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Verksamhetsidé och uppdrag  

FoU Välfärd Värmlands grundläggande verksamhetsidé är att befrämja kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten i Värmlands län. Idén 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 välfärdsverksamheter. FoU:s verksamhet riktar sig till socialtjänstens 
samtliga verksamhetsområden - äldreomsorgen, LSS samt Individ- och familjeomsorgen.  

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 genom 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. Centrumbildningen leds av en särskild styrelse. Av dess tio ledamöter utser 
universitetet fem medan kommunerna utser fyra och Landstinget i Värmland en. Styrelsens ordförande 
har sedan starten varit kommundirektör Jan Åke Hermansson från Arvika kommun. Styrelsens uppgift är 
att fortlöpande följa centrumbildningens verksamhet, att fatta beslut i övergripande policyfrågor och 
ansvara för centrumbildningens ekonomi. Nya projekt presenteras fortlöpande inför styrelsen, medan 
beslut om nya projekt fattas av föreståndaren. Styrelsen sammanträder fyra gånger årligen och 
ledamöternas mandattid omfattar tre år.  

Styrelsens ledamöter är valda för mandatperioden 2010-07-01 till 2013-06-31. Ledamöterna från 
kommunerna är: Ordf. Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Arvika kommun, Helen Holmgren, 
förvaltningschef Kristinehamns kommun, Cathrine Larsson, förvaltningschef Sunne kommun, Monica 
Persson, socialdirektör Karlstads kommun. Ledamöterna från Karlstads universitet: Birgitta Johansson-
Hiden, universitetslektor, Anna-Lena Haraldson, universitetslektor, Bengt G Eriksson, professor, Gerd 
Lindgren, professor och Marie-Louise Hall-Lord, professor. Ledamot från Landstinget: Anders Hallberg, 
forskningschef.  

Under året har styrelsen haft fyra sammanträden (10 februari, 25 maj, 21 september och 14 december). 
Vid varje sammanträde har styrelsen fått en genomgång av centrumbildningens ekonomiska läge, en 
genomgång av aktuella projekt samt information om övriga FoU aktiviteter så som seminarieverksamhet 
och nätverksmöten. Särskild tid har varit avsatt för genomgång av projektet ”Plattform för 
evidensbaserad praktik inom socialtjänsten”. 

En av de stora frågorna som styrelsen har arbetat med under året har varit förslag till ny avtalstext från 
och med 2012 för samverkansavtalet ”Samverkan inom FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet”. 
Vid årets första sammanträde beslutades om en ny avtalstext med förslag till tillsvidareavtal och höjning 
av bidrag enligt konsumentindex. Avtalstexten har varit ute på remiss till samtliga ägare. På årets sista 
sammanträde kunde styrelsen med glädje konstatera att samtliga accepterat och skrivit på det nya 
avtalet. Styrelsen har under året dessutom behandlat frågor kring rekrytering av kompetent personal 
samt hur centrumbildningen ska hantera förfrågningar från ideella aktörer.  

 

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.  
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Centrumbildningen 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 så 
kallade kombinationsanställningar mellan FoU Välfärd Värmland och avdelningen för sociala studier. 
Personalen vid FoU Välfärd Värmland har under 2012 bestått av följande personer: 

Birgit Häger, fil kand. i sociologi. Föreståndare med ansvar inför styrelse och universitetsledning.  
Ledningsuppgifter, allmänna uppgifter samt arbete i specifika projekt. Har under 2012 färdigställt ett 
projekt inom området äldreomsorg/äldrevård samt tagit över uppdraget som plattformsledare i 
projektet ”Plattform för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten”.  

Mona Sundh, fil dr i folkhälsovetenskap. Vetenskaplig ledare. Har under 2012 dessutom arbetat med ett 
projekt inom missbruksvården. 

Marit Grönberg Eskel, fil dr i sociologi. Plattformsledare i projektet ”Plattform för evidensbaserad praktik 
inom socialtjänsten”.  

Bengt G Eriksson, professor i socialt arbete.  Har under 2012 bland annat färdigställt ett projekt inom 
äldreomsorgen. Har också, tillsammans med representanter från flera andra FoU enheter i Sverige, 
arbetat fram en handbok för utvärderingsverkstäder.    

Marika Jonsson, administratör.  Arbetar med administrativa uppgifter, men deltar också i allmänna 
uppgifter, t ex informationsspridning och fortlöpande kontakter med centrumbildningens nätverk. 

Per Folkesson, fil dr i socialt arbete. Har arbetet med ett flertal projektuppdrag inom områdena 
socialpsykiatri och missbruksarbete.  

Hans Ovall, fil mag. i socialt arbete. Har arbetet med uppdrag inom projektet ”Plattform för 
evidensbaserad praktik inom socialtjänsten”.  

Jenny Höglund, fil mag. i socialt arbete och universitetsadjunkt. Har arbetet med uppdrag inom 
projektet ”Plattform för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten”.  

Therese Karlsson, fil mag. i social omsorgsvetenskap. Har slutfört ett projekt kring finansiell samordning 
och arbetet med uppdrag inom projektet ”Plattform för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten”.  

Har dessutom haft huvudansvar för enhetens seminarieserie. 

Victoria Lönnfjord, fil mag. i psykologi. Har arbetat med ett flertal projektuppdrag inom områdena 
äldreomsorg och funktionshinder. 

Lillemor Brantefors, fil kand. i socialt arbete. Har arbetat med en dialogseminarieserie inom området 
”Hedersrelaterat våld”.   

Ingrid Rystedt, fil dr i folkhälsovetenskap. Har arbetat med ett projekt inom området integrerad 
psykiatri. 

Maria Rhöse O`Conner, informatör. Har under en kort tid haft ansvar för enhetens kommunikation och 
information. 

Jacob Järpegård, informatör. Har tagit över kommunikations och informationsansvaret från Maria Rhöse 
O`Conner.  

Från kommunerna har flera personer under 2012 arbetet med projekt inom FoU: 

Mia Hernell Blomqvist, verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten i Hammarö kommun. Har arbetat 
med ett flertal projekt inom områdena äldreomsorg och funktionshinder. 

Eva Karlsson, demenssjuksköterska, Karlstads kommun. Har arbetet med projekt inom anhörigstöd 



3 
 

Kristina Wennstam, anhörigkonsulent, Karlstads kommun. Har arbetat med projekt inom anhörigstöd.  

Den totala personalstyrkan inom FoU Välfärd Värmland motsvarade under 2012 cirka 4,7 heltidstjänster, 
fördelat på 15 personer. De flesta arbetade deltid och hade andra uppgifter – inom socialtjänsten eller 
som lärare/forskare inom universitetet.  

 

Projekt/uppdrag 

Totalt 9 projekt följde med från verksamhetsåret 2011 till 2012. Under 2012 har 7 projekt avslutats och 
4 projekt påbörjats. Ett projekt har både påbörjats och avslutats. Nedan följer en redovisning av de 
projekt som avslutades under 2012 samt de vid ingången till 2013 pågående projektarbeten.  

 

Avslutade projektarbeten och uppdrag. 

Utvärdering av Arvika/Eda Samordningsförbund: Sedan 2004 finns lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (SFS 2003:1210). Lagen möjliggör en frivillig samverkansform mellan 
Försäkringskassa, Arbetsförmedling, kommuner och Landsting. Bakgrunden till lagstiftningen är att det 
kan vara svårt att rehabilitera personer som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och 
arbetsmarknadsrelaterade problem. Sedan lagens tillkomst har antalet samordningsförbund i Sverige 
ökat markant. Arvika/Eda Samordningsförbund bildades i oktober 2007 av Arvika och Eda kommun, 
Landstinget i Värmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arvika/Eda Samordningsförbund har 
sedan 2008 finansierat olika projektverksamheter som alla syftar till att hjälpa deltagarna att nå egen 
försörjning. FoU Välfärd Värmland har haft i uppdrag att utvärdera Arvika/Eda Samordningsförbund – en 
utvärdering som inkluderar tre av projektverksamheterna: Projekt ”Unga vuxna/rehab i Arvika och Eda” 
samt Projekt ”Övergång gymnasiesärskolan – arbetsliv”. Utvärderingen är kvalitativ och lyfter upp de 
upplevelser och erfarenheter som har gjorts av organisering och samverkan inom 
Samordningsförbundet. Utvärderingen synliggör också vilka vinster och problemområden som har 
uppmärksammats i Arvika/Eda Samordningsförbund och dess projektverksamheter utifrån de 
intervjuades berättelser. Uppdraget genomfördes av Therese Karlsson och redovisas i FoU rapport 
2012:1 

Projekt ”Salutogen omsorg och vård i praktiken – Omsorg och vård för ett helt liv”: Omsorg och vård 
för äldre är en viktig samhällsangelägenhet, och en verksamhet som de flesta kommer i kontakt med 
någon gång i livet. Samtidigt är den omdebatterad, kritiserad för kvalitetsbrister och pressad mellan 
stora behov och otillräckliga resurser. Att reformera omsorg och vård mot ett större fokus på det friska 
och utvecklingsbara hos brukarna, i salutogen riktning, har under det senaste decenniet beskrivits som 
ett sätt att utveckla verksamheten. 

Trots stor uppmärksamhet kring det salutogena perspektivet och begreppet känsla av sammanhang 
förefaller de konkreta förändringarna ha varit begränsade. Mellan 2008 och 2011 genomförde FoU 
Välfärd Värmland ett projektarbete i samverkan med Kils och Hammarö kommuner. Projektets två 
grundfrågor var: Kan omsorg och vård förändras i salutogen riktning? Samt vad händer om man försöker 
förändra verksamheten i salutogen riktning? Resultatet från projektet, som redovisas i FoU rapport 
(2012:2), visar på stora möjligheter för en salutogen omsorg och vård men också en del hinder, delvis 
oförutsedda. Projektarbetet har följt en specifik modell – handlingsorienterat forskningssamarbete – 
och projektet innebär därför också en prövning av denna modell, som är en form av aktionsforskning. 
Rapporten vänder sig till verksamhetsansvariga och förtroendevalda inom kommunerna, till FoU-
enheter inom välfärdsområdet och forskare vid högskolor och universitet, men också till 
brukarorganisationer och andra som vill verka för bättre omsorg och vård för äldre. Uppdraget 
genomfördes av Bengt G Eriksson och Birgit Häger. 
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Utvärdering av projektet integrerad psykiatri i Värmland. Projektet integrerad psykiatri i Värmland har 
pågått under åren 2009-2012. Projektet har fokuserat på personer med psykiska funktionsnedsättningar 
som samtidigt är brukare av kommunala socialpsykiatriska tjänster i sina hemkommuner och patienter 
inom hälso- och sjukvårdens psykiatri. Syftet har varit att integrera den vård och det stöd som ges för 
dessa personer genom att förstärka kompetensen bland personal som arbetar med sådana uppgifter i 
kommuner och landsting. Kompetensutveckling för baspersonal har varit den viktigaste satsningen inom 
projektet.  

FoU Välfärd Värmland har haft i uppdrag att utvärdera detta projekt – en utvärdering som ledde till 
följande slutsats: Handlingsutrymme är avgörande för att integrera psykiatrin i Värmland. Det vill säga 
utrymme att ta initiativ och kontakt över gränser. Det kräver mandat som ger rätt att prioritera denna 
typ av initiativtagande handlingar och möten i sitt vardagsarbete. Det kräver ett ömsesidigt intresse på 
lika villkor på alla nivåer i organisationerna. Utvärderingsuppdraget genomfördes av Per Folkesson och 
redovisas i FoU-rapport 2012:3. 

Studie av anhörigstöd i Karlstads kommun. Anhörigstöd är en verksamhet som har existerat i Karlstads 
kommun sedan december 1999. Sedan 2003 har samma personal, en anhörigkonsulent och en 
demenssköterska, varit verksamma med samma uppgift i verksamheten mot målgruppen anhöriga till 
personer med demenssjukdom. Det har förekommit en viss strukturerad uppföljning av verksamheten i 
form av enkla brukarenkäter samtidigt som personalen i verksamheten upplever att de samlat på sig 
mycket kunskap. Behov har funnits av att göra en form av bokslut och att samla all kunskap om 
verksamheten. FoU Välfärd Värmland har därför genomfört en studie av det arbete som har bedrivits vid 
verksamheten. Studien är deskriptiv och beskriver det arbete som bedrivs vid Anhörigcentrum i Karlstad 
och hur det arbetet uppfattas av anhöriga till personer med demenssjuka och av angränsande områden 
av betydelse för verksamheten. Att dokumentera och skriftligen beskriva verksamheten vid 
Anhörigstöd/centrum har varit viktigt ur flera synpunkter. Dels möjliggör det för andra kommuner med 
liknande verksamheter att inspireras och ta del av hur en sådan här verksamhet kan bedrivas. Dels 
bidrar en skriftlig beskrivning till att säkerställa att den kunskap som erhållits i verksamheten tas tillvara 
för framtiden. Uppdraget har genomförts av FoU Välfärd Värmland i samverkan med personal från 
anhörigcentrum i Karlstad. Resultatet redovisas i en FoU rapport (2012:4). Ansvarig inom FoU Välfärd 
Värmland var Victoria Lönnfjord och från Karlstads kommun Kristina Wennstam och Eva Karlsson.  

Utvärdering av BUP Värmland. FoU har haft i uppdrag att genomföra en utvärdering av hur personalen 
på Barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland (BUP) har uppfattat effekterna av en omorganisation och en 
förstärkning av vårdgarantin för de olika patientgrupperna inom verksamhetsområdet. Utvärderingen 
genomfördes som en enkätstudie och vände sig till samtlig personal vid BUP Värmland. Utifrån den höga 
svarsfrekvensen och utförligheten i svaren, har det konstaterats att personalen vid BUP Värmland var 
mycket engagerad och mån om att verksamheten skulle hålla en hög kvalitet. Organisationens struktur i 
sig var de flesta svarande nöjda med, men ett stort problem som många beskrev var att mängden 
patienter upplevdes som oproportionerlig i förhållande till befintliga resurser inom BUP Värmland. Detta 
påverkade också möjligheterna att klara av den förstärkta vårdgarantin som har högprioriterats - enligt 
de flesta svarande på bekostnad av mer långsiktiga kvalitetsparametrar inom vården. Exempelvis 
uppgavs den tydlighet i nya organisationens flöde som var tänkt för patienter med neuropsykiatrisk 
problematik ha påverkats negativt av en högprioriterad vårdgaranti utifrån de begränsade resurser som 
finns. Organisationens delar inom BUP Värmland som utgörs av fyra olika enheter, upplevdes också av 
flera i personalen som alltför åtskilda sinsemellan. Personalen var mån om bibehållandet av nuvarande 
kompetens genom fortbildning och handledning samt rekrytering av ny kompetens för att ännu bättre 
kunna möta aktuella och framtida vårdbehov. Utvärderingen genomfördes under 2011 och avslutades 
vid årsskiftet 2011/12. Resultatet redovisas i början av 2012 i en FoU rapport 2012:5 Ansvarig inom FoU 
Välfärd Värmland var Fredrik Hjärthag fil dr i psykologi, som avslutade sin anställning vid FoU Välfärd 
Värmland vid årsskiftet 2011/12. 
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Dialogseminarier: På uppdrag av Karlstads och Kristinehamns kommuner (KLURA projektet) har FoU 
Välfärd Värmland genomfört 5 dialogseminarier under 2012 inom området ”hedersrelaterat våld och 
förtryck”. Dialogseminarierna var ett led i kunskapsutvecklingen när det gäller våld i nära relationer i 
allmänhet och hedersrelaterat våld och förtryck i synnerhet. Dialogseminarierna byggde på att 
deltagande socialarbetare från kommunerna i förväg skickade in frågeställningar samt angav vilka goda 
och mindre goda erfarenheter de hade i s.k. ”hedersärenden” och/eller ”kvinnofridsärenden”. Utifrån 
detta material identifierades fem teman som blev underlag för dialogseminarierana. Ett antal ”praktiker 
och teoretiker inom området Kvinnofrid och Heder” bjöds in till dialogseminarierna att föreläsa och 
samtala med deltagarna. Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland var Lillemor Brantefors. 

Handledning i implementering av uppföljningsmodellen LOKE: Uppföljning av missbruksvården har 
under 2011 varit ett prioriterat område inom ramen för SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 
projektet ”Kunskap till praktik”. I Värmland valdes en av de tre modeller för uppföljning som SKL 
rekommenderat. Modellen heter Lokal Evidens (LOKE) och är utvecklad inom socialtjänsten i Umeå 
tillsammans med FoU-enheten (UFFE). UFFE har de senaste tre åren haft ett speciellt uppdrag från SKL 
med att utveckla modellen med fokus på målgruppen missbruk och beroende. Skälet till att Värmland 
valde LOKE är att den är byggd för att kunna användas i hela socialtjänstens område och kan anpassas 
till landstingets verksamheter, på så sätt är LOKE möjlig att använda i hela länet. De två verksamheter 
som har deltagit i projektet finns inom vuxenenheten i Karlstads kommuns Arbetsmarknads- och 
socialförvaltning: Nexus som vänder sig till målgruppen unga-vuxna 18-25 år och är en 
öppenvårdsmottagning samt Kompassen som arbetar med ett 12-stegprogram. Dessa verksamheter har 
utgjort ett pilotprojekt för att pröva om och hur modellen kan användas i andra verksamheter i 
Värmland. FoU Välfärd Värmland har haft i uppdrag att vara det vetenskapliga stödet för att 
implementera uppföljningsmodellen LOKE inom verksamheterna Nexus och Kompassen – ett uppdrag 
som avslutades under december månad 2012. Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland var Mona Sundh.  

 

Pågående projektarbeten och uppdrag 

Plattform för en evidensbaserad praktik: 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 (EBP) inom 
socialtjänsten och där tillhörande hälso- och sjukvård. Uppdraget finansieras med statliga medel och 
sträckte sig initialt från 2010-2012 men har blivit förlängt till och med 2015. Uppdraget består av två 
delar: 1, Praktiskt verksamhetsstöd för kunskapsutveckling. 2, Arena för utvecklandet av regionala 
strategier. Under 2012 har aktiviteterna inom både delarna integrerats i FoU:s ordinarie verksamhet 
enligt följande: 

1. Praktiskt verksamhetsstöd för kunskapsutveckling: 
- Verksamhetsstöd i kunskapssökning: Ansvarig Marit G Eskel och Birgit Häger i samverkan 

med universitetsbiblioteket och sjukhusbiblioteket på centralsjukhuset i Karlstad 
- EBP cirklar: Ansvariga Hans Ovall och Jenny Höglund 
- Processtöd inom vuxenutbildningen i Säffle: Ansvarig Marit G Eskel 
- Kartläggning av kunskaps- och utvecklingsbehov inom området funktionshinder: Ansvarig 

Mia Hernell Blomquist 
- Uppföljning av regionala utvecklingsledare inom äldreomsorgens uppdrag: Ansvarig Victoria 

Lönnfjord  
- Brukarmedverkan: Ansvarig Therese Karlsson och Victoria Lönnfjord 
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2. Arena för utvecklandet av regionala strategier för kunskapsutveckling. Denna del är uppdelad i 
två delar som går i varandra och tillsammans utgör de regionala stödstrukturerna för 
kunskapsutveckling. Samverkan, beslut och prioriteringar mellan huvudmännen hanteras inom 
ramen för Nya perspektiv genom Region Värmland. Arbetet med strategier för 
kunskapsutveckling leds av FoU Välfärd Värmland främst genom två nätverk: 
- Regional utvecklingsgrupp (RUG): Ansvarig Birgit Häger 
- Nätverket för regionala kunskapsaktörer för socialtjänst och angränsande hälso- och 

sjukvård: Ansvarig Birgit Häger 

Ansvarig plattformsledare inom FoU Välfärd Värmland har varit Marit Grönberg Eskel. Eftersom 
projektet numera är integrerat i FoU:s ordinarie verksamhet har projektansvaret övergått till FoU:s 
ledning; Birgit Häger och Mona Sundh. En och mera ingående avrapportering av detta projekt har gjorts 
till SKL. Den finns att rekvirera från FoU.  

Studie av Samtalsakuten och Krismottagningen för män: FoU Välfärd Värmland och FoU Division 
psykiatri vid Landstinget i Värmland genomför för närvarande en studie av verkan av samtalen vid 
Samtalsakuten och Krismottagning för män i Karlstad. Samtalsakuten är en verksamhet som drivs 
gemensamt av Svenska Kyrkan, Landstinget i Värmland och kommunerna Forshaga, Hammarö, Karlstad 
och Kil. Den vänder sig till allmänheten och erbjuder samtalsstöd för människor i akuta livskriser. 
Krismottagningen för män har samma huvudmannaskap och ledningsorganisation och erbjuder 
samtalsstöd för män vid akuta livskriser, aggressionsproblem, relationsproblem och föräldraskap. Alla 
nybesökande mellan 1/9 - 30/11 2011 har tillfrågats om deltagande i studien vilket beräknas bli cirka 
125 personer (100 personer vid Samtalsakuten och 25 vid Krismottagning för män). Karlstads universitet 
är forskningshuvudman för studien som är förlagd till FoU Välfärd Värmland med Per Folkesson som 
ansvarig forskare.  

Integrerad psykiatri steg 4: Den sista delen av projektet Integrerad Psykiatri i Värmland (som beskrivs 
ovan under avslutade projekt) var ämnat att implementeras under hösten 2012 och utväderas under 
2013. Det överordnade målet var att förbättra förutsättningarna för en samverkan mellan regionens 
verksamheter som ger vård och stöd för brukare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, särskilt 
unga vuxna brukare. Verktyg för att uppnå målet med den sista delen av projektet utgjordes bland annat 
av utbildningsdagar om neuropsykiatri på spridda platser i regionen. Utbildningsdagarna skulle ge ökad 
kunskap och medvetenhet om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt stärkt kunskap om 
metoder och verktyg för effektiv vård och effektivt stöd av brukare med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Målgrupper var personal inom vård, omsorg och skola som kommer i kontakt 
med brukare med neuropsykiatriska funktonshinder. Likaså planerades för en seminariedag med fokus 
på kompetensutveckling i samverkan att hållas i syfte att facilitera och stödja samverkan mellan olika 
huvudmän för vård och stöd för brukare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målgruppen har 
varit chefer på olika nivåer, t.ex. förvaltningschefer, enhetschefer, verksamhetschefer och 
ledningsgrupper inom både kommun och landsting. FoU Välfärd Värmland har i uppdrag att utvärdera 
denna sista del av projektet. Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland är Ingrid Rystedt. 

Meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning: Karlstads kommun, 
Arbetsmarknads och socialförvaltningen, Vuxenavdelningen har beviljats projektmedel av 
Socialstyrelsen till en försöksverksamhet som syftar till att skapa förutsättningar till lönearbete och egen 
försörjning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Grundtanken i verksamheten är dels 
samverkan mellan kommunen, Samordningsförbundet Samspelet, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland, sociala arbetskooperativ och brukarorganisationer, dels ett 
stödjande och integrerande arbete som utgår från metoden Individual Placement and Support (IPS). Det 
är en internationellt etablerad metod för att hjälpa människor med olika former av funktionshinder att 
komma ut i ett fungerande arbetsliv. En grundläggande tanke är att alla människor kan utföra ett 
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meningsfullt och produktivt arbete på vanliga arbetsplatser, om det är något de själva väljer att göra och 
om de erbjuds nödvändigt stöd. Projektet utvärderas genom en oberoende utredning från FoU Välfärd 
Värmland. Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland är Per Folkesson. 

Bostad först i Karlstads kommun: Bostad först är en verksamhet inom Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen i Karlstad som startat upp under hösten 2012. Verksamheten utgår från tanken att 
alla människor har samma behov av och rätt till bostad och hem oavsett vilka problem man har. Den 
riktar sig till den som är folkbokförd i Karlstad sedan två år tillbaka, som är utan bostad, som är 
motiverad att förändra sitt liv och har en genuin vilja att behålla en bostad. Villkoret för att få ingå i 
verksamheten är att han eller hon accepterar att ha regelbunden kontakt med vägledare och 
boendestödjare i den egna bostaden. I Karlstads kommun beräknas cirka 260 personer vara hemlösa och 
i Sverige totalt omkring 34 000 personer. Bostad först i Karlstad är relaterat till motsvarande 
verksamheter eller projekt i Stockholm och Helsingborg. Det pågår också ett arbete med att starta 
liknande verksamheter i flera andra kommuner i landet. Det uppdrag FoU Välfärd Värmland åtagit sig att 
genomföra, i anslutning till Bostad först i Karlstad, innebär att ansvara för den vetenskapliga kvaliteten 
när det gäller insamling av data från deltagare i projektet. Vidare att bearbeta data och redovisa 
verksamhetens resultat när det gäller förändringar i deltagarnas boende och faktorer kopplade till detta. 
Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland är Per Folkesson. 

 

Påbörjat och avslutat uppdrag 

Utvärdering av fortbildningsorganisation i Hammarö kommun. Hammarö kommun har sedan 2007 
byggt upp och drivit en fortbildningsorganisation för fortbildning av baspersonal inom äldre- och 
handikappomsorgen. Fortbildningsorganisationen består av interna kurser inom olika ämnesområden. 
Samtliga kurser har samma format och pedagogiska upplägg, den pedagogiska formen bygger på dialog. 
Den grundläggande idén med fortbildningsorganisationen är att den bygger på att rekrytera lärare 
internt inom socialförvaltingen. Alla lärare har fått en gemensam pedagogisk utbildning. I syftet att följa 
upp satsningen har Hammarö kommun genomfört kontinuerliga strukturerade uppföljningar av 
fortbildningen i form av enkla kursutvärderingar för de som deltagit i kurserna. FoU Välfärd Värmland 
har under 2012 haft i uppdrag att genomföra en studie av Hammarö kommuns sätt att fortbilda sin 
baspersonal inom äldre- och handikappomsorgen. Studien syftade dels till att undersöka hur lärare och 
kursdeltagare värderar den aktuella metoden, men också till att studera huruvida kunskaperna har 
kommit till användning i arbetet inom äldre- och handikappomsorgen. I studien görs också en 
sammanställning av de ovan nämnda kursutvärderingarna. Dessutom presenteras en beskrivning av 
fortbildningsorganisationen och dess framväxt samt den pedagogiska formen. Utvärderingen och 
framskrivandet av den rapport där utvärderingen presenteras har gjorts med förhoppningen att 
resultaten ska komma Hammarö kommun till gagn i den fortsatta utvecklingen av 
fortbildningsorganisationen. Samt att andra kommuner kan ta del av och inspireras hur fortbildning kan 
organiseras. Den har genomförts av, Victoria Lönnfjord, FoU Välfärd Värmland och Mia Hernell 
Blomqvist, Hammarö kommun och redovisas i en FoU rapport (2012:6).  

Totalt har FoU haft 13 aktiva projekt under 2012  

 

Seminarier 

En viktig del av FoU Välfärd Värmlands verksamhet är att erbjuda socialtjänstens anställda och 
kommunpolitikerna olika seminarier som behandlar ämnen inom olika, för målgruppen, aktuella 
verksamhetsområden. Genom seminarierna får en förhållandevis stor andel av personalen inom 
välfärdsområdet tillgång till aktuell forskning eller stöd för att diskutera och problematisera någon viss 
del av sin verksamhet. På FoU har vi en ambition om att planera seminarier som varierar mellan en bred 
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och specifik inriktning. Vi har också en ambition om, där det bedöms framgångsrikt, att samverka med 
andra regionala kunskapsaktörer i planering och genomförandet av seminarier. FoU Välfärd Värmlands 
seminarier riktar sig främst till socialtjänstens anställda och förtroendevalda. Under de senaste åren har 
målgruppen dock utvidgats till att även bjuda in till exempel, brukarorganisationer, brukare, studenter, 
ideella organisationer. Detta har visat sig vara framgångsrikt. Seminarierna har varit välbesökta och har 
dessutom bidragit till goda möten. Förutom de seminarier som har genomförts i samband med 
avrapportering av projekt (s.k. rapportseminarier) har tio seminarier arrangerats under 2012: 

1. Dialogseminarier kring temat ”Personer som säljer sex” (i samverkan med Länsstyrelsen 
och Landstinget i Värmland):  

- 10 maj i Munkfors konferenscenter för Munkfors, Hagfors, Torsby och Sunne kommuner. 
Antal anmälda 77 personer. 

- 16 maj i Kristinehamn, Folkets Hus, Vålön för Kristinehamn, Storfors och Filipstad 
kommuner. Antal anmälda 33 personer. 

- 31 maj i Arvika näringslivscentrum för Arvika, Eda, Årjäng och Säffle kommuner. Antal 
anmälda 53 personer. 

- 7 juni i Karlstad, Marmorsalen, Gamla Wermlandsbanken för Karlstad, Kil, Forshaga, 
Hammarö och Grums kommuner. Antal anmälda 96 personer. 

- Föreläsare vid samtliga tillfällen: 
Jessica Segerberg och Helena Söderkvist, Molkoms Folkhögskola 
Pia Kleine, socialjouren Karlstads kommun 
Mona Lindqvist, Centrum för traumatisk stress 
Antal anmälda totalt: 259 personer. 
 

2. 26 april: Sociallagstiftningen 30 år – var är socialtjänsten på väg? 
Föreläsare: Anna Hollander, professor i rättsvetenskap vid institutionen för socialt arbete 
Stockholms universitet 
Antal anmälda: 104 personer 
 

3. 28 mars: ”Samhällsentreprenörer och socialt entreprenörskap” (i samverkan med Cerut, 
Centrum för forskning om regional utveckling samt Värmlands kooperativ) 
Föreläsare: Jan Urban Sandal, fil dr i ekonomisk historia, Sandalinstitutet i Norge 
Betsy Densmore, president i Academies of Social Entrepreneurship i USA  
Leif och Anna Tyrèn, verksamhetsledare och rådgivare vid Värmlands kooperativ  
Antal anmälda: 57 personer. 

 
4. 18 september: Prostitution ”Det finns prostitution i Värmland. Hur kan socialtjänsten 

möta de som befinner sig i prostitution samt de som köper sexuella tjänster?” (i 
samverkan med Länsstyrelsen) 
Föreläsare: Lisen Lindström, beteendevetare samt Antionette Kinnander, barnmorska och 
psykiatrisk sjuksköterska – båda från prostitutionsenheten i Stockholm 
Antal anmälda: 102 personer. 
 

5. 20 september: Filmaren Tom Alandh – om människors mångsidighet (i samverkan med 
socionomprogrammet vid Karlstads universitet) 
Föreläsare: Tom Alandh, journalist och dokumentärfilmare 
Antal anmälda: 70 personer. 
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6. 18 oktober: Brukarstyrda brukarrevisioner  
Föreläsare: Carina Dahl och Annmarie Wulfstrand från Verdandi 
Antal anmälda: 47 personer. 
 

7. 29 november: Brukarmedverkan, brukarinflytande och egenmakt – konferens med 
parallella seminarier 
Föreläsare: Ett tiotal föreläsare med kunskaper och erfarenheter inom området var 
inbjudna 
Antal anmälda: 97 personer.   

Under 2012 har totalt 736 personer anmält sig till totalt tio seminarier/konferenser. 

 

Nätverk 

Nätverk 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 2012 ansvarat för tre aktiva 
nätverk: nätverket för biståndsbedömare, nätverket för regionala kunskapsaktörer samt regionala 
utvecklingsgruppen:  

- 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 
centrumbildningen 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. 
 

- Nätverk för biståndsbedömare har under 2012 träfats tre gånger: 4 april, 23 oktober och 5 
december. Vid samtliga träffar fick deltagarna möjlighet till erfarenhetsutbyten. Vid den andra 
träffen behandlades också temat ”äldre och psykisk ohälsa”. Vid den tredje träffen fick 
deltagarna också möjlighet till juridisk handledning av universitetsadjunkt Lillemor Brantefors 
från avdelningen för sociala studier.   
 

- Regionala utvecklingsgruppen består av länets regionala utvecklingsledare. Nätverket har 
träffats ett antal gånger under 2012 och arbetat med gemensamma frågor utifrån respektive 
utvecklingsuppdrag.  

- Nätverket för regionala kunskapsaktörer består av representanter från enheter inom Karlstads 
universitet, Länsstyrelsen, Landstinget i Värmland samt Värmlands läns vårdförbund som har i 
uppdrag att bidra till kunskapsutveckling inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. 
Nätverket har träffats ett antal gånger under 2012 och bland annat behandlat frågor som 
möjligheter till gemensam webbportal samt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om 
stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.  
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Externa nätverk 

I de externa nätverken ser vi på FoU möjligheter att skapa kontakter och orientera oss om utvecklingen 
inom FoU enheterna på regional och nationell nivå. 

- Västsvenska nätverket: FoU Välfärd Värmland har under 2012 deltagit i en informations- och 
diskussionsträff med FoU-enheter för socialtjänsten i Skaraborg, Örebro, Borås (Äldre Väst 
Sjuhärad), Halland och Göteborg. 

- Den ideella nationella föreningen FoU Välfärd är ett nationellt nätverk som FoU Välfärd 
Värmland ingår i. Rubriken i årets konferens i Stockholm var “Mötesplats FoU Välfärd” – ett 
forum för dialog om FoU och kunskapsbehov, evidens, välfärdsfrågor, statligt engagemang – 
lokal/regional utveckling samt FoU Välfärds roll i framtiden. Sex av FoU:s medarbetare deltog i 
konferensen. 

- Nätverk för plattformsledare. FoU:s projektledare för projektet ”Plattform för en 
evidensbaserad praktik” har under året deltagit i nationella nätverksträffar för plattformsledare. 
Syftet med nätverket är främst att ge möjlighet för erfarenhetsutbyte.  

- Nätverk för kommunikation och administration. FoU:s administratör har under året deltagit i ett 
nationellt nätverk för FoU administratörer/kommunikatörer. Syftet med nätverket är främst att 
ge möjlighet för erfarenhetsutbyte.    

- Nätverket för utvärderingsverkstäder: FoU Välfärd Värmland deltar i ett nätverk för 
utvärdringsverkstäder som består av representanter från ett flertal FoU enheter från olika delar 
av Sverige. Nätverket har under 2012 främst arbetat med att ta fram en handbok för 
genomförandet av utvärderingsverkstäder. Nätverket fungerar också som ett kollegialt stöd och 
arbetar kontinuerligt med att utveckla metod för utvärderingsverkstäder.  

- Nätverket ”LOKE”: FoU Välfärd Värmland har under 2012 deltagit i ett nätverk som samlar 
personer från FoU miljöer som arbetar med uppföljningsmodellen LOKE. Nätverket leds av 
representanter från FoU-enheten (UFFE) i Umeå som utvecklat modellen. Syftet med nätverket 
är främst att ge möjlighet för erfarenhetsutbyte.   

 

Nyhetsbrev 

FoU:s nyhetsbrev, FoU-Nytt, har utkommit 4 gånger under 2012.  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 

FoU har under 2012 ingått i två ansökningar om medel från Folkhälsoinstitutet (FHI) respektive 
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ): 

- Årjängs kommun sökte medel hos FHI för ett projekt kring skolnärvaroteam som ska ingå en den 
s.k. Årjängs-modellen. FoU ingick i ansökan i form av att medels söks för följeforskning. 

- Brottsförebyggande Centrum i Värmland sökte medel hos BRÅ för kartläggning av behovet av 
”avhopparverksamhet i Värmland” – ett uppdrag som var ämnat för FoU Välfärd Värmland.  

Dessvärre beviljades inte medel till någon av dessa projekt. 
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Under 2012 har föreståndaren från FoU varit ledamot i styrelsen för den nationella föreningen ”FoU 
Välfärd”. Genom detta uppdrag har FoU Välfärd Värmland fått god kännedom om aktuella FoU frågor 
och skapat sig ett bredare kontaktnät. 

En kommunikatör har anställts på viss tid vid FoU Välfärd Värmland. Syftet med att tillföra 
centrumbildningen denna resurs har varit att öka tillgängligheten externt såväl som internt. Under året 
har ett intensivt arbete pågått kring framtagandet av bland annat budskap, slogan, 
informationsbroschyr, layout på FoU nytt och övriga presentationer.  

 

Ekonomisk redovisning 

Se bilaga 

 

Publiceringar 

I rapportserien FoU rapporter: 

2012:1 Therese Karlsson ”Arvika/Eda samordningsförbund – en kvalitativ utvärdering av 

fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter” 

2012:2 Bengt G Eriksson, Birgit Häger ”Salutogen omsorg och vård i praktiken – Omsorg och vård för ett 

helt liv” 

2012:3 Per Folkesson ”Projekt Integrerad psykiatri i Värmland – en utvärdering” 

2012:4 Victoria Lönnfjord, Kristina Wennstam och Eva Karlsson ”Utveckling av stöd till anhöriga för 

personer med demenssjukdom i Karlstads kommun” 

2012:5 Fredrik Hjärthag ”BUP i Värmland- En utvärdering av hur personalen uppfattar effekterna av 

omorganisation och förstärkning av vårdgarantin” 

2012:6 Victoria Lönnfjord & Mia Hernell Blomqvist ”Hammarö kommuns fortbildningsorganisation för 

baspersonal inom äldre- och handikappomsorgen 

Övrigt 

Eriksson, Bengt G & Karlsson, Per-Åke m.fl. (2012) ”Handbok i utvärderingsverkstäder” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Summering av år 2012 

Året 2012 blev ett innehållsrikt och framgångsrikt verksamhetsår för FoU Välfärd Värmland. Det har 
funnits ett bra in- och utflöde av projekt samtidigt som många övriga FoU aktiviteter har pågått 
parallellt. Detta har gjort att personalstyrkan har växt i jämförelse med föregående år. Samverkan med 
andra regionala kunskapsaktörer inom länet så som Region Värmland, Länsstyrelsen och Värmlands läns 
vårdförbund har intensifierats, vilket anses som en styrka – inte enbart för FoU i sig men också vad gäller 
”byggandet” av plattformen för regionala stödstrukturer. Till en av årets största framgångar räknas det 
tillsvidareavtal som tecknades mellan Karlstads universitet, länets samtliga kommuner och Landstinget i 
Värmland kring samverkan inom FoU Välfärd Värmland. Detta tillsvidareavtal ger en välbehövd stabilitet 
och goda förutsättningar för långsiktighet i verksamheten. Året har dessutom varit präglat av det ovan 
nämnda arbete med kommunikationsfrågor.   

 

Birgit Häger 

Föreståndare 
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