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FoU Välfärd Värmland 
FoU Välfärd Värmland är en centrumbildning som är placerad på Karlstads universitet där 

centrumet organisatoriskt ligger under fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. FoU 

Välfärd Värmland är samlokaliserad med institutionen för sociala och psykologiska studier vilken 

bl.a ansvarar för socionomutbildningen. Dock är Karlstads universitet inte den enda 

ägaren/huvudmannen för FoU Välfärd Värmland. Den andra ägaren/huvudmannen är: Värmlands 

samtliga 16 kommuner och den tredje huvudmannen är Landstinget i Värmland. Huvuduppdraget 

för FoU Välfärd Värmland är att bidra till en kunskapsbaserad utveckling av socialtjänsten och därtill 

hörande hälso- och sjukvård. Några av de forskningsområden som FoU Välfärd Värmland varit 

verksamma inom under året är: 

 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten med därtill hörande hälso- och sjukvård 

 Socialpsykiatri 

 Missbruk 

 Brukarinflytande/brukarmedverkan/recovery 

 Metodutveckling 

 Funktionsnedsättning 

 Våld i nära relationer 

FoU Välfärd Värmland leds av en styrelse som är sammansatt av ledamöter från universitetet och 

kommunerna samt Landstinget i Värmland. Styrelsen har till uppgift att fortlöpande följa centrumets 

verksamhet, att fatta beslut i övergripande policyfrågor samt ansvara för ekonomin. Under 2013 har 

följande personer suttit i FoU Välfärd Värmlands styrelse: 

Ordförande: Hermansson, Jan-Åke, kommundirektör, Arvika kommun 

Eriksson, Bengt G, professor, Karlstads universitet 

Hallberg, Anders, forskningschef, Landstinget i Värmland 

Hall-Lord, Marie-Louise, professor, Karlstads universitet 

Haraldsson, Anna-Lena, universitetslektor, Karlstads universitet 

Holmgren, Helen, förvaltningschef, Kristinehamns kommun (avgick före halvårsskiftet pga pension) 

Johansson-Hidén, Birgitta, universitetslektor, Karlstads universitet. Var ledamot fram till 
halvårsskiftet 

Karlsson, Stefan, prefekt, Karlstads universitet. Ersatte Birgitta Johansson-Hidén   

Larsson, Cathrine, förvaltningschef, Sunne kommun 

Lindgren, Gerd, professor, Karlstads universitet 
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Persson, Monica, socialdirektör, Karlstads kommun  

Weinberg, Felicia, biträdande socialchef, Torsby kommun. Ersatte Helen Holmgren. 

Styrelsen haft fyra sammanträden (8 mars, 31 maj, 20 september och 13 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”. 

 

Arbetet vid FoU Välfärd Värmland leds av en föreståndare som vid sin sida också har en 

vetenskaplig ledare. Under året avgick den förre föreståndaren Birgit Häger (15 augusti) och ersattes 

av Jan-Ove Eriksson. Dock valde han mycket snart att gå vidare till annan tjänst vilket gjorde att han 

avslutade sitt uppdrag som föreståndare den sista oktober. Ny tf föreståndare fr.o.m. den 1 

november blev då Mona Sundh. Den vetenskaplige ledaren har under 2013 varit Mona Sundh.  

Verksamhet 
FoU Välfärd Värmlands grundläggande verksamhetsidé är att befrämja kunskapsutveckling inom 

socialtjänsten med därtill hörande hälso- och sjukvård. Idén är grundad på ett samspel mellan 

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

och Landstinget i Värmland bidra till utveckling av kunskapsbaserade välfärdsverksamheter. 

Centrumets verksamhet riktar sig till socialtjänstens samtliga verksamhetsområden - äldreomsorgen, 

LSS, Individ- och familjeomsorgen samt till den hälso- och sjukvård som hör till socialtjänsten.  

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

Exempel på olika verksamheter vid FoU Välfärd Värmland är: 

 Handledning. Kan vara handledning under planeringsfasen av ett nytt projekt/utvärdering, 
vid skrivande av ansökningar för medel etc. 

 Kartläggningar 

 Olika former av forskningsstudier 

 Utvärderingar 

 Utvärderingsverkstäder 

 Seminarier 

 Utbildning i kunskapssökning 

 Seminarier 

 Organisering av brukarrevisioner 

 Organisering och/eller deltagande i nätverk för olika personalkategorier eller diverse 
områden.  
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Grundutbildning 
FoU Välfärd Värmland är inte någon centrumbildning som anordnar eller håller i 

universitetsutbildningar. Däremot bidrar den personal som är verksam vid centrumbildningen 

genom t.ex. föreläsningar i frågor och ämnen som gränsar till FoU Välfärd Värmlands område. 

Vidare används den kunskap som tas fram vid FoU Välfärd Värmland på flera sätt i samband med 

utbildningar. Rapporter kan t.ex. användas i undervisningen, personal kan i sina föreläsningar 

använda sig av de projekt som de arbetar med vid FoU Välfärd Värmland för att anknyta till vad 

som händer ute i kommunerna. Likaså kan FoU Välfärd Värmland använda sig av sina kontakter ute 

i verksamheten för att t.ex. få personer som arbetar inom fältet i kommunerna att komma och 

föreläsa på universitetet. Vidare bjuds studenter ofta in till de seminarer som FoU Välfärd Värmland 

anordnar. Att studenter vid Karlstads universitet får tillträde till seminarier anordnade av FoU 

Välfärd Värmland innebär ett tillfälle till möte mellan studenter och personal från t.ex. kommunerna. 

Det förekommer också att personal vid FoU Välfärd Värmland hjälper studenter som arbetar med 

uppsatser att komma i kontakt med olika verksamheter runt om i Värmland. Exempel på specifika 

aktiviteter som genomförts under 2013: Föreläsning om FoU Välfärd Värmland på 

samhällsanalytikerprogrammet, föreläsningar på socionomprogrammet av personer som är anställda 

av FoU Välfärd Värmland. FoU-rapporter som använts i undervisningen på socionomprogrammet 

och samhällsanalytikerprogrammet, samarbete mellan FoU Välfärd Värmland och ämnet socialt 

arbete kring skapandet av uppdragsutbildningen ”Kvalitet och kontroll i socialtjänsten.” 

 

Forskarutbildning 
Flera av de personer som nu är doktorander på Karlstads universitet har tidigare haft uppdrag vid 

FoU Välfärd Värmland (detta gäller t.ex. för en av de doktorander som fick doktorandtjänst under 

2013) och det finns även doktorander som har börjat sin bana genom uppdrag vid FoU Välfärd 

Värmland (under 2013 gällde detta för två nya doktorander). Verksamheten vid FoU fungerar därför 

även som en sorts ”plantskola” för blivande doktorander 

Forskning 
I denna verksamhetsberättelse görs ingen åtskillnad mellan rena forskningsprojekt respektive andra 

former av utvecklings- och utvärderingsprojekt.  

Under 2013 har FoU Välfärd Värmland tillsammans med Brottsofferjouren i Värmland och 

Brottsförebyggande Centrum i Värmland varit med att arbeta fram en ansökning om medel ställd till 

Ungdomsstyrelsen för att kartlägga behovet av en avhopparverksamhet i Värmland. Syftet med detta 
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arbete är att kartlägga behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmland för 

personer från grupper som främjar hot och våld för att uppnå politiska mål. I november beviljade 

Ungdomsstyrelsen medel för detta projekt. Vidare har FoU Välfärd Värmland ansökt om och 

beviljats totalt 1 940 000 kr från Sveriges kommuner och landsting för projketet Plattform för en 

evidensbaserad praktik (projketet beskrivs på sid 10). Vidare har FoU Välfärd Värmland medverkat i 

en projektansökan för SIO-program (Strategiska Innovationsområden – VINNOVA) där 

potentialen i utveckling och systematisering av arbete med brukarstyrda brukarrevisioner beskrevs. 

Aktiviteter och åtgärder för att öka antalet citeringar respektive referee-granskade artiklar som har 

tagits under 2013 är att FoU Välfärd Värmland bekostar översättning och språkgranskning av en 

artikel som är skriven utifrån resultat av den studie av samtalsakuten och krismottagning för män 

som beskrivs nedan. Vidare har vi haft ett internt seminarium där personalen på FoU Välfärd 

Värmland tillsammans med författaren kritiskt har granskat ett utkast till artikel med syfte att 

förbättra manus. 

Studie av Samtalsakuten och Krismottagningen för män: FoU Välfärd Värmland och FoU 

Division psykiatri vid Landstinget i Värmland genomför en studie av verkan av samtalen vid 

Samtalsakuten och Krismottagning för män i Karlstad. Karlstads universitet är forskningshuvudman 

för studien som är förlagd till FoU Välfärd Värmland med Per Folkesson som ansvarig forskare.  

Samtalsakuten är en öppen krismottagning som drivs i samverkan mellan kommunerna Forshaga, 

Hammarö, Karlstad och Kil, Svenska kyrkan och Landstinget i Värmland. Uppdraget är att erbjuda 

samtalsstöd för vuxna personer som tar kontakt i en akut livskris. Vid Samtalsakuten tillämpas en 

arbetsmodell influerad av flera olika samtalsterapeutiska traditioner och riktningar.  

Krismottagningen för män har samma huvudmannaskap och ledningsorganisation som 

Samtalsakuten. Verksamheten vänder sig till män som vill samtala med en samtalsterapeut som är 

man. Mottagningen erbjuder samtalsstöd vid akuta livskriser, samtalsstöd och vägledning vid 

aggressionsproblem, relationsproblem och för män i föräldraskap. 

Alla som kontaktade Samtalsakuten mellan den 1 september 2011 och 10 februari 2012 

informerades om den pågående studien och tillfrågades om deltagande, sammanlagt 153 personer. 

Insamlingen av data pågick under 689 dagar mellan september 2011 och juli 2013. 

Undersökningsresultatet baserar sig efter bortfall på 106 deltagare. 

Före varje samtal och vid en uppföljning sex månader efter avslutad samtalsserie samlades data in 

om deltagarnas självskattade ångest, depressivitet och sömnsvårigheter. Vid första samtalet, 
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avslutningssamtalet och uppföljningen efter sex månader samlades data dessutom in om känsla av 

sammanhang. Vid avslutningssamtalet fyllde deltagarna också i ett avslutningsformulär och vid 

sexmånadersuppföljningen ett uppföljningsformulär. 

De som kontaktade Samtalsakuten befann sig i en ”uppkommen situation” som främst 

kännetecknades av att den var ohållbar. De hade också kommit att uppleva ett påtagligt behov av 

någon annan för att få stöd och hjälp i denna ”uppkomna situation”, för att sortera, förstå och 

begripa. De befann sig i ett existentiellt dilemma som uppkommit antingen på grund av en enskild 

händelse som inträffat relativt nyligen eller på olika sätt utvecklats över tid så att deltagaren inte 

längre kunde hantera sin livssituation på egen hand på samma sätt som tidigare. 

Huvudresultatet är att samtalen gör signifikant skillnad med god effekt vad avser ångest, 

nedstämdhet, sömnsvårigheter och känsla av sammanhang.  

Ett manuskript är under utarbetande och kommer att sändas till redaktionskommittén för 

Internationl Journal of Psychosocial Rehabilitation i början av mars 2014 med förhoppningen att 

den kommer att antas för publicering i denna tidskrift 

Studien vid Krismottagning för män har samma design som den vid Samtalsakuten. Data samlades 

in fram till hösten 2013. Databearbetning pågår och resultaten kommer att redovisas i en 

masteruppsats i psykologi vid Karlstads universitet våren 2014. Eventuellt kommer ett artikelmanus 

att sändas till en internationell tidskrift för publicering.  

 

Projektet Stöd i Arbete genom IPS-modellen: Tidigare benämndes detta projekt Meningsfull 

sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det genomförs av Karlstads 

kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Vuxenavdelningen med projektmedel beviljade 

av Socialstyrelsen.  

Bakgrunden till projektet är att mycket få personer i målgruppen personer med psykisk 

funktionsnedsättning har ett eget arbete i form av löneanställning. De erbjuds oftast daglig 

sysselsättning utan möjligheter att få individuella behov tillgodosedda. Syfte och mål för projektet 

var att skapa förutsättningar för lönearbete och hållbara lösningar till egen försörjning och att på så 

sätt minska utanförskapet i samhället. Ett tvärsektoriellt samarbete på flera nivåer mellan 

kommunala verksamheter, statliga verksamheter, Landstinget i Värmland, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, brukarorganisationer, sociala företag och andra företag på den lokala 

arbetsmarknaden var tillsammans med den evidensbaserade metoden Individual Placement and 
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Support, IPS, bärande för de insatser som genomfördes i projektet. IPS är en metod med evidens 

för att hjälpa människor med olika former av funktionshinder att komma ut i ett fungerande 

arbetsliv. Projektet utvärderas av FoU Välfärd Värmland. Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland är 

Per Folkesson. 

Utvärderingen har följande delar; en programutvärdering, en processutvärdering, en formativ 

utvärdering och en målrelaterad utvärdering.  

För närvarande pågår sammanställningen av en slutrapport som ska vara tryckt och klar den 15 april 

2014. 

Bostad först i Karlstads kommun: Bostad först är en verksamhet inom Arbetsmarknads- och 

socialförvaltningen i Karlstad som startade hösten 2012. Verksamheten utgår från tanken att alla 

människor har samma behov av och rätt till bostad och hem oavsett personlig problematik som en 

individ har. Verksamheten 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, 

är 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. Datainsamling pågår fram till och med april 

2015. Ansvarig inom FoU Välfärd Värmland är Per Folkesson. 

Integrerad psykiatri steg 4: Den sista delen av projektet Integrerad Psykiatri i Värmland (som 

beskrivits i 2013 års verksamhetsberättelse) var ämnad 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 i planeringen av flera aktiviteter. Dock var det endast en av aktiviteterna 

som genomfördes; utbildningsdagar om neuropsykiatri på spridda platser i regionen. 
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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. FoU 

Välfärd Värmland har haft i uppdrag att utvärdera denna del av projektet. Ansvarig inom FoU 

Välfärd Värmland är Ingrid Rystedt. Rapporten trycks i början av 2014.  

Loke: Loke står för ”Lokal evidens” och är en modell för systematisk uppföljning av verksamheter 

inom missbruks- och beroendevården. Loke är framtagen av ”Uffe” – utvecklings- och 

fältforskningsenheten i Umeå kommun. Under 2013 har FoU Välfärd Värmland på uppdrag av 

Värmlands läns vårdförbund arbetat med att handleda Vuxengruppen IFO i Forshaga kommun med 

att implementera Loke i sin verksamhet. Ansvarig för arbetet i Forshaga inom FoU Välfärd 

Värmland är Hans Ovall. 

Våld i nära relationer: FoU Välfärd Värmland har tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland 

under 2013 haft 4 konferensdagar med fokus på våld i nära relationer. Arrangemanget har varit för 

målgruppen socialtjänsten, förtroendevalda och de ideella föreningarna. Studenter har fått delta i 

mån av plats. Konferensserien har bl.a. haft som syfte att föra ut socialstyrelsens ”Handbok Våld” 

som är tänkt att bli ett verktyg för de som arbetar mot våldet och för att våldsutsatta kvinnor och 

barn som bevittnat våld ska få ett rättsäkert och kompetent bemötande. 

Första tillfället som var den 14 maj behandlade området barn som bevittnat våld. Föreläsare då var 

professor Kjerstin Almqvist. Hon har varit ansvarig för projektet ”Barn som bevittnat våld mot 

mamma” och även varit medansvarig till den nationella utvärderingen av ”Stödinsatser till barn som 

bevittnat våld”. Vidare leder hon det nationella projektet ”Insatser för våldsutsatta barn”.  

Andra tillfället var den 11 juni handlade om handlingsplaner och där uppmanades deltagarna att ta 

med sin egen handlingsplan som underlag för diskussiner. 

Det tredje tillfället var den 15 oktober berörde området våldsutövare och hur man kan stödja och 

motivera män och pappor till ett våldsfritt liv. 

Det fjärde och sista tillfället var den 19 november och behandlade missbruk och våldsutsatthet. 

Ansvarig för arbetet med konferensdagarna inom FoU Välfärd Värmland har varit Birgit Häger. 

 

Utvärderingsverkstad: Under 2013 har en s.k. utvärderingsverkstad bedrivits. I en 

utvärderingsverkstad är det meningen att personal från olika verksamheter själva skall genomföra en 

utvärdering med stöd av personal från FoU Välfärd Värmland. Varje verkstad varar i cirka ett år 
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under vilket kontinuerliga träffar hålls där FoU Välfärd Värmland har processansvar och leder 

arbetet genom att hålla i planeringen för träffarna, engagera eventuella föreläsare, förmedla 

kontakter, viss handledning etc. Ansvariga på FoU Välfärd Värmland för utvärderingsverkstaden har 

varit Bengt G Eriksson, Eva Olsson och Mona Sundh.   

 

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, som till viss del har blivit 

lidande av byte av föreståndarskapet för FoU Välfärd Värmland, har till största delen finansierats 

med statliga medel under 2013. Uppdraget består av två delar: 1, Praktiskt verksamhetsstöd för 

kunskapsutveckling. 2, Arena för utvecklandet av regionala strategier. Under 2013 har aktiviteterna i 

projektet fortsatt varit en del av den ordinarie verksamheten vid FoU Välfärd Värmland enligt 

följande:  

1, Praktiskt verksamhetsstöd för kunskapsutveckling: 

- Verksamhetsstöd i kunskapssökning: En beredskap för att möta behov av denna tjänst 

finns numera upparbetat vid FoU Välfärd Värmland. Under 2013 har kommunalt 

anställda sjuksköterskor fått stöd i kunskapssökning i samarbete med sjukhusbiblioteket. 

- EBP cirklar: Även för detta ändamål finns ett koncept upparbetat vid FoU Välfärd 

Värmland 

- Kartläggning av kunskaps- och utvecklingsbehov inom området funktionshinder: Detta 

arbete har resulterat i en rapport; Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom 

området stöd till personer med funktionsnedsättning. Vidare har en plan för det fortsatta 

arbetet skrivits. Ansvarig Mia Hernell Blomquist 

- Brukarmedverkan: Under 2013 har Katarina Grim varit anställd på FoU Välfärd 

Värmland för att arbeta med detta område. Vidare var Therese Karlsson (numera 

doktorand i sociologi) anställd på några procent under våren för att på olika sätt arbeta 

med brukarmedverkan. Arbetet med brukarmedverkan har under 2013 i stora drag 

bestått av diverse presentationer/föredragningar om brukarinflytande. Bland annat 

har presentationer skett på FoU-ombudsträff samt på socialchefsmöte i Värmland samt 

till flera brukarorganisationer (Hjärnkollsambassadörsträff, medlemsmöte - Föreningen 

Balans Värmland, NPV-möte – Nätverk Psykiatri Värmland motsvarar lokalt NSPH-
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nätverk –, FPS-möte – Föreningen för Psykosocialt Samarbete är lokalförening för 

Schizofreniförbundet). Arbetet med brukarmedverkan har under 2013 resulterat i att 

FoU Välfärd Värmland fick i uppdrag av Division psykiatri Värmland att under 

verksamhetsåret 2013 samordna en brukarstyrd brukarrevision på den 

länsgemensamma psykiatriska öppenvården för vuxna i Värmland. Detta uppdrag var 

också den första brukarstyrda brukarrevision som FoU samordnar och var därför att 

betrakta som en pilotstudie. Syftet med brukarrevisonen av division psykiatri- 

öppenvården i Värmland var att verksamheten skulle få ta del av brukarnas och de 

närståendes erfarenhetsbaserade kunskap och få kännedom om deras synpunkter och 

önskemål. Brukarrevisionens avsikt är att göra brukare och anhöriga delaktiga i 

verksamhetsutvecklingen genom att de genom sina erfarenheter kan synliggöra 

förbättringsområden ur ett brukarperspektiv. Resultatet av brukarrevisionen har hittills 

endast redovisats muntligt. Dessutom har en informationsfolder om brukarstyrda 

brukarrevisioner tagits fram och spridits i Värmland.   

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 föreståndaren vid FoU Välfärd Värmland 

- Nätverket för regionala kunskapsaktörer för socialtjänst och angränsande hälso- och 

sjukvård: Ansvarig Föreståndaren för FoU Välfärd Värmland 

Det är förståndaren vid FoU Välfärd Värmland som har det övergripande ansvaret och som är 

plattformsledare för projektet. 

 

Seminarieverksamhet  

FoU Välfärd Värmland har olika typer av seminarier. Vi har dels de seminarierna som riktar sig till 

verksamma i socialtjänsten samt därtill hörande hälso- och sjukvård i kommunerna. Med verksamma 

avses personal och beslutsfattare på olika nivåer men seminarier kan också rikta sig till 
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förtroendevalda i kommunerna. Den här typen av seminarier är också oftast öppna för personal och 

studenter vid universitetet. Vidare bjuds även brukare in till många av de seminarier som har getts. 

Några av dem återfinns i texten ovan men de räknas ändå upp här nedan:  

2013-03-07 Vägledning för brukarinflytande och brukarmedverkan. Totalt deltog 63 personer. 

2013-05-29 Återhämtning, inflytande och delaktighet. Totalt deltog 180 personer. 

2013-11-21 Grön omsorg. Totalt deltog 38 personer. 

2013-09-18 En heldagskonferens om Öppna jämförelser inom socialtjänsten. Vid konferensen 

medverkade representanter från både Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. 

Seminariet riktade sig till beslutsfattare, förtroendevalda på olika nivåer i socialtjänsten men också till 

övriga anställda inom socialtjänsten och därtill hörande hälso- och sjukvård. Totalt deltog 69 

personer. 

FoU Välfärd Värmland berättade om sin roll som regional välfärdsresurs inom socialtjänst och 

angränsande hälso- och sjukvård då regeringens socialutskott besökte Karlstad på sin årliga 

länsstudieresa. 

FoU Välfärd Värmland har i samarbete med Länsstyrelsen i Värmland arrangerat en serie med fyra 

konferensdagar: 

 2013-05-14 Barn som bevittnat våld. Totalt deltog 176 personer. 

 2013-06-11 Handlingsplan. Totalt deltog 104 personer.  

 2013-10-15 Förövare. Totalt deltog 150 personer. 

 2013-11-19 Missbruk & våldsutsatthet. Totalt deltog 167 personer. 

 

För att höja kvaliteten på de arbeten som görs vid FoU Välfärd Värmland hålls interna och externa 

seminarier innan rapporter går till tryck. Vid de interna seminarierna utsätts manus för en kollegial 

granskning. Vid de externa seminarierna ges uppdragsgivaren samt de personer som 

uppdragsgivaren anser skall bjudas in till seminariet tillfälle att diskutera och kommentera innehållet. 

Syftet är bl.a. att rena faktafel och missuppfattningar skall kunna rättas innan tryckning. Det är dock 

alltid författaren som beslutar vilka ändringar som skall göras efter det externa seminariet. 
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Publicerat under 2013 

FoU-rapporter 

2013:1 Mia Hernell-Blomquist Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med 

funktionsnedsättning. 

Pm 

Therese Karlsson och Victoria Lönnfjord. PM, Underlag för kommande kartläggningar av brukarinflytande 

och brukarmedverkan i socialtjänsten i Värmland.  

Broschyr 

Brukarstyrda brukarrevisioner – Ett sätt att utveckla kvaliteten. 

Nyhetsbrev 

Fyra nummer av FoU Välfärd Värmlands nyhetsbrev: FoU Nytt har getts ut under året. Dessutom 

har FoU Nytt lanserats i en elektronisk form som underlättar läsandet på webben. 

Personal 
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 dels olika 

ämnen inom universitetet såsom t.ex. socialt arbete, omvårdnad och psykologi dels från 

verksamheter i de värmländska kommunerna. Personalen vid FoU Välfärd Värmland har under 2013 

bestått av följande personer (uppräknade i bokstavsordning): 

 

Bongnell Höjer, Åsa, kommunikatör (20% under okt-dec). Har arbetat med diverse 

kommunikationsuppdrag inom FoU Välfärd Värmland. 

Eriksson, Bengt G, (5% under jan-dec), professor i socialt arbete.  Har under året arbetat med 

utvärderingsverksstaden och dessutom med anordnande av seminariet om Grön omsorg.  

Eriksson, Jan-Ove, lektor i sociologi. Föreståndare mellan 15 augusti-31 oktober (50%). 

Folkesson, Per, fil dr i socialt arbete (55% under jan-dec). Har arbetet med ett flertal projektuppdrag 

inom områdena socialpsykiatri och missbruksarbete.  
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Grim, Katarina, fil kand i psykologi (50% under feb-dec). Har arbetat som utredare med projekt 

inom brukarmedverkan/brukarinflytande.  

Häger, Birgit, fil kand. i sociologi. (100% jan-fram till 15 augusti). Föreståndare med ansvar inför 

styrelse och universitetsledning. Ledningsuppgifter, allmänna uppgifter samt arbete i specifika 

projekt. Har dessutom arbetet med uppdrag inom projektet ”Plattform för evidensbaserad praktik 

inom socialtjänsten”. 

Jonsson, Marika, administratör (75% jan- juni, 50% juli-dec). Arbetar med administrativa uppgifter, 

men deltar också i allmänna uppgifter, t.ex. informationsspridning och fortlöpande kontakter med 

centrumbildningens nätverk. Tjänsten bekostas av fakultetens administrativa enhet. 

Karlsson, Therese, fil mag. i social omsorgsvetenskap (jan-sept 33%). Har huvudsakligen arbetat med 

uppdrag inom projektet ”Plattform för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten”. Har dessutom 

haft huvudansvar för enhetens seminarieserie.  

Lönnfjord, Victoria, fil mag. i psykologi (jan-mars 100%). Har arbetat med projektuppdrag inom 

områdena äldreomsorg och brukarinflytande.  

Nilsson, Maria, kommunikatör (jan-september 20%). Har arbetat med diverse 

kommunikationsuppdrag inom FoU Välfärd Värmland. 

Olsson, Eva, fil dr i sociologi (jan-dec 10%). Har under året arbetat med utvärderingsverksstaden. 

Ovall, Hans, fil mag. i socialt arbete (jan-dec 20%) . Har arbetet med uppdrag inom Loke.  

Rystedt, Ingrid, fil dr i folkhälsovetenskap (jan-dec 18%). Har arbetat med ett projekt inom området 

integrerad psykiatri. 

Sundh, Mona, fil dr i folkhälsovetenskap (jan-okt 45 %, nov-dec 70%). Vetenskaplig ledare med ett 

vetenskapligt ansvar för de arbeten och projekt som bedrivs vid FoU Välfärd Värmland. Tf 

föreståndare från 1 november. Har under 2013 dessutom arbetat med andra uppgifter såsom 

utvärderingsverkstaden och diverse nätverk. 

Från kommunerna har en person under 2013 arbetet med projekt inom FoU: 

Hernell Blomqvist, Mia, (jan-dec 25%), verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten i Hammarö 

kommun. Har arbetat med ett flertal projekt inom områdena äldreomsorg och funktionshinder. 

Under 2013 har totalt 15 personer varit verksamma inom FoU Välfärd Värmland. De flesta arbetade 

deltid och hade samtidigt andra uppgifter – inom socialtjänsten eller som lärare/forskare inom 

universitetet. Viktigt att uppmärkasamma är att uppdraget som föreståndare har innehafts av totalt 
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tre personer under året. Att hitta personer som är lämpliga och som också har möjligheter att påta 

sig uppdrag inom FoU Välfärd Värmland ser vi som en utmaning då målsättningen är att hitta rätt 

person för varje uppdrag oavsett om den personen befinner sig i en kommun, på något ämne på 

universitetet eller i någon annan miljö/verksamhet.  

Att ha uppdrag på FoU Välfärd Värmland är till stor del ett ensamarbete vilket är på både gott och 

ont. Genom att vi har regelbundna APT (var fjortonde dag) försöker vi alla inom FoU Välfärd 

Värmland att hålla oss a jour med vad som händer inom centrumbildningen. De regelbundna 

träffarna har också stor betydelse för planering av verksamheten och för att använda varandra som 

bollplank. Vi menar också att APT är viktiga för att skapa en sammanhållning och en ”vi-känsla” 

som är av vikt för arbetsmiljön. Det bör dock förtydligas att det inte är någon som har sin 

anställning på FoU Välfärd Värmland vilket gör att samtliga personer som arbetar på 

centrumbildningen har en chef/ansvarig arbetsledare med ett arbetsgivaransvar på annan plats.   

 

Internationellt 
FoU Välfärd Värmland har inte haft något arbete avinternationell karaktär under 2013. 

 

Samverkan 

FoU Välfärd Värmland har ett utbrett kontaktnät och väl en fungerande samverkan med flera 

aktörer runt om i Sverige och då framförallt i Värmland. Ett sådant exempel är FoU Välfärd 

Värmlands tillsammans med Karlstad kommuns bjöd in till en utvecklingsdag under vilken bl.a. 

frågan om hur kommunerna och FoU Välfärd Värmland kan samverka för att möta behovet av 

kunskapsutveckling.  

Viktig är också den roll som FoU Välfärd Värmland har som ansvarig för att bygga och leda 

Värmlands läns plattform för evidensbaserad praktik inom socialtjänst och där tillhörande hälso- och 

sjukvård (finns beskrivet på sid 10). Av vikt är också det nära samarbete som sker med Region 

Värmland i bl.a. ”plattformsprojektet”. FoU Välfärd Värmland har också samverkan med flera 

kommuner runt om i Värmland genom bl.a. de projekt som genomförs. Vidare har FoU Välfärd 

Värmland samverkat med flera parter, bl.a. Länsstyrelsen i Värmland för att anordna seminarium. 

Vidare finns en samverkan mellan FoU Välfärd Värmland och olika ämnen/institutioner.  

FoU Välfärd Värmland har bildat en referensgrupp till arbetet med brukarinflytande i allmänhet 

och för arbetet med brukarstyrda brukarrevisioner. Deltagarna i referensgruppen är sakkunniga inom 

olika områden som kan vara relevanta för FoU Välfärd Värmlands arbete med att skapa 
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förutsättningar och hållbara strukturer för arbete med brukarstyrda brukarrevisioner inom 

verksamhet inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i Värmland. Förutom teoretisk, 

praktisk och erfarenhetsbaserad kunskap har medlemmarna i gruppen nätverk bland professionella 

och brukare som kan vara betydelsefulla för detta arbete att nå ut till för samverkan och 

informationsspridning. Samtliga har engagemang i handikapp- och brukarorganisationer. Merparten 

av de tio medlemmarna har egen brukarerfarenhet. Under året har sex möten hållits i 

referensgruppen. 

En stor del av FoU Välfärd Värmlands samverkan med andra aktörer sker också genom att vi deltar 

i olika nätverk, både interna inom Värmland samt externa utanför Värmland. Nätverken i Värmland 

har som syfte att skapa mötesplatser för dialog/reflektion samt att länka samverkan i praktiken med 

kunskap.  

Nätverk inom Värmland 

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

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

centrumbildningen en tät 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 cirka 25 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 2013 träfats två gånger: en gång på våren och en gång 

på hösten. Vid samtliga träffar fick deltagarna möjlighet till bl.a. erfarenhetsutbyten.  

- Regionala utvecklingsgruppen består av länets regionala utvecklingsledare. Nätverket har träffats 

under 2013 och arbetat med gemensamma frågor utifrån respektive utvecklingsuppdrag.  

- Nätverket för regionala kunskapsaktörer består av representanter från enheter inom Karlstads 

universitet, Region Värmland, 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 2013 och 

behandlat frågor som möjligheter till gemensam webbportal samt överenskommelsen mellan 
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regeringen och Sveriges kommuner och landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för 

god kvalitet inom socialtjänsten etc.  

Nationella nätverk 
I de nationella nätverken ser vi på FoU Välfärd Värmland möjligheter att skapa kontakter och 

orientera oss om utvecklingen inom FoU-enheterna på regional och nationell nivå. 

- Västsvenska nätverket: Detta är ett nätverk för FoU-enheterna för socialtjänsten i Skaraborg, 

Örebro, Borås (Äldre Väst Sjuhärad), Halland och Göteborg. 

- FoU Välfärd: Detta är en intresseförening för FoU-miljöer inom välfärdsområdet i vilken 

FoU-miljöer runt om i Sverige med inriktning mot individ- och familjeomsorg och äldre- 

och handikappomsorg är medlemmar. En gång om året hålls en konferens för alla 

medlemmar. Det här året hölls konferensen i Kalmar och det var tre personer från FoU 

Välfärd Värmland som deltog.  

- Nätverk för plattformsledare. FoU:s projektledare för projektet ”Plattform för en evidensbaserad 

praktik” deltar i nätverket för plattformsledare runt om i Sverige. 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 har medlemmar i detta nätverk som 

totalt består av cirka 25 personer från olika FoU miljöer som bedriver 

utvärderingsverkstäder. Syftet med nätverket är att samla och sprida erfarenheter från redan 

genomförda verkstäder, för att bidra till en utveckling där flera utvärderingsverkstäder 

kommer till stånd och till att förbättra arbetsmodellen på basis av gjorda erfarenheter. 

- Nätverket ”LOKE”: FoU Välfärd Värmland har under 2013 deltagit i ett nätverk som samlar 

personer från FoU miljöer runt om i Sverige 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.   
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Lokaler  
Under 2013 har FoU Välfärd Värmland betalat för totalt sju arbetsrum (3A 514-3A520A) i 

anslutning till korridoren där ämnena socialt arbete och sociologi sitter. De lokaler som vi har haft 

tillgång till har fungerat väl. 

 

Uppföljning och utveckling av verksamheten 
Det gångna året har på sätt och vis varit en prövning för FoU Välfärd Värmland då två föreståndare 

har avslutat sina uppdrag och då FoU Välfärd Värmland sedan 1 november har haft en tf 

föreståndare som har haft uppdraget som föreståndare på 25 %. De här har medfört att 

verksamheten till viss del har tappat fart, framförallt kanske detta gäller att organisera och få till nya 

uppdrag till FoU Välfärd Värmland. Positivt har dock varit att det funnits en kontinuitet i styrelsen 

och personalen på FoU Välfärd Värmland. Majoriteten av de projekt som bedrivs vid 

centrumbildningen har kunnat fortsätta som förut trots byten av föreståndare.  

När det gäller framtida planeringsfrågor så är frågan om att få till stånd en stabil och väl fungerande 

ledning av FoU Välfärd Värmland mycket viktigt. Vidare är ett angeläget arbete att anpassa 

verksamheten till samtliga huvudmäns önskemål, krav och förväntningar. En annan fråga inför 

framtiden är att undersöka förutsättningar till att utveckla samarbetet med andra centrumbildningar.  

SWOT-analys 

I texten nedan presenteras en kortfattad swot-analys. 

Styrkor 

FoU Välfärd Värmland har flera starka utgångspunkter. En sådan är att vi har ett tills vidare avtal om 

ekonomisk finansiering med våra huvudmän (detta blev klart under 2012). En annan styrka är vår 

förankring vid universitet som möjliggör en närhet till att få ta del av den kunskap som både finns 

och som ständigt förnyas/fördjupas vid universitetet men också att skapa en vetenskaplig kunskap 

vid centrumet. FoU Välfärd Värmland har också ett gott samarbete med andra viktiga aktörer både 

inom och utom länet. 

 

Svagheter 

Diskontinuitet under året i ledningsfunktionen, som nämnts tidigare, är en svaghet. En annan 

svaghet, som också skulle kunna vara ett hot, är att kommunernas och andra uppdragsgivares 

förhållande eller realitet påverkar antalet uppdrag till FoU Välfärd Värmland. Finns inte de faktiska 



 

19 
 

möjligheterna för olika verksamheter att ge uppdrag till FoU Välfärd Värmland påverkar det FoU 

Välfärd Värmlands möjligheter driva verksamheten. Faktorer som kan påverka möjliga 

uppdragsgivares beställningar av uppdrag är t.ex. ekonomi, kunskap och tid. 

 

Möjligheter  

FoU Välfärd Värmland har genom sin samverkan och sina kontakter både inom universitet men 

också runt om i kommunerna och genom andra miljöer och organisationer runt om i landet stora 

möjligheter att kunna utveckla sin verksamhet på flera sätt. En sådan möjlighet skulle kunna vara att 

vi tillsammans med andra organisationer/centrumbildningar/miljöer skulle kunna utveckla olika 

former för samverkan. En annan möjlighet är att vi blir mer aktiva i att tillsammans med andra 

parter skriva ansökningar som kan gälla såväl forskning som utveckling av verksamheter inom 

socialtjänsten med därtill hörande hälso- och sjukvård. Då inte personer har sina anställningar på 

FoU Välfärd Värmland innebär det att den kunskap och erfarenheter som en person tillägnar sig vid 

sitt arbete vid FoU Välfärd Värmland för den sedan med sig till andra verksamheter. Detta fungerar 

naturligtvis även åt motsatt håll så att personer som kommer och arbetar på FoU Välfärd Värmland 

för ju också med sig kunskap och erfarenheter in till centrumbildningen. 

 

Hot 

Ett hot mot att kunna ta sig an uppdragsförfrågningar är om personalsituationen hårdnar/blir 

tightare vid ämnen/verksamheter med den inriktningen som gör att FoU Välfärd Värmland är 

intresserade av att ”få låna” personal av. Att få ”låna personal” är FoU Välfärd Värmland ständigt 

beroende av då det inte får finns några anställningar vid centrumbildningarna. Att inte få personal 

skulle kunna vara ett hot då FoU Välfärd Värmland kan tvingas tacka nej till uppdrag om det inte 

finns någon lämplig person som kan utföra uppdraget. Vidare kan frånvaron av möjligheten att 

anställa personer vid FoU Välfärd Värmland innebära en kunskapsförluts då personer som 

upparbetat en specifik kunskap om ett område försvinner om det inte kommer in några nya uppdrag 

inom det området. Ett annat hot skulle också kunna vara att kommuners och andra möjliga 

uppdragivares situation påverkas på ett sådant sätt att de inte kan/vill beställa uppdrag från FoU 

Välfärd Värmland. Ett hot är också om FoU Välfärd Värmland går mot en ökad akademisering och i 

kombination med detta inte förmår att hålla kvar det goda samarbetet och samverkan med 

verksamheterna i kommunerna och eventuella andra miljöer. Förlorar FoU Välfärd Värmland 
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förankringen utanför universitetet kan det leda till en omorganisering. Detta har hänt andra FoU-

verksamheter i landet.  

 


