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Inledning 

 

FoU-avtalet mellan länets fem kommuner och Region Blekinge bygger på 

inriktningen som regleras för parternas gemensamma forsknings- och 

utvecklingsverksamhet (FoU) inom områdena barn och unga, vuxna och äldre. FoU-

verksamheten ska bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och 

kunskapsanvändning. Verksamheten ska arbeta för att stimulera samverkan avseende 

utveckling, forskning och innovation i länet för att möta invånarnas behov. 

FoU-verksamheten tillhandahåller tjänster som är inriktade på att stödja 

avtalsparternas gemensamma utveckling av hälsofrämjande insatser, god och nära 

vård, psykisk hälsa samt evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning. 

FoU-verksamheten ingår i LSVO:s samverkansstruktur genom representation i 

samverkansgrupperna äldre, vuxna samt barn och unga. Syftet med representationen 

är att bidra med ett FoU-perspektiv i olika frågor och få kunskap om 

utvecklingsområden som kan vara aktuella för ett framtida FoU-arbete. Föreliggande 

verksamhetsplan baseras på FoU-dialoger med respektive verksamhet och ska ligga i 

linje med LSVO:s målområden samt regionala och nationella satsningar. 

En uppgift för FoU är att överbrygga gapet mellan teori och praktik samt bidra till att 

länets invånare får tillgång till bästa möjliga hälsa, vård och omsorg. FoU-

verksamheten kan ge stöd till aktuella utvecklingssatsningar i verksamheterna genom 

exempelvis samordning, metodstöd, kartläggning och utvärdering. Utöver specifika 

aktiviteter i verksamhetsplanen, ingår basverksamhet vilket bl.a. innefattar 

omvärldsbevakning och informationsspridning via FoU-nytt och andra 

kommunikationskanaler. 

I verksamhetsplanen omnämns FoU-cirkel som metod i syfte att i samverkan 

planera, designa, analysera och följa upp gemensamma forskningsstudier, 

utvärderingar eller utvecklingsarbeten. En FoU-cirkel består av FoU-medarbetare 

och representanter från berörda verksamheter. Till FoU-cirkelns arbete kan 

stödresurser som bibliotekarie, statistiker, ekonom eller annan kompetens ingå vid 

behov. 

Efter redovisningen av resursfördelning för kommande år återfinns pågående och 

planerade aktiviteter inför 2022. Översiktsbild av aktiviteter finns under Bilaga 1. 
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Resursfördelning 2022 

Bemanning i FoU-verksamheten är följande: FoU-assistent, FoU-utvecklingsledare, 

FoU-ledare och FoU-strateger. Bemanningen utgår från befintliga uppdrag i 

verksamhetsplanen och kompetenser som behövs för att uppfylla avtalet. 

 

Resurser Tkr 

Personal 5 264 075 kr 

Drift 250 000 kr 

OH 551 408 kr 

Överförda medel  

Total kostnad 6 065 483 kr 

* Indexuppräkning sker i enlighet med Landstingsprisindex (LPIK).  
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Aktiviteter 

Aktiviteterna i verksamhetsplanen utgår från intentionerna i 3§ FoU-avtalet och med 

utgångspunkt i genomförda FoU-dialoger med verksamheterna. 

Tidiga och 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 och unga startade 2017 

och kommer att pågå till 2023. TSI ingår i ett av de prioriterade nationella 

fokusområdena för arbetet med barn och unga inom RSS. 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. 

Det länsövergripande utvecklingsarbetet samordnas av utvecklingsledare vid FoU i 

samarbete med folkhälsostrateg för barnrättsfrågor vid Region Blekinge. 

Projektplanen för arbetet med TSI är förankrad i LSVO. 

Syfte: Det övergripande syftet är att stärka och förbättra samverkan mellan aktuella 

huvudmän och verksamheter.  

Metod: Den regionala arbetsgruppen med representanter från länets kommuner och 

regionen är inkorporerad och utgår från samverkansgrupp barn och unga.  

Genomförande: Fortsatt länsövergripande arbete med representanter från 

skola/elevhälsa, socialtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård. Arbetet genomförs 

med utgångspunkt inom ramen för antagen projektplan. 

Planera och genomföra en kunskapshöjande konferens inom området våren 2022 för 

personal och politiker inom aktuella verksamheter. 

Kontinuerlig dialog och återkoppling till Skolverket och Socialstyrelsen samt 

deltagande vid nätverksträffar med övriga utvecklingsarbeten inom ramen för TSI. 

Kontaktperson: Helene Sjöblom Andersson 

 

Hälsoinsatser för barn och unga i samhällsvård 

Målgrupp: Representanter från socialtjänst, tandhälsovård och regionens 

verksamheter för barns hälsa. 
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Beskrivning: Aktiviteten innefattar flera delar med studie och utvecklingsarbete 

avseende hälsoinsatser för barn och unga i samhällsvård. Det råder samstämmighet 

inom länet och nationellt om att placerade barn och ungas hälsa är ett prioriterat 

forsknings- och utvecklingsområde. Området är en del av den nationella 

verksamhetsplanen för arbetet med barn och unga inom RSS. En länsgemensam 

studie avseende tand- och hälsoundersökning för placerade barn har genomförts. 

Studien bygger på en delstudie utifrån barnhandläggares kunskap, erfarenhet och 

uppfattning av hälsoavtalet, och om verksamheternas rutiner samt en delstudie 

utifrån placerade barns akter.  

Syfte: Det övergripande syftet 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  

Genomförande: Fortsatt gemensamt regionalt arbete med verksamhetsrepresen-

tanter i FoU-cirkeln. Arbetet innebär ett fortsatt utvecklingsarbete med kunskaps-

höjande insatser utifrån analys av studierna och pågående nationella arbeten. 

Medverkan i arbetsgruppen för revideringen av Länsövergripande samverkansdokument 

angående hälsoundersökningar av barn och unga som placeras enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller 

Lagen om vård av unga (LVU).  

FoU-cirkeln är utsedd till referensgrupp för arbetet med ovan angiven revidering.  

Inom ramen för området genomförs forskningsstudien Socialsekreterares beskrivning och 

bedömning av placerade barns hälsa med Linnéuniversitetet. Bearbetning pågår av 

materialet från datainsamling avseende granskning av placerade barns akter. 

Kontaktpersoner: Birgitta Nilsson och Helene Sjöblom Andersson 

 

Barnkonventionen i praktiken 

Målgrupp: Representanter från socialtjänst, funktionsstöd och barnrättsombud 

inom regionen. 

Beskrivning: Aktiviteten initierades vid tidigare FoU-dialoger där barns rätt och 

barns delaktighet lyftes fram som viktiga områden. Barnrättsperspektivet är även för 

2022 ett av de prioriterade nationella fokusområdena för arbetet med barn och unga 

inom RSS. Vid genomförd workshop 2021 Hur tar vi tillvara på barnets röst? 

identifierades gemensamma behov och utvecklingsområden som mynnade ut i två 

inriktningar; forum för barnets röst och forum för professionen. Respektive 

deltagande verksamhet gjorde ställningstaganden för det fortsatta arbetet med barns 

rätt och med att ta tillvara på barnets röst.  
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Syfte: Att stödja kunskapsspridning och utveckling inom området för att stärka barns 

delaktighet och att ta tillvara på barnets röst. 

Metod: Uppföljande verksamhetsdialoger och FoU-cirkel. 

Genomförande: Uppföljande lokala verksamhetsdialoger utifrån gemensamma 

ställningstaganden och de två inriktningar som framkom i den länsgemensamma 

workshopen. Sammanställningen från uppföljningen återkopplas till berörda 

verksamheter och i FoU-cirkeln för att ta tillvara på kunskapen för det fortsatta 

länsgemensamma arbetet. 

Fortsatt deltagande i det regionala Barnrättsnätverket, som leds av Länsstyrelsen. 

Kontaktpersoner: Helene Sjöblom Andersson och Birgitta Nilsson 

 

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.  

Genomförande:  

• Regionalt BBIC-nätverk 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 och samordnade insatser för barn 

• Forskarnätverk RISCY, Linnéuniversitetet 

Kontaktpersoner: Helene Sjöblom Andersson och Birgitta Nilsson 
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Individens behov i centrum (IBIC) 

Målgrupp: Ansvariga för aktuella LSS-verksamheter där IBIC ska implementeras. 

Beskrivning: IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt utifrån SoL och 

LSS. Utgångspunkten är att gå från insatsstyrt till behovsstyrt arbetssätt och 

förhållningssätt med fokus på individens behov, resurser, mål och resultat inom olika 

livsområden. Under 2020 utformades det regionala IBIC nätverket då det framgått 

ett behov av att stödja verksamheterna i arbetet med att införa IBIC. Nätverket 

består av representanter från LSS verksamheter i varje kommun. 

Syfte: Stödja verksamheterna i arbetet med att implementera IBIC samt utgöra ett 

forum för dialog och erfarenhetsutbyte. 

Metod: FoU-cirkel 

Genomförande: Fortsatt regionalt nätverksarbete med kontinuerliga möten var 6:e 

vecka med fokus på erfarenhets- och underlagsutbyte. Nätverket kommer under året 

att arbeta med att fördjupa kunskaperna i implementeringsarbete samt identifiera 

fokusområden för vidare arbete. 

Kontaktpersoner: Venera Ujkani och Anna Andersson 

 

Individer med resurskrävande och komplexa behov 

Målgrupp: Verksamheter som möter individer med resurskrävande och komplexa 

behov. 

Beskrivning: I samband med FoU-dialogerna har ett behov av länsövergripande 

samverkan, översyn och kartläggning framkommit avseende individer med 

resurskrävande och komplexa behov med fokus på i första hand vuxna. Aktiviteten 

kan på sikt innefatta barn och unga samt äldre. 

Syfte: Definiera målgrupp och behov för att skapa grund för vidare arbete. 

Metod: FoU-cirkel och kartläggning 

Genomförande: Omvärldsbevakning, förberedande arbete och utforma en FoU-

cirkel med berörda verksamheter för att inhämta kunskap för det fortsatta arbetet. 

Kontaktpersoner: Anna Andersson, Markus Hjelm, Venera Ujkani och Ulrika 

Harris 
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Uppföljning av Mobil närvård 

Målgrupp: Verksamheter inom region och kommun som möter multisjuka individer 

med omfattande och komplexa behov. 

Beskrivning: Mobil närvård i Blekinge avser att möjliggöra för individer med 

omfattande och komplexa behov att vård och omsorg ges i hemmet. Arbetet 

påbörjades under oktober 2019 i Karlskrona och i samband genomförde FoU-

verksamheten en kvantitativ utvärdering av mobil närvård. Under 2021 tog LSVO:s 

ledningsgrupp beslut om att införa mobil närvård i hela länet. Behov av fortsatt 

uppföljning av mobil närvård har uttalats i genomförda FoU-dialoger. 

Syfte: Fånga upplevelser av mobil närvård utifrån ett individ- och 

medarbetarperspektiv. 

Metod: FoU-cirkel 

Genomförande: Forma en FoU-cirkel med berörda verksamheter i syfte att föra 

dialog avseende mätindikatorer samt utforma en plan för uppföljning. 

Kontaktpersoner: Anna Andersson, Markus Hjelm och Venera Ujkani 

 

Uppföljning av samordnad individuell plan (SIP) 

Målgrupp: Verksamheter som möter barn och unga, vuxna samt äldre i behov av 

SIP. 

Beskrivning: Under 2021 publicerades FoU-skriften ”Lagen om samverkan i Blekinge”. 

I skriften framgår att informationsöverföringen mellan berörda huvudmän ökat men 

att det samtidigt finns utmaningar med utskrivningsprocessen, särskilt gällande SIP. 

Baserat på resultatet från föreliggande skrift och omvärldsbevakning inom områdena 

äldre, vuxna samt barn och unga har det framkommit behov av fördjupad kunskap 

avseende den enskildes upplevelser av delaktighet och inflytande vid SIP. 

Syfte: Fördjupad kunskap om SIP-processen med fokus på den enskildes upplevelser 

av delaktighet och inflytande vid SIP. 

Metod: FoU-cirkel 

Genomförande: Omvärldsbevakning, förberedande arbete och utforma en FoU-

cirkel med berörda verksamheter i syfte att föra dialog kring målgrupp och 

mätindikatorer. Inhämta och sammanställa kunskap kopplat till SIP och tillsammans 

med verksamheterna utforma en plan för vidare arbete. 

Kontaktpersoner: Samtliga inom FoU verksamheten 
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Följeforskning av familjecentral 

Målgrupp: Verksamheter inom region, kommun samt privatägda Lideta hälsovård. 

Beskrivning: I samband med FoU-dialoger samt i dialog med LSVO har ett behov 

framkommit av att följeforska kommande familjecentral i Karlskrona, vilken är den 

första i Blekinge. Behovet inkluderar en omvärldsbevakning, baslinjemätning samt 

uppföljning av mätindikatorer för att följeforska införandet av en familjecentral. 

Följeforskningen av familjecentral i Karlskrona kan ge värdefull kunskap till nytta 

inför etablering av familjecentraler i länets övriga kommuner. 

Syfte: Identifiera lämpliga mätindikatorer och utföra baslinjemätning samt 

uppföljning. 

Metod: FoU-cirkel 

Genomförande: Omvärldsbevakning, förberedande arbete samt utforma en FoU-

cirkel med berörda verksamheter för att lägga upp en planering av följeforskningen. 

Kontaktpersoner: Samtliga inom FoU verksamheten 

 

Metodstöd för implementering 

Målgrupp: Personal inom region och kommuner. 

Beskrivning: Det finns ett behov av kunskap om implementering samt användandet 

av lämpliga verktyg för att kunna bedriva ett evidensbaserat implementeringsarbete. 

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 och för att 

utveckla ett gemensamt språk tillsammans med regionen. Som ett komplement till 

denna modell fortsätter FoU-verksamheten att utveckla metodstöd för 

implementering. Som en del av kommande uppstart av en familjecentral i Karlskrona 

kommer FoU-verksamheten att följa upp och utvärdera implementeringsprocessen 

utifrån teori och praktisk erfarenhet. Sådan utvärdering kan även tillföra betydelsefull 

kunskap för framtida implementeringar inom regionen och kommunerna. 

Syfte: Undersöka och identifiera lämpliga evidensbaserade metoder för 

implementering av riktlinjer och innovativa arbetssätt inom region och kommuner. 

Vidare, identifiera implementeringsmodeller lämpliga för utvärdering av pågående 

och genomförda implementeringsprocesser i syfte att öka lärandet kring en effektiv 

implementering.  

Metod: Undersöka evidensbaserade metoder och modeller för implementering samt 

utvärdera införandet av familjecentral utifrån implementeringsmodell. 
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Genomförande: Att fortsätta utveckla metodstöd för implementering som kan 

användas av region och kommuner samt utvärdera införandet av familjecentral 

utifrån implementeringsmodell. 

Kontaktpersoner: Ulrika Harris, Anna Andersson, Markus Hjelm och Venera 

Ujkani 

 

Regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) 

Målgrupp: Kommunens socialtjänst och angränsande områden inom hälso- och 

sjukvård. 

Beskrivning: Medverka till att skapa förutsättningar i samverkan kring frågor som 

rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det gäller både samverkan mellan 

kommunerna i länet och samverkan mellan kommunerna och regionen.  

På nationell nivå stödjer RSS huvudmännen i dialogen om kunskapsutveckling och 

kunskapsstyrning, exempelvis genom regionala representanter i NSK-S och genom 

att vara en av parterna i Partnerskapet mellan RSS, SKR och Socialstyrelsen. 

För att stödja samverkan och lärande mellan respektive RSS och nationell nivå samlar 

SKR respektive läns RSS-representanter i ett nätverk. 

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

Metod: Deltagande i nationella nätverk samt satsningar. 

 

Genomförande:  

• Samordna regionalt forum för interkommunal samverkan för kommunala 

förvaltningschefer 

• Medverkan i nätverk för Regionala samverkans- och stödstrukturer 

• Stödja förutsättningar för Yrkesresan – ett regionalt introduktions- och 

kompetensprogram för personal i socialtjänstens myndighetsutövning 

inledningsvis gällande barn och unga 

• Stödja förutsättningarna för genomförandet av Kvinnofridsatsningen 

• Samordning på regional nivå avseende rekvirering och återrapportering av 

omställningsarbetet till en God och nära vård inom ramen för RSS. 

Samordna och stödja återrapporteringen från kommunerna i förhållande till 

överenskommelsen. Delrapportering och slutrapportering till Socialstyrelsen 

och Kammarkollegiet 
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• Deltagande i nationella och regionala sammanhang knutna till 

överenskommelser om God och nära vård avseende vårdens medarbetare 

• Kommunicera information och aktiviteter mellan lokal och nationell nivå 

inom ramen för RSS 

• Medverkan i nationella nätverket för regionalt stöd till uppföljning och analys 

• Medverkan i nationella nätverket för barn och unga (BoU) 

• Medverkan i nationella nätverket för äldreomsorg och kommunal hälso- och 

sjukvård 

• Medverkan i nationella nätverket för kvinnofrid 

• Stödja tillsättning av representanter i nätverket för funktionshinder 

• Samordna regionala nätverksmöten för representanter i socialchefsnätverket, 

NSKs, RSS, BoU, funktionshinder, äldre, kvinnofrid, nationella nätverket för 

missbruk och beroende (BIRK), regionalt stöd för uppföljning och analys 

samt digitalisering inom socialtjänst 

• Medverkan i SBU:s metodnätverk för socialtjänst/LSS 

Kontaktpersoner: Birgitta Nilsson, Helene Sjöblom Andersson och Venera Ujkani 
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Bilaga 1  
Översiktsbild av aktiviteter i FoU verksamhetsplan 2021–2022 
Nedan återfinns en översikt som utgår från FoU-aktiviteterna i verksamhetsplan 
2021–2022. Där framgår om aktiviteten fortsätter eller avslutas under 2022. I 
översikten framgår även nya aktiviteter. 

År 2021 År 2022 

Tidigt samordnade insatser (TSI) Fortsätter enligt planering 

Hälsoinsatser för barn och unga i 
samhällsvård 

Fortsätter enligt planering 

Barnkonventionen i praktiken Fortsätter enligt planering 

Nätverksarbete inom den sociala barn och 
ungdomsvården 

Fortsätter enligt planering 

Individens behov i centrum (IBIC) Fortsätter enligt planering 

 Individer med resurskrävande och 
komplexa behov – Ny aktivitet 

 Uppföljning av mobil närvård – Ny 
aktivitet 

 Uppföljning av samordnad individuell 
plan (SIP) – Ny aktivitet 

 Följeforskning av familjecentral – Ny 
aktivitet 

Metodstöd för implementering Fortsätter enligt planering med tillägget 
att utvärdera införandet av familje-
central utifrån implementeringsmodell. 

Regionala samverkans- och stödstrukturen 
(RSS) 

Fortsätter enligt planering 

Regionalt forum för interkommunal 
samverkan  

Fortsätter enligt planering och ingår 
under RSS 

Samordning av regionala 
nätverksrepresentanter inom RSS 

Fortsätter enligt planering och ingår 
under RSS  

Vårdens medarbetare ÖK God och nära 
vård – RSS 

Fortsätter enligt planering och ingår 
under RSS 

FoU-nytt Fortsätter som en del i FoU:s 
basverksamhet 

 

Datorspelsberoende bland barn och unga  Aktiviteten avslutas och resultaten 
kommer att återrapporteras till LSVO 
och berörda parter. 

Informellt tvång i psykiatrisk tvångsvård  Aktiviteten avslutas och resultaten 
kommer att återrapporteras till LSVO 
och berörda parter. 

 


