Forskare möter
praktiker
INBJUDAN OCH PROGRAM

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 helt digitalt.
21 oktober 2021

BAKGRUND OCH SYFTE
FoU Välfärd vid Region Gävleborg inledde 2002
en serie årliga konferenser 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 FoU
Hälsingland och Södertörns högskola. 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.

FVÄoLFÄU
RD

Årets
huvudföreläsare

Helén Olsson,
Lektor i socialt arbete,
Karlstads universitet
Praktikens behov av ökat
forskningsstöd

Forskare möter praktiker
PROGRAM 21 OKTOBER
8:30–8:45

Välkomnande inledning

8:45–9:15

Huvudföreläsare Helén Olsson:
Praktikens behov av ökat forskningsstöd

9:15–9:30

Paus

9:30–10:15

Fråge-/reflektionsstund om praktikens behov av ökat forskningsstöd med moderatorerna Kaj Gustafsson och Maria Eriksson

10:15–10:30

Paus

10:30–12:30

Parallella seminarieteman 1–4
– inklusive mindre chattgrupper och pauser

12:30–13:30

Lunchpaus

13:30–15:30

Parallella seminarieteman 5–7
– inklusive mindre chattgrupper och pauser

15:30–15:45

Sammanfattning och avslutning av dagen

PRAKTISKA UPPLYSNINGAR
Tid: Onsdag 21 oktober 2021, 8:30–15:45
Plats: Via Zoom.
Konferensen är gratis.
Information: Mark Magnuson, 026 – 62 91 34
fou.valfard@regiongavleborg.se

ANMÄLAN
Senast den 7 oktober 2021.

ANMÄL DIG HÄR
Zoomlänkar kommer att skickas ut
några dagar före konferensen

FVÄoLFÄU
RD

Forskare möter praktiker
TEMAN
TEMA 1 / kl. 10:30–12:30

TEMA 5 / kl. 13:30–15:30

Rundabordssamtal

Kompetensutveckling, validering och

Möjligheter och utmaningar som kommundokto-

livslångt lärande

rand och disputerad i praktisk verksamhet,
Eva Marie Rigné, Andreas Örnehag, Anette Wikblom
och Christina Nehlin Gordh

Yrkesresan – Erfarenheter från Göteborgs
regionen, Lena Freij
Branschvalidering synliggör yrkeskompetens

TEMA 2 / kl. 10:30–12:30
Förebyggande insatser

hos personliga assistenter, Marianne Andrén,
Annika Nilsson och Malin Söderberg

Intensivt motivationsarbete – fungerar det?

Utbilda sig som vuxen? Lotta Svensson och

Sören Vahlman

Jan Bäcklin

Hur fungerar Huskurage? Sara Skoog Waller
och Cecilia Vågberg. Så antiklimatisk.
Healthier Wealthier Families
– Från Glasgow till Melbourne till Sandviken,

TEMA 6 / kl. 13:30–15:30
Att stärka barnens röst i socialtjänsten
– möjligheter och utmaningar

Anna Sarkadi och Nina Johansson

Appen OmMej – ett redskap för att öka

TEMA 3 / kl. 10:30–12:30

Karin Tillberg Mattsson

Teknik i äldreomsorg

Morgondagens öppenvård – Från enkät till

Teknikcoachen – för ett digitalt självförtroende,

barnens delaktighet, Elisabeth Lindh och

verklighet, Martina Lindvärn

Ingela Hedblom och Adil Ugur

Resultat av familjebehandlande insatser ur

Hemtjänst och hemsjukvård på distans

barnets perspektiv, Maria Heimer

– vi testar nya digitala sätt att möta välfärdens
utmaningar! Mathilda Domeij
Stöd för implementering av teknik i
äldrevården – aspekter att sikta på,
Jeanette Eriksson och Jonas Christensen

TEMA 4 / kl. 10:30–12:30
Landsbygdsperspektiv på aktuella samhällsutmaningar
Arbetslivsinriktad rehabilitering vid lantgård
ur deltagarnas perspektiv, Jenny Höglund
Segregationen i en region utanför storstäderna:
vad beror den på och hur kan den motverkas?
Lotta Svensson och Mikael Vallström
Leva och låta dö? Dagboksanteckningar och
netnografi om ansvarstagande, landsbygdens
fördelar och samhällets resiliens,
Lotta Svensson och Mikael Vallström

TEMA 7 / kl. 13:30–15:30
Brukarinflytande för personer med
funktionsnedsättning
Vem får vara en förebild? Malin Lucchesi
Brukarstyrda brukarrevisioner
– ett pågående utvecklingsarbete i Gävleborg, Tord Fredriksen
Brukarinflytande och tjänstedesign vid
Jobbcentrum i Hudiksvall, Sofia Groth,
Helena Holm, Fredrik Nygren

Forskare möter praktiker
MER INFORMATION OM PRESENTATIONERNA:
Huvudföreläsare Helén Olsson, Lektor i socialt

TEMA 2 / kl. 10:30–12:30

arbete, Karlstads universitet, kl 8:45–9:15:

Förebyggande insatser

Praktikens behov av ökat forskningsstöd

Moderator: Bo Söderqvist

Helén Olsson är socionom och har arbetat över
tjugo år som socialsekreterare. Därefter disputerade hon i ämnet hälsovetenskap och har sedan år
2013 arbetat med utbildning inom ramen för våld i
nära relationer – både för yrkesverksamma och för
studenter inom högre utbildning. Helén har under
åren varit angelägen om att ha en nära kontakt
med verksamhetsfältet. Hon gör tillbakablickar och
nulägesreflektioner på socialt arbete och kommer
att beröra normbildning, trender och angelägna
utvecklingsområden i sin presentation.

Intensivt motivationsarbete - fungerar det?
Att motivera och samordna för klient och
handläggare inom ramen för en tvångsvårdsutredning. Framgångsfaktorer och hinder.
Ambulerande motivationsteamets uppdrag är
att under utredningstiden arbeta uppsökande,
samordnande och motiverande med personer
som är föremål för utredning enligt 7 § LVM
och 11:1 LVU (18-20 år).
Sören Vahlman, 1:e handläggare, utredningsenhet vuxen Välfärd Gävle

Fråge-/reflektionsstund kl. 9:30–10:15:

Hur fungerar Huskurage? En utvärdering av

Om praktikens behov av ökat forskningsstöd

våldspreventivt arbete i tre stadsdelar i Gävle

Moderatorerna: Kaj Gustafsson och Maria Eriksson

kommun
Huskurage är en våldspreventiv metod som
syftar till att öka kunskap om våld och väcka

TEMA 1 / kl. 10:30–12:30

civilkurage för att få fler att agera vid oro för

Rundabordssamtal

att någon far illa i sitt hem. Men hur fungerar

Möjligheter och utmaningar som kommundokto-

metoden? Cecilia Vågberg berättar om hur

rand och disputerad i praktisk verksamhet,

Gävle kommun arbetar med Huskurage för att

Moderator: Ann Lyrberg

förebygga och minska våld i nära relationer.

SKR:s perspektiv
Eva Marie Rigné, Forskning och utveckling, SKR

Sara Skoog Waller presenterar resultat från
en forskningsstudie som, vid införande av metoden i tre stadsdelar i Gävle, undersökt hur

Förvaltningschefens perspektiv

metoden Huskurage fungerar.

Anette Wikblom, förvaltningschef, Sandvikens

Sara Skoog Waller, Universitetslektor och Fil.

kommun

dr i Psykologi, Högskolan i Gävle

Kommundoktorandens perspektiv
Andreas Örnehag, Sandvikens kommun/Högskolan
i Gävle
Disputerad och praktiker
Christina Nehlin Gordh, socionom och docent i
medicin Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset,
Beroende- och neuropsykiatri

Cecilia Vågberg, Strateg social hållbarhet,
inriktning våld i nära relationer och våldsprevention, Gävle kommun

Forskare möter praktiker
MER INFORMATION OM PRESENTATIONERNA:
Fortsättning

Hemtjänst och hemsjukvård på distans – vi

TEMA 2 / kl. 10.30 – 12.30

testar nya digitala sätt att möta välfärdens

Healthier Wealthier Families – Från Glasgow till
Melbourne till Sandviken
Healthier Wealthier Families är ett arbetssätt som
länkar samman den allmänna barnhälsovården,
barnfamiljer med ekonomiska svårigheter och
den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Målsättningen med pilotprojektet har varit
att initiera ett mer förebyggande arbetssätt, för
att minska antalet barn som lever i fattigdom i
Sverige. I denna presentation vill vi visa de tidiga
intervjuresultaten från pilotprojektets deltagande
sjuksköterskor, familjer och ekonomiska rådgivare.
Vi vill också kartlägga nästa fas av arbetet efter att
ha fått finansiering för de kommande fyra åren.
Anna Sarkadi, Professor i socialmedicin,
Uppsala universitet
Nina Johansson, Forskningsassistent,
Uppsala universitet

utmaningar!
Ett pilotprojekt har genomförts inom hemtjänsten och hemsjukvården i Gävle kommun
där kunden lånat en platta för att testa hur
digital vård och omsorg kan gå till. Det har
exempelvis handlat om att skicka och ta emot
meddelanden, få tillsyn genom videosamtal
eller att olika hälsovärden genom tekniska
hjälpmedel automatiskt skickas till hemsjukvården för uppföljning. Syftet med projektet
har varit att undersöka om detta kan leda till
ökad trygghet och delaktighet för kund, minskad restid för medarbetare och därigenom
mer tid med kunderna. Detta som ett led i att
möta de demografiska utmaningarna. Lyssna
till de utmaningar och lärdomar vi tar med oss
från projektet.
Mathilda Domeij, Strateg digitalisering, Gävle
kommun
Stöd för implementering av teknik i äldre

TEMA 3 / kl. 10:30–12:30
Teknik i äldreomsorg
Moderator: Anna Jansson

vården – aspekter att sikta på
Att implementera teknik i äldrevården är en
komplex process. Presentationen kommer
att utgå från en modell som beskriver olika

Teknikcoachen

aspekter i implementeringsprocessen som

– för ett digitalt självförtroende,

behöver beaktas för att nå ett lyckat resultat.

Verksamhetsutvecklaren Ingela presenterar

Modellen är framtagen genom intervjuer med

uppstarten av Teknikcoacher samt deras roll

personal i äldrevården. De olika aspekterna

inom socialtjänstens verksamhet. Teknik-

beskrivna i modellen kommer att diskuteras

coachen Adil berättar om hur det gick till

och belysas med konkreta exempel.

när man började med digitala möten mellan

Jeanette Eriksson, Universitetslektor, Institu-

brukare och anhöriga på ett särskilt boende.

tionen för datavetenskap och medieteknik,

Ingela Hedblom, Verksamhetsutvecklare,

Malmö universitet

Bollnäs kommun.

Jonas Christensen, Universitetslektor, Institu-

Adil Ugur, Omvårdnadspersonal och teknik-

tionen för socialt arbete, Malmö universitet

coach, Bollnäs kommun

Forskare möter praktiker
MER INFORMATION OM PRESENTATIONERNA:
TEMA 4 / kl. 10:30–12:30

Leva och låta dö? Dagboksanteckningar och

Seminarietema: Landsbygdsperspektiv på

netnografi om ansvarstagande, landsbygdens

aktuella samhällsutmaningar

fördelar och samhällets resiliens

Moderator: Ann-Sofie Gustafsson

I mars 2020 påbörjade FoU Hälsingland en

Arbetslivsinriktad rehabilitering vid lantgård
ur deltagarnas perspektiv.
Det vardagliga samspelet mellan fysisk miljö,
sociala sammanhang och lantgårdsunderstödda aktiviteter visar sig vara av central betydelse
för deltagare i insatser förlagda i lantgårdsmiljö. Utrymme för självbestämmande och möjligheter att vara med djur visar sig främja deras
upplevelser av återhämtning och autenticitet.
Presentationen tar utgångspunkt i resultat
från en av delstudierna som är publicerade i
avhandlingen: Naturbaserade insatser i socialt
arbete: En studie av lantgårdsbaserade dagverksamheter med sociala mål från 2020.
Jenny Höglund, lektor i socialt arbete,
Karlstads universitet
Segregationen i en region utanför storstäderna: vad beror den på och hur kan den
motverkas?
Den segregation som förekommer i Gävleborg

dokumentation av hur pandemin påverkade
människors vardagliga liv och lokalsamhällen
i landsbygdskommunen Söderhamn. Ett år
senare, under våren 2021, har det insamlade
materialet analyserats ur ett hållbarhetsperspektiv. Resultatet publiceras i en artikel med
fokus på frågan om den enskilda medborgarens ansvarstagande under en samhällskris.
Analysen visar att det finns flera nivåer av
ansvarstagande och viktiga lärdomar att göra
vad gäller förståelsen för vad ett resilient samhälle är och kan vara.
Lotta Svensson, sociolog och forskare vid FoU
Hälsingland
Mikael Vallström, etnolog och forskare vid
FoU Hälsingland

TEMA 5 / kl. 13:30–15:30
Kompetensutveckling, validering och
livslångt lärande

ser till stora delar annorlunda ut än den som

Moderator: Ayse Taher och Mark Magnuson

förekommer i Sveriges storstäder. I en nyut-

Yrkesresan

kommen forskningsrapport från FoU Hälsing-

Göteborgsregionen har utvecklat Yrkesresan,

land beskrivs och analyseras i vilka avseenden

en strukturerad introduktion och kompetens

segregationen är annorlunda på landsbygden

utveckling för medarbetare inom den

och vad som kan göras för att motverka den.

sociala barn- och ungdomsvården. Satsningen

Bland annat lyfts civilsamhällets betydelse,

lanserades 2017 och väckte snabbt stor upp-

samhällsarbete i utsatta områden och lär-

märksamhet och blev mycket uppskattad av

centras roll. Slutligen diskuteras en möjlig

de anslutna kommunerna. I slutet av 2020

regional samverkansmodell för sociala inves-

erbjöd SKR alla kommuner att ansluta sig till

teringar, förebyggande insatser och minskad

ett nationellt genomförande av Yrkesresan och

ojämlikhet.

inte mindre än 242 av landets kommuner har

Lotta Svensson, sociolog och forskare vid FoU

tackat ja till erbjudandet.

Hälsingland
Mikael Vallström, etnolog och forskare vid
FoU Hälsingland

Forskare möter praktiker
MER INFORMATION OM PRESENTATIONERNA:
Fortsättning / TEMA 5

Utbilda sig som vuxen?

Syftet med Yrkesresan är att ge kvalitet i varje

Sociolog Lotta Svensson har intervjuat en

möte mellan socialtjänstens medarbetare och
invånare, stärka kompetens, arbetsglädje och
yrkesstolthet bland socialtjänstens medarbetare samt bidra till en kunskapsbaserad och
jämlik socialtjänst i hela landet.
Lena Freij, projektmedarbetare i Yrkesresan,

intressant bredd av människor - från tydligt
studie-ointresserade personer till ivriga högskolestuderande, 40 personer i åldern 22 till 52
år - om deras erfarenheter av, och tankar om,
att studera som vuxna. Detta kopplas till lokala
lärcentras möjligheter att utvecklas vidare för

Göteborgsregionen

att underlätta för människor att vilja och kunna

Branschvalidering synliggör yrkeskompetens

Lotta Svensson, sociolog och forskare,

hos personliga assistenter
Projekt ValidX, finansierat av Tillväxtverket
och Region Gävleborg, skapade grundläg-

fortsätta utbilda sig även som vuxna.
FoU Hälsingland
Jan Bäcklin, utredare,
Hälsinglands utbildnings förbund

gande yrkeskrav för yrket personlig assistent
i samverkan med regionala och nationella
aktörer inom branschområdet. Yrkeskraven

TEMA 6 / kl. 13:30–15:30

låg till grund för utveckling av en nationell

Att stärka barnens röst i socialtjänsten

branschvalideringsmodell där personers

– möjligheter och utmaningar

tidigare kompetenser kunde synliggöras och

Moderator: Bo Söderqvist

tillvaratas. Valideringen genomfördes i en
verklighetsnära miljö med stöd av It-teknik
vid Bollnäs folkhögskola och kompletterande utbildningsmoduler erbjöds vid behov för
att uppnå intyg för yrkesrollen. Högskolan
i Gävle medverkade i projektet bl.a. genom
att förankra yrkeskraven hos arbetsgivare i
hela landet samt följa validanderna under
projektet. Utifrån de yrkeskrav som framkom
sammanställdes en enkät som ska validitetsoch reliabilitetstestas om hur personliga
assistenter skattar sin kompetens.
Marianne Andrén, strateg, valideringsexpert,
Region Gävleborg, Validering Gävleborg
Annika Nilsson, docent, Högskolan i Gävle
Malin Söderberg, universitetsadjunkt,
magister i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle

Appen OmMej – ett redskap för att öka
barnens delaktighet
Genom appen OmMej är det tänkt att barn
ska kunna berätta sin egen historia, och att
deras inflytande i socialtjänstens utredningar
och insatser ska öka. Hudiksvall är en av
landets kommuner som provar att använda
appen. Vilka är erfarenheterna så här långt?
Elisabeth Lindh, socialsekreterare,
Hudiksvalls kommun
Karin Tillberg Mattsson, forskningsledare,
FoU Välfärd

Forskare möter praktiker
MER INFORMATION OM PRESENTATIONERNA:
Fortsättning / TEMA 6

organisationer och myndigheter göra för att

Morgondagens öppenvård - Från enkät till

ta till vara på erfarenheterna hos personer

verklighet
Hur säkerställer vi inom socialtjänsten att
de som kommer till oss får det stöd och den
hjälp de har behov av? Söderhamns öppenvård för barn och unga gjorde under februari
– mars 2021 en enkätundersökning som
vände sig till alla klienter som varit aktuella
under 2020. Resultaten var spännande att se
och i denna presentation får vi en liten inblick
i vad som framkom samt vikten av att man gör
något praktiskt av de resultat man får.
Martina Lindvärn, familjebehandlare,

med varierad funktionalitet och bidra till att
alla människor finns representerade och kan
vara förebilder.
Malin Lucchesi, medarbetare i Projekt Mindset
samt en deltagare från projektet
Brukarstyrda brukarrevisioner - ett pågående
utvecklingsarbete i Gävleborg
Ett sätt att använda sig av brukarinflytande i
verksamheternas förbättringsarbeten är att
jobba med kvalitetsuppföljningar. En form av
kvalitetsuppföljning är brukarstyrda brukar-

Söderhamns kommun

revisioner. Länsledningens utskott för psykisk

Resultat av familjebehandlande insatser ur

brukarrevisioner på ”fenomenet” SIP (sam-

barnets perspektiv
Inom ett forskningsprojekt vid Uppsala
universitet utformar vi indikatorer för att
mäta utfall av öppenvårdens insatser utifrån
ett barnrättsperspektiv. Genom att svara på
några frågor får barn skatta förändringar i
sin hemsituation. Avsikten är att stärka barns
delaktighet i familjebehandlande insatser och
mäta om insatsen är till hjälp för barnet.
Maria Heimer, docent, Statsvetenskapliga
institutionen vid Uppsala universitet

hälsa har beslutat att använda brukarstyrda
ordnad individuell plan). Uppdraget pågår just
nu och på seminariet får vi en presentation av
aktuellt läge.
Tord Fredriksen, utredare, Region Gävleborg,
m.fl.
Brukarinflytande och tjänstedesign vid Jobbcentrum i Hudiksvall
Vi ska berätta om hur Jobbcentrum Hudiksvalls kommun arbetar med människor som
står utanför arbetsmarknaden. Det började
med en förstudie kring brukarinflytande och
tjänstedesign som senare smittade av sig på

TEMA 7 / kl. 13:30–15:30
Brukarinflytande för personer med
funktionsnedsättning
Moderator: Oskar Andersson
Vem får vara en förebild?
Det är viktigt att personer med olika funktionaliteter syns, hörs och är förebilder för
andra. Hur skapar vi sammanhang där detta är
självklart? Hur kan civilsamhället, föreningar,

vårt dagliga arbete och hur vi idag arbetar
med projekt utifrån dessa idéer.
Sofia Groth projektsamordnare Jobbcentrum,
Hudiksvalls kommun
Helena Holm, individstödjare,
Hudiksvalls kommun
Fredrik Nygren, ungdomscoach/IPS-coach,
Hudiksvalls kommun

