
Margareta Lundberg Rodin är tillförordnad  
verksamhetschef för FoU Sjuhärad Välfärd 
sedan årsskiftet. Närmast kommer hon 
från institutionen Biblioteks- och Inform-
ationsvetenskap vid Högskolan i Borås, 
där hon arbetet som prefekt i drygt sex år.

– Välfärdssektorns komplexitet och pågående 
omvärldsförändringar innebär en hel del 
intressanta frågeställningar och utmaningar 
i det kommande arbetet, kontaterar hon.

Margareta Lundberg Rodin har en licentiat-
examen i offentlig förvaltning inom området 
organisation och ledarskap, vid Göteborgs 
Universitet. Hon är även föreståndare för 
Centrum för Välfärdsstudier(CVS) vid Hög-
skolan i Borås. 

Under 2014 fort- 
sätter utvecklings- 
arbetet inom FoU 
Sjuhärad Välfärd som 
påbörjats i linje med 
den utvärdring som 
gjorts och relateras 
till den omorganisa-
tion som pågår vid 
Högskolan i Borås.

– Under våren arbeter vi med att tillvarata  
erfarenheter och sprida kunskap från FoU 
Sjuhärad Välfärd. Tillsammans med med-
arbetare, styrgrupp, brukarråd och samarbets-
parter vidareutvecklar vi verksamheten, säger 
Margareta Lundberg Rodin. 3
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Berättelser i äldreomsorgen
– Genom de äldres berättelser 
kan vårdpersonal få kunskap om 
vad personen behöver och vill. En 
unik personkunskap som kan ligga 
till grund för en personcentrerad 
äldreomsorg, säger Lars Rönnmark 
forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd 
och lektor vid Göteborgs Universitet. 

Flytten till äldreboendet ställer den gamla 
personen inför uppgiften att lära sig att leva 
i en ny livsmiljö, där vardagskunskaper och  
identitet ställs inför svåra prövningar. 

Sista socialisationen är namnet på ett FoU-
arbete som bedrevs vid fem äldreboende i 
Borås och Svenljunga under åren 2011– 2013 
i samarbete mellan kommunerna och FoU 
Sjuhärad. Arbetet genomfördes av femton 
medforskande undersköterskor i två FoU-
cirklar. Syftet var att synliggöra de gamlas 
liv och tillvaro, genom livsberättelser, och att 
därigenom bidra till att forma ett omsorgs-

arbete som bekräftar personens 
identitet.

Varje medforskare lärde känna en 
vårdtagare, och tillsammans skrev 
de en livsberättelse, en flyttberätt-
else och en berättelse om tillvaron 
på äldreboendet. Det visade sig att 
livsberättelsen bildade en bakgrund 
mot vilken upplevelser av flytt och 

tillvaro fick mening.
– Berättelserna ger den äldre personen ett 

sammanhang, en röst att säga vem personen 
är, vad personen kan och vill, säger Lars 
Rönnmark och fortsätter:

– Den gamla personen blir bekräftad och 
känner sig hörd och medforskaren får, genom 
genuin personkännedom, en god vägledning 
i omsorgsarbetet. Där i ligger styrkan med det 
här arbetssättet. 3

Vid ett seminarium 3 juni berättar  
forskarna mer om sina erfarenher.  

Se kalendariet på sidan 2. 

PYC-projektet förlängs
Projektet Parenting Young Children (PYC) 
har beviljats finansiering från Arvsfonden 
för ytterligare nio månaders arbete.

Sedan 2010 pågår ett nationellt forsk-
nings- och utvecklingsprojekt för att pröva 
och för att utveckla föräldrautbildningspro-
grammet PYC, som utvecklats i Australien, 
för svenska förhållanden. 

Syftet med den uttökade projekttiden är 
att skapa en hållbar hemvist för förvaltandet 
av PYC i Sverige. 

Under perioden är målet att nödvändiga 
avtal ska tas fram, utbildnings- och kurspla-
ner upprättas och att en lämplig organisation 
som kan förvalta programmet ska identifieras.

Projektet genomförs i samarbete med 
Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs 
universitet, FoU i Väst/GR och Regionför-
bundet Uppsala län. Även Bräcke Diakoni, 
Föreningen för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning (FUB), Rädda Barnen 
samt SUF-Kunskapscentrum deltar. 3

Ledigt uppdrag!
Samordnare 50 %
Vi söker en samordnare för  

FoU-arbete med inriktning på 
målgrupperna barn, unga och 

familjer i utsatta livssituationer. 
Ansök senast 2014-04-28.

Läs mer på  
www.fous.se/lediga-uppdrag

Lars Rönnmark
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Den frågan ställer sig författarna till 
slutrapporten om utvärderingen av 
TryggVE-projektet. 

TryggVE står för trygghet, vård-
samverkan och effektivitet. Det 
är också namnet på en arbets-
modell som prövats i Södra 
Älvsborg inom ramen för den 
nationella satsningen De mest 
sjuka äldre. Modellen innebär 
ett strukturerat arbetssätt för att 
identifiera och uppmärksamma risker och 
hälsoproblem hos multisjuka och multisvik-
tande äldre, genom utredning och screen-
ing. Målet med projektet var att införa och 
utvärdera en arbetsmodell som ger rätt vård 
på rätt vårdnivå, med fokus på trygghet.

Under tre år, 2010–2013, har en extern 
utvärdering av TryggVE-projektet genom-
förts genom flera delstudier vid FoU  
Sjuhärad Välfärd. 
– Resultatet visar att TryggVE-modellen har 
starkt stöd bland personal som har använt 
den och de har lärt sig mer om hur insatser 

för de mest sjuka äldre kan förbättras. 
Resurserna har däremot inte varit tillräck-
liga för att kunna nå målen fullt ut, säger 

Per-Åke Karlsson, vetenskaplig ledare 
vid FoU Sjuhärad Välfärd  och en av 
de som arbetat med utvärderingen, 
och fortsätter:

– Det finns kunskap om och förstå-
else för hur modellen kan tillämpas i 
den kliniska vardagen. För att kunna 
implementera arbetssätt som bygger 

på modellen krävs beslut på olika nivåer 
hos huvudmännen och extra stöd, imple-
menteringen behöver få ta tid. 3
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Har TryggVE-projektet lyckats? 

15 maj
Seminarium: Hur möter vi äldre som 
insjuknar i psykisk sjukdom? 
Tanke- och efarenhetsutbyte kring 
arbete med multisjuka äldre. 
Tid: 13.30–16.00 Plats: Sal E438,  
Högskolan i Borås. 

3 juni
Seminarium: Berättelser som livskraft 
på äldreboenden 
Omsorgsarbete som bekräftar både 
äldre och anställda.
Tid: 13.30–16.00 Plats: Vestindien 2,  
Textile Fashion Center, Simonsland, 
Högskolan i Borås.

Fler arrangemang och information  
om anmälan finns på FoUS webb:  

www.fous.se/kalendarium

KALENDARIUM 2014 

Per-Åke Karlsson
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– Jag ser fram emot 
ordförandeskapet och 
tar mig an uppdraget 
med glädje och engage-
mang. Verksamheten 
står inför förändringar 
som jag tillsammans 
med övriga ägare vill 
hitta bästa möjliga lös-

ning på, säger Malin Aronsson. Vid års-
skiftet efterträdde hon Carita Browall som 
varit ordförande i FoU Sjuhärad Välfärds  
 

styrgrupp sedan 2012.
Malin Aronsson har lång erfarenhet 

från kommunal verksamhet och arbetar 
som stadsdelschef i Borås Stad på SDF 
Väster. Utöver förskola, skola, äldreomsorg, 
kultur/fritid och IFO barn/familj som alla 
stadsdelar ansvarar för har SDF Väster ett 
kommungemensamt samordnings- och 
verksamhetsutvecklingsuppdrag för alla 
individ- och familjeomsorgsfrågor i Borås 
Stad. 3

Följ gärna Malin på Twitter!  
@malin_aronsson

Malin Aronsson ny styrgruppsordförande

Malin Aronsson
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Resultat och arbetssätt från den forsknings-
cirkel om cannabis som arrangerats av FoU 
Sjuhärad Välfärd, på uppdrag av Länsstyrel-
sen i Västra Götaland, återfördes i början 
av året till de deltagande kommunerna och 
till uppdragsgivaren. Nu fortsätter arbetet 
i kommunerna. 3

Läs mer i en artikel på vår webb:  
www.fous.se/nyheter/cannabis

Mobiliseringsarbetet 
mot cannabis fortsätter

TryggVE-projektet 

FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD OCH NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG

KORTVERSION AV SLUTRAPPORTER FRÅN PROJEKT OCH UTVÄRDERING

En kortversion som sammanfattar rapporterna för 
både projektet TryggVE och utvärderingen finns 
tillgänglig på www.fous.se/publicerat/rapporter


