
Bättre läkemedelshantering för äldre, hjälp-
medel så att personal enklare klarar av social 
dokumentation och ett planeringsinstrument 
för anhörigstöd. Det är några av resultaten 
av projekt som har drivits inom ramen för 
ÄldreVäst Sjuhärad och som nu har avslutats 
eller håller på att avslutas. Glädjande är att  
verksamheterna lever vidare även efter avslut 
– och att de gör nytta.

NYHETSBREV
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Startklart för FoU 
Sjuhärad Välfärd

Ny samordnare från 1 april

Det händer massor på FoU Sjuhärad Välfärd. 
Från och med årsskiftet ingår flera nya behovs-
grupper i enhetens ansvar, till exempel barn 
och unga, familjer och missbrukare. Nu pågår 
arbetet med att informera om verksamheten 
och samla in kunskaper om vilken typ av 
FoU-verksamhet som personal och brukare 
inom de nya grupperna har behov av. 

Vid sidan av detta drivs flera projekt, som 
startade under ÄldreVäst Sjuhärad, vidare. 

Några exempel är Formkontroll för äldre, 
Samordnad vård- och omsorgsplanering samt 
LÄR UT-projektet.

Bland de nya aktiviteter som planeras finns 
en idé om att skapa ett nät av FoU-ombud hos 
ägarorganisationerna. Det kan vara särskilt 
utsedda personer som håller i kontakterna 
med FoU Sjuhärad Välfärd och som hjälper 
till med att föra ut information om verksam-
heten och olika aktiviteter. 

Sidan 4

Lisbeth Bengtsson är ny samordnare på FoU 
Sjuhärad Välfärd och kommer att jobba med 
fokus på grupperna barn, unga och familjer 
i utsatta livssituationer.

Sidan 6

• Rönnmark Lars (2008). Rollen som  
brukarsamordare i psykiatrin.
• Lebedinski Lolo (2008). 
Miltonprojektet:SamKom - en utvärdering

• Lebedinski Lolo (2008). Miltonprojektet: 
Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser – en 
utvärdering. 

För beställning av rapporter, kontakta 
Irene Lammassaari, administratör,  
tel. 033-435 47 53 eller se webbplatsen:
www.aldrevast.hb.se

Lisbeth Bengtsson.  foto: lena fredriksson

PUBLIKATIONER

Anställda kan söka FoU-stöd 
Goda idéer om hur kvaliteten inom vård och 
omsorg kan höjas, det är målet för det FoU-
stöd som nu utlyses av FoU Sjuhärad Välfärd. 
Anställda vid kommuner och VG-region i 
Sjuhärad samt Högskolan i Borås kan söka.

Sidan 8

Unikt om brukarmedverkan
Olika sätt att involvera brukare, deras familjer 
och praktiker i forskning och utvecklings-
arbete är temat för en ny unik kurs. Fem olika 
lärosäten står bakom kursen. Sidan 7

Sidan 5

Nyttig projektverksamhet 
lever vidare efter avslut

Högtidlig avtäckning av den nya logotypen var ett av inslagen när FoU Sjuhärad Välfärd invigdes. 
Från vänster Björn Brorström från Högskolan i Borås, Ronny Gunnarsson, Västra Götalandsregionen 
och Svante Stomberg, Borås Stad.  foto: jan-erik andersson
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Med anledning av att enheten utvid-
gats från och med årsskiftet håller en 
ny webbplats på att tas fram, som är 
anpassad till FoU Sjuhärad Välfärds 
verksamhet. 

Arbetet har pågått sedan i höstas. En refe-
rensgrupp har formats där representanter 
från olika verksamheter inom bland annat 
Borås Stad, Svenljunga kommun, Marks 
kommun, Primärvårdens FoU-enhet, 

REKO/SÄS, FoU Sjuhärad Välfärd och 
Högskolan i Borås ingår. Referensgrup-
pen har haft ett första möte, där innehåll 
och funktion samt förbättringsområden 
på före detta ÄldreVäst Sjuhärads webb 
diskuterades. 

Den nya webbplatsen kommer att byg-
gas i Högskolans nya webbportalsystem. 
InnovationLab, som är den enhet som 
byggt Högskolans webbportalsystem, 
ansvarar för den tekniska biten. 

Nu håller utseende och layout för start-
sidan på att arbetas fram av FoU Sjuhärad 
Välfärd i samarbete med Högskolans infor-
mationsavdelning. Den nya webbplatsen 
beräknas vara färdig under våren 2009. 3

Fotnot: Till dess att den nya webben är helt 
klar gäller den gamla webbadressen till  
ÄldreVäst Sjuhärad: www.aldrevast.hb.se

Nu har FoU Sjuhärad Välfärd fått sin 
nya logotyp. Det är reklambyrån Mecka 
som haft i uppdrag att ta fram ett förslag 
som både medarbetare vid enheten och 
styrgruppen fått tycka till om. 

Så här beskiver reklambyrån Mecka symbo-
liken och tanken bakom nya logotypen: 

”De tre ringarna i symbolen kommer från 
tanken att FoU Sjuhärad Välfärd befinner 
sig i mötet mellan kommun, region och 
akademi. Ringarna ger en känsla av rörelse 
som står för förändring. Sättet de kopplar 
till varandra kan stå för samarbete. Genom 
att ringarna är olika stora och gjorda 
med en fyllig pensel upplever man att en 

mänsklig hand står bakom dem snarare än 
en dator eller maskin. Det ger en känsla av 
omsorg”. Logotypen ska nu implementeras 
i FoU Sjuhärad Välfärds informations- och 
profilmaterial, bland annat tas nya kuvert, 
brevpapper och visitkort fram. 

En ny informationsfolder ska även tryckas 
upp. 3

Hjärtligt välkomna, gamla och nya läsare 
till detta första nyhetsbrev (med nygam-
mal layout) för FoU Sjuhärad Välfärd! Här 
råder en nybyggaranda och glädje över att 
äntligen få arbeta med fler grupper inom 
välfärdsområdet. 

Det har varit en stegvis utveckling, från 
målgruppen äldre till att även omfatta 
funktionshindrade från och med år 2005,  
tills idag, då alla grupper i välfärdsområdet 
omfattas. Namnet ÄldreVäst Sjuhärad var 
inte bra ens när den nya målgruppen kom 
till 2005, och redan då var diskussionerna 
igång kring att byta namn. Och nu är vi 
äntligen framme.

Som du kan läsa här nedan så har vi också 
bytt vår logotyp. De tre ringarna i logotypen 
ska inte enbart symbolisera mötet och sam-
arbetet, utan har också en symbolik i sina 
färger. Den mörkblå färgen står för seriositet 

och den röda för omsorg och värme. Det är 
något vi hoppas att ni ska märka i vårt arbete 
även framöver.

Vår tanke är att ni även fortsättningsvis 
ska känna igen er från ÄldreVäst Sjuhärad 
med FoU-kafé, seminarier, temadagar och 
kurser, med mera. Men nu ska vi också ut 
på turné, för att träffa så många av er läsare 
som möjligt. 

Det har varit en viktig aktivitet att göra 
dessa turneér med (o)jämna mellanrum, 
för att fånga upp era förväntningar på oss. 
Dessutom får vi möjlighet att berätta om det 
som är på gång på FoU Sjuhärad Välfärd. 
Denna gång kommer vi att starta med de 
nya grupperna som vi inte träffat förut, för 
att avsluta med er som är ”gamla bekanta” 
sedan tidigare. 

Första gången jag själv var med på turné, 
var Bengt-Arne Andersson och jag i Herr-

ljunga för att träffa chefer och bistånds-
bedömare. Det mötet resulterade i att det 
bildades en arbetsgrupp, och tillsammans 
arbetade vi fram brukarundersökningen i 
äldreomsorgen i Herrljunga, Svenljunga 
och Tranemo. Det är inte alltid det blir så 
konkreta resultat, men vi har ett stort kon-
taktnät som vi ibland lotsar vidare till. 

Avslutningsvis vill jag uppmana alla som 
önskar att ta kontakt med oss.  Ni får dock 
ursäkta om vi ibland svarar med ÄldreVäst 
Sjuhärad i telefonen. Det finns en viss 
gammal vana vid det 
namnet... 3

 

Eva Höglund 
Samordnare 

eva.hoglund@hb.se

LEDNINGSGRUPPEN HAR ORDET:

Äntligen fler behovsgrupper!

Samverkan  
är temat  
för ny logotyp

Ny webbplats för FoU Sjuhärad Välfärd
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Festlig och 
välbesökt 
invigning
Den 19 februari invigdes FoU Sjuhärad  
Välfärd under festliga former. 

Styrgruppens arbetsutskott, som var 
speciellt inbjudna, bjöd bland annat 
på en symbolisk avtäckning av den nya 
logotypen. 

Den 1 januari 2009 bytte ÄldreVäst Sju-
härad namn till FoU Sjuhärad Välfärd. 
Verksamheten utvidgades och arbetet ska  

nu bedrivas både kring de grupper som 
funnits med sedan starten – äldre och 
funktionshindrade – och flera nya: barn 
och unga, människor med beroendeprob- 
lematik, familjer i utsatta livssituationer 
samt socialekonomiskt utsatta grupper. 

Att verksamheten utvidgats och bytt 
namn firades med en invigning vid Högsko-
lan i Borås. Styrgruppens arbetsutskott höll  
i ceremonin och det bjöds på tal av repre-
sentanter från samtliga huvudmän samt en 
avtäckning av den nya logotypen. 

Uppslutningen var god och gästerna kom 
bland annat från Sjuhäradskommunerna, 
Västra Götalandsregionen, Högskolan i 
Borås och flera frivilligorganisationer. 

Alice Karlsson och Maj-Britt Magnusson 
från PRO är medlemmar i FoU Sjuhärad 
Välfärds planeringsgrupp för temadagar. 
De tyckte att det var trevligt att besöka 
invigningen.

– Ingenting står still – allt måste vidare. 
Det är viktigt att hela tiden utvecklas och 
lära nytt, säger Maj-Britt Magnusson. 3

I samband med invigningen av FoU Sju- 
härad Välfärd, bjöds nya och gamla 
medarbetare vid ÄldreVäst Sjuhärad in 
till en träff vid Högskolan i Borås. Då 
presenterades också rapporten om vad 
tidigare medarbetare gör nu. 

Träffen blev ett trevligt tillfälle att blicka 
tillbaka på tiden med ÄldreVäst Sjuhärad 
under åren 1999–2008, innan det är dags att  
gå vidare. Vid träffen presenterades resulta-
tet av rapporten ”Vad gör tidigare medarbe-
tare vid ÄldreVäst Sjuhärad (ÄVS) nu och 
vad betydde uppdraget vid ÄVS?”. 

Har tiden på ÄVS betytt något för gamla  
medarbetare ur aspekter som personlig 
utveckling och karriärmässig utveckling –  
och har det märkts på löneutvecklingen? 

Gör en forsknings- och utvecklingsenhet 
som ÄVS något avtryck för enskild pro-
jektmedarbetare, eller är det bara ett jobb 
i mängden? 

Dessa frågor ställer sig Eva-Lotta Anders-
son, före detta informatör vid ÄldreVäst 

och författare till rapporten, inledningsvis. 
Undersökningen är en del av den utvärd-
ering av ÄVS som gjordes under 2007.

Rapporten baseras på en enkätunder- 
sökning till 34 personer som alla har haft 
ett självständigt uppdrag i ett projekt eller 
kompetensutvecklingsinsats.

Eva-Lotta Andersson konstaterar i sin 
rapport att en genomsnittlig ÄVS-are är en 
kvinna, 40–59 år, med cirka 15 års arbets-
livserfarenhet och högskoleexamen, som 

idag arbetar inom hälso- och sjukvård eller 
vård och omsorg. 

Av resultatet framgår att flertalet tycker att 
tiden på ÄVS har varit värdefull och betytt 
mycket för den personliga utvecklingen,  
men inte lika mycket för karriären och 
löneutvecklingen. 

Många tycker också att det går relativt 
bra att kombinera uppdrag vid ÄVS med 
arbete på den ordinarie arbetsplatsen,  
under förutsättning att ordinarie arbets-
givare är förstående och intresserad av 
uppdraget på ÄVS. Kontinuerlig kommuni- 
kation mellan ÄVS och ordinarie arbets- 
givare är viktig, och man behöver garanteras 
att hänga med i löneutvecklingen på det 
ordinarie arbetet. 

Flera av de tidigare medarbetarna tycker 
att de har kunnat omsätta den kunskap de 
fått vid ÄVS i det praktiska arbetet. 3

Rapport om nöjda medarbetare vid ÄldreVäst

Eva-Lotta Andersson, fd informatör vid Äldre-
Väst Sjuhärad, har skrivit rapporten om tidi-
gare medarbetare.

Styrgruppens arbetsutskott höll i trådarna vid invigningen. Från vänster Gunnel Sjöberg och Ronny 
Gunnarsson från Västra Götalandsregionen, Björn Brorström, Högskolan i Borås samt styrgruppens 
ordförande Svante Stomberg, Borås Stad. 

Alice Karlsson och Maj-Britt Magnusson från 
PRO besökte invigningen.

Rapporten kommer att läggas ut i sin helhet 
på webbplatsen www.aldrevast.hb.se under 
april månad. 3
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Eva Höglund, samordnare 
på FoU Sjuhärad Välfärd:
– Just nu är det mycket 
praktiskt arbete med nya 
kuvert, ny webbplats och 
liknande, eftersom vi har 

nya behovsgrupper och nytt namn. Vi för-
bereder också en turné till ägarparterna för 
att informera om oss och ta reda på vad de 
vill ha för typ av FoU-verksamhet. 

Det är skönt att verksamheten har ut-
ökats, för nu slipper vi säga nej till vissa 
grupper. Jag tror också att det blir utveck-
lande för oss alla, det känns spännande med 
ett större område. 

Samtidigt som vi arbetar med de nya 
grupperna är vi noga med att fortsätta vår 
verksamhet med de befintliga. De ska inte 
känna sig vilsna och vi vill absolut inte tappa 
de kontakter vi har.

Angela Bångsbo, 
samordnare på  
FoU Sjuhärad Välfärd:
– Nu när den nya sam-
ordnaren har börjat startar 
arbetet med de nya behovs-

grupperna på allvar. 
Vi prioriterar barn och unga samt famil-

jer till att börja med, men kommer även 
fortsättningsvis att arbeta med äldre och 
funktionshindersområdet. 

Avsikten är att nå ut till fler och nya behovs- 
grupper för att visa upp den nya verk-
samheten, genom att anordna workshops 
och genom vår samordnare inom framför 
allt barn och familj. Vi kommer också att 
arbeta för nya samverkansarenor mellan 
kommuner och regionen i de nya behovs-
grupperna.

Det känns mycket positivt med föränd-

Samordnarna ser stora vinster med utökad verksamhet

Full fart från start  
med ny inriktning

Fou Sjuhärad Välfärd jobbar vidare med projekt för både nya och gamla målgrupper.  foto: stock.xchng samt äldreväst sjuhärad arkivbilder

Det är full fart på FoU Sjuhärad Välfärd, 
som ju har utvidgats betydligt i år. Nu är 
det hög prioritet på att få igång arbetet 
med de nya behovsgrupperna, samtidigt 
som man jobbar vidare med projekt och 
kompetensutveckling även för de gamla 
målgrupperna.

En hel del arbetsuppgifter följer med på 
köpet när man utvidgar och byter namn, 
så som FoU Sjuhärad Välfärd har gjort. 
Till exempel måste webbplatsen uppdateras 
med aktuell information och man behöver 
hitta vägar för att nå ut med information 
om verksamheten och för att få in önskemål 
om FoU-arbete.

För att inventerna viktiga FoU-behov i 
Sjuhärad kommer workshops att arrangeras 
med strategiska personer inom respektive 
behovsområde. Först ut blir workshops 
kring de nya behovsområdena. Man ska 
också göra en turné i alla ägarkommuner 
och hos flera regionala verksamheter, både 
för att informera och hämta in önskemål 
bland personer som arbetar i just den orga-
nisationen eller kommunen.

Lättare med FoU-ombud
En annan idé är att utse FoU-ombud hos 
ägarorganisationerna, för att ha inarbetade 
kontakter med vissa personer så att det 
kan bli lättare att hämta in och nå ut med 
information.

FoU Sjuhärad Välfärd har även en del 
kurser och liknande på agendan. Till exem-
pel blir det kompetensutveckling för första 
linjens chefer som arbetar med äldre och 
funktionshindrade. 

En doktorandkurs i brukarmedverkan är 
också igång (se sidan 7). Dessutom blir det 
seminarium om hemrehab i april samt tema-
dag om demenssjukdomar den 7 maj.

Projekt löper vidare
Flera pågående projekt löper vidare under 
2009:
• Inom Samordnad vård- och omsorgs-

planering studerar man delaktighet för 
brukarna när det gäller vård- och omsorgs-
planeringsmöten samt hur personalen 
samverkar. 

• I projektet Formkontroll för äldre, 
beskriver Marks kommun effekter av före-
byggande sjukgymnastisk träning och råd-
givning till personer från 70 år och uppåt.  
Verksamheten ska utvärderas under 2009 
och 2010. FoU Sjuhärad Välfärd medverkar 
med konsultativa insatser i planerings-
arbetet samt ansvarar för att genomföra 
utvärderingen av projektet i form av en 
kontrollerad studie.
• Ett annat pågående projekt handlar 

om delaktighet och tillgång till samhället 
för personer med psykisk sjukdom och/
eller funktionshinder. Här är FoU Sjuhärad 
Välfärd medansvarig till projektet, som till 
viss del genomförs i Sjuhärad.
• LÄR UT-projektet utvärderas i vår och 

handlar om äldre och läkemedel. Det riktar 
sig till vård- och omsorgspersonal, och man 
har bland annat tagit fram en modell för 
bättre läkemedelshantering för äldre. 3 

Text: Lena Fredriksson
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FAKTA Lisbeth Bengtsson
Ålder: 49 år.
Bor: Sörmarken, Borås.
Familj: Make, två döttrar (13 och 15 år).
Hobby: Engagerad i döttrarnas hand-
bollsspelande.
Senast lästa bok: Gårdagens ö av  
Umberto Eco.
Okänd talang: Är ganska bra på att 
sjunga. Sjöng tidigare i Boråskören, men 
nu blir det mest i duschen och i bilen.

Kurator blir  
ny samordnare
Den 1 april började Lis- 
beth Bengtsson som ny 
samordnare på FoU Sju-
härad  Välfärd. Men hon 
är kvar på halvtid i jobbet 
som kurator.

Lisbeth Bengtsson är socionom och har 
arbetat såväl inom socialtjänsten som på 
SÄS, Södra Älvsborgs Sjukhus, i Borås. 

– Jag har varit på SÄS i 20 år, både på 
somatiska avdelningar och på barn- och 
ungdomspsyk. Sedan åtta år jobbar jag på 
Onkologmottagningen, framför allt med 
kvinnor som har drabbats av bröstcancer.

För ett par år sedan tog hon en magister-
examen i socialt arbete. Studierna gav henne 
ett nytt förhållningssätt till arbetet.

– Det är viktigt att fokusera på målgrup-
pen, säger hon. Kunskapen ska komma 
invånarna till del, oavsett vilken huvudman 
jag jobbar för.

Med uppdraget som samordnare på FoU 
Sjuhärad Välfärd tror hon att hon får större 
möjligheter att arbeta utifrån sitt förhåll-
ningssätt. Uppdraget är på halvtid, vilket 
gör att hon kan vara kvar på det gamla 
jobbet på halvtid.
Vad förväntar du dig av ditt nya arbete?

– Jag tror att arbetsmiljön är stimulerande 
och jag tycker det är jättekul att vara med 
och starta något nytt! Men jag gruvar mig 
lite för hur det ska gå att kombinera två 
tjänster, men det får jag lösa efterhand. 
Vilka blir dina första arbetsuppgifter?

– Att skapa ett kontaktnät och inventera 
vilka behov som finns i verksamheterna. Vi 
behöver också komma ut och presentera den 
här resursen, som ju är helt ny. 3

Text: Lena Fredriksson

ringen och jag tror att vi nu kan få fler sam-
arbetspartners och kontaktytor, vilket kan 
leda till nya, intressanta FoU-projekt och 
insatser i form av kompetensutveckling.

Per-Åke Karlsson, verksamhetsledare, 
samordnare och vetenskaplig ledare på FoU 

Sjuhärad Välfärd: 
– Vi håller på att avsluta 
några större projekt nu 
under året, såsom COAT 
och Social dokumenta-
tion, och samtidigt drar vi 
igång aktiviteter för de nya 

behovsgrupperna. 
Vi planerar workshops där vi bjuder in 

nyckelpersoner från brukarorganisationer, 
intresseorganisationer, forskare samt per-
sonal på olika nivåer och andra. Där har 
vi en bred infallsvinkel och vill ha tag på 

folk som kan ha något att säga om vad de 
önskar sig.

Vid dessa workshops planerar vi att an- 
vända en särskild metodik för behovsinven-
tering, som förefaller vara mycket arbets- 
effektiv. 

Vi har också utlyst så kallat FoU-stöd i 
några månader för att utveckla bra idéer. 
Där har det kommit in flera ansökningar 
som vi nu ska handlägga.

Det är spännande men inte helt lätt att 
arbeta med ett bredare uppdrag. Det ger 
större möjligheter att jobba över gränserna 
mellan olika instanser. 

Vi organiserar oss utifrån behovsgrup-
perna och har ”samverkan” som nyckelord. 
Man kan säga att vi bedriver FoU i ”sam-
verkanslandet”. 3

Text: Lena Fredriksson

Samordnarna ser stora vinster med utökad verksamhet

Fou Sjuhärad Välfärd jobbar vidare med projekt för både nya och gamla målgrupper.  foto: stock.xchng samt äldreväst sjuhärad arkivbilder
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Goda projekt 
lever vidare
Tre långvariga FoU-projekt som startats 
inom ramen för ÄldreVäst Sjuhärads  
verksamhet går nu mot sitt slut och ska 
avrapporteras och utvärderas 2009. Hur 
lever den verksamhet som projekten star-
tat vidare efter avslut? Den frågan fick 
projektledarna i respektive projekt. 

COAT – hjälp till anhörigvårdaren 
COAT, Carers Outcome Agreement Tool, 
är ett vetenskapligt framtaget instrument 
för planering, uppföljning och utvärdering 
av stöd till anhörigvårdare. Forsknings- 
och utvecklingsarbetet har genomförts i 
Sverige och England och bygger på tidigare 
forskning avseende anhörigstöd, brukar-
medverkan och partnerskap vid ÄldreVäst 
Sjuhärad, Högskolan i Borås och Universi-
tetet i Sheffield. Projektet har genomförts 
med stöd från Socialstyrelsen. I dagsläget 
bedrivs COAT-projektet i Borås Stad och 
kommunerna Härnösand och Jönköping.   
COAT-instrumentet finns tillgängligt på 
FoU Sjuhärad Välfärds webbplats för de 
verksamheter som önskar använda det. Här 
finns också möjlighet att finna referenser till 
artiklar och rapporter om COAT.  

– Efter utvärderingen, som tydligt visar att 
COAT gör skillnad, har samtliga tre kom-
muner beslutat att det ska användas till alla 
deras anhörigvårdare, berättar projektledaren 
Lennart Magnusson. Det är inte bara ett 
verktyg för att planera anhörigstöd. Anhöriga 
och personal berättar också att samtalet i sig 
självt är till stort stöd för anhörigvårdarna.

– Nationellt kompetenscentrum Anhö-
riga lyfter fram COAT som ett vetenskapligt 
prövat och utvärderat verktyg för att kunna 
individualisera kommunernas anhörigstöd, 
säger Elizabeth Hanson, vetenskaplig ledare 
COAT. Det kommer precis i rätt i tiden, i 
samband med lagförslaget om en skyldighet 
för kommunerna att erbjuda ett individuali-
serat anpassat stöd till anhöriga som vårdar 
närstående.

Social dokumentation 
FoU-projektet Social dokumentation starta-
des 2004 och är ett samarbetsprojekt mellan 
Sjuhäradskommunerna Borås, Bollebygd, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda. Personal har 
enligt socialtjänstlagen skyldighet att doku-

mentera. Detta kallas social dokumentation 
och består av olika delar, till exempel: social 
journal, levnadsbeskrivning och genomför-
andeplan. Från och med 2006 har även en 
satsning på utbildning, handledning och 
utvärdering med stöd av medel från Kom-
petensstegen ingått i projektet. Under våren 
2009 slutförs utvärderingen av projektet och 
ett slutseminarium hålls 22 april. 

– Social dokumentation är egentligen 
inget fristående projekt utan en del av kom-
munernas verksamhetsutveckling, säger Eva 
Höglund, projektledare  och samordnare vid 
FoU Sjuhärad Välfärd. Det är från kommu-
nerna behovet har kommit av att arbeta med 
Social dokumentation i den form vi gjort. 
Kommunerna har genomfört arbetet under 
åren – vi på FoU Sjuhärad Välfärd har varit 
en resurs och stödfunktion i arbetet. 

– Detta borgar för att arbetet med Social 
dokumentation fortsätter ute i verksam-
heterna även när projektet har avslutats, 
fortsätter Eva Höglund. De flesta kom-
muner har kommit igång med att tillämpa 
de övergripande riktlinjer som tagits fram 
och flertalet har även en ansvarig för Social 
dokumentation som har till uppgift att driva 
arbetet framåt och utbilda övrig personal. 
Dessa får en viktig funktion i arbetet med 
Social dokumentation i framtiden. 

LÄR UT – bättre läkemedelshantering
LÄR UT- projektet har till syfte att förbättra 
äldre människors läkemedelsanvändning. 
Projektet har varit ett samarbete mellan 

samverkansorganen ReKo Sjuhärad, Läke-
medelskommittén i Södra Älvsborg och 
ÄldreVäst Sjuhärad och har pågått under 
2006 och 2007. Borås Stad tog 2007 över 
projektet för att fortsätta höja kompetensen 
om äldre och läkemedel hos kommunens 
sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. 
Det har inneburit att sjuksköterskorna har 
utbildats till LÄR UT-handledare och att de 
i sin tur utbildar personal på särskilt boende 
och i hemtjänst. 

I LÄR-UT-projektet har även ett formu-
lär, en symtomskattningsblankett, tagits 
fram för att ge vägledning om äldres besvär 
som kan höra ihop med läkemedelsanvänd-
ning. Utvärderingen beräknas vara klar efter 
sommaren 2009.

– Läkemedelshantering ingår i det var-
dagliga arbetet för både sjuksköterskor och 
omvårdnadspersonal i kommunerna. Det är 
den vanligaste hälso- och sjukvårdsinsatsen 
och har störst omfattning, säger Marie Elm, 
projektledare för LÄR UT. Det finns behov 
av ett lättillgängligt utbildningsmaterial. 
Med LÄR UT har varje sjuksköterska fått 
en pärm där detta finns, vilket både under-
lättat och strukturerat deras utbildningar. 
Alla sjuksköterskor i Borås Stad kommer 
att få LÄR UT-utbildning eftersom den 
kommer att ingå i kommunens ordinarie 
utbildningsprogram från 2010. Symtom-
skattningsblanketten kommer att läggas in i 
journalsystemet för att förbättra uppföljning 
av läkemedelsbehandling. 3

COAT-nätverket vid sista träffen.  foto: Paul svensson

Utbildning för LÄR UT-projektet... ... och i projektet Social dokumentation. 
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Det handlade om begreppen funktions-
hinder och handikapp på årets första 
FoU-kafé den 10 mars. Då samlades 
ett 50-tal personer på Hotell Bogesund 
i Ulricehamn.

FoU-kaféet var ett samarbete mellan Han-
dikappforskning i Väst och FoU Sjuhärad 
Välfärd. Deltagarna kom från bland annat 
psykiatrin, primärvården, Högskolan i Borås 
samt handikappkonsulenter och företrädare 
för olika intresseföreningar. 

Jan Terneby, chef för avdelningen Funk-
tionshinder och delaktighet på Västra 
Götalandsregionen, var moderator och 
föreläsningen hölls av Barbro Lewin, fors-
kare från Statsvetenskapliga institutionen 
vid Uppsala universitet.

Temat för FoU-kaféet var ”Språk som 
hindrar och språk som underlättar” och 

handlade om begreppen handikapp och 
funktionshinder. 

Problem med begreppen
Funktionsnedsättning definieras enligt 
Socialstyrelsen som en nedsättning av fysisk, 
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga 
och funktionshinder som den begränsning 

som funktionshindret innebär för en person 
i relation till omgivningen. Forskningen 
visar att det finns problem med de båda 
begreppen, eftersom de lätt blandas ihop, 
vilket kan innebära problem för forskning, 
undervisning, politik och allmänhetens 
förståelse. Det är enligt en del forskare nöd-
vändigt att lämna handikappbegreppet, då 
det har en tendens att vara stigmatiserande 
och i vissa kretsar uppfattas som förlegat. 

Barbro Lewin förespråkar en modell där 
funktionshinder kan ses som en hälso- och 
omgivningsrelaterad begränsning av möj-
ligheter att delta i samhällslivet. Hon fick 
åhörarna att reflektera, och diskussionen 
blev livlig. Men svaret på frågan ”Vad kallar 
vi det?” kvarstår, det är inte alldeles enkelt 
att byta ut etablerade begrepp. 3

Text och foto: Angela Bångsbo

Funktionshinder och handikapp – begrepp som engagerar 

Nu har en doktorandkurs kring brukar-
medverkan i forskning och utveck-
lingsarbete startat. Kursen är ett sam-
arbetsprojekt mellan fem lärosäten 
och tre så kallade momentträffar har 
genomförts.

– Kursen är den första av sitt slag i Sverige. 
Idén kommer från professor Mike Nolan på 
universitetet i Sheffield där man har arbetat 
med den här typen av kurser tidigare, säger 
kursansvarige Lars Rönnmark vid FoU 
Sjuhärad Välfärd.

Kursen ger 7,5 högskolepoäng och vänder 
sig främst till doktorander inom hälsovård, 
socialt arbete och social omsorg i Skan-
dinavien samt yrkesverksamma med lägst 
magisterexamen. 

Olika sätt att involvera brukare, deras 
familjer och praktiker i forskning och 
utvecklingsarbete behandlas på kursen, men 
också etiska frågeställningar i anslutning 
till brukarmedverkan samt olika former 
av brukarutvärdering. Arrangörer är Karl- 
stads universitet, Högskolan i Hedmark i 
Norge, Hälsohögskolan i Jönköping och 
Högskolan i Borås/FoU Sjuhärad Välfärd 
samt Sheffield University, England.  

På kursen varvas teori och föreläsningar 
med praktiska inslag som studiebesök och 
grupparbeten. 

Flera studiebesök
Under upptaktsdagarna i Borås fick gruppen 
lyssna på föreläsningar och göra studiebesök 
vid De Handikappades Riksförbund (DHR) 
samt se systemet ACTION (en IT-baserad 
tjänst för äldre som vill bo kvar hemma, 
men som behöver stöd av vårdpersonal och 
anhöriga). De fick även en presentation av 

COAT-instrumentet (se artikel föregående sida) 
för planering, uppföljning och utvärdering 
av stöd till anhörigvårdare. 

Vid den andra momentträffen i Hamar 
i Norge presenterades erfarenheter av 
handlingsorienterat forskningssamarbete. 
Gruppen besökte även Brukerstyrt Senter 
som drivs av föreningen Mental Helse i 
Hedmark. Andra inslag var grupparbete 
och plenumdiskussion kring etiska problem 
i handlingsorienterad forskning med män-
niskor med psykiska funktionshinder. 3

Unik kurs om brukarmedverkan
Vad tycker du om nya kursen? 

Anne Sjöberg, projekt-
ledare ”Från forsknings-
objekt till medaktör”, 
Handikappförbundens 
Samarbetsorgan:

– Det ämne som var i fokus i Borås, äldre- 
och anhörigstöd, är inte mitt område. Ändå 
såg jag många kopplingar till exempelvis 
det vuxenprojekt jag har arbetat med inom 
Riksförbundet Attention, som hade fokus 
på delaktighet och inflytande för vuxna 
med diagnos inom det neuropsykiatriska 

området. Jag kunde se teorier som stödjer 
det jag tror på; delaktighet för dem som en 
fråga berör är absolut nödvändig! 

Jeanette Åkerström,  
doktorand i socialt arbete 
vid Örebro universitet:

– Jag går denna kurs för att 
få en större beredskap inför 

arbetet. Jag är också intresserad av den 
etiska biten kring brukarmedverkan, hur 
man prioriterar och väger olika röster. Vems 
röst är det som gäller egentligen? 3

Barbro Lewin föreläste och Jan Terneby var 
moderator på årets första FoU-kafé.
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21 Tisdag
Heldag om hemrehabilitering 
Högskolan i Borås 

22 Onsdag
Slutseminarium Social dokumentation
Högskolan i Borås

23 Torsdag
Ägarforum
Högskolan Borås

MAJ
7 Torsdag
Temadag om demens 
Folkets hus, Ulricehamn

7–8 Torsdag–fredag
Doktorandkurs i brukarmedverkan
Momentträff i Jönköping
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Kalendariet.
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Nu kan anställda inom Västra Göta-
landsregionen i Sjuhäradsområdet, kom-
munerna i Sjuhärad eller vid Högskolan 
i Borås söka stöd från FoU Sjuhärad 
Välfärd. Stödet ska bidra till utveckling 
av kvaliteten inom vård och omsorg.

Syftet med det så kallade FoU-stödet är 
att enskilda personer eller arbetsgrupper 
ska kunna få stöd för att 
fördjupa sig i en problem-
ställning på den egna arbets-
platsen. 

Stödet ska ge en kvalitets- 
och verksamhetsutveckling 
för arbetsplatsen, patienten 
eller brukaren. 

Detta ska uppnås genom:
• att kunskapsbaserat lä-

rande ska bli en naturlig del 
i det praktiska arbetet,

• att FoU-stödet ska stärka 
samspelet mellan teori och 
praktik,

• att man ska kunna kri-
tiskt granska det egna arbete som utförs. 
Även kunna problematisera, ifrågasätta och 
analysera,

• att bidra till att öka insikten om hur 
arbetsinsatser och dess resultat påverkar 
berörda människor,

• att stärka samverkan mellan olika part-

ners med en helhetssyn på målgruppens 
behov samt

• att bidra till att göra det praktiska ar-
betet mer kunskapsbaserat för patienten 
eller brukaren.

Hur mycket medel kan sökas? 
Medel kan sökas för ersättning av heltids-lön 
samt omkostnader med max 10 000 kronor 

under högst tre månader. 
Vid bedömning prövas 

även stödets omfattning. 
Totalbelopp inklusive om- 

kostnader beräknas procen-
tuellt utifrån lönen vilket 
innebär att ersättningen 
kan disponeras över längre 
tid, till exempel sex måna-
der med 50 procent FoU-
stöd. 

Stöd ges dessutom av FoU 
Sjuhärad Välfärd i form av 
handledning, samt tillgång 
till arbetsplats om behov 
finns. 3

Anmälan ska vara inne senast 1 maj 2009.

Läs mer om ansökan om FoU-stöd  
på vår webbplats www.aldrevast.hb.se
Där finns även anmälningsblankett till  
ansökan.

Temadag om demens
Den 7 maj arrangerar FoU Sjuhärad Välfärd 
den första av två temadagar om demens. 
Målgrupp är äldre och närstående, vård- 
rehab- och omsorgspersonal och andra 
intresserade.

– Demens har så många infallsvinklar så vi 
har valt att fördela föreläsarna på två dagar, 

en i maj och en under hösten 2009, säger 
samordnare Eva Höglund.

Föreläsare den 7 maj på Folkan i Ulrice-
hamn är bl. a Ulla-Lena Wistberg, demens-
ansvarig vid Ulricehamns kommun. Program 
för temadagen i höst är ännu inte bestämt.  

Sista anmälningsdag för temadagen i maj 
är 30 april. Mer information och inbjudan 
finns på webben: www.aldrevast.hb.se 3

Utlysning av FoU-stöd

Ny medarbetare
Den 7 januari började Ulrika 
Bjerke vid FoU Sjuhärad 
Välfärd. 

Hon är sjukgymnast vid 
Centrala sjukgymnastiken 
vid SÄS, Södra Älvsborgs 
sjukhus, och kommer att 

arbeta 50 procent med utvärdering i pro-
jektet Formkontroll. 

Projektet genomförs i samarbete mellan 
FoU Sjuhärad Välfärd och Marks kommun 
och leds av Kerstin Frändin. 3 

ÄGARPARTNERS


