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                           FoU Välfärd Värmland 

                                   Verksamhetsberättelse 2010 

 

Verksamhetsidé och uppdrag 

Den grundläggande verksamhetsidén för FoU Välfärd Värmland har som utgångspunkt att befrämja 

kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten i Värmlands län. Den är grundad på ett samspel mellan 

forskning, utvecklingsarbeten och praktik. Uppdraget är att gemensamt med Värmlands kommuner och 

Landstinget i Värmland bidra till utvecklingen av kunskapsbaserade välfärsverksamheter.  Verksamheten 

riktar sig till socialtjänsten samtliga arbetsområden - äldreomsorgen, LSS samt Individ- och 

familjomsorgen.  

Aktiviteter och arbetsmetoder inom FoU Välfärd Värmland utgår ifrån verksamhetsidé och uppdrag. 

Många anställda inom de kommunala förvaltningarna deltar i FoU:s verksamhet på olika sätt, till 

exempel seminarier, nätverk, projekt med mera.  

 

Styrelse 

Det finns tre ”ägare” av FoU Välfärd Värmland. Dessa är Värmlands 16 kommuner, Karlstads Universitet 

och Landstinget i Värmland. Enheten leds av en särskild styrelse. Av dess 10 ledamöter utser 

universitetet fem medan kommunerna utser fyra och Landstinget i Värmland en. Styrelsens ordförande 

har sedan starten varit biträdande kommundirektör Jan Åke Hermansson från Arvika kommun. 

Styrelsens uppgift är att fortlöpande följa enhetens verksamhet, att fatta beslut i övergripande 

policyfrågor och ansvara för enhetens ekonomi. Nya projekt presenteras fortlöpande inför styrelsen, 

medan beslut om nya projekt fattas av föreståndaren. Styrelsen sammanträder cirka fyra gånger årligen 

och dess mandattid omfattar tre år.  

I juni månad valdes och omvaldes styrelseledamöter för ny mandatperiod 2010-07-01 till 2013-06-31. 

Ledamöter från kommunerna blev: Ordf. Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Arvika kommun, 

Helene Holmgren, förvaltningschef Kristinehamns kommun, Catherine Larsson, förvaltningschef Sunne 

kommun, Monica Persson, socialdirektör Karlstads kommun. Ledamöter från Karlstads universitet: 

Birgitta Johansson-Hiden, universitetslektor, Anna-Lena Haraldsson, Prefekt, Bengt G Eriksson, 

professor, Gerd Lindgren, Professor, Gun Nordström, professor. Ledamot från Landstinget: Anders 

Hallberg, forskningschef. Monica Persson ersätter Pia Sahlin-Brunzell, socialdirektör, Karlstads kommun 

och Anders Hallberg ersätter Staffan Jansson, professor, Landstinget i Värmland. Staffan Jansson 

lämnade styrelsen redan i slutet av 2009 och avtackades vid styrelsens möte i december 2009. Pia 

Sahlin-Brunzell lämnade styrelse i början av 2010 och avtackades vid styrelsens möte i december 2010. 

Resterande styrelseledamöter omvaldes från föregående mandatperiod.  
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Under året har styrelsen haft fyra sammanträden (3 mars, 4 juni, 1 oktober och 10 december). Vid varje 

sammanträde har styrelsen fått en genomgång av enhetens ekonomiska läge, en genomgång av aktuella 

projekt samt information om seminarieverksamhet och nätverksmöten.  Styrelsen har under året bland 

annat behandlat ärenden som ”Forskningspolicy för FoU”, ”Avsiktsförklaring med avseende på en 

regional struktur för kunskapsutveckling inom socialtjänsten i Värmlands län” och ”Plattform för 

evidensbaserad praktik i socialtjänsten”. Ställning har tagits till kravprofil i samband med rekrytering av 

ledare till projektet ”Plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten”. Under hösten har FoU:s 

ledningsfunktion diskuterats efter Bengt G Erikssons besked att lämna uppdraget som föreståndare. 

Ordförande har lämnat styrelsens synpunkter till Dekanus vid Karlstads universitet som tillsammans med 

administrativ chef bär det ytterste ansvaret för ledning och organisering av FoU. Vid sista sammanträdet 

i december beslutades om att i samband med ny avtalsperiod ansöka kommunerna och Karlstads 

universitet om en höjning av anslaget med 50 öre, per invånare samt att även ansöka om medel från 

Landstinget i Värmland.   

 

Organisation och personal 

FoU Välfärd Värmland är organiserad under Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper och har sedan 

många år samlokaliserats med avdelningen för sociala studier.  

Bengt G Eriksson har sedan bildandet av dåvarande IKU år 2000 varit föreståndare för verksamheten. 

Från 15 augusti 2009 till 15 augusti 2010 har Bengt varit tjänstledig från ledningsuppdraget på FoU 

Välfärd Värmland. Under Bengts ledighet har en ledningsorganisation fungerat bestående av Birgit 

Häger som tf föreståndare, Per Folkesson som Tf vetenskaplig ledare och Hans Ovall som 

projektkoordinatorn. Efter Bengts beslut om att lämna uppdraget som föreståndare har utvärdering av 

ledningsfunktionen under senaste året samt diskussioner kring ny ledningsfunktion pågått. I oktober 

tillsattes ny ledning av FoU Välfärd Värmland med Birgit Häger som föreståndare och Jan-Olof Åberg 

som vetenskaplig ledare.  

Enheten verkar i området mellan teori och praktik. Det finns därför en strävan efter att personer från 

båda områden ska representeras inom arbetsgruppen.  Antal personer med uppdrag inom FoU Välfärd 

Värmland varierar över tid beroende på mängden av uppdrag. Flertalet anställningar är såkallade 

kombinationsanställningar mellan FoU Välfärd Värmland och avdelningen för sociala studier. Personalen 

vid FoU Välfärd Värmland har under 2010 bestått av följande personer: 

Birgit Häger, fil kand i sociolog. Föreståndare från 15 augusti med ansvar inför styrelse och 

universitetsledning (från 1 januari till 15 augusti tf föreståndare) . Ledningsuppgifter, allmänna uppgifter 

samt arbete i specifika projekt. Har under 2010 arbetet med två projekt inom området 

äldreomsorg/äldrevård.   

Jan-Olof Åberg, fil dr i sociolog. Vetenskaplig ledare från och med 15 oktober. 
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Bengt G Eriksson, professor i social omsorgsvetenskap. Tjänstledig föreståndare fram till 15 augusti. Har 

under 2010 bland annat arbetet i projektet ”Omsorg och vård för ett helt liv”. Har dessutom deltagit i ett 

nätverk kring genomförande av utvärderingsverkstäder.   

Marika Jonsson, administratör.  Arbetar med administrativa uppgifter, men deltar också i allmänna 

uppgifter, t ex informationsspridning och fortlöpande kontakter med enhetens nätverk. 

Per Folkesson, psykolog och fil dr i socialt arbete. Har arbetet med projektuppdrag inom områdena 

socialpsykiatri och missbruksarbete. Har haft uppdraget som enhetens vetenskapliga ledare under Bengt 

G Erikssons tjänstledighet fram till 15 oktober. 

Lena Ede, fil kand i sociolog. Har under 2010 främst arbetat med att avsluta ett projekt inom området 

missbruk.  

Hans Ovall, socionom. Har arbetet med projektuppdrag huvudsakligen inom området missbruk och 

behandling. Fungerade som projektkoordinator under Bengt G Erikssons tjänstledighet fram till 15 

oktober. 

Ann-Charlotte Thuresson, fil kand i sociologi. Har arbetet med projektet ’Omsorg och vård för ett helt 

liv’, för utveckling av en salutogen äldreomsorg och äldrevård. 

Markus Arwidson, fil dr i sociologi. Arwidson har under 2010 avslutat ett utvärderingsuppdrag inom 

missbrukarvården. 

Lars-Gunnar Engström, fil dr i folkhälsovetenskap.  Har avslutat ett utvärderingsuppdrag inom 

missbruksområdet. Arbetade under våren med ett utvärderingsuppdrag inom området finansiell 

samordning, ett uppdrag som sedan överlämnades till Therese Karlsson.  

Therese Karlsson, fil kand i social omsorgsvetenskap. Har avslutat en utvärdering kring användandet av 

kognitiva hjälpmedel. Tog över utvärderingsuppdraget kring finansiell samordning från Lars-Gunnar 

Engström.   

Den totala personalstyrkan inom FoU Välfärd Värmland motsvarade under 2010 cirka 3,6 heltidstjänster, 

fördelat på 11 personer. I stort sett alla arbetade deltid och hade andra uppgifter – inom socialtjänsten 

eller som lärare/forskare inom universitetet. 

 

Projekt/uppdrag 

Under året har sex projekt avslutats och tre projekt påbörjats. Nedan följer en redovisning för avslutade 

och pågående projektarbeten. 
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Avslutade projektarbete och uppdrag. 

- Utveckling av kvalitetssystem inom Vård- och omsorgscollege. Värmland är som första län 

certifierat som Vård- och omsorgscollege. Ett kriterium för certifiering är att ett löpande system 

för kvalitetsutveckling ska utvecklas och implementeras, vilket IKU fått i uppdrag att ansvara för. 

Arbetet inleddes under hösten. Slutrapporten kom i början av 2010. Ansvarig inom FoU har varit 

Jan-Olof Åberg. 

- Kartläggning av utrednings- och dokumentationsmetoden Barns Behov I Centrum (BBIC). BBIC är 

ett manualbaserat instrument för utredning, bedömning och i viss mån utvärdering av 

socialtjänstens insatser för barn och unga. Efter anpassning till svenska förhållanden har detta 

ursprungligen engelska instrument spridits till svenska kommuner. I Värmland har samtliga 

kommuner beslutat använda BBIC, även om implementeringen av arbetssättet kommit olika 

långt. FoU Välfärd Värmland har genomfört en kartläggning av implementeringen av metoden i 

Värmlandskommunerna. Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland har varit Lars-Gunnar Engström 

och Hans Ovall. 

- Utvärdering av projektet Samverkan i Missbruksfrågor (SIM). Under flera år har det i Karlstads 

kommun pågått ett arbete med att utveckla stöd och behandling för missbruk, bl a genom 

projektet Modellkommun (som utvärderats i två IKU-rapporter tidigare). SIM-projektet är en 

fortsättning och utveckling av detta arbete, främst genom systematisk implementering av olika 

instrument för utredning och behandling, såsom ASI (Addiction Severity Index), MI (Motiverande 

Intervju) och HAP (Haschavvänjningsprogram). FoU Välfärd Värmland har följd projektets arbete 

genom en kombinerad processanalys och måluppfyllelseutvärdering. Datamaterial har samlats 

in genom intervjuer och deltagande observation. Ansvariga inom FoU Välfärd Värmland har varit 

Markus Arvidson. 

- Utvärdering av Beroendecentrum i Värmland. I samverkan mellan samtliga 

Värmlandskommuner och landstinget (genom Vårdförbundet i Värmland) inleddes i slutet av 

2007 en helt ny verksamhet för avgiftning, utredning och motivationsarbete, riktad till personer 

med alkohol- och/eller drogproblem. Beroendecentrum, lokaliserat till Kristinehamn, tar emot 

personer för korttids heldygnsvistelse, med två/tre veckors varaktighet. Under denna tid sker ett 

intensivt utrednings- och motivationsarbete, inte minst i samverkan med socialtjänsten i 

missbrukarens hemkommun. Den utvärdering som FoU Välfärd Värmland har genomförd har 

varit riktad dels mot Beroendecentrums ’inre’ arbete, dels mot den kedja av utrednings- 

motivations- och behandlingsinsatser i vilken Beroendecentrum kommer att spela en viktig roll, 

jämsides med kommunernas socialtjänst, landstingets psykiatri och andra behandlingsresurser. 

Ansvariga inom FoU Välfärd Värmland har varit Hans Ovall och Lars-Gunnar Engström 

- Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning. Våren 

2009 beslutade regeringen att uppdra åt Hjälpmedelsinstitutet, Hi, att bland annat öka och 

utveckla informationen samt förbättra informationsvägarna om hjälpmedel till brukare, 

anhöriga och olika huvudmän. Eftersom FoU gjort en utvärdering av projektet `Nationellt 
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Kunskapsnätverk med inriktning på psykiska funktionshinder och hjälpmedel´ gav Hi i uppdrag åt 

FoU Välfärd Värmland att genomföra brukarundersökningar med syftet att få en så god 

åtgärdsinriktad kunskap som möjligt om tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer 

med psykisk funktionsnedsättning, icke-brukare i första och brukare i andra hand. Ansvarig inom 

FoU Välfärd Värmland har varit Therese Karlsson och Per Folkesson.  

- Kristinehamns kommun har genom projektet ”Kön, hemtjänst och försörjningsstöd” valt att 

fokusera på jämställdhet utifrån ett brukarperspektiv. Projektet har två frågeställningar som 

handlar om huruvidare det finns skillnader mellan kön vad gäller beviljade insatser för två olika 

brukargruppar och om man kan se effekter av utbildningsinsatser inom jämställdhetsområdet. 

FoU Välfärd Värmland har haft uppdraget att förmedla kontakter inom Karlstads universitet för 

projektets utbildningssatsning samt ge handledning till personal i syftet att möjliggöra 

ärendegranskning. I ett PM redovisas projektets genomförande samt resultatet av projektet. 

Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland har varit Per Folkesson. 

 

 Pågående projektarbeten och uppdrag 

- Utvärdering av behandlingsprogrammet Kurage, som vänder sig till före detta 

heroinmissbrukare. I Kurage kombineras medicinering med läkemedlet Subutex/Subuxone med 

psykosociala insatser och drogkontroller. En grupp deltagare i programmet har följts från år 

2002. En första utvärderingsrapport publicerades 2004. Utvärderingsarbetet har fortsatt med 

återkommande deltagarintervjuer var sjätte månad. Under hösten 2010 har arbete pågått med 

att skriva rapport nummer två som förväntas utkomma i början av 2011. Ansvariga inom FoU 

Välfärd Värmland är Lena Ede och Bengt Eriksson 

- Analys av behandlingsverksamheten vid Familjehuset i Karlstad. Familjehuset är en resurs för 

familjebehandling med inriktning mot barn och ungdomar. Personalen har utförligt 

dokumenterat sin verksamhet. FoU Välfärd Värmland stödjer Familjehuset genom att medverka 

i analys, dokumentation och publicering av det empiriska materialet. Under 2010 har en artikel 

skickats in för granskning. Publicering förväntas under 2011. Ansvarig inom FoU Välfärd 

Värmland är Per Folkesson. 

- Utvärdering av Finsam Arvika-Eda. Genom finansiell samordning arbetar Arvika och Eda 

kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i nya former för att stödja 

personer som står utanför arbetsmarknaden till arbete eller studier. FoU Välfärd Värmland 

utvärderar samordningsförbundet på två nivåer; en organisationsnivå samt en och 

deltagarrelaterad processnivå. Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland är Therese Karlsson. 

- Omsorg och vård från en salutogen utgångspunkt. Projektet inleddes i januari 2008 i samverkan 

med Kils och Hammarö kommuner och beräknas pågå under en treårsperiod. Syftet är att i 

praktiskt förändringsarbete utveckla omsorg och vård i salutogen riktning. Projektet kan 

metodmässigt betraktas som en form av aktionsforskning. Projektet inleddes 2008 med 
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fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer med personal från en hemtjänstgrupp och ett 

boende för personer med demenssjukdom. Under 2009 har arbetet fortsatt med 

dialogseminarier och konkreta förändringar i omsorgen och vården på de deltagande enheterna. 

Under 2010 har projektets aktionsfas avslutat projektet och en slutrapport håller på att 

slutföras. Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland är Ann-Charlotte Thuresson, Birgit Häger och 

Bengt G Eriksson. 

- Karlstad kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen och Landstinget i Värmland, inledde under 

hösten 2008 ett samarbete för att tidigt upptäcka och utreda demenssjukdom hos äldre, samt 

erbjuda relevant stöd i ett så tidigt skede av sjukdomens utveckling som möjligt. Projektet 

innebär en utökad samverkan mellan kommun och landsting och nya former för det 

gemensamma arbetet. Den övergripande målsättningen med projektet är att möjliggöra en tidig 

upptäckt och ett tidigt professionellt omhändertagande. Detta förväntas kunna ge positiva 

effekter som bättre livskvalitet för personen med demenssjukdom och dennes anhöriga, 

minskat behov av hemtjänsttimmar och en möjlighet till förlängt kvarboende. FoU Välfärd 

Värmland har i uppdrag att följa, identifiera, analysera och värdera projektets start och vidare 

utveckling genom en processbaserad och formativ ansats, samt att efter projektets avslutning 

summera och värdera de erfarenheter det givit i relation till projektets mål. Utvärderingens 

fokus ligger på brukarnas erfarenheter och det sätt på vilket insatserna kommer brukarna till 

del; men också personalens upplevelser av genomförandet av och samverkan i projektet. 

Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland är Birgit Häger. 

- Integrerad psykiatri i Värmland. Landstinget i Värmland och samtliga 16 värmlandskommuner 

har tillsammans beviljats medel av Socialstyrelsen för att förstärka kompetensen bland personal 

som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk 

funktionsnedsättning. Ett villkor för detta bidrag var att ansökan skulle göras gemensamt av 

landsting och kommuner och utformas i samarbete med patient-, brukar- och 

anhörigorganisationer. Syftet med beviljade medel och projektet är att utveckla en gemensam 

kunskapsbas för landstingets slutna- och öppna psykiatri, rättspsykiatri, primärvårdens 

allmänmedicin, kommunens socialpsykiatri, brukar-, patient- och anhörigföreningar och andra 

aktörer som utbildningsinstitutioner, kriminalvårdens frivård med flera. FoU Välfärd Värmland 

har uppdraget att utvärdera detta projekt. Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland är Per 

Folkesson.  

- ”Gnistan” – En ungdomsverksamhet i Torsby kommun. Verksamheten startade 1998 som ett 

samarbetsprojekt Mellan Torsby kommun och Östmarks motor och fritid. Verksamheten 

målgrupp är huvudsakligen ungdomar (pojkar) som haft svårt att fungera i skolan och som ofta 

även företer någon form av sociala problem. De pojkar som kommer till Gnistan får under 

handledning bygga folkracebilar och i ett sammanhang träna sina sociala färdigheter i avsikt att 

gå tillbaka till skolan eller gå ut i arbetslivet. FoU Välfärd Värmland har fått uppdraget att 

utvärdera denna verksamhet. Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland är Hans Ovall. 
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- I Karlstads kommun pågår ett projekt, det så kallade 200-projektet, med inriktning på 

försörjningsstöd. IFA – Avdelningen för Integration Försörjning och Arbete - har tidigare gjort 

satsningar mot de grupper som haft försörjningsstöd under mycket lång tid. Förvaltningen vill 

genom projektet bygga vidare på detta arbete samtidigt som man vill finna nya effektiva 

arbetsformer inom och utanför förvaltningen för de personer som har en komplex situation. 

FoU Välfärd Värmland svarar för regelbunden handledning åt den person i Karlstads kommun 

som ansvarar för utvärderingen av projektet. Ansvarig vid FoU Välfärd Värmland är                   

Per Folkesson.  

- FoU Välfärd Värmland har av länets kommuner och Landstinget via Region Värmland fått i 

uppdrag att stärka de regionala stödstrukturerna med avseende på socialtjänsten genom att 

bygga en regional plattform för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Uppdraget 

finansieras med statliga medel och sträcker sig från 2010-2012. Ansvarig inom FoU Välfärd 

Värmland blir från år 2011 Marit Grönberg Eskel.  

Projekten har en spridning inom socialtjänstens tre huvudområden Individ- och familjomsorg (IFO), 

Äldreomsorg (ÄO) och lagen om särskilt stöd (LSS). Fem projekt berör en enskild kommun. Fyra projekt 

berör allt från några få till alla Värmlandskommuner och i ytterligare tre projekt ingår en till flera 

kommuner i samverkan med Landstinget. Det finns med andra ord en god spridning i uppdragen mellan 

kommunerna och landstinget.   

 

Seminarier 

En viktig del av FoU Välfärd Värmlands verksamhet är att erbjuda socialtjänstens anställda och 

kommunpolitikerna olika seminarier som behandlar ämnen inom olika aktuella verksamhetsområden. 

Genom seminarierna får en förhållandevis större andel av personalen inom välfärdsområdet tillgång till 

aktuell forskning eller stöd för att diskutera och problematisera någon viss del av sin verksamhet. Vår 

ambition är att planera seminarier som varierar mellan en bred- och speciell inriktning. Förutom de 

seminarier som avhållits i samband med avrapportering av projekt har tre seminarier arrangerats, 

riktade till socialtjänstens anställda och förtroendevalda: 

• ”Unga och utanförskap” med Philip Lalander, professor i socialpsykologi vid Växjö universitet, 

Lars Stiernlöf, socialpedagog Sunne kommun och Erik Lannerbäck, Brottsofferstödjare. 

Seminariet utgick från ungdomar som riskerar hamna i socialt utsatta positioner. Föreläsarna 

representerade olika kunskapskällor och har erfarenheter från forskning, praktiskt arbete med 

ungdomar samt egen erfarenhet av gängtillhörighet och kriminalitet.   

 

• “Äldres välfärd och hälsa” var seminarium som planerades och genomfördes i samverkan med 

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, och avdelningen för omvårdnad. Vid 

seminariet pressenterades projekt och forskning som pågår vid Karlstads universitet inom 
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äldreområdet. Presentationerna varierade utifrån perspektiven brukare/patient, anhörig, 

vårdgivare och samhälle.   

 

• ”Försörjningsstöd” med Rickard Ulmestig, universitetslektor, Fil. Dr. vid Linneuniversitetet och 

Nils Allan Danielsson, utredare i ekonomiskt bistånd Karlstads kommun.  Seminariet behandlade 

historiska och socialpolitiska orsaker till grund för den syn vi har på försörjningsstöd idag. Sedan 

följde en workshop med utgångspunkt i försörjningsstödet i det sociala arbetets praktik.  

Seminariet om försörjningsstöd arrangerades utifrån en efterfrågan från FoU ombuden. Seminariet 

avhölls i Säffle kommun och 20 personer från 9 kommuner deltog. På seminariet om ungdomar och 

utanförskap deltog 115 personer från kommuner (olika yrkeskategorier inom olika förvaltningar, 

gymnasieskolan, politiker), Landstinget, polisen, KRIS samt studenter från avdelningen för sociala 

studier. På seminariet om äldres välfärd och hälsa deltog cirka 100 personer.  

Under 2010 prövades dessutom en ny seminarieform – FoU Café. I mindre grupp, och över en kopp 

kaffe, får deltagarna i ett FoU café ta del av och resonera kring aktuell forskning och/eller utveckling 

inom välfärdsområdet. Syftet är att bjuda till dialog, reflektion och erfarenhetsutbyte mellan 

brukarrepresentanter, förtroendevalda, praktiker från yrkesfältet och forskare. I Hagfors kommun 

avhölls två FoU Caféer med temat ”Salutogen äldreomsorg” utifrån FoU projektet ”Omsorg och vård för 

ett helt liv”. Deltagare från FoU Välfärd Värmland var Birgit Häger  

 

Nätverk 

Nätverken inom FoU Välfärd Värmland har som syfte att skapa mötesplatser för dialog/reflektion samt 

att länka samverkan i praktiken med kunskap. Förutom nätverket för länets FoU ombud, har vi under 

2010 haft två aktiva nätverk. Dessa är nätverket för hemrehabilitering och nätverket för 

biståndsbedömare. 

- Nätverket för FoU ombud: Kommunerna i länet erbjuds möjligheten att utse särskilda 

kontaktpersoner i relation till FoU Välfärd Värmland. Med dessa s.k. FoU-ombud håller enheten 

en särskilt intensiv kontakt, såväl formellt som informellt. Två tillfällen per år inbjuds ombuden 

till universitetet för information och diskussion. En stor del av informationsspridningen till 

kommunerna sker också genom ombuden. I dagsläget har samtliga kommuner nyttjat 

möjligheten och utsett sammanlagt 30 FoU-ombud. Det regionala nätverk som FoU-ombuden 

utgör är av stor vikt för FoU Välfärd Värmlands möjlighet till information i båda riktningarna, 

samt till förankring av verksamheten. Nätverket har därmed en viktig legitimitetsskapande 

funktion. Under 2010 genomfördes en Workshop för FoU ombuden med syftet att diskutera 

uppdraget som FoU ombud samt gemensamma arbetsformer vid FoU träffarna. Därutöver 

avhölls två ordinarie nätverksträffar.  
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- Nätverk för biståndsbedömare har under 2010 träfats två gånger. Under vårens träff 

behandlades bland annat teman som salutoen omsorg, yngre brukare, anhörigstöd förenklat 

bistånd, korttidsplatser/dagverksamhet/växelvård och färdtjänst. Höstens möte hade ICF som 

tema. Två representanter från Socialstyrelsen informerade om ICF – en klassifikation som ger 

möjlighet att beskriva den äldres funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån en 

biopsykosocial modell. Till träffen var också enhetschefer inom äldreomsorgen inbjudna. På 

denna träff deltog 47 personer från 12 av länets 16 kommuner.    

- Nätverk för rehabiliteringspersonal inom omsorg och vård. Detta nätverk växte fram inom FoU 

Välfärd Värmland på initiativ av personal inom kommunernas rehabiliterings område – främst 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter och rehabiliteringsassistenter. Nätverket bildades utifrån 

kommunala projekt inom hemrehabilitering, vilka under senare år varit stimulerad genom 

särskilda statsbidrag. Behovet av nätverket utgick ifrån en önskan om att kunna stötta och hjälpa 

varandra i att uppstarta och genomförande hemrehabiliteringsprojekt. Det fanns också en tanke 

om att eventuellt jobba fram ett gemensamt mätinstrument, vilket dock visade sig inte vara 

genomförbart. Under 2010 har nätverket träffats vid två tillfällen. Eftersom de flesta projekten 

under de senaste åren har övergått till ordinarie verksamhet finns syftet med nätverket inte kvar 

längre. Nätverket avvecklades därför under hösten 2010. Diskussioner pågår inom länet om 

behovet av närverk för rehabpersonal generellt och inte enbart för de som arbetar med 

hemrehabilitering.  

    

Externa Nätverk 

I de externa nätverken ser vi möjligheter att skapa kontakter och orientera oss om utvecklingen inom 

FoU enheterna på regional och nationell nivå. 

- Nätverksträffar med andra FoU-enheter för socialtjänsten. FoU Välfärd Värmland har under 

2010 deltagit i en och varit värd för en andra informations- och diskussionsträff med FoU-

enheter för socialtjänsten i Skaraborg, Örebro, Borås (Äldre Väst Sjuhärad), Halland och 

Göteborg. I Uddevalla våren 10 med temat databaser som vi har tillgång till i Väst Sverige genom 

Västra Götalandsregionen och i Karlstad hösten 10 med temat Evidensbaserad praktik inom 

socialtjänsten. 

 
- Den ideella nationella föreningen FoU Välfärd är ett nationellt nätverk som FoU Välfärd 

Värmland ingår i. Innehållet i årets konferens i Malmö var “Mångfald”. På årsmötet invaldes 

undertecknad från FoU Välfärd Värmland som ledamot i föreningens styrelse.   
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Utvärderingsverkstad 

I en utvärderingsverkstad kommer representanter från kommunerna med specifika projekt och 

projektidéer som de behöver hjälp med att utvärdera. En grupp med deltagare från de olika 

kommunerna bildas och FoU Välfärd Värmland bistår med kunskaper om metoder för utvärdering samt 

handledning. Målet är att det till varje projekt slutligen ska finnas en utvärderingsrapport som 

kommunerna kan ha nytta av i sina fortsatta arbeten. Under 2010 har en utvärderingsverkstad påbörjats 

som förväntas pågå till hösten 2011. 

 

Nyhetsbrev 

Vårt nyhetsbrev, FoU-Nytt, har utkommit två gånger under 2010.  Nyhetsbrevet fungerar som en länk 

mellan FoU-enheten och socialtjänsten, med uppgift att sprida information men också uppmana till 

fortlöpande och informella kontakter. Här redovisas både pågående och avslutade projekt och andra 

aktiviteter. Nyutkomna rapporter presenteras och rapportserien uppdateras. Kommande aktiviteter så 

som nätverksträffar och seminarier annonseras i kalendariet.  

 

Övriga aktiviteter 

Plattform för evidensbaserad socialtjänst 

Under 2010 har FoU Välfärd Värmland deltagit i den nationella processen som pågått kring 

evidensbaserad praktik inom socialtjänsten samt det regionala arbetet kring framtagande av länets 

avsiktsförklaring med avseende en regional struktur för kunskapsutveckling inom socialtjänsten i 

Värmlands län. Detta arbete har resulterat i att länets kommuner och Landstinget, via Region Värmland, 

beslutade att en så kallad plattform för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten skulle placeras på 

FoU Välfärd Värmland. Rekrytering av ledare för plattformsarbetet har pågått under hösten 10. Den 1 

januari 2011 tillträder Marit Grönberg Eskel, doktorand på avdelningen för sociala studier tillika med 

tidigare anställd inom dåvarande IKU, att påbörja uppdraget.  

Som del av statens satsningar inom äldreområdet, det som kallas ”Program för god äldreomsorg” har tre 

länsövergripande utvecklingsledare anställts på Region Värmland. Äldreomsorgen kommer därför utgöra 

pilotområde vad gäller plattformsarbetet som på sikt ska omfatta samtliga av socialtjänstens 

verksamhetsområden. I och med plattformsuppdraget kommer FoU Välfärd Värmland under 2011 att 

intensifiera ett redan påbörjat samarbete med Region Värmland och de tre länsövergripande 

utvecklingsledarna.  
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Ekonomisk redovisning 

Se bilaga  

Genom flera år har enheten haft ett överskott som successivt har minskat i takt med utökad 

verksamhet. 2010 års ökning av överskottet beror främst på två omständigheter.  Dels mottogs i slutet 

av november månad ett bidrag på 600 000 för ett treårigt projekt som planerats påbörja först vid 

årsskiftet 10/11. Dels blev det under hösten oplanerade förändringar i personalstyrkan vilket medförde 

minskade lönekostnader. Eftersom innevarande överskott är en förutsättning för den verksamhet som 

är planerat för 2011 kan en fortsatt minskning förväntas.     

 

Publiceringar 

I rapportserien FoU rapporter: 

2010:1 Jan-Olof Åberg. System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege i Värmland 

2010:2 Lars-Gunnar Engström och Hans Ovall. Implementering av BBIC i Värmland – Kartläggning av 

implementeringsarbetet av BBIC i 16 värmländska kommuner. 

2010:3 Markus Arvidsson. Utvärdering av SIM-projektet – hur deltagarn upplevt projektet? 

2010:4 Bengt G Eriksson, Birgit Häger och Ann-Charlotte Thuresson. Dialogseminarier – en arbetsmetod i 

förändringsarbete (delrapport) 

2010:5 Lars-Gunnar Engström och Hans Ovall. Beroendecentrum Värmland – en utvärdering av en 

länsgemensam resurs i missbruksvården 

2010:6 Per Folkesson och Therese Karlsson. Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med 

psykisk funktionsnedsättning – en fallstudie och brukarundersökning i Värmland 

 

PM: 

Per Folkesson. Kön, hemtjänst och försörjningsstöd – en redovisning av ett uppdrag inom ramen för 

utvecklingsprojektet att implementera ett jämställdhetsperspektiv inom IFO och 

omvårdnadsförvaltningen i Kristinehamns kommun 
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Summering av år 2010 

2010 blev året som präglades av organisatoriska och personalmässiga förändringar inom FoU Välfärd 

Värmland. Med facit i hand kan det konstateras att vi trots dessa förändringar har kunnat upprätthålla 

en stabil verksamhet – en verksamhet som i vissa avseenden till och med har utvecklats.  

Stabiliteten består i att de flesta projekt/uppdrag har framskridit enligt planering. Fem projekt har 

redovisats i rapporter och i ett projekt har det utkommit en delrapport. Ett uppdrag har presenterats i 

ett PM. Nio projekt pågår vid årets slut. En majoritet av projekten rör socialtjänstens Individ- och 

familjeomsorg, men andra verksamheter inom socialtjänsten finns också representerade. Spridningen 

mellan Värmlandskommunerna är relativt god. Nätverk och seminarier har genomförts vilket 

tillsammans med projekten utgör FoU:s grundverksamhet.  

Utvecklingen består bland annat i test av ny seminarieform, FoU Café, samt test av nya upplägg på de 

ordinarie seminarierna . I upplägget och innehållet av våra ordinarie seminarier försöker vi numera, och i 

så stor utsträckning som möjligt, utgå från de tre kunskapskällor som innefattas i en evidensbaserad 

praktik. Vi strävar efter att integrera aktuell forskning med professionell praktiskt erfarenhet och i bästa 

fall brukarens/klientens värderingar, förväntningar och förutsättningar. Seminariet ”Ungdomar och 

utanförskap” är ett exempel där alla tre kunskapskällor var representerade.  Ett annat seminarium 

”Försörjningsstöd” avhölls i Säffle, vilket också är ett nytt angreppssätt som vi har prövat - att 

seminarierna inte per automatik ska hållas på universitetet.  Vi tror att det ibland kan vara bra att vissa 

FoU aktiviteter genomförs ute i kommunerna. Under 2011 kommer vi att fortsätta utveckla våra 

seminarier till innehåll och form utifrån 2010 års inslagna väg.  

Under många år har FoU:s publikationsform diskuterats. Den traditionella FoU rapport bör 

fortsättningsvis utgöra FoU:s standard publikation, men nya former behöver utvecklas. Under hösten 

rapporterades ett uppdrag i ett PM istället för en traditionell FoU-rapport. Vi ser detta som en början till 

vidareutveckling av våra publikationsformer .  

Under året har kontakter inom länet fortsatt odlats. Utöver konkreta kontakter beträffande specifika 

projekt/uppdrag kan Region Värmland och länets socialchefer nämnas som viktiga samarbetspartners 

där kontakten har intensifierats.  

Inom akademin har samarbetet med avdelningen för sociala studier fortsatt utvecklats. Samverkan med 

centrumbildningen Cerut och avdelningen för omvårdnad vad gäller seminariet ”Hälsa och välfärd för 

äldre” är ett exempel på en ambition om att utöka FoU:s kontaktytor inom universitetet.   

Utomläns kan den nationella föreningen FoU Välfärd, FoU enheter inom Region Väst och SKL (Sveriges 

kommuner och Landsting) nämnas som de aktörer FoU Välfärd Värmland under 2010 har utökat 

samarbetet med i olika frågor. Värmlands län var pilotlän i framtagandet av avsiktsförklaringen med 

avseende på en regional struktur för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. På en nationell konferens 

presenterades Värmlands läns arbete med plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten som ett 

av tre län. De övriga två länen var Halland och Uppsala. I och med styrelseuppdraget i nationella 
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föreningen FoU Välfärd kommer vi på FoU Välfärd Värmland få goda möjligheter att uppdatera oss i och 

följa aktuella FoU frågor. 

Som ansvarig för uppdraget att leda plattformen för evidensbaserad praktik i socialtjänsten kommer 

FoU fortsättningsvis vara en viktig aktör i länet vad gäller utvecklingen och kunskapsbaserandet av 

länets välfärdsverksamheter. 

 

 

FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, 10 januari 2010 

 

 

Birgit Häger 

Föreståndare 
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