
Den 26 april arrangerade FoU Sjuhärad 
Välfärd i samverkan med Länsstyrelsen Västra 
Götaland en temakväll om ungdomar och 
alkohol. Nicolas Koutakis, som är forskare 
i psykologi vid Örebro universitet föreläste.
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Samverkan och 
delaktighet?

Nystartade projekt vid FoU 
Sjuhärad Välfärd

Sidan 7

• Beijer, Elisabeth, Eriksson, Bengt G (red), 
Greene C Jennifer, Jess Kari, Karlsson 
Vestman, Ove, Karlsson, Per-Åke (red), 
Niklasson, Laila (2011). Verkstäder för 
utvärdering av välfärdsverksamheter 
- erfarenheter från några svenska FoU-
enheter och högskolor.

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

Rapporter

PUBLIKATIONER

Temakväll om ungdomar och 
alkohol

FoU Sjuhärad Välfärd  har fått tre nya 
utvärderingsuppdrag inom områdena när-
vårdssamverkan och anhörigstöd. Därutöver 
är ett nytt spännande projekt som belyser 
flytten till äldreboendet igång sedan ett par 
månader tillbaka. 

Sidan 4-5

Brukarråd inom området 
funktionshinder

Bilden: Fr v. Angela Bångsbo och Eva Lidén vid avslutningsseminariet för projekt Samordnad vård- 
och omsorgsplanering 

Ett brukarråd inom 
området funktions-
hinder är igång sedan 
årsskiftet. Brukarrå-
det består av repre-
sentanter från en rad 
olika frivillig- och 
intresseorganisatio-
ner inom funktions-
hinderområdet.  

Gemensam webbportal för utbyte av infor-
mation, ett kvalitetssäkringsinstrument 
och en tvärdisciplinär specialistutbildning 
för vård- och omsorgsplanering. 

Dessa förslag på hur vård- och omsorgs-
planeringsmötet kan förbättras, lyftes fram 
vid avslutningsseminariet den 19 maj för 
det treåriga projektet Samordnad vård- och 
omsorgsplanering. Ett sjuttiotal medarbetare 
från vård- och omsorgssektorn i kommun och 

- avslut för projekt Samordnad vård- och omsorgsplanering

region medverkade.  
De centrala frågorna var på vilket sätt 

vård-och omsorgsplaneringsmötet bidrar 
till samverkan mellan olika yrkesgrupper 
och verksamheter samt vad som påverkar 
delaktigheten för patienten.

Läs mer om slutseminariet och de samlade 
erfarenheterna under projektets gång på 
sidan tre.  

Sidan 3

Sidan 6

www.fous.se

FoU Sjuhärad Välfärd  
på webben:
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LEDNINGSGRUPPEN HAR ORDET:

Att vara nyttig och kritisk samtidigt - går det? 

Per-Åke Karlsson, Verksam-
hetsledare, samordnare och 

vetenskaplig ledare vid  
FoU Sjuhärad Välfärd

Jag har nyss haft en intressant läsupple-
velse: Idéhistorikern Sven-Eric Liedman 

gör i sin välskrivna bok ”Hets! En bok om 
skolan” en mycket kritisk granskning av den 
svenska skolan – allt från grundskola till 
universitet och högskola. Han är mycket 
orolig för utvecklingen inom skolan då han 
menar att den allt mer styrs och regleras 
utifrån snäva nyttighetskriterier. Anställ-
ningsbarhet och god ekonomisk avkastning 
är vad som åsyftas i alltför snäv grad för de 
högre nivåerna i utbildningssystemet, menar 
Liedman. Annat, som bildning, kultur, 
demokratiska värden och att få stöd för 
att kunna kritiskt reflektera över sin egen 
och andra människors situation, tonas ner 
och framstår allt mer som dekoration i den 
hets som numera kännetecknar skolan i 
alla dess stadier. Krav på redovisning och 
dokumentation i stort som smått följer 
denna utveckling. Liedman lånar en meta-
for från statsvetaren Lena Lindgren* om 
”utvärderingsmonstret” som breder ut sig 
och skrämmer.

Det finns anledning att fundera över 
FoU-miljöerna, som bland annat ska fung-
era som bryggor mellan forskning och 
praktik, i ett sådant här sammanhang. Vi 
förväntas vara nyttiga och bidra till en god 
praktik inom välfärdsområdet. Vi arbetar på 
uppdrag av våra ägare; kommuner, region/
landsting och för vissa FoU-enheter, även 
högskola/universitet. Vi genomför och 
uppmuntrar utvärderingar av olika slag. Vi 
förväntas leverera resultat: rapporter från 

projekt, kunskaper om hur projekt och 
insatser fungerar, seminarier med mera.  
Finns det där utrymme för att samtidigt vara 
kritisk när så är befogat? Eller blir det blott 
snöda nyttokriterier som styr oss? Liedman 
skulle nog säga att en förutsättning för 
att vara riktigt nyttig är att vara samtidigt 
kritisk och reflekterande. Han visar med 
exempel att många vetenskapliga (och 
andra) genombrott och förnyelser kommit 
ur miljöer där man såväl arbetat rigoröst 
och långsiktigt men samtidigt lekfullt och 
kreativt. Så måste också FoU miljöer kunna 
fungera, enligt min uppfattning. 

Vi måste ha ett undersökande och kri-
tiskt perspektiv i våra aktiviteter. I det 
kritiska ingår, menar jag, att sträva efter 
att undersöka de verkliga effekterna av 
olika insatser och projekt, vilket innebär 
att ständigt söka inta ett brukarperspektiv. 
I FoUS målsättningar uttrycks detta som  
”… bidra till ökad vård- och omsorgskvali-
tet för behovsgrupperna…”. Ytterst syftar ju 
alla insatser som görs inom välfärdsområdet 
till att människor ska färdas så väl genom 
livet som det bara är möjligt – åtminstone 
borde det vara så. I detta sökande efter de 
verkliga effekterna måste vi arbeta såväl rigo-
röst och långsiktigt och med olika verktyg 
och metoder; väl genomförda studier där 
metoder avpassas och väljs efter frågeställ-
ning, genomtänkta seminarier och presen-
tationer som ger utrymme för reflektion och 
anknytning till den egna verkligheten, bara 
för att ge ett par exempel. 

Allt mer betonas att insatser inom välfärds-
området ska vara baserade på forsknings-
baserad kunskap. En i större utsträckning 
evidensbaserad praktik lyfts fram som det 
eftersträvansvärda. Givetvis bejakar jag en 
sådan inställning och FoU Sjuhärad Välfärd 
försöker på olika sätt dra sitt strå till stacken 
för en sådan utveckling i nyttans tjänst. Men 
en verklig utveckling i sådan riktning kräver 
också utrymme för kritik och reflektion hos 
såväl FoU-verksamma, personal inom vård- 
och omsorg samt brukare och medborgare. 

Svaret på rubrikens fråga måste sålunda 
ur ett FoU-perspektiv bli ja!

Jag vill också önska alla en trevlig sommar. 
Förena gärna nytta och nöje genom att läsa 
en bra bok – t ex Liedmans. Men var inte 
kritisk mot vädret, även om det, mot för-
modan, inte blir en pangsommar. 3

NY PERSONAL

Margareta Carlén, 
universitetslektor 
vid Institutionen för 
pedagogik, Högskolan 
i Borås

Mikael Löfström, 
universitetslektor vid 
Institutionen för data- 
och affärsvetenskap, 
Högskolan i Borås.

Margareta Carlén och Mikael Löfström 
har sedan 1 april, 2011, uppdrag på 
25% som utvärderare vid FoU Sjuhärad 
Välfärd. Uppdragen innebär att medverka 
i utvärderingen av Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg och sträcker sig till 2014. 

Margareta Carlén är lektor vid Institutionen 
för pedagogik och undervisar och forskar 
om arbetsliv och utbildning. Doktors-
avhandlingen handlade om utbildning i 
samverkan och det senaste forsknings-
projektet handlade om samverkan mellan 
arbetsmarknadens parter.

Mikael Löfström är studierektor vid Insti-
tutionen för data- och affärsvetenskap och 
har forskat och undervisat i drygt 15 år 
om de offentliga organisationernas styr-
ning och organisering. Framför allt har 
forskningen fokuserat samverkan mellan 
offentliga organisationer/huvudmän och 
projektbaserat utvecklingsarbete i offent-
lig sektor.

* not: samma Lena Lindgren som gjorde den 

externa utvärderingen av ÄldreVäst Sjuhärad 

för några år sedan
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rätthålla barnens kommunikation genom 
att tidigt ge barnen ett kommunikationssätt 
men även att ge stöd till samtalspartnern 
(vuxna, föräldrar).

Gunilla Thunberg fortsatte vidare med 
betydelsen av kommunikation och forsk-
ning visar att det finns ett mönster i att man 
kan bryta passiviteten hos vuxna. Vuxna har 
ofta svårt att tolka barn med funktionshin-
der, de pratar mindre med dem och är tystare 
i umgänget med barnen. Vuxna orkar inte 
vänta ut ett svar från någon som inte kan 
svara med en gång. Men här kan man bryta 
denna passivitet, enligt forskningen. Gunilla 

Barn med funktionshinder 

forts.Samverkan och delaktighet?

Den 14 april arrangerade FoU Sjuhärad 
Välfärd tillsammans med Handikapp-
forskning i Väst, ett seminarium om barn, 
funktionshinder och kommunikation. 
Seminariet samlade ett ca 60-tal per-
soner där deltagarna kom från olika skolor 
och föreningar samt föräldrar till barn med 
funktionshinder. 

Föreläsare var Annika Dahlgren Sandberg, 
professor i psykologi vid Göteborgs univer-
sitet och Gunilla Thunberg, leg. logoped 
som arbetar på DART kommunikations- 
och dataresurscenter på Sahlgrenska uni-
versitetssjukhuset. 

Annika Dahlgren Sandberg inledde med 
att prata om kommunikationens betydelse. 
Barn kan reagera på varierande sätt vid kom-
munikation som i sin tur kan tolkas olika av 
vuxna. För barn med funktionsnedsättning 
finns AKK (Alternativ Kompletterande 
Kommunikation) i form av ny teknik som 
t ex datorer och iPAD´s men även i form av 
grafiska tecken som Bliss, PCS, bilder och 
foton. Det är viktigt att utveckla och upp-

beskriver att det gäller att vara ett steg före 
och stötta ett steg uppåt och att använda 
sig av en s.k. 20 sekundersregel. Vänta i 20 
sekunder innan man svarar enligt följande: 

TVT 
 T= Titta och lyssna 
V= Vänta och förvänta 
T= Tolka och bekräfta vad barnet kom-
municerar eller gör. 

Det är viktigt att börja kommunicera på ett 
tidigt stadium. Börja kommunicera innan 
barnen är mogna och kommunicera genom 
olika kanaler. Gunilla pratar vidare om en 
föräldrautbildning som kallas för AKTIV 
och som erbjuds till föräldrar som har barn 
med kommunikationssvårigheter i åldern 
0-6 år men även för föräldrar som har barn 
på äldre nivå. De använder sig av ”pekprat”, 
en metod som stödjer talspråket genom 
att peka på olika bilder. Kartorna finns på 
webben för att ladda ner, se www.hafv.se. 3
 

Caroline Andersson

Projektet som påbörjades 2008 har bestått 
av tre delstudier. I den första och andra 
delen har personal som vårdplanerar och 
patienter/brukare intervjuats kring hur de 
upplever vård- och omsorgsplaneringsmötet. 
Den tredje delen av projektet har bestått i en 
utbildningsinsats i form av tvärprofessionella 
och tvärorganisatoriska reflektionsgrupper, 
där syftet har varit att involverad personal 
ska få möjlighet att reflektera över hur och 
varför man kommunicerar som man gör vid 
VOP-mötet, klargöra varandras ansvarsom-
råden samt hur förutsättningarna påverkar 
patientens delaktighet.

Eva Lidén och Angela Bångsbo från FoU 
Sjuhärad Välfärd som arbetat med studien, 
konstaterade sammanfattningsvis att det 
har funnits en samstämmighet om vikten 
kring patientens delaktighet och samverkan 
mellan olika yrkesgrupper och verksamheter. 
Samverkan och delaktighet är viktigt för att 
utskrivningen ska bli så bra som möjligt för 
patienten. 

I studien pekar man dock på att patientens 
delaktighet kan förbättras. Förutsättningarna 

för patientens delaktighet ökar om  det finns 
möjlighet till tillräckliga förberedelser och 
välstrukterade mötesformer. Primärvårdens 
roll kring mötet anses otydlig, att de borde 
ha en större roll då många patienter endast 
har behov av primärvårdsresurser. Ytterligare 
problem som framträder är att det är svårt 
för aktörerna att överblicka förhållanden och 
förutsättningar som råder i andra verksamhe-
ter när det ständigt pågår förändringsarbeten. 
Till sist pekar man även på frågan om ”vem 
som ska ha tänket” inom sjukhuset, dvs. vem, 
när och hur startar processen och involverar 
patient/närstående?

Vid den gemensamma diskussionen efter 

paus lyfte publiken fram frågor kring bl. a. 
behovet av fördjupad utbildning om sam-
ordnad vård- och omsorgsplanering där även 
kunskap om de styrdokument som reglerar 
processen ingår, ökad strukturering med 
förslag på en gemensam mall för mötet och 
behovet av en webportal där det går att ställa 
enkla frågor kring processen.

Eva Lidén och Angela Bångsbo presente-
rade avslutningsvis förslag på åtgärder utifrån 
de resultat som framkommit i studien, bl. a. 
utveckling av en webportal – ett kommuni-
kations- och samverkansforum för personal 
och patienter där man kan lämna och hämta 
information, chatta osv.  Man föreslog 
även start av en tvärdisciplinär specialist-
utbildning för vård- och omsorgsplanering 
samt framtagning/ utveckling av kvali-
tetssäkringsinstrument med avseende på:  
• patienters delaktighet 
• tvärdisciplinär och gränsöverskridande 
samverkan.

En slutrapport håller nu på att färdigställas 
och publicering planeras i början av hösten. 
Rapporten  kommer att läggas ut på webben, 
www.fous.se/Publicerat. 3

– och kommunikationens betydelse

Annika Dahlgren Sandberg  
och Gunilla Thunberg

Bild: Gruppdiskussioner i pausen
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Utvärdering av närvårdssamverkan, anhörigstöd och flytten till äldreboendet
Utvärdering av  
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Ovan tv: Sara Esbjörnson, Margareta Carlén och Mikael Löfström. 
Ovan th: Eva Höglund, Per-Åke Karlsson och Kerstin Frändin

Nedan tv: Carina Mannefred
Nedan th: Fr v: Medforskare från Borås Stad inom projektet Sista Socialisationen.

Frh: Lars Rönnmark och Marie Elm.  

FoU Sjuhärad Välfärd har sedan1 april upp-
draget att utvärdera den nya organisationen 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, som  
fr o m 1 januari, 2011 ersätter ReKo Sju-
härad och KOLA. Närvård inbegriper 
offentliga och privata vård- och omsorgs-
former inom det närliggande geografiska 
området.  Närvårdssamverkan Södra Älvs-
borg har skapats i syfte att främja och 
stödja vårdsamverkan mellan regionen och 
kommunerna. Det ska ge möjligheter att 
utveckla gemensamma stödprocesser och 
vårdprogram för de målgrupper som har 
behov av att huvudmännen samverkar 
kring vård- och omsorgsinsatser. Målet 
för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg är 
att medborgare ska uppleva insatser som 
en helhet utan gränser och med effektivt 
utnyttjande av gemensamma resurser. 

Uppdraget att utvärdera Närvårdssam-
verkan Södra Älvsborg kommer att pågå 
under tre år. Syftet med utvärderingen är 
att följa, beskriva och forma uppbyggnaden 
av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och 
att värdera resultatet av organisationens 
arbete efter tre år. Aspekter som kommer att 
belysas i utvärderingen är bl. a. på vilket sätt 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ökar 
nyttan för de brukare som har kontakter 
med olika huvudmän inom hälso- och sjuk-
vård och omsorg? Hur har gemensamma 
stödprocesser, vårdprogram och rutiner 

utvecklats och på vilket sätt ger När-
vårdssamverkan Södra Älvsborg möj-
lighet till vårdsamverkan mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna? 
Slutligen ska även implementeringspro-
cessen belysas; vilka är de framträdande 
svårigheterna med att implementera 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg?

Materialinsamling kommer att göras 
genom inhämtning av dokumentation 
av olika slag, enkätutskick till och inter-
vjuer med representanter från grupperna 
brukare, politiker, chefer och övrig 
vård och omsorgspersonal inom Västra 
Götalandsregionen och kommunerna 
i det geografiska området. Intervjuer 
kommer även att göras med nyckelper-
soner när det gäller vilket sätt kansliets 
inrättande, etablering av närvårdsom-
råden, referens- och utvecklingsråd, 
styrgrupp, politiskt samrådsorgan etc. 
medverkar till ökad samverkan. Åter-
kommande seminarier genomförs för 
att delge erfarenheter som utvärderingen 
har gett. En delrapport kommer att lämnas 
under 2012.

Utvärderingen genomförs av Margareta 
Carlén, Institutionen för Pedagogik vid 
Högskolan i Borås, Sara Esbjörnson, FoU 
Sjuhärad Välfärd och Mikael Löfström, 
Institutionen för data- och affärsvetenskap-
vid Högskolan i Borås. 3

FoU Sjuhärad Välfärd och Nationellt kom-
petenscentrum Anhöriga (NkA) genomför 
tillsammans med åtta kommuner och åtta 
FoU-enheter en samverkansstudie för att 
kartlägga anhörigstödet i landet, och Borås 
Stad är utvald bland kommunerna i Sjuhä-
rad. Studien är planerad på tre år.

Bakgrunden är att Socialtjänstlagen revide-
rades 1 juli 2009 vilket innebär att ”Social-
nämnden ska erbjuda stöd för att underlätta 
för de personer som vårdar en närstående 
som är långvarigt sjuk, äldre eller stödjer en 
närstående som har funktionshinder” (SoL 
5 kap, 10§).

Syftet med studien är att:
• kartlägga innehållet i stödet till anhöriga, 
hur stödet organiseras, planeras, erbjuds, följs 
upp och utvärderas inom områdena äldre, 
funktionshinder och individ- och famil-
jeomsorg samt samverkan mellan kommun, 
landsting, ideella organisationer och andra 
aktörer inom området, 
• undersöka hur de olika huvudintres-
senterna bedömer kvaliteten på stödet till 
anhöriga, 
• under tre år följa utvecklingen i de kom-
muner/kommundelar som ingår i studien. 

Data kommer att samlas in genom doku-
ment, intervjuer, fokusgruppsintervjuer och 

enkätundersökning. Samma frågeställningar 
för kartläggningen används av samtliga 
FoU-enheter.

Första och sista året görs en COAT-utvärde-
ringsenkät till 50 anhöriga inom områdena 
äldreomsorg, funktionshinder och indi-
vid och familjeomsorg. Telefonintervjuer 
genomförs med slumpmässigt utvalda 
anhörigvårdare i kommunerna baserat på 
den COAT-enkät som de fyllt i.

Resultaten kommer årligen att presenteras 
i en rapport samt vid NkA:s regionala Anhö-
rigkonferens i Borås 3 november, 2011. NkA 
kommer även redovisa resultaten för alla åtta 
kommunerna i en gemensam rapport.

Projektledare på 20% av heltid är Carina 
Mannefred, till vardags socionom vid det 
palliativa teamet vid SÄS. Eva Höglund, 
samordnare vid FoUS medverkar även i 
arbetet. 3

Utvärdering av stödet till anhöriga

Du hittar även information om våra  
nystartade projekt på webben: www.fous.se/FoU-projekt

- teman för nystartade FoU-projekt vid  
FoU Sjuhärad Välfärd
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Utvärdering av närvårdssamverkan, anhörigstöd och flytten till äldreboendet

Deltagande omvårdnadspersonal är under-
sökningens medforskare med uppgift att 
tillsammans med den äldre skriva en livs-
berättelse kring flytten till och anpassning 
till livet på äldreboendet. Berättelserna 
utvecklas i dialog med den boende, och i 
dialog med andra medforskare och under-
sökningsledarna genom den s.k. struktu-
rerade dialogen.

Projektet genomförs av FoU Sjuhärad 
Välfärd i samarbete med Borås Stad och 
Svenljunga kommun. Lars Rönnmark och 
Marie Elm leder projektet. En referens-

Utvärdering av TryggVE- Trygghet,  
Vårdsamverkan och Effektivitet

Ovan tv: Sara Esbjörnson, Margareta Carlén och Mikael Löfström. 
Ovan th: Eva Höglund, Per-Åke Karlsson och Kerstin Frändin

Nedan tv: Carina Mannefred
Nedan th: Fr v: Medforskare från Borås Stad inom projektet Sista Socialisationen.

Frh: Lars Rönnmark och Marie Elm.  

FoU Sjuhärad Välfärd driver i samverkan 
med Borås Stad och Svenljunga kommun 
sedan våren 2011 ett projekt som har fått 
namnet ”Sista socialisationen”. Ett antal 
undersökningar kommer att genomföras 
som syftar till att förstå vad den äldre upp-
lever vid flytten till ett äldreboende och vad 
det innebär att inleda en ny livsperiod med 
äldreboendet som livsform. Hur skapar den 
äldre meningen i vardagslivet? Vad betyder 
minnen från tidigare livsperioder? Vad 
händer med identiteten? Hur kan vi som 
personal uppfatta och möta de äldres behov?

grupp bestående av chefer i äldreomsorgen 
och politiker följer och stödjer arbetet. 
Arbetet är planerat för två år. Under år 
ett genomförs undersökningar om äldres 
erfarenhet av flytt och inskolning på äld-
reboendet. År två handlar om att översätta 
kunskaper till förändringar i konkreta 
förbättringar baserade på kunskaper som 
vunnits i undersökningarna. 3

Sista socialisationen - om lärande och anpassning 
till äldreboendet

FoU Sjuhärad Välfärd genomför sedan 
årsskiftet den externa utvärderingen av 
TryggVE-projektet. TryggVE står för-
Trygghet, Vårdsamverkan och Effektivi-
tet. Den s.k. TryggVE-modellen prövas 
nu för gruppen ”de mest sjuka äldre”. 
Modellen har tidigare prövats inom 
delområdet Sjuhärad och har nu bevil-
jats statliga medel för att prövas i hela 
Södra Älvsborg. Verksamheten bedrivs 
i samverkan mellan länssjukvård, pri-
märvård och kommuner och kopplas till 
nystartade  Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg. I försöksverksamheten ska 
prövas om modellen genom det struk-
turerade arbetssättet och riktade insatser 
kan förbättra ”TryggVE-patientens ” 
livssituation och upplevelse av trygghet. 
Vidare ska prövas om modellen kan 
implementeras i Södra Älvsborg.Verk-
samhetens målgrupper är multisjuka och 
multisviktande äldre. 

Den externa utvärderingen kommer 
att pågå mellan 2011-2013 och ha två 

huvudsyften: dels att återföra resultat under 
utvärderingens gång till projektledningen 
och styrgrupp med syfte att bidra till fortsatt 
utveckling av TryggVE under tiden projek-
tet pågår och dels att bedöma resultatet av 
satsningen.   

Utvärderingen kommer att genomföras 
på två nivåer; projektnivå och patientnivå. 
Frågor som kommer att belysas på projekt-
nivå är bl. a. Hur kommer projektorgani-
sationen på plats och hur uppfattas den i 
berörda verksamheter? Hur utvecklas och 
uppfattas ”TryggVE-metodiken”? Sker en 
implementering av metodiken enligt mål-
sättningar och hur sker den? Frågor som 
kommer att tas upp på patientnivå handlar 
om ex vis: Vilken betydelse får TryggVE-
metodikens användning för upplevelse av 
trygghet bland patienter och anhöriga? Om 
och hur påverkas patienternas livssituation 
till följd av TryggVE? Materialinsamling 
kommer att göras genom granskning av 
dokument, enkäter och intervjuer samt 
fokusgrupper. Information kommer att 
insamlas från främst personal, ledning, 
patienter och anhöriga.

Seminarier kommer att genomföras under 
utvärderingens gång för att återföra erfaren-
heter för utvärderingen och skriftlig rap-
portering såväl under som efter projektet.

Utvärderingen genomförs av Eva Hög-
lund, FoU Sjuhärad Välfärd (operativ 
utvärderare) samt Kerstin Frändinoch Per-
Åke Karlsson, vetenskapliga ledare vid FoU 
Sjuhärad Välfärd. 3

Du hittar även information om våra  
nystartade projekt på webben: www.fous.se/FoU-projekt

- teman för nystartade FoU-projekt vid  
FoU Sjuhärad Välfärd
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Fokus på ungdomar och alkohol
Vilka risker innebär alkoholbruk för 
ungdomar? Går det att förebygga 
ungdomars alkoholbruk? Den 26 april 
arrangerade FoU Sjuhärad Välfärd i 
samverkan med Länsstyrelsen Västra 
Götaland en temakväll på ämnet 
ungdomar och alkohol. 

Ett femtiotal deltagare, i egenskap av 
att vara föräldrar eller personal inom 
offentlig sektor som möter ungdomar 
i sin yrkesutövning, kom för att lyssna 
på Nicolas Koutakis, som är forskare i 
psykologi vid Örebro universitet. Kou-
takis har medverkat i utvecklingen av 
Örebro preventionsprogram (ÖPP). ÖPP 
används av ett stort antal kommuner runt 
om i Sverige och syftar till att förebygga 
ungdomsdrickande genom att informera 
föräldrar om vad de kan göra för att skapa 
goda förutsättningar för sina barn.

Nicolas Koutakis gav inledningsvis en 
bild av forskningsläget inom området och 
konstaterade att en alkoholdebut i tidiga 
tonåren nästan alltid sker i kombina-
tion med ett flertal andra problem. För 
att dessa ungdomar, som lyckligtvis är 
ganska få, skall undgå en långvarig pro-
blemkarriär krävs oftast alldeles särskilda 
åtgärder. Men när det gäller de allra flesta 
kan föräldrar göra mer än de vanligtvis 
tror för att skjuta upp sina tonåringars 
alkoholdebut. Nicolas egen forskning 
visar att risken för tidiga fyllor bland 
ungdomar i högstadieåldern minskar 
väsentligt om deras föräldrar är tydliga 
med sina åsikter och förväntningar när 
det gäller alkohol. Myten om att förbud 
snarare ökar spänningen och magin kring 
drickandet tycks med andra ord inte vara 
något annat än - en myt. 

Efter föreläsningen informerade Ulrika 
Ankargren från Länsstyrelsen om vilka 
förebyggande insatser Länsstyrelsen 
genomför inom området alkohol och 
langning.  Ett pågående arbete är pro-
jektet ”TÄNK OM” som handlar om 
kunskapsspridning till föräldrar om ton-
åringar och alkohol. 

Statens folkhälsoinstitut var initiativ-
tagare till TÄNK OM under 2010 och 
TÄNK OM startades som ett projekt 
inom ramen för ett regeringsuppdrag som 
avslutades 31 december 2010. Statens 

Vad tycker du om 
temakvällen?

Gloria Barbos, socio-
nomstuderande, Jön-
köping 
 
– Intressant både ur 
privat och professio-
nell synpunkt. Synd 
att det inte lyftes 

fram fler faktorer som 
krävs för att säga nej till alkohol, ex. att 
man behöver ett stort självförtroende för 
att orka stå emot.  

Jonathan Börjesson, 
fritidsassistent vid 
Naturbruksgymnasiet, 
Strömma, Sätila 
 
– Bra! Faktaunderlag 
är alltid bra att ha när 
man ska argumentera 
i sitt arbete.   

 
Mer information om Projektet TÄNK OM  

hittar du på webbplatsen  
www.tänkom.nu 

folkhälsoinstitut samarbetade med System-
bolaget, Polisen och IOGT-NTO på den 
nationella nivån och på den regionala nivån 
var länsstyrelserna en central kontaktpunkt 
för det lokala och regionala arbetet. Under 
2011 kommer länsstyrelser, kommuner och 
organisationer fortsätta att arbeta vidare 
med TÄNK OM-information. 

Det övergripande målet för TÄNK OM 
är att minska tillgängligheten av alkohol för 
tonåringar genom att få tonårsföräldrar att: 
• Förstå riskerna med en tidig alkoholdebut. 
• Inse vikten av tydlig gränssättning, normer 
och värderingar kring alkohol. 
• Aktivt avstå från att köpa ut alkohol till 
ungdomar under 20 år. 3

 
Mer information om ÖPP - Örebro  
preventionsprogram hittar du på:

www.oru.se 
www.orebro.se

Bilden fr v: Nicolas Koutakis och Ulrika Ankargren
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FoU-café om normalise-
ringens historia

Brukarråd inom 
området funktions-
hinder

Bilden fr v: Sylvia Häggmark, Hans Hed-
ström, Bo Axelsson. Saknas på bilden 
gör Bo-Lennart Andersson och Lisbeth 
Schmauch.

Ett brukarråd inom området funktionshinder 
finns nu sedan årsskiftet 2010/2011.

FoU Sjuhärad Välfärd har sedan flera år 
tillbaka arbetat med brukarråd inom områ-
det äldre och nu finns alltså ytterligare ett 
brukarråd inom området funktionshinder. 
Brukarrådet är en referensgrupp med repre-
sentanter från frivillig- och intresseorganisa-
tioner inom funktionshinderområdet. Bru-
karrådet har i uppgift att medverka i  FoU 
Sjuhärad Välfärds verksamhet på olika sätt. 
Rådet har bl. a. möjlighet att ta initiativ till 
enskilda forsknings- och utvecklingsprojekt 
och dessutom kan enskilda brukarorganisa-
tioner vara projektägare till olika forsknings- 
och utvecklingsprojekt.

Brukarrådet ska träffas minst fyra gånger 
per år, inför varje styrgruppsmöte.

Brukarrådet för funktionshinder består 
av Bo-Lennart Andersson, Föreningen 
för barn, unga och vuxna med utveck-
lingsstörning, Bo Axelsson, Neurologiskt 
Handikappades Riksförbund och Handi-
kappförbunden Borås, Hans Hedström, 
Handikappförbunden Regionens råd, 
Sylvia Häggmark, Synskadades riksförbund, 
Lisbeth Schmauch, Handikappforskning i 
Väst och Handikappförbunden.

 Arbetet med att bilda ett brukarråd inom 
gruppen barn och unga har även påbörjats. 3

Hur har konceptet Normalisering 
utvecklats under tid och hur kan man 
se på konceptet i dagens kontext? 
Dessa frågeställningar utgjorde 
huvudspåret vid FoU-caféet på temat 
normalisering den 10 maj. 

Föreläsare var Thomas Barow, universitets-
lektor vid Institutionen för pedagogik vid 
Högskolan i Borås. 

Thomas berättade om sin forskning inom 
området och konstaterade att utformningen 
av hjälpinsatser för människor med intellek-
tuella funktionsnedsättningar har i Sverige 
som i andra nordiska länder under senare 
decennier i hög mån präglats av normalise-
ringssträvanden. Detta tar sig uttryck i viljan 
”att låta de utvecklingsstörda uppnå en 
tillvaro så nära den normala som möjligt”. 
Begreppet normalisering – och integrering 
– används nuförtiden alltmer sällan. Först 
under den senaste tiden har frågan ställts om 
det behövs en ”revitalisering” av normalise-
ringsideologin, menar Barow. I sin forskning 
har Barow kunnat konstatera att tankar 
kring den pedagogiska betydelsen av ”nor-
mala” livsvillkor har uppkommit långt innan 
normaliseringsprincipen formulerades. 
Särskilt poängterades i detta sammanhang 
externatskolornas (dvs. skolor där barnen 
som undervisades bodde hemma) stegvisa 
utveckling. Barow pekade på fem faser i 
utvecklingen med början vid sekelskiftet 

Bilden: Thomas Barow

där Norrköping var första stad att upprätta 
externat och upprinnelsen på 60-talet när 
omsorgslagen fick sitt genombrott och 
principen skola för alla slog igenom. 

Vid den gemensamma diskussionen efter 
paus och fika var huvudfrågan i vilken 
utsträckning konceptet normalisering kan 
anspassas till dagens samhälle. Det kon-
staterades att det finns både inkluderande 
och exkluderande krafter i samhället när 
det gäller synen på funktionshindrade, där 
lagstiftningen i viss mån verkar positivt och 
inkluderande. Som exkluderande krafter 
betonades bl.a. individens ökade eget ansvar 
på en alltmer komplex arbetsmarknad  som 
efterfrågar teoretisk och abstrakt kunskap i 
allt högre utsträckning.  En annan vinkel 
som lyftes fram av deltagarna var hur bilden 
av funktionshindrade förmedlas i media och 
att det gradvis skett en utveckling i positiv 
riktning den senaste tiden. Avslutningsvis 
gav Thomas Barow en framåtblick inom 
området och konstaterade att normalise-
ringen kan ses som ett övergripande princip 
inom pedagogisk och social verksamhet. 
Däremot måste den konkreta utformningen 
anpassas till de aktuella förutsättningar. 3

Bilden: Deltagare vid FoU-caféet 
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Den 27 april hölls seminarium om forsk-
ningsprojektet som studerat effekten av 
fysisk aktivitet på äldre dagar i Kinna 
kommun. 

Projektet som har fått namnet ”Formkontroll 
för äldre” har pågått i två år och varit ett 
samarbete mellan FoU Sjuhärad Välfärd och 
Marks kommun.  Syftet har varit att beskriva 
effekten av individuellt anpassade tränings-
råd och aktiviteter hos inaktiva personer som 
är äldre än 75 år. 

Vid seminariet gavs 
en presentation av hur 
projektet fortlöpt och på 
vilket sätt forskningen 
bedrivits. Kerstin Frän-
din,  vetenskaplig ledare 
för projektet, presenterade 
bakgrunden till projektet 
och berättade bl. a. om 
det europeiska samarbete 
som pågår för att bygga 
upp nationella strukturer 
i syfte att främja fysisk 
aktivitet på äldre dagar,  
www.paseo.org.

Ulrika Bjerke, sjuk-
gymnast och projektmed-
arbetare vid FoU Sjuhärad 
Välfärd, berättade om den 
vetenskapliga studien och dess genomför-
ande. Totalt 60 deltagare har delats in en 
kontrollgrupp och en träningsgrupp, där den 
sistnämnda under sex månader deltagit i trä-
ning, social samvaro och kulturella aktiviteter 
på Framnäs i Kinna. Resultatet av studien 
håller nu på att bearbetas och kommer att 

Porto 
betaltB

Avsändare: 
Högskolan i Borås, 
FoU Sjuhärad Välfärd,  
501 90 Borås

24-25 augusti
FoU-konferens i Sundsvall  
Arr: FoU Välfärd

3 november
Mötesdag om anhörigfrågor, Åhaga, 
Borås 
Arr: Nationellt kompetenscentrum 
Anhöriga

Våra aktiviteter läggs löpande ut i  
kalendariet på webben, www.fous.se
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Bilden: Kerstin Frändin, Kattarina 
Bertilsson och Ulrika Bjerke

presenteras under hösten 2011 i form av en 
vetenskaplig artikel och en slutrapport. 

Slutligen berättade Kattarina Bertils-
son, sjukgymnast vid Marks kommun och 
ansvarig för praktiskt genomförande, om hur 
träningen gått till. Träningen har skett både 
individuellt och i grupp under ledning av 
sjukgymnast under en period av 6 månader. I 
träningshallen fanns styrketräningsmaskiner 
av märket ”HUR” speciellt framtagna för 
att passa äldre personer. Caféstunder har 
även arrangerats i samband med träningen. 

Gruppen har också haft 
besök av bibliotekarien 
vid Biblioteket i Kinna 
och vernissage av delta-
garnas egna konstalster 
har beskådats.

Efter att publiken fått 
både pausgympa och skön-
sång av deltagare i projek-
tet, berättade Kattarina 
Bertilsson avslutningsvis 
att idén spridit sig och att 
flera exempel på mindre 
träningslokaler har börjat 
växa fram på landsbygden 
i Mark, bl. a. vid Öxabäcks 

och Björketorps frivillig-
centraler. Vidare ska maski-
nerna som använts i pro-

jektet placeras på frivilligcentralen i Kinna 
till hösten, där träningen kommer att drivas 
i frivilligverksamhetens regi. Projektets för-
hoppning är att konceptet ”Formkontroll” 
som helhet så småningom återuppstår som 
en permanent verksamhet i kommunen. 3

 

Projektet “Formkontroll för äldre”  
går mot avslut

Bilden: Sjukgymnast Britta Nordlander 
leder pausgympa för seminariets  
deltagare

Glad sommar  
tillönskas alla läsare!


