under verksamhetsåret har följande personer varit anställda inom forskningsenheten:
FoU-personal
Sirpa Virtanen, FoU-chef

0,25

Viktoria Skoog, Fil dr i socialt arbete
Rolf Dalin, statistiker och forskningsstöd
Madeleine Blusi, Fil dr i omvårdnadsvetenskap
Carolina Klockmo, Fil dr i hälsovetenskap
Sheila Zimic, Fil dr data och systemvetenskap
Sobani Wijesekera FoU-assistent
Extra Åsa Blomberg
Anders Fisk VFU-samordnade

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

Extra Anna Jacobsson Lund

0,25
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Ekonomisk redovisning
Intäkter
Basfinansiering
, kommunerna
Forsknings
medel
VFU

Budget
2015
2 530 000

Utfall
2015
2 541 445

250 000
460 000

Externa
uppdrag
Periodiserade
medel

1 000 000

Summa

4 615 000

375 000

487 860
1 812 485
378 206

Kostnader

Budget
2015
3 875 000

Utfall
2015
4 449 156

OH-kostnader
Kommunförbund
et

320 000

320 000

FoU-stipendium

120 000

75 000

Resor,
konferenser,
litteratur,
licenser

300 000

175 483

4 615 000

5 019 996
200 000

Personal

5 219 996
Periodiseras
2016

Kommentar: De största avvikelserna mot budget på intäktssidan består av mindre
forskningsmedel än prognostiserad och fler externa uppdrag. De största uppdragsintäkterna
kommer från flera utvärderingsuppdrag inom arbetsliv och rehabilitering. På utgiftssidan
avviker stipendiekostnader, 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
LOKE-modellen som utvecklats av UFFE, som tidigare varit Umeå socialtjänsts FoU-enhet.
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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 2015 har vi startat 13 nya
uppföljningssystem i olika verksamheter. Det innebär att utöver de 180 anställda sedan
tidigare år har ca 24 nya medarbetare blivit bekanta med systemet.
Personal som under året varit mest involverade i vårt stöd med uppföljningssystemen är
Sheila Zimic, Rolf Dalin och Carolina Klockmo.
Nedanstående är en redovisning av den omfattning vi nått fram till slutet av 2015.

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 och Örnsköldsvik som efterfrågat våra tjänster. Systemet är
mycket flexibelt och kan användas i många typer av verksamheter, som framgår av
nedanstående diagram. 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 av uppföljningssystemen.

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

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 %)
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 och Norden. Arbetet med
att tillvarata barns röster som brukare i mötet med socialtjänsten har fortsatt utifrån
”Västernorrlandsmodellen”. Vi har i länet hjälpt till att sprida modellen nationellt och i
norden då efterfrågan varit stor. Vi har även arbetat med att utveckla modellen utifrån den
nya kunskap vi har.
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Utifrån uppdrag från länets socialchefer har en utredning genomförts angående vilka
förutsättningar som finns för en länsgemensam organisation av familjehemsvården. FoU
har deltagit i den arbetsgrupp som utsågs av IFO-cheferna och ansvarat för
rapportskrivning. Rapporten omfattar såväl en beskrivning av kommunernas nuvarande
organisation som ett förslag till en ny länsgemensam organisation av familjehemsvården.
Ett nytt forskningsprojekt, som finansieras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, angående
jourhemsplaceringar för barn påbörjades under 2015.
Två ansökningar om forskningsmedel för studier om psykisk ohälsa för placerade barn
skickades in men gav tyvärr ingen utdelning.

Bistå kommunerna i att följa upp och utvärdera det förändrade huvudmannaskapet
kring hemsjukvården i länet:
Uppdraget delas med landstinget Västernorrlands forsknings- 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.
Stipendiater:
Ingela Åhslund, Timrå kommun, har fortsatt med sitt tidigare FoU-stipendium i projektet: ”De
kämpar varje dag”. Det är ett samarbetsprojekt mellan skola och socialförvaltning som syftar
till att minska elevernas frånvaro från skolan.
Maria Holknekt, Sundsvalls kommun, har beviljats stipendium för att vidareutveckla ett
skattningsinstrument som mäter individens självständighet inom LSS-verksamhet.

Handledning i såväl verksamhetsfrågor som vetenskapliga metoder:

Kommun

Vad har gjorts

Resultat

Sundsvall, Konsultativt
Team i hemtjänsten.

Handledning,
vetenskapligt stöd,
metod och

Kartläggning genomförd,
brukarintervjuer genomförda,
rapportskrivning pågår.
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genomförande av
kartläggning.
Sundsvall,
implementering av
Skönsmomodellen.
Sundsvall, familjerätten.
Forskningscirkel för att
öka kunskapen om
barnsamtal samt ta fram
ett material angående
barnsamtal.
Sundsvall, hemtjänsten
Skönsmon.

Timrå kommun,
handledning av stipendium
”De kämpar varje dag”.
Länet,
Verksamhetsutveckling
med e-tjänster i
socialtjänsten.

Sundsvall, Trygg
Hemma,
hemrehabilitering.
Alla kommuner i länet
FoU Västernorrlands
ledningsgrupp
prioriterat: Erbjuda stöd
till uppföljning enligt
LOKE-modellen.
Sundsvalls kommun,
handledning av
stipendiat.
Ånge Kommun.

Sundsvalls kommun.

Handledning,
uppföljning och
följeforskning.
Forskningscirkeln har
pågått under 2015 och
kommer att avslutas i
början av 2016.

Intervjuer genomförda med
personal och brukare.
Följeforskning fortgår.
En utbildning och träning i
barnsamtal har genomförts. En
intervjuguide har skapats som
stöd i barnsamtal vid
familjerätten.

Handledning i planering
av uppföljning av nytt
arbetssätt som införs i
hemtjänsten
Handledning pågår till
stipendiaten.

Uppföljningsplan klar.
Uppdraget avslutat.

Sakkunnig, revidering av
strategi och
handlingsplan,
medverkan och
informationsspridning i
olika fysiska forum för
olika målgrupper.
Handledning och
vetenskapliga råd för
projektplan samt
kvalitativa variabler.
LOKE exempelvis i
FAVI:s verksamhet
Sundsvalls kommun;
Missbruk- och
beroendeområdet
Sundsvall, Ö-vik, Timrå.
Handledning av
stipendiat Ida Norell,
psykolog vid FAVI,
Sundsvalls kommun.
Stödja i att följa
ungdomar som fått
bostad med särskild
service beviljat (LSS)
Stipendium sökt för att
utveckla självskattningsinstrument för att mäta
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Rapport/artikel kommer att
skrivas om Timrås modell för att
arbeta med barn som inte kommer
till skolan.
Översyn av länsgemensam
strategi pågår. Information om
strategin och dess ambitioner
har spridits brett till relevanta
målgrupper.

Pågår.

Verksamheterna har
synliggjort sin verksamhetsidé
och kan göra statistiska
sammanställningar och
rapporter om deras enheter.
Uppehåll p.g.a. barnledighet

Frågeguide är utformad och
arbetet kan påbörjas. Fortsatt
kontakt för stöd är planerad.
Ansökan ska behandlas av
ledningsgrupp VT - 2015

Alla kommuner.

graden av
självständighet hos
brukare.
Div. handledning,
konsultativt stöd .

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
regeringsuppdrag
et 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
länderna.
C) Har suttit
med/sitter i FoU
Välfärds styrelse.
D) Har suttit med i
Socialstyrelsens
expertgrupp
angående att ta
fram ett
kunskapsstöd om
barns mognad.

A) FoU-Västernorrland
har medverkat med
sin kunskap och en
modell för att lyssna
på
familjehemsplacera
de barn prövas just
nu i Sverige.
Arbetet kommer att
återrapporteras till
regeringen hösten
2015.
B) FoU-Västernorrland
har bidragit till att ta
fram ett material om
hur vården för barn i
familjehem kan
förbättras särskilt
vad gäller skolgång,
fysisk- och psykisk
hälsa samt
eftervård.
C) FoUVästernorrland har
bidragit till att FoUenheternas
nationella
organisation
fungerar och kan
påverka olika
nationella aktörer.
D) FoU-Västernorrland
har bidragit till att
utveckla ett material
som socialtjänsten
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Barns brukarmedverkan
Västernorrlandsmodelle
n.

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

Utifrån att FoUVästernorrland har
producerat mycket
kunskap inom områdena
anhörigstöd, e-tjänster
för äldre och e-hälsa har
det kommit önskemål
om att vi ska delta i
olika nätverk för
kunskapsspridning.

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

kan använda i
arbetet med att
bedöma barns
mognad.
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.

6th International Carers
Conference, Göteborg.
Internationell konferens
med 650 deltagare från
33 länder. Seminarium
på temat Technology
abled care.

Spridning av
forskningsresultat. Fokus
på hur kommuner kan
använda e-tjänster för att
säkerställa tillgång på
anhörigstöd i
glesbygdsområden.

Äldresatsningen ”Bättre liv
för sjuka äldre”, Regional
resultatkonferens.

Medverkat som moderator
med uppgift att
sammanföra olika
perspektiv. Bidragit till att
inspirera äldreomsorgen att
fortsätta sitt kvalitetsarbete
även då den specifika
satsningen tagit slut.
Kompetensutveckling och
omvärldsbevakning för
anhörigstödet i länet.
Genom föreläsningar,
seminarier och handledning
tillgängliggörs och

Länsnätverk anhörigstöd
Västernorrland och
Jämtland.
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Anhörigkonsulenter i
Västernorrlands
kommuner.
Myndigheten för
delaktighet,
Regeringsuppdraget
”Digitala tjänster och
teknik inom socialtjänst
och hemsjukvård”.

NIKOLA – nationellt
nätverk för
kvalitetsutveckling inom
blås- och
tarmfunktionsstörning.

Fou Jämt,
Regionförbundet
Jämtlands län.

Digidel Västernorrland.

Nätverket för design av
hälso- och
välfärdstjänster
(nationellt
multiorganisatoriskt
nätverk).
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diskuteras det senaste inom
anhörigstödsforskning,
under 2015 lyftes särskilt
anhörigstöd ur ett globalt
perspektiv.
Kunskapsutveckling,
verksamhetsutveckling
Ökad kunskap på fler
arenor om e-tjänster inom
socialtjänsten och
IMPROVE-projektet. till
förtroendevalda och
tjänstemän i
Västernorrland, tema
Digital delaktighet genom
eHälsa för alla
Erfarenhetsutbyte och
samverkan kring angelägna
frågor inom
inkontinensområdet.
Praktiker från
äldreomsorgen i
Västernorrland har
medverkat som gott
exempel på användande av
e-tjänster för ökad kvalitet
och effektivitet.
Samverkan kring
möjligheter för framtidens
äldreomsorg i glesbygden.
Presentation av
forskningsresultat.
Digital delaktighet genom
eHälsa för alla. Ökad
kunskap på fler arenor om
e-tjänster inom
socialtjänsten och
IMPROVE-projektet.
Utveckling av olika
välfärdstjänster som alltid
börjar konkret med
brukaren.

Mittuniversitetet
forskarnätverk.

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

Deltagit på en workshop
om könsrelaterat våld.

Spridning av
forskningsresultat,
samverkan för att stimulera
och främja forskning i länet
inom omvårdnad och
äldreområdet.
Internationellt
forskarutbyte. Kunskapsoch nätverksseminarium.

Verksamhet inom olika områden
Uppgifter som
tillkommit under
2015
ForskningsprogramDet måste vara
attraktivt att jobba i
Socialtjänsten.

VFU i framtiden.

Vad har gjorts?

Resultat

Initierat tvärvetenskapligt
forskningsprogram för att
belysa möjligheter och
strategier att bemöta
socialtjänstens utmaningar.

Utkast till
programbeskrivning.
Utgångspunkt i
behovsstyrd utveckling,
agil socialtjänst och
kompetensförsörjning.

Medverkat vid träffar.
Grupp initierad av
Mittuniversitetet med
anledning av regionens
problem inom vård-omsorgkompetensförsörjning.
Samverkansgrupp med
Kommunförbundet
Västernorrland, Landstinget
Västernorrland, Region
Jämtland Härjedalen.

Ansökt om
forskningsmedel ur AFAs
forskningsprogram
Hållbart arbetsliv.
Samverkan i syfte att
bättre rusta för att kunna
möta de stora
utmaningarna med
framtidens VFU och
kompetensförsörjning.

Äldre
Vad skulle göras?
Representant för
Kommunförbundet

Vad har gjorts?
Deltagit vid det årliga
samverkansmötet med
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Resultat
Företrätt kommunerna i
Västernorrland och Kfvn

och kommunerna i
Västernorrland i
Regsam för VFUsamverkan
Mittuniversitetetkommunerlandsting.

Regsam. Samt diverse
kontakter med universitetet
och kontaktpersoner i
kommunerna.

Utredning
länsgemensam
samordnare för VFU
sjuksköterskor.

Utredning slutförd. Resultat
presenterat för socialchefer,
Loksam och regsam.

Norrlandicus Care
Lab Testbädd
Vinnova Sundsvalls
kommun.
Medverkan i
projektgrupp,
planering inför
ansökan, intervju
hos Vinnova i
Stockholm,
planering av
utvärderingsmodell,
framtagande av
teoretisk grund för
Norrlandicusmodell
en, förberedelse för
test nr 1.
Uppdrag VFU A)
Uppföljning av
handledning VFU
sjuksköterskestudent
er.

Förutom de planerade
uppgifterna genomfördes
två tester med innovationer
inom äldreomsorgen. Ett
test i hemtjänstens
nattpatrull, Sundsvall och ett
test på särskilt boende i
Kramfors.

Då kommunerna i
Västernorrland inte har
någon gemensam
samordnare, har FoU
företrätt kommunernas
gemensamma intressen i
Loksam samt agerat
samordnare i akuta frågor.

Tillsammans med
Mittuniversitetet,
landstinget Västernorrland,
Region-förbundet Jämtlands
län och Jämtlands län
landsting.
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som avtalspart. Översyn av
VFU-avtalet och dess
bilagor.
Angeläget att länet snarast
tillsätter gemensam
samordnare, alternativt
annan form av lösning,
t.ex. att någon av kontaktpersonerna får utökat
uppdrag att vara Miuns
kontakt till kommunerna.
Inte hållbart i längden med
nuvarande förfarande, i
synnerhet inte när det
gäller kvalitet(brister) och
utmaningar med framtida
behov av VFU-platser.
Det finns tydligt behov av
samordnare. Alla
kommuner utom Sundsvall
vill ha gemensam
samordnare. Oklart om
och i så fall hur, sådan
tjänst kan vara möjlig utan
Sundsvall.
Erfarenheter av att
genomföra
innovationstester i
äldreomsorgen. Spridning
av resultat genom
konferensmedverkan och
vetenskapliga artiklar.

Undersökning genomförd.
Resultatet återkopplat till
huvudmän. Färdigställande
av slutrapport pågår.

Uppdrag VFU B)
Utredning
länsgemensam
samordnare för VFU

Dialog, enskilt och i grupp,
med kontaktpersoner, mas
och Miun: s kursansvariga.

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 men
är inte färdigt.

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.
Pga. den stora
efterfrågan gällande
föreläsningar spelades en
föreläsning in och
gjordes tillgänglig på
webben.

Familjehemsdag och
kontakt med
familjehemsnätverket.
Att arbeta vidare med
projekt kring placerade
barns situation
förhoppningsvis
finansierat av externa
finansiärer

Anordnats
kompetensutvecklingsda
gar för länets
familjehem.
Två
forskningsansökningar
skickades in angående
att screena för psykisk
ohälsa för barn som
placeras i samhällsvård,
tyvärr gav detta ingen
utdelning denna gång.
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Resultat
Ökar kunskapen om hur
socialtjänsten kan arbeta
för att undvika
instabilitet i
samhällsvård för barn
samt ge 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.
Stöd till kommunernas
familjehem i deras
uppdrag.
Sundsvalls kommun
söker medel ur sociala
investeringsfonden för
att genomföra screening
av placerade barns
psykiska hälsa. FoUVästernorrland har
funnits med som ett stöd

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 har
påbörjats. Projektet
kommer att fortsätta
under 2016.

i att skriva ansökan och
kommer om medel
beviljas att utvärdera
projektet.
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
ohälsa hos individer med
omfattande behov av
stöd. Detta ingick som
krav i prestationsmedel
2013.

Alla kommunerna
godkändes på
prestationer.
Kommunerna erhöll ett
underlag för
vidareutveckling av
verksamhet

Följa PRIO satsningen
regionalt.

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.

Utveckla
brukarmedverkan.
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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.

Följeforskning Komijobb,
Sundsvall (2015-2016).

Överenskommelse av
uppdraget.

Presentera resultat av
första
materialinsamlingen
februari 2015.
Arbetet påbörjas VT2015.

Följeforskning CREA
Kompetens, Sundsvall
(sommaren 2015).

Överenskommelse av
uppdraget.

Arbetet påbörjades VT2015.

Beställare/Kommun

Vad har gjorts

Resultat

Gemensam
Överenskommelse
Utvärdering
Länsöverenskommelsen
Västernorrland
Styrgrupp för
Länsöverenskommelse
Vårsta Diakonigård.

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

Rapport beräknas vara klart
mars 2015.
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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
kommitté.
Framtagningen av
testmetoden, verifiering,
anpassning,
kvalitetssäkring
genomförd. Testat
innovationer inom
äldreomsorgen.

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

Socialstyrelsen.

Framtagande av ett nytt
kunskapsunderlag
(underlagsrapport) kring
Blåsdysfunktion.
Sakkunnig och
vetenskapligt stöd.
Landstinget Västernorrland, Sakkunnig, framtagandet av
Vård och omsorg i
strategi och handlingsplan
glesbygd
för glesbygdsvård i
Norrlandslandstingen.
Bidragit med synpunkter
utifrån omvårdnads och ehälsoforskningsperspektiv.
Mittuniversitetet,
Erhållit uppdrag att
avdelningen för omvårdnad. handleda 3 st. D-uppsatser,
specialistutbildningen till
äldre-sjuksköterska.
Inspiratör och sakkunnig
The German Federal
till nationellt
Institute for Research on
samverkansprojekt i
Building, Urban Affairs
Tyskland, Best practices
and Spatial Development
provision of Services of
and 21 German rural
General Interest (SeGI).
regions.
Hur man på landsbygden
kan möta framtida behov
av service inom
äldreomsorgen. Goda
exempel på hur man kan
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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.

Pågår.

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

stärka service till äldre i
glesbygd.
Analys av LUPP-data
och skrivande av
kommunrapporter för
Sundsvall, Örnsköldsvik,
Timrå, Härnösand,
Kramfors och Ånge.
Sociala
investeringsfonden,
Sundsvall.
Sundsvalls kommun,
Folkhälsosamordnare,
Koncernstaben/Strategisk
samhällsutveckling.

Förberedelser,
dataredigering,
databearbetning och
rapportskrivande
påbörjats.

Rapporter klara maj 2016.

Hållit ett seminarium för
de som ska skriva
ansökningar till sociala
investeringsfonden.
Kritisk granskning och
vetenskaplig
metodhandledning av
ansökningar som gått
vidare till steg 2 i
”sociala investeringar”.

2015-12-11

The German Federal
Ministerium for
Research on Building,
Urban Affairs and
Spatial Development and
Kaiserslautern
Technische universität
and 21 German rural
regions.

Medverkat vid
nätverksdagar på
ministeriet, föreläsning,
seminarium.

Socialstyrelsen.

Framtagande av ett nytt
kunskapsunderlag
(underlagsrapport) kring
blåsdysfunktion.
Sakkunnig, vetenskapligt
stöd, rapportskrivning.

Landstinget Västernorrland, Sakkunnig, rådgivning vid
Vård och omsorg i
framtagandet av strategi
glesbygd.
och handlingsplan för
glesbygdsvård i
Norrlandslandstingen.
Bidragit med synpunkter
utifrån omvårdnads- och ehälsoforskningsperspektiv.
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Lärandeprocess för
medarbetare, vilka fått ökad
kunskap om
forskningsprocessen samt
verktygslåda för fortsatt
utveckling av sina
projektidéer.
Tysklands nätverk av
glesbygdsregioner har
Västernorrland som en av sina
förebilder när de planerar för
att använda e-tjänster för att
tillhandahålla service inom
äldreomsorgen i framtiden.

Arbetet i stort sett slutfört.
Underlaget och rapporten
slutgranskades i dec 2015 av
Socialstyrelsen. Bidrar med
nya begrepp och delvis ny
kunskap inom
blåsdysfunktionsområdet för
ökad kvalitet inom kommunal
hälso- och sjukvård.
Norrlandslandstingen fortsätter
sitt gemensamma arbete.
Kommunernas roll som
samverkanspartner
förtydligats.

Mittuniversitetet,
Handledning av 3 st.
avdelningen för omvårdnad. magisteruppsatser (D-nivå),
sjuksköterskor
specialistutbildning vård av
äldre.
Stockholms Stad
Medverkat vid
Äldrecentrum.
seminarium och
workshop för
medarbetare och
förtroendevalda på temat
”Hur kan hemtjänst
utvecklas?”
KPMG
Medverkan seminarium
och workshop på
temadag om
förebyggande insatser
för ett ekonomiskt och
socialt hållbart samhälle.
Mitthem.
Sakkunnighetsuppdrag,
boende för äldre.
IMPROVE-projektet
Involving the
community to coproduce public services

Svensk
sjuksköterskeförening

Projektansökan och
finansiering beviljad.
Projektet uppstartat.
Kfvn projektpartner,
medarbetare från FoU
har uppdrag som
projektkoordinator 20152018.
Utveckla webplatsen så
att nya begreppet
blåsdysfunktion
tydliggörs samt de nya
delarna kommer in.
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En av uppsatserna omarbetas
för att kunna publiceras som
FoU-rapport.

Modell för hållbar hemtjänst,
Skönsmomodellen ses som en
förebild. Medarbetare från
hemtjänsten i Sundsvall
medverkade tillsammans med
forskare.
Kunskapsspridning till länets
förtroendevalda
kommunrevisorer om ”Vad är
framgångsrikt förebyggande
arbete i socialtjänsten och vad
säger forskningen?“
Bidragit med kunskap inför
planering av nybyggnation av
trygghetsboende för äldre.
Innebär ökade resurser till
socialtjänsten i arbetet med
införande av e-tjänster.

FoU Västernorrland har klivit
av uppdraget p.g.a.
omprioritering.

Rapporter, artiklar och avhandlingar
Vetenskapliga rapporter

Artiklar: Khoo, E., Mancinas, S. &
Skoog, V. (2015). ”We are not orphans.
Children’s experiences of everyday life
in institutional care in Mexico”, Children
and Youth Services Review, accepted.

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.

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
Zimic, S. & Dalin, R. (2015) Systematical
Follow-up in Social Work Practices.
SIGCAS Computers & Society, Sep 2015,
Vol. 45, No. 3, pp.159-166.

Systematisk verksamhetsuppföljning
enligt FoU Västernorrlands modell,
Sheila Zimic och Rolf Dalin har
genomför intervjuer med personal i olika
verksamheter som använder
verksamhetsuppföljningssystem enligt
FoU:s modell. Studien fokuserade på
professionens lärande i arbetet. Artikeln
presenterades på den internationella
konferensen ETHICOMP i Leicester,
Storbritannien, 7-9 September.
Ett bokkapitel i en bok om nya
metoder inom ungdomsforskning,
Sheila Zimic disputerade med
avhandlingen ”Internetgenerationen bit
för bit”. I sitt avhandlingsarbete använde
hon bl.a. visuella metoder i sina studier
med ungdomar. Kapitlet handlar om de
metoderna.
Ett bokkapitel i en antologi som
publicerats av Mittuniversitetet,
Forum för Genusvetenskap.

Zimic, S. (2015). Understanding the Notion
of ‘Net Generation’: The Use of Collage in
Young People’s Descriptions of their Own
Age Group. In Allaste, A-A. and
Tiidenberg, K. (Eds.) "In Search of …"New
Methodological Approaches to Youth
Research, pp. 34- 53. Cambridge:
Cambridge Scholars Publishing.
Zimic, S. & Giritli-Nygren, K. (2015).
Collages of “the young generation” from
the standpoint of adolescent girls, I Being
young in a neoliberal time: Transnational
perspectives on challenges and possibilities
for resistance and social change. Sundsvall
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: Mid Sweden University (Genusstudier vid
Mittuniversitetet), s. 25-40.
Reviewer, Journal of Medical Internet
Research, 2 st. artiklar
Reviewer, European Journal of Ageing, 1
st. artikel
Opponent, artikelseminarium,
Mittuniversitetet,
Opponent, högre seminarium
Mittuniversitetet,

Akademiska uppdrag:
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