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Parenting Young Children 
har väckt stort intresse

Carita Browall tillträdde som ny ordfö-
rande i styrgruppen för FoU Sjuhärad 
Välfärd den 1 januari 2012.  

Utöver sitt ordförandeskap i styrgrup-
pen arbetar Carita som chef för välfärd, 
lärande och samhällsutveckling inom  
Ulricehamns kommun, där hon varit verk-
sam sedan 1985. Carita efterträder Magnus 
Andersson som varit ordförande sedan den 
1 januari 2011.

Carita har arbetat vid FoU Sjuhärad  
Välfärd tidigare. Mellan åren 2000-2004  
arbetade hon som projektsamordnare, fram-
förallt med verksamhetsuppföljning av vård 
och omsorg till äldre och palliativ vård. Då 

Ny ordförande i FoUS styrgrupp
bedrevs verksamheten under namnet Äldre-
Väst Sjuhärad. 3

FAKTA Carita Browall

Ålder: 46år 
Bor:  I en villa i Ulricehamn 
Familj: Sambo och två tonårsbarn 
Hobby: Läsa böcker och att vara ute 
i naturen. 
Senaste lästa bok: ”Dehlis vackraste 
händer” av Mikeal Bergstrand.

Ett australiensikt utbildningsprogram för 
föräldrar med intellektuella funktionsned-
sättningar, och som har barn under sju år, 
prövas i Sverige. 

I början av mars genomfördes PYC-utbild-
ning i Göteborg, för andra gången. 120 
yrkesverksamma från ett 30-tal verksamheter 
genomgick under tre dagar en basutbildning i 
programmet.  De som genomgick basutbild-
ningen i oktober 2010 fick under två dagar 
en fördjupning av programmet. Samtliga fick 
också ta del av de erfarenheter som hittills 
gjorts i Sverige och som bygger på frågor som 
ställts till fokusgrupper med yrkesverksamma 
som arbetar med programmet. Även föräldrar 
som har prövat programmet har intervjuats i 
utvärderingssyfte.

Sidan 3

Initiativ från projektet 
Formkontroll lever vidare

Uppskattad handledning i 
eget utvärderingsarbete
Utvärderingsverkstäder genomförs återkom-
mande vid FoU Sjuhärad Välfärd. Syftet 
är att  ge stöd och kompetensutveckling i 
utvärderingsarbete. Den 19 januari var det 
slutseminarium för den senaste gruppen. 

Sidan 4
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Gymutrustningen som tidigare använts i 
FoU-projektet Formkontroll har flyttats till 
en nyöppnad frivilligcentral på Olof Mar-
cusgården i Kinna. Pensionärerna kan nu 
äntligen komma igång med sin träning igen.  

Sidan 2

Slutseminarium för utvärderingsverkstad. 

Professor Maurice Feldman föreläser vid PYC-
utbildningen i Göteborg 

Bångsbo, Angela och Lidén, 
Eva (2012). Tvärprofessionell 
samverkan för patienters/
brukares delaktighet i vård- 
och omsorgsplanering. 

Rönnmark, Lars, red.
(2011). Brukarens roll 
i välfärdsforskning och 
utvecklingsarbete.

För beställning av rapporter:
Gå in på webben: 
www.fous.se/Publicerat/Rapporter

Läs mer om Carita Browall under rubriken 
Styrgruppens ordförande har ordet. 

Sidan 2

http://www.fous.se/publicerat/rapporter
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utvecklingsarbete eftersom brukarna kan 
återkoppla hur välfärdstjänsterna fungerar 
i praktiken för dem vi är till för. Genom 
forskning och utvecklingsarbete kan vi inom 
välfärdsorganisationerna få ökat perspektiv 
och ny kunskap. Det kan bidra till att vi 
ställer oss frågan om vi gör rätt saker och 
om vi dessutom gör sakerna på rätt sätt. 

Att bidra i utvecklingen av ett evidens-
baserat arbetssätt i ”samverkanslandet”, där 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
möts är centralt i FoU 
Sjuhärad Välfärds upp-
drag. 3

STYRGRUPPENS ORDFÖRANDE HAR ORDET:

Brukarmedverkan för evidensbaserad praktik

Ulla Kristiansson är 
socionom och arbe-
tar sedan årsskiftet 
50% som forsknings-
assistent vid FoU  
Sjuhärad Välfärd.  
Hon kommer att 

arbeta med projektet ”Den som slår, den 
som blir slagen och barnet som bevittnar” 
(projektet presenteras närmare i nästa 
nyhetsbrev). Ulla Kristiansson arbetar 
annars som socionom vid Utväg Södra 
Älvsborg, i Borås.

Inga Tidefors är sedan årsskiftet knuten 
till FoU Sjuhärad som vetenskaplig 

I februari var det premiär för en ny frivil-
ligcentral i Kinna på Olof Marcusgården. 

Gymutrustningen som tidigare använts i 
FoU-projektet Formkontroll har flyttats 
till frivilligcentralen och pensionärerna kan 
nu äntligen komma igång med sin träning 
igen. Något som många hade sett fram emot 
eftersom det hunnit gå ett år sedan gymmet 
i Främnäs stängdes. 

Initiativ från projektet Formkontroll lever vidare
– Härligt att träningen 

nu kan återupptas, säger  
Kerstin Frändin, veten-
skaplig ledare vid FoU 
Sjuhärad Välfärd och ini-
tiativtagare till projektet 
Formkontroll.

Sjukgymnast kommer 
att finnas på plats regelbundet och tränings-
maskinerna är anpassade för äldre. 

NY PERSONAL

Jag heter Carita Brovall och är från 1 januari 
2012 ny ordförande i FoU Sjuhärad Väl-
färds styrgrupp, där jag tillika representerar 
Ulricehamns kommun. Min ordinarie 
sysselsättning sker som chef – i en organi-
sation med chefspar i delat ledarskap - för 
huvudprocesserna i Ulricehamns kommun 
inom välfärd, lärande och samhällsutveck-
ling. Min professionella bakgrund har jag 
från hälso- och sjukvårdens område som 
distriktssköterska i kommunal hemsjuk-
vård. Under mina yrkesverksamma år har 
jag gått från att vara specialist till att mer 
och mer verka som generalist i Ulricehamn, 
där jag arbetat i många år. 

Enligt min uppfattning och erfarenhet 
finns det en lång tradition inom hälso- och 
sjukvårdens område att arbetet utgår från 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Evi-

densbaserad praktik och vad det innebär 
och kräver är väl känt inom hälso- och 
sjukvårdsområdet. Idag efterfrågas evidens 
i allt större utsträckning även inom övriga 
områden som återfinns inom välfärdsområ-
det där det tidigare inte varit så tydligt. Ett 
aktuellt uttryck för detta är överenskommel-
sen mellan staten och Sveriges kommuner 
och Landsting om stöd för evidensbaserad 
praktik inom socialtjänsten och angräns-
ande delar av hälso- och sjukvården. 

När forskning och praktik kan samman-
flätas och där brukarens kunskap tas tillvara 
ökar möjligheterna för att resultatet ger oss 
nya, förfinade metoder att direkt kunna 
arbeta med i ständigt förbättringsarbete. 
För mig är det tilltalande i FoU Sjuhärad 
Välfärds arbete att det finns en tydlig bru-
karmedverkan i forskning, utvärdering och Carita Browall 

Ordförande

Verksamheten leds av en grupp pen-
sionärer. Några av dem deltog i projektet 
Formkontroll i Framnäs och fungerar nu 
som ambassadörer för gymmet och hjälper 
nytillkomna till rätta. Till hösten planeras 
även gruppgymnastik. 3

Läs mer om projektet på FoUS webb: 
www.fous.se – Forskning & utveckling/  

FoU-projekt

handledare för projektet ”Den som slår, den 
som blir slagen och barnet som bevittnar”. 
Hon arbetar också som universitetslektor 
vid psykologiska institutionen, Göteborgs 
universitet.

Anna Nilsson arbetar 
80% som kommunika-
tör  vid FoU Sjuhärad 
Välfärd sedan årsskiftet.  
Hon har en fil.kand. 
examen i medie- och 

kommunikationsvetenskap och kommer 
närmast från Södra Älvsborgs Sjukhus i 
Borås där hon har arbetat som informatör 
och projektledare vid Informationsenheten.

Annelie Vårhall 
är socionom och 
arbetar 50% som 
projektmedarbetare 
vid FoU Sjuhärad 
Välfärd sedan 1 mars 
2012. Hon kommer 

att arbeta med projektet ”Parenting 
Young Children”. Annelie Vårhall arbetar 
annars som socialsekreterare vid enheten 
Solrosens föräldrastöd inom socialtjäns-
ten i Vårgårda.
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Programmet Parenting Young 
Children, PYC, bygger på 
forskning och har tagits 
fram av Dr. Robyn Mildon 
och Dr. Catherine Wade vid 
Parenting Research Centre 
i Melbourne, Australien.  

Utbildningsprogrammet 
har översatts till svenska 
och prövas i Sverige sedan 
hösten 2010, inom ramen 
för FoU-projektet Paren-
ting Young Children. Ett 
samverkans-projekt mellan FoU Sjuhärad 
Välfärd, FoU i Väst/GR samt Regionför-

bundet Uppsala län 
som finansieras av 
Arvsfonden. Syftet 
är att utvärdera hur 
användbar t  pro-
grammet är i Sverige. 

Under utbildnings-
dagarna i början av 
mars fick deltagarna 
praktisk träning i 
arbetssättet. Föreläs-

ningar och rollspelsövningar leddes till stor 
del personligen av de australiensiska forskare 
som tagit fram programmet.  Professor 
Maurice Feldman, från Brock University i 
Canada, bidrog också i utbildningen. Även 
han har många års erfarenhet från forsk-
ning om föräldraskap och intellektuella 
funktionsnedsättningar. 

De som hittills har provat på 
att arbeta med programmet 
är positiva
Det upplevs som ett konkret 
arbetssätt och ett kommu-
nikativt arbetsredskap som 
kan kombineras med andra 
metoder. PYC-programmet 
anses även ha lett till en positiv 
samverkan mellan de yrkesverk-
samma och familjerna. Föräld-
rarna har också varit mycket 
positiva, berättar Lisbeth Menas 
som är samordnare vid FoU Sju-
härad Välfärd.

– Föräldrarna tycker 
att det är positivt att man 
jobbar med programmet 
i hemmet och att man 
arbetar med tydliga mål. 
Det synliggör vad de redan 
kan. För några är det första 
gången de får höra att de är 

duktiga på någonting. Alla är ju faktiskt bra 
på någonting, säger Lisbeth Mensas. 

Föräldrautbildningsprogrammet är fram-
taget för att användas av personal inom 
socialtjänst, mödra-/barnhälsovård och 
habilitering, i hemmet eller i hemliknande 
miljöer. Materialet har utvecklats för 
föräldrar med intellektuella funktionsned-
sättningar som har barn under sju år, men 
kan även användas för andra föräldrar som 
har svårigheter i sin föräldraförmåga och i 
sitt föräldraskap. 

Nu tar ett omfattande implementerings-
arbete vid 

– Det här projektet är ett utmärkt exem-
pel på ”kunskap till praktik” och det har 
varit ett enormt intresse för att delta i 
undersökningen. De är bara de som är med 
i projektet får gå utbildningen. Totalt ingår 
nu ungefär 140 personer, avslutar Lisbeth 
Mensas. 

Projektet Parenting Young Children 
beräknas pågå under ytterligare två år. 
Utbildningen är en introduktion till pro-
grammet. Nu tar ett omfattande implemen-
teringsarbete vid, genom fortsatt arbete i de 
nätverk som de yrkesverksamma ingår i. 3

Läs mer om projektet på FoUS webb: 
www.fous.se – Forskning & utveckling/  

FoU-projekt

Stort intresse för projektet  
Parenting Young Children 

Föreläsning vid PYC-utbildningen i Göteborg med Professor Maurice Feldman från Brock Univer-
sity i Canada.

26 april
Temadag: Sagor och berättelser om 
livet. Metod för äldreomsorgen?  
Arr: FoU Sjuhärad Välfärd

10 maj 
Seminarium: Vanvårdsutredningen - 
Utredningen om vanvård i den sociala 
barnavården. Arr: FoU Sjuhärad  
Välfärd

14 maj
Heldagskonferens om brukarmedver-
kan i en evidensbaserad praktik.  
Arr: Sjuhärads kommunalförbund, i 
samarbete med FoU Sjuhärad Välfärd.

15 maj
Seminarium: Vad är egentligen lättläst 
och tillgängligt? 
Arr: FoU Sjuhärad Välfärd, i samarbete 
med Handikappforskning i Väst.

31 maj 
Seminarium om FoU-stöd 
Arr. FoU Sjuhärad Välfärd

1 juni
Upptaktsmöte utvärderingsverkstad  
Arr. FoU Sjuhärad Välfärd

Mer information finns på webbplatsen 
www.fous.se via Kalendarium.

KALENDARIUM 

Lisbeth Mensas

Fr.v: Robyn Mildon 
och Catherine Wade
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Uppskattad handledning i 
eget utvärderingsarbete

– Det har känts bra att 
kunna ställa frågor, att 
få konstruktiv kritik.
och  att kunna bolla 
idéer med andra. Det 
hjälpte mig också att 
hålla fokus. Jag kunde 
göra utvärderings-
arbetet löpande, under 
hela projekttiden. Nu 

sitter jag med en färdig rapport idag. Det 
känns väldigt skönt! 

– Det har varit positivt 
att få träffa andra 
människor som kan 
dela med sig av sina 
misstag, tips och 
idéer.  Annars blir det 
lätt ganska ensamt 
som projektledare.   

Under 2011 deltog nio personer från fem 
olika verksamheter i utvärderingsverk-
stad vid FoU Sjuhärad Välfärd. 

– Välfärdsverksamheter möter allt större 
krav på att arbeta effektivt och på att vara 
kunskapsbaserade. Syftet med verkstäderna 
är att ge verksamheternas medarbetare stöd 
och kompetensutveckling i utvärderings-
arbete, berättar verkstadsledare Per-Åke 
Karlsson.

Utvärderingsverkstäder genomförs åter-
kommande vid FoU Sjuhärad Välfärd. Den 
grupp som avslutade sitt arbete i januari 
har träffats regelbundet sedan i slutet av 
2010. Vid slutseminariet den 19 januari 
i år presenterade deltagarna sina arbeten 
för varandra och för sina respektive upp-
dragsgivare.

En kombination av praktiskt utvärderingsar-
bete, lärande och reflektion
I en utvärderingsverkstad möts yrkesverk-
samma inom välfärdsarbete för att, till-
sammans med forskare och professionella 
utvärderare, genomföra utvärderingar i 
och för sin egen verksamhet. Deltagare 
träffas i grupp och har med sig uppdrag 

från sin hemorganisation där de arbetar 
med utvärdering av ett specifikt objekt. 
En verkstad innebär återkommande träffar 
om fyra till åtta timmar under en bestämd 
tidsperiod, upp till ett år. Deltagarna lär sig 
ett metodiskt arbetssätt och ges möjlighet 
att kombinera praktiskt utvärderingsarbete 
med lärande och reflektion. 

– De flesta säger att tycker att det här är 
ett bra och trevligt sätt att lära sig att utvär-
dera. Det upplevs också väldigt konkret 
eftersom de får vägledning samtidigt som 
de gör ett verkligt utvärderingsarbete, säger 
samordnare Lisbeth Mensas.

Även utvärderingsverkstäder utvärderas 
Liknande verkstäder genomförs vid flera 
FoU-enheter i landet, utöver FoU Sjuhärad 
Välfärd. Ansvariga för utvärderingsverkstä-
derna samarbetar i ett nätverk. Bland annat 
bedrivs forskning om verkstäderna. Studi-
erna sker genom enkäter till deltagarna, 
intervjuer med uppdragsgivare och via de 
utvärderingsrapporter som verkstäderna 
utmynnar i. 3 

Läs mer på FoUS webb: 
www.fous.se – Forskning & utveckling/

Kompetensutveckling

Röster från 2011 års 
utvärderingsverkstad
Vad har deltagandet betytt för dig 
som projektledare?

Vad tycker du som varit uppdrags-
givare till några av projekten?

Lisbeth Menas, samordnare och Per-Åke Karlsson, verkstadsledare, delar ut intyg till deltagare vid 
gruppens slutseminarrum.

Malin Gunarsson,
Sjuhärads kommu-
nalförbund, Borås

Catherine Larsson,  
Sjuhärads kommu-
nalförbund, Borås

– Det är viktigt att 
utvärdera, det krävs 
för att man ska kunna 
fortsätta att arbeta 
vidare med ett projekt. 
Man behöver kunna 
ställa nyttan i förhål-
lande till insatserna, 
särskilt inom offentlig 
verksamhet. 
Att delta i verkstaden 

är också bra för medarbetarna själva, de 
får med sig verktyg att använda för fram-
tida projekt och utvärderingar.   

Gunilla Botén,  
Sjuhärads kommu-
nalförbund, Borås
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