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Sammanfattning 

FoU  i Sörmlands  (FoUiS) uppdrag är att stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik  inom 
kommuner och region, med syfte att erbjuda patienter och brukare insatser som bygger på bästa 
tillgängliga kunskap. 

Verksamhetsberättelse 2018 redovisar hur verksamhetens mål har uppnåtts för att bidra till 
kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning, främja och utvecklat former 
för inflytande och stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation i länet. 
Sammanfattningsvis har de flesta mål för 2018 uppnåtts. 

Bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning 

Inom området barn har arbete fortsatt med spridning av kunskap som Socialstyrelsen och andra 
myndigheter tar fram och som skapar förutsättningar för evidensbaserad praktik (EBP). 
Introduktionsprogram för nya socialsekreterare inom sociala barn‐ och ungdomsvården, stöd i 
verksamhetsnära systematisk uppföljning och analys vid användandet av systematiskt 
förbättringsarbete har genomförts under året.  

Inom området vuxna har arbete genomförts för att stödja kommuner och region vid 
implementering av nationella riktlinjer och kunskapsstöd, genomförande av SIP‐utbildningar, 
metodutbildningar och en nationell baskurs inom riskbruk, missbruk och beroende.  

Inom området äldre har arbete med att ge stöd och handledning i evidensbaserade arbetsmetoder 
för  förebyggande  arbete och personcentrerad  vård. Det har  genomförts  SIP‐utbildningar med 
inriktning  äldre.  Genomfört  olika  arenor  för  erfarenhetsutbyte  och  deltagit  i  olika  nationella 
nätverk för att sprida vidare kunskap i länet. 

Främja och utveckla former för inflytande  

FoUiS har bidragit till ökad förutsättning för delaktighet genom bl a användarinvolvering i FoUiS 
arbeten. Det innebär att med stöd av tjänstedesign som metod inspirera och motivera personal 
och ledning till brukar‐/patientinflytande för att utveckla en personcentrerad vård och omsorg. 
Nod för tjänstedesign har startat och workshops genomförts. Inom område äldre har arbete med 
att utveckla arbetsformer där den äldre/vuxna på ett självklart sätt är delaktig i planeringen av 
sin vård och omsorg.  

Stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation 

Inom samtliga områden som FoUiS deltagit i har samverkan med andra kunskapsmiljöer och andra 
FoU‐miljöer  initierats.  FoU‐välfärds  nationella  konferens, med  temat  Delaktighet  i  välfärden, 
genomfördes  i Eskilstuna. Forskning pågår  inom olika områden exempelvis  fallprevention med 
Otago‐app, delaktighetsmodellen och Flexitforskning.  

FoUiS  arbetar med  att  stärka  innovationskompetens  i  kommunerna  och  region.  Utbildning  i 
innovationsmodeller  med  tjänstedesign  som  metod  har  genomförts  och  drivits  av  nod  för 
tjänstedesign.  Inom  ramen  för  forskning kring Trygg och effektiv utskrivning har  tjänstedesign 
använts och drivits av tjänstedesignforskare som arbetar med Flexitforskningen.  

Arbeten pågår med att stödja användande av välfärdsteknik och digitalisering och olika former av 
aktiviteter till personal, brukare, anhöriga och medborgare har erbjudits. Nod för Välfärdsteknik 
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& digitalisering startar under hösten med uppdrag att stimulera och driva välfärdsteknikarbetet i 
länet.  

Förutsättningar för verksamheten 

Personal 

Kunskapsdelning är en återkommande punkt på dagordningen på arbetsplatsträffarna. Mål  för 
FoUiS medarbetare är att ha en ständig kompetensutveckling. Arbetsmiljön och arbetsklimatet 
följs upp systematiskt.  

Kommunikation  

En av de stora utmaningarna för FoUiS är informationsspridning och kontakt med verksamheter i 
kommuner och region. Under året har medarbetare arbetat med att öka kännedomen om FoUiS 
verksamhet,  exempelvis  genom  FoU‐dialoger  och  i möten med  verksamheterna  samt  genom 
publiceringen av aktuella händelser i FoUiS‐nytt, via en ny hemsida, via foldern Axplock från VB 
2017 och VP 2018–2020 samt via sociala medier, ex Facebook, YouTube och den nystartade FoU‐
podden.  

Miljö 

FoU  i  Sörmland  strävar  att  i  så hög  grad  som möjligt  välja ett miljövänligt  alternativ  gällande 
förbrukning av varor och vid val av resesätt. Istället för fysiska möten används i stor utsträckning 
Skypemöten eller videokonferensmöten. 

Ekonomi  

FoU i Sörmland redovisar ett underskott med 1070 tkr och det härrörs från lägre övriga intäkter. 
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Förkortningar 
 
NSV=Nämnden för samverkan kring Socialtjänst och Vård 
BGP=Beredningsgrupp Psykiatri 
BGB=Beredningsgrupp Barn 
BGÄ=Beredningsgrupp Äldre 
ANP = Arbetsgrupp Norra Psykiatri 
ASP = Arbetsgrupp Södra Psykiatri och funktionshinder 
AVP = Arbetsgrupp Västra Psykiatri 
ANF = Arbetsgrupp Norra Funktionshinder  
AVF = Arbetsgrupp Västra Funktionshinder 
ANÄ = Arbetsgrupp Norra Äldre 
ASÄ = Arbetsgrupp Södra Äldre 
AVÄ = Arbetsgrupp Västra Äldre 
ANB = Arbetsgrupp Norra Barn 
ASB = Arbetsgrupp Södra Barn 
AVB = Arbetsgrupp Västra Barn 
KVS = Kvalitets‐ och verksamhetsutvecklingsstaben 
AT= Arbetsförmedlingen 
FK = Försäkringskassan 
Forte = Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
SKL = Sveriges Kommuner och region 
STA=Social Technology Assessment 
BBIC= Barns Behov i Centrum 
DMO=Delaktighetsmodellen 
SIP = Samordnad Individuell Plan 
VP= Verksamhetsplan 
VB= Verksamhetsberättelse 
ÖJ = Öppna Jämförelser 
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 1. Inledning 

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och 
region. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper och är samma målgrupper som 
ingår  i Länsstyrgruppens uppdrag. Verksamheten  ingår  i uppbyggandet av att stärka  långsiktiga 
regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande delar av hälso‐ 
och sjukvården i Sörmland.  

2. Vision, verksamhetsidé och värdegrund 

2.1 Vision 

FoUiS vision är att  länets välfärdsaktörer erbjuder välfärdstjänster baserat på bästa  tillgängliga 
kunskap.  

2.2 Verksamhetsidé 

FoUiS är en resurs för hållbar utveckling av samverkan, kvalitet och kompetens i kommuner och 
region i Sörmland. FoUiS bygger broar mellan forskning och praktik.  

2.3 Värdegrund 

FoUiS fundament: Humanistisk människosyn, Lärande organisation, Flexibilitet, Innovation 

3. Verksamhetens uppdrag 

FoU  i Sörmland  stödjer utvecklingen av en evidensbaserad praktik  (EBP)  inom kommuner och 
region, med  syfte  att  erbjuda  patienter,  brukare  och  anhöriga  insatser  som  bygger  på  bästa 
tillgängliga kunskap. 

Det innebär att: 

 Bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning,  

 Främja och utveckla former för delaktighet, 

 Stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation  

4. Organisation 

Huvudman  för  FoUiS  är  Region  Sörmland.  Den  gemensamma  nämnden  för  samverkan  kring 
socialtjänst och vård (NSV) har driftsansvar för verksamheten. FoU‐styrelsen utövar den praktiska 
styrningen av FoU‐verksamheten. Länsstyrgrupp Närvård utser representanter till FoU‐styrelsen 
och ledamöterna väljs på tre års mandat. I FoU‐styrelsen ingår representanter från Länsstyrgrupp 
Närvård  som  socialchefer  eller  motsvarande  från  kommunerna,  divisionschef  psykiatri  och 
funktionshinder, samt en närvårdskoordinator från Region Sörmland. I styrelsen ingår även FoU‐ 
chef  för FoUiS, verksamhetschef  för Regionalt  stöd, avdelningschef  från Mälardalens högskola 
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(MDH), forskningshandledare för FoU‐centrum, enhetschef för 1PrimUS och sekreterarstöd från 
FoUiS ledningsgrupp. 

 

FoUiS verksamhet  leds av FoU‐chefen. Lokaler där verksamheten finns på Drottninggatan 16B  i 
Eskilstuna. 

5. Läshänvisning 

I Verksamhetsberättelse 2018 används beteckningen brukare för alla personer som är mottagare 
av tjänster eller ingår i socialtjänstens ansvarsområde eller angränsande hälso‐ och sjukvård.  

6. Bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och 
kunskapsanvändning 

FoUiS  bidrar  till  att  initiera  och  inspirera  till  kunskapsutveckling,  kunskapsspridning  och 
kunskapsanvändning.  FoUiS  arbetar med  att  skapa  forum  för  kunskaps‐och  erfarenhetsutbyte 
inom  och mellan  kommuner  och  region,  samt  olika  samverkansformer.  FoUiS  erbjuder  även 
metodstöd vid planering, uppföljning och utvärdering.  

FoUiS fortsätter spridning av den kunskap som Socialstyrelsen och andra myndigheter tar fram 
inom området och som är viktig  för att skapa  förutsättningar  för EBP  (Evidensbaserad praktik) 
inom området. 

                                                            
1 PrimUS ligger under regionen och arbetar tillsammans med högskolor och universitet, bland annat för att 
utveckla primärvården. 
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6.1 Gemensamt för alla områden 

FoUiS bidrar med att sprida information från nationell nivå, till exempel ny lagstiftning, nationella 
riktlinjer,  samt  kunskapsstöd  till  verksamheter  inom  socialtjänsten  och  hälso‐  och  sjukvården 
inklusive  tandvården  (barn‐  och  unga)  i  Sörmland.  Inom  alla  områden  sprids  information  via 
samverkansstrukturen, olika nätverk, möten och information på FoUiS hemsida.  Vid behov bidrar 
FoUiS vid implementering av nationella riktlinjer.  

FoUiS  arbetar  med  kompetenshöjande  aktiviteter,  metoder  för  samverkan  och  delaktighet, 
systematiskt förbättringsarbete och evidensbaserad praktik.  

FoUiS erbjuder samverkan och anhörigstöd, arenor för erfarenhetsutbyte, både mellan kommuner 
och region och mellan kommuner.  

Mål 2018 Uppföljning Resultat 2018 

FoUiS bidrar till att 
verksamheter 
känner till och 
använder metoder 
för systematiskt 
förbättringsarbete. 

Följa upp antal 
personer/verksamhe
ter som fått 
utbildning eller 
handledning. 

Utvärdera varje 
utbildning och 
handledning. 

Följa upp hur vi 
själva använder 
metoder för 
systematiskt 
förbättringsarbete. 

Utbildning i systematisk uppföljning har 
genomförts av SKL för ca 30 personer i länet.  
Regional nätverksträff i systematisk uppföljning 
(1 träff). 

 

Handledning i utvärdering av implementering av 
IBIC i Strängnäs kommun har genomförts. 

FoUiS medverkar i 
samverkansforum. 

Följa upp forum och 
aktiviteter som 
genomförts. 

Deltagit i BGB:s möten, Familjehemsnätverkets 
möten och BBIC‐möten i länet. 

Medverkat i arbetsgrupp lokalt programområde 
psykisk hälsa. Uppdraget har varit att ta fram 
förslag till Sörmlands programområde inom 
psykisk hälsa och har letts av regionen. 

Nutritionsrådet för samverkan och spridning 
angående nutrition har genomfört två 
inspirationsdagar (halvdagar) till kostombud och 
chefer på två platser i länet ca 100 deltagare.  

En kartläggning av nattfasta har genomförts på 
särskilt boende och inom regionen (för fjärde 
gången). Resultatet visar en förbättring där 
mediantiden är 11,5 tim och resultatet grundar 
sig på 2165 mättillfällen.  

Deltagit i möten inom Nätverket för design av 
hälso‐ och välfärdstjänster som drivs av SKL. 

Deltagit i Experio Lab Sveriges samordningsgrupp 
(se www. experiolab.se). Samordnings‐ gruppen 
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Mål 2018 Uppföljning Resultat 2018 

leder den nationella samverkan mellan sju 
regioner i arbetet med utveckling av 
användardrivet utvecklingsarbete och innovation 
inom hälso‐, sjukvård och social omsorg. 

Deltagit i nationella nätverket för e‐hälsa i 
kommunerna som drivs av SKL (4 träffar).  

Deltagit i nationella STA nätverket som drivs av 
SBU, (4 träffar 2018). Deltagit i CDUST nätverk 
där sex regioner ingår som samverkar inom 
Folkhälsoområdet, och tvådagars internat i 
Karlstad under 2018 (2 träffar) 

FoUiS bidrar till 
ökad kunskap om 
metoder som 
stärker samverkan 
och delaktighet.  

Följa upp arbete 
med 
samverkansarbete, 
antal deltagare på 
utbildningar ex. SIP, 
2DMO. Utvärdera 
utbildningar.  

Under ledning av Länsstyrelsens drogsamordnare 
har FoUiS deltagit i arbetsgrupp för framtagande 
av en regional ANDT strategi. Publicering skedde 
under hösten 2018.  

På uppdrag av Länsstyrgruppen tillsammans med 
representanter för socialtjänsten och BUP tagit 
fram överenskommelse om samverkansrutiner 
mellan socialtjänst och BUP för barn och unga 
med behov av barn‐ psykiatriska insatser placeras 
i familjehem/HVB.  

Deltagit i möten med SiS och Region Sörmland för 
att utveckla former för hur barn och unga som är 
placerade på SiS Lövsta ska få sina behov av 
hälso‐ och sjukvård inklusive tandvård 
tillgodosedda (2 möten).  

På uppdrag av Länsstyrgruppen planering av 
konferens Barn och unga med behov av komplexa 
insatser tillsammans med representant 
Länsstyrgruppen. Konferensen genomfördes 28 
november i Eskilstuna (ca 110 deltagare).  

Deltagit i styrgruppen för projekt kring hälso‐ och 
sjukvårdsinsatser för barn och unga som vistas på 
korttids inom LSS. 

Analyser av erfarenheter av DMO och resultat 
klart våren 2019. 

SIP‐kurs, inriktning vuxen, 2 dagar (ca 80 
deltagare) 

SIP‐kurs med inriktning Äldre, 2 heldagar (ca 65 
deltagare).  

                                                            
2 DMO=Delaktighetsmodellen, ett arbetssätt för att underlätta dialog mellan, i första hand. Personal och 
brukare inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen. 
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Mål 2018 Uppföljning Resultat 2018 

 NCA på ANF.  

FoUiS startade under 2018 upp Nod för 
tjänstedesign på uppdrag av Länsstyrgruppen. 
Nodens syfte är att stärka, vidareutveckla och 
inspirera länets aktörer till ökat användande av 
tjänstedesign för att stärka användarnas 
(brukares/patienters/medarbetares etc.) 
delaktighet samt samla de erfarenheter och 
kompetens som vuxit fram i länet. En del i noden 
för tjänstedesigns arbete under året har varit att 
arrangera nodträffar vilka erbjuder möjlighet till 
kunskapsfördjupning i form av föreläsning eller 
praktisk workshop samt erfarenhetsdelning 
mellan deltagarna i noden.  

FoUiS erbjuder 
arenor för 
erfarenhetsutbyte.  

Följa upp antal 
träffar och vilka som 
medverkat. 

Under hösten genomfördes en nätverksträff för 
verksamhetsnära chefer inom LSS. Ett tema som 
diskuterades var barn i korttidsverksamhet. 
Regionala träffar för LSS‐handläggare har 
genomförts 2018 (2 st) på tema kompetens och 
erfarenhetsutbyte.  

Regionala träffar för chefer inom FH har 
genomförts under året (2 st). Teman 
kompetensförsörjning, olika insatser enl LSS, 
erfarenhets‐ utbyte. 

Regional träff för utvecklare inom FH‐området 
har genomförts under året. Temat var 
implementering och metodutveckling.  

Administrativt stöd till IFO‐chefsnätverket som 
startade 2018 (4 träffar)    

SIP‐kurs med inriktning Äldre, 2 heldagar (ca 65 
deltagare).  

Nod för tjänstedesign har under året haft två 
nodträffar, maj (ca 30 deltagare) och i september 
(ca 50 deltagare). Träffarna har riktat sig till 
personer i verksamheter inom kommunerna och 
regionen med en roll som innebär att de aktivt 
kan bidra i utvecklingsarbete. Till den andra 
träffen i september bjöds även chefer och ledare 
in specifikt då temat fokuserade på ledarskap 
relaterat till utvecklingsarbete.  

FoUiS bidrar till 
ökad kunskap om 
en evidensbaserad 
praktik. 

Följa upp aktiviteter.  Konferens om Evidensbaserad praktik genomförd 
i oktober 2018 (ca 80 deltagare).   
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Mål 2018 Uppföljning Resultat 2018 

FoUiS bidrar till 
ökad kunskap om 
särskilt utsatta 
grupper t.ex. 
placerade barn och 
unga, barn med 
funktionsnedsättni
ng. 

Följa upp aktiviteter.  Se under rubrik 6.1   

Deltar i styrgruppen för projekt kring hälso‐ och 
sjukvårdsinsatser för barn och unga som vistas på 
korttids inom LSS. 

FoUiS bidrar i 
samverkan kring 
anhörigstöd. 

Följa upp aktiviteter 
t.ex. blandade 
lärande nätverk. 

Strategin för anhörigstöd i samverkan har 
presenterats till olika grupper ex berednings‐ 
grupper och arbetsgrupper för att implementera 
strategin i länet.  

FoUiS sprider 
kunskap och 
erfarenheter av 
projekt som vi är 
involverade i. 

Följa upp vilka 
projekt som spridits. 

Spridning av projekt genom presentationer till 
NSV, FoU‐styrelse, Länsstyrgrupp, 
beredningsgrupper. Spridning har också skett via 
FoUiS hemsida, FoUiS‐nytt och sociala media tex 

Facebook, FoU‐podden. 

Resultat av kartläggning och inventering av 
Välfärdsteknik har presenterats till NSV och 
Länsstyrgrupp för beslut. FoUiS fick uppdrag att 
utveckla och driva Nod Välfärdsteknik & 
digitalisering i länet. Nodens arbete startat under 
hösten 2018. 

Trygg & effektiv och Förändra radikalt; spridning 
av metod och resultat till verksamheter i 
Västmanland. Fyra workshops sammanlagt 240 
personer. Ett steg i Västmanlands 
implementering av nya riktlinjer för trygg och 
effektiv utskrivning. 

Rapport från projektet ”Trygg och Effektiv 
utskrivning ur ett patient‐ och närstående 
perspektiv” publicerades i oktober. (LM) 

Erfarenheter och kunskap från projektet ”Trygg 
och Effektiv utskrivning ur patient och 
närståendeperspektiv” samt arbetet med Nod för 
tjänstedesign har delats i frukostseminarium hos 
Helsingborgs FoU samt i forskarseminarium på 
Jönköping Academy.  

6.2 Barn‐ och unga 

FoUiS bidrar  till ökade  förutsättningar  för den sociala barn‐ och ungdomsvården bland annat  i 
enlighet med de mål som beskrivs i den regionala handlingsplanen.  
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FoUiS medverkar 
till att 
kommunerna kan 
erbjuda 
grundutbildning till 
de personer som 
tar uppdrag som 
jour‐ och 
familjehem åt 
socialnämnden. 

 

FoUiS har i samverkan 
med det regionala 
nätverket för 
familjehemsvård 
planerat och 
genomfört utbildning 
för utbildare av jour‐ 
och familjehem utifrån 
lokala behov. 

Socialstyrelsen har fått uppdrag att 
tillhandahålla utbildning och målet är inte 
längre aktuellt för FoUiS. 

FoUiS stärker 
kommunernas och 
regionens 
möjligheter att 
uppmärksamma 
försummade hälso‐ 
och sjukvårdsbehov 
samt 
tandvårdsbehov 
hos placerade barn 
och unga.  

FoUiS har erbjudit 
olika aktiviteter, t ex 
seminarier eller 
utbildningsinsatser, i 
syfte att öka 
kunskapen om 
placerade barns hälsa. 

I samarbete med 
representanter från 
verksamheterna 
reviderat länets 
samverkansrutiner 
utifrån nya stöd‐ 
dokumenten hälsa i 
det reviderade BBIC‐
materialet. 

Uppföljning av antalet 
placerade barnen som 
blivit undersökta 
enligt 3BBIC 
hälsoundersökning/ 
tandvårdsundersök‐
ning. 

Medverkat vid två utbildningsdagar för 
socialsekreterare i Eskilstuna kommun (45 
deltagare).  Samverkan med Hälsoval har 
genomförts utbildning i hälsoundersökningar 
för läkare inom primärvården.  

Tagit fram underlag för kartläggning av hur stor 
andel av placerade barn och unga som blir 
hälsoundersökta i anslutning till vård utanför 
det egna hemmet inleds.  

FoUiS bidrar till att 
öka 
förutsättningarna 
för att nya 
socialsekreterare 
ska kunna utföra 
sina 
arbetsuppgifter 
inom den sociala 
barn‐ och 

FoUiS har genomfört 
introduktionsprogram 
för nya 
socialsekreterare inom 
den sociala barn‐ och 
ungdomsvården. 

I dialog med MDH 
utifrån Social‐
styrelsens pågående 
regeringsuppdrag om 

Introduktionsprogram för nya socialsekreterare 
med introduktionsutbildning (28 deltagare) och 
yrkeshandledning för två grupper (15 deltagare) 
genomförts under året. Planerade att starta 
ytterligare introduktionsutbildning hösten 2018, 
men det var för få sökande.  

Genomfört kartläggning (enkätundersökning) av 
utbildningsbakgrund för anställda som berörs 
(se uppföljning av övergångsbestämmelser) 

                                                            
3 BBIC står för Barns behov i centrum 
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ungdomsvårdens 
myndighetsutövnin
g med god kvalitet 
och till minskad 
personal‐
omsättning.  

övergångsbestämmels
er i HSLF‐FS 2017:79, 
tagit fram underlag för 
utbildnings‐ insatser 
som motsvarar 
kommunernas behov 
av kompletterings‐
utbildning för de 
socialsekreterare som 
saknar 
socionomexamen. 

Fortlöpande dialog med MDH och kommunerna 
där FoUiS har bevakat frågan. 

6.3 Vuxna 

Inom område vuxna  samordnar FoUiS utvecklingsarbetet  för  förbättrat  stöd‐ och behandlings‐
insatser vid omhändertagande av berusade personer enligt överenskommelser.  

Mål 2018 Uppföljning Resultat 2018 

FoUiS samordnar 
4LOB‐arbetet  

Följa upp genomfört 
arbetet  

LOB‐arbetet avslutades under 2018, avslutande 
redogörelse har lämnats till Länsstyrgruppen.  

6.4 Äldre 

Inom området äldre  samordnar FoUiS de olika  råd  som  finns  inom  samverkansstrukturen och 
processledare för de olika råden finns inom FoUiS. 

Mål 2018 Uppföljning  

Processledare i 
samverkansråd 
inom fall, nutrition, 
palliativ vård och 
demens. 

Följa upp 
handlingsplaner inom 
respektive råd 

Genomfört möten med olika råden under året 
Startat upp nya fallpreventionsrådet december 
2018. 

 

7. Främja och utveckla former för delaktighet 

FoUiS  ska  tillsammans med  verksamheterna driva utvecklingen mot  en  individcentrerad  vård, 
omsorg och stöd. Det sker genom att delaktighet definieras och följs upp, genom handledning till 
verksamheterna och genom utbildning till personal. Individfokus skall ingå som en naturlig del av 
samtal och diskussioner på olika nivåer där FoUiS deltar, och vara integrerat i det förhållningssätt 
som FoUiS förmedlar.  

                                                            
4 LOB =Lagen om Omhändertagande av Berusade personer 
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Anhörigas delaktighet och personalens delaktighet är förutsättningar för  individcentrerad vård, 
omsorg och stöd. FoUiS stödjer verksamheters arbete med delaktighet ur ett brett perspektiv med 
fokus på brukare och patient.     

FoUiS strävar efter att information som sprids är användarvänlig och lättillgänglig och att individer 
med egen erfarenhet inkluderas när det är möjligt. 

7.1 Gemensamt för alla områden 

FoUiS driver utveckling mot mer individcentrerad vård och omsorg genom att öka kunskapen om 
individuell delaktighet och metoder för delaktighet, hos verksamheter, personal,  individen själv 
och anhöriga  

FoUiS  arbetar  med  att  öka  kunskapen  om  rätt  till  delaktighet  och  att  utveckla,  sprida  och 
implementera metoder för delaktighet på olika nivåer.   

FoUiS strävar efter att ta tillvara individers erfarenheter vid planering och genomförande av olika 
aktiviteter, samt att stimulera verksamheter till användardriven innovation.  

Mål 2018  Uppföljning  Resultat 2018 

FoUiS bidrar till 
ökade 
förutsättningar för 
ökad delaktighet. 

 

Utvärdering av 
aktiviteter som bidrar 
till ökade 
förutsättningar för 
ökad delaktighet t.ex. 
om forskningscirklar 
ökat kunskapen om 
barn och ungas 
delaktighet  

Följa upp delaktighet i 
SIP via SIP‐kollen. 

Delaktighet i SIP via SIP‐kollen som ej går att 
följa då det är för lite data registrerat. 

Publicerat FoU‐rapport om Forskningscirklar om 
barn och ungas delaktighet inom socialtjänsten 
‐ en nationell studie.  

Publicerat FoU‐rapport Stödsamtal till föräldrar 
med små barn‐ och där en av föräldrarna har 
beroende‐ problematik ‐ pilotprojekt.  

Nod för tjänstedesign har startats för att 
utveckla kunskap om, inspirera och främja 
användar‐ involvering och delaktighet i 
utvecklingsarbete (se under rubrik 6.1)  

FoUiS tar tillvara på 
erfarenhet och 
kunskap i relevanta 
sammanhang. 

Utvärdera aktiviteter.  Medverkan vid habiliteringsverksamhetens 
ungdomsråd för att prata om ungdomarnas syn 
delaktighet. Resultat: underlag för fortsatt 
arbete med delaktighet i SIP 

Vuxna personer med utvecklingsstörning har 
utarbetat intervjuguide för forskning om 
levnadsförhållanden.  

Seniorer och fysioterapeuter har deltagit i 
utvecklingen av en app (Otagoapp) som 
innehåller fallförebyggande träning. Resultat 
presenteras våren 2019. 

FoUiS bidrar till 
ökad 
metodkunskap hos 

Utvärdera aktiviteter.  Under SIP‐kursen med inriktning barn och unga 
har metoder för barns delaktighet tagits upp. 
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brukare och 
brukar‐
representanter. 

Handledning vid genomförande av 
Brukarrevision till Verdandi som genomförts i 
länsdelarna. 

Handledning av Brukarrevision äldre genomförd 
i Eskilstuna, Strängnäs och Katrineholm. 

FoUiS stimulerar 
och bidrar med 
metoder för 
brukarmedverkan. 

Följa upp aktiviteter 
t.ex. 
informationstillfällen, 
DMO  

 

 

 

Uppföljning av DMO pågår. Tre 
fokusgruppsintervjuer analyseras. Resultat 
redovisas våren 2019  

Nod för tjänstedesign har bildats (se rubrik 6) 
med deltagare som har erfarenhet av arbete 
med metoden eller som kommer att använda 
den i sin verksamhet. Workshop 1 genomförd 
våren (25 deltagare från kommuner och region), 
workshop 2 hösten (50 deltagare kommun o 
region).  Handlingsplan för det fortsatta arbetet 
har tagits fram. 

FoUiS stimulerar 
användardriven 
innovation. 

Följa upp projekt där 
användardriven 
innovation har 
använts som metod. 

Flexitforskning pågår som följer upp projekt där 
användardriven innovation används. Resultat 
har redovisats till Länsstyrgrupp och NSV. 
Publicerat FoU‐rapport Utskrivning eller 
hemgång? Att samverka personcentrerat 
genom tjänstedesign.  

Tvådagarsutbildning i Innovations‐ guiden i 
egen regi har hållits för 6 utvecklingsledare från 
Region Sörmland.  

FoUiS har tillsammans med projektparter från 
Oxelösund, Flen, regionen och akademin (MDH 
och LiU) beviljats Vinnovamedel för ett tvåårigt 
projekt att utveckla stöd för nyttiggörande av 
kunskap inom innovationsledning och 
organisering. Projektet inleddes i oktober och 
pågår till 2020. Projektet genomförs som en del 
i arbetet med Nod för tjänstedesign.  

8. Stimulera samverkan kring forskning, utveckling och 
innovation 

För områdena Barn och unga, samt Vuxna och äldre, driver och deltar FoUiS i utveckling av 
metoder och arbetssätt som stimulerar samverkan mellan kommuner och region. FoUiS 
medverkar också aktivt i samverkan med aktörer på regional och nationell nivå. Förutom egna 
forskningsledare knyts kontakt med andra forskare och lärosäten.  

FoUiS arbetar med att stärka innovationskompetensen inom kommunerna och regionen.   
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8.1 Gemensamt för alla områden 

FoUiS bidrar till samverkan genom att erbjuda arenor för möten mellan olika verksamheter för 
kunskapsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete.  

FoUiS  driver  och  deltar  i  relevanta  forsknings‐  och  utvecklingsprojekt  på  lokal,  regional  och 
nationell nivå.  

Mål 2018 Uppföljning Resultat 2018 

FoUiS bidrar till 
ökad innovations‐
kompetens.   

Följa upp utbildning i 
innovationsmodeller. 

Flexitforskning pågår och följer upp utbildning i 
användardriven innovation. Resultat redovisas 
2019. 

Nod för tjänstedesign har startats upp och två 
nodträffar har genomförts (se under rubrik 6.1) 

FoUiS stimulerar 
aktiviteter inom 
välfärdsteknik. 

Följa upp aktiviteter 
som är genomförda 
t.ex. tester av 
välfärdsteknikslösning
ar, inventering av 
välfärdsteknik. 

Kunskapsöversikt Elektrodress 

Utveckling av App Otago pågår 

Handledning genomförts av cykelprojektet med 
JDome Bike around Strängnäs. 

Nod för välfärdsteknik och digitalisering startat 
2018. Två möten med BGD under hösten.  

Projektrapport Sörmland aktiverar seniorer (SAS) 
publicerad ‐ Seniorer har testat digital teknik för 
att stimulera fysisk aktivitet.  

FoUiS medverkar i 
forskningsarbete 
inom relevanta 
områden. 

Följa upp pågående 
och genomförda och 
forskningsprojekt ex 
forskningscirklar. 

Populärvetenskaplig sammanfattning av artikel 
äldres syn på att vara omsorgsberoende som är 
publicerad i vetenskaplig tidskrift.  

Artikel livskvalitet accepterad för publicering i 
vetenskaplig tidskrift. Samverkan med Uppsala 
Universitet och personer med 
utvecklingsstörning. 

Forskningsplan, Delaktighet vid SIP framtagen. 
Doktorandprojekt med handledning påbörjat 
under hösten 

Forskningsprojekt Otagoapp pågår.  

Analys, tolkning o artikelmanus för projekt 
Hälsofrämjande gruppbostad pågår. Resultat klart 
våren 2019. 

Pågående studie för att få kunskap om vilka 
riskfaktorer som är förknippade med 
fallrelaterade skador bland personer över 70 år 
som bor i CDUST området (Liv & Hälsa data) 

I samverkan med forskare från Linköpings 
universitet, Karlstad universitet och centrum för 
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klinisk forskning Sörmland har ett bokkapitel om 
tjänstedesign och personcentrerad vård skrivits 
och publicerats (online 29 dec 2018, publikation 
fysiskt under 2019), ”Service Design as a 
Transformational Driver Toward Person‐Centered 
Care in Healthcare”.  

FoUiS medverkar i 
regionalt och 
nationellt 
utvecklingsarbete 
inom relevanta 
områden. 

Följa upp genomförda 
och pågående 
utvecklingsarbeten 
t.ex. revidering av 
program, 
handlingsplaner, 
rutiner. 

En utvecklingsledare inom FoUiS är ledamot i FoU 
Välfärds styrelse.  

Planerade och genomförde 2018 års Nationella 
FoU Välfärds konferensen med temat Delaktighet 
i Välfärden den19 –20 september i Eskilstuna. 
120 personer deltog. Utvärderingen visade att 
deltagarna var mycket nöjda med konferensen. 

Deltagit i nationellt nätverk Funktionshinder och 
nationellt nätverk för DMO. 

Handledning av samverkansprojekt (FK, AF, AG, 
VC).  

Handledning av "Cykelprojektet", med jDome 
Bike around, i Strängnäs med syftet att stimulera 
till motion för personer med funktionsned‐
sättning har genomförts under hösten 2018  

Medverkan vid SKL:s arbete med att utveckla 
rutinkollen – SIP, ett verktyg för egenkontroll i 
verksamheten kring det egna SIP‐arbetet.  

Deltar i styrgrupp för projekt om säker hälso‐ och 
sjukvård för barn och unga som vistas på 
korttidsboende LSS. 

Tillsammans med representanter för 
Länsstyrelsen i Södermanland och Region 
Sörmland kartlagt kvinnofridsaktiviteter inför 
länets 

Ansökan till SKL om medel för kvinnofridssatsning 
genomförd och beviljad, arbetet fortsätter enligt 
inlämnad genomförandeplan till SKL. Medverkan 
nationellt nätverk barn och unga – SKL.  

Medverkan nationellt nätverk missbruk och 
beroende (MILK) ‐ SKL  

Medverkan nationellt nätverk systematisk 
uppföljning – SKL. 

Spridning av flera projekt till NSV, FoU‐styrelse, 
Länsstyrgrupp, beredningsgrupp samt via FoU 
nytt, social media, FoUiS‐podd.  
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Medverkat i Fortes referensgrupp i framtagande 
av forskningsstrategin 

Medverkar i Experio Lab Sverige samverkan (se 
www.experiolab.se) samt SKL:s Nätverk för 
design av hälso‐ och välfärdstjänster. 

FoUiS medverkar 
till fortsättning av 
inventering av 
välfärdsteknik.  

Följa upp 
inventeringen.  

Nod för välfärdsteknikdigitalisering startat 2018 
och FoUiS driver arbetet med noden i samverkan 
med Hjälpmedelscentralen.  och BGD. 

  

9. Förutsättningar för verksamheten 

9.1 Mål för medarbetare på FoUiS 

FoUiS  arbetar  aktivt med  intern  samverkan  och  kunskapsutbyte.  I  syfte  att  vara  en  lärande 
organisation  och  få  kompetenta  och  engagerade medarbetare  kommer  kunskapsdelning  och 
feedback mellan medarbetarna och chefen att vara fokus under de kommande verksamhetsåren. 
Kunskapsdelning  är  en  återkommande  punkt  på  dagordningen  på  arbetsplatsträffarna.  Det 
inbegriper  analys,  tolkning  och  återkoppling  samt  utvärdering  av  insatser  som  gjorts.  Både 
spontan kunskapsdelning och planerade utbildningstillfällen av föredragskaraktär ges utrymme. 
Mål för FoUiS medarbetare är att ha en ständig kompetensutveckling.  

Mål 2018 Uppföljning Resultat 2018 

Vi har kännedom 
om varandras 
uppdrag och 
därmed en 
helhetssyn. 

Följa upp uppdrag som 
vi samverkat kring 
internt. 

Beskrivning av FoUiS olika professioner och 
uppdragsbeskrivningar med uppföljning. 

Fem nya medarbetare är anställda under 
hösten 2018. En introduktionsplan för deras 
uppdrag är framtagen. 

Vi har hög 
kompetensnivå. 

Följa upp fortbildning 
och intern utbildning 

Följa upp individuella 
kompetensutvecklings
planer. 

Intern fortbildning följs upp på APT och i 
medarbetarsamtal.  

Kompetensutvecklingsplaner följs upp i 
medarbetarsamtal.  

Intern introduktion till tjänste‐ design 
genomfördes under året. 

Vi tar tillvara 
varandras kunskap 
och erfarenhet 
genom ett 
systematiskt 
arbetssätt. 

Följa upp och 
utvärdera 
arbetsmetoder 
internt. 

Rutiner, manual för utvärdering av FoUiS 
insatser utarbetad.  

Manual för FoUiS olika dokument utarbetad. 
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Mål 2018 Uppföljning Resultat 2018 

FoUiS har en god 
arbetsmiljö och ett 
gott arbetsklimat. 

Följa upp hur vi 
arbetar systematiskt 
med arbetsmiljön. 

Följer regelbundet upp arbetsmiljön på APT. 

9.2 Mål för kommunikation 

Att öka kännedomen om FoUiS bland medborgarna i regionen och erbjuda tydlig information om 
vad FoUiS står för och vilka aktiviteter som erbjuds, samt sprida  information om FoUiS projekt 
nationellt.  
 
I syfte att stärka FoUiS varumärke som en trovärdig samarbetspartner ska FoUiS öka 
kännedomen om den verksamhet som bedrivs både på lokalplanet, regionalt och nationellt. Ett 
medel är att genom FoU‐dialog öka kommunikationen mellan kommunernas socialtjänst och 
FoUiS. På nationell nivå sprids kunskap om FoUiS muntligt vid konferenser och seminarier samt 
skriftligt genom rapporter och artiklar.   
 

Mål 2018 Uppföljning Resultat 2018 

Ökad kännedom om FoUiS 
hos vår primära målgrupp 
(personal och chefer inom 
kommuner och Region 
Sörmland). 

Genom att se närvaro på 
vår hemsida, sociala media, 
och ev uppföljning av 
nyhetsbrevet. 

Ny hemsida publicerad i juli, 
framtagen med användar‐ 
medverkan. En ökning av följare på 
Facebook från ca 400 till över 600 
och ett ökande antal lyssnare på 
FoU‐podden tyder på att allt fler tar 
till sig information som sprids via 
dessa kanaler. 

Spridning av information om FoUiS 
har skett både lokalt och nationellt 
via nationella nätverk och länets 
samverkansstruktur samt via FoU 
Välfärd. Spridning har också skett via 
FoUiS hemsida, FoUiS‐nytt och 
sociala media bl.a. Facebook, 
YouTube och FoU‐podden 

Ökad kännedom om FoUiS 
hos allmänheten i 
Sörmland (samt finansiärer 
och uppdragsgivare). 

Genom att se hur mycket vi 
nämnts/blivit omskrivna i 
lokala media. 

FoUiS blivit omnämnda i bl.a. 
lokalradion och Dagens medicin. 

Väl fungerande kanaler för 
spridning av inbjudningar 
och dylikt. 

Genom vår årliga 
utvärdering av våra 
utbildningar ser vi om rätt 
personal har gått 
utbildningen. 

Utvärdering av 2017 år FoU‐
aktiviteter genomförd och 
dokumenterad. Resultat visade att 
deltagarna var mycket positiva till 
FoU aktiviteter. Resultatet av 
utvärderingen redovisad till NSV, 
FoU‐styrelse och Länsstyrgruppen.  
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Mål 2018 Uppföljning Resultat 2018 

Att genom kontinuerlig 
dialog med kommuner och 
region få återkoppling om 
behov och utmaningar. 

Följa upp FoU‐dialog som 
genomförts. 

FoU‐dialog genomförd i fyra 
kommuner under 2018. Uppföljning 
av FoU‐ dialog redovisades för FoUiS 
styrelse som gav inriktning till VP 
2019–2021. 

Att öka kännedomen om 
FoUiS och vår verksamhet 
nationellt. genomförs 
FoUiS genomför 2018 en 
nationell FoU‐konferens. 

Följa upp aktiviteter som 
genomförs. 

Medverkat i FoU‐välfärds nationella 
dialogmöte under våren. 

FoUiS planerat och genomfört den 
nationella FoU konferensen 19–20 
september 2018 i Eskilstuna. 
Utvärdering visade att deltagarna 
var mycket nöjda med konferensen. 

Medverkat i Fortes referensgrupp 
för framtagande av Fortes 
forskningsstrategi. 

9.3 Mål för Miljö 

FoUiS bedriver ett hållbart och långsiktigt miljöarbete i syfte att minimera belastningen på 
miljön  

Vi väljer tåg eller buss när det är praktiskt genomförbart och i tredje hand miljöbil – vanlig bil 
används när de tidigare alternativen inte är möjliga eller ekonomiskt försvarbara. Flygresor sker 
endast, när det är praktiskt omöjligt att resa på annat sätt. När så är möjligt promenerar eller 
cyklar vi. 

Vid konsumtion har FoUiS strävat efter att konsumera med miljötänk genom att försöka minska 
antalet utskrifter och ekologiska produkter. Vi sorterar våra sopor. 

Övrigt Vi släcker lampor och stänger av datorer när vi inte är på kontoret. 

9.4 Mål för Ekonomi 

FoU‐verksamheten har stabil ekonomi med ändamålsenlig användning av resurser. 

Ekonomiska förutsättningar 
FoUiS är delvis en medlemsfinansierad verksamhet. Medlemsavgiften baseras på invånarantalet i 

kommunerna och regionen i november året före budgetåret och uppgår till sex kronor per in‐

vånare för kommunerna och fyra kronor per invånare för regionen. Medlemsavgifter har också 

erhållits genom Regionförbundet Sörmland som ett stöd, 2018. Utöver medlemsfinansiering 

söker FoU i Sörmland medel från olika forskningsinstitut och andra aktörer som har medel för 

utveckling av välfärdstjänster. FoU i Sörmland strävar efter att hålla nere kostnaderna samtidigt 

som det måste finnas en bred kompetens för att klara uppdraget. Ett exempel på detta är 

tjänsteköp från olika huvudmän. 
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Eget kapital 
FoUiS har sedan 2008 balanserade medel. Det är medel som förts över mellan åren från ett 

tidigare statsbidrag som verksamheten avser att använda under flera år. I samband med bokslut 

2017 kommer dessa balanserade medel att föras över till eget kapital. Det egna kapitalet ökar 

eller minskar sedan varje år med årets resultat. De medel som FoUiS hade med sig in till 

regionen 2015 har lagts i eget kapital och det är ganska stort plus 2018.  Detta görs för att FoUiS 

ska redovisas enligt de principer som gäller för god redovisningssed. Viktigt att understryka att 

FoUiS eget kapital tillhör länets 10 huvudmän. 
 

Finansiering efter regionbildning 

FoUiS behöver en långsiktigt hållbar lösning på finansieringen för att utgöra stöd i utvecklingen 

av evidensbaserad praktik i socialtjänsten och angränsande hälso‐ och sjukvård och stödja 

utvecklingen av samverkan mellan huvudmännen. FoUiS kommer fortsättningsvis vara 

medlemsfinansierad verksamhet, där regionen och kommunerna går in med finansiering.  

Under 2019 behöver det tas fram förslag på hur FoUiS ska finansieras långsiktigt. 

Bokslut 2018 
 

 
Tabell: Resultat 2018 FoUiS 

 

FoU i Sörmland redovisar ett budgetunderskott med ‐1 070 tkr för 2018. Årets underskott beror 

på lägre intäkter jämfört med budgeterat. FoU i Sörmland har sedan tidigare ett balanserat eget 

kapital med ca 16,8 mnkr vilket var planerat att nyttjas för att balansera årets underskott. 

 

Tjänsteköp/inhyrd personal/konsultarvode redovisar kostnader med 548 tkr för 2018. 

Värden

Resultatslag Resultatgrupp Utfall 2018 Budget 2018 Diff Tkr

Verksamhetens intäkter Övriga intäkter   9 486   10 900 ‐  1 414

Verksamhetens intäkter Summa   9 486   10 900 ‐  1 414

Verksamhetens kostnader Personalkostnader ‐  8 618 ‐  8 850    232

Köpt verksamhet ‐   5 ‐   5

Lokalkostnader ‐   358 ‐   400    42

Övriga kostnader ‐  1 575 ‐  1 650    75

Verksamhetens kostnader Summa ‐  10 555 ‐  10 900    345

Totalsumma ‐  1 070     ‐  1 070


