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En kortversion finns nu tillgänglig för projekt- 
rapporten Sista Socialisation – berättelser  
som livskraft på äldreboendet. Foldern  
finns i såväl tryckt som digitalt format.

Ladda ner eller beställ 
www.fous.se/publicerat/rapporter

Projekt om inkontinens på gång
Initiativet kommer ifrån äldreboendet 
Hökerumsgården i Ulricehamn och syftar 
till att ta fram en modell för att förbättra 
inkontinensvården. 

Under två dygn gjordes en mätning av inkon-
tinensskydd vid äldreboendet. Det ledde till 
diskussioner om bland annat hantering, kom-
plikationer och rutiner. Liknande mätningar 

kommer att genomföras vid ytterligare två 
äldreboenden i Sjuhärad. I studien planeras 
även intervjuer med en chef, Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) och 2-3 under-
sköterskor vid äldreboendena.

Resultatet kommer att utmynna i  kompe-
tensutvecklingsinsatser och kan även leda till 
mer omfattande studier framöver. 3

Under året har diskussioner förts mellan 
parterna om FoU Sjuhärad Välfärds 

(FoUS) Verksamhetsprogram och avtal som 
inte har reviderats sedan tillkomsten 2009. 
Vår förhoppning är att de ska vara klara att 
undertecknas inför årsskiftet. Den 7 novem-
ber kommer FoUS Ägarforum att ta del av 
och diskutera ärendet.

Ett seminarium om projektet Sista sociali-
sationen, ett berättelsebaserat omsorgsarbete, 
ägde rum 22 september. Vid seminariet berät-
tade glädjande nog Borås Stad att de beslutat 
att berättelser ska ingå i den ordinarie äldre-
omsorgsverksamheten framöver. Rapporten 
finns nu även tillgänglig som en folder.  

En treårig utvärdering av Närvårdssam-
verkan Södra Älvsborg som omfattar tre 
delstudier presenterades och diskuterades 
den 30 september. Utvärderingen redogör 
bland annat för organisationers komplexitet 
och dilemman som kan uppstå när det gäller 
samverkan på grund av olika lagstiftning, 
olika professionskulturer och asymmetri när 
det gäller makt och befogenheter. Närvårds-
samverkans framtida organisation kommer 
nu att diskuteras av ingående parter. 

Den 8 oktober handlade seminariet om 
att ha ett intellektuellt funktionshinder och 
vara mamma och vad det innebär. Studien 
visar vikten av att se föräldrar som individer 
när det gäller att bland annat skapa trygghet 
för sina barn. 

FoUS projekt har en stor bredd från inte-
gration i skolan till våld i nära relationer. 
Projektet PYC (Parenting Young Children) 
bedrivs från 2015 i konsortieform där FoU 
Sjuhärad Välfärd, FoU i Väst/GR, FoU-
centrum i Linköping och Regionförbundet 
i Uppsala län ingår. Grundutbildning av 
svenska PYC genomförs i mars 2015.

FoU Sjuhärad deltar på Äldreomsorgs-
dagarna den 26-27 november vid Stock-
holmsmässan i Älvsjö. Vi delar monter med 
Högskolan i Borås. Jag kommer att vara där 
den första dagen och Per-Åke Karlsson finns 
på plats den andra dagen. 

Klart är nu också att jag kommer att stanna 
kvar i verksamheten även 
under 2015. 3

Nya projekt har inletts 
inom flera behovsområden 

och fler är välkomna!  

LEDNINGEN HAR ORDET:

Margreta Lundberg Rodin,  
tf.verksamhetschef

Vi har en verksamhet 
med stor bredd
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En ny utvärderingsverkstad startade i maj. 
Västra Götalandsregionen, Högskolan i 
Borås och flera kommuner i Sjuhärad 
deltar. Sju projekt omfattande totalt tolv 
personer är med i gruppen.

Projekten handlar om, i frågeform; hur 
kan man följa upp generellt föräldrastöd, 
hur kan psykosocialt omhändertagande av 
smärtpatienter förbättras, bidrar struktu-
rerade sätt att lägga upp föräldramöten till 
ökad delaktighet och dialog, hur kan man 
kvalitetsutveckla verksamhetsförlagd utbild-
ning för sjuksköterskestudenter, hur viktigt 
är det med kontinuitet i avlösning och stöd 

I årets utvärderingsverkstad 
deltar alla ägargrupper med projekt

Från vänster i bild: Angela Bångsbo, Inga-Britt Pedersen, SÄS, Ia Thun, Lerums kommun, Lena Lövgren, 
Svenljunga kommun, Birgitta Riddarbjälke, SÄS, Emma Jonsson, Härryda kommun, Elisabet Andersson, Marks 
kommun, Pia Rylander, Marks kommun, Per-Åke Karlsson. Främre raden: Kristina Sunnebrand, Svenljunga 
kommun, Eva-Britt Wüstenhagen, SÄS, Malin Omland, Marks kommun. På bilden saknas Lise-Lotte Jonasson, 
Högskolan i Borås och Marie Göthe, Astma och allergiföreningen. Foto: Magdalena Hjers.

för anhörigvårdare, vad medför arbetsledar-
utbildning för chefer inom äldreomsorgen 
samt hur kan rollen som ombudsman inom 
handikappsorganisation utvecklas. 

– Det är extra roligt att representanter från 
alla ägargrupper deltar den här gången, säger 
Per-Åke Karlsson.

Verkstaden kommer att pågå till och med 
våren 2015 och arbetet i gruppen leds av 
samordnare Angela Bångsbo och Per-Åke 
Karlsson, vetenskaplig ledare, vid FoU Sju-
härad Välfärd. 3

Vill du veta mer om utvärderingsverkstad?
www.fous.se/kompetensutveckling



FoU Sjuhärad Välfärd har tillsammans 
med Bibliotekshögskolan under ett par 
år arbetat med förberedelser för att kunna 
starta ett projekt med en informations-
sökningstjänst, riktad i första hand till 
kommunernas vård och omsorg.  

Allt fler verksamheter inom vård- och 
omsorg strävar efter att tillämpa ett evidens-
baserat arbetssätt. Det innebär att som grund 
för arbetet väga samman kunskap från olika 

Avsändare: 
Högskolan i Borås, 
FoU Sjuhärad Välfärd,  
501 90 Borås
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Pilotstudie startar för projekt  
om informationssökningstjänst
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KALENDARIUM 2015
19 februari  
Seminarium: Nya utvärderings- 
monstret, Lena Lindgren.  
Tid: 13.30-16.00, Plats: Lokal E310,  
Högskolan i Borås  
 

11 mars 
Seminarium: Evidensens många ansik-
ten - EBP i praktiken, Morten Sager.
Tid: 13.30-16.00, Plats: Lokal D207,  
Högskolan i Borås.

Avtal klart för att få 
använda PYC i Sverige
Ett avtal har tecknats med PRC i Austra-
lien angående det framtida PYC-arbetet 
i Sverige.

Parenting Young Children(PYC) är ett 
utbildningsprogram för föräldrar med intel-
lektuella funktionsnedsättningar med syfte 
att stärka och utveckla förmågan till samspel 
med och omvårdnad av barn. 

Ett konsortium bestående av de fyra FoU-
enheter som samarbetar i PYC-projektet 
har tecknat ett avtal med PRC (Parenting 
Research Centre) i Melbourne, Australien, 
om rättigheter att använda den svenska 
versionen av PYC-modellen från och med 
nästa år, 2015. Avtalet är betydelsefullt för 
att kunna fortsätta arbetet med den fram-
gångsrika modellen. Uppstarten av svenska 
PYC blir att erbjuda en grundutbildning 
den 3 till 5 mars 2015. 3

Läs mer om PYC-projektet  
www.fous.se/projekt/pyc

Ungas psykiska ohälsa utreds vidare
En förstudie som genomförts i samarbete 
med Sjuhärads Samordningsförbund 
och Försäkringskassan i Borås visar 
behov av förbättringsåtgärder kring unga 
arbetslösa med psykisk ohälsa och akti-
vitetsersättning.

Genom dokumentstudier och intervjuer 
har frågan belysts ur flera perspektiv och på 
olika organisationsnivåer. 

Läs om fler arrangemang och anmäl dig på webbplatsen: www.fous.se/kalendarium

Förstudiens resultat tyder på behov av för-
bättringar när det gäller t ex kartläggningar 
av aktivitetsersättning och samordnade 
individuella vårdplaner. Det framgår även 
att det saknas gemensamma riktlinjer och 
avsatta tider för parterna att samverka. 
Diskussion förs om hur arbetet ska bedrivas 
framöver och om ytterligare undersök-
ningar behövs. 3

Brukarråd ses över
En viktig grund i FoUS verksamhet är 
inflytande och delaktighet från brukare.

Sedan flera år finns det brukarråd för äldre 
och funktionshinder som i respektive möten 
med samordnare har diskuterat behov av 
och synpunkter på FoU Sjuhärad Välfärds 
olika insatser.

I kontakt med externa samarbetsparter har 
det visat sig att samma personer ofta ingår 
i flera brukarråd och att det ibland är svår-
igheter med närvaron. Diskussioner har 
därför inletts för att samordna och förbättra 
brukarråden tillsammans med olika samar-
betsparter. Syftet är också att underlätta för 
personer som ingår i råden.

– Vi återkommer i frågan och berättar vad 
som händer i samarbetet, säger verksam-
hetschef Margareta Lundberg Rodin. 3

kunskapskällor; vetenskapligt grundad kun-
skap, yrkesspecifik kunskap och brukares 
önskemål och behov.

– Att ha god tillgång till information och 
kunskap om hur man hittar exempelvis 
vetenskapliga artiklar, är centralt för att 
kunna utveckla en evidensbaserad praktik. 
Det är bakgrunden till projektet, berät-
tar Angela Bångsbo, samordnare vid FoU 
Sjuhärad Väfärd.

Ola Pilerot, fil.dr vid Bibliotekshög-
skolan i Borås, kommer i samarbete med 
Angela Bångsbo och Per-Åke Karlsson vid 
FoU Sjuhärad Välfärd att genomföra en 
pilotstudie i Ulricehamn under hösten. 
Resultatet kommer att användas som 
underlag för att bedöma behovet av en 
informationssökningstjänst inför ansökan 
om projektmedel. 3


