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Inledning
Verksamhetsplan 2021 inom ramen för FoU-avtalet mellan länets fem kommuner och Region Blekinge, för
kommunens socialtjänst och angränsande områden inom hälso- och sjukvård. Aktiviteterna i
verksamhetsplanen har utarbetats utifrån det övergripande syftet i FoU-avtal 2021 ”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 en överbryggning av 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 utvecklingssatsningar i verksamheterna genom exempelvis samordning, omvärldsbevakning, kartläggning och utvärdering.
Vi tar tillvara resurser 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 (se översiktsbild i bilaga 1).
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.
Efter redovisningen av resursfördelningen för innevarande år återfinns pågående och planerade aktiviteter inför
2021 med förslag till beslut. En översikt av tidfördelningen mellan olika aktiviteter återfinns i bilaga 1 och
översiktsbilden av aktiviteter från föregående år återfinns i bilaga 2.

Resursfördelning 2021
Nuvarande bemanning i FoU-avtalsgrupp: FoU-assistent Anna Andersson, FoU utvecklingsledare Helene
Sjöblom Andersson, FoU-strateg Birgitta Nilsson, Ulrika Harris och Venera Ujkani (tom 12/9). FoU-ledare Björn
Persson (tom 28/2). För närvarande finns vakanta tjänster inom ramen för FoU-avtalsgrupp.
Resurser

tkr

Huvudsaklig inriktning

4 960 tkr*

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

Drift

240 tkr

Resor, material, etc. Lokaler, utrustning, administration

OH

260 tkr

FoU-assistent 1,0
FoU utvecklingsledare 1,0
FoU-strateg 3,0*
FoU-ledare 0,8*

Överförda medel
Total kostnad

Ev. FoU medel som överförs från 2020
5 460 tkr

*Beräkningen är baserad på en bemanning med 4,0 FoU-strateger och en FoU-ledare under hela
verksamhetsåret.
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Aktiviteter
I verksamhetsplanen har förtydligande och utveckling av aktiviteter gjorts i enlighet med intentionerna i §3
FoU-avtalet, dvs att förtydliga den regionala samverkans- och stödstrukturens (RSS) roll. I årets FoU-dialoger
kommer aktiviteter som återfinns under punkten bevakning och återrapportering att inkluderas i dialogen likväl
som individnytta och ekonomiska nyttoperspektiv med aktiviteter inom FoU-avtalet. I punkten bevakning och
återrapportering återfinns även inkomna förfrågningar om utvärderingar, som behöver förtydligas och
diskuteras.

Regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS)
Målgrupp: Kommunens socialtjänst och angränsande områden inom hälso- och sjukvård.
Beskrivning: Medverkan i SKR: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, Helene Sjöblom Andersson och Venera Ujkani
Genomförande

RSS, Nationellt SKR-nätverk
• Förutsättningar för Yrkesresan – ett regionalt introduktions och
kompetensprogram för personal i socialtjänstens myndighetsutövning och
inledningsvis gällande barn och unga.
• Återrapportering avseende Kvinnofridsatsningen
• Kommunicera information och aktiviteter mellan lokal och nationell nivå
inom ramen för RSS
• Medverkan i nätverket för regionalt stöd i uppföljning och analys
• Medverkan i nätverket för den sociala barn och ungdomsvården (BoU)
• Medverkan i nätverket för äldreområdet
• Medverkan 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.

Regionalt forum för interkommunal samverkan
Målgrupp: Kommunala förvaltningschefer inom LSVO
Beskrivning: För Blekinges del har RSS sedan 2011 kopplats till den länsgemensamma FoU-verksamheten vid
Blekinge kompetenscentrum. I FoU-avtalet för 2020 är det tydliggjort att RSS är en del i FoU-verksamheten.
En vidareutveckling av RSS i Blekinge är att RSS kan vara ett forum för interkommunal samverkan och ha ett
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särskilt chefsforum för att bereda ärenden och fatta beslut som rör kommunerna i Blekinge. Exempelvis frågor
rörande Yrkesresan eller att utse kommunal representant för nationellt nätverk vid efterfrågan.
Syfte: Att bereda ärenden och fatta beslut som rör kommunerna i Blekinge på gemensam strategisk nivå.
Metod: Samordning av mötesformen.
Kontaktpersoner: FoU-avtalsgrupp
Genomförande

Utveckla forumet och dess struktur
Regelbundna möten

Förslag till beslut

Att aktiviteten bedrivs i enlighet med intentionerna i beskrivningen.

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Förslag till beslut

Regionalt BBIC-nätverk för Blekinge i samverkan med Cura
Individutveckling
Nationellt BBIC-nätverk, Socialstyrelsen
Nationell arbetsgrupp för kunskapshöjande insatser om nationella
adoptioner mm inom familjehemsvården, Socialstyrelsen
Familjehemsutbildarnätverk i samverkan med Region Kronoberg och
Kalmar
Familjehemshandläggarnätverk i Blekinge
Nationellt BoU-nätverk inom ramen för RSS, SKR
Nationellt nätverk - Tidiga samordnade insatser
Forskarnätverk RISCY, Linnéuniversitetet

Att fortsätta pågående aktivitet avseende samordning samt deltagande i nätverk
inom den sociala barn och ungdomsvården enligt beskrivning.

Samordning av regionala nätverksrepresentanter inom RSS
Målgrupp: Verksamheter inom FoU-avtalet
Beskrivning: Samordna regionala nätverksmöten för representanter i socialchefsnätverket, NSKs, RSS, BoU,
funktionshinder, äldre, BIRK, regionalt stöd för uppföljning och analys samt digitalisering inom socialtjänst.
Oklart om huruvida nätverket för kvinnofrid inom ramen för RSS fortsätter 2021 och om nätverket för God
och nära vård för kommunerna kommer att inkluderas.
Syfte: Samordning och kunskap- och erfarenhetsutbyte.
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Metod: Regionala nätverksmöten med anknytning till nationell gemensam nätverksträff för nätverken
Kontaktpersoner: Birgitta Nilsson, Helene Sjöblom Andersson och Venera Ujkani
Genomförande

Att bjuda in till gemensamma nätverksmöten inom länet varje termin.

Förslag till beslut

Att aktiviteten genomförs enligt beskrivning.

Vårdens medarbetare ÖK God och nära vård – RSS
Målgrupp: Verksamheter inom FoU-avtalet som berörs av ÖK avseende vårdens medarbetare.
Beskrivning: Omställningsarbete till en god och nära vård avseende vårdens medarbetare. Samordning på
regional nivå.
Syfte: Stödja och utgöra RSS-part i omställningsarbetet på regional nivå.
Metod: Deltagande i nationella och regionala sammanhang knutna till överenskommelser avseende vårdens
medarbetare.
Kontaktpersoner: Venera Ujkani och Birgitta Nilsson
Genomförande

Samordna återrapportering från kommunerna.
Återrapportering till Kammarkollegiet samt Socialstyrelsen senast 31 mars 2021
Rekvirering av eventuella nya medel och vad en ny överenskommelse kan föra med
sig.
Stödja projektledare, som rekryteras för omställningsarbetet.

Förslag till beslut

Att fortsätta aktiviteten i enlighet med beskrivning.

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. Området är också en del av den nationella verksamhetsplanen för arbetet
med barn och unga inom RSS.
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

Workshop Hur tar vi tillvara på barnets röst? arrangeras 18 februari med aktuella
verksamheter för att definiera behov och utvecklingsområden i enlighet med syftet
för denna aktivitet. Inbjudan är utskickad till berörda verksamheter.
FoU-cirkeln med verksamhetsrepresentanter kommer att ta tillvara på resultatet
utifrån workshopen för det fortsatta gemensamma arbetet i länet.
Deltagande kommer att fortsätta i det Regionala Barnsrättsnätverket, som leds av
Länsstyrelsen.
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Förslag till beslut

Att aktiviteten bedrivs i enlighet med intentionerna i beskrivningen.

Datorspelsberoende 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. Datainsamlingen skulle
påbörjats våren 2020 men fick skjutas upp till hösten och anpassas efter rådande omständigheter med covid19.
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

Förslag till beslut

Fortsätta datainsamling tills målet för antal deltagare uppnåtts. Analysera resultat
och skriva en vetenskaplig artikel. Återkoppla resultat till BUP i första hand, och
till verksamhetsgrupp barn och unga för att diskutera hur vi arbetar vidare med
resultaten.
•
•
•
•

att fortsätta datainsamling tills målet för antal deltagare uppnåtts.
att analysera resultat och skriva en vetenskaplig artikel.
att återkoppla resultat till BUP.
att återkoppla resultat i verksamhetsgrupp barn och unga och ha en
dialog kring hur vi arbetar vidare med resultaten.

Hälsoinsatser för barn och unga i samhällsvård
Målgrupp: Den sociala barn och ungdomsvården, Individ och familjeomsorg och angränsande hälso- och
sjukvård inom Region Blekinge.
Beskrivning: Studie och utvecklingsarbete avseende hälsoinsatser för barn och unga i samhällsvård. 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. Området är också en del av den nationella verksamhetsplanen
för arbetet med barn och unga inom RSS.
Syfte: Det övergripande syftet för aktiviteten är att öka professionens kunskap och skapa underlag för
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

Fortsatt regionalt arbete tillsammans med verksamhetsrepresentanter i FoUcirkeln. Att stödja verksamheterna i genomförande av pågående kartläggning
avseende hälsoundersökningar som påbörjades i november 2020. Att fortsätta
utforma utvecklingsarbete och kunskapshöjande insatser utifrån det gemensamma
arbetet och analysen av underlaget.
Inom ramen för området genomförs forskningsstudien Socialsekreterares beskrivning
och bedömning av placerade barns hälsa med Linnéuniversitetet. Datainsamlingen
avseende granskning av placerade barns akter avslutas våren 2021 och därefter
påbörjas bearbetning av materialet samt återrapportering.
FoU-cirkeln är utsedd till referensgrupp för arbetet med revideringen av
Länsövergripande samverkansdokument angående hälsoundersökningar av barn och unga som
placeras enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om vård av unga (LVU).

Förslag till beslut

Att aktiviteten bedrivs i enlighet med intentionerna och genomförandet i
beskrivningen.

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. Under åren 2014 - 2016 genomfördes ett
regionalt nätverksarbete 2014–2016 avseende ÄBIC.
Syfte: Samordning och stöd för erfarenhetsutbyte, utvecklings- och uppföljningsarbete.
Metod: FoU-cirkel
Kontaktperson: Venera Ujkani och Birgitta Nilsson
Genomförande

•
•
•
•
•

Förslag till beslut

Fortsatt regionalt nätverksarbete med kontinuerliga möten var 6:e vecka
Erfarenhets- och underlagsutbyte av material via digital plattform
Fördjupa kunskaperna i implementeringsarbete
Översikt av gjorda utvärderingar och reflektera i förhållande till
verksamheternas behov av uppföljning
Utforma en regional uppföljning/utvärderingsplan

Att fortsätta aktivitet IBIC i enlighet med beskrivningen i genomförandet.

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
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FoU-arbetare från hela södra Sverige. I september 2019 samarrangerade FoU och länsgemensam psykiatri två
halvdagar på Blekinge kompetenscentrum med fokus på ämnet där psykiatripersonal från olika professioner
deltog. Fortsatta workshops fick tyvärr ställas in på grund av rådande omständigheter. Ett utkast till en enkät
har tagits fram vars syfte är att skapa en nulägesbild av hur personalen inom (akut)psykiatrin upplever och
hanterar informellt tvång, samt fånga upp hur omfattande problemet med informellt tvång är/upplevs vara
bland personalen. Enkäten kan genomföras årligen bland all psykiatripersonal eller valda delar av psykiatrin
som en del av det kontinuerliga utvecklingsarbetet.
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: Enkät
Kontaktperson: Ulrika Harris och Björn Persson
Genomförande

• Fortsätta utveckla enkäten tillsammans med representanter för länsgemensam
psykiatri.
• Fortsätta delta i DIPS-nätverket

Förslag till beslut

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

Metodstöd för implementering
Målgrupp: Personal inom region och kommuner
Beskrivning: 2020 testades metodstöd för implementering avseende levnadsvanor enligt nationella riktlinjer
med fokus på kost och fysisk aktivitet, se verksamhetsberättelse 2020 för mer detaljer. Vi märker en efterfrågan
på metodstöd till implementering, vilket gör att vi arbetar vidare med detta inom FoU-arbetet. Metodstödet är
numera även en del i ett större arbete där regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning arbetar med att skapa en
modell för förbättringsarbete, förändringsledning och implementering. Denna modell kan vara kommunerna
till nytta genom att skapa ett enhetligt sätt att arbeta på med ett gemensamt språk tillsammans med regionen.
Syfte: Att personal inom region och kommuner får ett metodstöd som verktyg för att kunna implementera
exempelvis riktlinjer eller nya arbetssätt.
Metod: Fyra halvdagar i workshop-form för att lära ut ett metodstöd i implementering.
Kontaktperson: Ulrika Harris och Anna Andersson
Genomförande

Att fortsätta använda och utveckla metodstöd för implementering, kopplat
till FoU-aktiviteter.
Att fortsätta utveckla metodstöd för implementering inom regionens hälsooch sjukvårdsförvaltning.

Förslag till beslut

Att aktiviteten genomförs enligt beskrivning.

Tidigt samordnade insatser (TSI)
Målgrupp: Skola/elevhälsa, socialtjänst, funktionsstöd samt hälso- och sjukvård.
Beskrivning: Sömlösa och tidigt samordnade insatser för barn är ett länsövergripande utvecklingsarbete, som är en
del av Skolverket och Socialstyrelsens nationella utvecklingsarbete, Tidiga och samordnade insatser för barn
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och unga, som statade 2017 och kommer att pågå till 2023. Det länsövergripande utvecklingsarbetet samordnas
av folkhälsostrateg för barnrättsfrågor vid Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge i samarbete
med utvecklingsledare vid FoU.
Syfte: Det övergripande syftet är att förbättra samverkan mellan aktuella huvudmän och verksamheter. Detta
då tidiga och samordnade insatser är viktiga för att förhindra att barn och unga, oavsett var de bor, far illa eller
riskerar en ogynnsam utveckling. För att dessa insatser ska bli framgångsrika måste det finnas strukturer för
samverkan som fungerar över tid, håller hög kvalitet och utgår från alla barn och ungas behov.
Metod: Regional arbetsgrupp med representanter från länets kommuner och regionen.
Kontaktpersoner: Helene Sjöblom Andersson
Genomförande

Fortsatt arbete i den länsövergripande arbetsgruppen med representanter från
skola/elevhälsa, socialtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt Länsstyrelsen
och representanter från länets strategiska folkhälsogrupp och Uppdrag psykisk
hälsa.
Anordna konferens Barn och våld hör inte ihop som genomförs i mars för personal och
politiker inom aktuella verksamheter.
Kontinuerlig dialog och återkoppling till Skolverket och Socialstyrelsen samt delta
vid nätverksträffar med övriga utvecklingsarbeten inom ramen för TSI.
Genomföra uppdraget att revidera länsövergripande samverkansavtal avseende den
del som berör barn och unga.

Förslag till beslut

Att aktiviteten bedrivs i enlighet med intentionerna i beskrivningen

FoU nytt
Målgrupp: Verksamheter inom ramen för länets FoU-avtal
Beskrivning: FoU-nytt testades under hösten 2020 som ett sätt att nå ut med aktuell information om vad som
händer inom FoU-avtalets aktiviteter. Det kan beskrivas som ett digitalt nyhetsbrev där deltagarna får möjlighet
att lyssna, ställa frågor och utbyta information.
Syfte: Sprida aktuell information om FoU-avtalets aktiviteter
Metod: Digital dialog, information och föreläsning via kalenderinbjudan, som kan spridas i verksamheterna
och där anmälan till respektive tillfälle inte behövs.
Kontaktpersoner: Anna Andersson och Ulrika Harris
Genomförande

Kontinuerligt bjuda in till digitalt FoU-nytt. Fortsätta utveckla FoU-nytt i dialog
med verksamheterna.

Förslag till beslut

Att aktiviteten bedrivs i enlighet med intentionerna i beskrivningen.
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Bevakning och återrapportering
Målgrupp: Verksamheter inom FoU-avtalet
Beskrivning: Avstämning inom FoU-avtalsgrupp under löpande verksamhetsår. Återrapportering sker i
överenskommelse inom respektive aktivitet.
Kontaktpersoner: FoU-avtalsgrupp
Genomförande

Förfrågan om utvärdering avseende familjecentral, uppföljning av mobil närvård
och lagen om samverkan (LOS)
FoU-dialog avseende öppna jämförelser och systematisk uppföljning, personer med
komplexa behov
Bevakning av aktiviteterna Förbättringsarbete och Livsfrågeformulär för barn och
ungas känsla av sammanhang
FoU-rapport om Stillasittande och fysisk aktivitet bland äldre
FoU-skrift om Levnadsvanor bland personer inom LSS och socialpsykiatri
FoU-skrift om Studie avseende samtalsmetod med placerade barn och unga
FoU-skrift om Utvärdering av LOS
FoU-skrift om Utvärdering av mobil närvård

Förslag till beslut

Att bevakning och återrapportering sker enligt intentionerna enligt ovan.

Verksamhetsplan FoU 2020 • Sida 12 (16)

Bilaga 1 Översikt av aktiviteter
I följande översikt har personaltidsresurser beräknats och anges som medelvärde i kolumnen till höger om
aktiviteterna. I tabell 1 återfinns fördelningen för 2020 och i tabell 2 den preliminära beräkningen för 2021
med verksamhetsplan 2021 som underlag. Resurs som bekostats inom ramen för FoU och varit knuten till en
aktivitet eller varit extern har inte räknats in i medelvärdet utan återges i noten efter.
Tabell 1. Översikt av aktiviteter under 2020 i procent
Medelvärde (%)
Aktivitet
9
Regionala samverkans- och stödstrukturen
5
Nätverksarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården (inkl. TSI)
6*
Stillasittande och fysisk aktivitet – en kartläggning av äldre som har en kommunal insats
10
Jämlik hälsa och levnadsvanor för personer inom LSS och socialpsykiatrin
7
Datorspelsberoende bland barn och unga
1
Studie avseende samtalsmetod med placerade barn och unga (BarnSam)
8
Hälsa och hälsofrämjande insatser för placerade barn och unga
1
Livsfrågeformulär för barn och ungas känsla av sammanhang
15
Utvärdering av Lagen om samverkan (LOS)
3
Utvärdering av mobil närvård
2
Informellt tvång i psykiatrisk tvångsvård
1**
Förbättringsprogram
4
Barnkonventionen
0
Gemensamt analysarbete med utgångspunkt i Öppna jämförelser
3
Individens behov i centrum (IBIC)
0
Personer med komplexa och resurskrävande behov
25
Grundläggande arbetsuppgifter*
100
Summa
Not. * Ytterligare personal inom aktiviteten (Anette Brantmark 20%, Cecilia Fagerström 5%, doktorand
Kristina Borén 20% samt Kristina Nordin 30% ca 3 mån).
** Extern anställd personal inom aktiviteten 2020 (Carina Ström).
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Tabell 2. Översikt av planerade aktiviteter inför 2021 i procent
Aktivitet
Regionala samverkans- och stödstrukturen
Regionalt forum för interkommunal samverkan
Nätverksarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården
Samordning av regionala nätverksrepresentanter inom RSS
Vårdens medarbetare ÖK God och nära vård - RSS
Barnkonventionen
Datorspelsberoende bland barn och unga
Hälsoinsatser för placerade barn och unga
Individens behov i centrum (IBIC)
Informellt tvång i psykiatrisk tvångsvård
Metodstöd för implementering
Tidigt samordnade insatser (TSI)
Utvärdering av mobil närvård
FoU nytt
Återrapportering och bevakning
Grundläggande arbetsuppgifter*
Summa
Not. *Vakant tjänst är inte inräknad.
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Medelvärde (%)
5
5
2
1
4
5
4
9
7
1
8
4
2
1
3
25
85*

Bilaga 2 Översiktsbild FoU-aktiviteter 2020–2021
Nedan återfinns en översikt som utgår från FoU-aktiviteterna i verksamhetsplan 2020. Information
ges om aktiviteten avslutats eller har en fortsatt planering i FoU verksamhetsplan 2021 och/eller
mynnat ut i enskilda aktiviteter. Avslutningsvis i översikten finns nya aktiviteter inför 2021.
Nr År 2020
1
Regionala samverkans- och stödstrukturen

År 2021
Aktiviteten fortsätter och nedan punkter
har förtydligats i enskilda aktiviteter:
•
•

2

Nätverksarbete inom den sociala barn- och
ungdomsvården (del av RSS)

Samordning av regionala
nätverksrepresentanter inom RSS
Vårdens medarbetare ÖK God och
nära vård - RSS

Aktiviteten fortsätter och nedan punkt har
förtydligats i en enskild aktivitet:
•

Tidigt samordnade insatser (TSI)

3

Stillasittande och fysisk aktivitet – en
Aktiviteten avslutas.
kartläggning av äldre som har en kommunal Återfinns under återrapportering.
insats

4

Jämlik hälsa och levnadsvanor för personer
inom LSS och socialpsykiatrin

Aktiviteten avslutas.

5

Datorspelsberoende bland barn och unga

Aktiviteten fortsätter i enlighet med
planeringen.

6

Studie avseende samtalsmetod med
placerade barn och unga (BarnSam)

Aktiviteten avslutas.
Återfinns under återrapportering.

7

Hälsa och hälsofrämjande insatser för
placerade barn och unga

Aktiviteten ”Hälsoinsatser för barn och
unga i samhällsvård” fortsätter och
fördjupas i enlighet med planeringen.

8

Livsfrågeformulär för barn och ungas
känsla av sammanhang

Aktiviteten är pausad under 2021.

9

Utvärdering av Lagen om samverkan (LOS) Aktiviteten avslutas och resultaten kommer
att återrapporteras till LSVO och berörda
parter.
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10

Utvärdering av mobil närvård

Aktiviteten avslutas och resultat
återrapporteras till berörda parter.
Diskussioner förs med projektledare
gällande fortsatta aktiviteter.

11

Informellt tvång i psykiatrisk tvångsvård

Aktiviteten fortsätter i enlighet med
planeringen.

12

Förbättringsprogram

Aktiviteten är pausad tills vidare
ställningstagande görs och återfinns under
bevakning.

13

Barnkonventionen

Aktiviteten fortsätter i enlighet med FoUcirkelns planering.

14

Gemensamt analysarbete med
utgångspunkt i Öppna jämförelser

Kommer att diskuteras på vårens FoUdialoger.

15

Individens behov i centrum (IBIC)

Aktiviteten fortsätter i enlighet med FoUcirkelns planering.

16

Personer med komplexa och
resurskrävande behov

Kommer att diskuteras på vårens FoUdialoger.

Nya FoU-aktiviteter 2021
FoU-nytt – digital interaktiv information
och dialog
Regionalt forum för interkommunal
samverkan (RSS)
Metodstöd för implementering
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