
Forskare möter 
praktiker 2022

FoU Välfärd vid Region Gävleborg inledde 2002 en serie årliga konfe

renser om kunskapsutveckling inom socialt arbete, vård och omsorg. 

De senaste åren har perspektiven vidgats till att handla om områden 

inom regional utveckling och hållbar utveckling, i samarbete med 

Hälsinglands utbildningsförbund och Högskolan i Gävle. Avsikten är att 

stimulera till dialog och kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker. 

Vid årets konferens presenteras ett flertal olika utvecklingsarbeten och 

forskningsprojekt inom välfärdsområdet. Konferensen vänder sig till 

välfärdsintresserade forskare, praktiker, brukare och politiker.

BAKGRUND OCH SYFTE

FoU Välfärd, Region Gävleborg arrangerar  
i samarbete med Högskolan i Gävle och 
Hälsinglands utbildningsförbund en 
konferens om kunskapsutveckling inom 
välfärdsområdet. I år kommer konferensen 
att genomföras vid CFL i Söderhamn.
20 oktober 2022

INBJUDAN OCH PROGRAM

PROGRAM
Senast den 7 oktober 2022.

ANMÄL DIG HÄR
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https://link.webropolsurveys.com/S/11848E48EB9C2668
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PROGRAM 20 OKTOBER

PRAKTISKA UPPLYSNINGAR

Tid: Torsdag 20 oktober 2022, 8:30–15:30

Plats: Centrum För Flexibelt Lärande (CFL), Södra Järnvägsgatan 7, Söderhamn

Konferensen inklusive fika och lunch är gratis. 

Information: Mark Magnuson, 026–62 91 34

fou.valfard@regiongavleborg.se

8:30–9:00 Mingel och kaffe 

9:00–9:15 Välkomnande inledning

9:15–9:30 Paus

9:30–12:00 Parallella seminarieteman

12:00–13:00 Lunchpaus

13:00–15:00 Parallella seminarieteman 

15:00–15:30 Kaffe och Avslutning

TEMAN

Forskare möter 
praktiker 2022



Forskare möter praktiker

TEMAN

TEMA 1 / kl. 9:30–12:00

Att utbilda och behålla kompetens i arbetslivet

”Möt mig där jag är”. Vägen tillbaka: kvinnors före

ställningar om att återgå i arbete, samt deras hälsa 

och psykiska välbefinnande, efter en sjukskrivning 

för psykisk ohälsa, Åsa Hedlund 

Hållbarhet och självomsorg, Catharina Löf

Kraftsamling Gävleborg – för höjd utbildningsnivå, 

Lotta Svensson 

Att främja delaktighet – Yrkesroll, förhållningssätt 

och arbetsmiljö, Patrik Arvidsson och 

Oskar Andersson

TEMA 4 / kl. 13:00–15:00

Samhällsarbete och mobilisering  

av civilsamhället

Fältarbete – möjligheter och utmaningar, Helena 

Hedman, Stefan Sjöberg och Johan Sand

Framsteget – när civilsamhället vill hjälpa till,

Jofen Kihlström

Lokal mobilisering vid samhällskriser – exemplet 

skogsbränder, Maria Vallström och Erik Nilsson

Har medborgarna verkligen jämlika villkor? 

Lotta Svensson och Ingrid Nyström

TEMA 2 / kl. 9:30–12:00 

Att stödja personer utsatta för våld 

Utan mig är du helt ensam: kvinnors levda erfaren

heter av omgivningens och samhällets ensam

görande i spåren av mäns våld och eftervåld,

Sara Skoog Waller 

Samverkan våld i nära relation, Tord Fredriksen 

och Katarina Lundin

Lärares möten med elever som lever med heders

relaterade begränsningar och våld: Dilemman och 

strategier, Maria Vallström, Sara Högdin och Sara 

Helmersson

EVIN – ett nytt sätt att arbeta inom våld i nära rela

tioner, Elin Ullström

TEMA 5 / kl. 13:00–15:00 

Placerade barn och ungas hälsa   

Att lämna en placering i samhällsvård – En 

studie om ungas övergång från samhällsvård 

till vuxenliv, Mattias Bengtsson

Hälso och sjukvård för barn och unga i  

samhällets vård, Petra Jonvallen

Hälsoundersökningar för placerade barn i  

Gävleborgs län  ”besöket som ska ta igen alla 

de besök som inte blev av” Maria Eriksson

TEMA 3 / kl. 9:30–12:00

Öppna insatser till barn och unga

Trygghetscirkeln, en hälsofrämjande föräldraut

bildning, Maria Savela

Hur stödjer öppenvården våldsutsatta barn?

Eva Jonsson och Lotta Norell

Jag & min familj – till nytta för barnen?

Ann Lyrberg och Susanne Ångström Mer information om presentationerna:



Forskare möter praktiker

MER INFORMATION OM PRESENTATIONERNA:

TEMA 1 / kl. 9:30–12:00

Att utbilda och behålla kompetens i arbetslivet

Moderator: Ayse Taher

”Möt mig där jag är”. Vägen tillbaka: kvinnors före

ställningar om att återgå i arbete, samt deras hälsa 

och psykiska välbefinnande, efter en sjukskrivning 

för psykisk ohälsa.

Vi undersöker kvinnors föreställningar om att åter

gå i arbete, samt deras hälsa och välbefinnande, 

efter en långtidssjukskrivning för stressrelaterade 

besvär, depression eller ångest. Först ville vi ta 

reda på vad kvinnorna tänker om att återgå under 

sjukskrivningen. Sedan ville vi ta reda på vilken 

betydelse detta har för intentionen att återgå, 

men också för själva återgången och det psykiska 

välbefinnandet.

Åsa Hedlund, doktorand, Högskolan i Gävle

Hållbarhet och självomsorg

Självmedvetenhet kan stå för att på ett ansvarsfullt 

och moget sätt ta hand om sig själv och att i sin 

professionella yrkesroll agera på ett gott sätt. 

Finns det verktyg vi i människovårdande yrken kan 

använda oss av för att främja hållbarhet under hela 

arbetslivet? Vad säger forskningen om ett gott själv

ledarskap och betydelsen för den egna hälsan och 

att öka möjligheterna till att framgångsrikt behandla 

andra?  

Hur kommer vi hit? Vi går igenom betydelsen av att 

öva oss i att vara närvarande, övningar i att bli med

vetna om oss själva, uppmärksamma hur vi känner, 

tänker och handlar i mötet med den andre på ett 

nyktert, realistiskt och objektivt sätt.  

Catharina Löf, Fil.dr., Lektor & utbildningsledare för 

Kandidatprogrammet i socialt arbete med interna

tionell inriktning, Högskolan i Gävle, Akademin för 

Hälsa & Arbetsliv

Kraftsamling Gävleborg  

– för höjd utbildningsnivå

I projektet ”Kraftsamling Gävleborg – för höjd 

utbildningsnivå” samlas regionens lärcentra 

för att ytterligare utveckla utbildning för 

vuxna – tillsammans med övriga samhället. 

Kom och diskutera med oss vad som behövs 

och hur vi ska komma dit. Projektledare Lotta 

Svensson, FoU Hälsingland samt en represen

tant för lärcentra. 

Lotta Svensson, Sociolog, Forskare,  

FoU Hälsingland

Att främja delaktighet – Yrkesroll, förhållnings

sätt och arbetsmiljö.

Region Gävleborg står, tillsammans med några 

av länets kommuner, i startgroparna för en 

studie med syfte att undersöka hur personal 

på ex. särskilt boende ser på sin yrkesroll, 

delaktighet och förutsättningarna att utföra 

sitt uppdrag. Vad ligger till grund för denna typ 

av studie och vad den bidra med till berörda 

verksamheter?

Patrik Arvidsson, psykolog på vuxenhabilite

ringen och med.dr handikappvetenskap 

Oskar Andersson, utredare på FoU Välfärd och 

med.mag folkhälsovetenskap.

TEMA 2
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TEMA 2 / kl. 9:30–12:00 

Att stödja personer utsatta för våld 

Moderator: Bo Söderqvist 

Utan mig är du helt ensam: kvinnors levda erfaren

heter av omgivningens och samhällets ensamgö

rande i spåren av mäns våld och eftervåld

I kampen mot mäns våld mot kvinnor satsas stora 

resurser på ökad upptäckt av våld, men vad händer 

efter att våldet upptäckts? I många fall fortsätter 

våld långt efter att kvinnan lämnat våldsutövaren 

trots myndigheters kännedom om våldet. Sara 

presenterar en forskningsstudie som belyser hur 

kvinnors försök att frigöra sig och sina barn från 

våld möts av samhällssystem som bidrar till att 

våldet, ofriheten och isoleringen upprätthålls, samt 

vilka konsekvenser det har. Studien indikerar också 

att det inte behöver vara så komplicerat som det 

ofta påstås vara, att hindra mäns våld mot kvinnor 

från att fortsätta. 

Sara Skoog Waller, fil.dr. i psykologi, lektor vid 

Högskolan i Gävle

Samverkan våld i nära relation

Resultatet från en kartläggning av tvärsektoriell 

samverkan i Ljusdals och Sandvikens kommuner. 

Ett samarbete mellan Region Gävleborgs FoU 

Välfärd och Samhällsmedicin och en del i länets 

Kvinnofridssatsning.
 

Tord Fredriksen, FoU Välfärd,  

Region Gävleborg

Katarina Lundin, Samhällsmedicin,  

Region Gävleborg

Hedersrelaterat våld i skolan  

– dilemman och strategier

I den nya läroplanen skrivs arbete mot hedersre

laterat våld och förtryck in som ett nytt krav för 

lärare på alla nivåer, med varierande grad av 

detaljrikedom på respektive nivå. Vi har skri

vit ett kapitel i ett kommande läromedel för 

blivande lärare om vilka dilemman som kan 

uppstå och vilka strategier som används av 

skolpersonal för att hantera dessa svåra frå

gor. En del av materialet är insamlat i Gävle

borg och det består av intervjuer på två skolor 

i länet och följeforskning i ett tvärsektoriellt 

nätverk mot HRV, i en av länets kommuner.

Maria Vallström, FoU Hälsingland,  

Hälsinglands utbildningsförbund och  

Södertörns högskola.

Sara Högdin, lektor i socialt arbete,  

Högskolan i Halmstad

Sara Helmersson, lektor i socialt arbete,  

Högskolan i Halmstad

EVIN – ett nytt sätt att arbeta inom våld i 

nära relationer

Praktiska erfarenheter från Gävles nya enhet  

(enheten våld i nära relationer) som arbetar på 

ett helt nytt sätt.

Elin Ullström, Enhetschef, Enheten våld i nära 

relationer

TEMA 3 / kl. 9:30–12:00

Öppna insatser till barn och unga

Moderator: Karin Tillberg Mattsson

”Trygghetscirkeln, en hälsofrämjande föräld

rautbildning.”

Trygghetscirkeln är en föräldrautbildning som 

tillämpas både nationellt och internationellt, 

och det efterfrågas mer forskning i svensk 

kontext. Högskolan i Gävle, Svenska kyrkan 

MER INFORMATION OM PRESENTATIONERNA:

Fortsättning / TEMA 3
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TEMA 4 / kl. 13:00–15:00

Samhällsarbete och mobilisering  

av civilsamhället

Moderator: Kaj Gustafsson

Fältarbete – möjligheter och utmaningar

Starten av Sandvikens fältverksamhet har 

gett nya perspektiv. Vi berättar vad som har 

varit framgångsrikt och vad som har utmanat 

under de första åren av uppdraget. Vad säger 

forskningen om verkningsfullt samhällsarbete 

och social utsatthet, och vilka arbetsmetoder 

har fältverksamheten utvecklat utifrån detta?

Helena Hedman, enhetschef öppenvård och  

förebyggande, IFO Sandvikens kommun

Stefan Sjöberg, docent i socialt arbete,  

Högskolan Gävle

Johan Sand, gruppledare, IFO Fältverksam

heten Sandviken

Framsteget – när civilsamhället vill hjälpa till

FoU Välfärd har utvärderat de samverkans

effekter och mjuka värden som Sandvikens IF:s 

satsning Framsteget bidrar med i relation till det 

omgivande samhället. Genom dialog, intresse 

och nyfikenhet lyckas Framsteget bidra till 

social tjänsten, skolan och Sandvikens kommun.

Jofen Kihlström, FoU Välfärd,  

Region Gävleborg

Lokal mobilisering vid samhällskriser  

– exemplet skogsbränder

Hur mobiliserade lokalsamhällen vid skogs

bränderna 2018? Vad behöver förbättras inför 

kommande kriser? På vilka sätt behöver com

munity resilience stärkas av andra strukturer 

MER INFORMATION OM PRESENTATIONERNA:

och Gävle kommun har i ett nära samarbete utfört 

en kvalitativ studie som visar ett resultat på förbättrat 

föräldraskap och bättre hälsa hos föräldrar.

Maria Savela, universitetsadjunkt i  

folkhälsovetenskap, Högskolan i Gävle

Hur stödjer öppenvården våldsutsatta barn?

”Efter barnförhöret” är en modell för krisstöd i 

samband med att ett barn orosanmälts till social

tjänsten på grund av misstanke om att det är utsatt 

för våld. ”Tryggare barn” är en utbildning som syf

tar till att minska risken för våld mot barn genom 

att förebygga risksituationer och stärka relationen 

mellan barn och föräldrar. Vilka är erfarenheterna 

av att arbeta med dessa metoder? 

Eva Jonsson, familjebehandlare,  

Ovanåkers kommun

Lotta Norell, familjebehandlare,  

Bollnäs kommun 

”Jag & min familj – till nytta för barnen?”

Interventionen Jag & min familj vänder sig till fa

miljer där föräldrar har missbruksproblem och in

volverar barn och föräldrar samtidigt.  Interventio

nen utvärderas av Högskolan Dalarna i samarbete 

med FoU Välfärd Region Gävleborg och i semina

riet presenteras resultat från en intervjustudie om 

barns erfarenheter av programmet och konkreta 

exempel från praktiken i Hudiksvalls kommun.

Ann Lyrberg, socionom, utredare och projektledare 

vid FoU Välfärd, Region Gävleborg, Doktorand vid 

Högskolan i Gävle 

Susanne Ångström, familjebehandlare,  

Hudiksvalls kommun

 

Fortsättning / TEMA 4
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MER INFORMATION OM PRESENTATIONERNA:

vid omfattande samhällskriser? Projektet ”Mobi

lizing villages” som bedrivs av forskare vid Umeå 

universitet och Södertörns högskola, har Färila som 

ett av sina tre fall och kan nu presentera preliminära 

resultat. 

Maria Vallström, Forskare, utvärderare,  

Hälsinglands Utbildningsförbund

Erik Nilsson, Hälsinglands utbildningsförbund och 

Hovra Skogsbrandvärn

Har medborgarna verkligen jämlika villkor? 

Regionen har gjort en jämlikhetsutredning och 

Söderhamns kommun följer upp detta lokalt. FoU 

Hälsingland bidrar till fördjupning i detta arbete 

med att göra intervjuer med enskilda medborgare. 

Vi berättar om detta arbete och diskuterar vad vi 

hittills sett.

Lotta Svensson, Sociolog, Forskare,  

FoU Hälsingland

Ingrid Nyström, Programansvarig Inkludering och 

egenförsörjning, Söderhamns kommun

TEMA 5 / kl. 13:00–15:00

Placerade barn och ungas hälsa  

Moderator: Maria Eriksson

Att lämna en placering i samhällsvård – En studie 

om ungas övergång från samhällsvård till vuxenliv

Hur beskriver ungdomar sin väg från placering i 

samhällsvård till ett mer självständigt vuxenliv, hur 

ser de på sin framtid och hur hanterar de utma

ningar som de möter på vägen? 

Mattias Bengtsson, Socionom och Fil.dr. i socialt 

arbete, Högskolan i Gävle.

Hälso och sjukvård för barn och unga  

i samhällets vård. 

En utvärdering av den nu fem år gamla lagen 

om obligatoriska hälsoundersökningar för 

barn och unga som är föremål för samhällsvård.  

Utvärderingen som skett på uppdrag av riksda

gens socialutskott visar att lagens tillkomst inte 

fått genomslag. Alltför få hälsoundersökningar 

genomförs. Den psykiska hälsan, liksom mun

hälsan undersöks i mindre utsträckning än den 

kroppsliga hälsan och det finns geografiska 

skillnader när det gäller erbjudande om en häl

soundersökning. Flera iakttagelser som gjorts 

väcker nya frågor och inte minst tydliggörs 

viktiga utvecklingsbehov. 

Utvärderingen synliggör också de ojämnbördi

ga förhållanden mellan kommuner och regio

ner som finns när det kommer till implemente

ring av nya bestämmelser och lagar som berör 

båda huvudmännen – men också det stora 

engagemang som finns hos såväl kommuner 

som regioner i frågor som rör de placerade 

barnens och ungdomarnas hälsa! 

Petra Jonvallen, Forskningssekreterare, Fil.dr., 

Utvärderings och forskningssekretariatet vid 

Riksdagsförvaltningen   

Hälsoundersökningar för placerade barn i  

Gävleborgs län  ”besöket som ska ta igen alla 

de besök som inte blev av” 

Arbetet med hälsoundersökningar är en 

angelägen samverkansfråga. Hur går det med 

utvecklingsarbetet i vårt län? 
 

Maria Eriksson, socionom och verksamhets

utvecklare, FoU Välfärd, Region Gävleborg
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