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FoU-cirkel samlar kraft mot cannabis

Att stödja uppbyggandet av 
en evidensbaserad praktik
Gästkrönikör – Charlotte Bliesner, platt-
formsledare, Sjuhärads kommunalförbund. 

Sidan 3

Samband som motiverar 
Fysisk aktivitet och psykisk hälsa

Temat för dagen var sambandet mellen fysisk 
aktivitet och psykisk hälsa.

Forskning visar att motion och rörelse både 
kan förebygga och behandla ångest, depres-
sion och andra sjukdomstillstånd. Fysisk akti-
vitet på recept har funnits sedan 2001 för flera 

Ulla Utterfors, Hjälmedelsinstitutet, föreläste.

”Childs Visit” – en ny lät-
tillgänglig kunskaps- och 
informationsbank för, i 
första hand, sjukvårds-   
personal som möter barn 
som är närstående till 
någon som är allvarligt 
sjuk eller skadad. 

Ny app för sjukvården om 
barn som närstående

Personer som behöver hjälpmedel får inte 
tillgång till dem, trots att forskning visar på 
både ökad livskvalitet och samhällsekono-
miska vinster. På mässan som arrangerades 
för andra året i rad försöker man råda bot på 
den kunskapsbrist som ligger bakom. 

Mässa sprider viktig kunskapolika sjukdomstillstånd inom både psykiatri 
och den somatiska vården. De senaste åren 
har förskrivningarna ökat i hela landet, men 
allra mest inom Västra Götaland.

Sidan 4

Stående ovationer och pausgympa som leddes av föreläsarna själva aktiverade publiken 
under temadagen och påminde samtidigt om vikten av att röra på kroppen flera korta 
stunder under dagen. Det lockade även fram ett och annat skratt bland de cirka 200 
åhörarna. 

Cirkeln arrangeras av FoU Sjuhärad Välfärd på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
Det är del i en regional satsning mot cannabis där syftet är att höja kunskapsnivån om 
cannabis och dess effekter samt att utveckla det lokala förbyggande arbetet. Arbetet 
finansieras med medel från Statens Folkhälsoinstitut.

Sju kommuner från Västra Götalandsre-
gionen deltar. FoU-cirkeln, som startades 
i mitten av september, arrangeras av FoU 
Sjuhärad Välfärd och leds av forskaren Björn 
Andersson, institutionen för socialt 

arbete vid Göteborgs universitet tillsammans 
med Lolo Lebedinski som är samordnare vid 
FoU Sjuhärad Välfärd och universitetsad-
junkt vid Högskolan i Borås.

Tre frågor till Per-Åke Karlsson, som tillsam-
mans med Hans Abrahamson, områdeschef 
inom SDF Norr i Borås, ska leda cirkel med 
uppstart i januari 2013.

Sidan 8

FoU-cirkel om att leda  
evidensbaserad praktik 

Sidan 6

Sidan 7

Sidan 5

http://www.fous.se/publicerat/rapporter
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LEDNINGSGRUPPEN HAR ORDET:

Jag ska ge några exempel på vad som är på 
gång inom de närmaste månaderna: 

•	 Vi inbjuder ledare inom socialtjänst och 
kommunal hälso- och sjukvård till en 
FoU-cirkel om att leda evidensbaserad 
praktik.

•	 Även andra FoU-cirklar planeras för 
medarbetare som arbetar för FoUS olika 
behovsgrupper, t ex inom äldre- och 
barn- och ungdomsområdet.

•	 FoUS har fått ett länsövergripande upp-
drag att kartlägga hur man i kommuner 
och region arbetar med individuell plan 
vad gäller vuxna med psykisk sjukdom. 

•	 Samverkan är centralt i all verksamhet 
som FoUS deltar i och blir även under 
våren ett tema för olika kompetensut-
vecklingsinsatser.

•	 Ett annat viktigt tema blir implemen-
tering. Det är inte säkert att det är de 
bästa arbetssätten som genomförs. Hur 
kan man göra för att underlätta för de 
bästa arbetssätten?

Hösten innebär mycket tid för verksam-
hetsplanering och budgetarbete för en 
verksamhetledare. Det innebär också 
möjligheter för reflektion om vad vi gör, 
vad vi ska göra och vad vi kan göra. 

Vad vi gör för nuvarande omfattar ett 15-tal 
FoU-projekt samt minst lika många kom-
petensutvecklingsinsatser i form av semi-
narier, FoU-caféer, mässor, m. m. Drygt 
20 medarbetare är verksamma vid FoUS 
och omslutningen i år blir ca 10 miljoner 
kronor. Mycket är igång.

Gör vi vad vi ska göra? 
Genom FoUS olika aktiviteter (FoU-
projekt, kompetensutveckling, stöd) ska vi 
bidra till att den vård, omsorg och rehabi-
litering som bedrivs i ”samverkanslandet”, 
mellan främst Västra Götalandsregionen 
och kommunerna, i ”vår del av världen” 
– d v s Sjuhärad – blir av god kvalitet till 
gagn för brukarna. Det vi bidrar med är att 
utveckla och sprida kunskap så att arbetet 
blir i god mening kunskapsbaserat – eller 
med ett aktuellt begrepp evidensbaserat. 

Per-Åke Karlsson 
Verksamhetsledare

Mycket är igång och mer är på gång ...

KALENDARIUM 

5 december

Föreläsning: Är det farligt med canna-
bis? Och i så fall – varför?

Föreläsare: Willy Pedersen, professor i 
sociologi vid Universitet i Oslo.  
Medarr.: Länsstyrelsen. 

Tid: 13.30 - 16.00.  
Plats: Högskolan i Borås 

6 december

FoU Café: Öppna jämförelser

Föreläsare: Lena Lindgren, docent i 
offentlig förvaltning, Göteborgs  
universitet. 

Tid: 13.30 - 16.00. 
Plats: Högskolan i Borås.

24 januari

FoU-cirkel: Att leda evidensbaserad 
praktik –  uppstart 

Cirkelledare: Per-Åke Karlsson, verk- 
 
 

•	 Medarbetare vid FoUS ägarparter 
har möjlighet att söka FoU-stöd för 
att utveckla och undersöka den egna 
praktiken.

Gör vi vad vi kan göra? 
Jag hävdar att vi arbetar med rätt saker, 
men gör vi det på rätt sätt? D v s arbetar 
vi ”smart” och får ut bra verksamhet ur 
tillgängliga medel. Det är en fråga som 
behandlas i den utvärdering som pågår och 
som säkerligen kommer att ge oss förbätt-
ringsförslag för den utveckling som ständigt 
måste ske - inte minst 
inom en FoU-verk-
samhet.

Varmt välkommen 
att ta del av Nyhetsbre-
vet och att delta i FoUS 
olika verksamheter! 3

samhetsledare FoUS och Hans  
Abrahamson, områdeschef inom SDF 
Norr i Borås. 

Tid: 09.00-15.30.  
Plats: Högskolan i Borås.

5 februari

Seminarium: Trygghet i hemmet – har 
tekniken någon betydelse? 

Utvärdering av TryggVE Trygghetspaket  
i Borås Stad presenteras. 

Tid:14.00-16.00.  
Plats: Högskolan i Borås 

26 februari

Seminarium: Klagomålshantering och 
lex Sarah-rapportering.

Föreläsare: Fil dr Inger Kjellberg.

Tid: 14.00 - 16.00. 
Plats: Högskolan i Borås. 
 

19 mars

Temadag om aktivt åldrande

Föreläsare: 
•	 Emmy Nilsson, utredare Äldres 

hälsa, Statens folkhälsoinstitut. 
•	 Magnus Lindwall, docent, Institutio-

nen för kost- och idrottsvetenskap 
och Psykologiska Institutionen, 
Göteborgs universitet. 

•	 Lars Hagberg, dr. i folkhälsoveten-
skap, hälsoekonom, Samhällsmedi-
cinska enheten, Örebro universitet. 

•	 Kerstin Frändin, docent i sjukgym-
nastik, Karolinska Institutet och 
vetenskaplig ledare vid FoUS. 

Tid: 8.30-16.00. 
Plats: Pulsen, Borås.

 
Fler arrangemang och information  
om anmälan finns på FoUS webb:  

www.fous.se/kalendarium

www.fous.se/kalendarium
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Den 9 oktober 2012 anordnade FoU 
Sjuhärad Välfärd i samarbetet med  
Sjuhärads kommunalförbund en tema-
dag med rubriken ”Evidensbaserad 
myndighetsutövning och handläggning”. 

NYHETSBREV NR 3:2012 DECEMBER

GÄSTKRÖNIKÖR: CHARLOTTE BLIESNER

Som plattformsledare, på Sjuhärads 
kommunalförbund, för att bygga upp en  
evidensbaserad praktik känner jag mig 
fångad av en orkan. 

Proffsiga kollegor med en stor kompetens 
inom exempelvis barn- och ungaområdet 
samt missbruksområdet omsveper mig med 
sina oändliga krafter. 

Med gemensam kraft verkar vi för 
att stötta våra medlemskommuner i att 
praktiskt åstadkomma en evidensbaserad 
praktik. För att åstadkomma en evidensba-
serad praktik krävs det ett målinriktat och 
uthålligt förändringsarbete, som bör ske i 
dialog mellan lokal, regional och nationell 
nivå. Avsikten ifrån kommunalförbundets 
sida är, utifrån de nationella överenskom-
melserna inom området, att stötta och 
stärka hela socialtjänstens och angränsande 
delar av hälso- och sjukvårdens möjligheter 
och förmågor att skapa och använda rele-
vant kunskap, som genererar den största 
möjliga nyttan för de enskilda individerna 

Att stödja uppbyggandet av en  
evidensbaserad praktik

inom socialtjänstens verksamheter. Huvud-
syftet med det stödinsatser som ges ifrån 
kommunalförbundets sida är härmed att 
brukarna ska få ta del av insatser och beslut 
som sker kring den enskilde, liksom att de 
beslut och insatser som görs bygger på den 
bästa tillgängliga kunskapen. Kunskapen 
som vi genom våra starka vindar vill stödja, 
inom kommunalförbundet, utgår ifrån den 
evidensbaserade praktikens tre kunskapskäl-
lor, vilka är; Forskningen, Praktikern (de 
professionellas erfarenheter) samt Brukaren. 
Arbetet med dessa tre kunskapskällor förut-
sätter ett ständigt och systematiskt lärande, 
som ska integreras i det dagliga arbetet. 

Utvecklingen av arbetet med en evidens-
baserad praktik är ett faktum inom vårt 
område. Därmed har också efterfrågan 
och stödbehovet ökat hos medlemskom-
munerna (till min glädje och stolthet). Vi 
kraftsamlar oss därför kring våra medlem-
skommuners behov av stöd för att prakti-
sera den evidensbaserade praktiken. Vårt 
stöd sker genom bland annat konferenser, 

utbildningar, brukarmedverkan (genom 
brukarråd), skapa forum för samverkan 
samt konkret stöd i det praktiska arbetet. 

Stödet gällande den evidensbaserade 
praktiken förutsätter dock uppbyggandet 
av stärkta strukturer för kunskapsutveckling 
inom socialtjänsten, där samverkan med 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt 
FoU Sjuhärad Välfärd är en av grundbul-
tarna. Samverkan är nu ett positivt faktum 
och jag sveper med mig, i kommunalför-
bundets orkan, de kunskaper som dessa 
samverkanspartners besitter, så att vi till-
sammans stormar in och gör skillnad för 
de enskilda genom den evidensbaserade 
praktikens arbete.

Tack för mig, nu susar jag vidare ... 3
 

Text och foto: Charlotte Bliesner 
 

Läs mer om EBP vid  
Sjuhärads komunalförbund: 

www.sjuharad.se/kunskapsbaserad- 
socialtjanst

Ett femtiotal handläggare från kommu-
nernas socialtjänst deltog. Dagen inleddes 
med en uppskattad föreläsning av Elisabeth 
Beijer och Torbjörn Forkby från FoU i 
Väst/GR. 

Föreläsningen varvades med tematiserade 
frågor till auditoriet som på så vis blev del-
aktiga i ett erfarenhetsutbyte med varandra 
och med föreläsarna. Föreläsarna avslutade 
med en summering där de kontaterar att 
EBP (Evidensbaserad praktik) inte är ett 
antal lösningar eller metoder men inte heller 
något som ska ge dåligt samvete. Det är ett 
sätt att gå mot en lärande organisation, ett 
sätt att ställa frågor kring sin verksamhet och 
att systematiskt söka svar. Men det är också 
en satsning som måste få ta tid.

Det interaktiva förhållningssättet fortsatte 
sedan på eftermiddagen med grupparbeten 
kring fallbeskrivningar från olika verksam-

hetsområden. Eftermiddagen bjöd också 
in till diskussion om var och ens ansvar att 
driva frågan om ett evidensbaserat arbetssätt 
på den egna arbetsplatsen. 3

Foto: Eva Höglund 
Text: Eva Höglund, Angela Bångsbo, 
Lisbeth Mensas och Lolo Lebedinski

 
Läs mer på webben 

www.fous.se/presentationer 

Föreläsare Torbjörn Forkby och Elisabeth Beijer.

Per-Åke Karlsson introducerade grupparbetet.

En temadag om evidensbaserad praktik

http://www.sjuharad.se/kunskapsbaserad-socialtjanst
http://www.sjuharad.se/kunskapsbaserad-socialtjanst
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– Inspirerande 
och duktiga före-
läsare gör att man 
motiverar sig själv 
ännu mer. Det är 
intressant, särskilt 
att träning faktiskt 
kan ersätta medi-
ciner. 

I mitt yrke arb-
betar jag med fysisk 

aktivitet på recept. En del patienter kan 
vara svåra att motivera till en början 
men när de väl kommer igång så märks 
det att de mår bättre både psykiskt och 
fysiskt och att de blir gladare.

– En sådan här dag 
påminner mig om 
vikten av hur vik-
tigt det här är! Jag 
har jobbat mycket 
med fysisk aktivi-
tet på recept inom 
psykiatrin. Där jag 
bland annat arbe-
tat med en grupp 
schizofreni-patien-
ter för att minska 
stillasittandet med 
enkla aktiviteter som promenader, 
stavgång och pingis. Pingis är bra – det 
höjer pulsen mer än en promenad och 
ger samtidigt glädje. 

Röster från publiken 

Monica Siesing, 
rehabassistent, 
Sjöbo kommundel, 
Borås. 

Samband som motiverar 
Fysisk aktivitet och psykisk hälsa

Forskning visar att motion och rörelse 
både kan förebygga och behandla ångest, 
depression och andra sjukdomstillstånd. 
Fysisk aktivitet på recept har funnits 
sedan 2001 för flera olika sjukdoms-
tillstånd inom både psykiatri och den 
somatiska vården. De senaste åren har 
förskrivningarna ökat i hela landet, men 
allra mest inom Västra Götaland.

I början av september arrangerade FoU 
Sjuhärad Välfärd, i samarbete med Institu-
tionen för Vårdvetenskap vid Högskolan i 
Borås, en temadag om sambandet mellan 
fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Temada-
gen väckte stort intresse och lokalen som 
rymmer cirka 200 gäster blev snabbt fullsatt.

I publiken fanns en blandning av prak-
tiker från kommun, primärvård och lands-
ting, samt forskare och brukare, med en stor 
spridning både inom och utanför Sjuhärad. 

Alla typer av aktivitet räknas
Dan Andersson, universitetsadjunkt i Idrott 
med inriktning mot 
hälsa, inledde dagen. 
Han undervisar både 
i fristående kurser och 
på sjuksköterskepro-
grammet vid Högsko-
lan i Borås.

– Man glömmer lätt 
att fysik aktivitet även 
är aktiviteter i hemmet 
som att dammsuga till 
exempel. Fysisk aktivitet är alla typer av 
rörelser som leder till att energi förbrukas, 
förklarade Dan Andersson.

Hans föreläsning handlade om att fysisk 

aktivitet är vägen till en 
bättre hälsa och ett rikare 
liv.

Viktigt att undvika  
stillasittande
Samtliga föreläsare återkom 
under dagen till vikten 
av att undvika stillasit-
tande under längre stunder. 
Många korta pauser för att 
röra på sig under dagen, 
ungefär en gång i halvtim-
men, ger stora effekter på 
hälsan.

Forskning visar tendenser till att stil-
lasittande bland annat kan öka risken för 
depression berättade dagens andra föreläsare 
Jill Taube. Hon är psykiatriker i Stockholms 
läns landsting. och bland annat projekt-
ledare för FaR, fysisk aktivitet på recept. 
Hennes föreläsning handlade om hur häl-
sofrämjande fysisk aktivitet kan förebygga 
och behandla psykisk ohälsa.

– Ju bättre form hela kroppen är i, desto 
bättre mår vi också psykiskt, konstaterade 
Jill Taube efter att ha presenterat resultat 
från ett flertal olika studier.

Underlättar återhämting efter utmattning 
och stärker förmågan att hantera stress
Ingibjörg Jonsdottir, docent och ansvarig 
för forskning och utveckling på Institutet 
för Stressmedicin inom Västra Götalands-
regionen avslutade dagen.

– 63% av förtida död beror på vår livsstil.
– Vi ska inte tro att vi kan bota cancer 

med fysisk aktivitet men –  det har effekt! 
Hennes forskningsområde är fysisk akti-

vitet, stress och hälsa och 
föreläsningen handlade  
bland annat om de goda 
effekter av fysisk aktivitet 
som de har kunnat se när 
det gäller forskning kring 
stress. Både förebyggande, 
det vill säga genom att 
stärka kroppens förmåga 
att hantera stress men också 
som behandling av personer 

med exempelvis utmattningssymptom.
– En stor pedagogisk utmaning för oss 

som möter de här patienterna är att förklara 
för dem att de kan behandla sin trötthet 

Marie Johansson 
Otterdahl, skötare, 

Psykiatriska öppen-
vårdsmottagningen 
Björkängen, Borås.

genom att göra saker som de blir ännu mer 
trött av. Men skicka dem för guds skull 
inte på ett 30 minuters spinningpass! Att 
gå två varv runt köksbordet är fullt tillräck-
ligt till en början, understryker Ingibjörg  
Jonsdottir. 

Hälsotemat återkommer med flera  
aktiviteter under 2013 
– Vi kommer bland annat att lägga ett socio-
ekonomiskt raster över en av de planerade 
föreläsningarna med diskussion kring att sk 
underpriviligierade grupper inte tränar eller 
kommer åt att träna på samma villkor som 
andra, berättar Lolo Lebedinski, samord-
nare vid FoU Sjuhärad Välfärd. 3

Läs mer om temadagen på FoUS webb:  
www.fous.se/presentationer

Från vänster: Dan Andersson, Ingibjörg 
Jonsdottir och Jill Taube. 

www.fous.se/presentationer
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•	 Stöd ges till enskilda personer eller arbetsgrupper för att för-
djupa sig i en problemställning på den egna arbetsplatsen. 

•	 Medel kan sökas för ersättning av heltidslön upp till tre 
månader. 

•	 Det ingår även handledning samt tillgång till arbetsplats vid 
FoU Sjuhärad Välfärd om behov finns. 

FAKTA//Cannabis

•	 Cannabinoider är de kemiska ämnen 
som framkallar berusning. Den vikti-
gaste är en form av tetrahydrocannabi-
nol, förkortat THC.

•	 Hasch och marijuana röks vanligen i 
handrullade cigarretter eller i speciella 
pipor. I Sverige är hasch vanligast.

•	 De vanligaste, och vetenskapligt belag-
da, negativa ruseffekterna av cannabis 
är ångest, olust, panikkänslor och för-
följelsemani, speciellt bland nybörjar-
användare.

•	 Långvarig daglig användning kan ge 
skador i andningsorganen, nedstämd-
het eller depression. Sårbara individer 
har en betydligt högre risk att utveckla 
kvarstående psykotiska symtom.

Källa: www.can.se/drogfakta

Har du en projektidé?
FoU Sjuhärad Välfärds utlyser återigen ett FoU-stöd som kan  
sökas av anställda inom Västra Götalandsregionen i Sjuhärads-
området, kommunerna i Sjuhärad eller vid Högskolan i Borås.

Ansök senast 15 januari 2013

FoU-cirkel samlar kraft mot cannabis 
Andelen ungdommar som prövar narkotika ökar
Uppdraget kommer från Länsstyrelsen i 
Västra Götaland och är del i en regional 
satsning mot cannabis där syftet är att 
höja kunskapsnivån om cannabis och 
dess effekter samt att utveckla det lokala 
förbyggande arbetet. Arbetet finansieras 
med medel från Statens Folkhälso-
institut.

Sju kommuner från Västra Götalandsre-
gionen deltar. FoU-cirkeln, som startades 
i mitten av september, arrangeras av FoU 
Sjuhärad Välfärd och leds av forskaren 
Björn Andersson, institutionen för socialt 

arbete vid Göteborgs 
universitet tillsammans 
med Lolo Lebedinski 
som är samordnare vid 
FoU Sjuhärad Välfärd 
och universitetsadjunkt 
vid Högskolan i Borås. 

 Arbetet kommer att 
sammanställas i en rap-
port som presenteras i 

november 2013.

Drogvaneundersökningar som underlag 
Arbetet i FoU-cirkeln bygger på drogvane-
undersökningar från Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), 
eller liknande, som genomförts sedan 
tidigare bland skolung-
domar inom samtliga 
deltagande kommuner. 

– Vi kommer bryta 
ner det statistiska under-
laget på individ och 
gruppnivå för att belysa 
skillnader i attityder och 
kulturer relaterat till 
cannabis så att kommu-
nerna får veta var de ska sätta in motåtgärder, 
berättar Lolo Lebedinski.

Hasch och marijuana kommer från hampväxten 
Cannabis Sativa. Källa: www.can.se/drogfakta
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Den nationella statistiken visar att andelen 
elever som prövat narkotika har ökat under 
de senaste åren. Siffrorna variera mellan 
kommunerna och mellan pojkar och flickor. 

Cannabis i form av hasch eller marijuana 
är den narkotika som de i första hand 
använder. 

Nordens ledande forskare föreläser
I början av december gästas FoU-cirkeln av 
Willy Pedersen, professor i sociologi vid 
Universitet i Oslo. Han är en av Nordens 
ledande forskare inom området ungdomar 
och droger och kommer då bland annat att 
hålla en föreläsning om cannabis som även 
är öppen för andra. Se kalendariet på sidan 
två för mer information om föreläsningen.3

Läs mer om drogvaneundersökningarna och 
och fakta om cannabis på CANs webbsida:  

www.can.se

Information om hur ansökan går till och ansökningsblankett  
hittar du på webbsidan: www.fous.se/fou-stod
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illustration: coulourbox

Björn Andersson

Lolo  Lebedinski
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http://www.can.se
www.fous.se/fou-stod
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Trots att utvecklingen av hjälpmedel för 
personer med kognitiva funktionshinder 
har gått rasande fort, och trots att forsk-
ning visar att de både ger ökad livskva-
litet och samhällsekonomiska vinster, är 
det många behövande som inte får del 
av dem. På mässan, som i september 
arrangerades för andra året i rad, försöker 
man råda bot på den kunskapsbrist som 
ligger bakom.

– Ja, kunskapen om sådana här vardags-
hjälpmedel är dåligt spridd, både bland 
förskrivare och hjälpmedelscentraler, därför 
ordnade vi en mässa som 
visar möjligheterna för 
både allmänheten och 
professionen, säger en 
av initiativtagarna till 
mässan, sjukgymnasten 
Monika Golcher. 

Hon är aktiv i Afasi-
föreningen, som är en 
i raden av samarbets-
partners som arrangerar 
mässan tillsammans med 
FoU Sjuhärad  Välfärd 
(FoUS). Samordnaren 
Lolo Lebedinski på FoUS 
betonar också att det 
är viktigt att öka alla 
inblandades kännedom 
om dessa hjälpmedel, från de som skriver 
ut dem, till de behövande själva och deras 
anhöriga.

– Ja, inte minst Hjälpmedelsinstitutets stu-
dier och projekt visar att kunskapen om den 
här typen av hjälpmedel är förvånansvärt låg. 

Mässa sprider viktig kunskap 
Nio av tio personer får inte hjälpmedel
Kognitiva och kommunikativa hjälpmedel 
finns till för personer som har olika hjärn-
skador, psykiska eller neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Under mässan 
berättade Ulla Utterfors från Hjälpmedels-
institutet (HI) att förskrivningen till patien-
ter med psykisk funktionsnedsättning är 
den som ligger allra sämst till, hela nio av 
tio personer som behöver hjälpmedel får 
inte tillgång till dem. 

Ändå visar en undersökning som natio-
nalekonom Åke Dahlberg gjort på uppdrag 

av HI att hjälpmedel till perso-
ner i den här gruppen ger stora 
samhällsekonomiska vinster. 
Så här blir resultatet vid för-
skrivning av några hjälpmedel:

•	 Nyttan är större än kost- 
naderna efter 1,5 år

•	 En kommunalt invest- 
erad krona ger 3 kronor   
tillbaka efter 5 år

•	 Statens vinst blir 23 000  
kronor på fem års sikt

•	 När en person får jobb  
sparas kostnaderna för  
hjälpmedel in på knappt  
1 år

Många intresserade besökare
Att nyfikenheten var stor på de olika hjälp-
medel som visades upp av mässans utställare 
och på föreläsningarna, märktes inte minst 
på det stora antalet besökare, menar Lolo 
Lebedinski.

– Utan hjälp av våra medarrangörer hade vi 
inte rott det här i land. Deras kunskaper och 
kontakter har varit ovärderliga för mässan. 

Både hon och Monika  Golcher är mycket 
nöjda när de summerar arrangemanget. 
Men det hindrar inte att de båda har öns-
kemål om nya inslag när mässan troligtvis 
arrangeras igen om två år.

Mässan återkommer nästa höst
– Till nästa gång hoppas jag att vi får 

med högskolans studenter, lärare och 
utbildningsledare, säger Monika Golcher. 
Blivande förskolepedagoger, lärare, sjukskö-
terskor och datatekniker – alla behöver mer 
kunskap om hjälpmedel, oavsett i vilken 
verksamhet det kommer att arbeta sedan.  

– Jag skulle vilja bredda utbudet, så 
att vi även kan visa upp hjälpmedel som 
bolltäcken och annat för personer med 
neuropsykiatriska funktionshinder, säger 
Lolo Lebedinski och avslutar:

–  Det blir ett förnyat koncept nästa höst 
med en dag istället för två, rullande föreläs-
ningar under dagen samt en kvällsföreläs-
ning för att nå dem som inte kan komma 
ifrån på dagtid. 3

 
Text och foto: Pia Mattzon

Fotnot: Åke Dahlbergs undersökning preseteras 
i broschyren ”Hjälpmedel lönsamma”, produ-
cerad på HI 2010

Läs mer om mässan och se fler bilder på: 
www.fous.se/nyheter/artikel?name=fous_ 
2012-09-27_Kognitiva_hjalpmedel_som_
forbattrar_livet 

Lolo Lebedinski

http://www.hb.se/wps/portal/fous/nyheter/artikel/2012-09-27_Kognitiva_hjalpmedel_som_forbattrar_livet
http://www.hb.se/wps/portal/fous/nyheter/artikel/2012-09-27_Kognitiva_hjalpmedel_som_forbattrar_livet
http://www.hb.se/wps/portal/fous/nyheter/artikel/2012-09-27_Kognitiva_hjalpmedel_som_forbattrar_livet
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Rehabilitering och stöd till 
återhämtning vid psykiska 
funktionshinder: möjlighetens 
metoder för en ny praktik 
beskriver hur psykiatrin, 
socialtjänsten och andra 
kan stödja återhämtning 
och vad ett återhämt-
ningsinriktat arbetssätt innebär. 
Framgångsrika metoder för psykiatrisk 
rehabilitering som exempelvis supported 
employment (IPS-modellen), individuell 
rehabiliteringsplanering och metoder för 
att arbeta med stigmatisering och brukar-
inflytande, förklaras ingående. 
Av David Ershammar, Camilla Bogarve och 
David Rosenberg (red). Gothia Förlag.

Äldres hälsa – ett sjukgymnas-
tiskt perspektiv spänner över 
ett brett område av olika 
insatser och metoder för att 
möta den äldre personens 
individuella behov, allti-
från hälsopromotion för 
den friska äldre personen 
till rehabilitering inom kommu-
nal äldreomsorg och palliativ vård. Andra 
aspekter som motivation, anhörigstöd, psy-
kisk ohälsa, läkemedel, nutrition och mobil 
informations- och kommunikationsteknik 
berörs också. 

Kerstin Frändin, Verksamhetsledare vid 
FoUS är författare till kapitlet: ”Fysisk 
aktivitet som hälsopromotion riktad till de 
äldre i samhället”.
Av Rydwik, Elisabeth (red.). Studentlitteratur.

Evidensens många ansikten: 
evidensbaserad praktik i 
praktiken 
Hur tillförlitliga är metod-
erna för att frambringa evi-
dens? Hur kan resultaten 
från vetenskapliga studier 
överföras till meningsfulla 
underlag för beslut ute 
i praktisk verksamhet? Kan 
evidens verkligen ersätta professionellt 
omdöme? Sådana frågor diskuteras i den 
här antologin. Här undersöks vad evidens-
baserad praktik är – i praktiken. En serie 
konkreta fall analyseras. 
Bohlin, Ingemar & Sager, Morten (red.). 
Arkiv förlag. 

App för sjukvården  
om barn som närstående

Appen ”Childs Visit” kan laddas 
ner från Appstore, kostnadsfritt, 
till Iphone och Ipad.

”Childs Visit” - en ny lättillgänglig kun-
skaps- och informationsbank för, i första 
hand, sjukvårdspersonal som möter barn 
som är närstående till någon som är 
allvarligt sjuk eller skadad. 

Syskonbesök samt information, stöd och 
råd till syskon inom den pediatriska vården 
är idag en norm. Studier visar däremot att 
minderåriga barns besök hos vuxna patien-
ter, samt information, stöd och råd till barn 
om närstående vuxna som vårdas på sjukhus, 
inte är helt accepterat. Samtidigt har det i 
samhället vuxit fram en inställning att barn 
ska vara delaktiga i det som händer i famil-
jen och barn som närstående har sedan den  
1 januari 2010 även laglig rätt till informa-
tion, råd och stöd.

Från FoU-projekt till levande verktyg
– Appen är resul-

tatet av ett FoU-pro-
jekt som pågått sedan 
våren 2012. Den 
ska fungera som ett 
levande verktyg som 
ständigt komplet-
teras och uppdateras. 

Appen har stor 
utvecklingspoten-
tial, berättar projekt-
ledare Susanne Knutsson som är fil. dr., 
intensivvårdssjuksköterska och som utöver 
sitt arbete vid FoU Sjuhärad Välfärd även är 
verksam som klinisk lektor vid Institutionen 
för Vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.

Barns rätt till delaktighet och information
Syftet med appen är att samla och sprida 
aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet 
om hur barns rättigheter till information, 
råd eller och stöd ska beaktas. Samt  vilka 
faktorer som är viktiga för att öka barns 
delaktighet och inflytande i sin närståen-
des situation. Appen visar också hur man 
kan tänka för att nå dessa barn med infor-
mationen. Kunskap som kan användas i 
vårdens bemötande av barn som anhörig 
eller närstående till en allvarligt sjuk eller 
skadad patient.

– Det är viktigt att se till barnens delaktig-
het i sin helhet över professionsgränserna. 
De behöver ett snabbt uppmärksammande, 

där är exempelvis sjuksköterskans roll viktig. 
Därefter behövs ofta professionell hjälp och 
då kommer andra professioner in såsom 
kurator, psykolog, präst med flera, förklarar 
Susanne Knutsson. 

Barnet perspektiv är viktigt
Projektet grundar sig på FN:s barnkonven-
tion som betonar uppmärksamhet på bar-
nets bästa vid alla beslut, ett barnperspektiv 
ska genomsyra all verksamhet i samhället.

– Därför är det viktigt att vi får barnets 
perspektiv – att vi pratar med barnen. 
Annars är det de vuxnas tankar, om barnen, 
som leder oss, avslutar Susanne Knutsson. 3

Susanne Knutsson

Innehållet är på engelska.

Boktips inom  
välfärdsområdet

Ingemar Bohlin & Morten Sager (red.)Evidensens många ansikten

Ingemar Bohlin & Morten Sager (red.)    Evidensens m
ånga ansikten

    P A N D O R A     S E R I E N

P A N D O R A     S E R I E N

Pandoraseriens böcker behandlar teknikens möjligheter och förhoppningar, risker och osäkerhet.

Evidensbaserad praktik i praktiken

I början av 1990-talet lanserades ett nytt koncept inom vården – evidensbaserad 

medicin. Dess grundläggande ambition var att garantera att alla behandlingsåtgär-

der skulle bygga på bästa tillgängliga kunskap, eller evidens. Konceptet har sedan 

spritt sig som en löpeld över världen och fått fäste långt bortom medicinens fält. 

Men att förverkliga visionen om evidensbaserad praktik har visat sig vara mycket 

mer komplicerat än förväntat. Hur tillförlitliga är metoderna för att frambringa 

evidens? Hur kan resultaten från vetenskapliga studier överföras till meningsfulla 

underlag för beslut ute i praktisk verksamhet? Kan evidens verkligen ersätta profes-

sionellt omdöme?

Sådana frågor diskuteras i den här antologin. Här undersöks vad evidensbaserad 

praktik är – i praktiken. En serie konkreta fall analyseras. Exemplen hämtas 

huvudsakligen från hälso- och sjukvård, men också från socialtjänst och utbildning. 

Författarna har sin bakgrund inom ämnen som vetenskapsteori, företagsekonomi, 

socialt arbete och statsvetenskap.
Boken vänder sig till alla som undrat vad begreppen ”evidens” och ”evidensbaserad 

praktik” egentligen står för. Den innehåller konkreta och nyanserade diskussioner 

som kan vägleda blivande och verksamma praktiker inom vård, skola och omsorg. 

Den ger nya insikter i frågor om hur vetenskaplig kunskap kan tillämpas i professio-

nell praktik.
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Tre frågor till Per-Åke Karlsson, som 
tillsammans med Hans Abrahamson, 
områdeschef inom SDF Norr i Borås, ska 
leda en FoU-cirkel på temat ”att leda en 
evidensbaserad praktik” i januari 2013:

Varför ordnas en FoU-cirkel om att leda 
evidensbaserad praktik?
– Kunniga chefer som är insatta i frågan är 
avgörande för att verksamheter ska kunna 
utvecklas i en evidensbaserad riktning. 
Särskilt  inom komplexa verksamheter som 
vård, omsorg och socialt arbete krävs hela 
verksamhetens engagemang och uppslut-
ning för att det ska bli något. 

Till vilka riktas inbjudan?
– Cirkeln vänder sig till ledare inom soci-
altjänsten och den kommunala hälso- och 
sjukvården. Vi menar då i första hand 
verksamhetschefer, områdeschefer, avdel-

ningschefer , eller dylikt, med ett uttalat 
verksamhetsansvar. Även andra – t ex 
enhetschefer – med uttalat ansvar för en 
verksamhet är välkomna. Vi tror det är bra 
om man är två – förslagsvis chef/ledare och 
verksamhetsutvecklare från varje verksam-
het/arbetsplats. Vi hoppas att kunna få en 
spridning över flera kommuner och olika 
typer av verksamheter inom Sjuhäradsom-
rådet.

Varför är ni två cirkelledare?
– Jag har arbetat många år inom högskolevärl-
den med ”nära kunskapsutveckling” i dialog 
med praktiken. Ända sedan jag för jätte- 
många år sedan var utövande socialarbetare 
har jag varit intresserad av arbetets resultat,  
sett ut klientens eller brukarens synvinkel. 
Satsningen på EBP ligger helt i linje med 
detta. Men lite ”akademisk” har jag nog 
blivit, därför är det bra att jobba ihop med 

FoU-cirkel om att leda  
evidensbaserad praktik

Cirkeln utgår från skriften ”Att leda evidens-
baserad praktik – en guide för dig som är chef 
inom socialt arbete”, IMS vid Socialstyrelsen.

en person som står mer direkt i den aktu-
ella praktiken. Hans är en sådan person. Vi 
kommer att kunna komplettera varandra 
och bidra med våra olika perspektiv. 3

Läs mer om cirkeln och anmäl dig på! 
www.fous.se/fou-cirkel

God Jul & Gott Nytt År!  
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Att leda evidensbaserad praktik
– en guide för dig som är chef inom socialt arbete
Kerstin Färm, Synnöve Ljunggren, Kristin Marklund & Ulrika Bergström

mailto:per-ake.karlsson%40hb.se?subject=
mailto:anna.nilsson%40hb.se?subject=
www.fous.se
http://www.fous.se/fou-cirkel

