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Samverkan är nyckeln
foto: pia mattzon

till bättre läkemedelshantering
för äldre
Det visar Lär ut-konceptet, som väcker
uppmärksamhet runtom i landet och
lockade äldreminister Maria Larsson till
Borås.

foto: pia mattzon

En av föreläsarna, John Henriksson, omsorgschef i Bollebygds kommun berättade om
hur de inom äldreomsorgen i Bollebygds
kommun har arbetat med folksagan och att
så kallad Storytelling nu implementeras på
några boenden.
Sidan 8

Evidensbaserad praktik
och brukarmedverkan

Äldreminister Maria Larsson lyssnar när läkaren
Peter Keiding berättar om samverkan inom Lär
ut. I bakgrunden Berit Lövstrand, omvårdnadspersonal.

och verkligen kommer de äldre till nytta, är
samverkan, menar Marie Elm. I första skedet
genom att Borås stad, primärvården och FoU
Sjuhärad Välfärd samarbetade för att bygga
upp, genomföra och utvärdera projektet. Och
i nästa steg genom samverkan mellan olika
yrkeskategorier; omvårdnadspersonal, läkare
och sjuksköterskor.
Forts. sidan 3

– Vad är det för brukarmedverkan när personalen blir tillfrågade om dom
vill jobba hos den
nye arbetsgivaren, men vi som
bor där blir inte
tillfrågade om vi
vill bo kvar?
Frågan ställdes
Elisabeth Broberg
av Elisabet Broberg som var en av talarna på konferensen
som hölls av Sjuhärads kommunalförbud i
samarbete med FoU Sjuhärad Välfärd.
Sidan 6

foto: eva höglund

– Ju mer vi vet och ju bättre vi jobbar ihop
som team, desto bättre kan vi hjälpa de äldre,
säger läkaren Peter Keiding.
Lär ut-projektet har letts och utvärderats av
distriktssköterskan Marie Elm, som har lång
egen erfarenhet från äldreomsorgen. Det var
också hon som presenterade projektet och
dess framgångsfaktorer när äldreminister
Maria Larsson besökte äldreboendet Ekekullen i Sandhult i april för att få veta mer.
– Vi hade inte stått här
idag utan regeringens stimulansmedel, ledningsstöd
av chefer och intresset för
att det här skulle bli något
bra hos sjuksköterskor och
omvårdpersonal, säger
Marie Elm
Marie Elm.
Den sista pusselbiten, som gjort att Lär ut
blivit ett koncept som används till vardags

Temadag om sagor och
berätteler om livet

Vad är egentligen lättläst
och tillgängligt?

Utvärdering av ny metod

Den 15 maj arrangerade FoU Sjuhärad Välfärd i samarbete med Handikappforskning
i Väst (HafV) ett seminarium om tillgänglig
information.
Sidan 5

Fou Sjuhärad Välfärd ska, i samarbete med Utväg Södra Älvsborg, undersöka hur
barn och föräldrar upplever en behandlingsmetod för att arbeta med familjer där det
förekommer våld.

Tonårsfyllor och föräldrareaktioner

för att
hjälpa familjer vid våld i nära relationer

Behandlingen som ska utvärderas ser till hela
familjen och sker parallellt genom samtal i
mamma-, pappa- och barngrupper.

FoU Sjuhärad Välfärd har tilldelas 2,7 miljoner från Brottsoffermyndigheten för att göra
behandlingsutvärderingen.
Sidan 4

Forskaren Terese Glatz vid Örebro universitet
presentarade resultat från sin uppmärksammade avhandling vid ett av vårens FoU-caféer.

Sidan 7
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LEDNINGSGRUPPEN HAR ORDET:

Den som gör en resa har något att berätta
Detta uttryck, som jag minns från gymnasiets tyska1, tar jag som utgångspunkt
för reflektioner om evidens och evidensbaserad praktik. Under en knapp månad
under våren gjorde tre resor starkt intryck
på mig.

Första resan gick med FoU Sjuhärad till
Norge för studiebesök hos Hedmarks högskola. Syftet var att fördjupa kunskaperna
om brukarinflytande och brukarmedverkan.
Vi visste sedan samarbete i en doktorandkurs att man kommit långt i inom detta
område. Vi deltog i ”forum for praxisnära
forskning” där praktiker, brukare med
psykiska funktionhinder, brukarrepresentanter, lärare och forskare möts för dialog
om brukarinflytande. Vi fick tillfälle att
redovisa våra erfarenheter samt diskutera
den gemensamt tillkomna antologin2 från
nämnda kurs. Vi besökte Sagatun Brukerstyrt Senter i ett vackert renoverat hus
i Hamar. Här har personer med psykiska
funktionshinder tillsammans med personal
skapat något unikt. Centrat ägs och styrs av
brukarna och är fyllt av aktivitetsmöjligheter; musikstudios, restaurang och café,
platser för konst och hantverk, m m. Ingen
terapi eller behandling bedrivs. Målet är
att genom myndiggörande och deltagande
1 “Wenn einer eine Reise tut, dann kann er
was erzählen”. Från Matthias Claudius (1740
- 1815), “Urian‘s Reise um die Welt“ förtäljer
Googe.
2 Brukarnas roll i välfärdsforskning och
utvecklingsarbete, 2012, red Lars Rönnmark.
Nr 18 i Högskolan i Borås serie Vetenskap för
profession.

i gemensamma angelägenheter bidra till
ökad livskvalitet. Engagemang och respekt
präglar verksamheten. Jämlikt samarbete
med Högskolan i Hedmark utvecklar verksamheten. Studiebesöket konkretiserade hur
brukarkunskap kan bildas och tas till vara
för att göra praktik evidensbaserad.
Andra resan gick till Irland för en workshop om evidensinformerad praktik. Liksom
evidensbaserad praktik bygger evidensinformerad praktik på att tre kunskapskällor;
forskning, praktikers erfarenheter och
brukares uttryckta behov ska prägla praktiken. Denna ”rörelse” har en bredare syn på
vilken forskning som kan ligga till grund för
sådan praktik. Det var tredje gången3 som
team från 8 länder möttes. Gemensamt för
dem är att arbeta i nära samarbete mellan
teori och praktik. Många exempel gavs på
hur man kan arbeta. De engelska organisationerna Research in Practice (som arbetar
med barn- och familjefrågor) och Research
in Practice for Adults (likartat uppdrag för
vuxna och äldre)4 gjorde starkt intryck. Jag
imponerades av hur man använder olika
kommunikationsformer för att understödja
en evidensinformerad praktik. Deltagandet konkretiserade hur samarbete mellan
forskning och praktik kan utvecklas som
understöd för en evidensbaserad praktik.
3 Från förra mötet finns en bok; Implementing Evidence-Informed Practice: International Perspectives, 2012, red Dill, K & Shera,
W. ”The Swedish Team” bidrar där med ett
kapitel; Let´s come together. A macro-oriented model for organizing the support of EBP.
4 Besök gärna hemsidorna www.rip.org.uk
och www.ripfa.org.uk för inspiration.

Tredje resan, en semesterresa, gick till den
myllrande och glansfulla staden Istanbul på
gränsen mellan Europa och Asien. Belägen
i ett land med en spännande historia och i
snabb ekonomisk tillväxt. I Istanbul är kontraserna starka; mellan traditionalism och
modernitet, orient och västerland, troende
och sekulär. Främst slog mig kontrasten
mellan rika och fattiga, t ex genom att kvinnor med spädbarn satt sent på kvällarna och
tiggde längs gator bland välbärgade människor. Detta var svåruthärdligt. Jag ville ropa
till sultanernas nutida efterträdare; vet ni
inte att rimligt jämlika samhällen är bättre!
Det finns omfattande forskningsevidens för
detta, t ex i boken ”Jämlikhetsanden”5, som
borde påverka politiken. Men politik bygger
ju inte alltid på vetenskaplig evidens.
Evidens och evidensbaserad praktik har
många facetter och betydelser och påverkar,
eller påverkar inte, inom en rad områden.
FoU Sjuhärad drar sitt
strå till stacken genom
att utveckla evidens
och stödja en evidensbaserad praktik.
Ha en skön och fin
sommar! Vi möts igen
till hösten i nya FoUaktiviteter. 3
Per-Åke Karlsson
Verksamhetsledare

5 Wilkinson, R & Pickett, K (2010) Jämlikhetsanden - därför är mer jämlika samhällen
nästan alltid bättre samhällen.

KALENDARIUM
5 september
Temadag om sambandet mellan fysisk
aktivitet och psykisk hälsa.
Medarr.: VHB, Högskolan i Borås.
12 september
Seminarium på temat patientsäkerhet
– Min guide till säker vård.
Medarr.: Patientnämnden.
18 september
Upptaktsmöte utvärderingsverkstad.
26 september
Mässa: Kognitiva tekniska hjälpmedel
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för personer med funktionsnedsättningar. Medarr.: Hjärngänget och
Vuxenskolan.
27 september
Seminarium: Ett utvalt hem för ett
utvalt barn – familjehemsutredningar
och socialt arbete i praktiken.
9 oktober
Konferens: Evidensbaserad handläggning och myndighetsutövning.
Medarr.: Sjuhärads kommunalförbund.

18 oktober
Seminarium om samverkan.
22 oktober
Temadag: Hälsofrämjande träning
och aktivitet för äldre.
6 november
FoU-café: Akut krisstöd – tillgängligt
för alla?
Mer information och fler arrangemang
finns på FoUS webb:
www.fous.se/kalendarium
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(Fortsättning från sidan 1)

Enhetschef Kristina Ekstrand visade runt äldreminister Maria Larsson på äldreboendet Ekekullen, som arbetat med Lär ut i sex år.

Vid besöket på äldreboendet fick ministern möta personal som arbetat med Lär
ut-konceptet sedan starten 2006, däribland distriktsläkare Peter Keiding, som
arbetat i primärvården i över 20 år. Också
han talade om vikten av samverkan.

tet? Peter Keiding pekar först och främst på
utbildningsinsatserna till sjuksköterskor och
omvårdnadspersonal.
– Det handlar om att värdera äldre människors krämpor. Många äldre kan inte tala
för sig och har kanske inte någon anhörig.
Den personal som finns närmast dem har
lärt sig att observera och skriva ned. Deras
kunskap om de äldres symtom har blivit
mycket större, berättar Peter Keiding.
– Jag som läkare måste veta hur de äldre
mår, när jag ska försöka hjälpa dem. Nu
har vi ett system där andra talar om det, så
gott det går. Utan det här finns en risk att
jag antingen ger dem för lite medicin, så att
de har kvar sina krämpor, eller ger dem för
mycket, så att de inte mår bra av det. Det är
en balansgång och ju mer vi vet, ju bättre vi
jobbar ihop som ett team, desto bättre kan
vi hjälpa de äldre.

Nyttan för patienterna är att de får de
läkemedel de verkligen behöver, varken mer
eller mindre. Samhällsnyttan handlar bland
annat om insparade pengar, när läkemedel
inte skrivs ut i onödan.
– Det här samarbetet ger också arbetstrivsel. Det vore bra om det även gav lite högre
status att jobba på äldreboenden, för det är
viktigt att ha en omvårdnadspersonal som
denna på Ekekullen: Som är engagerad och
ser det som ett viktigt uppdrag att föra de
äldres talan. 3
Text och foto: Pia Mattzon
Läs mer om Lär ut på FoUS webb:
www.fous.se – Forskning & utveckling/
FoU-projekt

Underlag för läkarbedömning

Han visar ett exempel av blanketten som
personalen använder, den så kallade
symtomskattningen. Varje symtom har
en vågrät linjär skala, som går från ”inga
besvär alls” på vänsterkanten till ”mycket
stora besvär” till höger. Symtomen är bland
annat aptit, förstoppning, illamående, muntorrhet, sinnesstämning, smärta och sömn.
Med hjälp av kryss på skalorna får han som

En kortversion av projektrapporten finns att
ladda ner eller berställa på www.fous.se.

FAKTA//Lär ut
• Lär ut är ett koncept för bättre
läkemedelshantering för äldre, som
består av utbildning, rutiner och
symtomskattning.

Personalen på Ekekullens äldreboende ser stora vinster för de äldre med Lär ut. Från vänster Berit
Lövstrand och Berit Claesson, båda omvårdnadspersonal, Sari Alexandersson, sjuksköterska och
Peter Keiding, läkare.

– Det pratas ofta om att patienterna får
för lite läkartid. Kanske får de också för lite
sjukskötersketid och för lite underskötersketid. Men när vi lägger ihop på det här
sättet, då jobbar vi så bra vi kan, menar han.
Större kunskap om äldres symtom

På senare tid har Lär ut-konceptet uppmärksammats både hos SKL, Sveriges Kommuner
och Landsting, som skrivit en artikel om just
Ekekullens äldreboende och på socialdepartementet, där äldresamordnare Eva Nilsson
Bågenholm skrivit om Lär ut i sin blogg.
Vad är det då som är så bra med koncep-

läkare ett grundligt underlag för patienternas hälsotillstånd, baserat på bedömningar
av personal som möter patienten varje dag.
– Här finns också värden för blodtryck,
puls, vikt och antal fall senaste månaden.
Med det här har jag väldigt mycket fakta
och vet också att den bygger på systematiska
observationer, säger Peter Keiding.
Underlaget är värdefullt för dig?

– Mycket. Och jag kan koncentrera mig
på det som är problem som jag kan hjälpa till
med. Där jag inte behövs, klarar den övriga
personalen av det. Då jobbar vi effektivt.

• 299 sjuksköterskor har utbildats i
Sjuhäradskommunerna, varav 220 i
Borås Stad. De har i sin tur utbildat
1 700 av 1 800 omvårdnadspersonal
i Borås.
• Projektet fick Guldpillrets hedersomnämnande på Apoteksdagen
i Stockholm i oktober 2011, ett
arrangemang av Dagens Medicin och
Dagens Apotek.
Länk till SKL-artikel:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/nyhetsarkiv/larut
Länk till äldresamordarens blogg:
http://www.de-mest-sjuka-aldre.se/aldrevard/lar-ut-projektet-okade-kunskapenom-aldre-och-lakemedel/
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Utvärdering av ny metod för att

hjälpa familjer vid våld i nära relationer
Utvärderingen genomförs samtidigt som
metoden införs. Parallella samtalsgrupper för den som slår, den som blir slagen,
och barnet som bevittnar.

Våld i nära relationer är både ett brott
och ett socialt problem. Det handlar om
hälsoproblem, om jämställdhet och om
mänskliga rättigheter. FoU Sjuhärad Väfärd
har tilldelats 2,7 miljoner från Brottsoffermyndigheten för att göra en behandlingsutvärdering.
– Syftet med behandlingen är att sätta
ord på våldet och att lägga ansvaret där det
hör hemma – hos föräldrarna. Det handlar
också om att förmedla hopp, om att lyfta
skam och skuld, och att hjälpa barnen att
gå vidare, berättar forskningsassistent Ulla
Kristiansson.
Fou Sjuhärad Välfärd ska, i samarbete
med Utväg Södra Älvsborg, undersöka hur
barn och föräldrar upplever en behandlingsmetod som införs för att arbeta med familjer
där det förekommer våld. Ulla Kristiansson
är socionom och kommer att arbeta 50%
med projektet under vetenskaplig handledning av Inga Tidefors. Göran Jutengren vid

befinner sig i. För barnen är det viktigt att få
sin upplevelse bekräftad och att föräldrarna
tar på sig ansvaret för det som har hänt.
- Vi tror verkligen på den här behandlingen och därför är det viktigt att den
utvärderas, säger Ulla Kristiansson.
Undersöker hur barn och föräldrar upplever behandlingen

Ulla Kristiansson är forskningsassistent och
Göran Jutengren är vetenskaplig ledare för
utvärderingsprojektet.

FoU Sjuhärad Väfärd är vetenskaplig ledare
för projektet.
Utgår från ett barnperspektiv

Behandlingen ser till hela familjen och sker
parallellt genom samtal i mamma-, pappaoch barngrupper. Grupperna träffas en
gång i veckan under en 10-veckorsperiod.
Samtalen utgår från ett barnperspektiv och
handlar bland annat om föräldrarollen och
föräldraskapet. Föräldrarna får lära sig hur
det är för ett barn att leva med våld och hur
de kan hjälpa sina barn i den situation de

Utvärderingsprojektet kommer att pågå i
tre år och sker genom intervjuer med både
föräldrar och barn. De får beskriva hur
de upplever sig själva och relationen till
de andra i familjen. Intervjuerna planeras
att genomföras vid tre tidpunkter; före
behandling, ett halvår efter, och slutligen
ett år efter behandlingen.
– Det känns angeläget att fler evidensbaserade arbetssätt utvecklas inom det här
området. Vi vill ju att resurserna används på
rätt saker, men framförallt vill vi att barnen
i de här familjerna ska få en positiv miljö
att växa upp i, avslutar Göran Jutengren. 3
Läs mer om Utväg Södra Älvsborg på:
www.utvag.com

Nationellt kompetenscentrum anhöriga
planerar för en ny organisationsform och får utökat uppdrag
Linköpings universitet fick i uppdrag att
utvärdera Nationellt kompetenscentrum
anhöriga (Nka) 2011.

Utvärderingen var positiv till centrumets
etablering och verksamhet och Socialstyrelsen ser sitt uppdrag som genomfört och
menar att organiseringen av Nka bör anta
mera permanenta former och ges ett bredare
uppdrag. Svar om detta väntas inom kort
från Socialdepartementet.
Organisationsform

Parterna i Nka är har olika organisatorisk
hemmahörighet som exempelvis högskolor,
regionförbund, kommuner och intresse-
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föreningar. En organisationsutredning har
gjorts som visar på vilka sätt de olika parterna kan samverka. Framtida etableringsform kommer styrgruppen planera efter det
att svaret från socialdepartementet kommit.

2012-2014 för att utveckla ett nationellt
kunskapsstöd avseende anhörigfrågor för
personer med psykisk sjukdom och psykisk
funktionsnedsättning. 3
Text: Eva Höglund

Nya grupper

Nka har redan fått flera nya regeringsuppdrag och uppdrag från Socialstyrelsen
som riktar sig till andra grupper än den
ursprungliga äldregruppen. Anhöriga till
barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och anhöriga till barn är två
grupper. Senaste uppdraget kom i början av
juni 2012 då regeringen beslutade att ge ett
bidrag på 8 miljoner kronor under perioden

FAKTA//NkA
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga,
NkA, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. FoU Sjuhärad
Välfärd är en av parterna inom NkA.

Läs mer på NkAs webb:
www.anhoriga.se
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Vad är egentligen lättläst
och tillgängligt?
Den 15 maj arrangerade FoU Sjuhärad
Välfärd i samarbete med Handikappforskning i Väst (HafV) ett seminarium
om tillgänglig information.

Eftermiddagen inleddes av Jan Terneby som
är samordnare för forskning och kunskapsutveckling vid enheten för rättighetsfrågor
inom Västra Götalandsregionen. Han betonar att det ur ett rättighetsperspektiv är viktigt att alla har lika tillgång till information.
– Som människor har vi alla samma
grundbehov men vi har olika förutsättningar att ta till oss information. Om alla
ska kunna åtnjuta sina rättigheter på lika
villkor så måste man kunna begripa och
ta till sig den information som finns, säger
Jan Terneby.
Han berättade vidare om regionens riktlinjer inom området och visade exempel på
att samhällsinformation kan vara svår att ta
till sig och förstå.
– Vi behöver ibland ställa oss frågan
”Vem skriver vi för, egentligen?”, säger Jan
Terneby.

Professor Monica Reichenberg föreläser i Sparbankssalen vid Högskolan i Borås.

kontakt som t ex en personlig kallelse eller
kontakt över telefon istället för ett brev.
Gärna mer talad information och personliga
möten. Det lyftes även fram särskilda behov
för några av grupperna som tillgång till tolk,
information i punktskrift och översättning
till teckenspråk.
Lättläst är något mer än bara god läsbarhet

Seminariets andra föreläsare var Monica
Reichenberg, professor vid Institutionen för
pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, samt vid Institutionen för
språkstudier vid Umeå universitet.
Om behovet av tillgänglig information är
stort – varför efterfrågas det så sällan?
Hon har bland annat studerat tillgängInom Västra Götalandsligaheten i Regionsmagasinets
regionen har man satsat
texter. Målgrupper för studierna
på att ta fram anpassad
har varit döva, dyslektiker, persoinformation. Men matener med läs- och skrivsvårigheter
rialet efterfrågades bara
samt normalläsare.
av ett fåtal personer. Detta
– Många människor känner
är förbryllande eftersom
sig dumma fast det egentligen
man vet att det finns ett
är texten som är dum, berättar
stort behov, menar Jan
Monica Reichenberg.
Monica Reichenberg
Terneby.
Hon förklarar vidare att även
och Jan Terneby
En undersökning gjordes för att
om storleken på texten, val av
ta reda på vad olika grupper upplever som
teckensnitt, lämpligt radavstånd etc. är en
tillgänglig information och om hur de vill
förutsättning för god läsbarhet, så räcker
bli informerade när det gäller vård och hälsa.
det inte. Man måste också kunna förstå
Fokusgrupper med personer som har svårt
vad man läser.
att se, svårt att höra, samt svårt att bearbeta,
Monica Reichenberg berättar om olika
tolka och förmedla information deltog.
metoder för att mäta läsbarheten med
Alla var överens om att det är viktigt att
läsbarhetsformler. LIX är den mest kända
använda en enkel och tydlig svenska. Att
svenska läsbarhetsformeln som mäter texlayouten behöver vara luftig med bra kontens läsbarhetsindex. Den kan användas som
traster och att rätt typsnitt och textstorlek
ett stöd för att bedöma hur lätt eller svår en
är viktigt.
text är att läsa, men det är viktigt att tänka
Många av de deltagande efterfrågade också
på att formeln inte tar hänsyn till läsarens
ett bra bemötande och mer personlig
förutsättningar.

Andra tips utifrån vad forskning har visat

En text upplevs som mer lättläst om texten
har omväxlande långa och korta meningar,
berättar Monica Reichenberg. Att varva
långa och korta ord är också bra. Ord som
förklarar orsak och verkan som ”så att”, ”för
att”, ”eftersom” och ”därför att”, underlättar för läsare med dyslexi. Kronologiska
beskrivningar underlättar för personer som
har svårt att hålla texten i minnet. Personligt
tilltal med lagom mycket berättarröst kan
också vara ett stöd för läsaren, men det får
inte blir för mycket, då kan texten upplevas
som barnslig och kränkande. 3
Läs mer på FoUS webb:
www.fous.se/presentationer

Vad tar du
som åhörare
med dig från
seminariet?
– Framförallt vikten
av att, i än högre
Agneta Olofsson
grad än vad vi gör
idag, tänka till kring Hälsokoordinator
SÄS
när och hur det finns
ett behov av att anpassa den information vi vill nå ut med.
Jag arbetar med att utveckla hälsofrämjande insatser vid Södra Älvsborgs
Sjukhus, SÄS, och det innebär kommunikation med både allmänheten,
patienter och de egna medarbetarna.
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Forskaren Marit Grönberg Eskel i dialog med föreläsaren Elisabeth Broberg.

– Vad är det för brukarmedverkan när
personalen blir tillfrågade om dom vill
jobba hos den nye arbetsgivaren, men
vi som bor där blir inte tillfrågade om vi
vill bo kvar?

Frågan ställdes av Elisabet Broberg som
var en av talarna på konferensdagen om
evidesbaserad praktik och brukarinflytande
som hölls av Sjuhärads kommunalförbud
i samarbete med FoU Sjuhärad Välfärd
på Pulsens konferenscenter den 14 maj.
Elisabet har själv en utvecklingsstörning och
bor på ett gruppboende på Sjöbo i Borås.

för ramarna” som Kent utryckte det. Största
hindren för brukarmedverkan var enligt
honom behovet av prestige och kontroll från
främst socialtjänst och psykiatri.
Kent Wetterskog ser gärna att brukarna
blir inbjudna på personalens månadsmöten
för att få olika vinklingar på frågor som tas
upp i verksamheten.
– Lägg ner - Gör om - Gör rätt, sa Kent
Wetterskog.

NY PERSONAL
Sari Sarhamo
börjar som administratör, 80%, vid
FoU Sjuhärad Välfärd i augusti.
Hon har en fil.
kand. examen inom
vård och omsorgsadministration och
kommer närmast från Studentcentrum
vid Högskolan i Borås. Tidigare har
hon även arbetat som processekreterare
vid SÄS.
Ny medarbetare
är också Susanne
Knutsson som
arbetar med det sk.
App-projektet. Det
handlar om att en
app ska tas fram
för personal som
arbetar med barn
som anhöriga till kroniskt sjuka föräldrar.
För övrigt arbetar hon som klinisk lektor
i vårdvetenskap vid VHB, Högskolan i
Borås.
Projektet kommer att presenteras närmare i kommande nummer.

foto: henrik bengtsson

Evidensbaserad praktik
och brukarmedverkan

“Lägg ner - Gör om - Gör rätt”

Det var 57 personer som kom både för att
lyssna och för att lära mer om brukarmedverkan denna dag.
Inledde gjorde Marit Grönberg Eskel
som är forskare i socialt arbete på Karlstads
universitet. Hon gav både en teoretisk
och erfarenhetsbaserad föreläsning under
förmiddagen.
Eftermiddagens
föreläsare var förutom
Elisabet Broberg även
Kent Wetterskog som
missbrukat narkotika
i många år. Det som
hjälpt honom vidare
var en socialsekreterare som såg just hans
behov och hjälpte
honom vidare, även
om lösningarna
Kent Wetterskog
ibland låg lite ”utan-
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Skådespelare från kulturföreningen Tåget
spelar upp en scen.

Diskussion med teater som utgångspunkt

En teatergrupp bestående av två personer
från kulturföreningen Tåget spelade upp
en scen där en ung kille med narkotikaproblem träffade på en handläggare som
gjorde det mesta fel. Konferensdeltagarna
fick diskutera i små grupper vad som gick
snett och hur det kunde göras bättre.
Teatergruppen avslutade med att spela
upp scenen igen, men nu med respekt för
den unge killen.
Professionella yrkesutövare som handläggare, behandlingspersonal etc. vill gärna

Konferensdeltagare i diskussion.

arbeta enligt olika metoder, men när man
lyssnar på dagens brukarföreträdare beror
utfallet mest på behandlarens personlighet. Kent Wetterskog och Elisabet Broberg
utryckte en önskan som sammanfattning:
– Se oss som Kent, Elisabet, eller vad
personen än heter och klumpa inte ihop oss
som utvecklingsstörda, brukare, pundare,
klient eller något annat! 3
Text & Foto: Eva Höglund
Läs mer om EBP på FoUS webb:
www.fous.se – Forskning & utveckling/
Evidensbaserad praktik
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Tonårsfyllor och
föräldrareaktioner
Den 22 mars bjöd FoU Sjuhärad Välfärd
in till FoU-café med seminarium och
diskussion på temat ”Tonårsfyllor och föräldrareaktioner” i Sinnenas hus i Borås.

Föräldrars beteenden går
emot det man förväntar sig

Terese Glatz berättar att
när det gäller problematiska beteenden hos ungForskaren Terese Glatz vid Örebro universidomar som exempelvis
tet presentarade resultat från sin uppmärkrökning, kriminalitet och
sammade avhandling. Den visar
alkoholdrickande så har man i
att föräldrar som varit tydliga
tidigare forskning kunnat se att
med att de inte accepterar att
föräldrar tenderar att backa undan.
deras tonåringar dricker sig beruIstället för att öka kontrollen på
sade, trots detta backar undan
grund av barnets negativa beteende
när tonåringarna kommer hem
så börjar föräldrarna släppa efter på
berusade. Istället för att ta tag i
kontrollen, antalet regler blir färre
problemet viker de undan och
och barnen får mindre stöd.
blir mer tillåtande när det gäller
– Föräldrar tenderar att reagera på
tonåringarnas alkoholkonsumett
sätt som skulle kunna ge negativa
Terese Glatz
tion. Föräldrar verkar, trots sitt
följder för ungdomarna. Men vi
avståndstagande, ha svårt att
vet idag inte riktigt varför. Om vi
hantera problemet och hamnar
kan hitta förklaringar till föräldi ett förhållningssätt som kan
rarnas reaktioner så kan vi också
få negativa konsekvenser för
ge föräldrarna andra strategier att
tonåringarna.
använda, säger Terese Glatz.
Terese Glatz har även underEn orsak skulle kunna vara
sökt hur föräldrar reagerar
att föräldrarna försöker undvika
på sina tonåringars ADHDkonflikter, menar hon. Det finns
symptom.
också studier som visat att det kan
Studierna bygger på ett stort
bero på att föräldrar tror att ungantal enkätsvar som täcker in
domarnas beteenden är tecken på
alla ungdomar i en mellanstor
att de behöver mer utrymme och
svensk stad i åldrarna 10-18 Den vackra lokalen är självständighet.
en ombygd kyrka.
år och följer dem under fem
års tid. Materialet innehåller även svar från
Föräldrar som ändrar sin attityd till alkoholdrickandet känner sig mindre oroliga
ungdomarnas föräldrar.
Terese Glatz studier förstärker tidigare
Barn och föräldrar påverkar varandra
teorier. De visar att föräldrar som ändrar
När man inom forskning talar om olika
sin restriktiva attityd till ungdomarnas
teoretiska föräldrastilar så är det den demoalkoholdrickande känner mindre oro. Det
kratiska föräldrastilen som anses vara mest
vill säga de föräldrar som blir mer tillåtande
positiv för ungdomarna, berättar Terese
efter att de kommit på sina barn med att
Glatz. Det innebär att en tonårsförälder
vara berusade känner sig mindre oroliga
bör vara både kontrollerande och stödjande.
än de föräldrar som står fast vid att de inte
Men vissa beteenden kan vara svårare att
accepterar beteendet.
bemöta än andra, menar hon.
– Vi kan se att det händer någonting i
– Vi vet att det finns vissa beteenden
föräldrarna, de känner sig mindre oroliga,
hos tonåringar och barn som är svåra och
men frågan är om det är bra eller dåligt i ett
hantera. Det är inte konstigt att barn och
längre perspektiv, säger Terese.
ungdomar påverkar sina föräldrar. Både föräldrar och barn modifierar sina reaktioner
Föräldrar till ungdomar med ADHD-symptom
i förhållande till varandra, beroende på hur
känner sig maktlösa
den andre beter sig och utifrån vad de tycker
Barn med ADHD är ofta okänsliga för
att de själva kan tolerera, säger Terese Glatz.
föräldrarnas påverkan vilket kan vara väldigt

svårt att hantera och det ger föräldrar en
känsla av maktlöshet i föräldrarollen. När
ungdomar fick frågor om hur föräldrarna
beter sig när de har gjort något dumt upplever de att deras föräldrar visar mer kyliga
beteenden. Studierna visar också att när
föräldrarna ställs inför beteenden som kan
härledas till ADHD och som kan vara svåra
att påverka så reagerar de negativt.
Fokus på inflytande från föräldrars tankar
och känslor

I tidigare forskning saknas information
om de tankeprocesser som föräldrarna går
igenom när de möter problematiska beteenden hos sina barn. Terese har därför valt
att fokusera på föräldrarnas känslor och
tankar i sina studier. Hon har undersökt
möjligheten att utveckla teoretiska modeller
för att, med hjälp av de teorier som finns,
försöka förklara föräldrarnas reaktioner, och
vilken roll föräldrarnas tankar och känslor
har i sammanhanget.
– Frågan är om vi ska fokusera på beteendena eller de onda cirklar som föräldrarna
hamnar i, säger Terese Glatz.
Diskussion om stöd till föräldrar

Seminariet avslutades med frågor och diskussion kring bland annat vilka råd man
kan ge till föräldrar och vilket stöd som kan
behövas. I publiken fanns både yrkesverksamma som möter ungdomar i sitt arbete
och föräldrar.
Någon påpekar att det är viktigt att stärka
föräldrarna tidigt - att stärka dem i sin föräldraroll så att de tror på sig själva.
En annan person lyfter fram att man i
någon form kan behöva jobba med att träna
föräldrar på att prata med sina tonåringar.
Många i publiken var överens om att det
framförallt behövs en öppen dialog med
föräldrar om det här. Det är viktigt, vare
sig kontakten är med skolan, socialtjänsten
eller vården. 3
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Avsändare:
Högskolan i Borås,
FoU Sjuhärad Välfärd,
501 90 Borås
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Temadag om sagor och berättelser
om livet
Sista socialisationen

John Henriksson, omsorgschef i Bollebygds kommun, inledde temadagen
med att spela låten ”Where do I begin”
med Shirley Basset. Han tycker att låten
representerar skapandet av så mycket liv
och att texten uttrycker meningsfullhet.

Per Gustafsson i rollen som Mickel i Långhult

John Henriksson

John berättar om hur de inom äldreomsorgen i Bollebygds kommun har arbetat med
folksagan. Känslan av sammanhang präglas
bland annat av att och man har tonvikten på
ett hälsofrämjande perspektiv, där folksagan
kommer in.
Storytelling implementeras i Bollebyggd

I Bollebygd är man på väg att implementera
sagor och berättelser, även kallat storytelling,
på några boenden.
Varför sagor, kan man ju undra? John
Henriksson tycker att folksagan ska tas på
allvar:
- Det är en utmaning. Det ökar brukarnas
livskvalitet, förändrar yrkesrollen och man
får in kulturen i vården. På detta sätt får alla
deltagare dela med sig av sina livserfarenheter, säger han.
Mickel i Långhult

Skådespelaren, Per Gustafsson, spelar en
av sina roller som ”Mickel i Långhult” och

ÄGARPARTNERS

berättar olika historier, som alla har någon
sorts sensmoral.
Han har fickorna fulla av rekvisita som
han berättar sagor om, exempelvis en kotte
och ett garnnystan.
Efteråt berättar Per Gustafsson om varför
han berättar sagor. Han har berättat sagor
i 20 år på ålderdomshem runt om i landet.
Han berättar att det är viktigt att låta människor få berätta och prata, och inte minst
att lyssna. Det är viktigt att berätta både
roliga och sorgliga berättelser. Sagor kan
leda till samtal som kan ge ett annat perspektiv på livet och livsberättelser är minst
lika viktigt!

Lars Rönnmark och Lena Larsson avslutade
temadagen med att berätta om projektet
”Sista socialisationen”. Projektet handlar om
vad som händer när en person flyttar in på
ett äldreboende, den sista socialisationen.
Några äldreboenden i Borås stad och Svenljunga kommun deltar i projektet.
När en person flyttar in på ett boende är
det lätt att tappa sin identitet. Identiteten är
viktig och det är betydelsefullt att få berätta
om sitt liv och vad som varit viktigt i livet.
Äldreomsorgen ska genom projektet bli
bättre på att se de boende på ett annat sätt
och skapa trygghet. Tanken med projektet
är vidare att sprida arbetssättet och informationen vidare till övriga boenden.3
Text och foto: Caroline Andersson
Läs mer om Sista socialisationen
på FoUS webb:
www.fous.se – Forskning & utveckling/
FoU-projekt/Äldre

FAKTA//Sista socialisationen
Projektet genomförs av FoU Sjuhärad
Välfärd i samarbete med Borås Stad och
Svenljunga kommun.
Syftet är att förstå vad den äldre upplever vid flytten till ett äldreboende och
vad det innebär att inleda en ny livsperiod med äldreboendet som livsform.
Deltagande vårdpersonal är undersökningens medforskare. De skriver tillsammans med den äldre en livsberättelse
kring flytten till och anpassning till livet
på äldreboendet.

Lars Rönnmark och Lena Larsson berättade om
projektet Sista socialisationen
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