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iFoU Socialtjänst (FoU-S)
På uppdrag av Region Uppsala  
och länets kommuner, stödjer FoU-S 
kunskapsbaserad verksamhetsutveck-
ling i länets socialtjänster. Mer om oss.   
Vid frågor/synpunkter på brevet, mejla: 
annie.palmgren@regionuppsala.se

Seminarier och kurser
Med starkare röst
Möter du patienter/brukare som vill  
vara med och påverka beroendevården?  
Tipsa om detta inspelade webbinarium 
som visar hur man kan gå till väga.

Attraktiva tjänster för undersköterskor
18/1. Webbinarum om att behålla och  
rekrytera kompetens i äldreomsorgen  
utifrån ett projekt på ett boende i Kniv-
sta. Se även FoU-S projektutvärdering. 

Informationsmöte om Första hjälpen  
till psykisk hälsa (MHFA) och vårens  
instruktörsutbildning
19/1. Hur blir jag instruktör och vad  
innebär uppdraget? (Anmälan öppnar 
snart till en instruktörsutbildning v.19.)

FoUU-Talk: Patient- och brukarmedverkan 
28/1. Karolina Mark berättar om länets 
arbete inom området och om sitt projekt.

Kalendarium för FoU Socialtjänst

Hej!  Vad har hänt sen sist?
Vässad kompetens hos brukarrevisorer
FoU Socialtjänst höll i november en fördjup-
ningsutbildning i intervjuteknik för brukar-
revisorer på Brukarrevisionsbyrån i Uppsala 
län (BRIU). En brukarrevision är en oberoende 
utvärdering som utförs av personer med egna 
erfarenheter av vård- och stödinsatser. Syftet  
är att utveckla och öka kvaliteten i verksam- 
heter utifrån ett patient- och brukarperspektiv. 
Läs mer och ta del av revisioner på BRIU.se

Konferens om tidiga samordnade insatser
Sedan 2020 har vi genom ett projekt stöttat 
utvecklingen i länet inom området tidiga 
samordnade insatser för barn och unga (TSI). 
Projektet avslutas vid årsskiftet och den sista 
större aktiviten blev en digital konferens med 
exempel på pågående TSI-arbeten i länet  
– ett riktigt fyrkerkeri av goda idéer, resultat 
och framtidstro. Hanna Röngren och Pernilla 
Ågård höll ihop programmet. Om du missade 
tillfället eller vill tipsa en kollega, titta i efter-
hand t.o.m. 20/12. (Därefter kontakta oss för tillgång.)  

Vetenskaplig handledare Pernilla och projektledare Hanna 2/12.
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Publikationer
Översyn av familjecentraler  
resulterade i ett ViS-dokument  
FoU-S har gjort en översyn av 
familjecentralerna och gav i  
höstas förslag på länsgemen- 
samma riktlinjer för styrning,  
organisering och finansiering.  
Förslaget har nu bearbetats av  
redaktionen för Vård i samverkan, 
ViS, och den 10 december fastställde 
tjänsteledningen HSVO riktlinjerna i  
form av detta ViS-dokument.

Forskningsartikel: Dokumentationens 
roll för klientskapande processer  
i äldreinriktat socialt arbete
Vår vetenskapliga handledare Maricel 
Knechtel har under de senaste två åren 
delvis varit i forskningens tjänst och är 
nu medförfattare till ovannämnda artikel 
som i veckan veckan publicerades  
i tidsskriften Sociologisk forskning. 
Utifrån en analys av socialtjänstens akter 
diskuteras här den betydelse bakgrund 

(inrikes eller utrikes född), 
kön och ålder har för hur 
biståndshandläggare 
motiverar sina beslut och 
hur insatstyper fördelas till 
äldre personer. 

Läs artikeln i Sociologisk forskning nr. 3.
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Årets eldsjäl för psykisk hälsa: Karolina Mark
Föreningen Hjärnkoll Uppsala län utser varje 
år Årets eldsjäl för psykisk hälsa. Priset går 
dels till en person från föreningslivet, dels till 
en representant från professionen som inom 
Uppsala län visat ett stort engagemang för 
området psykisk hälsa.

Priset för Årets eldsjäl inom professionen till-
delas i år FoU-S projektledare Karolina Mark 
med motiveringen att hon varit aktiv med att 
lära känna föreningar och med att utveckla 
brukarmedverkan i länet genom projektet 
Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län. 

– Från början tänkte jag att det handlar om 
rättigheter, säger Karolina. Sen har jag fått en 
förståelse för att det också handlar om verk-
samheternas behov.

Läs hela Hjärnkolls intervju.
Grattis!

Kurt Nyberg, ordförande Hjärnkoll Uppsala län, överlämnade priset.
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Familjecentraler 
i Uppsala län
Översyn av organisation, samordning och styrning 

FoU-S

2021

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård 
Region Uppsala i samverkan med länets kommuner

Med önskan om en frisk, säker  
och – för all del – fröjdefull jul ☺ 
Vi ses igen 2022! 
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