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PuBLiKATiONER
Bjerke, ulrika och Frändin, 
Kerstin (under utgivning 
2013). Formkontroll för 
äldre. En randomiserad, 
kontrollerad studie.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg har nu 
varit igång sedan mars 2011. Ett stort imple-

menteringsarbete har genomförts för att få alla de- 
lar i den nya strukturen på plats. Arbetet kan inte 
sägas vara helt färdigt, men har kommit en god bit 
på väg. Nu inriktas arbetet på att hantera alla de 
frågor om samverkan mellan huvudmännen, som 
gör att patienter och brukare – de vi är till för – 
upplever att vården och omsorgen har en hög grad 
av kontinuitet.

Som exempel på frågor/områden som vi arbetar 
med just nu kan nämnas:

• Västbus – samverkan avseende barn och ung-
dom med sammansatt psykisk-/psykiatrisk och 
social problematik. 

De reviderade riktlinjerna för Västbus är nu an-
tagna i flera av Södra Älvsborgs kommuner samt 
i Västra Götalandsregionen. Fokus ligger på att 
arbetet kommer i gång i de lokala Västbusgrup-
perna. Det är ytterst angeläget att nätverk bildas 
runt barn och ungdomar med sammansatt prob-
lematik, så att de och deras familjer kan se att det 
finns hjälp att få och få hopp inför framtiden. 

• Aktiviteter för mest sjuka äldre
º Regional handlingsplan med fokus på de mest 

sjuka äldre 2012–2014 är just nu under bearbet-
ning av Styrgrupp närvård. Styrgruppen fattade 
under sitt majmöte beslut om de mest prioriterade 
aktiviteterna. Målet är att påbörja aktiviteterna 
efter sommaren.

º För att minska undvikbar slutenvård och 
återinläggning inom 30 dagar startar närvårds-
samverkan tre olika utvecklingsprojekt. Dessa 
fokuserar på alternativa former för vårdplanering, 
hållbar hemgång från sjukhus samt spridning av 
Lär ut-modellen. 

Projekten förväntas bidra med kunskap om hur  
vård- och omsorgsplanering kan anpassas utifrån 
individens behov, hur utskrivningsprocessen kan 
förbättras för individen i samband med utskriv-
ning från sjukhus, samt ökad kunskap kring äld-
res läkemedelshantering hos sjuksköterskor och 
omvårdnadspersonal. Allt i syfte att öka individens 
delaktighet och trygghet under kontakten med och 
mellan vårdgivarna.

• Överenskommelsen psykisk ohälsa
I varje närvårdsområde pågår aktiviteter för att 

uppnå prestationsmålen och grundkraven när det 
gäller barn, ungdomar och vuxna med psykisk 
ohälsa. 

Prestationsmålen innebär bland annat att det 
både inom kommunerna och regionen arbetas med 
Samordnad individuell plan för att personer med 
psykisk ohälsa ska få sina behov tillgodosedda.

Närvårdssamverkan har stora utmaningar att ta 
sig an och det är ofta det som är stimulansen i det 
dagliga arbetet för att göra det lite bättre dag för 
dag för de människor vi är till för. 3

Nils-Gunnar Främberg och Eva Claesson, 
Närvårdskansliet Södra Älvsborg

Skolbarns integration  
i nytt samarbetsprojekt

I mars ordnade FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) 
en konferensdag om vikten av fysisk aktivitet 
för äldre. Förutom initiativtagaren Kerstin 
Frändin, docent i sjukgymnastik och veten-

skaplig ledare vid FoUS som talade om funk-
tion på äldre dar, deltog även tre inbjudna 
gäster med angelägna aspekter på ämnet. 

När Norrbyskolan i Borås 
lades ner flyttades eleverna 
till Byttorpsskolan. Norrby 
är en av de mest segregerade 
stadsdelarna i staden och när 
skolbarnen kom till Byttorp, 
där majoriteten har svensk 
härkomst, ledde det till  kul-
turkrockar och konflikter. 

Borås Stad har nu tagit 
initiativ till ett nytt projekt 
för att åtgärda problemen, 
tillsammans med FoU Sju-
härad Välfärd. Planen är 
att genomföra en rad olika 
aktiviteter, som har stöd i 
forskning inom området.

Sidan 3

Sidan 4

Närvårdssamverkan gör 
skillnad för invånarna  
i Södra Älvsborg!

Glad sommar önskar  
FoU Sjuhärad Välfärd!

Göran Jutengren, vetenskaplig 
ledare på FoUS och projektledare 
Andreas Ekelund från Borås Stad.

Konferensen om aktivt åldrande lockade ett 100-tal åhörare, både yrkesverksamma och brukare. 

Aktivitet ger äldre bättre fysisk och psykisk hälsa 

fo
to

: 
s

to
c

k
xc

h
n

g

GÄSTKRÖNiKA:
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Terminens sista nyhetsbrev kommer i 
den första sommarmånaden. Det är 

en underbar tid vi står inför. Efter en kall 
och seg vår har naturen hämtat ikapp och 
strålar. Prunkar. Det är blommor överallt, 
alla sorter på en gång och jag vet snart 
inte vilken av alla blommor jag ska lukta 
på. 

För dem som går i skolan väntar som-
marlovet och för oss i arbetslivet börjar 
semestern komma inom räckhåll. Skollov 
och semester. Tid för vila och återhämt-
ning. Tid för annat. 

Jag har en favorit bland de svenska som-
marvisorna, Barfotavisan. ”Barfota utan 
strumpor och skor... det killar så skönt 
under foten min, jag känner gräset mot 
tån”. Strofen kan symbolisera skillnaden 
mellan den självvalda sysslolöshetens 
frihet och arbetslivets tvång. 

Nu är tvånget i mitt fall varken särskilt 
stort eller särskilt betungande. Jag är på en 

arbetsplats där jag trivs och mår bra. Jag 
har roliga och stimulerande arbetsuppgif-
ter och jag tycker om och trivs med mina 
arbetskamrater. På det viset är jag lyckligt 
lottad. Många andra är inte det. 

Visste ni att psykisk ohälsa är den främsta 
orsaken till långtidssjukskrivningarna och 
den näst vanligaste orsaken till de kortare 
sjukskrivningarna i Sverige? 

Ändå visar en ny studie från den natio-
nella kampanjen Hjärnkoll att mer än 
varannan chef underskattar hur vanlig den 
psykiska ohälsan är i arbetslivet*. 

Det innebär i sin tur att många chefer 
och arbetsplatser står dåligt rustade när 
människor drabbas av psykisk ohälsa i 
arbetslivet och när de, efter en längre eller 
kortare tids sjukskrivning, kommer till-
baka till sina arbetsplatser. 

Men, det handlar inte bara om chefens 
kunskaper och attityd. Det handlar om 

oss allihop som arbetskamrater och kolle-
gor. För det är vi allihop, som tillsammans 
skapar den psykosociala arbetsmiljön.

Vi lever i ett samhälle som blir mer och 
mer individualiserat. Hur vi lyckas och 
misslyckas, hur vi mår eller inte mår och 
förmår blir den enskildes eget ansvar. Men 
det är inte alltid som vi kan eller förmår 
själva. 

Tänk om vi lite oftare agerade som med-
människor och vågade fråga dem vi har 
omkring oss på våra arbetsplatser: Hur 
mår du och kan jag göra något för dig? 

Efter semestern, när gräset börjar vissna 
och marken är för kall att gå barfota på, 
är det här ett av de 
områdena som jag 
ska följa upp och 
arbeta vidare med. 

Men här och nu 
återstår bara för mig 
att önska er alla en 
varm och avkopp-
lande semester och 
ett skönt sommarlov! 3 

LEDNiNGSGRuPPEN HAR ORDET:

Lolo Lebedinski 
samordnare

”Hur mår du och kan jag göra något för dig?”

*Fotnot: undersökningen har gjorts av Novus och Centrum för Evidensbaserade Psykosociala insatser 
(CEPi) på uppdrag av kampanjen Hjärnkoll. Den finns på Hjärnkolls webbplats www.hjarnkoll.se 
Hjärnkoll är en nationell kampanj, som drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samling  
för psykisk hälsa (NSPH). De arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. 

NYA MEDARBETARE

Christer Teanders-
son arbetar 35 %  
på FoU Sjuhärad 
Välfärd sedan 1  
januari i år, med  
utvärdering av När-
vårdssamverkan. 

Han tittar på implementeringen 
av denna samverkan samt dess ef-
fekt på vård- och omsorgssektorn i 
Södra Älvsborg. 

Christer Theandersson har dispu-
terat i sociologi med inriktning mot 
arbetsliv, och arbetar övrig tid som 
lektor på Institutionen för pedago-
gik vid Högskolan i Borås. 

Presentationer på webben
Presentationer från de seminarier som vi 
arrangerar och skriver om i nyhetsbrevet 
eller på webben, finns på Fou Sjuhärad 
Välfärds webbplats:  
www.fous.se/presentationer

i vissa fall finns också länkar till ytterlig-
are information, till exempel avhandling-
ar och rapporter som har presenterats. 
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Andreas Ekelund 
är ny projektledare  
på FoU Sjuhärad 
Välfärd från 1 aug-
usti 2013. Han 
arbetar 50 % inom 
projektet Skol- och 

socialtjänstbaserat integrationsar-
bete (se artikel intill). Andreas Eke-
lund arbetar under övrigt tid som 
verksamhetsutvecklare på Borås 
Stad, Stadsdel Väster. 

Magdalena Hjers 
är ny administratör 
på  FoU Sjuhärad 
Välfärd från 3 juni  
2013 på 80 %.  
Magdalena Hjers 
kommer närmast 

från Swedac där hon har arbetat 
som sekreterare/assistent.

Emma Ekstedt är 
projektadministatör 
i projektet Paren-
ting Young Child-
ren (PYC). Hon 
tjänstgör på 50 %,  
med start 17 juni. 

Emma Ekstedt har fram till 31 maj 
arbetat som administratör vid FoU 
Sjuhärad Välfärd.
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Boktips inom  
välfärdsområdet

Integration i fokus i nytt skolprojekt
Fler vuxna på skolan – det är  
en av åtgärderna inom det 
nya skolprojektet på Byttorps-
skolan för att åtgärda de 
konflikter som uppstått. 

Det var Borås Stad som tog ini-
tiativ till projektet, sedan lärare 
och annan skolpersonal på 
skolan tyckte att konflikterna på 
skolan hade blivit alltför svåra 
att hantera. Andreas Ekelund, 
som är verksamhetsutvecklare 
inom Stadsdel Väster, sökte i sin 
tur kontakt med FoU Sjuhärad 
Välfärd (FoUS), eftersom han 
sökte forskningsförankrade åt-
gärder att sätta in. 

Han och Göran Jutengren, 
vetenskaplig ledare på FoUS, 
har nu tittat närmare på både 
europeisk och amerikansk 
forskning, och då framförallt 

det socialpsykologiska begrep-
pet ”ackulturation”.

– Det handlar om ett sätt att 
beskriva vad som händer när två 
eller fler kulturer möts. 

Integration eller marginalise-
ring är de två poler som står i 
fokus, det handlar alltså om att 
ha tillgång till både egna tradi-
tioner och den nya kulturen, 
eller ingetdera. 

– Det finns tydliga samband 
som visar att integration är en 
skyddsfaktor för barn i åldern 
6-12 år med utländsk härkomst. 
Ökad integration innebär 
mindre risk för psykisk ohälsa 
och normbrytande/brottsligt 
beteende, och påverkar även 
positivt hur barnen klarar skolan 
i ett längre perspektiv.

Projektet startar formellt 
den 1 augusti och de första åt- 

gärderna blir att informera både 
familjer och personal om vikten 
av integration, och att anställa 
fler vuxna på skolan, förklarar 
Andreas Ekelund.

– Två familjebehandlare ska 
jobba med elever, föräldrar och 
nätverk och två utländskfödda 
personer blir ”kulturtolkar”.

– Forskning visar att det är 
lättare att nå framgång om man 
gör flera olika typer av aktivite-
ter, inflikar Göran Jutengren.

Alla barn på skolan kommer 
att få delta i en studie, där deras 
strategier för integration mäts.

Målet är att upptäcka och 
stötta de barn som behöver 
hjälp till mer integration. Dess- 
utom vill forskarna söka efter 
samband mellan integration  
och bättre livsvillkor för bar-
nen. 3

Sambandet mellan 
Hälsa & Rörelse 
hette seminariet som ägde rum 
15 maj. FoU Sjuhärad Välfärd 
(FoUS) arrangerade, i samarbete 
med föreningen Hjärnkraft och 
Institutionen för vårdvetenskap 
vid Högskolan i Borås. Förelä-
sare var universitetsadjunkt Dan 
Andersson (från vänster) och 
Matthias Andersson, Hjärnkraft 
Skaraborg, som drabbades av 
hjärnskada efter en trafikolycka. 
Till höger Veronica Karlsson från 
Hjärnkraft och Lolo Lebedinski, 
samordnare FoUS. 
Läs mer i artikel på vår webb: 

www.fous.se/nyheter/halsa

Leder klagomål inom äldreomsorgen till 
någon förbättring för omsorgstagarna? Det 
diskuterades vid ett seminarium i februari, 
då Inger Kjellberg presenterade sin doktors-
avhandling. 

Hon har studerat klagomål och rapporter om 
missförhållanden (enligt Lex Sarah), från ett 
brukarperspektiv. I slutsatserna konstaterar 
hon att det som utreds efter att persona-
len fått klagomål och  skrivit en lex Sarah-
rapport i huvudsak handlar om systemfel –  

rapporterna kopplas inte till omsorgstagarnas 
hälsa och välbefinnande. Hennes studier visar 
också att utredarna sällan pratar direkt med 
omsorgstagaren, utan med personalen. Seminariet 
avslutade hon med orden ”Det är inte det att vi 
inte ska utreda systemfel – men vi ska inte bara 
göra det!”

Inger Kjellberg disputerade 2012 och är 
adjunkt vid Institutionen för socialt arbete, 
Göteborgs universitet. Avhandlingen heter 
Klagomålshantering och lex Sarah-raportering i 
äldreomsorgen. 3

Klagomål inom äldreomsorgen – gör de skillnad?
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Makt och vanmakt 
på äldreboenden

Många tänker 
på makt i sam-
band med våld 
eller politik, 
men makt 
finns också på 
äldreboenden. Syftet är 
att ge läsaren en skärpt blick 
för hur makt och vanmakt 
gestaltas i välbekanta situa-
tioner i dagens äldreomsorg. 
Läsaren får stifta bekantskap 
med begrepp som ålderismens 
andrafiering, terror manage-
mentteorin, anhörigas livsberät-
telser och mycket mer. 3
Av Tove Harnett, Håkan Jönsson och 
David Wästerfors, Studentlitteratur.

Terminologihandbok  
för utvärdering
Denna uppslags-
bok i utvärde-
ringsterminologi 
speglar utvär-
dering som 
varande en 
praktik, en 
profession och 
ett forskningsområde. Boken 
inkluderar drygt ett 70-tal 
termer som är oumbärliga för 
alla som utför, beställer och 
använder utvärderingar. 3
Av Lena Lindgren, Studentlitteratur.

Socialt arbete  
som evidensbaserad praktik
Det ställs i dag 
ökade krav på 
att socionomer 
har kunskaper 
och färdigheter 
i linje med 
filosofin, för-
hållningssättet 
och arbetsmodellen 
EBP, evidensbaserad praktik. 
Argumenten för EBP i socialt 
arbete är främst relaterade till 
yrkesetik och brukarnytta. 3  
Av Kajsa Svanevie, Studentlitteratur.
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Den 7 maj anordnade FoU Sjuhärad 
Välfärd ett seminarium med Kerstin 
Kristensen, doktorand vid Nordiska 
högskolan för folkhälsovetenskap i Göte-
borg. Hon har arbetat inom kvinno-
joursverksamheten samt i projektet Dubbelt 
utsatt: fokus på kvinnor med funktions- 

nedsättning och utsatthet för våld. 
Forskning visar att kvinnor med funk-
tionsnedsättningar är mer utsatta för 
våld än kvinnor generellt. Och de med 
intellektuella funktionsnedsättningar 

är extremt våldsutsatta. 
Läs mer på: www.fous.se/nyheter/vald

Porto 
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ÄGARPARTER

Både individ och samhälle 
vinner på fysiskt aktiva äldre 18 september

Temadag kring  
barns brukarmedverkan
Om varför vi ska lyssna på barnen  
och hur barnens röster ska bli hörda.
Tid: 13.00-16.30. Plats: Pulsen kon-
ferenscenter. Medarr: Boråsregionen/
Sjuhärads kommunalförbund

9 oktober
Kommunikativa  
och kognitiva mässan
Utställning kl.9.30–19.00.  
30-minutersseminarier olika före-
läsare i anslutning till mässan, 
kl.10:00–16:00. Två valbara kvälls-
föreläsningar kl.17:00–20:00. Full-
ständigt program kommer i slutet av 
juni. Plats: Entréhallen ”Vardagsrum-
met” i Sandgärdet (intill biblioteket), 
Högskolan i Borås. Medarr: se webb-
kalendarium

24 oktober
Seminarium om nätdroger 
Föreläsare: Lars Hansson, nationell 
tullspecialist, Tullverket och docent 
Kai Knudsen, expert i klinisk toxiko-
logi, Sahlgrenska universitetssjukhu-
set. Tid: 13.30–16.30. Medarr: Borås-
regionen/Sjuhärads kommunalförbund 

27 januari, 2014
Seminarium: Samverkan  
ur ett ledningsperspektiv
Föreläsare Berth Danermark,
professor i sociologi vid Örebro
universitet. Tid: 13.30-16.30. 
Plats: Högskolan i Borås, Sparbanks-
salen.

Fler arrangemang och information  
om anmälan finns på FoUS webb: 
www.fous.se/kalendarium

KALENDARiuM 

Det finns mycket att vinna på att äldre 
personer, även de som har vissa funk-
tionshinder, är så aktiva de kan utifrån 
sina egna förutsättningar. Det handlar 
om bättre psykisk och fysisk hälsa, men 
även rent samhällsekonomiska vinster. 

Tyvärr är kunskapen om dessa vinster än 
så länge relativt okänd, eller åtminstone 
används den inte särskilt mycket i den 
dagliga verksamheten på till exempel  vård-
centraler och äldreboenden – trots att det 
numera finns mängder av forskning som 
visar hur viktigt det är med fysisk aktivitet 
för äldre. 

Det är främsta anledningen 
till att Kerstin Frändin tog 
initiativ till att bjuda in yrkes-
verksamma och allmänhet till 
en heldag om aktivt åldrande 
den 19 mars. I sin egen inledningsföreläs-
ning berättade hon om fysisk aktivitet och 
dess påverkan för äldres funktion.

Därefter lämnade hon ordet till Magnus 
Lindwall, docent i idrotts- och 
hälsopsykologi vid Göteborgs 
universitet. Han har studerat 
sambandet mellan fysisk akti-
vitet och psykisk hälsa.

– Även små förändringar ger stor effekt. 
Fysisk aktivitet ger bättre självkänsla, bättre 
tankeförmåga, minskad risk för depression.

Emmy Nilsson är utredare 
på Statens folkhälsoinstitut och  
hennes tema var ”hälsosamt 
åldrande” och hur viktigt det 
är att skapa mötesplatser för 

att främja äldres hälsa. 
– Sociala och kulturella aktiviteter är ock- 

så viktiga. Vi gjorde en kartläggning 2009, 
där det visade sig att social gemenskap var 
det som de äldre värdesatte allra högst.

En person som känner till och visade 
exakta siffror för de hälso-
ekonomiska aspekter med fy- 
siskt aktiva äldre är Lars Hag-
berg. Han är doktor i folkhäl-
sovetenskap och arbetar som 
hälsoekonom vid Örebro läns landsting. 

– Det går att beskriva hälsovinsternas 
betydelse för att minska kostnader för 
sjukvård och sjukskrivning. Men hälsovin-
sternas värde för de äldre själva, kan sällan 
beskrivas i pengar. 

 
Läs mer i artikel på vår webb:  

www.fous.se/nyheter/aktiva 
Föreläsarnas presentationer finns på:  

www.fous.se/presentationer

Seminarium om våld mot funktionsnedsatta kvinnor
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