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Du får detta utskick eftersom du anmält intresse för nyhetsbrev genom vår webb eller i samband med en utvärdering. Du kan när som helst  
avsluta din prenumeration via länken "Avregistrera" i mejlet eller genom att kontakta oss. Vi använder inte din e-postadress till annat än 
att skicka dig nyhetsbrevet. Personuppgiftsansvarig är Region Uppsala, mer information: Region Uppsalas personuppgiftsbehandling.

Seminarier och kurser i höst

Riskbruk, missbruk och beroende
Grundutbildning i ASI 
Start 11/10. Kompetens och behörighet 
att arbeta med ASI (Addiction Severity 
Index) i bedömningen av hjälpbehov hos 
vuxna med missbruk/beroende.

Projekt Kvinnofrid i samarbete med 
bl.a. Länsstyrelsen i Uppsala län
Barn som upplever våld (länsstyrelsen.se) 
13/9. Utbildning: Hur påverkas barn av 
våld? Hur kan socialtjänsten upptäcka 
våld och bedöma risk?
Grund- och fördjupningsdagar inom  
hedersrelaterat våld (länsstyrelsen.se) 
8-9/11. Kunskap och verktyg för att  
förebygga och ge stöd vid hedersrelaterat 
våld och förtryck.

Håll utkik efter nya fördjupnings- 
utbildningar i IBIC
Planerade teman är följa upp (för  
handläggare) och genomförandeplan 
(för utförare). Mer info kommer!

Har du en kollega som också vill hålla 
sig uppdaterad i höst? Här kan hen  
registrera sig för att få FoU-S nyhetsbrev.

Glad sommar! Snart ...
Sedan starten för ett år sedan har nyhets- 
brevet fått nära 400 prenumeranter. Varmt 
tack för att du tar del av och sprider känne-
dom om FoU-stödet – som finns till för alla 
i Uppsala län vars arbete berör socialtjänst, 
kommunal hälso- och sjukvård och övrig vård 
där samverkan behövs. Nu tar nyhetsbrevet 
paus och är tillbaka i augusti. Men först:

    Vi vill veta hur du använder nyhetsbrevet  
   – besvara en kort enkät här.  TACK!
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Hej doktorand: Kan man  
lita på socialtjänsten? 
I intervjuserien Hej doktorand  
söker FoU-S ny spännande forskning inom  
socialt arbete. Denna gång ringde vi upp  
Kristoffer Nilsson vid Karlstads universitet. 
Han har länge funderat över det numera 
högaktuella ämne som han undersöker:  
Allmänhetens syn på socialtjänsten och 
socialsekreterare. Hur hög är tröskeln för 
att söka hjälp och stöd? Hur ser man på  
sin närståendes socialsekreterare? Och 
borde vi inom socialtjänsten bli bättre  
på att marknadsföra oss? 
Se intervjun här (15 minuter) 
Den textas och publiceras senare på vår webb.

U

1 år

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/
https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/diarium/behandling-av-personuppgifter/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/kalender/grundutbildning-asi/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/om-oss/projekt-kvinnofrid/
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2022-04-25-inbjudan-till-utbildning-barn-som-upplever-vald.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2022-03-30-grund--och-fordjupningsdagar-inom-hedersrelaterat-vald.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2022-03-30-grund--och-fordjupningsdagar-inom-hedersrelaterat-vald.html
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/nyhetsbrev/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/nyhetsbrev/
https://link.webropolsurveys.com/S/42FA52D37C4C7D7D
https://s3m.io/cQxp7


Vi har tagit första klivet på Yrkesresan Barn och unga!
Den 2 juni blev Uppsala län är först i landet med att börja använda den nyutvecklade 
nationella satsningen Yrkesresan i skarpt läge. Då samlades ett trettiotal chefer och 
verksamhetsutvecklare inom barn och unga-området för att få veta mer om kompe-
tensprogammets innehåll och upplägg. Vi gick också igenom den digitala plattformen 
som deltagarna därefter fick tillgång till. 

Frågorna var förstås många och alla svar finns ännu inte från nationellt håll. Men vi har 
slagit in på en spännande väg tillsammans och detta firades avslutningsvis med jord-
gubbar och bubbel.

Information om Yrkesresan hittar du på Samverkanswebben. Tveka heller inte att ta 
kontakt med oss om du  funderar på någonting kring införandet av Yrkesresan i länet.
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Yrkesresan är ett nationellt introduktions- 
och kompetensutvecklingsprogram för 
socialtjänsten. Den första resan som lanseras 
är Yrkesresan Barn och unga. Alla kommuner 
i Uppsala län har tackat ja till att delta, och de 
medarbetare som först kommer påbörja resan 
är socialsekreterare som arbetat 0-2 år inom 
området barn och unga. ”Ny” kommer senare 
kompletteras med ”Van” och ”Erfaren”.  
Kurserna startar i höst och kommer i första 
hand att ledas av verksamhetsnära personer.

Yrkesresan samordnas på länsnivå och stöttas 
administrativt av regionala samverkans- och 
stödstrukturer (RSS), som i detta fall är FoU-S.  
Inledningsvis arbetar vi med Yrkesresans  
implementering i projektform.

Psykiatriveckan 2022 i Uppsala län – vik dina eftermiddagar vecka 45
Hur vill vi ha psykiatrin i framtiden? Det är en fråga vi ställer oss vid årets Psykiatrivecka 
som sänds digitalt 8-11 november, kl. 13.00-16.00. Vi vänder oss till alla som berörs av 
dessa frågor – politiker, hela vården samt handläggare, chefer, omsorgspersonal och 
brukare. Mer info kommer i nästa nyhetsbrev, men spara gärna datumen redan nu!

Kontakt
Projektledare: Carina Lodén 
carina.loden@regionuppsala.se

Administratör: Sofia Billås 
sofia.billas@regionuppsala.se

regionuppsala.se/yrkesresan

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/evenemang/yrkesresan/
mailto:carina.loden%40regionuppsala.se?subject=
mailto:sofia.billas%40regionuppsala.se?subject=
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/evenemang/yrkesresan/
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SIP-projektet avslutades med ett 
hoppfullt seminarium
Den 24 maj avslutades projektet om 
samordnad individuell plan (SIP) med 
ett seminarium i Stadshuset i Uppsala. 

Projektgruppen och andra medverkande 
delade här med sig av erfarenheter från 
året som gått. 

Charlott Jonasson Falk, projektledare 
i SIP-projektet, höll i taktpinnen  
tillsammans med Karolina Mark som  
drivit ett projekt om brukarmedverkan.

Vi fick också höra företrädare för huvud- 
män, politiker och brukare diskutera 
den fortsatta utvecklingen av SIP. 

– Vår upplevelse är att SIP fick ett lyft 
och att de skulle ta hem och belysa  
frågan vidare i respektive sammanhang, 
säger Charlott Jonasson Falk. 

– Flera ville ta del av projektrapporten 
när den är klar och dagen andades ett 
löfte om att arbetet fortsätter.

Projektet har bland annat resulterat i en 
SIP-sida på Samverkanswebben där du 
hittar riktlinjer, patientinformation och 
en film om SIP-arbetet i länet (5 min.). 
Se även projektsidan.

Forskningscirkeln – vad hände sen?
FoU-S har sedan tiden inom Regionförbun-
det en tradition av att anordna forsknings- 
cirklar i syfte att sprida aktuell forskning och 
stimulera till verksamhetsutveckling. 

I september 2021 var det dags igen. Denna 
gång med temat Tidiga samordnade insatser 
för barn och unga – ett område som lyfts från 
verksamhetshåll. 

Gruppen bestod av personer från olika 
verksamheter i länet som riktar sig till barn 
och unga. Under ledning av FoU-S träffades 
de vid sex tillfällen för att ta del av aktuell 
kunskap från experter, diskutera och få  
hemuppgifter.

I maj i hade gruppen en återträff – och det 
verkar som att cirkeln redan har gett ringar 
på vattnet. Marina Svåren som arbetar på 
Råd och stöd i Knivsta kommun, berättar:

– Vi som deltog i forskningscirkeln fick i upp-
drag att fundera på vad vi såg för behov i vår 
egen verksamhet. 

– Jag och min kollega hade länge sett ett  
behov av att hitta elever innan skolfrånvaro 
blir ett stort problem. Vi planerade en före-
läsning för en låg- eller mellanstadieklass 
om att det finns anpassningar man kan göra 
för att varje elev ska må bra och fungera i 
skolan. Om det finns saker som är jobbiga 
med att gå till skolan, finns det hjälp att få.

Film: Några röster om att arbeta med SIP

Fortsättning  
på nästa sida.

Bild: Några deltagare i  
forskningscirkeln. Marina  
Svåren i förgrunden.  
Till vänster Pernilla Ågård,  
en av cirkelledarna.

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/samverkan-och-utveckling/halsa-och-vard/halsa-och-vard/samordnad-individuell-plan-sip/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/om-oss/projekt-samordnad-individuell-plan-sip/
https://s3m.io/aENv5
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 Fortsättning.

– Den första skolan vi frågade nappade på idén. 
Tillsammans med dem bestämde vi oss för att  
besöka årskurs tre i början av maj. Föräldrarna fick 
samtidigt information om vad vi skulle prata om, 
samt kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam 
och till oss på Råd och stöd. 

– Förhoppningen är att innehållet i föreläsningen 
kan följas upp av lärare och klasser för att öka 
medvetenheten om att det är okej att vi är olika 
och att allas behov är lika viktiga.

På frågan om forskningscirkeln varit ett bra sätt 
att lära sig nytt och utveckla sin verksamhet, är 
Marina Svåren tydlig:

– Verkligen. Att få höra hur andra har gjort och 
vilka förslag på lösningar de ser framåt, ger  
inspiration och idéer för att arbeta vidare i den 
egna verksamheten.

Läs hela intervjun på vår webb, under Nyheter. 

iFoU Socialtjänst (FoU-S)
På uppdrag av Region Uppsala  
och länets kommuner, stödjer FoU-S 
kunskapsbaserad verksamhetsutveckling  
i socialtjänst och angr. vård. Mer om oss.   
Vid frågor/synpunkter på brevet, skriv till 
annie.palmgren@regionuppsala.se

Råd och stöd i ärenden/frågor  
som rör våld. Veronica Wahlström, 
Nexus, stöttar medarbetare i social-
tjänst och angränsande hälso- och 
sjukvård. Se Projekt Kvinnofrid

☎

En forskningscirkel är en plats  
där yrkesverksamma och  
forskare arbetar tillsammans.  
Målet är att fördjupa sig i aktuell 
kunskap och diskutera den i relation 
till en verksamhetsnära problematik. 
Man granskar också kunskapen  
kritiskt för att avgöra om och varför 
den ska användas. 

Ett annat mål är att deltagarna ska 
sprida sina kunskaper och insikter 
från forskningscirkeln till kollegor 
och samverkansparter i länet.

Finns det en fråga eller ett tema  
som du skulle vilja undersöka i en  
forskningscirkel? Kontakta Pernilla 
Ågård, vetenskaplig handledare: 
pernilla.lind.agard@regionuppsala.se

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/om-oss/
mailto:annie.palmgren%40regionuppsala.se?subject=Nyhetsbrev
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/om-oss/projekt-kvinnofrid/
mailto:pernilla.lind.agard%40regionuppsala.se?subject=Forskningscirkel%2C%20f%C3%B6rslag

