
Den 15 september arrangerade FoU Sjuhärad 
Välfärd ett FoU-café där temat var på vilket 
sätt socialt arbete och sociala insatser lönar 
sig och om man kan utvärdera sociala insatser 
samhällsekonomiskt? 
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Avslut för Social 
dokumentation

Fortsatt fokus på psykatrin

Den 21 september avslutades ett mångårigt 
FoU-projekt - Social dokumentation inom 
äldreomsorgen. Projektet startade i januari 
2004 och har bedrivits fram till och med 
2008. Borås Stad och kommunerna Bol-
lebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tra-
nemo, Ulricehamn och Vårgårda har ingått 
i projektet. 

Med medel från Kompetensstegen har även, 
från och med 2006, en utvärdering och utbild-
ningsinsatser genomförts, såväl till dokumen-
tationsombud som till enhetschefer.  

Vid seminariet presenterades de två slutrap-
porterna - en beskrivning av projektet och en 

slutlig utvärdering som bygger på resultat från 
2006 när utvärderingen startade. 

Ett 60-tal 
deltagare från 
kommunerna slöt 
upp och fi ck en 
utförlig beskrivn-
ing och utvärder-
ing av projektet 
som fungerat som 
inspirationskälla 
för många kom-
muner runt om i landet. 

Sidan 2

Sidan 4

• Andersson Eva-Lotta (2009). Vad gör tidigare 

medarbetare vid ÄldreVäst Sjuhärad nu och 

vad betydde uppdraget för dem?  

• Andersson Eva-Lotta och Alth Camilla 

(2009). Uppföljning av Informationsarbetet vid 

ÄldreVäst Sjuhärad.

• Lönn Svensson Anngerd och Kokkonen 

Marika (2009) Attitydförändring och nya 

arbetsformer för social dokumentation. En 

utvärdering av ett projekt inom äldreomsorgen 

i sju kommuner.

•  Höglund Eva och Hallberg, Maria (2009) 

FoU-projektet Social dokumentation - en 

redogörelse för arbetet 2006-2008.

•  Social dokumentation inom äldreomsorgen. 

Kortversion av två projektrapporter (2009).

För beställning av rapporter 
Gå in på webben:

http://www.fousjuharadvalfard.se/Publicerat/

Rapporter

Lolo Lebedinski. 

PUBLIKATIONER

Fyra sjuhäradsprojekt fi ck 
FoU-stöd
Fyra projekt från kommun och region i Sju-
häradområdet  och Högskolan i Borås har fått 
totalt 330 000 kronor att dela på från FoU 
Sjuhärad Välfärd -  för arbetet med kvalitets- 
och verksamhetsutveckling inom vård och 
omsorg och hälso- och sjukvård. 

Sidan 3

Sidan 3

FoU-café om sociala insatser 
och ekonomisk lönsamhet

Bilden: Fr v. Marika Kokkonen, utvärderare, Eva Höglund, projektledare, Anngerd Lönn Svensson, 
utvärderare och Maria Hallberg, utbildningsansvarig - vid avslutningsseminariet den 21 september, 
2009. 

Nygamla medarbetaren Lolo Lebedinski är 
tillbaka vid FoU Sjuhärad Välfärd för att 
bl. a. utvärdera utbildning för baspersonal 
inom psykiatrin och följa upp de s.k. Lokala 
psykiatriråden. 

Kortversionen av de två 

slutrapporterna.
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LEDNINGSGRUPPEN HAR ORDET:

Vi får aldrig säga att vi vet tillräckligt....

Läs mer i rapporterna som fi nns tillgängliga 

på webben, http://www.fousjuharadvalfard.se 

under rubriken Publicerat. Där fi nns även 

kortversionen (bilden ovan).   �

Avslut för projekt Social dokumentation
Den 21 september hölls avslutningsse-
minarium för ett mångårigt FoU-projekt 
– Social dokumentation inom äldre-
omsorgen. 

Eva Höglund, projektledare och Maria Hall-
berg, utbildningsansvarig inledde med en 
redogörelse för projektet. Projektet startade i 
januari 2004 och har bedrivits fram till och 
med 2008. Borås Stad och kommunerna 
Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda har 
ingått i projektet. Samordning, utbildningar 
och administration har skötts av ÄldreVäst 
Sjuhärad (FoU Sjuhärad Välfärd fr. o. m. 
årsskiftet). 

Från och med 2006 utvidgades projektet 
genom medverkan i den nationella sats-
ningen Kompetensstegen – som handlar 
om stöd till kommunernas långsiktiga 
kvalitetsarbete och kompetensutveckling 
inom vård och omsorg till äldre. Med 
medel från Kompetensstegen har en utvärd-
ering och utbildningsinsatser genomförts, 
såväl till dokumentationsombud som till 
enhetschefer. Därutöver har även en natio-
nell dialogkonferens genomförts samt en 
inspirationsdag för att coacha andra. Dess-

utom har en broschyr – som vänder sig till 
brukarna och en introduktionsfi lm tagits 
fram. Under åren har projektet haft mycket 
kontakter och erfarenhetsutbyte med olika 
kommuner runt om i landet. 

Efter pausen tog utvärderarna Anngerd 
Lönn Svensson och Marika Kokkonen vid 
och presenterade utvärderingen "Attityd-
förändring och nya arbetsformer för Social 
dokumentation. En utvärdering av ett projekt 
inom äldreomsorgen i sju kommuner". För-
fattarna konstaterar i sin sammanfattning av 
resultatet bl. a. att dokumentationsformen 
har förändrats och är nu nästan helt datori-
serad. Vidare har informationshanteringen 
utvecklats – det fi nns nu ofta styrdoku-
ment som beskriver hur personalen ska 
arbeta med den sociala dokumentatio-
nen. Brukarna, de äldre, är mer informe-
rade om att personalen dokumenterar. 
Den broschyr som tagits fram inom 
projektet har fått genomslag. En mer 
positiv attityd till social dokumentation 
bland personalen är även ett tydligt resultat. 
Dokumentation har förbättrats något - de 
flesta av brukarna har fått individuella 
genomförandeplaner. 

Författarna pekar även på ett antal fakto-

rer som behövs för att nå framgång i arbetet 
med social dokumentation bl. a. att det 
fi nns tydliga riktlinjer och instruktioner och 
även stöd från ledningen och att det fi nns 
en ansvarig personal på varje arbetsplats att 
ställa frågor till. Hinder i arbetet kan vara 
otydliga roller och ansvarsbeskrivning när det 
gäller arbetet med social dokumentation. 

Utvärderarna avslutade med att poäng-
tera att processen inte är slut för att pro-
jektet är slut. Alla områden är inte klara; 
enhetschefernas roll bör utvecklas och 
biståndsbedömarnas roll bör ifrågasättas. 
Dessutom kan det framöver vara intressant att 

undersöka t ex hur dokumentationen ser 
ut när datoriseringen 

är helt genomförd 
och huruvida det blir 
någon egentlig kvali-
tetsutveckling inom 
området när konjunk-
turen viker? �

at.

ut n
är 
och
någ
tets
omr
turen

Oj, vad tiden går. Som senast anställd 
har det hamnat på min lott att skriva 
några rader inför detta nyhetsbrev. 

– Men skriv inget om vädret, blev uppma-
ningen. För när ni läser detta så ser vyn från 
fönstret annorlunda ut. Nåväl, bortsett från 
vädret då så kan vi väl konstatera att vi lever i 
en föränderlig värld. 

Vad som knappast har undgått oss är väl 
infl uensahotet och höstens kund- och vårdval. 
Vad dessa hot/möjligheter för med sig kan väl 
ingen svara på i dagsläget. Vad vi däremot vet 
är att förändringar alltid för med sig saker som 
inte på förhand kunnat överblickas. Erfarenhe-
ter som väcker nya frågeställningar som ligger 
till grund för vidare forskning och så vidare. 
Och det är väl här som vårt arbete på FoU-
enheterna kommer in. Att under pågående 
utveckling vara en länk mellan forskare och 
samhälle. Låter lätt som en plätt men världen 
och naturen kommer alltid att vara steget före. 
Det är det som är utveckling. Och vi får aldrig 

säga att vi vet tillräckligt. Vi måste alltid anta 
utmaningen och vara nyfi kna. 

Våren på FoU Sjuhärad tog ett avslut 
med en behovsinventering för de nya mål-
grupperna barn, unga och familjer i utsatta 
livssituationer. Stora utvecklingsområden 
framkom och det är min förhoppning att vi 
ska kunna komma igång med projekt inom 
dessa områden, såväl i stort som smått. Och 
hösten fi ck en rivstart med en nationell kon-
ferens för FoU-enheter inom välfärdsområ-
det. Vi presenterade där vår verksamhet brett 
och responsen blev att vi sågs som en oerhört 
aktiv och produktiv FoU-enhet. Och det är 
precis det som slagit mig under de månader 
jag nu varit här. Här sjuder det av liv och akti-
vitet och det är en fantastisk miljö att smida 
planer i, både stora och små. Ta gärna del av 
höstens planerade utåtriktade aktiviteter i 
kalendariet i detta nyhetsbrev.

Det är lätt att duka under för rådande 
världssituation och ekonomiska lågkonjunk-

tur och tänka att det inte spelar någon roll vad 
jag gör. Men det spelar visst roll vad vi enskilda 
individer gör i vardagen. Vänliga gester är inte 
konjunkturberoende. Jag själv kan inte skapa 
en bättre värld men jag kan i min lilla tillvaro 
ge ett bidrag. Och när jag blickar ner på mitt 
skrivbord ser jag en spretig röra som i alla fall 
har en och samma målsättning: Kunskapsut-
veckling i allmänhetens tjänst! Låter riktigt 
fi nt, tycker jag. 

Och vädret då? Hur var det med det? Med 
tanke på de utmaningar vi står inför spelar 
det ingen roll om det regnar eller är solsken. 
Klimatet ingår inte i mitt arbetsfält och jag har 
fullt upp med mitt uppdrag. �

Lisbeth Bengtsson

Samordnare

lisbeth.bengtsson@hb.se
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Två nystartade FoU-projekt...

Kartläggning av strokevården i Västra 
Götaland, grundutbildning för basper-
sonal inom psykiatrin (KomBas) och 
uppföljning av Lokala psykatriråd. Lolo 
Lebedinski, nygammal medarbetare vid 
ÄVS/FoUS, är tillbaka vid FoU Sjuhärad 
Välfärd - med två nystartade uppdrag och 
ett avslutat.

Lolo Lebedinski, som har sin grundanställ-
ning vid Högskolan i Borås, hade senast 
under 2008 uppdrag vid ÄVS, som vi hette 
då. Hon genomförde två utvärderingar inom 
ramen för den s.k. Miltonsatsningen inom 
psykiatrin. Det var Projektet Integrerad 
Psykiatri Dubbeldiagnoser, DD-projektet, 
och projektet Samsyn och Kompetens, Sam-
Kom-projektet, som båda ingick som en 
del i den nationella satsningen på psykiatri 
och socialtjänsten för personer med psykisk 
sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder. 
DD-projektet satte personer med psykisk 
störning och samtidigt pågående missbruk 
i fokus. SamKom-projektet handlade om 
att skapa ökad samsyn och ökat samarbete 
mellan slutenvård, primärvård och kommu-
nerna kring psykiskt sjuka personer och till 
kompetenshöjning för personal som möter 
dessa personer. 

Nu är Lolo alltså tillbaka vid FoU Sju-
härad Välfärd och har nya uppdrag som 
hon arbetar parallellt med från våren 2009 
till och med slutet av 2010 vid sidan om 
ytterligare några mindre uppdrag vid Hög-
skolan i Borås. Uppdraget från ReKo - att 
genomföra en kartläggning av strokevården 
i Västra Götaland - påbörjades under våren 
och har avrapporterats i slutet av septem-
ber. Projektet som handlar om ubildning 
för baspersonal inom psykiatrin (KomBas) 
och uppföljningen av Lokala psykiatriråd 
har just startats upp. Lolo tycker att det är 
roligt att vara tillbaka vid FoU Sjuhärad 
Välfärd och genomföra nya uppdrag inom 
FoU-området:

– Psykiatriområdet var helt nytt för mig 
när jag gjorde utvärderingarna inom ramen 
för Miltonsatsningen, så det känns kul att 
nu – genom KomBas- projektet och upp-
följningen av de Lokala psykiatriråden - få 
möjlighet att kroka tillbaka till det gamla 
och få följa tråden och se vart har det tagit 

ska vara klar till maj 2009 då resultatet ska 

presenteras vid psykoterapimässan i Stockholm.

Lokala psykiatriråd

Bakgrund: Inom ramen för det avslutade 

SamKom-projektet bildades Lokala psykiatriråd 

i de medverkande kommunerna. Rådens roll är 

att vara ett samverkansorgan kring allmänpsy-

kiatriska frågor mellan psykiatriverksamheten 

i kommunerna, primärvården och Södra Älvs-

borgs Sjukhus. 

Projekttid: under hösten 2009 och våren 2010

Uppdrag: I samarbete med Institutionen för 

Socialt arbete vid Göteborgs universitet genom-

förs en uppföljning av de lokala psykiatriråden 

i syfte att stötta dem och bidra till verksam-

hetsutvecklingen. Studien kommer att belysa 

aspekter såsom struktur, formaliseringsgrad, 

delaktighet och diskurser/agendor hos psy-

kiatriråden. Vidare kommer också relationen 

mellan de lokala psykiatriråden och den över-

gripande nivån ”Rådet för psykiskt hälsa” att 

studeras i syfte att se hur samspelet mellan 

dem utvecklas.

Avrapportering: En slutrapport kommer att 

presenteras under hösten 2010.

...och ett avslutat

FAKTA

”....känns kul att få möjlighet att ”....känns kul att få möjlighet att 
kroka tillbaka till det gamla - att få kroka tillbaka till det gamla - att få 
följa tråden och se vart det har tagit följa tråden och se vart det har tagit 
vägen....”vägen....”

Bilden: Lolo Lebedinski

”” Fyra sjuhäradsprojekt fi ck 
FoU-stöd  

Fyra sjuhäradsprojekt har fått 330 000 
kronor att dela på från FoU Sjuhärad Väl-
färd - för arbetet med kvalitets- och verk-
samhetsutveckling inom vård och omsorg 
och hälso- och sjukvård.

De projekt som valts ut är följande: 

 •  ”Kontakt över gränser” – en trädgård ska-
pas i samverkan mellan avdelningar, yrkes-
grupper och olika vård- och omsorgsgivare 
och boende. (Äldreboendet Almäng i Fotskäl). 
• ”Protesförsörjning av benamputerade i sjuhä-
radsbygden”. (Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås).   
•  ”Kultur i äldreomsorgen – mer än bara 
lyx”. Ett antal kulturformer/-aktiviteter ex-
empelvis högläsning, skapande av bild och 
konst, musik och sång samt s.k. reminiscens-
terapi, tillämpas och anpassas till de boende. 
(Demensboendet Distansgatan 7 i Borås Stad.) 
•  ”Teknologiberoende barns livsvillkor och 
deras föräldrars samt vårdares erfarenheter av 
vård hemma. (Högskolan i Borås). �

En längre rapport om projekten och utdelningen 

i juni fi nns att läsa på webben 

http://www.fousjuharadvalfard.se under 

rubriken Projekt/FoU-stöd. 

vägen. I grund och botten handlar det om 
organisationsutveckling som jag har ett 
intresse för och tidigare erfarenheter av. 
En intressant del i KomBas-projektet är 
det arbetsplatsbaserade lärandet – blir det 

ett organisatoriskt lärande eller stannar det 
vid ett individuellt lärande?

Kanske får vi svar på den frågan under 
2010 när utvärderingen KomBas-projektet 
och uppföljningen av de Lokala psykia-
triråden avrapporteras.  �

Kompetensutveckling för Baspersonal 

(KomBas) 

Bakgrund: SamKom - hade bl a som uppgift att 

genomföra utbildningssatsningar 

bland berörd personal. Av de slutsatser som 

projektet redovisade då det avslutades framgår 

bl a att det fi nns ett fortsatt stort 

kunskapsbehov.

Projekttid: 2009-2010 och utvärderingen pågår 

löpande under hela projekttiden.

Uppdrag. KomBas-projektet syftar till att arbeta 

med detta kunskapsbehov genom långsiktig 

kompetensutveckling av berörd personal. En 

av de utbildningarna som utvärderas är en s.k. 

DBT-utbildning (Dialektisk Beteende Terapi) 

för personalen vid ett särskilt boende för unga 

vuxna i Kinna. Utvärderingen kommer även att 

omfatta handledarutbildningar för baspersonal 

inom områden som vård- och behandling, 

boende och vardagsstöd och rehabilitering till 

arbete. 

Avrapportering: En delutvärderingsrapport 
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Avsändare:
Högskolan i Borås, 
FoU Sjuhärad Välfärd, 
501 90 Borås

4 november
Forskningsseminarium Samordnad 
vård- och omsorgsplanering
Högskolan i Borås

19 november
Mötesdag om anhörigfrågor
Folkets Hus, Göteborg 

24 november
FoU-café på temat ”Utsatthet hos 
barn”. Plats ännu inte bestämd.

3 december
Mötesdag om anhörigfrågor
Norra Latin, Stockholm

Mer information fi nns på webbplatsen 
www.fousjuharadvalfard.se via Kalen-
dariet.

KALENDARIUM 2009

REDAKTIONSRUTAN

Text och foto där inget annat anges: Marie 

Wikström

Ansvarig utgivare: Per-Åke Karlsson, 

per-ake.karlsson@hb.se

Redaktör: Marie Wikström,

marie.wikstrom@hb.se

Produktion: FoU Sjuhärad Välfärd

 Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? 
Registrera dig på www.fousjuharadvalfard.se
eller ring 033-435 47 90

FoU-café om sociala insatser
och ekonomisk lönsamhet 

ÄGARPARTNERS

Ny webbplats för FoU Sjuhärad 
Välfärd

På vilket sätt lönar sig socialt arbete och 
sociala insatser kan man fråga sig? Kan 
man utvärdera sociala insatser samhälls-
ekonomiskt? 

Dessa frågor låg till grund för det FoU-café 
som FoU Sjuhärad Välfärd i samverkan 
med Marks kommun arrangerade den 15 
september vid Rydal i Marks kommun. 
Föreläsare var Kari Jess, universitetslektor, 
vid Mälardalens högskola, som 2005 utkom 
med avhandlingen ”Att räkna med nytta – 
samhällsekonomisk utvärdering av socialt 
arbete”. Se dan dess har hon fortsatt med 
studier inom detta område.

Kari Jess gav vid sin föreläsning ett antal 
exempel på sätt att åskådliggöra sociala insat-
ser som lönsamma, bl. a. gav hon exempel 
från sin avhandling som rörde personer med 
återfallskriminalitet, missbruksproblematik 
och andra sociala problem. I en jämförelse 
mellan tre olika program; Krami, frivård 
och Knuff , visade samtliga program sam-

hällsekonomisk lönsamhet. Den samhälls-
ekonomiska vinsten var emellertid störst för 
den strukturerade insatsen Krami, 1,5-2,5 
miljoner kronor per deltagare. Samhällseko-
nomisk förlust blev det enbart i de fall där 
ingen insats gjordes, och då blev förlusten i 
storleksordningen 4,5 miljoner kronor.

Uppslutningen till FoU-cafét var god – ett 
fyrtiotal intresserade från kommun, region, 
högskola och ett antal frivilligorganisationer 
besökte caféet. Så här kommenterar två av 
deltagarna eftermiddagen. 

–  Innehållet var intres-
sant, beaktansvärt och 
föga förvånade. Bekla-
gansvärt är att kom-
munen, i ett kortsiktigt 
perspektiv framstår som 
den ekonomiska för-
loraren, kommenterar 
Tommi Cergic, social-

sekreterare vid Borås Stad.

– Jag tycker att före-
läsningen var bra och 
önskar att fl er kan få ta 
del av innehållet. Det 
som var slående var att 
man på så kort tid kan 
se en ekonomisk vinst 
av en behandlingsin-
sats, säger Maj-Gull 

Larsson, verksamhetsansvarig vid Utväg 
Södra Älvsborg. �

Kari Jess presentation från FoU-caféet finns 

att ladda ner på webben: 

http://www.fousjuharadvalfard.se under rubri-

ken Kompetensutveckling/Dokumentation.

Den 24 augusti sjösattes FoUS nya webbplats. 
Arbetet med att omarbeta ÄVS webbplats har 
skett i samverkan med en referensgrupp där 
representanter ingått från olika verksamheter 
inom Sjuhärads kommuner, regionen och 
Högskolan i Borås. FoUS nya webbplats 
är en s.k. subwebb till Högskolan i Borås 
webbplats och har byggts inom ramen för 
Högskolans webbportalsystem. 

Nyheter på webben är bl. a. rubriken 
Kompetensutveckling där FoUS arbete kring 
kompetensutvecklingsinsatser beskrivs och 
exemplifi eras. Under rubriken Arbetsverktyg 
fi nns matnyttigt material från olika projekt 
och verksamheter under åren presenteras. Ny 
är även möjligheten att anmäla sig direkt via 
webben till aktiviteter (via kalendariet).

Nya webben fi nns nu att nå via de nya 
adresserna http://www.fousjuharadvalfard.se 
eller http://www.fous.se. �

Bilden: Kari Jess


