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Introduktion och övergripande uppdrag
FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) är en forsknings- och utvecklingsenhet med syfte att förmedla kunskap, utföra egen forskning samt initiera och stödja verksamhetsutveckling inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län. Arbetet bedrivs
inom verksamhetsområdena Barn och unga, Funktionshinder, Kvinnofrid, Missbruk och beroende
samt Äldre. Arbete sker även övergripande kring teman som systematisk uppföljning, delaktighet
och stöd till anhöriga.
Med angränsande hälso- och sjukvård avses ”kommunal hälso- och sjukvård och den samverkan
socialtjänsten har med hälso- och sjukvården för personer i behov av stöd från socialtjänsten” (SKL
2016). För FoU-S innebär det att vi vänder oss till
•
•
•

kommunernas socialtjänst
kommunernas hälso- och sjukvård
hälso- och sjukvården där det finns samverkansbehov mellan Region Uppsala
och kommunerna.

FoU-S arbetar på uppdrag och rapporterar till den regionala samverkansstrukturen HSVO (hälsa,
stöd, vård och omsorg) där alla länets kommuner samt Region Uppsala finns representerade. Verksamheten är därmed en del av den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS).

Organisation och styrning
Politisk styrning

Närvårdssamverkan i Uppsala län.

Av figuren ovan framgår att närvårdssamverkan i länet drivs utifrån en politisk organisation (rosa
färg) där Regionalt forum och Samråd HSVO samt lokala politiska samråd HSVO ingår. Regionalt
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forum ansvarar för samverkan kring länets långsiktiga utveckling, vilket bland annat innebär att de
tagit initiativ till strategin för närvårdssamverkan.
Samråd HSVO har en rådgivande roll och ska bidra till ökad helhetssyn och långsiktighet i styrningen av verksamheter oberoende av huvudman, bland annat genom fokus på att gemensamma
resurser används på bästa sätt. De politiska ledamöterna har i uppdrag att bära och förankra information mellan Samråd HSVO och de politiska samråd som finns i respektive kommun. Samråd
HSVO har även i uppdrag att vårda ett avtal om gemensamma medel och samverkan kring kunskapsstyrning, där ärendena hanteras av FoU-S.

Tjänsteledning
Som stöd för den politiska samverkansorganisationen finns en tjänsteorganisation (blå färg).
På regional nivå utgörs den av Regionala ledningsgruppen (RLG) och Tjänsteledning för hälsa,
stöd, vård och omsorg (TL HSVO). De ansvarar för beredning och uppföljning av ärenden till
politiken. Det omfattar frågor där Region Uppsala och fler än en kommun berörs. Tjänstepersoner
som sitter i RLG och TL HSVO har övergripande ansvar för att implementera fattade beslut samt
nya och reviderade gemensamma styrdokument inom sina respektive hemkommuner. Som stöd
finns arbetsutskott (AU), regionala samverkansgrupper som tillsätts vid behov för att fördjupa
frågeställningar och driva specifika frågor samt FoU-S som även bereder användningen av
gemensamma medel. AU är styrgrupp för samverkansprojekt inom FoU-S.

Lokal organisation
En avgörande del av arbetet med samverkan sker på lokal nivå där arbetet implementeras. I varje
kommun finns därför ett lokalt samråd HSVO och en lokal tjänsteledning HSVO. Dessutom finns en
gemensam samordningsfunktion samfinansierad av kommunerna och Region Uppsala, i form av
närvårdsstrateger.

Socialchefsnätverk
En viktig part i FoU-S arbete är länets socialchefsnätverk. Där tas frågor som främst rör kommunernas verksamheter.

FoU-S placering inom Region Uppsala
Region Uppsala är värdorganisation och FoU-S är placerat på ledningskontoret för Nära vård och
hälsa, inom enheten för forskning, utveckling och utbildning (FoUU).
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Styrande avtal och uppdrag
Samverkansavtal
I samverkansavtalet mellan länets kommuner och Region Uppsala framkommer att FoU-S
uppdrag är att verka för en evidensbaserad praktik med god kvalitet och effektivitet till nytta
för brukare/patient/invånare genom att
1.
2.
3.
4.

erbjuda kunskapsstöd till socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård
omvärldsbevaka och stödja implementering av forskning och utveckling
arbeta med kunskapsspridning och vara en arena för erfarenhetsutbyte
verka för ökad samverkan mellan forskning, praktisk verksamhet och utbildning
genom samarbete med externa parter som universitet och högskolor.

Strategi för närvårdssamverkan
En Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2021 – 2023 är framtagen i samarbete mellan länets kommuner och Region Uppsala. Här fastställs mål och fokusområden för den gemensamma
utvecklingen och planeringen av arbetet med hälsa, stöd, vård och omsorg i länet. Innehållet är ett
underlag för lokala verksamhetsplaner för samverkan mellan respektive kommun och Region Uppsala och berör även FoU-S.

Vårdstyrelsens verksamhetsuppdrag
I Vårdstyrelsens verksamhetsuppdrag, Region Uppsala, framkommer att FoU-S stödjer arbetet för
en kunskapsbaserad verksamhetsutveckling, forskning och utbildning i kommunernas socialtjänst
samt angränsande hälso- och sjukvård.
Detta innefattar bland annat metodutveckling, uppföljning och utvärdering samt olika utbildningsinsatser. Vidare framkommer att FoU-S deltar i det nationella nätverket för regionala samverkansoch stödstrukturer, RSS, och utgör även länets RSS-verk-samhet som rapporterar till HSVO TL och
Samråd. FoU-S medverkar i arbetet med kunskapsstyrning både nationellt och lokalt i Uppsala län.

Nationell kunskapsstyrning
Kunskapsstyrning innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa möjliga kunskap. I
kunskapsstyrningen ingår kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap.
Den nationella kunskapsstyrningen hälso- och sjukvård omfattar inom flera områden även kommunens och socialtjänstens insatser och ansvar. Arbetet sker kontinuerligt med att skapa, förbättra
och implementeras nationella vårdprogram och vård och insatsprogram (VIP) liksom personcentrerade och sammanhålla vårdförlopp (PSV).
FoU-S har och har haft flera uppdrag inom nationell kunskapsstyrning hälso-och sjukvård på både
lokal (Uppsala län), sjukvårdregional och nationell nivå. Uppdragen omfattar såväl processledning
som kartläggnings-, utvecklings- och implementeringsarbete. Samverkan, informationsspridning
samt informationsinhämtning är en stor del av uppdragen.
Lokalt styrs arbetet av styrgrupp/er och ytterst styrs arbetet av HSVO samt vårdstyrelsen
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Regionala samverkans- och stödstrukturer
Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) är en del av den nationella kunskapsstyrningen
inom socialtjänsten. RSS syftar till att stödja huvudmännen i samverkan kring frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det gäller både samverkan mellan kommunerna i länet och samverkan mellan kommunerna i länet och regionen. RSS stödjer även huvudmännen i dialogen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning på nationell nivå genom att medverka i de olika RSS-nätverk
som arrangeras av Sveriges kommuner och regioner, SKR.
Gemensamt har man under 2021 inlett ett sjuårigt projekt med de flesta av landets kommuner med
syfte att skapa ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Det övergripande syftet är att bidra till en kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst i hela landet
och ge kvalité mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Projektet benämns Yrkesresan
och planeras omfatta Barn och unga, Funktionshinder, Äldre samt Missbruk och beroende. Yrkesresan ska samla och sprida bästa tillgängliga kunskap för att stödja en kunskapsbaserad socialtjänst i hela landet.
HSVO utgör en del av styrningen av RSS inom den regionala utvecklingen.

Uppföljning av verksamheten år 2021
Uppföljning av verksamhetsplanen 2021 görs i form av en verksamhetsberättelse 2021.Både verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen fastställs av TL HSVO.
Ekonomisk uppföljning sker tillsammans med controller.

Bemanning
Bemanningen på FoU-S har under 2021 bestått av en verksamhetschef (100 %), en administratör
(50 %) och en kommunikatör (100 %). Vidare fyra samordnare (400 %) fördelat på Barn och unga,
Missbruk och beroende, Funktionshinder samt Äldre. Inom projektet Program för stabilitet och kompetensutveckling arbetade under våren en regional utvecklingsledare (100 %). Projektet avslutades
under hösten 2021. Genom att kommunerna i länet beslutade att delta i Yrkesresan anställdes en
regional utvecklingsledare (100 %) för att projektleda Yrkesresan i regionen. Tre vetenskapliga
handledare har arbetat under året samt en BBIC-ansvarig (20%). FoU-S har haft två projektledare
för tre pågående projekt under 2021 (totalt 230 %). Genom medverkan i projekt Kvinnofrid anställdes ytterligare en projektledare under hösten 2021 (50 %).
Våren 2021

Hösten 2021

Administratör

50%

Administratör

50%

Kommunikatör

100%

Kommunikatör

100%

Samordnare

400%

Samordnare

400%

Vetenskaplig handledare

150%

Vetenskaplig handledare

130%

Utvecklingsledare

100%

Utvecklingsledare

100%

Projektledare

230%

Projektledare

280%

Bemanning under året.
6

Ekonomi
FoU-S finansieras genom en gemensamt överenskommen budget enligt samverkansavtalet mellan
länets åtta kommuner och Region Uppsala. Kommunerna fördelar sin del utifrån befolkningsstorlek.
Ett eventuellt över- och underskott regleras genom avtal och reglemente.
FoU-S har under 2021 förvaltat gemensamma stadsbidrag såsom överenskommelserna God och
nära vård samt Psykisk hälsa. Äldre projektmedel finns inom FoU-S där vissa av FoU-S aktiviteter
under året har finansierats.
Resultat
Resultatet för år 2021 visar på ett överskott på 2 812 tkr. I resultaträkningens sista rad redovisas
Region Uppsalas andel som är 1 406 tkr. Motsvarande överskott har tillfallit länets kommuner genom en lägre debitering än budgeterat. Kommunen har debiterats 6 013 t kr – 1 406 tkr = 4 606 tkr.
För Region Uppsala är resultatet detsamma dvs en ersättning från Vårdstyrelsen på 6 013 tkr
minus resultatet som är 1 406 tkr ger en nettokostnad på 4 606 tkr.
Lägre personalkostnader på grund av vissa vakanser under delar av året har medfört ett överskott
i budget. En stor del av aktivitetsbudgeten för enhetens olika aktiviteter riktade till kommunernas
och regionens medarbetare återstår då aktiviteter fått ställas in eller göras om till digitala föreläsningar på grund av coronapandemin. Digitala föreläsningar kan vara kostnadsfria eller billigare än
en fysisk föreläsning som ofta medför kostnader för lokal och resor.
Övriga intäkter som tillkommit enheten under året är ett beviljat forskningsanslag i form av
FoU-medel, 199 000 kr, samt ersättning för en utlånad medarbetare till Karolinska institutet
på 20% under del av 2021.
Budget

Avvikelse mot

2021

budget

0

0

0

0

Övriga intäkter

4 890

6 012

−1 122

4 626

Intäkt fast ersättning

6 013

6 013

−0

5 971

10 903

12 025

−1 122

10 597

−7 095

−7 778

683

−6 865

Övriga personalkostnader

−74

−133

59

−93

Lokal- och fastighetskostna-

−798

−798

0

−628

−1 530

−3 316

1 785

−1 259

0

0

0

0

Deltotal: Kostnader

−9 497

−12 025

2 528

−8 845

Total

1 406

0

1 406

1 752

Intäkt/Kostnad

Uppföljningsgrupp 1
Landstingsanslag

Intäkter

Deltotal: Intäkter
Lönekostnader inkl inhyrd

Utfall 2021

Utfall 2020

personal

Kostnader

der
Övriga kostnader
Finansiell nettokostnad

Ekonomisk redovisning.
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Pandemins påverkan på verksamheten
Året 2021 präglades fortsatt av coronapandemin. Från och med mars 2020 har samtliga medarbetare inom FoU-S arbetat hemma. Under oktober 2021 gavs möjligheter att åter ha fysiska
möten fram till december då restriktionerna åter skärptes. Under perioden oktober till december
2021 hade enheten tre fysiska verksamhetsmöten samt en gemensam planeringsdag.
Verksamheten har fortgått enligt uppdragen i samverkansavtalet. Medarbetare har utvecklat
digitala mötesformer och arrangerat livesända eller inspelade evenemang och utbildningar.
Det nya arbetssättet har varit utmanande vid tillfällen som kräver mycket interaktion, men det har
också troligen inneburit att fler kunnat delta och även haft möjlighet att titta på inspelat material
i efterhand. Interna möten, som APT och verksamhetsmöten, har också genomförts digitalt.
Trots en hög digital kreativitet har vissa evenemang ändå fått ställas in, till exempel vissa utbildningar som krävt fysiska möten. Andra aktiviteter har försenats då planeringen fått göras om för
att fungera digitalt. Se vidare i aktivitetslistan i slutet av dokumentet.

Kommunikation
FoU-S kommunikation har under 2021 främst skett genom arbetsgrupper, nätverk och evenemang
– men på grund av pandemin i digitala forum som Microsoft Teams och Region Uppsalas externa
webbsajt Samverkanswebben.
På Samverkanswebben finns FoU-S webbsidor med startadress www.regionuppsala.se/fou-s.
Där publiceras löpande nyheter om verksamheten, kommande evenemang och utbildningar
samt skriftliga publikationer och inspelat material. Det finns också en verksamhetsbeskrivning,
information om projekt kopplade till enheten samt kontaktuppgifter.
I höstas, då det såg ljusare ut för fysiska möten, satsade FoU-S på att ta fram profilerat konferensoch studiematerial, så som mappar och block. Det kan förhoppningsvis användas mer 2022.

Webbsida och trycksaker som skapar igenkänning och medvetenhet om FoU-S hos målgrupperna i länet.
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Nya kommunikationskanaler
I maj startades ett nyhetsbrev med nyheter om FoU-S verksamhet
samt aktuella aktiviteter, kurser och evenemang som anordnas av
eller i samverkan med FoU-S. Brevet ges ut per e-post en gång i
månaden, utan kostnad. Innehållet avspeglar webben och fungerar
som en ingång dit, därför är målgruppen för nyhetsbrevet densamma
som för FoU-S i stort. Under brevets första sju månader har nära
300 personer från hela länet börjat prenumerera. Mer info om FoU-S
nyhetsbrev finns här.
För att öka kännedomen om FoU-S arbete i regionen och marknadsföra FoU-S som arbetsplats, lånade FoU-S under en vecka Nära vård
och hälsas Instagram-konto. Där beskrevs FoU-S verksamhet i bild
och text. Ytterligare kanaler för att nå ut i värdorganisationen har under året varit Nära vård och
hälsas e-postutskick Chefsbrev (varje vecka) och Stabsnytt (varje månad) samt Region Uppsalas
interna evenemangskalender.
Evenemang och utbildningar
Majoriteten av årets arrangemang genomfördes i digital miljö på grund av pandemin. Tillfällen med
bred målgrupp utvärderades genom en digital enkät. Enkäten innehöll några standardfrågor (se
nästa sida) som möjliggör uppföljning av deltagarnas generella nöjdhet samt bakgrundsinformation.
Vid behov ställdes även mer specifika frågor, så som ”Kommer du ha användning av kunskapen i
ditt arbete med äldre?”. Dessutom gavs möjlighet till kommentarer. Axplocket nedan ger en fingervisning om vad FoU-S kan bidra med genom samverkansforum och kompetenshöjande aktiviteter.

Citat hämtade från utvärderingar av FoU-S evenemang 2021.
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Vilken organisation tillhör du huvudsakligen?
Kommun i Uppsala län

54%

Region Uppsala

25%

Brukarförening eller intresseförening inom socialtjänst eller… 5%
Universitet eller högskola 2%
Annat/Ingen/Vill inte uppge

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Hur fick du kännedom om tillfället?
FoU-S hemsida, regionuppsala.se/fou-s

5%

E-post eller nyhetsbrev från FoU-S
Möte eller nätverksträff med FoU-S

17%
4%

Arbetsgivare, chef, kollega, samverkanspart eller brukare

63%

Annat
Osäker/Vet ej

7%
4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Vilken är din sammantagna upplevelse av tillfället?
Mycket bra

41%

Bra

39%

Okej

14%

Inte så bra

4%

Inte alls bra

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Sammanställning av svar på utvärderingar av FoU-S digitala evenemang och utbildningar 2021. Inkluderade i statistiken
är 23 tillfällen som haft så pass bred målgrupp att anmälan varit möjlig via FoU-S hemsida. Staplarna visar andel svar
per svarsalternativ i procent av totalt 427 svar från deltagare vid ovannämnda tillfällen som valt att besvara utvärderingen.

Av diagrammen ovan kan vi utläsa att de flesta som utvärderat de 23 arrangemangen har varit
kommunalt anställda. Majoriteten har fått kännedom om det aktuella tillfället av någon på sin
arbetsplats. Det kan indikera att informationen gått ut via chefer. Då nyhetsbrevet startades först
i maj, har alternativet e-post och alternativet nyhetsbrev lagts samman i diagrammet. 80% av de
svarande har upplevt det utvärderade tillfället som bra eller mycket bra.
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Aktiviteter och projekt
Här beskrivs i tabellform den verksamhet som FoU-S bedrivit under året.
Områdesbeteckning
För FoU-S olika verksamhetsområden används i listan beteckningarna:
•
•
•
•
•
•
•

BoU – barn och unga.
Funk – funktionshinder och psykisk ohälsa
Kvinnofrid Missbruk – missbruk och beroende
Äldre Anhörig – stöd till anhöriga.
Övergr – övergripande. I de fall övergripande aktiviteter genomförts av
företrädare inom specifikt område anges detta område i parentes.

Uppdragsbeteckning
Utöver arbetsområde/områden, är aktiviteterna märkta med koder som kopplar dem till en eller
flera delar av FoU-S huvuduppdrag i samverkansavtalet mellan länets kommuner och Region
Uppsala (närmare beskrivet på sida 5). Andra och tredje punkten i avtalet har delats upp för
bättre precision.
1. Erbjuda kunskapsstöd till socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
2. a) Omvärldsbevaka.
b) Stödja implementering av forskning och utveckling.
3. a) Arbeta med kunskapsspridning.
b) Vara en arena för erfarenhetsutbyte.
4. Verka för ökad samverkan mellan forskning, praktisk verksamhet och utbildning genom
samarbete med externa parter som universitet och högskolor.
Medarbetarna inom FoU-S har under året arbetat med att analysera och förtydliga uppdragen i
samverkansavtalet. En kort sammanfattning nedan:
1. Erbjuda kunskapsstöd till socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård innebär att både producera och tillhandahålla kunskapsstöd. Med kunskapsstöd avses det stöd en verksamhet behöver
för att bedriva en verksamhet av god kvalitet. Det kan handla om vägledande/stödjande dokument
för bedömning av behov och utformning av stöd, forskning, forskningsöversikter, utvärderingar av
insatser, utbildningar.
2. a) Att omvärldsbevaka innebär att införskaffa och följa forskning och utveckling genom att bevaka relevanta kanaler såsom myndigheters nyhetsbrev, vetenskapliga tidskrifter, statliga rapporter
och att delta på konferenser där ny kunskap presenteras.
2. b) Med implementering avses det man gör i syfte att införa nya metoder eller arbetssätt i en verksamhet. Implementering kan delas upp i olika faser, inventera och planera, införa, använda, vidmakthålla och följa upp (Om implementering, Socialstyrelsen 2012). Stödet kan bedrivas genom
bland annat kartläggningar, utbildningstillfällen, workshops, processtöd, metodstöd samt stöd i uppföljning.
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3. a) Kunskapsspridning innebär att sprida relevant kunskap i samverkan med andra aktörer genom
exempelvis utbildningsinsatser, rapporter, workshops, konferenser, nyhetsbrev, kunskapsbanken
på hemsidan.
3. b) Att vara en arena för erfarenhetsutbyte innebär att främja mötesplatser som möjliggör att angelägna lokala och regionala områden identifieras och utvecklas, att få metoder, arbetssätt och förhållningssätt att utvecklas och överleva samt att stärka yrkesroller.
4. Verka för ökad samverkan innebär att skapa förutsättningar för samverkan mellan
akademi och praktik kring utbildning och praktiknära forskning.
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Aktivitet / Projekt

Område Uppdrag Resultat / Analys

Handledning till anhörigkonsulenter

Anhörig

3b

Handledning en gång per månad under två timmar.

Revidering av riktlinje Anhörigstöd i Uppsala Anhörig
län

1

Arbetet påbörjades sen vår 2021 och kommer att
fortgå även under 2022.

Systematisk uppföljning av kommunalt
anhörigstöd

Anhörig

1

Framtagande av en gemensam enkät för
utvärdering av anhörigstödsgrupper.

Tillgängliggöra information om kommunalt
anhörigstöd

Anhörig

3a

Länsgemensam broschyr finns nu översatt till länets
vanligast förekommande språk

2b
3a
3b

Målet har brutits ner i en regional handlingsplan för
2021 som fastställts av socialchefsnätverket. Det
regionala utvecklingsarbetet kring PSK ingår i målet
kring personalstabilitet. Redovisning av handlingsplanen samt slutredovisning har skett till socialchefsnätverket under januari 2022. Alla aktiviteter
vänder sig till medarbetare inom socialtjänstens
barn och unga myndighet.
Aktiviteter under året:
•
Samordnat Yrkeshandledning för fyra grupper
•
Samordnat utbildningsinsatser; “LVU grund”,
“LVU fortsättning” samt grundutbildning i Signs
of safety.
•
Löpande reviderat hemsidan med information
om PSK.
•
Inventerat förutsättningarna för länsövergripande samverkan kring Signs of safety

Regionalt utvecklingsarbete utifrån antaget
BoU
regionalt mål relaterat till nationell handlingsplan för social barnavård Stärkt skydd för
barn och unga.
Mål: Samtliga kommuner ska utifrån lokalt
uppställda mål ha uppnått personalstabilitet
inom området för social barnavård (4 år).
Regionalt utvecklingsarbete rörande Program för stabilitet och kompetensutveckling
(PSK) i den sociala barn- och ungdomsvården (3 år).

Pandemin har medfört att yrkeshandledning har utförts digitalt istället för fysiskt, men utvärdering visar
att detta ej påverkat utfallet. Utbildningsinsatserna
har utförts digitalt.
Yrkesresan

BoU

Projekt Tidiga samordnade insatser, TSI

BoU

2b
3a
3b
1
3a,
3b,
4

Yrkesresan har påbörjats. Projektorganisationen är
fastställd. Socialchefsnätverket utgör styrgrupp.
Projektet har bedrivits dels genom stöd till kommuners lokala utvecklingsarbeten, dels länsövergripande i form av kompetenshöjande insatser.
I Enköping och Knivsta har arbetet inriktats på samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och
sjukvård för att främja skolnärvaro. I Heby har en arbetsgrupp med stöd från projektledare utvecklat en
samverkansmodell för BarnHälsoTeam 0-6år. Håbo
har tillsatt en barn- och ungdomskoordinator på
40% med bidrag från projektmedel för att stärka
samordning runt barn och unga. Man arbetar även
för att stärka tidig upptäckt av riskfaktorer och på så
sätt erbjuda tidigt stöd.
Kompetenshöjande insatser: Under våren anordnades en digital föreläsning om samhällsekonomiska
vinster av tidiga insatser. Ett digitalt studiebesök
har gjorts till Bjuv kommun för att ta del av deras
närvarofrämjande arbete.
Tillsammans med vetenskaplig handledare arrangeras en forskningscirkel på temat tidiga samordnade
insatser med syfte att stärka praktiken med aktuell
forskning på områden och stödja i lokalt utvecklingsarbete. Forskare från Högskolan Väst, Linnéuniversitetet och Uppsala universitet har bl.a. föreläst om
juridiska hinder för samverkan, relationell samverkan, implementering och varför det finns behov av
tidiga insatser.
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Forskningscirkeln startade i oktober 2021 och pågår
till maj 2022. Deltagarna representerar flera kommuner i länet och olika verksamhetsområden inom förskola och socialtjänst.
Som avslutning på projektet genomfördes en digital
konferens för att sprida goda exempel av pågående
satsningar inom tidiga samordnade insatser i Uppsala län. Projektet avslutades 31 december 2021
och slutrapport lämnas till projektägare, TL HSVO.
Samverkan gällande barn och unga som har BoU
problem med tal, röst eller språk

1
3b

Implementering av Riktlinje gällande Hälsoundersökningar

BoU

3a

Revidering av rutinen för placerade barns
skolgång och hälsa

BoU

1
3a

Arbetet har pågått i enlighet med projektplan antagen av TL HSVO med återrapport under våren
2021. Projektet har lett fram till ett verktyg för analys
och prioritering av förbättringsarbeten samt förslag
på fortsatta utvecklingsområden.
Projektets arbetsgrupp synliggjorde att målgruppsdefinitionen var otydlig. Förankring av uppdraget
hos arbetsgruppen har varit ojämn. Skriftliga underlag, intervjuer och workshops utvecklades för att
uppnå målet.
Pandemin medförde att upplägg av möten förändrades och utfördes digitalt, vilket försvårade processen.
Implementeringsplanen har fastställts av Styrgruppen BoU. Arbetet fortskred enligt plan. Under 2021
genomfördes två digitala utvecklingsforum, med
deltagare från socialtjänst och hälso- och sjukvård.
En film samt en broschyr gällande hälsoundersökningar utarbetades och finns på FoU-S hemsida.
Uppdragsbeskrivning har fastställts av Styrgrupp
BoU. Revideringen innebar att utifrån en lokal rutin
skapa en länsövergripande rutin för samverkan. Rutinen överlämnades till Redaktionsrådet för remisshantering under januari 2021.
Uppdragsbeskrivningen har fastställts av socialchefsnätverket. Arbetet fortskred enligt plan. Utvärderingen avrapporterades under våren 2021.
Samarbete med uppdragsgivare/informanter fungerade bra. Alla intervjuer/möten har skett digitalt.

Utvärdering Socialarbetare i skolan (Uppsala BoU
kommun)

1

Översyn Familjecentraler i Uppsala län

BoU

1
2a
3a

Kartläggning jourhem samt

BoU

1
2a
3a

Uppdragsbeskrivningen har fastställts av Socialchefsnätverket. Arbetet fortskred enligt plan. Kartläggningen återrapporterades i december 2021. Referensgrupp BoU beslutade att fortsätta diskutera
möjlig samverkan utifrån kartläggningens resultat.
Samarbete med uppdragsgivare/informanter fungerade bra. Alla intervjuer/möten har skett digitalt.

Utvärdering av SSPF

BoU

1
2a
3a

Uppdragsbeskrivningen har fastställts av Socialchefsnätverket. Arbetet fortskrider enligt plan. SSPF
inom Uppsala respektive Knivsta kommer utvärderas. Enköping kommer att få stöd under utveckling
av sin SSPF-samverkan.

Sekretessföreläsningar

BoU

3a

Sex separata föreläsningstillfällen har genomförts
genom upphandling av Uppsala universitet. Ca 360
medarbetare från skola, socialtjänst och hälso-och
sjukvård har deltagit digitalt.

”Ett hem att växa i”

Uppdragsbeskrivningen har fastställts av TL HSVO.
Arbetet fortskred enligt plan. Översynen avrapporterades under hösten 2021 med förslag till riktlinje,
ViS-dokument. Samarbete med uppdragsgivare/informanter fungerade bra. Alla intervjuer/möten har
skett digitalt.
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BBIC grundutbildning

BoU

1
2b

Fyra grundutbildningar har genomförts i länet.

Delaktighetsmodellen (DMO)

Funk

2b
3a

Inspirationsföreläsning har genomförts. Film om
metoden har skapats och spridits i länet. Filmen har
samskapats med brukare.
Erbjudit fördjupning i metoden men detta ställdes in
på grund av få anmälningar. Intresse finns men
svårt att komma från ordinarie verksamhet kan försvåra deltagande.

1

En del av den regionala samverkansstrukturen
HSVO

Spridning av resultat från utvärdering av pro- Funk.
jektet Min karta

1
2b
3a

Uppdraget har fastställts av socialchefsnätverket.
Syftet var att utvärdera ungdomarnas upplevelse av
delaktighet. Under 2021 har resultatet av utvärderingen spridits bland annat genom seminarium.
Många visade intresse av metoden.

Brukarrevisionsutbildning i samarbete med
BRiU

Funk.

3a

Uppdraget utförs enligt beslut TL HSVO. Brukarrevisionsutbildning fördjupning hölls under hösten
2021. Fokus låg på vikten av en röd tråd i revisonerna, att intervju och rapport hänger intimt samman och styrs av uppdrag frågeställning.

Handledning och metodstöd till brukarreviso- Funk.
rer.

3a

Uppdraget utförs enligt beslut TL HSVO. Stödet till
brukarrevisionerna har under 2021 bestått av vägledning och handledning i processen från uppdrag
till färdig revison. Stöd har getts till fem revisioner
under 2021

Individbaserad systematisk uppföljning
Funk.
kopplat till IBIC inom äldreomsorg och funkt- /Äldre
ionshinderområdet
(övergr.)

2b
3a

Pilotprojekt hösten 2020 – våren 2021 i syfte att ge
deltagande kommuner (från länet Tierp) möjlighet
att pröva vilken kunskap individbaserad uppföljning
kan ge, samt hur den kunskapen kan användas för
att utveckla verksamheten. Projektet genomfördes
inom ramen för Partnerskapet för kunskapsstyrning
inom socialtjänsten.

Kunskapshöjning inom hoarding (samlarsyndrom)

Funk.

1
2a
3a
4

Projektets syfte är att höja kunskap kring hoarding.
Projektet startade hösten 2020. Under 2021 har digitala utbildningar riktade till biståndshandläggare
och boendestödjare genomförts. Det har också publicerats utbildningsmaterial på FoU-S webb: videor
(korta föreläsningar) och skriftligt materialet (frågor
och svar). Inom ramen för projektet har socionomstudenter skrivit en C-uppsats om behandlingsmetoder för samlarsyndrom (litteraturstudie). Studenterna har handletts av vetenskaplig handledare vid
FoU-S.

Kartläggning av coronapandemins påverkan Funk.
på personer med ett problematiskt samlarbeteende samt socialtjänstens insatser för
personer i målgruppen.

2a
3a
4

Nationell kartläggning i regi av Karolinska Institutet
(Institutionen för neurovetenskap). FoU-S deltagande i projektet finansieras av FORTE. FoU-S ska
kartlägga pandemins påverkan på arbetsuppgifter
och möjligheter att ge stöd till personer med samlarsyndrom inom socialtjänsten. Under 2021 påbörjades utformningen av en webbenkät som kommer att
skickas till socialtjänsten i alla kommuner i Sverige.

Satsning på långsiktig utveckling av ”Första
hjälpen till psykisk hälsa” (MHFA).

2b
3a

Styrgruppen för barn och unga

BoU

•

Satsning på metodutveckling bland annat
kring digitala kurser och presentationsteknik. Samverkat med NASP och Uppsala
kommun, SPES med flera
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•

Startat upp en instruktörspool.

•

Aktivt tagit tillvara och kompetensutvecklat
instruktörer som inte genomfört utbildning
på länge.

•

Satsat på information kring MHFA till chefer och beslutsfattare. Länsövergripande
material för instruktörerna att använda.

•

Gjort film och information kring värdet av
att utbilda tillsammans mellan huvudmän

•

Anordnat en första hjälpen-utbildning i
samverkan med Studieförbundet vuxenskolan och brottsofferjouren.

•

Fortlöpande arbetat med rutiner och
riktlinjer för stöd och uppföljning

Utbildning av instruktörer i utbildningen
”Första hjälpen till psykisk hälsa” (MHFA) i
Uppsala län

Funk.

3a

Instruktörsutbildning i metoden har genomförts och
20 instruktörer har utbildats. Instruktörerna kommer
från både Region Uppsala och kommunerna och är
en del av länets suicidpreventiva arbete.

Metodstöd, implementeringsstöd samt kunskapsspridning ”Ge makten vidare”

Funk.

2a
2b
3a
3b

Deltar i implementering av arvsfondsprojektet ”Ge
makten vidare”, Uppsala kommun. För ökad delaktighet och metodutveckling i länets kommuner och
Region Uppsala. Metoder som brukarevison LSS
samt DMO-slingor ingår.

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Funk

1
3a

Kartläggning kring befintliga insatser och samarbetsstrukturer. Fokusgrupp med chefer och berörda
nyckelpersoner i kommun och region. Kunskap och
ökad tydlighet kring ansvarsområden och roller behövs.

Delaktighetsmodellen för allas rätt att
komma till tals!

På initiativ från brukare inom LSS Uppsala kommun
så samskapades en film för att berätta om metoden
och inspirera till ökad användning och spridning i länet. Filmen har fått fint mottagande från hela landet
och grundarna till metoden har filmen på sin hemsida.
Flera aktiviteter kring delaktighetsmodellen har genomförts i syfte att främja utveckling och implementering. En fortsatt satsning på Delaktighetmodellen i
Uppsala län är önskad.

Samordning av SKR:s kvinnofridssatsning

Kvinnofrid

1
2a
3a
3b

Genomförandeplan 2021 har genomförts och återrapporteras till Socialchefsnätverket i februari 2022.
Återrapport har även skickats till SKR.
Aktiviteter under året:
Intervjuer av medarbetare i länet utifrån kvinnofridsfrågor. Nuläge och behov av utveckling har kartlagts.
Regionala utbildningssatsningar har genomförts
såsom ”Freda” (farlighetsbedömningar), socialtjänstens arbete med våldsutsatta samt ”en vecka fri från
våld”.
Projektledaren har deltagit i nationella nätverk bl a
inom SKR kvinnofridsnätvek samt regionala nätverk
inom länsstyrelsen, NCK samt Barnombudsmannen.
Pandemin har medfört att många aktiviteter fått
genomföras digitalt.
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Basutbildning riskbruk, missbruk och beroende samt fördjupningsseminarium.

Missbruk 1
2b
3a
3b
4

Utbildningen genomfördes digitalt under våren
2021. Utbildningen bestod av två föreläsningsdagar,
skriftliga kunskaps-/reflektionsfrågor samt reflektionsseminarium. Utbildningen riktade sig till personal inom kommunerna och hälso- och sjukvården i
Uppsala län. FoU-S har projektlett en arbetsgrupp
med representanter från Länsstyrelsen, UFOLD och
CESAR vid Uppsala universitet för att samordna utbildningen.
Som förlängning av basutbildningen anordnades under hösten 2021 två fördjupningsseminarier riktat till
all personal verksam inom området. Temat för seminarierna var ”Tidig upptäckt, stöd och samverkan”
samt ”Samsjuklighet”

Fortbildning motiverande samtal (MI)

Missbruk 1
2b
3a
3b

Fortbildning i tre delar där två digitala halvdagar hittills hunnits med under hösten 2021.Fortbildningen
riktade sig till personal inom området från kommunernas socialtjänst samt hälso- och sjukvård med
grundutbildning i MI. Även MI-boostdag under våren
med fokus på MI på distans/telefon.

Processtöd lokala rutiner och samverkansöverenskommelser missbruk beroende

Missbruk

Uppdrag i tre delar beslutat av TL HSVO:
1) Kartläggning av insatser inom socialtjänst och
hälso- och sjukvård, 2) Brukarrevision 3) processleda/stötta framtagande av lokala rutiner utifrån
regional överenskommelse, riskbruk, missbruk och
beroende. Brukarrevision har beställts och genomförts av Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län (BRiU)
under 2021. Arbete med framtagande av gemensamma lokala rutiner är påbörjat i norduppland.
Kartläggning planeras under 2022.
Tidsramen för uppdraget har förlängts till september
2022 för att fortsätta arbetet med kartläggning och
processtöd i länet.

Systematisk uppföljning av myndighetsutöÄldre
vande verksamhet inom äldre- och funktionshinderomsorg

1

Sammanställning av data från brukarundersökning
genomförd hösten 2020. Resultatet presenterades
under 2021 i rapporten ”Så tycker man om biståndshandläggningen i Uppsala län 2020”.
Planering av brukarundersökning hösten 2021.

Kompetensutveckling för länets biståndsoch LSS-handläggare enligt länsgemensam
plan

Äldre

1
3

Planering och samordning av fortbildningskurs på
temat Svåra samtal (3 + 3 h) som lockade mer än
hälften av länets handläggare.
Planering och samordning av yrkeshandledning vid
4 tillfällen under året för ett 60-tal handläggare.

Länsgemensamma IBIC-utbildningar

Äldre

1
2b
3a

Framtagande av länsgemensam grundutbildning i
IBIC för länets handläggare respektive baspersonal.
Utbildningen består av totalt 11 filmer med tillhörande utbildningskompendium innehållande bl.a.
reflektions -och övningsuppgifter. Utbildningen finns
i två olika uppsättningar anpassade för respektive
yrkesgrupp. Arbetet har bedrivits med stöd av två
arbetsgrupper bestående av IBIC-processledare.

Överenskommelse om God och nära vård
2020 samt 2021

Äldre/
Övergr.

1
3a
3b

Stöd till kommunerna i samband med kommunernas
slutredovisning enligt ök 2020. Sammanställning av
kommunernas gemensamma slutredovisning till
Socialstyrelsen, Kammarkollegiet och SKR.
Informationsspridning om ök 2021.
Stöd till kommunerna i samband med kommunernas
delredovisning enligt ök 2021. Sammanställning av
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kommunernas gemensamma delredovisning till
Socialstyrelsen.
Goda exempel på insatser för att motverka
äldres ensamhet

Äldre

1
3a

Kartläggning av goda exempel. Resultatet presenterades i rapporten Insatser som motverkar ofrivillig
ensamhet bland äldre. Resultatet har presenterats i
olika forum, bland annat för äldrekoordinatorerna
och pensionärsrådet i Uppsala län.

Estrids gård – utvärdering av USK-satsning

Äldre

1
3a

Fortsatt utvärdering i samråd med Knivsta kommun.
Datainsamling genom enkätstudie och fokusgrupper
efter avslutat projekt. Resultat av utvärderingen presenteras i rapporten Är renodlade tjänster mer attraktiva för undersköterskor? Utvärdering av Knivsta
kommuns projekt vid Estrids gård.
Planering av rapportseminarium i januari 2022.
Studien är finansierad genom FoU-medel för forskning och utveckling och har genomförts under hösten 2021. Studiens resultat planeras att presenteras
i form av en FoU-rapport under våren 2022.

Är den palliativa vården jämlik? En registerstudie av skillnaden i vård och omsorg mellan utlandsfödda och svenskfödda döende
patienter. En forskningsstudie

Äldre

Konferens Forskning pågår: om äldre och
åldrande

Äldre

3a
3b
4

Konferensen som enligt tradition genomförs vartannat år tillsammans med Uppsala universitet, genomfördes detta år digitalt. Konferensen lockade färre
deltagare än tidigare år. Utvärdering visar samtidigt
att deltagare var nöjda både med program och arrangemang.

Förstudie inför eventuell yrkesresa på området vård och omsorg

Äldre
/Övergr.

1
3b

Deltagande i nationell referensgrupp.

Gemensam analysgrupp för samverkan barn BoU
och unga

1,3b

Samverkan kring barn och unga med behov av flera
aktörer och insatser där utgångspunkten är avvikelser från kommuner och eller regionen.

Regional samverkansgrupp SKR

Övergr

3a

Samordna frågor och eller utvecklingsområden från
SKRs nationella nätverk såsom RSS, NSK-S, Socialchefsnätverket, S-KiS, Sjukhusdirektörsnätverket,

Patient- och brukarmedverkan

Övergr

1
2b
3a
3b

Projekt som pågår mellan 1 september 2020 till och
med 28 februari 2022.

Projektledare för
Patient- och brukarmedverkan
tilldelades under hösten priset
”Årets eldsjäl för psykisk hälsa” av
föreningen Hjärnkoll Uppsala län
för sitt arbete med att utveckla
brukarmedverkan och
delaktighet i länet.

1
2a
3a

Kunskapsspridning om riktlinjen ”Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län” (ViS), metoder och
goda exempel. Presentation av riktlinjerna i politiska
och tjänsteledningsgrupper, workshop för kommunerna med syfte att ta vara på resultat från brukarundersökningar. Workshop tillsammans med SIPprojektet för att belysa vinsterna av patient/brukardelaktighet. Workshop med hälso- och sjukvårdens
psykiatriledning på Akademiska sjukhuset och
NSPH för samsyn kring delaktighet och vinsterna
med detta. Arbetet planeras fortsätta efter projekttidens slut genom workshops med de olika sektionerna inom psykiatrin, i syfte att ta vara på erfarenheterna från projektets aktiviteter.
Genomgång av de brukarrevisioner som gjorts i
Uppsala län för att identifiera vilka faktorer som
beskrivs som viktiga för delaktighet. Rapporten var
del av kunskapsunderlaget för projektet. En inspelad intervju utifrån rapporten med representant från
Brukarrevisionsbyrån kan utgöra stöd för fortsatt
delaktighetsarbete i länet.
Esther SimLab tillsammans med SIP-projektet och
patientkontrakt. En metod som syftar till att träna på
icke-tekniska färdigheter genom simulering. Här deltar representant från målgruppen för att bidra med
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erfarenheter och kunskap från att vara patient/brukare i situationen som berörs.
Planering av utbildningen “Med starkare röst” för
brukarrepresentanter inom området missbruk och
beroende tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.
Målgrupperna äldre samt barn och unga har berörts
på webbinarier under året. Information om riktlinjen
och projektet har lämnats till kontaktpersoner för berörda verksamheter. Dessa bjöds in tillsammans
med övriga målgrupper till en workshop som SKR
höll i Uppsala län för att få verktyg att arbeta med
resultat från brukarundersökningar.
Psykiatriveckan (digitalt) i samarbete med föreningen Hjärnkoll som var huvudarrangör. Tema: tillgänglighet och delaktighet i vård och vardag – kunskap, egenmakt och tillgänglighet. Egenerfarna och
personer från olika professioner berättade om forskning, erfarenhet från att vara ambassadör, nationell
kunskapsstyrning, digitalisering, brukarrevisionsbyråns översiktliga rapport och om hur barn och unga
kan göras delaktiga.
Stöd till RIM-gruppen i Enköping för att få delaktighet att genomsyra samverkan i organisation och
överenskommelse/handlingsplan.
Bokcirkel tillsammans med författare till boken ”Tillsammans för en god och nära vård” där enheten
APC utveckling deltar för att sprida förhållningsätt i
de olika projekt och utvecklingsarbeten som de är
involverade i.
Patientkontrakt

Övergr

2a
2b
3a
3b

Representant i projektgruppen för att skriva handlingsplan för implementering av patientkontrakt i länets kommuner och regionen. Representantens roll
har varit att omvärldsbevaka, kartlägga och lyfta
fram behov för att se till att samverkan ska kunna
ske mellan huvudmännen. Aktiviteter som genomförts har haft syftet att synliggöra förutsättningarna
för kommunernas delaktighet och har sedan genomsyrat handlingsplan och arbetet med aktivitetslista
och kommunikationsplan. Patientkontrakt kommer
vara en del av samtliga samverkansprojekt och ska
erbjudas alla personer som har behov av det senast
1 januari 2024. Patientkontraktet konkretiserar
personcentrering i första hand för de som har komplexa behov och fler kontakter inom vård och omsorg. En viktig del av patientkontrakt är SIP när det
är aktuellt.

Projektmedlem, SIP-projektet

Övergr

1, 3a, 3b Arbete med framför allt brukarperspektivet i projektets arbete med att utveckla SIP i Uppsala län.
Här har föreningarna deltagit på en workshop tillsammans med SIP-samordnare med temat ”Hur
skapar vi delaktighet med SIP som ingen vill vara
utan?” SIP-projektet var en del av genomförandet
av simuleringen “Esther SimLab” den 14 december
då patientkontrakt, patient- och brukarmedverkan
samt SIP planerade och genomförde aktiviteten tillsammans.

Operativ styrgrupp, SIP projektet

Övergr

1, 3a, 3b, Syftet med SIP-projektet är att utifrån verksamheternas behov identifiera insatser för att möjliggöra och
underlätta implementeringen av SIP samt att identifiera vad som behövs för att den enskilde ska få/ha
kännedom om möjligheterna med SIP. Nära
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samverkan har skett med projekten om patientkontrakt, äldremottagningar, patient – och brukarmedverkan samt Cosmic Link. Delrapport har lämnats till
projektägaren TL HSVO.
Projektet är placerat inom APC utveckling, FoUU,
och finansieras genom överenskommelsen Psykisk
hälsa 2021–2022. En operativ styrgrupp är kopplad
till projektet där verksamhetschef från FoU-S samt
APC utveckling ingår. Projektet pågår mellan april
2021 – augusti 2022
Operativ styrgrupp, VIS projektet

Övergr

1, 3a, 3b Syftet med projektet är att identifiera vad som behövs för att möjliggöra och underlätta för verksamheterna att implementera ViS-dokument i det verksamhetsnära arbetet. Projektet ska ta fram en plan
för hur information, kommunikation och uppföljning
av ViS-dokument ska hanteras så att samarbetet
mellan huvudmännen blir mera sömlöst.
Projektet är placerat inom APC utveckling, FoUU
och finansieras genom överenskommelsen Psykisk
hälsa 2021–2022. En operativ styrgrupp är kopplad
till projektet där bl a verksamhetschef från FoU-S
samt APC utveckling ingår.
Projektet pågår mellan augusti 2021 – oktober
2022
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Nätverk
FoU-S deltog i ett flertal nätverk under 2021 i syfte att omvärldsbevaka och inhämta information
som kan spridas vidare. FoU-S sammankallade också nätverk och arbetsgrupper i länet för att
möjliggöra erfarenhetsutbyte.
Nätverk sammankallade av FoU-S

Område Uppdrag Beskrivning

Länsnätverk Anhörigstöd i Uppsala län

Anhörig

1, 3a, 3b Samordning av länsnätverk. Det övergripande syftet med länsnätverket är att stimulera till verksamhetsutveckling genom erfarenhetsutbyte, gemensamt lärande (kompetenshöjande insatser) och
samverkan. Nätverket träffas 4–6 gånger om året.

Nätverket för BBIC-utbildare och nätverket
för BBIC ansvariga.

BoU

1, 3a, 3b BBIC utbildare med fokus för planering av BBIC
utbildningar har träffats vid fyra tillfällen. BBIC
ansvariga som har ett mer strategiskt syfte för
BBIC i kommunerna har träffats två gånger.
BBIC samordnaren i regionen ansvarar för båda
nätverken.

LSS inflytandegrupp

Funk

1

FoU-Socialtjänst har under 2021 samordnat LSSinflytandegrupp tillsammans med närvårdsstrateg i
Uppsala kommun. Gruppen har utvecklat ett samarbete med inflytande gruppen Kung NU i Tierp
och tar tillsammans uppdrag kring inflytandejämlikhet och delaktighet med fokus på och intresse för
länet och frågor som berör hälsosjukvård.
Gruppen har under 2021 haft digitala möten som
på det stora hela fungerat väl. Under 2021 har
gruppen deltagit på Region Uppsalas innovationsjakt. Vi har träffat verksamhetsområde funktionshinder Nära vård och hälsa liksom Folktandvården. Samtal kring hälsa och levnadsvanor är en
viktig fråga som vi fått i uppdrag från både politik
och tjänstemän att lämna synpunkter kring. Vi har
dessutom haft anledning att diskutera digitalt
utanförskap och vikten av att välfärdsteknik möter
användarnas behov. Vi samarbetar med Länsstyrelsen i Uppsala län och med myndigheten för
delaktighet (MFD) liksom med FUB

Länsnätverk för instruktörer i Första hjälpen
till psykisk hälsa

Funk.

3a, 3b

Nätverket har träffats två gånger under året. Höstens träff fokuserade på digitala första hjälpen utbildningar.

Referensgrupper inom BoU-, funktionshinder- samt missbruk och beroende

Övergr

1,2,3,4

Referensgrupp BoU har träffats vid fyra tillfällen
under året och har inriktats mot kunskapsstyrning
Socialtjänst. En digital struktur för att hantera
frågor och information om utbildningsinsatser har
tagits fram.
Funktionshinder: referensgruppen består av representanter från länets samtliga kommuner, Region
Uppsala, länsstyrelsen, Uppsala universitet, FUL,
samt forum för brukarinflytande. Gruppen har
sammankallats fyra gånger under 2021.
Missbruk/beroende: Referensgruppen består av
representanter från länets kommuner, Region
Uppsala samt Länsstyrelsen. Nätverket har sammankallats sex gånger under året.
Utöver möten skickar FoU-S ut information och
frågor till referensgrupperna.
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Möten har hållits digitalt under året.
Referensgrupp Äldre upphörde 2021 i och med
lanseringen av LPO Äldres hälsa.
Länsnätverk för chefer till
biståndshandläggare

Äldre

1
3a
3b

Länsnätverk för IBIC-processledare

Äldre/Fu 1
nk.
3a
3b

Samordning av länsnätverk. Länsnätverket ger
chefer till biståndshandläggare möjlighet att diskutera gemensamma problem/utmaningar/lösningar
och utbyta erfarenheter. Gemensamma utvecklingsprojekt planeras, såsom brukarundersökning
och kompetensutveckling. Nätverket träffas fyra
gånger per år.
Samordning av länsnätverk. Syftet med nätverket
är att möjliggöra erfarenhetsutbyte, planering av
utbildningsinsatser och vara en kanal för kunskapsspridning. Nätverket träffas fyra gånger per
år.
Nätverket har under året haft 3 pågående arbetsgrupper: 2 grupper har arbetat med att ta fram
grundutbildning i IBIC och 1 arbetsgrupp arbetar
med fördjupningsutbildningar och långsiktig planering av kompetensförsörjning. Samtliga grupper
leds och samordnas av länets IBIC-samordnare,
tillika FoU samordnare Äldre.

Länsnätverk för boendesamordnare

Äldre

3a
3b

Samordning av länsnätverk. Syftet med nätverket
är att utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte. Nätverket sammankallas två gånger per år.

Länsnätverk för BPSD-utbildare

Äldre

1
3a
3b

Samordning av för året nystartat nätverk. Syftet
med nätverket är att dela erfarenheter, planera för
gemensamma utbildningsinsatser och följa arbetet
med registreringar i kvalitetsregistret BPSD.

Regionsnätverk för projekt Kvinnofrid

Kvinnofrid

Övriga nätverk där FoU-S ingår

Område Uppdrag Beskrivning

Länsstyrelsens nätverk för kvinnofridsfrågor

Kvinnofrid

Länsnätverk spelberoende

Missbruk 2a
3a
3b
4

Samordnat projektarbete inom kvinnofridsområdet
med fem regioner

2a

FoU-samordnare har deltagit på nätverksdagar
och utbildningsdagar.
Ett regionalt nätverk för arbetet med spelberoende
i samverkan med Länsstyrelsen. Nätverket utgör
ett forum för information, erfarenhetsutbyte och
samverkan. Nätverket har träffats digitalt fyra
gånger under året.

Länsnätverk Samverkan mot alkohol och dro- Missbruk 2b
ger i trafiken (SMADIT)

FoU-samordnare har deltagit i länsnätverket som
samordnas av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Socialstyrelsens nationella IBIC-nätverk

Äldre/Fu 2a
nk.
3a

Nätverket tar del av kunskapsstöd och forskning
för vidare spridning. Nätverket sammankallas två
gånger per år. FoU-samordnare Äldre deltar.

SKR-nätverk tjänstedesign i offentlig sektor

Övergr

2a

FoU-samordnare deltar i nätverket i för tjänstedesign i offentlig sektor och de träffar/utbildningar
som de anordnar.

Regionala stöd och samverkansstrukturer,
RSS inom SKR

Övergr.
BoU

2
3a
3b

Nationellt RSS nätverk.

Kvinnofrid
Missbruk
Funk.
Äldre

Möten för regionala utvecklingsledare med SKR
har skett vid 4–6 tillfällen under året. Vid dessa
möten har även andra myndigheter deltagit/informerat, t ex Socialstyrelsen och SBU.
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AU RSS

Övergr.

Partnerskapet

Övergri- 2a
pande

En del av RSS för utveckling av evidens och
kunskapsstöd till regionen och kommunerna.

Nationellt nätverk för socialvetenskaplig
äldreforskning

Äldre

Nätverket samlar äldreforskare från hela landet
och har regelbundna träffar. I detta forum diskuteras bl.a. ny forskning på äldreområdet

SBUs metodnätverk STA

2
3a
3b

2a
4
2a
4

Bereder ärenden till det nationella RSS nätverket

Nationellt nätverk i regi av SBU. STA-nätverket består av representanter för regionala och lokala enheter, Centrum för forskning om funktionshinder,
SBU, Sveriges Kommuner och Regioner samt Socialstyrelsen. STA står för Social Technology Assessment och syftar på utvärdering av sociala interventioner. Syftet med nätverket är att samverka
för att undvika dubbelarbete, sträva efter en gemensam metod vid utvärderingarna samt verka för
utveckling av metodiken. Vetenskaplig handledare
deltar.
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Nationell kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
Aktivitet / Projekt

Område Uppdrag Beskrivning

Lokala programområden (LPO):

BoU
Funk.
Missbruk
Äldre

Barn och ungas hälsa
Psykisk hälsa
Äldres hälsa

1
2a
2b
3a
3b

LPO Barn och ungas hälsa har haft sex möten.
LPO psykisk hälsa har haft tio möten. Gruppen
består av representanter från två kommuner i länet samt från Region Uppsala. Gruppen har under
året arbetat sig igenom befintliga insatsområden i
syfta att kunna överblicka och prioritera. LAG depression och ångest är bildad liksom LAG adhd.
Beslut att avvakta LAG självskadebeteende och
LAG missbruk och beroende. LAG Schizofreni är i
gång sedan tidigare och har förnyat uppdrag i och
med utvecklingen av ytterligare vårdförlopp. FoU
samordnare funktionshinder är processledare.
Processledare för LPO Äldres hälsa. Programområdets uppstart planerades till januari men försköts då arbetet pausades p.g.a. pandemin. Gruppen startades upp i april och har genomfört 5
möten under året. Arbetet har bestått i att konstituera sig, omvärldsbevakning av närliggande programområden/samverkansområden, att utarbeta
uppdragsbeskrivning och verksamhetsplan 2021–
2022 samt att utarbeta uppdragsbeskrivning och
starta upp två LAG under hösten. FoU samordnare äldre är processledare.

Regionala programområden (RPO)

Äldre

1
3a
3b

RPO Äldres hälsa: Kommunal representant i sjukvårdsregionala programområdet. Fr.o.m. 2020
ordförande i RPO.

Nationell arbetsgrupp (NAG) Schizofreni

Funk.

1

Kommunal representant för sjukvårdsregion Mellansverige. Gruppen har arbetat med att revidera
det nationella vård och insatsprogrammet för Schizofreni. Gruppen har även arbetat med vårdförlopp nyinsjuknande samt påbörjat arbetet med
vårdförlopp Schizofreni-fortsatt vård och stöd. Arbetsgruppen har ett intensivt arbete som tar
mycket resurser i anspråk.

Lokal arbetsgrupp (LAG) depression och ång- Funk
est
Övergripande

1
2a
2b
3a

Nybildad arbetsgrupp vars främsta uppgift är att
kartlägga målgrupp och insatser i relation till Nationella vård och insatsprogrammet samt vara mottagare och hantera remissversionen av vårdförlopp depression hos vuxna som förväntas komma
i mars 2022.

Lokal arbetsgrupp (LAG) adhd

Övergripande

1

Nybildad arbetsgrupp vars främsta uppgift är att
kartlägga målgruppen och insatser i relation till
Nationellt vård och insatsprogram

Lokal arbetsgrupp (LAG) Schizofreni

Funk

1
2a
2b
3a

Gruppen arbetar med att implementera det nationella vård och insatsprogrammet. (VIP). Gruppen
har lämnat remissvar på vårdförlopp nyinsjuknande samt påbörjat arbetet med implementering.
Utfört en regional analys, en gap-analys liksom en
rot-analys kring vårdförloppet och dess konsekvenser. Resultatet är presenterat för styrgruppen
för kunskapsstyrning liksom för LPO psykisk
hälsa. Gruppens arbete kommer fortsätta under
2022.
Information om vårdförloppet har delgetts närvårdsstrategsnätverket, socialchefsnätverket.
FoU samordnare är processledare i gruppen.
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Nationell arbetsgrupp (NAG) missbruk och be- Missbruk 1
roende
2b
3a

Kommunal representant för sjukvårdsregion Mellansverige. Gruppen har arbetat med revidering
och implementering av nationellt vård- och insatsprogram (VIP) missbruk och beroende.

Lokal arbetsgrupp (LAG) Kognitiv svikt vid
misstänkt demenssjukdom

Äldre

2a
3b

Processledare för arbetsgrupp med uppdrag att
genomföra GAP-analys inför införande av vårdförlopp. Ett analysarbete har pågått under hösten
och planeras fortgå under första halvan av 2022.

Lokal arbetsgrupp (LAG) Kvalitetsregister
äldreomsorg

Äldre

1
2a
2b
3a

Processledare för arbetsgrupp med uppdrag att
utarbeta plan för implementering av äldreområdets kvalitetsregister. Arbetet fortgår under 2022.

Länsövergripande styrgrupp för kunskapsstyr- Övergr.
ning

1

Deltar.
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