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Individuell plan  
– till nytta för brukarna?
FoU Sjuhärad Välfärd har fått ett läns-
övergripande uppdrag att undersöka hur 
individuella planer för vuxna med psykisk 
funktionsnedsättning tillämpas. Projektet 
ska utmynna i en kartläggning av hur man 
arbetar inom Västra Götalands län. 

Sidan 3

Lokal mobilisering  
när fler unga provar cannabis

Det är Länsstyrelsen i Västra Götaland som 
tagit initiativ till satsningen. Sju kommuner 
deltar i FoU-cirkeln; Borås, Härryda, Lerum, 
Tjörn, Trollhättan, Svenljunga och Öckerö. 

Det konstaterade Susanne 
Gustafsson, specialist i  
arbetsterapi och medi-
cine doktor, när hon pre-
senterade delar av sin 
avhandling vid ett semi-
narium som arrangerades i  
november. 

Det menar Lena Lindgren, 
docent i offentlig förvaltning 
vid Förvaltningshögskolan, 
Göteborgs universitet som 
har föreläst vid ett FoU-café 
om Öppna jämförelser. 

”Vi matar utvärderings-
monstret mer, och mer, utan 
att egentligen veta om det 
fungerar …”

Cirkelledare är Björn Andersson, forskare vid 
Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs 
universitet och Lolo Lebedinski från FoU 
Sjuhärad Välfärd. 

Sidan 4

Nu kraftsamlar flera kommuner i Västra Götaland för att öka kunskapen om cannabis, 
eftersom allt fler unga provar drogen. FoU Sjuhärad Välfärd arrangerar en FoU-cirkel, 
bland annat om att utveckla det lokala förebyggande arbetet. 

– Vi vill få till stånd en mobilisering på alla nivåer för att förhindra att fler unga provar 
cannabis och att de som provat hamnar i missbruk. Det är dags att reagera och sätta 
ner foten, säger samordnaren Lolo Lebedinski. 

Ett projekt vid Södra Älvs-
borgs Sjukhus, ett i Borås 
Stad samt ett inom primär-
vården i Marks kommun har till-
delats FoU-stöd för 2013. Totalt 
inkom 13 ansökningar.

För tredje gången har FoU Sjuhärad 
Välfärd utlyst möjligheter för anställda 
hos ägarparterna att söka FoU-stöd. 

Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete vid Göte-
borgs universitet och docent i Trafikmedicin vid 
Umeå universitet, har genomfört en nationell 
undersökning av hur det akuta krisstödet ser ut 
i olika kommuner.

Akut krisstöd  
– tillgängligt för alla? 

Sidan 8

Sidan 7

Sidan 5

”Hälsofrämjande 
åtgärder gör 
skillnad!”

Sidan 3Tre projekt 
fick fou-stöd

Nationella drogvaneundersökningar visar 
att fler ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet 
provat cannabis på senare år, särskilt stor 
är ökningen bland killar. 

Den dystra statistiken, tillsammans med 
mer tillåtande attityder kring cannabis och 
krav på legalisering, har fått Länsstyrelsen 
i Västra Götaland att börja agera.

Länsstyrelsen  
satsar på bred 
front mot cannabis

Sidan 2
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knappt åtta miljoner kr från 2011 till drygt 
10 miljoner för 2012, andelen externfinan-
siering (via uppdrag och forskning) har ökat 
från ca 25 % till 35 %, antalet medarbetare 
har ökat från 20 till 23. Och en remarkabel 
ökning är antalet ”unika besökare” på vår 
webb som ökat från 715 till 7794. Likaså 
har antalet deltagare i våra kompetensut-
vecklingsinsatser ökat - från 1035 till 1935 
personer. 

Nyhetsbrevet är en viktig del i vår strävan 
att rapportera om vad vi gör och åstadkom-
mer samt planerar för 
evenemang. Så väl-
kommen av att ta del 
av verksamheten vid 
FoUS, som den ser 
ut under vårvintern 
2013! 3

LEDNINGSGRUPPEN HAR ORDET:

projekt och, tillsammans med brukare och 
berörda verksamheter, omsätta den vunna 
kunskapen till verksamhetsutveckling. En 
spännande utmaning för en FoU-enhet.

Verksamhetsberättelsen för 2012 har nyligen 
sammanställts. En bra verksamhetsberät-
telse ska, enligt min mening, ha karaktären 
av utvärdering; d v s på ett systematiskt 
sätt blicka tillbaks för att bedöma och ge 
underlag för framtiden. Nu är det tyvärr så, 
enligt planeringslogiken, att verksamhets-
planeringen för kommande år inte hinner 
vänta på verksamhetsberättelsen innan den 
läggs fram och beslutas. Men det känns ändå 
som att vad som framkommer i berättelsen 
och bedömningen av verksamheten under 
det gångna året stämmer väl med vad som 
tas upp i den beslutade verksamhetsplanen 
för 2013.

Några uppgifter ur verksamhetsberät-
telsen: Årsomsättningen har ökat från 

Om detta görs på ett systematiskt sätt 
kan det sägas vara utvärderingars själva 
essens, menar ledande forskare på områ-
det, som t ex professorerna Evert Vedung 
och Michel Scriven. 

Utvärdering av FoU Sjuhärad Välfärd
Nyligen har verksamheten vid FoUS blivit 
utvärderad ur två perspektiv: Konsulten, f d 
socialchefen, Magnus Hultin har utvärderat 
vårt arbete ur ett verksamhetsperspektiv, 
medan universitetslektor Eva Andersson 
från Göteborgs universitet har granskat och 
bedömt verksamhetens resultat ur ett akade-
miskt perspektiv. Med risk för att anklagas 
för att vara partisk hävdar jag att det samlade 
betyget blev med beröm godkänt.

I enlighet med utvärderingens framåt-
blickande syfte ges en del förbättringsför-
slag, som styrgruppen och vi i verksamheten 
har att ta tag i och jobba med under 2013. 
Det handlar bl a om hur vi ännu bättre 
ska kunna föra ut resultat från våra FoU- Per-Åke Karlsson 

verksamhetsledare

Att blicka tillbaka och vara framåtsyftande

Länsstyrelsen satsar på bred front mot cannabis
Nationella drogvaneundersökningar visar 
att fler ungdomar i årskurs 2 på gymna-
siet provat cannabis på senare år, särskilt 
stor är ökningen bland killar. Den dystra 
statistiken, tillsammans med mer tillå-
tande attityder kring cannabis och krav 
på legalisering, har fått Länsstyrelsen i 
Västra Götaland att börja agera. 

– På länsstyrelsen har vi försökt ta fram en 
planering över vilken kunskap som behöver 
stärkas, berättar Lennart Rådenmark, som 
är länssamordnare ANDT (Alkohol, Nar-
kotika, Dopning och Tobak). 

– Hur bör vi utveckla den lokala mobilise-
ringen, hur involveras alla goda krafter i en 
kommun så att alla drar åt samma håll? Och 
hur förankras arbetet och leder till beslut i 
kommunledningen? Detta är exempel på 
viktiga delar som konkretiseras i det arbete 
som görs i FoU-cirkeln på FoU Sjuhärad 
Välfärd, säger han.

Bakgrunden till länsstyrelsens satsning, 
förutom de varningssignaler som framkom-

mit om ökat bruk och förändrade attityder 
till cannabis, är en uppföljning av den 
nationella ANDT-strategin som bygger på 
regeringsbeslut. 

Gemensam drogvaneundersökning
– Nu pågår också ett arbete med att ta 

fram en gemensam drogvaneundersökning 
(DVU) för hela Västra Götalandsregionen 
och vi hoppas att länets alla 49 kommuner 
kommer att delta i det arbetet, säger Lennart 
Rådenmark. 

– I Sjuhärad till exempel, har man gjort 
gemensam DVU vid något tillfälle, en del 
kommuner har använt egna undersök-
ningar, andra inga alls. Det blir väldigt svårt 
att analysera situationen och göra jämförel-
ser om man gör på så olika sätt.

”Föräldrarna är största skyddsfaktorn”
– Vi kommer också att göra informations-

material som är riktat direkt till föräldrar, 
för att stärka deras kunskaper om cannabis. 
Det är en viktig del eftersom vi sett att 

kunskapen om cannabis och dess effekter är 
mycket ojämn, säger Lennart Rådenmark.

Bland annat är det få som känner till att 
dagens cannabis, det vill säga hasch och 
marijuana, har en helt annan styrka och 
effekt än de hade på 1970-talet, menar han. 

– Det är oerhört mycket mer potenta 
droger idag, eftersom de har förädlats 
så mycket. THC-halten (tetrahydrocan-
nabinol, kemiskt ämne som framkallar 
berusning) är ofta mångdubbelt högre 
nuförtiden. 

Att föräldrarna involveras är mycket vik-
tigt, påpekar Lennart Rådenmark, eftersom 
de är den största skyddsfaktorn för sina 
barn. Så kunskapen måste ut till föräldrarna, 
de måste få veta vad som händer om deras 
tonåring röker cannabis. 3

Text: Pia Mattzon

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland, under 

rubrikerna Människa & samhälle// 
Folkhälsa//
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I november anordnades ett FoU-café om akut krisstöd ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
Vid FoU-cafeet deltog personer från Svenska kyrkan, kommunernas POSOM-grupper, 
personal från sjukhus och skolor, Räddningstjänsten, Civilförsvarsförbundet samt 
Bräcke diakoni. 
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Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete 
vid Göteborgs universitet och docent i 
Trafikmedicin vid Umeå universitet, har 
genomfört en nationell undersökning 
av hur det akuta krisstödet ser ut i olika 
kommuner. Resultaten av undersökningen 
finns publicerade i den nyutkomna boken 
”Akut krisstöd och Kommunikation”. (Se 
även Boktips inom välfärdsområdet, på 
sidan 7 i nyhetsbrevet, för mer information  

Föreläsare Jörgen Lundälv

Akut krisstöd – tillgängligt för alla?

om boken.) 
Vid FoU-cafeet diskuterades risker och 

möjliga konsekvenser av att POSOM-
grupper inte aktiveras som avsett vid en 
akut kris. 

Det finns lagstadgat stöd som innebär att 
kommunerna har skyldighet att erbjuda alla 
medborgare akut krisstöd men det framkom 
att det finns oklarheter när POSOM-grup-
perna ska träda in. Det lyftes också fram att 

krisstöd och POSOM-grupper ofta är svåra 
att hitta på kommunernas hemsidor och 
tillgänglighet diskuterades liksom sociala 
mediers roll.3

 
Text: Angela Bångsbo, samordnare 
Foto: Emma Ekstedth, administratör

FAKTA//POSOM

•	 POSOM står för psykiskt och  
socialt omhändertagande. 

•	 POSOM-grupperna kan se lite 
olika ut i olika kommuner men de 
innehåller vanligtvis representanter 
från socialtjänst, sjukvård, polisen, 
skolan, frivilligorganisationer och 
kyrkan. 

Källa: www.krisinformation.se

Individuell plan – till nytta för brukarna?
FoU Sjuhärad Välfärd har fått ett läns-
övergripande uppdrag att undersöka hur 
individuella planer för vuxna med psykisk 
funktionsnedsättning tillämpas. Projek-
tet ska utmynna i en kartläggning av hur 
man arbetar inom Västra Götalands län. 

– Ett viktigt inslag 
i projektet är att lyfta 
brukarnas röster. Den 
individuella planen 
är till för dem och 
för att huvudmän-
nen ska ta sitt ansvar 
och förhindra att bru-
kare hamnar mellan 
stolarna, berättar Sara 

Esbjörnson, projektledare vid FoU Sjuhärad 
Välfärd. 
En väl utarbetad individuell plan kan vara 
ett viktigt instrument i samverkan mellan 
kommun och landsting, men även med 
andra aktörer som är viktiga för den enskilde 
som exempelvis försäkringskassan och 
arbetsförmedlingen. Både inom Hälso- och 
sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen finns 
krav på att en Individuell plan ska upprättas 
där så behövs.

Projektet startade i november och 
kommer att avslutas den 31 augusti. Till 
projektet är två referensgrupper knutna, 
en grupp med brukarrepresentanter och 
en grupp med representanter för verksam-
heterna. 

Sara Esbjörnson

FAKTA//Samordnad individuell plan 

Vård- och omsorgsplan som beskriver  
insatser och åtgärder som den eskilde har 
behov av från både hälso- och sjukvård 
och socialtjänst och som tagits fram 
genom samordnad vård- och omsorgs-
planering.

Källa: Socialstyrelsens termbank,  
http://app.socialstyrelsen.se/termbank/

Syftet med projektet är att ge ett underlag 
för utveckling av arbetet med individuell 
plan för vuxna med psykisk funktions-
nedsättning. Uppdragsgivare är VästKom 
(Västsvenska Kommunalförbundens sam-
organisation), tillsammans med Västra 
Götalandsregionen. 3
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Nu kraftsamlar flera kommuner i Västra 
Götaland för att öka kunskapen om 
cannabis, eftersom allt fler unga provar 
drogen. FoU Sjuhärad Välfärd arran-
gerar en FoU-cirkel, bland annat om att 
utveckla det lokala förebyggande arbetet.

– Vi vill få till stånd en mobilisering 
på alla nivåer för att förhindra att fler 
unga provar cannabis och att de som 
provat hamnar i missbruk. Det är dags 
att reagera och sätta ner foten, säger 
samordnaren Lolo Lebedinski.

Det är Länsstyrelsen i Västra Götaland som 
tagit initiativ till satsningen. Sju kommu-
ner deltar i FoU-cirkeln; Borås, Härryda, 
Lerum, Tjörn, Trollhättan, Svenljunga och 
Öckerö. Cirkelledare är Björn Andersson, 
forskare vid Institutionen för socialt arbete 
vid Göteborgs universitet och Lolo Lebe-
dinski från FoU Sjuhärad Välfärd. 

Bakgrunden är att drogvaneundersök-
ningar från CAN, Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning, visar att 
andelen elever som provat cannabis (hasch 
och marijuana) har ökat 
de senaste åren.

– Cannabis är farliga 
droger eftersom de till 
skillnad mot de flesta 
andra inte är vatten-
lösliga, utan fettlösliga. 
Det gör att de stannar 
kvar längre i kroppen 
och därmed påverkar 
kroppen mer, bland annat genom svår och 
lång abstinens, säger Lolo Lebedinski och 
fortsätter:

– Vi måste också prata mer om den kultur 
som hänger ihop med bruket av cannabis. 
Särskilt för unga människor som söker till-
hörighet, försöker hitta sig själva och skapa 
en identitet, där kan en grupp där man röker 
cannabis bli otroligt viktig, men destruktiv. 

Att cannabiskulturen genom sin påver-
kan därmed kan vara farligare än drogen 
i sig, understryks av Willy Pedersen, som 
är professor i sociologi vid Universitetet i 
Oslo och en nordisk auktoritet på området 
unga och droger. Kulturen sprids inte minst 

genom liberala röster i samhällsdebatten, 
som förespråkar en legalisering av cannabis, 
menar Pedersen. 

I  boken Cannabiskultur, som han skrivit 
tillsammans med en kollega, beskrivs situa-
tionen i Norge med ”sporadiska brukare, 
cannabisdyrkare, medicinska brukare, 
smugglare och langare”. Boken används 
i FoU-cirkeln och i december var Willy 
Pedersen inbjuden som gäst och föreläsare 
vid en cirkelträff på Högskolan i Borås.

Lokal kommundiagnos
Ett krav för kommunernas deltagande i 
FoU-cirkeln är att de genomfört drog-
vaneundersökningar bland skolelever 
(högstadium och gymnasium) från år 2010 
eller senare. Sådana undersökningar är en 
förutsättning för att lyckas med lokalt drog-
förebyggande arbete, men Willy Pedersen 
förespråkar också andra för att inte missa 
alla ungdomar utanför skolan. 

– Skolundersökningarna bör jämföras 
med undersökningar av normalpopulatio-
nen och ungdomarna som ingår där. Och 
ju fler unga som finns utanför skolan, desto 
viktigare är det också att göra en lokal dia-
gnos av situationen i den egna kommunen, 
säger Willy Pedersen.

En gemensam och muntlig genomgång 

av situationen kring unga och cannabis i 
respektive kommun var också något som 
cirkeldeltagarna ägnade sig åt vid Borås-
träffen. Med tanke på att kommunerna 
varierar mycket, bland annat i storlek och 
närhet till Göteborg, ser det naturligtvis 
olika ut om man jämför till exempel 
Lerum, Svenljunga och Borås. 

I vissa kommuner, bland andra Öckerö, 
finns också en utpräglad alkoholkultur och 
på andra håll, till exempel i Trollhättan, 
är arbetslösheten bland unga mycket stor, 
över 1 500 personer. Varje kommun har 
sin särart, men det är just den som behöver 
kartläggas, menar Willy Pedersen. 

– Informationsinhämtning genom inter-
vjuer med dem som jobbar med de här 
frågorna är central för att få kunskap om 
den egna kommunen. Det gäller att få tag 
på konkret förstahandsinformation, den är 
viktig för att sätta in rätt åtgärder. 

Förebyggande arbete i två steg
Willy Pedersen talade också om att can-
nabis introduceras mycket lättare i miljöer 
och grupper där man dricker mycket 
alkohol. 

– Bästa inkörsporten för cannabis, för-
utom tobaksrökning, är alkohol. Men det 
är inte så populärt att prata om vare sig 

Åsa Skytt (stående) har berättat om situationen i Borås för de andra i FoU-cirkeln och Willy  
Pedersen (i ljusblått i mitten). Från vänster Gunilla Henningsson, Lerum, Håkan Fransson, Öckerö, 
Tina Gillberg, Trollhättan (skymd) och Ulrika Aebeloe, Härryda. I mitten och till höger i bild cirkel-
ledarna Lolo Lebedinski, FoU Sjuhärad Välfärd och Björn Andersson, Göteborgs universitet med Lena  
Lövgren, Svenljunga mellan dem.

Lokal mobilisering när fler  
unga provar cannabis

Lolo Lebedinski
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samspela för att därmed försöka förhindra 
att illegala bruksmönster och distribution 
utvecklas och spri-
der sig. 

Han poängte-
rar dock att det är 
viktigt att se pro-
blemets verkliga 
omfattning, många 
gånger är det inte så  
stort som det först 
kan verka. 

– Det gäller att 
lägga insatserna där 
det faktiskt finns 
grupper som är i en risksituation. Det är 
alltid viktigt att minska bruket av droger i 
alla grupper, för att minska omsättningen. 
Men omsättningen ökar galet mycket for-
tare i sämre områden och de grupper som 
rör sig där, säger Willy Pedersen.

bland föräldrar eller politiker, eftersom de 
då kommer i beröring med sitt eget alko-
holbruk, som de gärna vill ha för sig själva.

Men att arbeta för att minska alkoholan-
vändningen bland unga är definitivt rätt 
väg att fortsätta på, för de kommuner som 
också vill jobba förebyggande mot ökat can-
nabisbruk, menar Willy Pedersen.

– Ju bättre alkoholförebyggande arbete 
man har, desto bättre kan man dämma upp 
för unga i grupper som är sårbara för can-
nabisexponerande situationer. Om vi klarar 
av att fördröja debutåldern för alkohol med 
2-3 år blir det färre ungdomar som börjar 
använda rusmedel över huvud taget.

Modell två, som Willy Pedersen kallar 
det, för att förebygga cannabisbruk är att 
identifiera miljöer där unga har börjat 
använda drogen.

– Då behöver vi kunskap om lokala tra-
ditioner och ha en slags ”early warning” för 
dessa grupper. Socialtjänst och polis behöver 

Rapport i november
Vikten av kartläggning av den egna kom-
munen genom intervjuer med både yrkes-
verksamma, föräldrar och unga, var en av 
lärdomarna som cirkeldeltagarna tog med 
sig efter träffen med Willy Pedersen.

– Jag blev också stärkt i min uppfattning 
att vi måste ha fokus på tobak- och alko-
holförebyggande insatser om vi ska arbeta 
med  förebyggande insatser mot cannabis, 
och att föräldrastödsinsatser är viktiga  i 
sammanhanget, summerar en av cirkeldel-
tagarna.

I november 2013 ska FoU-cirkelns arbete 
presenteras i  en vetenskapligt granskad 
rapport. 3

Text och foto: Pia Mattzon

Fotnot: Willy Pedersen höll även en  
föreläsning vid sitt besök i Borås,  

presentationen finns på FoUS webb:  
www.fous.se/presentationer

Willy Pedersen

Håkan Fransson, drogförebyggande samordnare, Öckerö kommun:
– Vi har hittills fokuserat mycket på förebyggande arbete kring alkohol och vi tycker att 

vi har ett bra grepp på den frågan, men cannabis fixar vi inte på samma sätt. Dels är det 
många nya frågeställningar och dels finns det en alltmer tillåtande attityd bland både unga 
och äldre, som vi behöver lära oss att bemöta. 

– I forskarcirkeln har jag presenterat Öckerös bekymmer och situation och får träffa folk 
från andra kommuner. Jag får deras kloka tankar om mitt arbetsområde och tvärtom. 

Vad vill er kommun uppnå genom att delta?
– Bland annat kommer vi att göra kvalitativa studier då vi ska intervjua både unga, föräldrar 

och professionella, som socialarbetare, polis och politiker, för att öka kunskapen om hur man 
ser på det här med cannabis. Vi vill ta reda på i vad mån andra tycker att cannabisbruket 
ökar och i vilka grupper i så fall, för att få en bättre bild av läget i vår kommun. 

Varför är det viktigt att vara med i den här cirkeln? 

Åsa Skytt, drogförebyggande samordnare, Borås Stad: 
– Den ger oss ett strukturerat tillfälle med bra handledning att lära oss mer om cannabis-

situationen både i Borås och regionen i stort. Vi får ökad kunskap och tillfälle att gå djupare 
in i cannabisproblematiken. 

Hur kan ni använda kunskapen  rent konkret i ert förebyggande arbete?
– Jag kan inte säga något om insatserna idag, men vi är många i Borås Stad som mobili-

serar kring den här frågan i och med att vi har gått med i det här arbetet. Det är ju inte jag 
personligen som genomför insatserna, jag utvecklar det här tillsammans med bland annat 
Cedern och fältassistenterna. Vi har också involverat fritidsgårdar och annan personal inom 
IFO och skola, vi tänker att vi kan göra saker tillsammans. Mobiliseringen i sig är ett lyft 
för det drogförebyggande arbetet i kommunen.
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Tre projekt fick ta  
del av FoU-stöd
Ett projekt vid Södra Älvsborgs Sjuk-
hus, ett i Borås Stad samt ett inom 
primärvården i Marks kommun har till-
delats FoU-stöd för 2013. Totalt inkom  
13 ansökningar. 

För tredje gången har FoU Sjuhärad Väl-
färd utlyst möjligheter för anställda hos 
ägarparterna att söka FoU-stöd. FoU-stöd 
är medel som ska bidra till kvalitets- och 
verksamhetsutveckling för arbetsplatserna 
och komma patienten eller brukaren till-
godo inom FoUS behovsgrupper. Syftet 
med FoU-stödet är att enskilda personer 
eller arbetsgrupper ska kunna få stöd för att 
fördjupa sig i en problemställning på den 
egna arbetsplatsen.

Följande personer har beviljats FoU-stöd:
Anna Heintz, ortopedingenjör vid SÄS, 
beviljas max 88 782 kr för en studie av 
dorsalskenans inverkan på muskelaktivi-
teten och muskelstyrkan i dorsalflexorerna 
vid stroke. Ansökan är väl beskriven och 
motiverad och gäller ett angeläget kunskaps-
område och en utsatt behovsgrupp.

Cecilia Jertborn, sjukgymnast i Borås Stad, 
beviljas max 76 800 kr för en studie av hur 
fysisk aktivitet kan förebygga ohälsa och 

hjälpbehov hos äldre, sköra och lågaktiva 
människor. En del i projektet är att utveckla 
samverkan mellan yrkesgrupper för att 
”fånga upp” dessa personer.

Gunilla Strömme, med Lena Rindner som 
medsökande, båda sjuksköterskor vid pri-
märvården i Marks kommun, beviljas max 
100 000 kr för analys och rapportering av en 
studie av en behandlingsmetod för kvinnor i 
livsfasen klimakteriet. Studien är väl beskri-
ven och datainsamling genomförd. Studien 
är angelägen och berör många människor, 
såväl direkt kvinnor i aktuell ålder, liksom 
indirekt anhöriga. 

Totalt inkom 13 ansökningar 
Utlysningstiden sträckte sig fram till 15 
januari 2013 och stödet annonserades 
via hemsida och utskick. 13 ansökningar 
inkom. Totalt ansöktes om 1 728 100 kr. 

Färre ansökningar från kommunerna
Tre ansökningar kom från kommunerna 
och tio stycken kom från Västra Götalands-
regionen – varav sex från Södra Älvsborgs 
Sjukhus samt fyra från Primärvården. 

– Vårt intryck är att 
ansökningarna även 
denna gång är väl-
formulerade, tydliga 
och relevanta. Antalet 
ansökningar från kom-
munanställd personal 
har minskat i år i jäm-
förelse med regionan-
ställd och även den här gången dominerar 
ansökningar inom behovsområdena äldre 
och funktionshinder. Vi skulle gärna se fler 
ansökningar från kommunal personal inom 
områden som ”IFO-barn”, ”IFO-vuxen”, 
”Försörjningsstöd” eller ”LSS-/funktions-
hinder”, säger Per-Åke Karlsson, verksam-
hetsledare vid FoU Sjuhärad Välfärd.

I beredningen har hänsyn tagits till att 
fördela stöden bland ägarparter, sökan-
des yrkestillhörighet samt med tanke på 
vilka behovsgrupper ansökningarna avser. 
Prioritet har gjorts för ansökningar (projekt, 
personer) som ej beviljats medel tidigare. 3

Läs mer om FoU-stöd på webben 
www.fous.se/fou-stod 

Per-Åke Karlsson

KALENDARIUM 

16 april

Temadag för äldre: Strumasjukdomar 
och en nypa salt. I samarbete med 
pensionärs- och frivilligorganisationer. 

Föreläsare är Helena Filipsson 
Nyström, överläkare vid sköldskörtel-
enheten på Sahlgrenska universitets-
sjukhuset, Göteborg.  
Tid: 13.30-16.00. Plats: Högskolan i 
Borås, sal D209. 

7 maj

Det som inte märks, finns det? - om våld 
mot kvinnor med funktionsnedsättning. 
Föreläsare är Kerstin Kristensen, 
doktorand på Nordic School of Public 
Health samt utbildningsledare på 

KvinnofridsAkademin. 
Tid: 13.30-16.00. Plats: Högskolan i 
Borås, Sparbankssalen.

15 maj

Seminarium: Sambandet mellan hälsa 
och rörelse  
Föreläsare är Dan Andersson och 
Marita Engdahl. 
Tid: 13.30-16.00. Plats: Högskolan i 
Borås, Sparbankssalen.

23 maj 
Seminarium: Samverkan & teambuilding 
Föreläsare: Tone Engen, statsvetare 
med inriktning mot organisation, 
ledarskap, etik, kommunikation, 
lärande och samverkan. 

Tid: 13.30-16.00. Plats: Högskolan i 
Borås, sal D207.

Boka även redan nu! 
27 januari, 2014 
Seminarium: Samverkan ur ett lednings-
perspektiv. Föreläsare är Berth Daner-
mark, professor i sociologi vid Örebro 
universitet. 
Tid: 13.30-16.30. Plats: Högskolan i 
Borås, Sparbankssalen. 

 
 

Fler arrangemang och information  
om anmälan finns på FoUS webb:  

www.fous.se/kalendarium
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Akut krisstöd & Kommunikation

Alla medborgare har rätt att 
få akut krisstöd. Information 
och kommunikation av stöd 
från krisstödsgrupper är 
oumbärligt. Därför är det 
nödvändigt med kunskap 
och erfarenhet av hur man 
kan nå ut till drabbade och närstå-
ende när en krishändelse inträffat. 

Erfarna medlemmar i krisstödsgrupper 
berättar om vikten av information, kom-
munikation och relation med medierna 
Professionellt akut krisstöd är något som 
utvecklas och ges inom flera ämnesområden 
som till exempel socialt arbete, omvårdnad, 
psykiatri och trafikmedicin.
Av Jörgen Lundälv. Meyers. 

Fysisk aktivitet 

Boken beskriver sambandet 
mellan fysisk aktivitet och 
ett rikare liv, olika former 
av motion och träning 
samt vilka fördelar ett liv i 
rörelse ger. Den förklarar 
varför det är så viktigt att 
röra på sig och vad som egentligen 
händer.

Målgrupp är alla som vill lära sig mer om 
fysisk aktivitet, motion och träning. Den 
kan även användas i utbildningssamman-
hang och vara intressant för personer som 
arbetar inom hälso- och sjukvården och/
eller med personalfrågor.
Av Dan Andersson. Dola förlag.

Cannabiskultur 

Har det blivit ”normalt” att 
röka hasch? Vad är förhål-
landet mellan en idealis-
tisk cannabiskultur och en 
cynisk och resultatinriktad 
cannabisekonomi? Vilka 
är de nya trenderna när 
det gäller hemodling och medicinsk 
användning av cannabis? Hur ska en för-
nuftig politik utformas?

Boken ger en inblick i haschrökares 
vardag i Norge. Insikt i subkulturen kring 
cannabis är avgörande för att förstå drogens 
dragningskraft, menar författarna. 
Av Sveinung Sandberg och Willy Pedersen. 
Universitetsforl.,Oslo.

Boktips inom  
välfärdsområdet

FysiskAktivitetVägen till bättre hälsa och ett rikare liv

Dan Andersson Dola förlag

”Hälsofrämjande 
åtgärder gör skillnad!”
Det konstaterade Susanne Gustafsson, 
specialist i arbetsterapi och medicine 
doktor, som vid ett seminarium i novem-
ber presenterade delar av sin avhandling. 

I publiken fanns flera åhörare som själva 
arbetar med hälsofrämjande åtgärder som  
t ex arbetsterapeut, sjukgymnast, sjukskö-
terska och logoped. Det fanns även politiker 
och representanter från olika intresse-
föreningar på plats.

Susanne Gustafsson är anställd på Arbets-
terapin Rehab, Södra Älvsborgs sjukhus 
och vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs 
universitet. Hennes studie Äldre Personer i 
Riskzon är en randomiserad kontrollerad 
studie som har genomförts i Härlanda och 
Örgryte i Göteborg. Den handlar i korthet 
om huruvida hälsofrämjande åtgärder för 
hemmaboende äldre personer gör någon 
skillnad.

– Hälsofrämjande åtgärder syftar till att 
möjligöra en förändring av ett beteende för 
att främja eller behålla en god hälsa, berättar 
Susanne Gustafsson. 

– Men vad är då ett hälsofrämjande 
beteende? Jo, det handlar om att ha tillgång 
till tillräckligt med information och stöd så 
att man själv kan fatta bra beslut, förklarar 
hon vidare. 

Hembesök jämförs med seniorträffar
Syftet med studien har varit att undersöka 
antagandet om att hälsofrämjande åtgärder 

ska kunna fördröja skörhet, bevara hälsa och 
livskvalitet samt minimera behovet av sjuk-
vård för äldre personer under förutsättning 
att åtgärderna ges när den äldre personen 
ännu inte hunnit bli alltför skör.

De som har erbjudits att delta i studien 
är personer som är över 80 år och som är 
bosatta hemma. Förebyggande hembesök 
och seniorträffar med ett uppföljande hem-
besök är de hälsofrämjande åtgärder som 
provats och utvärderats i undersökningen. 

Resultaten är lovande och visar bland an-
nat på att deltagarna i båda åtgärderna har 
högre självskattad hälsa än kontrollgrup-
pen efter 3 månader och att deltagarna i 
seniorträffarna är mindre beroende i sina 
vardagsaktiviteter efter 1 år.

Mer information och tillgång till material
Presentationen från seminariet med bland 
annat länk till materialet som användes 
vid seniorträffarna finns att ladda ner på  
www.fous.se/presentationer. 3
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FAKTA//Öppna jämförelser 

•	 Uppföljningssystem med ett antal 
fastlagda indikatorer som på ett 
likartat och jämförbart sätt beskriver 
verksamheterna, inom hälso- och 
sjukvården och äldreomsorgen, med 
avseende på deras kvalitet. 

•	 Rapporter redovisas årligen av 
Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). 

•	 Syftet är förbättra kvalitet och effekt-
ivitet genom öka tillgången till jämför-
bar information om kvalitet, resultat 
och kostnader och att bidra till en 
större öppenhet när det gäller resultat 
och kostnader för den verksahet som 
kommuner och landsting bedriver. 

Källa: www.skl.se 

”Vi matar utvärderingsmonstret  
mer, och mer, utan att egentligen veta om det fungerar …”
Det finns en risk i dagens gransknings-
samhälle, med allt fler kvalitetsregister, 
att registreringen sker utan eftertanke 
kring användningen och utan att värdet 
av det ifrågasätts, menar Lena Lindgren, 
docent i offentlig förvaltning vid Förvalt-
ningshögskolan, Göteborgs universitet. 

Lena Lindgren föreläste vid ett FoU-café 
om Öppna jämförelser, som arrangerades 
av FoU Sjuhärad Välfärd i december, och 
förklarade vidare att:

– Man måste givetvis ha de här systemen, 
men min inställning är att man också måste 
ha ett kritiskt förhållningssätt till dem.

Öppna jämförelser ingår i en större 
internationell trend där man strävar efter 
att fånga och bedöma kvalitet genom att 
mäta olika indikatorer. 

Lena Lindgren har, tillsammans med 
Osvaldo Salas och Maria Ottosson, publice-
rat rapporten Öppna jämförelser, Ett styrme-
del i tiden eller ”Hur kunde det bli så här?”, 
FoU rapport 2:2012, FoU i Väst. Rapporten 

är till sin karaktär en kritisk granskning av 
uppföljningssystemet Öppna jämförelser 
när det gäller användningen inom vården 
och omsorgen om äldre.

Rapporten pekar på att det är svårt att 
konstruera indikatorer för att mäta de 
komplexa förhållanden som exempelvis 
finns inom äldreomsorgen. Det medför 
att de kan tolkas olika och leda till brister 
i datakvalitet. 

Trots de upplevda bristerna har öppna 
jämförelser fått en stark ställning och satt 
tydliga spår inom politiken i de tre kom-
muner som undersökts. Målsättningar har 
kompletterats eller ersatts med nya som 
kan härledas direkt till öppna jämförelser.  
I rapporten konstateras också att det i vissa 
fall har medfört en planerad sänkning av 
verksamhetens kvalitet, då man tenderat att 
ta sikte på att uppnå genomsnittliga resultat 
snarare än goda resultat.

Slutsatsen är att det finns enhel del 
problem att lösa och begränsniningar 
att beakta. Författarna påpekar också att  

Öppna jämförelser inte får bli ett substitut 
för gott omdöme när det gäller ledning och 
styrning.3


