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Inledning 

Verksamhetsplan 2020 inom ramen för FoU-avtalet mellan länets fem kommuner och Region Blekinge, för 

kommunens socialtjänst och angränsande områden inom hälso- och sjukvård. Aktiviteterna i verksamhets- 

planen har utarbetats utifrån det övergripande syftet i FoU-avtal 2020 ”att länets kommuner och Region 

Blekinge ska erbjuda patienter, brukare och anhöriga insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap” (§3).  

 

En viktig uppgift för FoU är att genom att överbrygga gapet mellan teori och praktik bidra till att länets 

invånare ska få tillgång till bästa möjliga hälsa, vård och omsorg. FoU kan ge stöd till aktuella utvecklings-

satsningar i verksamheterna genom exempelvis samordning, omvärldsbevakning, kartläggning och 

utvärdering. Vi tar tillvara resurser och befintliga projekt inom Blekinge kompetenscentrum (BKC) för 

forskning och utveckling av gemensamma områden. Utöver specifika aktiviteter i verksamhetsplanen, ingår 

basverksamhet såsom omvärldsbevakning och FoU-dialoger och därutöver förutsätts kompetensutveckling. 

 

I verksamhetsplanen omnämns FoU-cirkel som metod.  En FoU-cirkel är en arbetsgrupp med ett specifikt 

syfte och mål för att exempelvis planera studier, utvecklingsarbeten eller frågor som behöver förankras i 

forskning och praktik. Till FoU-cirkelns arbete kan stödresurser som bibliotekarie, statistiker, ekonom ingå 

när det behövs. 

 

I verksamhetsplanen redovisas först resursfördelningen för innevarande år och hur fördelningen planeras 

inför 2020. Därefter återfinns pågående och planerade aktiviteter inför 2020 och förslag till beslut. 
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Resursfördelning 

Redovisning av budget och resurser för 2019 

 

Funktion 
Sysselsättningsgrad 

FoU-avtalet 
Område Nuvarande innehavare 

FoU  100 % (lägre % tom) Stöd till alla områden Anna Andersson  

FoU utvecklingsledare 80 % Individ och Familjeomsorg Helene Sjöblom Andersson 

FoU-strateg 100 % Funktionshinder Anette Brantmark 

FoU-strateg 100 % Individ och Familjeomsorg Birgitta Nilsson 

FoU-strateg 100 % (80 % feb-juli) Psykisk hälsa Ulrika Harris 

FoU-strateg  100 %, from 1/10 2019 Äldres hälsa  Venera Ujkani  

FoU-ledare 100 %, from 1/10 50 % Psykisk ohälsa Björn Persson  

FoU-ledare 
65 % jan -sept 

25% okt-dec 

Äldres hälsa, 

Funktionshinder 
Cecilia Fagerström 

FoU-ledare 20% Vetenskapligt stöd Danilo Garcia 

Löner t o m okt  

Drift 
3 400 tkr 

Resor, material, etc. 

Lokaler, utrustning 

Administration 

 

Överförda medel från 2018   690 tkr   
Reserverade bl. a för 

tjänsteköp CF  2018 

Medel som överförs till 

2020 
   

 

Planering av budget och resurser för 2020 
 

Resurser tkr Huvudsaklig inriktning  

FoU-assistent 1,0 

5 040 tkr 
Kommunal socialtjänst och angränsande områden inom 
hälso- och sjukvård såsom Individ och Familjeomsorg, 
funktionshinder, psykisk hälsa och äldres hälsa. 

FoU utvecklingsledare 1,0 

FoU-strateg 4,0 

FoU-ledare 1,0 

Doktorand 0,15 125 tkr Aktiviteten stillasittande och fysisk aktivitet 

Förbättringshandledare 
0,20 i två månader 

25 tkr  

Drift 257 tkr Resor, material, etc. Lokaler, utrustning, administration 

OH 287 tkr  

Överförda medel  Ev. FoU medel som överförs från 2019 

Total kostnad 5 734 tkr  

FoU-avtalsgrupp är bemannat enligt följande: FoU-assistent Anna Andersson, FoU utvecklingsledare Helene 

Sjöblom Andersson, FoU-strateg Anette Brantmark, Birgitta Nilsson, Ulrika Harris och Venera Ujkani 

(vikarie). FoU-ledare Björn N Persson (vikarie) och Cecilia Fagerström. 

Doktorand Kristina Borén (avd. chef rehabcenter).  

Förbättringshandledare extern resurs. 
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Aktiviteter 

Regionala samverkans- och stödstrukturen 
Målgrupp: Kommunens socialtjänst och angränsande områden inom hälso- och sjukvård. 

Beskrivning: Medverkan i SKL:s nationella nätverk inom ramen för Regionala samverkans- och 

stödstrukturernas (RSS). Stödstrukturerna i regionerna är tänkta att vara utformade utifrån förutsättningarna i 

socialtjänstens verksamhet - till nytta för brukarna, kunna försörja kommunerna och regionernas 

verksamheter med ett praktiskt verksamhetsstöd, medverka till att skapa förutsättningar för en 

evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård, vara en arena för lokala och 

regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet, vara en dialogpart gentemot den 

nationella nivån i respektive län. 

 

Uppdraget i ett kommande partnerskapsavtal för regional samordning i Blekinge är betydligt mer omfattande 

än vad som kan upprätthållas inom nuvarande ram för FoU-verksamheten. 

Syfte: Samverkan, stöd och lärande mellan regioner, kommuner och nationell nivå.  

Metod: Samordning och/eller deltagande i nationella och regionala nätverk.  

Kontaktperson: Birgitta Nilsson och Helene Sjöblom Andersson 

Genomförande RSS, Nationellt SKL-nätverk  

• Samordna nätverksmöten inom ramen för RSS regionalt* 

• Förutsättningar för Yrkesresan – ett regionalt introduktions och 

kompetensprogram för personal i socialtjänstens myndighetsutövning 

och inledningsvis gällande barn och unga. 

• Tillsättning av utvecklingsledare för Kvinnofridsatsningen samt 

återrapportering av 2019 års aktivitet och rekvirering av medel för 2020. 

• Utse representant för nationellt nätverk för regionalt stöd för frågor inom 

äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. 

• Kommunicera information och aktiviteter mellan lokal och nationell nivå 

inom ramen för RSS 

• Medverka i nätverket för regionalt stöd i uppföljning och analys 

• Medverkan i nätverket för den sociala barn och ungdomsvården (BoU) 

• Medverka i SBU:s Metod-nätverket för socialtjänst/LSS 

 

Förslag till beslut Att fortsätta pågående arbete inom den regionala samverkans- och stödstrukturen 

i enlighet med beskrivning. 

*Regionala nätverksmöten för representanter i socialchefsnätverket, NSKs, BoU, funktionshinder, äldre, MILK och 

kvinnofridssatsningen. 
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Nätverksarbete inom den sociala barn och ungdomsvården 
Målgrupp: Kommunens socialtjänst och angränsande områden inom hälso- och sjukvård. 

Beskrivning: Nätverken är forum för information- och erfarenhetsutbyte och ett viktigt stöd i arbetet med 

kunskapsutveckling och förbättringsarbete.  

Syfte: Samverkan, stöd och lärande mellan regioner, kommuner och nationell nivå.  

Metod: Samordning och/eller deltagande i nationella och regionala nätverk med inriktning mot den sociala 

barn och ungdomsvården.  

Kontaktperson: Helene Sjöblom Andersson och Birgitta Nilsson 

Genomförande • Regionalt BBIC-nätverk för Blekinge i samverkan med Cura 

Individutveckling 

• Nationellt BBIC-nätverk, Socialstyrelsen 

• Familjehemsutbildarnätverk i samverkan med Region Kronoberg och 

Kalmar 

• Familjehemshandläggarnätverk i Blekinge 

• Nationellt BoU-nätverk, SKL 

• Nationellt nätverk - Tidiga samordnade insatser 

• Forskarnätverk RISCY, Linnéuniversitetet 

 

Förslag till beslut Att fortsätta pågående aktivitet avseende deltagande i nätverk inom den sociala 

barn och ungdomsvården enligt beskrivning. 

 

Stillasittande och fysisk aktivitet - en kartläggning av äldre som har en 
kommunal insats 
Målgrupp: Äldre personer som har en kommunal insats samt personal inom särskilt boende 

Beskrivning: Kartläggning av stillasittande och fysisk aktivitet hos äldre som har en kommunal insats och 

individuella och omgivningsfaktorer som kan ha betydelse. 

Projektet inkluderar flera studier och använder sig av en metodtriangulering för att öka kunskapen om 
stillasittande bland äldre.  Inkluderande aktiviteter är: självskattad skattning av stillasittande, motivation och 
förändringsbenägenhet i) bland personer 65 år och äldre i ordinärt boende och som har lättare insatser från 
kommunen; ii) bland personer 65 år och äldre som bor på särskilt boende. iii) bland vårdpersonal på särskilt 
boende för äldre.  
iv) Stillasittande och fysisk aktivitet mätt utifrån objektiva mått (accelerometer) bland äldre i ordinärt boende  

v) Intervjuer med fokus på omsorgspersonalens uppfattningar av äldres stillasittande boende på särskilt 

boende för äldre. 
Under 2019 genomfördes ett länsöverskridande förankringsarbete i berörda verksamheterna. Projektet är 

godkänt av etikprövningsmyndigheten (maj 2019) och inhämtat samtycke finns från samtliga kommuner i 

länet. Datainsamling på särskilt boende (studie 2 och 4) har påbörjats våren 2019 och avslutas dec 2019. 

Aktiviteter som genomförs i kommunerna kommer att ligga till grund för två doktorsavhandlingar vilka kan 

ses som en del i det övergripande regionala initiativet för att ta fram stödjande metoder för hållbart åldrande. 

Syfte: Det övergripande syftet med aktiviteten är att ta fram underlag om stödjande metoder för att bryta 

stillasittande för hållbart åldrande. 

Metod: Aktiviteten består av enkätstudier med självskattade frågor, objektiv mätning med accelerometer och 

intervjuer med personal och äldre personer genom tätt samarbete i inarbetad FoU-cirkel och referensgrupp. 

Kontaktperson: Anette Brantmark, Cecilia Fagerström och Anna Andersson 
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Genomförande Under 2020 planeras följande aktiviteter att genomföras inom projektet:  

• förankringsarbete och dialog genom kontinuerliga träffar med 

referensgrupp, FoU cirkel och FoU verksamhetsgrupp 

• återkoppling, resultatpresentation och diskussion ifrån kartläggningen i 

SÄBO inbokat mars 2020 (ii - iii) och  

• datainsamlingar bland äldre hemmaboende med lättare kommunal 

insats.(i, iv, v) 

• kontinuerlig informationsspridning genom nyhetsbrev (4 ggr/år) och 

framtaget informationsmaterial.  

• testa en arbetsmetod med aktivt seminarium med personal 

Kartläggning (i-v) beräknas avslutas och redovisas 2021. 

Förslag till beslut  Att fortsätta pågående aktivitet avseende kartläggning av stillasittande bland äldre i 

enighet med beskrivning. 

 

Jämlik hälsa och levnadsvanor för personer inom LSS och socialpsykiatrin 
Målgrupp: Personal inom kommunernas funktionsstöd samt Regionens habilitering och psykiatri   

Beskrivning: Metodstöd för implementering avseende levnadsvanor med fokus på kost och fysisk aktivitet 

enligt nationella riktlinjer. Arbetet sker i samverkan med Region Blekinges folkhälsostrateger.  

Personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa än övrig befolkning. För att förbättra deras hälsa krävs 

samarbete, ökad kunskap och förändrade arbetssätt. Resultatet från genomförda brukarundersökningarna i 

Blekinge, som bland annat berör levnadsvanor, visar att personer inom LSS och personer med psykisk 

funktionsnedsättning har ohälsosamma levnadsvanor inom kost och fysisk aktivitet. I nationella riktlinjer för 

prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor framtagen 2017 ingår ett evidensbaserat och 

strukturerat arbetssätt för att arbeta med levnadsvanor för målgruppen vuxna med särskilt risk.  
Kartläggning av hur verksamheter inom funktionsstöd i Ronneby kommun, Karlshamns kommun samt 

habiliteringen och psykiatrin i Region Blekinge arbetar med levnadsvanor har genomförts under 2019. 

Kartläggning inom funktionsstöd Karlskrona kommun kommer att göras i januari 2020. 

Syfte: Att personal inom LSS, habiliteringen, psykiatrin och socialpsykiatrin arbetar på ett strukturerat och 

evidensbaserat arbetssätt med levnadsvanor.  

Metod: För att arbeta för bättre levnadsvanor avseende kost och fysisk aktivitet inom LSS och 

socialpsykiatrin i Blekinge erbjuds ett metodstöd för att göra evidensen användbar utifrån målgrupp och 

kontext samt ett metodstöd i implementering med målsättning att införa den nationellt framtagna 

arbetsmetoden. 

Kontaktperson: Anette Brantmark, Ulrika Harris och Anna Andersson  
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Genomförande  • Att ge metodstöd i implementering till ovan beskrivna 

verksamheter under 2020.  

• Om förutsättningar finns hos samverkansparter kommer arenor 

med aktiva seminarier att skapas för ökad kunskap och 

motivation till personal. 

 

Förslag till beslut Att pågående aktiviteter avseende jämlik hälsa och levnadsvanor fortlöper 

i enlighet med beskrivning. 

 

Datorspels- och internetberoende bland barn och unga 
Målgrupp: Barn och unga som har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin  

Beskrivning: Huvudsyftet är att testa mätinstrument om datorspelsberoende bland patienter på BUP 12–17 

år och jämföra med normgrupp skolelever. Arbetet grundar sig på en kartläggning som gjordes hösten 2016 

som handlade om missbruk och beroende bland unga vuxna i Blekinge. En litteraturöversikt gjordes och 

frågan om en studie kring datorspelsberoende förankrades hos verksamhetsutvecklare för psykiatrin och 

dåvarande verksamhetschef för BUP. En FoU-cirkel startades våren 2017 där representanter för BUP deltog. 

I följande studie testas instrumentet GAIT, som är lämpligt för den valda åldersgruppen 12–17 år. Hösten 

2019 skrevs en ansökan till Etikprövningsmyndigheten för att genomföra studien (svar inväntas).  

Syfte: Att fastställa hur patienter som har kontakt med BUP förhåller sig till en normgrupp med målet att 

etablera när normalt spelande övergår till beroende.  

Metod: Enkätundersökning 

Kontaktperson: Ulrika Harris och Björn Persson  

Genomförande Våren 2020: testa GAIT bland barn 12–17 år som har kontakt med BUP och 

bland urval av skolungdomar.  

Hösten 2020: sammanställa resultat och skriva artikel. Genomföra halvdag med 

återrapportering av resultat (i första hand med BUP, därefter verksamhetsgrupp 

FoU), bjuda in kommunernas verksamheter till dialog om fortsatt arbete inom 

området.  

 

Förslag till beslut • att genomföra studien under 2020 förutsatt att etikansökan godkänns.   

• att genomföra en halvdag hösten 2020 där arbetet som gjort hittills 

presenteras.  

• att bjuda in kommunernas verksamheter till dialog om ämnet och hur 

det fortsatta arbetet kan utformas.  

 

Studie avseende samtalsmetod med placerade barn och unga (BarnSam) 
Målgrupp: Placerade barn från 8 års ålder samt socialsekreterare inom den sociala barn- och 

ungdomsvården. 

Beskrivning: I samband med att Individ och familjeomsorg i Karlskrona beslutade att införa 

samtalsverktyget BarnSam bestämde tidigare verksamhetsgrupp Ifo att samtalsmetoden skulle följas upp i 

samband med införandet. Studien designades i förhållande till det underlag avseende antal ärenden som 

verksamheten presenterade och i förhållande till socialsekreterarnas tid och möjligheter att delta. Initialt 

deltog socialsekreterare i Ronneby, som jämförelsegrupp.  
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Syfte:  

• Att undersöka socialsekreterares upplevelse av att använda metoden BarnSam. 

• Att undersöka om samtalsmetoden leder till att socialsekreterare får en ökad kunskap om det 

placerade barnet. 

• Att undersöka socialsekreterares och placerade barns upplevelse av uppföljningssamtalet. 

Metod: I studien används frågeformulär till socialsekreterare och samtalsbedömning till socialsekreterare och 

placerade barn. Intervju av verksamhetsansvariga och fokusgrupp med socialsekreterare. 

Kontaktperson: Birgitta Nilsson och Helene Sjöblom Andersson 

Genomförande Datainsamlingen avslutades i december 2018 efter förlängning i samråd med 

verksamhet och styrgrupp, eftersom antalet deltagare markant skiljde sig mot vad 

som beräknades vid studiens upplägg. Deskriptiva data har under 2019 återgetts 

till ledningsgrupp och den arbetsgrupp som varit delaktig i insamlingen av data 

samt vid öppna seminarier.  

Intervjuer med verksamhetschefer och fokusgrupp med socialsekreterare och en 

utvärderande workshop med verksamheten var inplanerade under 2019. På 

verksamhetens initiativ har planeringen förskjutits. I samråd med verksamheten 

kommer planering att ske för hur aktiviteten kan slutföras under 2020.  

 

Förslag till beslut Att pågående aktivitet avseende samtalsmetod med placerade barn och unga 

fortlöper i enlighet med beskrivning och därefter avslutas. 

 

Hälsa och hälsofrämjande insatser för placerade barn och unga 
Målgrupp: Den sociala barn och ungdomsvården, Individ och familjeomsorg och angränsande hälso- och 

sjukvård inom Region Blekinge. 

Beskrivning: Studie och utvecklingsarbete om hälsa och hälsofrämjande insatser inom den sociala 

barnavården för placerade barn och unga. Forskning påvisar att samhällets generella hälso- och sjukvård och 

skolhälsovård inte är tillräcklig för barn och unga i samhällsvård. Det råder samstämmighet inom länet och 

nationellt om att placerade barn och ungas hälsa är ett prioriterat forskning- och utvecklingsområde.  

Syfte: Det övergripande syftet för aktiviteten är att få kunskap och underlag för ett utvecklingsarbete i länet, 

som leder till likvärdiga förutsättningar och möjligheter för placerade barn och ungas hälsa och därmed en 

jämlik vård. 

Metod: FoU-cirkel med representanter från aktuella verksamheter 

Kontaktperson: Birgitta Nilsson och Helene Sjöblom Andersson 
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Genomförande 2018 

Ämnet konkretiserades tillsammans med verksamhetsrepresentanter. Det 

framkom att kunskap saknas om hur hälsoundersökningar av placerade barn i 

Blekinge hanterades och förstods av socialsekreterare. Två frågeformulär skapades 

i FoU-cirkeln, (1) engångs formulär till socialsekreterare och (2) kartläggning 

avseende hälsoundersökning för placerade barn och unga. 

 

2019 

Formulären testades, och justering gjordes tillsammans med socialsekreterare från 

samtliga kommuner.  

Kartläggningen genomfördes under våren och sommaren 2019. 

Resultatet är sammanställt och utskickat inför gemensam analys.  

 

2020 

Fortsatt gemensamt arbete med verksamhetsrepresentanter från kommunernas 

Individ och familjeomsorg och Region Blekinge i FoU-cirkeln Placerade barns hälsa. 

Analysen av kartläggningsresultatet kommer att vara vägledande för den fortsatta 

processen i arbetet.  

En fördjupning avseende hur placerade barns hälsa bedöms och beskrivs planeras. 

 

Deltagande representanter i FoU-cirkeln har varierat, men berörda verksamheter 

ges möjlighet till deltagande och inflytande och får underlag och information allt 

eftersom arbetet fortskrider.  

 

Förslag till beslut  Att pågående aktivitet avseende Hälsa och hälsofrämjande insatser för placerade 

barn och unga fortlöper i enlighet med beskrivning. 

 

Livsfrågeformulär för barn och ungas känsla av sammanhang 
Målgrupp: Den sociala barn- och ungdomsvården, Individ- och familjeomsorg och angränsande hälso- och 

sjukvård. 

Beskrivning: Validering om huruvida olika utformning av svarsalternativ (smileys och/eller text) i 

frågeformuläret BarnKasam påverkar eller inte påverkar barn och unga när de svarar. Vilket är särskilt viktigt 

när resultat sammanställs på aggregerad nivå. Vid genomförd litteratursökning och omvärldsbevakning 

framkom inte tillräckligt kunskapsunderlag avseende livsfrågeformulär för barn där svarsalternativen var 

kompletterade med smileys. 

Syfte: att ge ökad kunskap vid tolkning av BarnKasam-formulär, där svarsalternativen är kompletterade med 

smileys.  

Metod: Valideringsstudie med elever i årskurs 4, 5 och 6.  

Kontaktperson: Birgitta Nilsson, Helene Sjöblom Andersson 
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Genomförande Ansökan inlämnades till Etikprövningsnämnden (EPN) 2018 (Dnr 2018/358). På 

uppmaning av EPN genomfördes en pilotstudie avseende valt 

jämförelseinstrumentet med barn i svensk kontext. En pilotstudie genomfördes 

under november/december 2018 med 131 elever i årskurs 4, 5 och 6 vid en 

kommunal skola i Blekinge. 

 

Efter beslut i Överklagandenämnden för etikprövning (Dnr: 19–2019) kan 

valideringsstudien genomföras. Detta då studien inte behandlar personuppgifter 

eller i övrigt anses vara av sådan art att den faller inom etikprövningslagen 

tillämpningsområde. 

 

Planeringen är att genomföra valideringsstudien i början av 2020 med elever i 

årskurs 4, 5 och 6 vid utvalda skolor i länets kommuner.  

Resultatet av valideringsstudien kommer att kommuniceras och spridas både 

regionalt och nationellt. 

 

Förslag till beslut  Att pågående aktivitet avseende valideringsstudie genomförs i enlighet med 

beskrivning. 

 

Utvärdering av Lagen om samverkan (LOS) 
Målgrupp: Personal och brukare/patienter som är berörda av utskrivningsprocessen 

Beskrivning: Syftet med studien är att identifiera patient- och personalperspektiv på preliminära 

utskrivningsdatum. Aktiviteten initierades 2017/2018 på uppdrag av LSVO:s ledningsgrupp. Utvärderingen 

av Lagen om samverkan utgör en viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet som påbörjas 2020 av Enheten 

för kvalité och utveckling. En tanke med utvärderingen av Lagen om samverkan är att på sikt, om möjligt, 

koppla samman resultatet med förbättringsprogram. 

Bearbetning: Förmöten genomfördes våren 2018 tillsammans med verksamhetsrepresentanter för att skapa 

en utvärderings- eller forskningsdesign efter att dess syfte konkretiserats. Detta landade i en intervjustudie 

med syftet verksamhetsutveckling.  

Syfte: undersöka den enskildes upplevelse av delaktighet och tryggheten i övergångarna mellan kommun och 

landsting/region och informationsupplevelse, patientmötet och dokumentationsprocessen av personalen. 

Metod: Intervju med brukare/patienter, personal på sjukhuset och fokusgruppsintervjuer med personer från 

olika yrkesgrupper inblandade i utskrivningsprocessen och hemgång. 

Kontaktperson: Björn Persson, Venera Ujkani och Anna Andersson. 

Genomförande Vi genomför sammanlagt fyra delstudier. För närvarande genomförs studie 3, 

som fokuserar på personalens perspektiv av patientmötet och dokumentations-

processen. Framöver planeras genomförandet av patientstudier och fokus-

gruppintervjuer med personal från både kommun och region. Detta förväntas 

färdigställas och återrapporteras under 2020. 

 

Förslag till beslut  Att aktiviteten genomförs enligt beskrivning.  
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Utvärdering av mobil närvård 
Målgrupp: Multisjuka personer med omfattande och komplexa behov 

Beskrivning: Region Blekinge har beslutat att förstärka och utveckla mobila arbetssätt och mobila team som 

når kroniskt sjuka patienter i Blekinge som en del av arbetet med att utveckla och etablera strukturer för den 

Nära vården. Mobil närvård innebär införandet av en närsjukvårdsmodell i Blekinge i syfte att möjliggöra att 

personer med omfattande och komplexa behov kan känna sig trygga och må bra hemma genom att de 

erbjuds personcentrerad vård och omsorg i hemmet med hög kvalitet. Det åstadkoms genom att de 

involverade aktörerna, d.v.s. hemsjukvården och omsorgen, primärvården och berörda specialistteam/-

kliniker, samarbetar sömlöst och tillämpar ett proaktivt, teambaserat och mobilt arbetssätt för att planera och 

i rätt tid och på rätt nivå utföra den vård och omsorg som behövs. Alla som arbetar kring personen ska ha en 

samsyn och se sig som en del i personens vård- och omsorgsteam där såväl personen som närstående ska vara 

delaktiga. Deras behov och vilja är vägledande. Målet är att individen och närstående ska uppleva ökad 

trygghet och nöjdhet. Patienten ska också slippa undvikbara akuta vårdinsatser och undvikbar inläggning på 

sjukhus. Detta initiativ påbörjades under oktober 2019 och kommer att testas ett halvår i Karlskrona 

kommun och införs sedan i resten av länet förutsatt att utvärderingen faller väl ut. Denna uppgift är relevant 

för FoU-avtalet i och med att projektet behöver utvärderas för att etablera dess effektivitet. Exakta detaljer 

för hur denna utvärdering genomförs kommer att utformas inom en FoU-cirkel inom snar framtid. 

Syfte: se genomförande 

Metod: FoU-cirkel 

Kontaktperson: Björn Persson och Venera Ujkani 

 

Genomförande Att fastställa en lämplig utvärderingsmetod i syfte att bedöma huruvida Mobil 

närvård leder till:  

• Ökad trygghet och nöjdhet för patienten och närstående 

• Öka antalet individer med proaktiv medicinsk bedömning 

• Minskat antal ambulansutryckningar 

• Ökad kvalitet i vård och omsorg 

• Reduktion av antalet patienter som faller ”mellan stolarna” 

• Ökad nöjdhet bland medarbetare. 

Förslag till beslut  Att pågående aktivitet Mobil närvård genomförs i enlighet med beskrivning. 

 

Informellt tvång i psykiatrisk tvångsvård  
Målgrupp: Psykiatripersonal inom slutenvården 

Beskrivning: Informellt tvång är en åtgärd inom vården som inte förankrats i formell tvångsåtgärd, 

exempelvis övertala en patient till att ta sin medicin. Förankring av frågan har skett tillsammans med 

vårdutvecklare för länsgemensam psykiatri och verksamhetsutvecklare för psykiatrin. Idén kommer ur 

akutpsykiatrins verksamhet genom en uppsats av två psykiatrisjuksköterskor i Karlskrona som intervjuat 

andra psykiatrisjuksköterskor angående informellt tvång. Uppsatsen har även presenterats i DIPS-nätverket, 

Delaktighet i psykiatrisk tvångsvård, där FoU-strateg och FoU-ledare inom psykisk hälsa ingår tillsammans 

med kliniker, forskare och FoU-arbetare från hela södra Sverige. I september 2019 samarrangerade FoU och 

länsgemensam psykiatri två halvdagar med på Blekinge kompetenscentrum med fokus på ämnet där 

psykiatripersonal från olika professioner deltog. Fortsatt utvecklingsarbete med halvdagar planeras våren 

2020.  
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Syfte Att lyfta fram och synliggöra vad som görs i vardagsarbetet, att medvetandegöra personal om deras 
agerande utifrån etiska värderingar om hur vården ska utföras.  
Metod: FoU-cirkel  

Kontaktperson: Ulrika Harris och Björn Persson  

Genomförande Genomföra en litteraturöversikt och formulera en frågeställning för vidare 

arbete.  

Genomföra en workshop baserad på material från DIPS-nätverket som främst 

riktar sig till nyanställd personal inom psykiatrin. 

Förslag till beslut  Att pågående aktivitet Informellt tvång i psykiatrisk tvångsvård genomförs i 
enlighet med beskrivning. 

 

Förbättringshandledarprogram 
Målgrupp: Kommunens socialtjänst och angränsande områden inom hälso- och sjukvård. 

Beskrivning: Utvecklingsprogram som bedrivs under ca 9 månader i förbättringskunskap enligt 

genombrottsmodellen. Team om 4–6 medarbetare samt teamledare/chef deltar. Programmet omfattar tre 

seminarier för teamledare/chef och fem lärandeseminarier (föreläsning och handledning) för teamen. 

Syfte: Programmet ska leda till ny kunskapsinhämtning och kompentens, som är till nytta för det vardagliga 

arbetet i verksamheten. 

Metod: Seminarier, handledning och förbättringsarbete. 

Kontaktperson: Gunilla Skoog 

Genomförande Inleda planeringsarbete under våren 2020 för att kunna starta upp 

förbättringshandledarprogrammet hösten 2020 under förutsättning… 

• att minst fem team anmäler sitt deltagande 

• att det finns teammedverkan från minst tre huvudmän 

• att en pragmatisk utvärdering designas för att följa programmets 

långsiktiga nytta på verksamhetsnivå. 

 

Förslag till beslut  Att förbättringshandledarprogrammet startar upp under de förutsättning som 

finns beskrivna. 

 

Barnkonventionen 
Målgrupp: Kommunens socialtjänst och angränsande områden inom hälso- och sjukvård. 

Beskrivning: I samband med genomförda FoU-dialoger fördes Barnkonventionen, barns rätt och barns 

delaktighet fram som viktiga områden.  

Syfte: Att definiera behov och utvecklingsområden och avgränsa och prioritera vad som kan bli gemensamt 

arbete inom ramen för FoU. 

Metod: Workshop och FoU-cirkel 

Kontaktperson: Helene Sjöblom Andersson och Birgitta Nilsson 

Genomförande Att bjuda in till FoU-cirkel för att arrangera en regional workshop. 

Att arrangera en regional workshop med aktuella verksamheter för att definiera 

behov och utvecklingsområden i enlighet med syftet för denna aktivitet.  

 

Förslag till beslut  Att påbörja aktivitet Barnkonventionen enligt beskrivning. 
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Gemensamt analysarbete med utgångspunkt i Öppna jämförelser 
Målgrupp: Kommunens socialtjänst och angränsande områden inom hälso- och sjukvård. 

Beskrivning: Gemensamt analysarbete utifrån valda undersökningsresultat hämtade från Öppna jämförelser, 

kvalitetsregister mm.  

Syfte: Att gemensamt analysera aktuella områden som kan leda till förbättringsarbete lokalt och/eller 

regionalt. 

Metod: FoU-cirkel och workshop 

Kontaktperson: Anna Andersson, Björn Persson och Birgitta Nilsson 

Genomförande Bjuda in till en FoU-cirkel för att avgränsa och välja undersöknings-områden. 

Arrangera en workshop med syfte att gemensamt analysera underlag från Öppna 

jämförelser, kvalitetsregister mm. 

 

Förslag till beslut  Att genomföra aktivitet gemensamt analysarbete enligt beskrivning. 

 

Individens behov i centrum (IBIC) 
Målgrupp: Ansvariga för aktuella verksamheter där IBIC ska implementeras. 

Beskrivning: IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt utifrån SoL och LSS, som utgår från 

individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden. Tidigare gjordes ett regionalt 

nätverksarbete 2014–2016 (ÄBIC) och det har nu framkommit behov av stöd. 

Syfte: Att definiera behov av samordning och stöd. 

Metod: FoU-cirkel 

Kontaktperson: Venera Ujkani, Anette Brantmark och Birgitta Nilsson 

Genomförande Att initiera en FoU-cirkel i syfte att definiera behov av samordning och stöd. 

 

Förslag till beslut  Att påbörja aktivitet IBIC enligt beskrivning. 

 

Personer med komplexa och resurskrävande behov  
Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning med komplexa och resurskrävande behov  

Beskrivning: Problemområdet kom från FoU-dialogerna hösten 2019. Problemområdet som lyftes var att 

personer som bor på särskilt boende/gruppboende med komplexa behov blir utskrivna tidigare än om 

personerna skulle bo i ordinärt boende. Kommunernas verksamhet upplever att de ska ansvara för insatser 

för personer som förutom sin funktionsnedsättning även har självskadebeteende och suicidrisk. 

Verksamheterna upplever att personalen på gruppboendet förväntas ta samma ansvar som akutpsykiatrin.  

De kommunala verksamheterna har behov av stöd i samverkan mellan Region Blekinge och kommunala 

verksamheter när det gäller utskrivningar från Region Blekinge.  

Syfte Behöver bearbetas under 2020 för vidare omvärldsbevakning i syfte att definiera en 

problemformulering.  

Metod: FoU-cirkel  

Kontaktperson: Anette Brantmark, Ulrika Harris och Björn Persson  

Genomförande Initiera en FoU-cirkel i syfte att definiera en problemformulering.  

 

Förslag till beslut Att arbeta vidare med frågan under 2020 i verksamhetsgrupp FoU.  

 


