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Verksamhetsidé och uppdrag 

FoU Välfärd Värmlands grundläggande verksamhetsidé är att befrämja kunskapsutvecklingen 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. 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 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 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, Prefekt, Bengt G Eriksson, professor, Gerd Lindgren, 

professor, Gun Nordström, professor. Ledamot från Landstinget: Anders Hallberg, forskningschef. Under 

hösten avsade Gun Nordström sitt uppdrag och ersättandes av Marie-Louise Hall-Lord, professor. 

Under året har styrelsen haft fyra sammanträden (25 mars, 11 maj, 23 september och 9 december). Vid 

varje sammanträde har styrelsen fått en genomgång av enhetens 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”. 

Styrelsen har under året dessutom behandlat ärenden som ”Målgrupp för FoU:s seminarier”, 

”kommande avtalsperiod” och ”privata utförare inom socialtjänsten”. Information har lämnats 

angående utveckling av forskarprogram inom FAS där två av styrelsens ledamöter deltar som 

representanter från Karlstads universitet (Gun Nordström och Bengt G Eriksson). Diskussioner har förts 

kring aktuella teman som berör socialtjänsten så som ”Barn med neuropsykiatriska funktionshinder” och 
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”Ensamkommande flyktingbarn”. Förstnämnda resulterade i att representanter från FoU har deltagit i 

en grupp vid avdelningen för sociala studier som arbetat med att ta fram ett förslag till 

forskningsansökan inom temaområdet.   

En av de stora frågorna som styrelsen har arbetat med under året har varit den nya avtalsperioden 

2012-2014. Då två kommuner valt att inte gå med på den föreslagna höjningen med 50 öre per invånare, 

samt att Landstinget avstod från att bidra ekonomiska till enheten, beslutade styrelsen att ge 

föreståndaren i uppdrag att komma med förslag till ändring i avtalet gällande avtalstid och det 

ekonomiska åtagandet. Styrelsen kommer vid 2012 års första sammanträde att besluta om ny avtalstext 

vilken därefter skickas till samtliga ägare av FoU för beslut. 

 

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.  

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 så kallade 

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

vid FoU Välfärd Värmland har under 2011 bestått av följande personer: 

Birgit Häger, fil kand. i sociolog. Föreståndare med ansvar inför styrelse och universitetsledning.  

Ledningsuppgifter, allmänna uppgifter samt arbete i specifika projekt. Har under 2011 arbetet med två 

projekt inom området äldreomsorg/äldrevård.   

Mona Sund, fil dr i folkhälsovetenskap. Vetenskaplig ledare. Har under 2012 också arbetat med ett 

projekt inom missbruksvården. 

Marit Grönberg Eskel, doktorand i sociologi. Plattformsledare i projektet ” Plattform för evidensbaserad 

praktik inom socialtjänsten”.  

Bengt G Eriksson, professor i socialt arbete.  Har under 2011 bland annat arbetet i ett projekt inom 

äldreomsorgen.  Har dessutom genomfört en utvecklingsverkstad i en kommun och 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.  

Hans Ovall, socionom och universitetsadjunkt. Har arbetet med projektuppdrag inom området individ 

och familj.  
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Therese Karlsson, fil kand. i social omsorgsvetenskap och universitetsadjunkt. Har arbetet med ett 

projekt kring finansiell samordning. Har dessutom haft huvudansvar för enhetens seminarieserie. 

Victoria Lönnfjord, fil mag. i psykologi. Har arbetat med två projekt inom området anhörigstöd. 

Lillemor Brantefors, socionom och universitetsadjunkt. Har arbetat med en dialogseminarieserie inom 

området ”Hedersrelaterad våld”.   

Fredrik Hjärthag, fil dr i psykologi. Har arbetat med utvärderingsuppdrag inom barn- och 

ungdomspsykiatrin.  

Den totala personalstyrkan inom FoU Välfärd Värmland motsvarade under 2011 cirka 4,65 

heltidstjänster, fördelat på 11 personer. De flesta arbetade deltid och hade andra uppgifter – inom 

socialtjänsten eller som lärare/forskare inom universitetet.  

Från kommunerna har två personer under 2011 arbetet med projekt inom FoU: 

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

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

 

Projekt/uppdrag 

Under året har fem projekt avslutats och sex projekt påbörjats. Ett projekt har både påbörjats och 

avslutats under 2011.  Nedan följer en redovisning för avslutade och pågående projektarbeten.  

 

Avslutade 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 pågick arbetet med att 
skriva rapport nummer två som publicerades våren 2011. Ansvariga inom FoU Välfärd Värmland 
har varit Lena Ede och Bengt Eriksson 
 

- Undersökning av Familjehuset i Karlstads verksamhet: Familjehuset är en öppenvårdsenhet i 
Karlstads kommun där man arbetar med barn och ungdomar i åldern 0-20 år med 
beteendeproblem, relationsproblem, kriser och konflikter och deras föräldrar. Verksamheten 
startade år 2000. Då inleddes samtidigt ett fortlöpande utvecklingsarbete. Familjehuset har 
samarbetat med FoU Välfärd Värmland i en undersökning av Familjehusets verksamhet 
som evidensbaserad praktik. Resultatet av undersökning har publicerats i en FoU rapport och 
ambitionen är att det även ska publiceras som en artikel i en svensk facktidskrift inom området. 
Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland är Per Folkesson. 
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- Minnesprojektet: 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 innebar en utökad samverkan mellan kommun och landsting 
och nya former för det gemensamma arbetet. Den övergripande målsättningen med projektet 
var att möjliggöra en tidig upptäckt och ett tidigt professionellt omhändertagande. Detta 
förväntades 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 haft 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. Resultatet av utvärderingen har publicerats i en FoU rapport. 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 har varit Birgit Häger. 
 

- Utvärdering av Gnistan – en ungdomsverksamhet i Torsby kommun. Verksamheten startade 
1998 som ett samarbetsprojekt Mellan Torsby kommun och Östmarks motor och fritid. 
Verksamhetens målgrupp är huvudsakligen ungdomar (pojkar) som haft svårt att fungera i 
skolan och som ofta även visar 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 har haft i 
uppdrag att utvärdera denna verksamhet och resultatet har publicerats i en FoU rapport. 
Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland har varit Hans Ovall.  
 

- 200-projektet: I Karlstads kommun har det pågått 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 ville genom projektet bygga vidare på detta arbete samtidigt som man ville finna 
nya effektiva arbetsformer inom och utanför förvaltningen för de personer som har en komplex 
situation. FoU Välfärd Värmland har haft i uppdrag att ge regelbunden handledning åt den 
person i Karlstads kommun som ansvarade för utvärderingen av projektet. Projektet avslutades 
emellertid i Karlstads kommun varför handledningsuppdraget också avslutades. Ansvarig vid FoU 
Välfärd Värmland var Per Folkesson.  

 

 Pågående projektarbeten och uppdrag 

- Utvärdering av Integrerad psykiatri: Landstinget i Värmland och samtliga 16 
värmlandskommuner samarbetar i projektet Integrerad psykiatri i Värmland. Projektet är 
förankrat i den läns- och huvudmannaövergripande satsningen Nya Perspektiv och genomförs 
under 2009-2012 med medel från Socialstyrelsen. Syftet är att öka samverkan och förstärka 
kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk 
sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Socialstyrelsen beviljade medel till en 
kompetensutveckling för baspersonal, det vill säga skötare, vårdare, undersköterskor, 
boendestödjare, rehabiliterare och behandlingsassistenter, till handledning, praktisk vägledning 
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och systematisk reflektion samt koordinering och utvärdering. FoU Välfärd Värmland har 
uppdraget att utvärdera detta projekt. Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland är Per Folkesson. 
  

- 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, vid 
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.  
 

- Utvärdering av Finsam i Arvika och Eda kommuner: Genom finansiell samordning (Finsam) 
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 har i uppdrag att utvärdera Finsam med utgångspunkt i två nivåer; en 
organisationsnivå och en deltagarrelaterad processnivå. Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland är 
Therese Karlsson.  
 

- Omsorg och vård från en salutogen utgångspunkt är ett projekt som FoU Välfärd Värmland 
inledde i januari 2008 i samverkan med Kils och Hammarö kommun. Två delrapporter har gets 
ut inom projektet och slutrapporten förväntas klar vid årsskiftet 2011/12. Syftet med projektet 
har varit att i praktiskt förändringsarbete utveckla omsorg och vård i salutogen riktning. De två 
enheter som deltagit är en hemtjänstgrupp från Hammarö kommun samt ett boende för 
personer med demenssjukdom från Kils kommun. Projektet kan metodmässigt betraktas som en 
form av aktionsforskning. Ansvariga inom FoU Välfärd Värmland är Birgit Häger och Bengt G 
Eriksson. 
 

- Dialogseminarier: På uppdrag av Karlstads och Kristinehamns kommuner (KLURA projektet) 
kommer FoU Välfärd Värmland att genomföra 5 dialogseminarier under 2012 inom området 
”hedersrelaterat våld och förtryck”. I mån av plats kommer övriga Värmlandskommuner att 
bjudas in. Dialogseminarierna ses som ett led i kunskapsutvecklingen när det gäller våld i nära 
relationer i allmänhet och hedersrelaterat våld och förtryck i synnerhet. Dialogseminarierna 
bygger på att deltagande socialarbetare från kommunerna i förväg skickar in frågeställningar 
samt anger vilka goda och mindre goda erfarenheter de har i sk. ”hedersärenden” och/eller 
”kvinnofridsärenden”. Lillemor Brantefors FOU Välfärd Värmland har under hösten 2011, utifrån 
detta material, vaskat fram 5 aktuella teman som underlag för dialogseminarier som ska 
genomföras under 2012. Ett antal ”praktiker och teoretiker inom området Kvinnofrid och Heder” 
kommer via uppdrag inbjudas till dessa dialogseminarier. De ska i förhand förbereda sig på en 
dialog med socialarbetare från länets kommuner under ett speciellt tema. Även någon form av 
föreläsning kommer att ingå i dialogseminarierna men det blir korta avslutande eller inledande 
föreläsningar. För att gynna dialogen på seminarierna är deltagarantalet maximerat till högst 20 
st varav 10 platser är reserverade för socialtjänsten i Karlstad och Kristinehamn kommun. 
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- Utvärdering av Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) i Värmland: Utifrån den omorganisation vid 
Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) i Värmland som genomfördes hösten 2010 samt utifrån den 
förstärkning av vårdgarantin som har skett under det senaste året, önskar uppdragsgivaren 
(BUP) utvärdera personalens uppfattningar av dessa förändringar. Då barn- och ungdomar med 
anknytning till BUP:s verksamhet är en växande grupp inom socialtjänstens verksamhet i 
Värmland, har FoU Välfärd Värmland en förhoppning om att detta utvärderingsuppdrag kan bli 
det första steget i ett fortsatt samarbete som kan bidra till både verksamhetsutveckling och en 
ökad kunskapsnivå inom detta gemensamma område. Utvärderingen genomförs under hösten 
2011 som en enkätstudie där en för utvärderingen specifikt utformad enkät har arbetas fram 
tillsammans och i samråd med Samverkansgruppen vid BUP samt BUP’s forsknings-, utvecklings- 
och utbildningsgrupp (FoU). All verksam personal vid BUP (ca 110 personer) har erbjudits 
möjlighet att medverka i utvärderingen. Resultat av utvärderingen har presenterats muntligen i 
december 2011 och en skriftlig rapport kommer finnas tillgänglig i slutet av januari 2012. 
Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland är Fredrik Hjärthag. 
 

- 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 
inom socialtjänsten. Uppdraget finansieras med statliga medel och sträcker sig från 2010-2012. 
Under 2011 har arbete pågått där utvecklingsmöjligheter och kunskapsbehov har identifierats i 
en nulägesanalys. Kontakter och nätverk med aktuella aktörer inom länet har bildats, samtidigt 
som en planering/ och uppstart av olika aktiviteter har påbörjats inför 2012. För särskilt 
avrapportering av detta projekt se bilaga. Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland är Marit 
Grönberg Eskel.  
 

- 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. Systemet heter Lokal Evidens 
(LOKE) och är utvecklat 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 
deltar 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 är ett 12-stegprogram. Dessa verksamheter utgör 
ett pilotprojekt för att pröva om och hur modellen kan användas i andra verksamheter i 
Värmland. I arbetet med att utveckla system för uppföljning skall enligt SKL samarbete med 
universitet eller FoU-enhet struktureras. FoU Välfärd Värmland har därför uppdraget att vara 
det vetenskapliga stödet för att implementera uppföljningsmodellen LOKE inom 
verksamheterna Nexus och Kompassen. Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland är Mona Sundh.  
 

- Studie av anhörigstöd i Karlstads kommun; en verksamhet som har existerat 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 
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mycket kunskap. Behov finns av att göra en form av bokslut och att samla all kunskap om 
verksamheten och FoU Välfärd Värmland genomför därför en studie av det arbete som har 
bedrivits vid Anhörigcentrum i Karlstad. Studien är deskriptiv och kommer att beskriva 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 kan vara viktigt ur 
flera synpunkter. Dels kan en sådan rapport möjliggöra för andra kommuner med liknande 
verksamheter att inspireras och ta del av hur en sådan här verksamhet kan bedrivas. Dels kan en 
skriftlig beskrivning bidra till att säkerställa att den kunskap som erhållits i verksamheten tas 
tillvara för framtiden. Uppdraget genomförs av FoU Välfärd Värmland i samverkan med personal 
från anhörigcentrum i Karlstad. Resultatet kommer att redovisas i form av en FoU rapport i 
månadsskiftet januari/februari 2012. Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland är Victoria Lönnfjord 
och från Karlstads kommun Kristina Wennstam och Eva Karlsson.  
 

Påbörjat och avslutat uppdrag 

- Studie av anhörigstöd i Säffle och Kristinehams kommuner. Under sommaren 2009 kom 
en ändring i socialtjänstlagen angående anhörigstöd. Förändringen gick från att kommuner bör 

ge stöd till att man ska ge stöd till anhöriga. Lagen innebär att kommunen ska underlätta för den 
som stödjer en närstående. Till följd av detta beslutade Kristinehamn och Säffle kommun sig för 
att utvärdera kommunernas befintliga stöd och dessutom undersöka vilket behov som finns hos 
anhöriga. FoU har haft i uppdrag att genomföra denna undersökning i Kristinehamn och Säffle 
kommun. Resultatet har redovisats i en FoU rapport. Ansvarig på FoU var Victoria Lönnfjord. 

 

Totalt har FoU haft 13 aktiva projekt under 2011. Sex av projekten har berört en enskild kommun. Fyra 

av projekten har berört allt från några få till alla Värmlandskommuner och i ytterligare tre projekt har en 

till flera kommuner ingått i samverkan med Landstinget. Ett av projekten har uteslutande berört en 

landstingsverksamhet. Med undantag för de projekt som har berört samtliga kommuner har 9 av 16 

värmlandskommuner varit involverade i projektarbeten vid FoU under 2011. Av redovisningen ovan 

framgår att det finns 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. På FoU 

har vi en ambition om att planera seminarier som varierar mellan en bred och specifik inriktning. 

Förutom de seminarier som har genomförts i samband med avrapportering av projekt (sk 

rapportseminarier) har sju seminarier arrangerats, riktade till socialtjänstens anställda och 

förtroendevalda . 
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• ”LOV- lagen om valfrihetssystem” med Jonas Reinholdsson, jurist och omvärldsanalytiker vid 
kommunLex AB med inriktning på offentlig sektor. Jonas pratade om betydelsen av 
konkurrensutsatt verksamhet, hur kommunerna kan förhålla sig till privatiseringen av 
äldreomsorgen samt vilka konsekvenser valfrihetssystemet kan ha för de kommunala 
verksamheterna, personal och brukare. Övriga medverkande var representanter från Sollentuna 
kommun som pratade om praktiska erfarenheter från införandet av LOV:en.  

 
• ”Missbruksproblematik” I samarbete med Avdelningen för sociala studier bjöd FoU Välfärd 

Värmland in till en seminariedag med Pia Sjögren, Beroendeterapeut/behandlare och Olle 
Granath, Socialpedagog/föreståndare från behandlingshemmet Korpberget norr om Härnösand. 
Olle Granath pratade om grundläggande beroendekunskap, arbetet vid behandlingshemmet 
samt innebörden av ”en god behandlare”. Pia Sjögren föreläste om hur det är att leva med 
missbruk samt vägen ut ur missbruket. Hon berättade utifrån de dokumentärfilmerna som Tom 
Alandh gjort om hennes liv: ”Det svåra livet”, ”Det nya livet” och ”Leva livet”.   
 

• ”Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma” I samverkan med Länsstyrelsen bjöd FoU in till 
en konferens där Kjerstin Almqvist, professor i medicinsk psykologi, presenterade innehållet i 
den nationella utredningen med ovanstående rubrik. Övriga föreläsare var Susanne Ericson, 
socionom från Göteborg och Sabina Gomez Jansson, socionom från Kristinehams kommun, som 
pratade om deras erfarenheter av olika behandlingsmetoder.  
 

• ”Evidensbaserad praktik i socialtjänsten – vad innebär det?” Lars Oscarsson, professor i socialt 
arbete, har gästat FoU vid två tillfällen och hållit tre halvdagsföreläsningar om hur 
socialtjänstens medarbetare kan arbeta evidens- och kunskapsbaserad i mötet mellan klienter 
och brukare.  
 

• ”Missbruksutredningen” Tillsammans med avdelningen för sociala studier bjöd FoU in till en 
seminariedag där Gerhard Larsson, regeringens särskilda utredare, berättade om de förslag som 
slutbetänkandet innebär.  
 
 

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 

2011 haft tre aktiva nätverk: nätverket för biståndsbedömare, nätverket för stödstrukturer samt 

nätverket för regional utveckling.  

 

- 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 
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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 2011 har nätverket träffats två gånger.  
 

- Nätverk för biståndsbedömare har under 2011 träfats två gånger. Vi båda träffarna fick 
deltagarna möjlighet till erfarenhetsutbyten. Under vårens träff behandlades därutöver teman 
som evidensbaserad praktik i socialtjänsten och värdighetsgarantin samtidig som länets 
utvecklingsledare från Region Värmland presenterade deras uppdrag.  Höstens möte, som var 
ett tvådagars internat, hade biståndshandläggarens handlingsutrymme och salutogen omsorg 
som teman. 12 av länets kommuner har varit representerade på årets träffar.    
 

- Nätverk för stödstrukturer: Detta nätverk startades 2011 inom plattformsprojektet. Det 
innehåller representanter för verksamheter som kan vara ett bidrag i socialtjänstens 
kunskapsutveckling. Under 2011 har representation från Närsjukvårdskoordinatorerna i 
landstinget, Landstingets FoU-enhet (CKF), fyra ämnen på universitetet (omvårdnad, psykologi, 
folkhälsovetenskap samt socialt arbete), de olika utvecklingsledarna i länet, sociala 
handläggaren, vård- och omsorgscollege, FoU, två forskningscentra (barn och ungas hälsa och 
äldres risk och säkerhet), e-hälsa, tandhälsa samt sjukhusbiblioteket funnits med. Arbetet i 
nätverket har under året främst bestått av att skapa en katalog över vilka aktörer som finns i 
länet som har i uppdrag att bidra till socialtjänstens kunskapsutveckling. 
 

- Nätverket ”den regionala utvecklingsgruppen”: I detta nätverk finns de personer som har ett 
regionalt uppdrag att verka för socialtjänstens utveckling såsom sociala handläggare, 
utvecklingsledarna från olika statliga satsningar samt FoU.  Här samordnas de olika arbeten 
samtidigt som deltagarna ger/tar stöd och hjälp av varandra för respektive arbete. Ett område 
som varit aktuellt under hösten är brukarmedverkan, något flera av satsningarna har som krav 
och som påverkar hela socialtjänsten. 
 

 

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. 

- Nätverksträffar med andra FoU-enheter för socialtjänsten. FoU Välfärd Värmland har under 
2011 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 Sundsvall var “Sanning och konsekvens” Den 
handlade om olika vetenskapsideal, perspektiv och makt samt hur forskning och kunskap 
används eller inte används. Fyra av FoU:s medarbetare deltog i konferensen.  
 



 

10 
 

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

 

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. En utvärderingsverkstad som påbörjades 2010, 

och som reducerades till enbart en kommuns medverkan, har avslutats enligt planering i slutet av 2011.  

 

Nyhetsbrev 

FoU:s nyhetsbrev, FoU-Nytt, har utkommit fyra gånger under 2011.  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 

Under 2011 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. 

Under hösten påbörjades ett uppdrag att handleda tre av värmlandskommunerna i implementerandet 

at värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.    

 

Ekonomisk redovisning 

Som det framgår av bilagan finns det ett överskott från 2011. Nästen hälften av överskottet hör till 

projekt ”Plattform för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten”. Överskottet är planerat och möjliggör 

anställning av ytterligare tre personer som under projektets sista år fått i uppdrag att genomföra 2011 

års planerade aktiviteter. Resterande delen av överskottet räknas till enhetens basmedel och är 

resultatet av en återhållsamhet. Dessa medel kommer under kommande år att möjliggöra en 
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fortsättning av den verksamhet inom FoU som byggs upp under projekttiden för ”plattformsprojektet” 

när utbetalningarna av statliga medel upphör.  

 

Publiceringar 

I rapportserien FoU rapporter: 

2011:1 Lena Ede & Bengt G Eriksson. Från missbruk till Svenssonliv – Utvärdering av Kurageprogrammet, 

läkemedelsassisterad psykosocial behandling vid heroinmissbruk 

2011:2 Birgit Häger. ”Minnet ej att förglömma” – en utvärdering av ett samverkansprojekt 

2011:3 Victoria Lönnfjord. En undersökning av anhörigstöd i Säffle och Kristinehams kommun 

2011:4 Hans Ovall. Gnistan! – Utvärdering av en verksamhet för unga/vuxna i Torsby kommun 

2011:5 Per Folkesson. Ett verksamhetsår vid Familjehuset – En utvärdering av en kommunal 

familjebehandlingsenhet 

 

Övrigt 

Eriksson, Bengt G & Karlsson, Per-Åke m.fl. (2011) Verkstäder för utvärdering i välfärdsverksamheter – 

erfarenheter från några svenska FoU-enheter och högskolor: Responstryck  

 

Summering av år 2011 

2011 blev året som präglades av stabilitet, utveckling och nystart. 

Stabiliteten gäller verksamhetens struktur och innehåll. Efter ett år (2010) av förändringar i FoU:s 

ledning blev 2011 året där en stabil struktur bildades. Föreståndare, vetenskaplig ledare och 

plattformsledare har fungerat bra som enhetens ledningstrojka. Stabiliteten i innehållet består i att de 

flesta projekt har framskridit enligt planering.  Fem projekt har redovisats i rapporter. Ett projekt har 

både påbörjats och avslutits och vid årets slut pågår nio projekt.  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, 

som tillsammans med projekten utgör FoU:s grundverksamhet, har genomförts med stor uppslutning.  

Under 2011 har FoU vidareutvecklat samverkan med för enheten viktiga aktörer. Regelbundna träffar 

med både FoU ombuden och socialcheferna har gjort att FoU har haft god kännedom om socialtjänstens 

mest aktuella frågor. Detsamma gäller de regelbundna kontakter enheten har haft till Region Värmland 

och länets utvecklingsledare. Uppbyggandet av nätverket för länets stödstrukturer har gett en god insyn 
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i övriga aktörers verksamhetsfält och utgör en god grund för samverkan.  Gemensamma aktiviteter har 

genomförts med Länsstyrelsen och avdelningen för sociala studier – samarbeten som kommer att 

fortsätta 2012. Utomläns har föreståndarens uppdrag som ledamot i den nationella föreningen FoU 

Välfärd medfört en god kännedom om denna föreningens roll på riksnivå. Det har också skapat en god 

insikt i andra FoU enheter verksamheter vilket har varit till nytta i utvecklingen av FoU Välfärd Värmland.  

Utvecklingen inom FoU har varit beroende av den utveckling som präglat socialtjänsten de senaste åren. 

Riktade statliga medel till kommunerna (som inom äldreomsorgen blivit prestationsbaserade) har gått 

att söka i en tid av projekttrötthet och ekonomisk knapphet. Fokus ligger numera på olika typer av 

nationella register och jämförelser. År 2011 har präglats av att kommunerna har efterfrågat handledning 

i utvecklingsfrågor, och handledning i projektplanering/genomförande/utvärdering. Efterfrågan på stora 

gemensamma projekt och/eller utvärderingsuppdrag har varit näst intill obefintlig.   

FoU håller därför på med att utveckla en basverksamhet bestående av ett utbud av olika typer av FoU 

aktiviteter. Aktiviteterna syftar till att förmedla kunskap och länka ihop praktiken med akademin - vilket 

är FoU:s främsta uppdrag. Aktiviteterna kan liknas vid ett ”smörgåsbord” och är allt från handledning i 

projekt/uppföljning/utvärdering, studiecirklar, sökdagar, utvärderingsverkstäder med mera. 

Konferenser, dialogseminarier och nätverk är också aktiviteter som pågått under 2011 och som det finns 

en ambition om att vidareutveckla.  

En framtida utmaning för FoU blir att skapa förutsättningar för genomförandet av större projekt, vilka i 

högre grad än tidigare kommer att bli beroende av externa medel.  En annan utmaning blir utvecklandet 

av samarbetet med huvudmännens organisation för samverkan ”Nya perspektiv” så att 

kunskapsbaseringen kan kopplas till de av länet fyra utpekade utmaningarna ” Den sårbara familjen”, 

”Psykisk ohälsa”, ”Riskbruk och riskbeteende” samt ”Äldres hälsa”. Den sista utmaningen blir att vidga 

samverkan inom Karlstads universitet. Förhoppningen är att FoU i högre grad ska kunna bidra med att 

föra ut kunskap från en bredare del av universitetens verksamheter än vad som åstadkommits under 

2011.  

Efter den nystart med stabilitet och utveckling som präglat 2011, och med ovanstående utmaningar för 

framtiden är det med stor tillförsikt att jag som föreståndare av FoU Välfärd Värmland påbörjar ett nytt 

verksamhetsår.  

    

FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, 29 januari 2011 

 

 

Birgit Häger 

Föreståndare 
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