


 

 
 
 
 
 
Förord 
 
Föreliggande rapport redovisar den förstudie som Umeå Center for Evaluation 
Research (UCER), Umeå universitet, har genomfört på uppdrag av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). I uppdraget har fr.a. ingått att undersöka 
förutsättningarna för det treåriga pilotprojektet ”Regionala strukturer till stöd för 
kunskapsutveckling inom äldreområdet”, som genomförs under perioden 2010-
2012. Den andra delen i uppdraget, att föreslå hur pilotprojektet kan utvärderas, har 
redovisats separat. 
 
Förstudien har utformats och letts av Anders Hanberger, UCER/institutionen för 
tillämpad utbildningsvetenskap. En dialog har förts om uppdraget med 
projektledaren för pilotprojektet Marie Ernestad och en referensgrupp vid SKL. 
Parterna har haft fortlöpande kontakt och återkommande stämt av uppdraget. En 
preliminär rapport presenterades för SKL av Björn Blom, institutionen för socialt 
arbete och undertecknad i Stockholm den 20 december 2010. Därefter har rapporten 
färdigställts och faktagranskats av SKL. 
 
Rapporten redovisar utgångspunkter för pilotprojektet med fokus på nuvarande 
stödstrukturer för kunskapsutveckling/-användning i landets regioner. Underlaget 
för rapporten är framförallt regionernas avsiktsförklaringar och en elektronisk enkät 
som besvarats av personer med god kännedom om stödstrukturarbetet i regionerna. I 
rapporten beskrivs utgångspunkter och regionala förutsättningar för pilotprojektet 
och stödstrukturarbetet. Dessa beskrivningar visar att förutsättningarna skiljer sig 
märkbart åt mellan olika regioner och de ska inte tolkas som en värdering av hur 
långt man kommit i olika delar av landet. Likaså när förstudien undersöker hur 
pilotprojektet har uppfattats av aktörer i regionerna är syftet att beskriva 
förutsättningarna för det fortsatta stödstrukturarbetet, inte att värdera t.ex. det 
hittillsvarande förankringsarbetet. Av det treåriga pilotprojektet återstår två år.   
 
Förstudien har genomförts av Björn Blom, institutionen för socialt arbete, Gunilla 
Mårald, UCER/ institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Marek Perlinski, 
institutionen för socialt arbete och undertecknad. Arbetet har genomförts under 
perioden maj-december 2010, dvs. under det första året av pilotprojektet. Vi har 
försökt att ge en översiktlig och så rättvisande bild som möjligt av de regionala 
förutsättningarna och utgångspunkterna för pilotprojektet. För eventuella fel och 
brister i rapporten ansvarar författarna. 
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1. INLEDNING 

Regionala strukturer till stöd för kunskapsutveckling inom äldreområdet är ett 
treårigt pilotprojekt som initierats och drivs av Sveriges kommuner och landsting 
(SKL). Bakgrunden till pilotprojektet, som denna förstudie handlar om, är den kritik 
som riktats mot att det statliga stödet till kunskapsutveckling inom socialtjänsten har 
varit kortsiktigt, projektbaserat och brustit när det gäller ”samordning mellan 
forskning, praktik, utbildning och implementering” (SOU 2008:18, sid 10). Riksdag 
och regering skulle kunna använda de medel som återkommande avsätts till stöd för 
kunskapsutveckling inom socialtjänsten mer ”strategiskt, samordnat och långsiktigt” 
(ibid.). Kerstin Wigzells utredning om Evidensbaserad praktik (EBP) inom 
socialtjänsten (ibid.) föreslår en rad åtgärder för att komma tillrätta med problemen, 
bl.a. att nya former för utdelning av statsbidrag införs så att statsbidraget bidrar till 
långsiktighet, lokal/regional delaktighet och att en EBP inom socialtjänsten främjas 
med brukarnas bästa för ögonen. Utredningen föreslår också att regeringen och SKL 
träffar avtal om gemensamma mål och långsiktiga strategier för att stärka 
utvecklingen mot EBP inom socialtjänsten som stärker ”strukturer som integrerar 
forskning, högre utbildning och praktisk verksamhet” (ibid:11). 
 
Wigzells utredning har legat till grund för pilotprojektet och en del andra satsningar, 
bl.a. den överenskommelse som förhandlats fram mellan regeringen och SKL om en 
nationell plattform för EBP inom socialtjänsten (ÖK 2009; ÖK 2010). Pilotprojektet 
är en del av Programmet för god äldreomsorg (PGÄ, 2009) som regeringen och SKL 
kommit överens om och det är inom ramen för PGÄ som pilotprojektet finansieras.  
 
Pilotprojektet är ett första steg för att stödja arbetet med att bygga regionala 
stödstrukturer för att underlätta och främja EBP inom socialtjänsten med början på 
äldreområdet. Syftet med pilotprojektet är att långssiktigt tillgodose behovet av 
stabila stödstrukturer i alla län och regioner med start inom äldreområdet. 
Regeringen och SKL formaliserade i juni 2010 samarbetet kring EBP genom den 
överenskommelse som preciserar utgångspunkterna för plattformen och 
omställningsarbetet (ÖK, 2010). Det pågår flera nationella satsningar som kommer 
att påverka pilotprojektet, vilket innebär att förstudien och den kommande 
utvärderingen har att göra med ett rörligt mål (pilotprojektet) som utvecklas i ett 
sammanhang med flera parallella initiativ på nationell (PGÄ, 2009; ÖK, 2010; SKL, 
2010a) och lokal/regional nivå.  
 
Förstudien förbereder utvärderingen genom att undersöka utgångsläget för 
pilotprojektet. När befintliga stödstrukturer, inställningen till pilotprojektet, dess 
förankring bland olika aktörer med mera beskrivs i förstudierapporten handlar det 
inte om att utvärdera det hittillsvarande arbetet utan just att kartlägga de regionala 
förutsättningarna och utgångsläget för pilotprojektet. 
 
Pilotprojektet har till viss del en föregångare i SKLs projekt Kunskap till Praktik som 
bland annat handlar om att främja implementering av Socialstyrelsens riktlinjer och 
evidensbaserad kunskapsanvändning inom missbruks- och beroendevården. I 
pilotprojektets projektplan betonas också att erfarenheter från Kunskap till Praktik 
ska beaktas (Projektplan, 2010, s. 1).1  

                                                 
1 SKL bedriver sedan 2008 utvecklingsarbetet "Kunskap till praktik" där den bärande idén är att 
kommuner, landsting och regioner ska ta ett gemensamt ansvar för att Socialstyrelsens riktlinjer för 
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En grund för att utveckla pilotprojektet las också under 2009 då företrädare för 

kommuner, landsting och regioner inbjöds till dialog och ett gemensamt 

utvecklingsarbete kring regionala stödstrukturer för EBP inom socialtjänsten. 18 

workshops genomfördes i regionerna, vilka följdes upp med en nationell konferens i 

Stockholm. Det som framkom i förberedelsearbetet var att många lokala och 

regionala aktörer inom kommuner, landsting och FoU-miljöer upplevde ett behov av 

att utveckla regionala stödstrukturer för att främja EBP inom socialtjänsten. En 

annan slutsats var att de lokala och regionala förutsättningarna för att främja EBP 

varierar och att utgångsläget för pilotprojektet och stödstrukturarbetet ser olika ut 

runtom i landet. 

Avsiktsförklaring är den term som används i PGÄ och i pilotprojektet för den 

deklaration som regionerna lämnat till SKL och som sammanfattar det som aktörer i 

regionen kommit överens om att göra och vad man förväntar sig att 

stödstruktursarbetet ska leda till i form av t.ex. bättre kvalitet i äldreomsorgen.  

 
Syftet med pilotprojektet är att ”skapa modell/er för att långsiktigt tillgodose behovet 
av stabila stödstrukturer i alla län och regioner med start inom äldreområdet” 
(Projektplan, 2010). Stödstrukturerna ska enligt överenskommelsen mellan staten 
och SKL ”långsiktigt tillgodose behovet av regionala strukturer för 
kunskapsutveckling, implementering av riktlinjer, ny kunskap, genomförande, 
utvärdering m.m.” (SKL 2009). De uttalade målen med att stärka de regionala 
stödstrukturerna är att dessa ska kunna försörja länet/regionen med ett praktiskt 
verksamhetsstöd, skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela 
socialtjänsten och vara en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och 
strategier inom välfärdsområdet. Pilotprojektet innebär samtidigt ett nytt sätt att 
fördela statsbidrag för kunskapsanvändning/-utveckling inom socialtjänsten genom 
att SKL beviljar 600 000 efter att avsiktsförklaringar har utarbetats och godkänts.  
 
Det treåriga pilotprojektet har en budget på 15 mkr under 2010 (PGÄ, 2009). Beslut 
om budget kommer att fattas ett år i taget, men regeringen har flaggat för att mer 
pengar kommer att satsas på stödstrukturarbetet. Utöver 15 miljoner till regionala 
stödstrukturer (pilotprojektet) avser regeringen att ge stöd för andra insatser inom 
äldreområdet under 2010. 10 mkr har öronmärkts för stöd till FOU-verksamhet inom 
äldreområdet (PGÄ, 2009 sid 2) som också är tänkt att integreras i 
stödstrukturarbetet. Utöver detta har staten och SKL i en andra överenskommelse 
”Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre” (SKL, 2010a) bland annat 
kommit överens om ett statsbidrag på 66 miljoner under 3 år till utvecklingsledare 
som ska jobba med att öka engagemanget med kvalitetsregister.2   

                                                                                                                                                         
missbruks- och beroendevården och annan aktuell kunskap införs och tillämpas. Målet är att alla 
brukare ska få bästa möjliga vård. 
http://kunskaptillpraktik.skl.se/web/Var_verksamhet_kunskap_till_praktik_2.aspx 

2 ”Regeringen har sedan 2007 årligen avsatt närmare 1,4 miljarder kronor som stöd för utveckling av 
kvaliteten i äldreomsorgen. I budgetpropositionen 2009 (prop. 2009/10:1) föreslogs en successiv 
omläggning av stimulansbidraget till ett mer prestationsbaserat system. För 2010 avsätts drygt 981 
milj. kronor i stimulansbidrag. SKL och regeringen har träffat en överenskommelse som omfattar 271 
miljoner kronor” (SKL cirkulär 2010). 

 

http://kunskaptillpraktik.skl.se/web/Var_verksamhet_kunskap_till_praktik_2.aspx
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Pilotprojektet utgår, liksom Wigzells utredning, från en översättning av David 
Sacketts definition av evidensbaserad medicin (2000) till socialtjänstens område. 
Med EBP (inom socialtjänsten) avses en praktik som baseras på en sammanvägning 
av bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, professionell expertis och brukarnas 
erfarenheter (Projektplan, 2010:2; ÖK, 2010:2). I den senaste överenskommelsen 
mellan regeringen och SKL förtydligas vad som avses med denna definition: 
 

”En evidensbaserad praktik är ett förhållningssätt för ett ständigt och systematiskt lärande, där 
brukaren och de professionella, utifrån bästa tillgängliga kunskap, tillsammans fattar beslut 
om lämpliga insatser i den mån brukaren eller hans eller hennes närstående kan och vill vara 
delaktiga. Vetenskap blir användbar först när den integreras med professionell erfarenhet och 
förmåga samt brukarens situation och önskemål. Socialtjänsten är en del i ett komplext 
välfärdssystem där det förutom brukare och profession finns ytterligare intressenter som t.ex. 
politiker, medborgare, frivilligorganisationer etc. Detta komplexa system förutsätter många 
gånger också samarbete med både andra huvudmän (landsting och statliga myndigheter) och 
socialtjänsten i andra kommuner för att arbetet ska hålla hög kvalitet och ge goda resultat.” 
(ÖK, 2010:3)  

 

I överenskommelsen betonas också att insatser för att skapa en EBP inom 
socialtjänsten är en del i kommunernas och landstingens bredare arbete för att stärka 
en god kvalitet i socialtjänsten (ibid). 
 
Vi är medvetna om att det förekommer olika definitioner av begreppet 
evidensbaserad praktik och att begreppet är mångtydigt.  Sackett och hans kollegor 
avsåg med Evidensbaserad medicin ”en sammanvägning av bästa tillgängliga 
vetenskapliga evidens med klinisk expertis och patientens värderingar” (Sackett m 
fl, 2000, sid 1). Med bästa vetenskapliga evidens avser upphovsmännen kliniskt 
relevant forskning, ofta från medicinsk grundforskning, men framförallt 
patientinriktad klinisk forskning som handlar om lämpligheten och precisionen i 
diagnostiska tester och kliniska examinationer, samt effekter och säkerhet i olika 
former av terapi, rehabilitering och prevention. De betonar också att ny evidens från 
klinisk forskning gör att tidigare accepterade behandlingsmetoder blir förlegade och 
att dessa bör ersättas med nya effektivare och säkrare metoder. Med klinisk expertis 
avser de förmågan att använda klinisk kompetens och erfarenhet för att snabbt 
identifiera varje patients unika hälsotillstånd, vilka risker och vilken nytta patienten 
kan tänkas ha av tänkbara behandlingar, samt beaktande av patientens värderingar 
och förväntningar. Med patientens värderingar syftar de på patientens unika 
preferenser, oro och förväntningar som den tar med sig i det ”kliniska mötet” och 
som måste integreras i beslut om behandling om detta ska tjäna patienten. När dessa 
tre ”element” i EBP integreras skapar läkaren och patienten en ”diagnostisk och 
terapeutisk allians som optimerar kliniska resultat och livskvalitet” (ibid). 
 
Värt att notera är att när Sackett definierade EBM första gången var integreringen av 
patientens värderingar en del av läkarens expertis (Sackett m fl, 1996). Då betonades 
också att läkaren bör vara samvetsgrann och förnuftig i sin sammanvägning och 
likaså att klinisk expertis behövs för att praktiken inte ska bli ”tyranniserad av 
evidens”, samt att det kan vara svårt eller olämpligt att använda ”stark evidens” på 
enskilda patienter. Eftersom det florerar många tolkningar och även hänvisningar till 
upphovsmännen som inte är helt korrekta redovisas dessas definitioner i sin helhet i 
rapporten (se appendix).  
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2. FÖRSTUDIENS SYFTE OCH UTGÅNGSPUNKTER 

Syftet med förstudien är att undersöka de regionala förutsättningarna för kunskaps-
utveckling/-användning och analysera avsiktsförklaringarnas intentioner och åtag-
anden. Förstudien är främst deskriptiv och det är först i den kommande utvärd-
eringen som en analys och värdering av processer och resultat kan göras. 

I uppdraget ingår också att föreslå en utvärdering av pilotprojektet med utgångs-
punkt i regionernas olika förutsättningar och som fokuserar på processer och resultat 
av regionernas stödstrukturarbete. Denna del av uppdraget har redovisats separat. 

2.1 Utgångspunkter 

Utvärderarna närmar sig uppdraget och studieobjektet utifrån ett institutionellt 
perspektiv som tillskriver strukturer och aktörer på olika nivåer, samt olika 
lokala/regionala kontexter betydelse. Strukturerna, i form av formella, informella och 
normativa institutioner, sätter ramar och fungerar som handlingsarenor för styrning 
och samverkan (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; Hertting, 2003; Hjern, 2007; 
Gustafsson, 2007; Peters, 1999). 
 
Som utgångspunkt för förstudien och den kommande utvärderingen har 
utvärderarna valt en utvärderings- och policyanalysansats som kombinerar ett top-
down- och bottom-up-perspektiv med tyngdpunkt på det senare (se Hill & Hupe, 
2002; Hjern & Porter, 1983; Hjern, & Hull, 1982; Sabatier, 1986; Winter, 2006).  
Nedifrån och upp-perspektivet innebär att förutsättningarna för det regionala 
stödstrukturarbetet undersöks med början i hur de aktörer som har deltagit i arbetet 
med stödstrukturer och avsiktsförklaringar uppfattat förutsättningar och behov, vad 
de vill åstadkomma och hur de agerar (Hanberger, 1992; Hjern, & Hull, 1982; Hull & 
Hjern, 1987). Syftet är att ge en rättvis bild av hur aktörerna organiserar sig för att 
genomföra sina utmaningar och pilotprojektets intentioner. När aktörernas förståelse 
av problemsituationen uppmärksammas och tolkas handlar det om ”first-level 
interpretations” av aktörers tolkningar och handlande i stödstrukturer (Yanow, 
2000:18). Policyanalysen innefattar även “second-level interpretations” (ibid.), dvs. 
utvärderarnas egna tolkningar av vad som pågår i den flernivåstyrning eller 
governancestruktur som pilotprojektet ingår i. Aktörerna handlar utifrån 
erfarenheter av tidigare samverkan kring kunskapsutveckling/–användning och 
aktörerna i stödstrukturerna besitter tillsammans en form av samverkanskapital eller 
institutionellt kapital (Khakee, 2002). Samtidigt finns trögheter när det gäller att 
förändra etablerade synsätt och samarbetsformer (March & Olsen, 1989, Goldstein & 
Keohane, 1993) som kommer att beaktas. 
 
Pilotprojektet sjösätts i ett landskap med andra nationella satsningar och 
överenskommelser mellan regeringen och SKL med likartade syften och projekt med 
andra intentioner som berör samma strukturer och aktörer. Projektet möter lokala 
och regionala stödstrukturer och verksamheter som vuxit fram över tid för att 
hantera lokala/regionala och statliga intentioner när det gäller kunskapsutveckling 
och kunskapsanvändning inom socialtjänsten. Regionernas existerande 
stödstrukturer, nätverk och FoU-verksamheter, liksom de som förekommer på lokal 
nivå ser olika ut och aktörerna har olika erfarenhet av samverkan. Pilotprojektet kan 
uppfattas på olika sätt beroende på hur långt man har kommit i det egna arbetet, 
vilken kunskapssyn som finns bland aktörerna och en rad andra förhållanden och 
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faktorer som har betydelse för kunskapsanvändning och kunskapsutveckling inom 
äldreområdet. 
 
Den nationella nivåns intentioner som bl.a. kommer till uttryck i pilotprojektet, 
regeringens och SKLs överenskommelser, kan ligga före, i takt med eller efter 
regionala och lokala intentioner och aktiviteter. När nationell policy möter 
lokala/regionala strukturer och aktörer är utgångspunkten i policyanalysen att 
utförarna omformar, översätter och anpassar statliga intentioner till pågående 
verksamhet, med beaktande av den lokala självstyrelsen. Ur ansvarsutkrävande 
synpunkt är lokala/ regionala beslutsfattare och utförare ansvariga för om och hur de 
utvecklar och genomför evidensbaserad praktik inom socialtjänsten gentemot staten 
och SKL, men de är samtidigt ansvariga för vad de gör och inte gör inför brukare och 
medborgare i kommunerna (Hanberger, 2009). 
 
Förstudien har inte kunnat redovisa förutsättningarna på verksamhetsnivå på ett 
rättvisande sätt, vilket hade varit önskvärt. Det har inte varit möjligt att genomföra en 
kartläggning av förutsättningarna för EBP på verksamhetsnivå inom äldreomsorgen 
och närsjukvården, dels för att det innebär ett mycket omfattande arbete, dels för att 
det inte funnits resurser för detta. I utvärderingen kan nedslag göras för att 
undersöka vad som hänt på verksamhets- och brukarnivå. När nyttan och effekter av 
stödstrukturer och EBP ska utvärderas för brukarna, vilket är det som satsningen 
ytterst syftar till, kommer detta att kunna undersökas i ett begränsat antal 
verksamheter. 
 

2.2 Metod och material 

Insamling av styr- och projektproducerade dokument, överenskommelser mellan 
regering och SKL (PGÄ, 2009; ÖK 2009; ÖK 2010), regionernas avsiktsförklaringar, 
dialog med projektledning och aktörer i stödstrukturerna, deltagande observation vid 
konferenser, samt en elektronisk enkät till regionala handläggare/samordnare är de 
datainsamlingsmetoder som har använts i förstudien. 
 
Eftersom förstudien har som syfte att beskriva förutsättningar och utgångsläget för 
pilotprojektet är analysen i detta skede begränsad till att sätta in pilotprojektet i sitt 
sammanhang och till att beskriva de regionala/lokala förutsättningarna för 
stödstrukturarbetet. Textanalys av insamlat material, kategorisering av 
stödstrukturer och begreppstolkning har använts som metoder i analysarbetet. 
 
Underlaget för förstudierapporten inkluderar även Wigzells utredning, skriften 
”evidensbaserad praktik inom socialtjänsten” (Oscarsson, 2009), litteratur om EBP, 
samt utvärderings- och policyanalyslitteratur.  
 
Vid konferenser arrangerade av SKL har inbjudna forskare och aktörer i 
stödstrukturerna medverkat och redovisat forskningsresultat, egna erfarenheter av 
stödstrukturarbetet, arbetet med avsiktsförklaringar och EBP. Diskussioner har förts 
mellan aktörer i olika regioner och forskare om förutsättningar för och behov av 
stödstrukturer och EBP där olika problemuppfattningar och erfarenheter har 
redovisats. För förstudien har möjligheten att kunna ta del av erfarenhetsutbytet 
inneburit tillgång till ”first-level interpretations” (Yanow, 2000:18) av hur olika 
aktörer uppfattar förutsättningar, hinder och möjligheter för EBP inom socialtjänsten 
och på äldreområdet.  
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En elektronisk enkät (bilaga 1) har skickats ut till samtliga regioner och riktats till 
regionala samordnare/handläggare/FoU-ansvariga som medverkat i arbetet med 
avsiktsförklaringarna. Enkäten utgör ett komplement till regionernas egna 
beskrivningar av befintliga stödstrukturer och hur de bedömer förutsättningarna för 
pilotprojektet.  
 
Som redan nämnts handlar förstudien om att kartlägga förutsättningar och 
utgångsläget för pilotprojektet i olika regioner. När rapporten i nästa kapitel 
beskriver pilotprojektets insatser under 2010 och i efterföljande kapitel undersöker 
de regionala förutsättningarna är syftet inte att utvärdera vad som gjorts under det 
gångna året utan att just beskriva de regionala förutsättningarna. 
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3. PILOTPROJEKTETS INSATSER 2010 

Under 2010 har olika insatser och aktiviteter genomförts som en del av 
pilotprojektet. Efter det förberedande arbete, som beskrivits i inledningen av 
rapporten, påbörjades pilotprojektet i januari 2010 med ett möte för Läns- och 
Regionförbundens sociala handläggare om aktuella nationella satsningar på 
äldreområdet. Vid mötet samlades förslag in på avsiktsförklaringar som 
projektledningen använt för att utveckla en mall för avsiktsförklaringar. Mallen har 
skickats ut till regionerna för att underlätta och styra innehållet i 
avsiktsförklaringarna. 
 
Pilotprojektet har på olika sätt lämnat information om det treåriga 
utvecklingsarbetet till huvudmännen via de sociala handläggarna i läns- och 
regionförbunden eller direkt till regiondirektörerna. Likaså har socialchefer och 
hälso- och sjukvårdsdirektörerna informerats (Delrapport, 2010, sid 2). Ett extra 
möte anordnades i juni för läns- och regionförbunden till vilket regionernas sociala 
handläggare och FoU-ansvariga bjöds in. Detta nätverk har medverkat i 
förberedelsearbetet under 2009, i mötet i januari och utgjort ett viktigt nätverk för 
projektledningen i genomförandet av pilotprojektet (framfört vid junimötet). 
 

En beredningsgrupp (med representanter för Socialdepartementet, Socialstyrelsen 
och SKL) har läst och godkänt alla avsiktsförklaringar och därefter betalat ut 
statsbidraget. Av pilotprojektets 15 miljoner har 13 fördelats lika till länen under 
2010, vilket motsvarar 600 000 kronor per län/region. Att medlen fördelas lika 
motiveras med att alla län ska ha samma möjlighet att rekrytera en person för att 
koordinera det regionala stödstrukturarbetet. Några regioner har önskat och fått 
möjlighet att använda dessa resurser tillsammans med satsningen på 
utvecklingsledare.  
 

Projektledningen har arbetat aktivt med att utveckla regionala kontakter, vara ett 
stöd och en dialogpartner i arbetet med avsiktsförklaringar och i att stärka de 
regionala stödstrukturerna. Workshops, seminarier eller informationsmöten har 
anordnats för ”socialchefer, landstingschefer, förtroendevalda, FoU-anställda, 
representanter för universitet och högskolor, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, 
utredare, utvecklare m fl” (ibid. sid 3).  
 
Eftersom arbetet med de regionala stödstrukturerna ingår i både Program för en god 
äldreomsorg och Plattform för en evidensbaserad praktik, har projektledaren deltagit 
i möten, seminarier och konferenser kopplat till dessa satsningar när de berört 
regionala stödstrukturer.  
 
Inom pilotprojektet har en promemoria och informationsbroschyrer tagits fram för 
att informera om pilotprojektet. En skrift som sammanfattar regionernas 
avsiktsförklaringar har ställts samman av projektledaren. 
 
Projektledaren Marie Ernestad har i samarbete med Susannah Andersson SKL 
sammanfattat 21 regioners avsiktsförklaringar i en rapport (SKL, 2010b). 
Rapporten har distribuerats i regionerna, uppmärksammats vid 
novemberkonferensen och använts för att ge en översikt av, exemplifiera och 
stimulera stödstrukturarbetet. 
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4. REGIONALA STÖDSTRUKTURER 2010 

I avsiktsförklaringarna redovisar regionerna dels vad aktörerna uppfattar som 
nuvarande stödstrukturer för kunskapsutveckling/-användning, dels hur man på 
regional nivå ser på styrkor och svagheter i nuvarande strukturer. Beskrivningarna 
har gjorts under perioden april-maj 2010 och speglar utgångsläget för pilotprojektet 
och hur existerande stödstrukturer uppfattas regionalt.  
 
Pilotprojektet har i en intern rapport som sammanfattar avsiktsförklaringarna lyft 
fram exempel på styrkor och svagheter med nuvarande stödstrukturer (SKL, 
2010b:8-13). Bland svagheterna nämns brister i (regional) samordning, avsaknad av 
långsiktig strategi för kunskapsutveckling, att det saknas ”mottagar- och 
implementeringsorganisation” för att tillvarata ”ny kunskap och forskning” och likaså 
att det inte finns tillräcklig kunskap för att kunna systematiskt följa upp och 
utvärdera det som pågår.  
 
I tabell 1 sammanfattas länens/regionernas stödstrukturer och i bilaga 2 redovisas 
dessa mer utförligt. Eftersom Västra Götalands fyra regioner har utvecklat egna 
avsiktsförklaringar och även beskrivit befintliga stödstrukturer redovisas 24 istället 
för 21 regioner. Sammanställningen i tabell 1 och bilaga 2 bygger på hur 
stödstrukturerna beskrivs i regionernas avsiktsförklaringar. I tabell 1 noteras om 
uppgift saknas, vilket inte behöver betyda att t.ex. ett regionalt FoU-råd inte finns. 
Efter genomläsning av avsiktsförklaringarna har vi sammanfattat stödstrukturerna 
utifrån förekomst av:  

- beslutsfattarorgan/nätverk 
- professionella nätverk 
- brukarmedverkan 
- lokal/regional forskningsenhet 
- nationellt kunskapscentrum 

 
Det har inte alltid varit möjligt att sortera in alla organ/organisationer i rätt kolumn 
eftersom det inte finns tillräckligt med information om vad som döljer sig bakom 
olika namn. Samma organ/nätverk/organisation kan passa in på mer än en kolumn.  
Tabellen bör också tolkas tillsammans med den information som respondenterna 
lämnat om stödstrukturerna i enkäten (kapitel 6). 
 
Alla län/regioner har någon form av FoU-råd/enhet/ organ/organisation på lokal 
och/eller regional nivå. I alla regioner förekommer också någon form av samverkan 
mellan å ena sidan kommuner, landsting eller verksamheter, och å andra sidan 
högskola/universitet t.ex. kring praktikplatser och fortbildning. Vid många lärosäten 
pågår också forskning och utbildning som vissa regioner lyfter fram som en viktig del 
i dagens stödstrukturer (ej redovisat i tabell 1). 
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Tabell 1 Former för regionala stödstrukturer så som de beskrivs i avsiktsförklaringarna år 2010. 
Län/region/ 
kommun(al)förbund 

Beslutsfattarorgan/ 
nätverk3 

Professionella  
nätverk 

Brukarmedverkan Lokal/regional 
forskningsenhet4 

Nationellt  
kunskapscentrum 

Blekinge X - - XÄ - 

Dalarna - - - XÄ - 

Gotland - - - - - 

Gävleborg X - X XÄ - 

Halland X - XÄ - - 

Jämtland X X X X - 

Jönköping - XÄ XÄ X - 

Kalmar - X X XÄ XÄ 

Kronoberg X X X X - 

Norrbotten X X XÄ XÄ - 

Skåne X - - X - 

Stockholm XÄ XÄ XÄ XÄ XÄ 

Södermanland X - XÄ - - 

Uppsala X XÄ XÄ X - 

Värmland XÄ X X X - 

Västerbotten X  X X - 

Västernorrland X X X X - 

Västmanland X X X X - 

Västra Götalands-
regionen - Fyrbodal 

XÄ XÄ XÄ XÄ - 

- Göteborgsregionen - XÄ X X XÄ 

- Sjuhärad X - - - - 

- Skaraborg X - - - - 

Örebro XÄ X XÄ X - 

Östergötland XÄ - X X - 
Anm. X = finns XÄ = gäller uttalat bl. a. äldreområdet, - =uppgift saknas 

                                                 
3 För politiker och/eller högre tjänstemän/chefer 
4 Utöver högskola och universitet 
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Som framgår av tabell 1 har 19 av 24 regioner någon form av beslutsfattarnätverk för 
politiker och/eller högre tjänstemän/chefer, men det är endast fem av dessa som 
uttalat gäller äldreområdet. Hälften av regionerna har någon form av professionella 
nätverk där fyra gäller äldreområdet. 18 av regionerna beskriver att det finns 
strukturer för någon form av brukarmedverkan och att åtta av dessa gäller 
äldreområdet. De flesta regioner (19) har inrättat någon form av lokal eller regional 
forskningsenhet utöver högskola eller universitet och sju av dessa inkluderar 
äldreområdet. I Stockholm, Kalmar och Göteborgsregionen finns dessutom nationella 
kunskapscentra på äldreområdet.  
 
Genom att sammanfatta strukturerna på det sätt vi valt att göra i tabell 1 framträder 
vissa delar men inte andra. De aktörer som medverkar i stödstrukturerna framträder 
t.ex. inte tydligt. Eftersom aktörerna är viktiga när stödstrukturarbetet ska utvärderas 
har vi exemplifierat olika typer i tabell 2 och redovisat dem i bilaga 3. Det är inte 
alltid enkelt att skilja mellan en aktör och ett organ eftersom organet eller 
organisationen kan uppträda som aktör. Vi noterar också att vissa regioner nämner 
aktörer som en del av stödstrukturerna. När bilaga 2 och 3 jämförs kan man se att 
samma information delvis återfinns av detta skäl. 
 
Tabell 2 visar att ett stort antal aktörer medverkar i befintliga stödstrukturer. Aktörer 
som nämns flera gånger under samma eller liknande namn har inte tagits med i 
tabellen. Det man kan notera är att det finns många olika aktörer och att en aktör kan 
vara kommun, landsting och högskola/universitet eller delar av organisationerna. 
Här finns också aktörer som uppträder i form av gemensamma organ t.ex. mellan 
kommun och landsting eller mellan dessa och högskola/universitet. I vilken 
utsträckning aktörerna agerar och hur de agerar framgår inte. I kapitel 6 återkommer 
rapporten till hur regionsamordnare (motsvarande) och en del av aktörerna i tabell 2 
uppfattat pilotprojektet och stödstrukturarbetet. 
 
Tabell 2 Exempel på aktörer som medverkar i landets stödstrukturer. 
kommuner  

Landstinget 

kompetenscentrum  

FoU-råd  

Verksamhetsråd  

Högskola/universitet/Lärare/ forskare 

Region  

kommunalförbund  

forskningsråd  

Förvaltning (social, hälso- och sjukvård) 

Metodråd  

Ledningskontor 

Folkhälsoenhet 

FoU Välfärd  

Länsstyrelsen 

Centrumbildning 

Samhällsmedicin  

Länsledning Närvård  

Pensionärsorganisationer 
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Kommunförbundets styrelse 

landstingsstyrelsen  

länets riksdagsledamöter  

Sociala samrådsgruppen  

Medicinskt ansvariga sjuksköterskor - 

LSS-/habiliteringsansvariga tjänstemän –  

seniorer i länet 

landstingets fem bibliotek 

IT-samverkansgrupp 

Nationellt kompetenscentrum  

Länssamordnarna för anhörigstöd. 

Landstingets FoU-kommitté  

Kurscenter 

Vårdalinstitutet 

SIKTA-projektet (FoU Skåne/Kommunförbundet Skåne och Region Skåne) 

Närsjukvårdsplattform  

FoUU TioHundra (Norrtälje, landstinget) 

FoU Seniorium  

Silviahemmet  

Karolinska folkhälsoakademin  

Projektet Kunskapslotsen (ägs av de fem största universiteten/högskolorna) 

Infotek om funktionshinder  

RIM-projektet (Riktlinjer inom Missbruks- och beroendevården) –  

UFFE (ägs av socialtjänsten i Umeå kommun men bedrivs i nära samarbete med Umeå 
universitet). 

Memeologen (Västerbottens läns landsting, Karolinska Institutet och Umeå och Luleå 
universitet) 

Lärcentra  

Utvecklingsakademin (Västerås Stad) 

Närsjukvårdsgrupper 

GR Kompetens (sociala chefsgruppen m fl.) 

Meritea AB – dotterbolag till GR 

STORSUR-gruppen (Göteborgsregionen och Institutionen för socialt arbete vid 
Göteborgs universitet)  

Samverkan IT i Väst (SITIV) (kommunerna och Västra Götalandsregionen) 

Margitgruppen (fem ledamöter från landstinget och lika många från kommunerna) 

Vilgotgruppen (en tjänstemannagrupp) 

Gränssnittsgruppen -  

Vilmergruppen –  

Barn- och ungdomsgruppen –  

PUFF- enheten (Norrköpings kommun) 

Samverkanscentrum (Finspångs kommun, Landstinget i Östergötland och 
Försäkringskassan) 

Hälsans Nya Verktyg (Linköpings universitet, Landstinget i Östergötland, Linköpings 
kommun, Norrköpings kommun, Regionförbundet Östsam, företag 10) 
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Sammantaget visar genomgången av stödstrukturerna att åtta av tio regioner har 
någon form av beslutsfattarnätverk och lokal/regional forskningsenhet utöver 
högskola/universitet, samt strukturer för brukarmedverkan. Hälften av regionerna 
redovisar att de har professionella nätverk. Av bilaga 2 framgår att det i regionerna 
finns många olika stödstrukturer och nätverk och att vad som uppfattas som 
stödstruktur varierar en aning. De större regionerna har som regel fler 
organ/nätverk. Beskrivningarna i bilaga 2 visar att pilotprojektet bygger vidare på 
samverkan som pågått under ett antal år. Många olika aktörer medverkar i 
stödstrukturerna och de kommer från olika miljöer (bilaga 3). 
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5. REGIONERNAS AVSIKTSFÖRKLARINGAR 

I de flesta avsiktsförklaringarna framhålls att det är existerande stödstrukturer som 
aktörerna i regionerna vill förstärka. Bland målen som ställts upp för det fortsatta 
arbetet är flertalet inriktade på att hantera de svagheter som uppmärksammats i 
lägesbeskrivningarna när det gäller att främja kunskapsanvändning och EBP på 
äldreområdet. Exempel på mål och delmål som ställts upp i avsiktsförklaringarna 
redovisas i pilotprojektets egen rapport (SKL, 2010b). I rapporten konstateras att det 
är viktigt att ”utveckla och stärka relationerna till befintliga kunskapsmiljöer, såsom 
FoU-miljöerna och universiteten och högskolorna.” Författarna understryker också 
vikten av att ”ta tillvara och systematisera den lokala verksamhetsnära kunskapen 
hos professionen, liksom att ta tillvara brukarnas kunskap och erfarenheter” 
(ibid.:35), vilket också är det som Wigzells utredning pekar på som viktigt och som 
pilotprojektet har satt upp som mål. 
 
I förstudierapporten har vi valt att lyfta fram alla uttalade mål som redovisas i 
regionernas avsiktsförklaringar. Målen har identifierats under rubriker som 
övergripande mål, mål, inriktningsmål, delmål eller målsättningar. Under uttryck 
som ”avsikten är att” eller ”insatser som planeras är” kan det också finnas mål, men 
dessa är inte uttalade och har inte tagits med i sammanställningen i tabell 3 och inte 
heller i bilaga 4 där målen redovisas på det sätt som de har formulerats i 
avsiktsförklaringarna. Efter att ha läst igenom målen har vi klassificerat dem i sex 
kategorier. Mål som handlar om att: 

- kartlägga stödstrukturer, utveckla mål och strategier 

- stärka regionala nivån i stödstrukturen eller regionala insatser 
- utveckla samverkan mellan olika organisationer/organ eller aktörer 

- förbättra uppföljning och utvärdering  
- utveckla brukarperspektivet 
- utveckla EBP och kvaliteten i vård och omsorg 

 
Söker man efter uttalade mål på detta sätt har alla utom två regioner ett eller flera 
uttalade mål. Att utveckla samverkan mellan olika organisationer/organ och aktörer 
har sju av tio regioner satt upp som uttalade mål. Hälften av regionerna har uttalade 
mål för att utveckla EBP och kvaliteten i vård och omsorg. Något överraskande är att 
bara 1/3 av regionerna har satt upp som mål att stärka regionala nivån i 
stödstrukturen eller regionala insatser eftersom det är ett huvudsyfte med 
pilotprojektet. Om detta är underförstått och därmed inte satts upp som mål har inte 
undersökts. 1/4 av regionerna har satt upp mål som handlar om att förbättra 
uppföljning och utvärdering respektive utveckla brukarperspektivet. Fem regioner 
har satt upp mål för vidare kartläggning eller för att utveckla mål eller strategier för 
det fortsatta arbetet. 
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Tabell 3 Mål i regionernas avsiktsförklaringar på äldreområdet år 2010. 
Län/region/ 
kommun(al)förbund 

Kartlägga 
stödstrukturer, 
utveckla mål 
och strategier 

Stärka regionala 
nivån i stödstruk-
turen eller 
regionala insatser 

Utveckla 
samverkan 
mellan olika 
org./aktörer 

Förbättra 
uppföljning 
och 
utvärdering  

Utveckla 
brukar-
perspektivet 

Utveckla EBP 
och kvaliteten i 
vård och omsorg 

Blekinge   X  X X 

Dalarna X   X   

Gotland   X X   

Gävleborg   X   X 

Halland   X   X 

Jämtland   X   X 

Jönköping   X   X 

Kalmar      X 

Kronoberg  X X X X  

Norrbotten X X X X X X 

Skåne  X  X X  

Stockholm X  X    

Södermanland  X X    

Uppsala X      

Värmland  X X  X X 

Västerbotten   X  X X 

Västernorrland  X X   X 

Västmanland X  X  X X 

Västra Götalandsregionen - 
Fyrbodal 

     X 

- Göteborgsregionen       

- Sjuhärad       

- Skaraborg   X X   

Örebro  X X    

Östergötland  X X   X 

Anm. X = uttalat mål finns i avsiktsförklaringen 
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6. REGIONALA FÖRUTSÄTTNINGAR - ENKÄTUNDERSÖKNING 

I det här kapitlet redovisas resultatet från den enkätundersökning som genomfördes 
under hösten 2010. Undersökningen genomfördes som en elektronisk online-enkät 
riktad till 24 sociala handläggare i Läns- och regionförbunden. 
Resultaten redovisas relativt detaljerat så att nästan samtliga svar på varje fråga 
framgår. Resultaten redovisas mestadels sammanslaget, dvs. inte per region. Dels för 
att en sådan redovisning skulle vara mycket utrymmeskrävande, dels för att det i 
förstudien inte bedömts nödvändigt att veta vad varje enskild region svarat. I några 
fall är dock resultaten så pass regionspecifika att vi valt en redovisningsform där varje 
enskild regions svar framgår. Det gäller exempelvis redovisningen av vad olika 
organ/nätverk heter eller kallas i respektive region. 
 
Samtliga frågor har inte besvarats av alla regioner, i tabellerna anges därför hur 
många regioner som svarat på en viss fråga genom att vi skrivit Totalt eller N=. Både 
absoluta tal (antal) och relativa tal (procent) har använts i de flesta tabeller. Å ena 
sidan bör man vara försiktig med att använda procent när det rör sig om en studie 
med så pass få svarsenheter, eftersom varje enskild respondents svar motsvarar drygt 
4 procent. Å andra sidan kan det ge läsarna av rapporten snabb information om hur 
svaren förhåller sig till varandra. Genom att använda både antal och procent kan 
läsarna själva välja hur man vill läsa tabellerna.  
 
Respondenternas egna beskrivningar på frågor med öppna svarsalternativ, har för 
det mesta redovisats som ett mindre antal ordagranna utsagor. Vi har presenterat de 
utsagor vi bedömt tydligast representerar den kvalitativa svarsbilden.  I några fall har 
språkliga justeringar gjorts för att öka läsbarheten eller för att korta ned. 
 

6.1 Vilka som deltagit i undersökningen  

Här redovisas vilka regioner som besvarat enkäten, vilka positioner/roller de som 
svarat har, samt hur många kommuner som ingår i respektive region.  Av 24 
län/regioner har 23 har besvarat enkäten (ej Gotland). Att nästan alla län/regioner 
svarat är värdefullt då det bidragit till en så realistisk beskrivning som möjligt av de 
regionala förutsättningarna för stödstruktursarbetet. 
 
Tabell 4 De som besvarat enkäten 
 Antal Procent 

Läns- och regionförbundets sociala handläggare 13 56,5 

Regional FoU-samordnare/FoU-chef 2 8,7 

Annan 8 34,8 

Totalt 23 100 

 
Drygt hälften av de som besvarat enkäten är Sociala handläggare vid läns- och 
regionförbunden, en tredjedel är projektledare, utvecklare, socialchef etc. I två fall 
har enkäten besvarats av en regional FoU-samordnare eller FoU-chef. I några fall har 
de som fått enkäten av utvärderarna skickat den vidare till någon annan. Det 
avspeglar bl.a. att stödstruktursarbetet kommit olika långt i olika delar av landet 
vilket innebär att några sociala handläggarna vid läns- och regionförbunden ännu 
inte har tillräckligt med kunskap om läget i regionen. Det kan även handla om att 
några sociala handläggare bedömt att enkäten skulle besvaras av någon som befinner 
sig närmare äldreområdets praktik.  
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Tabell 5 Antal kommuner i regionen/länet 
 Antal Procent 

5-9 8 34,8 

10-14 9 39,1 

15-20 4 17,4 

21 eller fler 2 8,7 

Totalt 23 100 

 
Det vanligaste är att regionen/länet omfattar 10-14, eller 5-9 kommuner.  En 
fjärdedel av regionerna består emellertid av 15 eller fler kommuner. Ett rimligt 
antagande är att ju fler kommuner som ingår i en region, desto mer arbete krävs för 
att kommunicera, förankra och samordna. Det kan i sin tur bidra till att 
stödstruktursarbetet går olika fort i olika regioner. 
 
6.2 Regionala aktörers bedömning av förutsättningarna 
I det här avsnittet redovisas: 1) beskrivningar av befintliga stödstrukturer, 2) 
inställning till och förankring av stödstruktursarbetet, 3) inställning till, arbete med 
och förankring av regionala avsiktsförklaringar. 
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6.2.1 Beskrivning av befintliga stödstrukturer 
Tabell 6 Antal FoU-organ eller nätverk som idag arbetar med någon 
aspekt av EBP 
 Inget 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5-9 

 
10– 

 

Hur många FoU-organ eller 
nätverk i regionen arbetar idag 
med att tillämpa/främja 
KUNSKAPSANVÄNDNING/-
UTVECKLING inom hela eller 
delar av socialtjänsten (inkl. 
äldreomsorgen) (N=23) 

– 4 
(17,4%) 

4 
(17,4%) 

3 
(13%) 

– 7 
(30,4%) 

5 
(21,7%) 

Hur många FoU-organ eller 
nätverk i regionen arbetar idag 
med att tillämpa/främja 
KUNSKAPSANVÄNDNING/-
UTVECKLING specifikt på 
äldreområdet (inom kommun 
och/eller landsting)? (N=23) 

– 4 
(17,4%) 

4 
(17,4%) 

5 
(21,7%) 

– 8 
(34,8%) 

2 
(8,7%) 

Hur många FoU-organ eller 
nätverk i regionen arbetar idag 
med att tillvarata 
PROFESSIONELLAS 
ERFARENHETER inom hela 
eller delar av socialtjänsten 
(inkl. äldreomsorgen)? (N=22) 

1 
(4,5%) 

4 
(18,2%) 

2 
(9,1%) 

4 
(18,2%) 

– 6 
(27,3%) 

5 
(22,7%) 

Hur många FoU-organ eller 
nätverk i regionen arbetar idag 
med att tillvarata 
PROFESSIONELLAS 
ERFARENHETER specifikt på 
äldreområdet (inom kommun 
och/eller landsting)? (N=22) 

2 
(9,1%) 

4 
(18,2%) 

 

4 
(18,2%) 

3 
(13,6%) 

 

1 
(4,5%) 

6 
(27,3%) 

2 
(9,1%) 

Hur många FoU-organ eller 
nätverk i regionen arbetar idag 
med att tillvarata/möta 
BRUKARNAS 
ERFARENHETER och 
ÖNSKEMÅL inom hela eller 
delar av socialtjänsten (inkl. 
äldreomsorgen)? (N=22) 

3 
(13,6%) 

 

5 
(22,7%) 

 

4 
(18,2%) 

3 
(13,6%) 

 

1 
(4,5%) 

3 
(13,6%) 

 

3 
(13,6%) 

 

Hur många FoU-organ eller 
nätverk i regionen arbetar idag 
med att tillvarata/möta 
BRUKARNAS 
ERFARENHETER och 
ÖNSKEMÅL specifikt på 
äldreområdet (inom kommun 
och/eller landsting)? (N=22) 

4 
(18,2%) 

7 
(31,8%) 

4 
(18,2%) 

2 
(9,1%) 

– 4 
(18,2%) 

1 
(4,5%) 

 
I respektive region finns mellan 1 och 10 (eller fler) FoU-organ eller nätverk som 
arbetar med att tillämpa/främja kunskapsanvändning/-utveckling inom hela 
socialtjänsten. Det vanligaste är att det inom regionen finns 5-9 FoU-organ eller 
nätverk. Men i en femtedel av regionerna finns 10 eller fler FoU-organ eller nätverk.  
I en tredjedel av regionerna finns endast 1-2 FoU-organ eller nätverk, som arbetar 
med kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Svarsmönstret är likartat på frågan om 
FoU-organ eller nätverk som arbetar med att tillämpa/främja 
kunskapsanvändning/-utveckling inom äldreområdet.  
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När det gäller antalet FoU-organ eller nätverk som arbetar med att tillvarata olika 
aktörers erfarenheter i regionerna är svarsbilden följande: 
 
• Professionellas erfarenheter inom hela socialtjänsten: Varierar mellan 0 och 10 
(eller fler) FoU-organ eller nätverk. Det vanligaste är att det inom regionen finns 5-9. 
Men i en femtedel av regionerna finns 10 eller fler FoU-organ eller nätverk. I en dryg 
fjärdel av regionerna finns endast 1-2 FoU-organ eller nätverk, som arbetar med att 
tillvarata professionellas erfarenheter. Svarsmönstret är likartat på frågan om 
Professionellas erfarenheter specifikt på äldreområdet, men färre regioner har 10 
eller fler FoU-organ eller nätverk, på detta område. 
 
• Brukarnas erfarenheter och önskemål inom hela socialtjänsten: Varierar mellan 0 
och 10 (eller fler) FoU-organ eller nätverk. Det vanligaste är att det inom regionen 
finns 1. Men i närmare en tredjedel av regionerna finns mellan 4 och 10 eller fler 
FoU-organ eller nätverk. I tre regioner finns inga FoU-organ eller nätverk som 
arbetar med att tillvarata brukarnas erfarenheter och önskemål. Svarsmönstret är 
likartat på frågan om Brukarnas erfarenheter och önskemål specifikt på 
äldreområdet, men färre regioner har 10 eller fler sådana FoU-organ eller nätverk. 
Dessutom saknar fyra regioner sådana specifika FoU-organ eller nätverk.
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Tabell 7 Vad organ/nätverk 1-3 heter/kallas  
Län/region/ 
kommun(al)förbund 

Vad heter/kallas 
organ/nätverk 1? 

Vad heter/kallas 
organ/nätverk 2? 

Vad heter/kallas 
organ/nätverk 3? 

Blekinge FoU inom äldreområdet FoU inom 
funktionshinder 

FoU inom 
socialpsykiatri 

Dalarna – – – 

Gotland – – – 

Gävleborg FoU-välfärd Samhällsmedicin 
Gävleborg 

FoU Forum 

Halland SocialCentrum – – 

Jämtland FoU Jämt KTP (Kunskap till 
praktik) 

Anhörignätverket 

Jönköping FoUrum Qulturum Seniordialogen 

Kalmar Kunskap till praktik Sammanhållet stöd 
för personer med 
psyk. funktionsneds. 

Kommunernas 
framtida 
hjälpmedelsförsörjning 

Kronoberg Verksamhetsråd för äldre Psykiatrinätverket IFO-nätverket 

Norrbotten – – – 

Skåne FoU Skåne FoU Malmö SIKTA 

Stockholm – – – 

Södermanland FoU i länet Länsstyrgrupp för 
närvård 

– 

Uppsala Enheten för FoU-stöd 
(a,b,c) med undergrupper 
och nätverk 

– – 

Värmland FoU Välfärd Värmland Karlstads universitet – 

Västerbotten Äldrecentrum 
Västerbotten 

UFFE Socialpsykiatriskt 
kunskapscentrum 

Västernorrland Kommunförbundet 
Västernorrland 

FoU Västernorrland – 

Västmanland Nätverk i ”Kunskap till 
praktik” 

Nätverk Demensvård 
i samverkan 

Nätverk ”Bättre liv för 
sjuka äldre” 

Västra Götalands-
regionen - Fyrbodal 

Strategiska utv.gruppen 
FOU-Fyrbodal 

Utredarnätverket 
Fyrbodal 

Socialchefsnätverket 
Fyrbodal 

- Göteborgsregionen Sociala chefsgruppen Äldrechefsnätverket FoU i Väst/GR 
Samarbetsrådet 

- Sjuhärad Förvaltningschefsgrupp 
socialtjänsten 

FoU Sjuhärad 
Välfärd 

IFO-chefer 

- Skaraborg Anhörigstödsnätverket ASI-nätverket BBIC-nätverket 

Örebro Vilgot Äldrenätverket Prioprojektet 

Östergötland – – – 

Totalt 19 17 14 
– = har ej besvarat frågan 
 

I tabellen namnger mellan 14 och 19 regioner olika organ/nätverk i regionen. De 
flesta är FoU-enheter, centrumbildningar och nätverk. Att en region inte besvarat 
frågan betyder inte avsaknad av organ/nätverk i regionen, det kan däremot avspegla 
respondentens svårighet att överblicka hela situationen i regionen. Dessutom kan det 
handla om att det är svårt att veta vad som ska betraktas som organ/nätverk i detta 
sammanhang. De svar som angetts tyder på en variation i hur detta uppfattats. I flera 
regioner, bl.a. Stockholm finns så pass många organ/nätverk (jfr bilagorna 2 0ch 3) 
att det därför kan vara svårt att ange de tre främsta. 
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Tabell 8 Organ/nätverk 1-3 används för att främja tillämpningen av:  
 a)  

Bästa 
tillgängliga 

vetenskapliga 
kunskap 

b)  
Brukarnas 

erfarenheter 
och 

önskemål 

c) 
 Profes-
sionens 
expertis 

a, b, 
c 

Organ/nätverk 1 används för att främja 
tillämpningen av: (N=19) 

18 15 19 15 

Organ/nätverk 2 används för att främja 
tillämpningen av: (N=15) 

14 11 15 10 

Organ/nätverk 3 används för att främja 
tillämpningen av: (N=14) 

12 11 14 11 

Totalt 44 37 48 36 

 
De flesta organ/nätverk används i första hand för att främja tillämpningen av 
Professionens expertis, i andra hand Bästa tillgängliga vetenskaplig kunskap, och i 
tredje hand Brukarnas erfarenheter och önskemål. I många regioner används flera 
organ/nätverk för en kombination av alla tre alternativ. 
 
Tabell 9 Organ/nätverk 1-3 arbetar konkret för att: 
 a)  

Stödja utbildning, 
övning och ge 

tillgång till 
forsknings-
information 

b)  
Bygga in 

forskningsresultat i 
strukturer, system, 
arbetssätt, rutiner 

och riktlinjer 

c)  
Tillvarata 

forskningsresultat, 
medverka i 

forsknings- och 
utvecklingsarbete och 
kunskapsutveckling 

a, b, 
c 

Organ/nätverk 1 arbetar 
konkret för att: (N=17) 

17 15 16 11 

Organ/nätverk 2 arbetar 
konkret för att: (N=14) 

14 12 13 8 

Organ/nätverk 3 arbetar 
konkret för att: (N=13) 

10 13 12 9 

Totalt 41 40 41 28 

 
De flesta organ/nätverk arbetar i ungefär lika stor utsträckning för att Stödja 
utbildning, övning och ge tillgång till forskningsinformation, för att Tillvarata 
forskningsresultat, medverka i forsknings- och utvecklingsarbete och 
kunskapsutveckling, samt för att Bygga in forskningsresultat i strukturer, system 
arbetssätt, rutiner och riktlinjer. I relativt många regioner arbetar organ/nätverk för 
en kombination av samtliga alternativ. 
 
Tabell 10 Organ/nätverk 1-3 riktar sig till: 
 a) 

Praktiker 
b)  

Beslutsfattare 
c)  

Organisationer 
/enheter 

a, b, c 

Organ/nätverk 1 riktar sig till: 
(N=15) 

15 14 14 9 

Organ/nätverk 2 riktar sig till: 
(N=14) 

13 13 14 9 

Organ/nätverk 3 riktar sig till: 
(N=13) 

13 9 9 5 

Totalt 41 36 37 23 
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De flesta organ/nätverk riktar sig i första hand till Praktiker, i andra hand till 
Organisationer/enheter och i tredje hand till Beslutsfattare. I relativt många 
regioner riktar sig organ/nätverk till en kombination av samtliga kategorier. 
 
Tabell 11 Används för närvarande något eller några organ/nätverk för att 
implementera NATIONELLA RIKTLINJER inom någon del av 
SOCIALTJÄNSTEN (inte bara äldreomsorgen)? 
 Antal Procent 

Ja 21 95,5 

Nej 1 4,5 

Vet ej – – 

Totalt 22 100 

 
Nästan alla svarar att något eller några organ/nätverk i regionen används för att 
implementera nationella riktlinjer inom någon del av socialtjänsten. 
 
Om du svarat ”Ja” på frågan om implementering av nationella riktlinjer, 
beskriv vilka erfarenheter ni har av detta 
Exempel på erfarenheter 
Arbetet mottas positivt i verksamheterna, man ser positivt på det här stödet. Bra med 
nätverksarbete som medför att alla går framåt tillsammans.  

Det finns ett stort intresse, men svårt att sätta av tid för att få de nya metoderna att landa i 
praktiskt handlande. Implementeringen tar alltid längre tid än man tänkt sig. Svårigheter att 
ta sig förbi samverkansproblemen när det gäller kommun och landsting. 

Implementering tar tid, från behov till vidmakthållande tar det 2-5 år. Det är nödvändigt att 
ha en ansvarig som leder processen. Även hålla i utbildarnätverken och struktur framåt.  

Förankring på chefsnivå (nätverken) för att klara av förankringsarbetet. Det krävs särskilda 
resurser för att lyckas.  

Har påbörjat en diskussion om implementering med Äldrechefsnätverket. För tidigt att 
bedöma resultatet.  

Bland de 20 som skrivit något om erfarenheter av att ha implementerat nationella 
riktlinjer nämns huvudsakligen positiva erfarenheter. Men här pekar man även på 
negativa erfarenheter, t.ex. svårigheter att implementera och samarbeta. Flera anser 
även att det är för tidigt att yttra sig om erfarenheter detta.  
 
Tabell 12 Används för närvarande något eller några organ/nätverk för att 
implementera EVIDENSBASERADE METODER inom SOCIALTJÄNSTEN 
(inte bara äldreomsorgen)? 
 Antal Procent 

Ja 17 81 

Nej 2 9,5 

Vet ej 2 9,5 

Totalt 21 100 

 
Fyra femtedelar svarar att något eller några organ/nätverk i regionen används för att 
implementera evidensbaserade metoder inom någon del av socialtjänsten. 
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Om du svarat ”Ja” på frågan om implementering av evidensbaserade 
metoder, beskriv vilka erfarenheter ni har av detta. 
Exempel på erfarenheter 
ASI och BBIC har fungerat mycket bra. Resurspersonerna är utsedda i varje kommun. Case 
management, svårare att hitta en modell för. Rör både kommuner och landsting. Coachen 
har gjort ett jättebra jobb, men här ”spretar” små kommuner, modellen passar inte deras 
litenhet. 

ASI/DOC huvudsakligen goda erfarenheter genom att det nu finns kontaktpersoner i varje 
kommun som kan bära metoden vidare även efter att själva projektet avslutats.  

Både ASI och BBIC finns etablerade i nätverk, men engagemanget sviktar när pengatillflödet 
från staten/Lst stryps. 

För centralstyrt inledningsvis. 

Det krävs utbildning och tid att förankra metoden. Tid och möjlighet till dialog och 
diskussion som skapar delaktighet. 

MI och ASI mest erfarenhet av. Viktigt med ett nätverk samt någon som leder arbetet. Viktigt 
med struktur och att hålla det levande och se vardagsnyttan med det.  

Bland de 16 som beskrivit erfarenheter av att ha implementerat evidensbaserade 
metoder nämns framförallt positiva erfarenheter, bland annat ett stort intresse. Men 
här pekar man även på negativa erfarenheter. Till exempel tidsbrist, och upplevelse 
av att det varit för centralstyrt. Några markerar vikten av att vardagsnyttan blir 
tydlig. 
 
Tabell 13 Andra satsningar/projekt som uppfattas ha betydelse för EBP 
och stödstrukturarbetet förutom pilotprojektet 
Län/region/ 
kommun(al)förbund 

Finns det andra 
satsningar/projekt i din region 
som uppfattas ha betydelse för 
EBP och stödstrukturarbetet 
förutom pilotprojektet? I så fall, 
namnge vilka. 

Om det finns andra 
satsningar/projekt, ange hur 
denna situation uppfattas i din 
region. 

Blekinge – – 

Dalarna – – 

Gotland – – 

Gävleborg Öppna jämförelser barn och unga 
projektet arbete utifrån enkät om 
barns psykiska hälsa 

– 

Halland – – 

Jämtland Äldres Hälsa-projektet, arbetet med 
stimulansmedlen i övrigt i länet, 
förebyggande hembesök, e-hälsa. 
lovnätverk 

Viktigt med samordning av 
behoven för att kunna vidmakthålla 
och få en bättre struktur 

Jönköping Psykiatri, missbruk, barn och unga, 
arbete mot utanförskap 

Har sammanfört allt i en enhetlig 
struktur/satsning uppfattas mycket 
positivt 

Kalmar Forskningscirkel om EBP till chefer 
inom IFO 

Bidragit till reflektion om vad EBP 
är, fördelar/nackdelar och hur det 
kan tillämpas. Värdefull kunskap 
för chefer om hur man leder EBP 

Kronoberg – – 

Norrbotten Kunskap till praktik BBIC – 

Skåne – – 

Stockholm – – 
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Södermanland Pilotkommun för webbaserat 
kunskapsstöd 

Positivt initiativ, men vi är precis i 
färd med att starta, så svårt att säga 

Uppsala Enheten för FoU-stöd Positivt 

Värmland – – 

Västerbotten FoU-ombud i varje kommun för att 
skapa lärande nätverk och öka 
förutsättningar för kommunikation 
mellan praktik och forskning 

Mycket positivt 

Västernorrland Länsprojekt för insatser inom våld i 
nära relationer KTP 

– 

Västmanland Samhällskontrakt mellan Västerås 
stad och Eskilstuna kommun 
kompetenscenter för god vård 
under uppbyggnad i landstinget. 
Kunskap till praktik bildar modell. 
Projektet Demensvård i samverkan 
och Bättre liv för sjuka äldre 

Svårt när endast en kommun i länet 
är involverad i samhällskontraktet, 
men kan ses som ett pilotprojekt 
som ger erfarenheter. Rörigt innan 
alla delar faller på plats och bildar 
en enhet 

Västra Götalands-regionen - 
Fyrbodal 

Företrädesvis inom 
Föräldrastödsområdet 

– 

- Göteborgsregionen Etablerad FoU-verksamhet, erf av 
benchmarking, kontakter med 
utbildningar: vård- och 
omsorgscollege, inst f 
vårdvetenskap, inst f socialt arbete 

Finns en mängd FoU-projekt och 
regionala utbildningsinsatser, 
uppfattas klart positivt av 
kommunerna 

- Sjuhärad Kunskap till praktik/riktlinjer i 
samverkan (missbruk). 
Implementering demenskriterier. 
Gemensamma satsningar på 
psykiatri/primärvård/socialtjänst. 
Västbus samverkan barn och unga. 
Brukarundersökningar IFO. 

Det krävs tid och pengar 

- Skaraborg Centrumbildning FoU, 
utvecklingsledarfunktion i 
Vårdsamverkan Skaraborg 

Förhoppning om förstärkning via 
program för god äldreomsorg 

Örebro Utvecklarnätverket – 

Östergötland – – 

Totalt 15 10 

 
Tabellen visar att 15 av 24 regioner ger exempel på andra satsningar, förutom 
pilotprojektet, som uppfattas ha betydelse för EBP och stödstruktursarbetet. Här 
nämns både nationella, regionala och lokala satsningar i form av projekt eller 
etablerade verksamheter. T.ex. ”Kunskap till praktik”, FoU-enheter, ”Öppna 
jämförelser”. 
 
Av de 10 regioner som har kommenterat hur andra satsningar än pilotprojektet 
uppfattats i regionen nämns fr.a. positiva erfarenheter. Men här pekar man även på 
negativa erfarenheter, t.ex. att det kan bli rörigt. Därför markeras vikten av 
samordning mellan olika satsningar.  
 
Att en region inte besvarat frågan behöver inte betyda avsaknad av andra satsningar i 
regionen, det kan även avspegla respondentens svårighet att överblicka hela 
situationen i regionen. Dessutom kan det handla om att det är svårt att veta vad som 
ska betraktas som andra satsningar i detta sammanhang. De svar som angetts tyder 
på en bredd i hur detta uppfattats. 
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6.2.2. Inställning till och förankring av stödstruktursarbetet 
 
Tabell 14 Hur har (de nationella) målen för de regionala 
stödstrukturerna i allmänhet uppfattats av olika aktörer? 
 Antal Procent 

Otydliga 6 26,1 

Klara 8 34,8 

Olika uppfattningar 6 26,1 

Vet ej 3 13,0 

Totalt 23 100 

 
Ungefär en tredjedel svarar att olika aktörer i allmänhet uppfattar målen för 
stödstrukturerna som klara, en fjärdedel uppfattar dem som otydliga.  
 
Om du svarat ”Otydliga” eller Olika uppfattningar” ange vilka aktörer 
som har uttryckt att målen är otydliga. 
Svaren på den här frågan är inte entydiga i den meningen att man enbart angett vilka 
aktörer som uttryckt att syftet är otydligt. Lika ofta har man beskrivit varför syftet 
varit otydligt. Eftersom det bedömts vara värdefullt för projektledningen att ta del av 
sådan information har även några sådana beskrivningar tagits med.   
 
Exempel på aktörer som ansett att målen för de regionala 
stödstrukturerna varit otydliga: 
Enskilda personer bland samtliga aktörer, chefstjänstemän, samtliga aktörer, kommuner, 
landsting, universitet, FoU 

 
Exempel på utsagor om anledningar till att målen för de regionala 
stödstrukturerna varit otydliga: 
Brister i information/instruktioner från nationell nivå, t.ex. regeringskansli, departement och 
SKL.  

Att det är rörigt på den nationella nivån gör att det blir otydligt regionalt.  

Oklarhet vad stärkta strukturer är och vad evidensbaserad praktik är. 

Samtliga inblandade har olika/oklara bilder.  

 



 28 

Tabell 15 Vilken inställning har olika aktörer i allmänhet uttryckt 
angående MÅLEN FÖR DE REGIONALA STÖDSTRUKTURERNA?  
 Negativ Varken 

negativ 
eller 

positiv 

Positiv Olika 
uppfatt-
ningar 

Ingen Vet ej 

FoU-ansvariga inom 
Regionförbundet 
(N=23) 

– 3 
(13%) 

14 
(60,9%) 

2 
(8,7%) 

1 
(4,3) 

3 
(13%) 

Ansvariga politiker och 
tjänstemän i större 
kommuner (N=23) 

– 4 
(17,4%) 

14 
(60,9%) 

2 
(8,7%) 

2 
(8,7%) 

1 
(4,3%) 

Ansvariga politiker och 
tjänstemän i mindre 
kommuner (N=23) 

– 3 
(13%) 

14 
(60,9%) 

2 
(8,7%) 

2 
(8,7%) 

2 
(8,7%) 

Ansvariga politiker och 
tjänstemän i landstinget 
(N=23) 

– 3 
(13%) 

12 
(52,5%) 

2 
(8,7%) 

1 
(4,3%) 

5 
(21,7%) 

Professionella inom 
landstinget (N=23) 

– 2 
(8,7%) 

5 
(21,7%) 

2 
(8,7%) 

1 
(4,3%) 

13 
(56,5%) 

Professionella inom 
kommunen (N=23) 

– 2 
(8,7%) 

7 
(30,4%) 

4 
(17,4%) 

1 
(4,3%) 

9 
(39,1%) 

 
De flesta uppger att de olika aktörerna i allmänhet uttryckt en positiv inställning till 
målen för de regionala stödstrukturerna. Relativt många svarar att de inte vet vilken 
inställning aktörerna har till de regionala stödstrukturerna. 
 
Tabell 16 I vilken utsträckning känner man till SKLs definition av 
begreppet EBP (evidensbaserad praktik) bland aktörer som arbetar med 
stödstrukturerna? 
 Antal Procent 

Alla/de flesta känner till hur SKL definierar EBP 8 36,4 

Några känner till hur SKL definierar EBP 12 54,5 

Vet ej 2 9,1 

Totalt 22 100 

 
De flesta som besvarat enkäten uppskattar att några aktörer känner till hur SKL 
definierar EBP. En tredjedel uppskattar att alla/de flesta aktörerna känner till hur 
SKL definierar EBP. 
 
Kommentera gärna hur aktörerna uppfattat SKLs definition av begreppet 
EBP. 
Exempel på hur aktörerna uppfattat SKLs definition av begreppet EBP 
De flesta känner till definitionen men kopplar den inte till EBP.  

Eftersom denna definition finns beskriven redan i SOU och via IMS har den inte ifrågasatts, 
det finns en allmän acceptans.  Behöver balanseras i förhållande till SBU-rapporter.  

Det är inte SKLs sak att definiera EBP. Det finns ju redan sådana. En del olyckliga (som t.ex. 
Socialstyrelsens).  

Vi har bara haft positiva diskussioner kring den definitionen. 

Några pekar på att definitionen även borde ha ett fjärde ben, som tar hänsyn till kontextuella 
faktorer som lagstiftning, geografi, struktur på kommunen etc. 

Flera är frågande till hur definitionen ska omsättas i det dagliga arbetet. 
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Vi har bara haft positiva diskussioner kring den definitionen. Äntligen är inte all evidens 
huggen i steg. 

Finns det något kring pilotprojektet och stödstruktursarbetet som du vill 
kommentera? Företrädare för 12 län/regioner har lämnat övriga synpunkter.  
 
Exempel på positiva synpunkter  
Det här kommer att bli kanonbra men behöver sannolikt sin tid för att falla på plats i de olika 
organisationerna. Tror att en anställd projektledare (för 600 000 kr-bidraget) kommer att få 
en stor betydelse för denna utveckling inom olika organisationer och områden inom 
socialtjänsten.  

Bra med nationellt nätverk. 

 Exempel på negativa synpunkter 
Hos oss finns synpunkter kring SKLs hantering av samtliga aktiviteter kopplade till 
Programmet för god äldreomsorg, Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten samt Bättre 
liv för sjuka äldre. Avsaknad av styrning/prioritering kring vad som förväntas göras först och 
med vilka verktyg.  

Svårigheten att se långsiktigheten i den nationella satsningen, hur länge ska den här påsen 
räcka? Vad kommer för direktiv fortsatt från nationell nivå om vad man förväntar sig av det 
strukturella arbetet? Hur ska vi få en fungerande länsstruktur med vårt stora landsting? Ska 
programpåsen finansiera hela IT-satsningen vård och omsorg, vad blir kvar då? 

Orealistisk tidsplan. Otydlighet i förhållande till det redan pågående FoU-arbetet. 
Inledningsvis orealistisk budget. Rörigt i länet, sjukvården. 

Arbetet med den egentliga förankringsprocessen är bara påbörjad ute i länet. Vi kan uppleva 
att vi inte ligger i fas med det nationella arbetet som pågår.  

 
Bl.a. är några kritiska mot SKLs arbete pga. att det varit otydligt och ostrukturerat. 
Kritik mot tidsplan, budget och satsningens relation till pågående FoU-arbeten. 
Otydlig start med förvirrande begreppsanvändning. Avsaknad av 
styrning/prioritering och otydlig långsiktighet. Men även att det varit rörigt i den 
egna regionen. Satsningar på vissa specifika grupper saknas. 
 
6.2.3 Inställning till, arbete med och förankring av regionala 
avsiktsförklaringar 
 
Tabell 17 Vilken inställning har nedanstående aktörer i allmänhet visat 
till att arbeta med att utveckla regionala avsiktsförklaringar? 
 Negativ Varken 

negativ 
eller 

positiv 

Positiv Olika 
uppfatt-
ningar 

Ingen Vet ej 

FoU-ansvariga inom 
Regionförbundet (N=23) 

– – 18 
(78,3%) 

2 
(8,7%) 

– 3 
(13%) 

Ansvariga politiker och 
tjänstemän i större 
kommuner (N=23) 

– 3 
(13%) 

15 
(65,2%) 

3 
(13%) 

1 
(4,3%) 

1 
(4,3%) 

Ansvariga politiker och 
tjänstemän i mindre 
kommuner (N=23) 

– 3 
(13%) 

15 
(65,2%) 

3 
(13%) 

1 
(4,3%) 

1 
(4,3%) 

Ansvariga politiker och 
tjänstemän i landstinget 
(N=23) 

– 3 
(13%) 

14 
(60,9%) 

3 
(13%) 

2 
(8,7%) 

1 
(4,3%) 



 30 

Professionella inom 
landstinget (N=23) 

– 1 
(4,3%) 

12 
(52,5%) 

3 
(13%) 

1 
(4,3%) 

6 
(26,1%) 

Professionella inom 
kommunen (N=23) 

– 2 
(8,7%) 

14 
(60,9%) 

2 
(8,7%) 

– 5 
(21,7%) 

 
De flesta uppger att de olika aktörerna i allmänhet visat en positiv inställning till 
arbetet med att utveckla regionala avsiktsförklaringar. Relativt många 
svarar att de inte vet vilken inställning aktörerna har till arbetet med att utveckla 
regionala avsiktsförklaringar. 
 
Tabell 18 Vilka har deltagit i arbetet att utveckla regionens 
avsiktsförklaring? 
 Mycket 

delaktiga 
Lite 

delaktiga 
Ej delaktiga Vet ej 

FoU-ansvariga inom 
Regionförbundet (N=23) 

14 
(60,9%) 

5 
(21,7%) 

2 
(8,7%) 

2 
(8,7%) 

Ansvariga politiker och 
tjänstemän i större 
kommuner (N=23) 

6 
(26,1%) 

14 
(60,9%) 

2 
(8,7%) 

1 
(4,3%) 

Ansvariga politiker och 
tjänstemän i mindre 
kommuner (N=23) 

6 
(26,1%) 

15 
(65,2%) 

2 
(8,7%) 

– 

Ansvariga politiker och 
tjänstemän i landstinget 
(N=23) 

5 
(21,7%) 

16 
(69,6%) 

1 
(4,3%) 

1 
(4,3%) 

Professionella inom 
landstinget (N=23) 

6 
(26,1%) 

7 
(30,4%) 

8 
(34,8%) 

2 
(8,7%) 

Professionella inom 
kommunen (N=23) 

8 
(34,8%) 

7 
(30,4%) 

7 
(30,4%) 

1 
(4,3%) 

 
Mest delaktiga i arbetet med att utveckla regionens avsiktsförklaring har FoU-
ansvariga inom Regionförbundet varit. Minst delaktiga i arbetet med att utveckla 
regionens avsiktsförklaring har Professionella inom landstinget och inom kommunen 
varit. 
 
Tabell 19 Vilken inställning har ansvariga och praktiker i allmänhet visat 
till de åtaganden som redovisas i regionens avsiktsförklaring? 
 Negativ Varken 

negativ 
eller 

positiv 

Positiv Olika 
uppfatt-
ningar 

Ingen Vet ej 

FoU-ansvariga inom 
Regionförbundet (N=23) 

– 1 
(4,3%) 

17 
(73,9%) 

2 
(8,7%) 

1 
(4,3%) 

2 
(8,7%) 

Ansvariga politiker och 
tjänstemän i större 
kommuner (N=23) 

– 3 
(13%) 

15 
(65,2%) 

2 
(8,7%) 

1 
(4,3%) 

2 
(8,7%) 

Ansvariga politiker och 
tjänstemän i mindre 
kommuner (N=23) 

– 3 
(13%) 

15 
(65,2%) 

2 
(8,7%) 

1 
(4,3%) 

2 
(8,7%) 

Ansvariga politiker och 
tjänstemän i landstinget 
(N=23) 

– 2 
(8,7%) 

15 
(65,2%) 

2 
(8,7%) 

1 
(4,3%) 

3 
(13%) 

Professionella inom 
landstinget (N=23) 

– 2 
(8,7%) 

6 
(26,1%) 

3 
(13%) 

– 12 
(52,2%) 

Professionella inom – 2 8 2 – 11 
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kommunen (N=23) (8,7%) (34,8%) (8,7%) (47,8%) 

 
De flesta uppger att ansvariga och praktiker i allmänhet visat en positiv inställning till 
de åtaganden som redovisas i regionens avsiktsförklaring. Relativt många svarar att 
de inte vet vilken inställning ansvariga och praktiker har till de åtaganden som 
redovisas i regionens avsiktsförklaring. 
 
Tabell 20 Innehåller avsiktsförklaringarna konkreta insatser för att: 
 Ja Nej Vet ej 

a) Försörja länet/regionen med ett praktiskt verksamhetsstöd 
(N=23) 

18 
(78,3%) 

5 
(21,7%) 

– 

b) Skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela 
socialtjänsten (N=23) 

21 
(91,3%) 

2 
(8,7%) 

– 

c) Vara en arena för lokala och regionala politiska 
prioriteringar och strategier för det SKL i sina målsättningar 
benämner som välfärdsområdet (N=23) 

21 
(91,3%) 

1 
(4,3%) 

1 
(4,3%) 

 
En klar majoritet svarar att avsiktsförklaringarna innehåller konkreta insatser för att, 
försörja länet/regionen med ett praktiskt verksamhetsstöd, skapa förutsättningar för 
en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten, vara en arena för regional politiska 
prioriteringar och strategier på välfärdsområdet 
 
Tabell 21 Vilka insatser har gjorts för att förankra avsiktsförklaringen 
innan den skickades in till SKL? 
 Informa-

tionsmöte 
med 

diskussion 

Skriftlig 
information 

Annat Inga 
insatser 

Vet ej 

FoU-ansvariga inom 
Regionförbundet 
(N=23) 

15 
(65,2%) 

5 
(21,7%) 

1 
(4,3%) 

– 2 
(8,7%) 

Ansvariga politiker och 
tjänstemän i större 
kommuner (N=23) 

19 
(82,6%) 

2 
(8,7%) 

– 1 
(4,3%) 

1 
(4,3%) 

Ansvariga politiker och 
tjänstemän i mindre 
kommuner (N=23) 

19 
(82,6%) 

2 
(8,7%) 

– 1 
(4,3%) 

1 
(4,3%) 

Ansvariga politiker och 
tjänstemän i landstinget 
(N=23) 

13 
(56,5%) 

5 
(21,7%) 

– – 5 
(21,7%) 

Professionella inom 
landstinget (N=23) 

10 
(43,5%) 

2 
(8,7%) 

– 7 
(30,4%) 

4 
(17,4%) 

Professionella inom 
kommunen (N=23) 

12 
(52,5%) 

1 
(4,3%) 

1 
(4,3%) 

7 
(30,4%) 

2 
(8,7%) 

 
För att förankra avsiktsförklaringarna innan den skickades till SKL har man 
gentemot de flesta aktörerna anordnat informationsmöten med diskussion, och i 
andra hand förmedlat skriftlig information. Men gentemot professionella i landsting 
och kommun har man i en tredjedel av fallen inte gjort några förankringsinsatser 
alls.  
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Om du svarat ”Annat” på föregående fråga, beskriv vilken annan insats 
som gjorts. 
 
Exempel på utsagor om vilka andra insatser som gjorts  
Inom förvaltningschefsträffar/avdelningschefsträffar har arbetet med avsiktsförklaringarna 
förankrats. 

Dokumentet skickades till landstingsstyrelsen för beslut huruvida de står bakom 
avsiktsförklaringen. 

Har haft informationsmöten, skriftlig information, information och diskussioner med chefer. 
Politiker har i huvudsak fått muntlig information.  

 
Tabell 22 Hur bedömer du den politiska förankringen i regionen av 
avsiktsförklaringen?  
 Antal Procent 

Väl förankrad 5 21,7 

Delvis förankrad 12 52,2 

Svagt förankrad 4 17,4 

Inte alls förankrad 2 8,7 

Vet ej  – – 

Totalt 23 100 

 
Drygt hälften bedömer att avsiktsförklaringen delvis är politiskt förankrad. En 
femtedel bedömer att avsiktsförklaringen är väl politiskt förankrad. 
 
Tabell 23 Hur väl anser du att följande påståenden stämmer? 
 Helt Delvis Inte alls 

Avsiktsförklaringarna har fungerat som en injektion i det 
regionala stödstruktursarbetet. (N=22) 

9 
(40,9%) 

13 
(59,1%) 

– 

Det har skett ett omfattande förankringsarbete FÖRE 
avsiktsförklaringarna. (N=23) 

3 
(13%) 

13 
(56,5%) 

7 
(30,4%) 

Det har skett ett omfattande förankringsarbete EFTER 
avsiktsförklaringarna. (N=23) 

4 
(17,4%) 

16 
(69,6%) 

3 
(13%) 

Avsiktsförklaringarna har utarbetats för att regionen måste 
anpassa sig till ett nytt sätt att fördela FoU-medel. (N=23) 

5 
(21,7%) 

6 
(26,1%) 

12 
(52,2%) 

Befintliga organ och nätverk har stärkts i arbetet med EBP. 
(N=22) 

3 
(13,6%) 

17 
(77,3%) 

2 
(9,1%) 

Nya organ/nätverk har skapats eller är på gång att skapas för 
EBP. (N=22) 

5 
(22,7%) 

8 
(36,4%) 

9 
(40,9%) 

 
De flesta anser att det helt eller delvis stämmer att: 
- avsiktsförklaringarna har fungerat som en injektion i det regionala 
stödstrukturarbetet 
- det har skett ett omfattande förankringsarbetet FÖRE avsiktsförklaringarna 
- det har skett ett omfattande förankringsarbetet EFTER avsiktsförklaringarna 
- befintliga nätverk har stärkts i arbetet med EBP 
 
Omkring hälften instämmer helt eller delvis i att: 
- avsiktsförklaringarna har utarbetats för att regionen måste anpassa sig till ett nytt 
sätt att fördela FoU-medel 
- nya organ/nätverk har skapats eller är på gång att skapas för EBP 



 33 

6.3 Regionala aktörers bild av pilotprojektet 

I det här avsnittet redovisas uppfattningar om och attityder till pilotprojektet. 
 
Tabell 24 Hur har syftet med pilotprojektet i allmänhet uppfattats av 
aktörer som deltar i arbetet med stödstrukturerna? 
 Antal Procent 

Otydligt 10 43,5 

Klart 7 30,4 

Olika uppfattningar 4 17,4 

Vet ej 2 8,7 

Totalt 23 100 

 
Nästan hälften svarar att aktörer som arbetar med stödstrukturerna uppfattar syftet 
med pilotprojektet som otydligt, ungefär en tredjedel anser att det uppfattats som 
klart. Ungefär en fjärdedel av respondenterna har angett att det finns olika 
uppfattningar eller att de inte vet hur syftet uppfattats. 
 
Om du svarat ”Otydligt eller ”Olika uppfattningar” ange vilka aktörer 
som har uttryckt att syftet är otydligt 
Svaren på den här frågan är inte entydiga i den meningen att man enbart angett vilka 
aktörer som uttryckt att syftet är otydligt. Lika ofta har anledningar till varför syftet 
varit otydligt angetts. Eftersom det bedömts vara värdefullt för projektledningen att 
ta del av sådana uppgifter har några typiska sådana beskrivningar tagits med.  
 
Exempel på aktörer som ansett att syftet med pilotprojektet varit 
otydligt 
Region x, Kommunförbund x, enskilda personer bland samtliga aktörer, handläggare i 
kommunförbundet, förtroendevalda, chefstjänstemän, övriga medarbetare, förvaltningschef 
inom kommuner och landsting FoU 

Exempel på utsagor om anledningar till att syftet med pilotprojektet 
varit otydligt 
Det har varit en viss otydlighet från SKLs sida att få ihop allt i ett sammanhang med 
stödstrukturerna och olika stimulanspengar inom äldreområdet. Har varit svårt att 
kommunicera vidare. 

Otydligt från SKL om strukturen ska omfatta hela socialtjänsten inkl. HSL eller begränsas till 
statens satsning på en god äldrevård. 

Oklara besked, och olika namn under arbetets gång har försvårat att nå ut med frågan. Men 
syftet klarnade med tiden. 

Fortfarande svajigt i samordningen mellan programmen från SKL-nivån hur det ska hänga 
ihop. Det har varit en pedagogisk utmaning att försöka förklara för våra politiker på olika 
nivåer, verksamhetschefer, socialtjänst och vårdgrannar inom Hälso- och sjukvården, hur vår 
utvecklingsledare inom äldreområdet ska kunna användas i ett långsiktigt strukturellt arbete. 

 
Bland de som svarat att syftet uppfattats som otydligt framkommer bl.a. bristande 
kommunikation, bristande koordination mellan olika myndigheter, personer och 
satsningar, otydlighet från SKL rörande utformning, omfattning och sammanhang.  
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Tabell 25 Vilken inställning har olika aktörer i allmänhet uttryckt 
angående PILOTPROJEKTETS SYFTE?  
 Negativ Varken 

negativ 
eller 

positiv 

Positiv Olika 
uppfatt-
ningar 

Ingen Vet ej 

FoU-ansvariga inom 
Regionförbunden (N=22) 

– – 19 
(86,4%) 

1 
(4,5%) 

– 2 
(9,1%) 

Ansvariga politiker och 
tjänstemän i större 
kommuner (N=23) 

– 2 
(8,7%) 

15 
(65,2%) 

2 
(8,7%) 

1 
(4,3%) 

3 
(13%) 

Ansvariga politiker och 
tjänstemän i mindre 
kommuner (N=23) 

– 3 
(13%) 

14 
(60,9%) 

1 
(4,3%) 

1 
(4,3%) 

4 
(17,4%) 

Ansvariga politiker och 
tjänstemän i landstinget 
(N=23) 

1 
(4,3%) 

2 
(8,7%) 

14 
(60,9%) 

1 
(4,3%) 

– 5 
(21,7%) 

Professionella inom 
landstinget (N=23) 

– 1 
(4,3%) 

9 
(39,1%) 

2 
(8,7%) 

1 
(4,3%) 

10 
(43,5%) 

Professionella inom 
kommunen (N=23) 

– 1 
(4,3%) 

12 
(52,2%) 

2 
(8,7%) 

– 8 
(34,8%) 

 
De flesta uppger att de olika aktörerna i allmänhet uttryckt en positiv inställning till 
pilotprojektets syfte. Relativt många svarar även att de inte vet vilken inställning 
aktörerna har till pilotprojektets syfte.  
 
Om det finns invändningar mot pilotprojektets syfte. Beskriv nedan vad 
dessa invändningar går ut på. 
 
Exempel på utsagor om invändningar mot pilotprojektets syfte 
Otydlighet om hur det hänger ihop med andra satsningar, det sammanlagda projektet, 
Program för en god ÄO + insatser för multisjuka äldre. 

Det har funnits oklarhet om vad de 600 000 ska användas till. 

Diskussioner har förts om SKLs roll i arbetet. SKL blir ett statligt verktyg och styrande genom 
avsiktsförklaringar. Tveksamt om SKL på detta sätt är ett verktyg för kommunerna. Tanken 
är väl att SKL ska fånga medlemskommunernas önskemål. Å andra sidan finns det inte några 
invändningar mot EBP. 

De invändningar som funnits har berott på missuppfattningar om vad det hela handlat om – 
okunskap helt enkelt! 

Det har inte varit möjligt att under denna korta tidsperiod få förankring ut i verksamheten, 
som man skulle ha velat. 
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6.4 Sammanfattning av enkätundersökningen 

 

Sammanfattningsvis ger de regionala aktörerna en bild av att förutsättningarna 
för pilotprojektet och stödstruktursarbetet är relativt goda.  

De negativa erfarenheter och farhågor som fr.a. avspeglas i enkätsvaren handlar 
om: a) upplevelser av att satsningarna haft oklara utgångspunkter samt otydlig 
kommunikation från SKL, b) viss tveksamhet rörande satsningarnas syften och 
målsättningar, c) samordningsproblem mellan myndigheter, verksamheter, nya 
och befintliga organ och nätverk, d) bitvis en svag förankring av 
stödstruktursarbetet gentemot professionella i landsting och kommuner. 

 
Vid det fortsatta stödstruktursarbetet är det viktigt att: 
- ta hänsyn till att förutsättningarna i stor utsträckning varierar i de olika 
regionerna/länen. I vissa fall är det frågan om ”varmstart” med en ganska 
omfattande och inkörd befintlig struktur, i andra fall handlar det om ”kallstart” då 
stödstrukturer är under uppbyggnad.  

- beakta att förändringen kan ta lång tid då förändringsarbetet är komplext och 
många personer och organisationer är involverade 

- SKL är tydlig i sin kommunikation rörande satsningarnas syften, målsättningar, 
resurser och långsiktighet. Dessutom är det viktigt att SKL är tydlig med hur det 
pågående stödstruktursarbetet förhåller sig till andra näraliggande satsningar och 
program. 

- i högre utsträckning involvera praktiker/professionella och brukare i arbetet med 
och förankring av stödstruktursarbetet 

- diskutera balansen mellan de tre benen i EBP. I dagsläget tycks befintliga 
organ/nätverk i högre grad fokusera på Professionens expertis jämfört med 
Brukarnas erfarenheter och önskemål. 

 
När det gäller befintliga stödstrukturer tyder resultaten från enkäten 
på att: 

• alla regioner har någon form av befintliga stödstrukturer som arbetar med att 
tillämpa/främja kunskapsanvändning/-utveckling inom hela eller delar av 
socialtjänsten. Organen/nätverken arbetar i något högre grad med att tillvarata 
professionellas erfarenheter jämfört med att tillvarata brukarnas erfarenheter och 
önskemål.  

• omfattningen på organ/nätverk varierar väsentligt (mellan 0 och fler än 10). Det 
finns även en relativt stor variation i vad som anges som organ/nätverk (t.ex. FoU-
enhet, Projekt, Utvecklingsråd, Universitet). 

• de flesta organ/nätverk används i första hand för att främja tillämpningen av 
Professionens expertis, i andra hand Bästa tillgängliga vetenskaplig kunskap, och i 
tredje hand Brukarnas erfarenheter och önskemål. I många regioner används flera 
organ/nätverk för en kombination av alla tre alternativ. 

• de flesta organ/nätverk arbetar i ungefär lika stor utsträckning för att Stödja 
utbildning, övning och ge tillgång till forskningsinformation, för att Tillvarata 
forskningsresultat, medverka i forsknings- och utvecklingsarbete och 
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kunskapsutveckling, samt för att Bygga in forskningsresultat i strukturer, system 
arbetssätt, rutiner och riktlinjer. I relativt många regioner arbetar organ/nätverk för 
en kombination av samtliga alternativ. 

• de flesta organ/nätverk riktar sig i första hand till Praktiker, i andra hand till 
Organisationer/enheter och i tredje hand till Beslutsfattare. I relativt många 
regioner riktar sig organ/nätverk till en kombination av samtliga kategorier. 

• i nästan alla regioner används något eller några organ/nätverk redan idag för att 
implementera nationella riktlinjer och/eller evidensbaserade metoder. 
Erfarenheterna av detta beskrivs i huvudsak som positiva, men här nämns även 
erfarenheter som tidsbrist och samarbetsproblem.  

• fler än hälften av regionerna ger exempel på satsningar/projekt, utöver 
pilotprojektet, som uppfattas ha betydelse för EBP och stödstruktursarbetet. Det 
finns en stor variation när det gäller vad som anges som andra satsningar/projekt 
som har betydelse för pilotprojektet (t.ex. öppna jämförelser, forskningscirkel, FoU-
ombud, kontakter med högskoleutbildningar, implementering av riktlinjer). 
 
När det gäller inställning till och förankring av stödstruktursarbetet 
tyder resultaten från enkäten på att: 
• drygt en tredjedel av aktörerna uppfattar målen för stödstrukturerna som Klara, 
ungefär en fjärdel uppfattar dem som Otydliga, och lika många har Olika 
uppfattningar.  Personer som uttryckt att målen är otydliga anges finnas i samtliga 
aktörskategorier. 

• inställningen till målen för de regionala stödstrukturerna bland de flesta aktörer är 
positiv, men i ganska många regioner är det oklart vilken inställning olika aktörer har 
till regionala stödstrukturer (fr.a. professionella inom landsting och kommun).  

• ganska många aktörer uppges känna till hur SKL definierar EBP. Flera är positiva 
till den definitionen, några anser att den är ofullständig, och några anser att det inte 
är SKLs sak att definiera EBP.   

• flera aktörer i princip är positiva till satsningen på regionala strukturer för 
kunskapsutveckling, samtidigt finns viss kritik mot hur satsningen har sjösatts och 
processen initialt hanterats av SKL. Bland annat har det handlat om upplevelser av 
otydlighet (rörande syfte, mål, begrepp) och osäkerhet (rörande resurser, 
långsiktighet, tidsplan). 

 
När det gäller inställning till, arbetet med och förankring av regionala 
avsiktsförklaringar tyder resultaten från enkäten på att: 
• inställningen till arbetet med att utveckla regionala avsiktsförklaringar bland de 
flesta aktörer är positiv, men i flera regioner är det oklart vilken inställning olika 
aktörer har till det arbetet (fr.a. professionella inom landsting och kommun). 

• i arbetet med att utveckla regionernas avsiktsförklaringar har FoU-ansvariga inom 
regionförbunden varit mest delaktiga och Professionella inom landsting och 
kommuner varit minst delaktiga. 

• inställningen till de åtaganden som redovisas i regionala avsiktsförklaringar 
bland de flesta aktörer är positiv, men i ganska många regioner är det oklart vilken 
inställning professionella inom landsting och kommun har till dessa åtaganden. 

• avsiktsförklaringarna i de flesta fall innehåller konkreta insatser för att försörja 
länet/regionen med ett praktiskt verksamhetsstöd; skapa förutsättningar för en 
evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten; samt att vara en arena för regional 
politiska prioriteringar och strategier på välfärdsområdet. 
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• de insatser som gjorts för att förankra avsiktsförklaringarna innan den skickades till 
SKL gentemot de flesta aktörer skett via informationsmöten med diskussion, och i 
andra hand förmedlat skriftlig information. Men gentemot professionella i landsting 
och kommun har man i nästan en tredjedel av regionerna inte gjort några 
förankringsinsatser alls. 

• att avsiktsförklaringen i drygt hälften av regionerna är delvis politiskt förankrad, 
och i ungefär en femtedel av regionerna väl politiskt förankrad.  

• att de flesta anser att det helt eller delvis stämmer att avsiktsförklaringarna har 
fungerat som en injektion i det regionala stödstrukturarbetet; att det har skett ett 
omfattande förankringsarbetet FÖRE avsiktsförklaringarna; att det har skett ett 
omfattande förankringsarbetet EFTER avsiktsförklaringarna; att befintliga nätverk 
har stärkts i arbetet med EBP. 

• att omkring hälften helt eller delvis instämmer i att avsiktsförklaringarna har 
utarbetats för att regionen måste anpassa sig till ett nytt sätt att fördela FoU-medel; 
att nya organ/nätverk har skapats eller är på gång att skapas för EBP. 

 
När det gäller pilotprojektet tyder resultaten från enkäten på att: 
• syftet med pilotprojektets uppfattas i närmare hälften av regionerna vara otydligt, 
men i nästan en tredjedel av regionerna uppfattas syftet vara klart. Personer som 
uttryckt att syftet är otydligt anges finnas i samtliga aktörskategorier. Trots det 
uppfattas syftet ändå i allmänhet positivt. Men i relativt många regioner är det oklart 
vilken inställning olika aktörer har till pilotprojektets syfte (fr.a. professionella inom 
landsting och kommun). 
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7. SAMMANFATTNING  
Bakgrunden till pilotprojektet är Wigzells utredning (SOU 2008:18) som varit 
vägledande för att främja evidensbaserad praktik inom hela socialtjänsten. 
Pilotprojektet ingår i Programmet för en god äldreomsorg (PGÄ, 2009) som syftar till 
att stödja kommuner och landsting i att säkerställa en god vård och omsorg för äldre, 
vilket innebär att den ska vara evidensbaserad och hålla hög kvalitet (ibid). Samtidigt 
är pilotprojektet en del av SKLs och regeringens plattformsarbete för en 
evidensbaserad praktik inom socialtjänsten (ÖK, 2009; 2010) och ingår därmed i ett 
program- och omställningsarbete som berör flera pågående satsningar och processer.  
  
Pilotprojektets första år har präglats av att regeringen och SKL inlett ett närmare 
samarbete kring EBP inom socialtjänsten. Att ställa om från en praktik som 
kännetecknas av kortsiktiga, projektbaserade kunskapssatsningar till att bygga 
strukturer som långsiktigt främjar en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten har 
skett genom att först utreda och identifiera problemen och därefter utveckla en 
plattform och olika programinsatser. Förutom ett ekonomiskt startbidrag till att 
utveckla avsiktsförklaringar (600 000/region) för att få igång stödstrukturarbetet har 
regeringen och SKL skickat signaler om en ny (evidensbaserad) kunskapsstyrning och 
att nya villkor för statens stöd till kunskapsutveckling kommer att införas.  
 
Utmaningen har under det första året varit att vinna gehör för omställningsarbetet 
bland aktörer inom befintliga FoU-strukturer och nätverk. SKLs plattformsarbete, 
som har löpt parallellt med pilotprojektet, fick en fastare och tydligare inriktning 
efter den andra överenskommelsen mellan SKL och regeringen i juni (ÖK 2010), 
vilket bidragit till att ge stadga åt omställningsarbetet. Vår enkätstudie tyder på att 
SKL delvis har lyckats med att få med aktörerna i dagens FoU-strukturer på den nya 
kursen under första året. 
 
I förstudien har vi undersökt förutsättningarna för pilotprojektet och det regionala 
stödstrukturarbetet i samband med att projektet sjösattes under 2010. Pilotprojektets 
egen rapport (SKL, 2010b) och UCERs förstudie pekar i samma riktning. 
Förutsättningarna för stödstrukturarbetet skiljer sig mellan olika regioner. Även om 
landets 21 regioner (24 om man räknar Västra Götalands fyra regioner) har kommit 
olika långt i att bygga regionala stödstrukturer, och därmed startar från olika 
utgångspunkter (när pilotprojektet sjösattes), finns det ingen region där det inte 
pågår ett kunskapsutvecklingsarbete och där det inte finns några stödstrukturer att 
bygga vidare på.  
 
Förstudiens resultat när det gäller regionernas förutsättningar och utgångsläget för 
pilotprojektet är sammanfattningsvis: 
 

1. Det finns en viss oklarhet om vad SKL avser med EBP inom socialtjänsten och 
hur EBP ska realiseras i praktiken. 

Detta beror bland annat på att begreppet EBP är mångtydigt och att EBP används på 
lite olika sätt. I överenskommelsen mellan regeringen och SKL (ÖK 2010) har 
parterna enats om en definition av EBP och preciserat vad som avses med begreppet 
(jfr inledningen), men överenskommelsen öppnar för olika tolkningar av vad en 
sammanvägning av bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, professionell expertis 
och brukarnas erfarenheter (Projektplan, 2010:2; ÖK, 2010:2) innebär och därmed 
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hur sammanvägningen av de tre komponenterna i EBP kan realiseras i praktiken. 
Detta kan vara ett medvetet val som lämnar öppet för olika tolkningar och 
handlingsalternativ. 
 

2. Regionerna har kommit olika långt i att bygga regionala stödstrukturer och 
konkret arbeta för att främja EBP inom äldreområdet och socialtjänsten i stort. 

Det pågår ett mer eller mindre omfattande stödstrukturarbete för att främja 
kunskapsanvändning/-utveckling i samtliga regioner där en del av det som görs idag 
innehåller insatser och strukturer för EBP riktat mot äldreområdet. 
 

3. Åtta av tio regioner har någon form av beslutsfattarnätverk och lokal/regional 
forskningsenhet utöver högskola/universitet, samt strukturer för 
brukarmedverkan. En mindre del av dessa gäller äldreområdet.  

De större regionerna har som regel fler organ och nätverk i sina stödstrukturer och 
många olika aktörer som medverkar. Endast fem regioners beslutsfattarorgan 
respektive professionella nätverk gäller uttalat äldreområdet. Tre regioner, 
Stockholm, Kalmar och Göteborgsregionen, har också byggt upp nationella 
kompetenscentra på äldreområdet. 
 

4. Alla utom två regioner har uttalade mål i sina avsiktsförklaringar där 1/3 av 
regionerna har satt upp mål för att stärka den regionala nivån i stödstrukturen 
eller mål för att utveckla regionala insatser. 

Vanligast målen rör att utveckla samverkan mellan olika organisationer/organ och 
aktörer (2/3 av regionerna anger detta), att utveckla EBP och kvaliteten i vård och 
omsorg (1/2 av regionerna anger detta). Bara 1/3 av regionerna har satt upp som mål 
att stärka den regionala nivån i stödstrukturen eller mål för regionala insatser. Om de 
som arbetat med avsiktsförklaringarna har tagit detta för givet, eftersom det är ett 
syfte med pilotprojektet, har inte undersökts. Ett mindre antal regioner har satt upp 
mål som handlar om att förbättra uppföljning och utvärdering, att utveckla 
brukarperspektivet respektive mål för att fortsätta kartläggning av strukturer eller för 
att utveckla mål eller strategier för det fortsatta arbetet (ca 1/4 av regionerna). 

 

5. De regionala aktörerna ger via enkätstudien en bild av att förutsättningarna 
för pilotprojektet och stödstruktursarbetet är relativt goda.  

 
De negativa erfarenheter och farhågor som fr.a. avspeglas i enkätsvaren handlar om: 
a) upplevelser av att satsningarna haft oklara utgångspunkter samt otydlig 
kommunikation från SKL, b) viss tveksamhet rörande satsningarnas syften och 
målsättningar, c) samordningsproblem mellan myndigheter, verksamheter, nya och 
befintliga organ och nätverk, d) bitvis en svag förankring av stödstruktursarbetet 
gentemot professionella i landsting och kommuner. 
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APPENDIX: SACKETTS DEFINITION AV EVIDENSBASERAD MEDICIN 1996 OCH 2000 

 

Sackett‟s m fl definition av EBM 1997 
“Evidence based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current 
best evidence in making decisions about the care of individual patients. The practice 
of evidence based medicine means integrating individual clinical expertise with the 
best available external clinical evidence from systematic research. By individual 
clinical expertise we mean the proficiency and judgment that individual clinicians 
acquire through clinical experience and clinical practice. Increased expertise is 
reflected in many ways, but especially in more effective and efficient diagnosis and in 
the more thoughtful identification and compassionate use of individual patients 
predicaments, rights, and preferences in making clinical decisions about their care. 
By best available external clinical evidence we mean clinically relevant research, often 
from the basic sciences of medicine, but especially from patient centred clinical 
research into the accuracy and precision of diagnostic tests (including the clinical 
examination), the power of prognostic markers, and the efficacy and safety of 
therapeutic, rehabilitative, and preventive regimens. External clinical evidence both 
invalidates previously accepted diagnostic tests and treatments and replaces them 
with new ones that are more powerful, more accurate, more efficacious, and safer. 
Good doctors use both individual clinical expertise and the best available external 
evidence, and neither alone is enough. Without clinical expertise, practice risks 
becoming tyrannised by evidence, for even excellent external evidence may be 
inapplicable to or inappropriate for an individual patient. Without current best 
evidence, practice risks becoming rapidly out of date, to the detriment of patients.” 
(Sackett m fl 1996, sid 71-72) 
 
Sackett‟s m fl definition av EBM 2000: 
“Evidence-based medicine (EBM) is the integration of best research evidence with 
clinical expertise and patients values  

 By best research evidence we mean clinically relevant research, often from the 
basic sciences of medicine, but especially from patient-centered clinical 
research into the accuracy and precision of diagnostic tests (including the 
clinical examination), the power of diagnostic markers, and the efficacy and 
safety of therapeutic, rehabilitative, and preventive regimens. New evidence 
from clinical research both invalidates previously accepted diagnostic tests and 
treatments and replaces them with new ones that are more powerful, more 
accurate, more efficacious, and safer. 

 By clinical expertise we mean the ability to use our clinical skills and past 
experience to rapidly identify each patient‟s unique health state and diagnosis, 
their individual risks and benefits of potential interventions, and their 
personal values and expectations. 

 By patient values we mean the unique preferences, concerns and expectations 
each patient brings to clinical encounter and which must be integrated into 
clinical decisions if they are to serve the patient. 

 
When these three elements are integrated, clinicians and patients form a diagnostic 
and therapeutic alliance which optimizes clinical outcomes and quality of live.” 
(Sackett m fl 2000, sid 1) 
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BILAGA 1 ELEKTRONISK ENKÄT 
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BILAGA 2 LÄNENS/REGIONERNAS STÖDSTRUKTURER 2010 

Län/region Stödstrukturer Inriktning och verksamhet 
Blekinge 1. Ledningssamverkan vård- och 

omsorg (LSVO) 
Har på förvaltningsnivå det strategiska och samordnande uppdraget för 
intressebevakning och utveckling av länets hälso- och sjukvård samt omsorg. 

 2. Politisk samverkan vård- och 
omsorg (PSVO) 

Motsvarande funktion på politikernivå 

 3. Blekinge Kompetenscentrum 
(BKC) 

Har ett uppdrag att bedriva FoU, stödja evidensbaserad vård och omsorg, stödja 
kvalitets- och förbättringsarbete samt bedriva utbildning och kompetensutveckling. 
Har inom ramen för det länsövergripande FoU-avtalet tre inriktningar 
(äldrevård/omsorg, funktionshinder, psykiatri).  
Har uppdrag att stimulera en lokalt förankrad och praktikernära kunskapsutveckling 
inom större delen av länets socialtjänst.  
Ska hålla sig ajour med kunskaps- och metodutveckling och har därför utvecklat ett 
nätverk av kontakter med bl.a. universitet/högskolor samt nationella 
kompetenscentra. 

 4. FoU-råd Har det strategiska och långsiktiga ansvaret för FoU-verksamhet. 
 5. Verksamhetsråd Har en mer operativ roll i att bedriva det arbete som prioriteras av FoU-rådet. 
 6. Blekinge Tekniska Högskola 

(BTH) 
BTH bedriver utbildning inom vårdvetenskap, folkhälsovetenskap samt medicin. De 
bedriver också forskning inom relevanta områden 

Dalarna 1. Dalakommunerna Kommunerna är av stor vikt för att stödja den egna personalens kunskapsutveckling 
inom vård och omsorg. Deras utvecklingsarbete sker på många olika plan: utbildning, 
utvärderingar och uppföljningar av särskilda satsningar etc. 

 2. Region Dalarna Är ett kommunalförbund med Dalarnas 15 kommuner och Landstinget Dalarna som 
medlemmar. Nämnden för primär- kommunala frågor svarar bl.a. för 
intressebevakning, service och rådgivning till primär-kommunerna och bistår 
kommunerna i arbetet med att förverkliga den statliga styrningen inom vård- och 
omsorgsområdet. 

 3. Dalarnas forskningsråd DFR har Landstinget Dalarna som huvudman och är ett forskningsinstitut för den 
offentliga sektorn. Uppgifterna är att ta fram ny kunskap till nytta för aktörer som 
arbetar med äldrevård/äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Att göra 
existerande kunskap mer tillgänglig och att verka för att kunskap nyttiggörs. 
Uppföljning, utvärdering och implementering av kunskaper och erfarenheter från 
olika projekt är viktiga delar av arbetet. Det övergripande målet är att bidra till 
utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Arbetar med olika metoder för att nå detta 
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mål; forskningscirklar, utvecklings- och reflektions- grupper, projektskola, seminarier, 
konferenser etc. 

 4. Högskolan Dalarna Socialarbetarprogram, Sjuksköterskeprogram, forskning inom det sociala 
välfärdsområdet, fristående kurser, uppdragsutbildningar. Socialtjänstens Utveck-
lingscentrum är en enhet vid högskolan som har som syfte att utveckla arenor för 
samverkan mellan Högskolan och yrkeslivet på det sociala området. Arbetet är inriktat 
på uppbyggnad och utveckling av olika grund- och fortbildningar samt att fånga upp 
utbildningsbehov inom det sociala välfärdsområdet.  

 5. Landstinget Dalarna Centrum för Klinisk Forskning har till uppdrag att stödja patientnära, klinisk 
forskning inom medicins vetenskap och vårdvetenskap. Psykiatrins Utvecklingsenhet 
har ett länsövergripande ansvar för kvalitets- frågor, uppföljning, utvärdering och 
organisation av utbildningar på psykiatrins område. Forskningsenheten vid 
Rättspsykiatriska kliniken i Säter främjar lokal forsknings- och 
utvecklingsverksamhet. 

 5. Nätverk för länets socialchefer Ska kontinuerligt följa upp och utvärdera den regionala strukturens verksamhet. 
Gotland 1. Socialförvaltningen  Exempel på aktiviteter med fokus på kunskapsutveckling är att socialtjänsten arbetar 

med implementering av nationella riktlinjer för beroendeverksamheten och 
demensområdet tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt att alla 
avdelningar har kvalitetsforum med uppdrag att arbeta med specifika kvalitetsfrågor. 

 2. Hälso- och sjukvårds-
förvaltningen  

 

 3. Metodrådet  En regional funktion för evidensbaserad utvärdering av nya metoder och kunskaper 
inom vården.  

 4. Allmänmedicinska 
kunskapscentra  

Nätverk för att underlätta och stimulera personal inom vård och omsorg att bedriva 
forskning, utbildning och utvecklingsarbete med fokus på närsjukvård/närvård. 

 5. Samverkan Kvalitetsenheten 
Karolinska universitetssjukhuset 
och hälso- och sjukvårdsför-
valtningen Gotlands kommun 

Samverkan rörande frågor som avser utbildning, vårdutveckling och kvalitet 

 6. Ledningskontoret, 
Folkhälsoenheten  

Konkret samverkan har skett i arbetet med en kartläggning av nuläget när det gäller 
hälsofrämjande och förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården. 

 6. Vårdsamverkan Fyrbodal  Målet med Närsjukvård är att vara bäst på den vanliga vården och utgöra en mer 
planerad vård, och därmed minska behovet av akutvård på sjukhus samt ge tydlig 
information om Rätt Vårdnivå. 

 7. Närsjukvårdsgrupper  Driver och omsätter det lokala kunskapsutvecklingsarbetet inom äldreområdet 
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Gävleborg 1. FoU Välfärd  Erbjuder socialtjänsten i länets alla kommuner kompetens för utvärdering, forskning 
och utveckling. Har ett FoU-råd som har fått en allt tydligare roll som navet i 
samverkan på länsnivå inom vårdens och omsorgens FoU-frågor. Bedriver 
utbildningsinsatser i uppföljning/utvärdering riktade till alla länets kommuner, åtar 
sig uppdrag i form av utvärderingar eller utvecklingsarbeten, erbjuder handledning 
samt anordnar seminarier och konferenser på länsnivå 

 2. Högskolan i Gävle  Har socionomutbildning med praktikförlagd del i kommunerna. En representant för 
Högskolan ingår i FoU Välfärds FoU-råd. 

 3. Centrum för forskning och 
utveckling (CFUG)  

Är länsövergripande och handleder doktorander och verksamma forskare att 
evidensbasera patientarbetet. Vetenskapliga artiklar produceras av doktorander och 
det finns en tydlig koppling till landets universitet, främst Uppsala.  

 4. Landstingets organisation för 
lednings- och verksamhetsstöd 
(LOV)  

Innefattar en enhet med kompetens för ledning av projekt där stöd kan avropas. 

 5. Samhällsmedicin Gävleborg  Enhetens uppdrag innebär att på olika sätt inhämta och förmedla kunskap av 
betydelse för folkhälso- arbetet i länet oberoende av om detta sker inom landstingets 
hälso- och sjukvård eller inom primär-kommunal verksamhet. Kunskap inhämtas 
genom epidemiologis bevakning och kartläggning, utvärdering/kvalitetssäkring och 
omvärldsbevakning. Dessa kunskaper sammanställs och förs sedan ut med hjälp av 
olika stödjande aktiviteter. 

 6. Länsledning Närvård  Utarbetar förslag till nya GU och till revideringar av GU. Utarbetar förslag till nya och 
reviderade länsgemensamma handlingsplaner för GU. Prioriterar, initierar och 
organiserar aktiviteter i länsgemensamma handlingsplaner. Följer upp länsgemen-
samma handlingsplaner på aktivitetsnivå. Organiserar och följer arbetet i 
närvårdsgrupperna. Forum för aktuella länsgemensamma samverkansfrågor på 
tjänstemannanivå. 

 7. Nätverk Närvård  Tar initiativ till utarbetande av GU och revidering av GU. Tar initiativ till utarbetande 
och revidering av länsgemensamma handlingsplaner för GU. Formulerar mål och 
beslutar om länsgemensamma handlingsplaner för GU. Följer upp GU. Följer upp mål 
i länsgemensamma handlingsplaner för GU. Tar initiativ till utvärdering av 
gemensamma verksamheter. Följer arbetet i Styrgrupper Närvård. Forum för aktuella 
länsgemensamma samverkansfrågor på politisk nivå.  

Halland 1. Socialcentrum på Region 
Halland 

De handlägger alla förekommande socialtjänstfrågor på regional nivå samt har ett 
uppdrag att bedriva FoU-verksamhet inom socialtjänstens olika områden. 

 2. FoU inom socialtjänsten  
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 3. Landstinget Hallands FoU-
verksamhet 

 

 4. Regionalt nätverk bestående av 
länets pensionärsorganisationer 
(brukarmedverkan) 

 

 5. Nätverk för länets socialchefer  
Jämtland 1. Rådet för regional utveckling  Ett forum för strategiska regionala utvecklingsfrågor. Utgör politisk referensgrupp för 

det regionala tillväxtprogrammet. Medverkar i utarbetande av den regionala 
utvecklingsstrategin. Inriktningen är frågor av långsiktig och strategisk karaktär som 
främjar ökad hållbar tillväxt i regionen. 

 2. Sociala vård- och 
omsorgsgruppen (SVOM)  

Samverkansorgan för kommunernas socialtjänst och landstingets hälso- och sjukvård. 
En samverkansarena/kunskapsarena för gemensamma frågor. SVOM kan 
rekommendera kommunerna och landstinget att följa de beslut som tas. 

 3. Beredande tjänstemanna-
arenor  

Ska ha ett strategiskt och framåtriktat arbetssätt, ska arbeta utifrån upprättade 
verksamhetsplaner, ska följa upp att politiska beslut på kommun- landstingsnivå blir 
genomförda inom ramen för verksamhetsplanen, vara informationsorgan innan beslut 
fattas i frågor som kan leda till bättre samarbete och samordning samt om beslut i 
respektive organisation som kan ge konsekvenser för varandra, följa nationella 
förändringar och beslut som får påverkan på länets kommuner och landsting. 

 4. Sociala samrådsgruppen  Här hanteras informationsfrågor, kommunövergripande projekt, samordnings- och 
samverkansfrågor och samarbetsfrågor med andra huvudmän m.m. 

 5. Vård- och omsorgschefer  Här hanteras informationsfrågor, kommunövergripande projekt, samordnings- och 
samverkansfrågor och samarbetsfrågor med andra huvudmän m.m. 

 6. Individ- och 
familjeomsorgschefer  

Här hanteras informationsfrågor, kommunövergripande projekt, samordnings- och 
samverkansfrågor och samarbetsfrågor med andra huvudmän m.m. 

 7. Medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor  

Här hanteras informationsfrågor, kommunövergripande projekt, samordnings- och 
samverkansfrågor och samarbetsfrågor med andra huvudmän m.m. 

 8. LSS-/habiliteringsansvariga 
tjänstemän  

Här hanteras informationsfrågor, kommunövergripande projekt, samordnings- och 
samverkansfrågor och samarbetsfrågor med andra huvudmän m.m. 

 9. Äldres hälsa  En process som fick i uppdrag att kartlägga nuvarande vårdkedja och föreslå områden 
för förbättringar för målgruppen. 

 10. Länsutveckling av 
anhörigstöd  

Tillskapande av länsnätverk, införande av en samverkansrutin mellan landsting och 
kommun, förbättrad information, utökat samarbete med frivilligorganisationer samt 
implementering av planeringsinstrument för anhörigstöd för strukturerade 
anhörigsamtal. 
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 11. Berednings- och 
förankringsgruppen  

Syftet med gruppen är att nå konsensus i gemensamma områden samt övergripande 
information om vad som pågår i länet inom ramen för stimulandsmedel. 

 12. Förebyggande hembesök i 
Jämtlands län  

Ett område där man vill utveckla ett systematiskt uppsökande arbete bland äldre. 

 13. Nätverk LOV  Ett nätverk för att kunna delge varandra kvalitetskrav, utbildnings- behov, 
informationsmaterial etc. 

 14. FoU Jämt  En forsknings- och utvecklingsenhet. Verksamheten omfattar hela FoU- området av 
forskning, utvecklings- arbete, utvärdering och utbildning. Verksamheten bedrivs 
inom socialtjänst, LSS och kommunal hälso- och sjukvård. 

 15. Landstingets FoU-verk-
samhet  

Har epidemiologisk och statistisk kompetens med kunskap om och vana vid att 
analysera lokala hälso- och sjukvårdsdata och information ur lokala nationella hälso- 
och kvalitets- register. Utvärdering av interventioner är ett prioriterat arbete. 

 16. Mittuniversitetet Erbjuder ett stort antal program och kurser som är viktiga för en hållbar 
kunskapsutveckling i länet. 

 17. Vård- och omsorgscollege i 
Jämtlands län  

 

 18. Missbruks- och 
beroendevården  

 

 19. Våld i nära relationer  Ett projekt som arbetar med frågor om våld i nära relationer. Fokus ligger på barn som 
lever/har levt med familjevåld, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 
förtryck. Syftet är att öka samsyn och samverkan i dessa frågor samt att samordna och 
utveckla kompetensen och kunskapsbasen för länets individ- och familjeomsorg. 

 20. Koordinering med regionala 
IT-plattformar  

Har genomfört workshops. Teknisk infrastruktur, informationsstruktur och 
standarder samt befintliga IT-system hos kommunerna har kartlagts. 

 21. Tipping the Balance towards 
Primary Health Care  

Ett internationellt nätverk som arbetar med en brukarundersökning kring äldres 
livsvillkor och syn på service, vård och omsorg från kommuner och landsting. 

Jönköping 1. ”Seniordialog” En vision för arbetet är att tillsammans verka för ”Ett gott liv – hela livet”. Utgår från 
patientens/brukarens behov, samarbetar över organisations- och huvudmanna-
gränser, bemöter varandra med respekt och visar tillit, lär av varandra och tar tillvara 
varandras kompetenser. Ett gemensamt utvecklingsarbete pågår inom ex. områdena 
närståendestöd och patientinflytande, vårdplanering och gemensamt 
effektiviseringsarbete, äldre och läkemedel, utveckling av arbetssätten för att 
förebygga vårdskador, passion för livet.  

 2. Qulturum  En gemensam utvecklingsenhet för hälso- och sjukvården i länet. En organisatorisk 
enhet som arbetar på uppdrag av länets vård och omsorg och stödjer utvecklandet av 



 55 

processledning och förståelse. Arbetar med fem huvudområden: innovation av vård 
och omsorgstjänster, konsultationsstöd inom kvalitet och förbättringsarbeten, 
ledarskaps- och metodutveckling, utbildning och kompetensutveckling, utveckling av 
moderna utbildningsstöd. 

 3. Futurum  Har två huvudsakliga uppdrag: att stimulera och finansiera klinisk forskning och 
forskarutbildning inom landstinget samt att stimulera och underlätta för landstingets 
vård- enheter att erbjuda god verksamhets- förlagd utbildning för olika 
studentkategorier. 

 4. Primärkommunal 
utvecklingsplattform  

Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat stödja socialtjänstens 
kunskapsutveckling i Jönköpings län. Fokuserar dels på generella dels på riktade FoU-
aktiviteter. Generella FoU-aktiviteter avser att stärka kompetensen för 
förbättringsarbete i kommunerna. Årliga och återkommande aktiviteter genomförs för 
att främja, nyttiggöra och integrera forskning och utveckling inom den kommunala 
socialtjänsten. Riktade FoU-aktiviteter: mest sjuka äldre, barn och unga, utsatthet och 
arbete, psykiatri och missbruk. 

 5. Akademin för 
förbättringsarbete inom hälsa och 
välfärd  

Syftet är att utveckla och sprida ny kunskap, som bl.a. genom utbildningar leder till 
resultat i form av bättre hälsa och välfärd. Akademin syftar till att bidra till en ökad 
kunskap kring kvalitet och förbättringsarbete inom hälsa och välfärd. 

 6. IT-samverkansgrupp  Gruppens uppdrag är att följa utvecklingen inom området och föreslå prioriteringar 
Kalmar 1. Fokus Kalmar län FoU-enheten, forskning och kunskapsutveckling i socialtjänsten, bedriver FoU inom 

två huvudområden: Individ- och familjeomsorg samt Äldre- och personer med 
funktionsnedsättning. Ett tredje verksamhetsområde är anhörigfrågorna. Målet är att 
aktivt bidra till utveckling av socialtjänstens olika verksamheter, dess tjänster och till 
personalens kompetensutveckling. I arbetet använder man utvärderingsverkstad, 
lärande utvärdering, kvalitetsnätverk, forskningscirklar m.m.  

 2. Nationellt kompetenscentrum 
Anhöriga  

De ska samla in, strukturera och sprida kunskap, sammanställa utvärderingar och 
forskningsresultat, verka för att kunskapsutvecklingen ges en mera tillämpbar och 
praktisk inriktning, vara en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare samt 
fungera som ett nav i ett nationellt nätverk av FoU-verksamheter. Verksamheten ska 
bidra till en högre kvalitet och produktivitet i vården och omsorgen om äldre. 
Verksamheten bedrivs inom fyra områden: skapandet av lättillgängliga 
kunskapsöversikter på aktuella teman, kunskapsspridning och information via bl.a. en 
interaktiv webbsida, etablerandet av lärande regionala nätverk samt utvecklandet av 
internationella kontakter.  

 3. Landstingets FoU-kommitté Ska bevaka FoU-perspektivet på strategisk landstingsövergripande nivå genom att 
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samordna, stödja och vara pådrivande för forskning, utveckling och utbildning samt 
rådgivande och utgöra remissinstans.  

 4. Folkhälsocentrum Landstingets kompetens- och resurscenter för folkhälsa, epidemiologi och 
miljömedicin. Fokus är på goda uppväxtvillkor, god hälsa för den vuxna befolkningen 
samt en god hälsa när man åldras. 

 5. Nyckeln Kurscenter Egenvårdskurser som syftar till att stärka egenmakten och en ökad livskvalitet för 
personer med långvariga sjukdomar.  

 6. Äldrecentrum Sydost   Utvecklingsarbete mot en salutogen omsorg och vård för de mest sjuka äldre och dess 
anhöriga 

Kronoberg 1. Regionförbundet södra 
Småland 

Här finns ett presidienätverk vars konferenser utgör forum för dialog och syftar till 
utveckling och ökade kunskaper inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Här 
diskuteras bl. a. öppna jämförelser, kvalitets- och ledningsfrågor 

 2. Regionförbundets 
välfärdsberedning 

Beredande organ till regionförbundets styrelse. 

 3. Landstingets politiska ledning  
 4. Kommunernas politiska 

ledning 
 

 5. Chefsnätverk för socialtjänst 
och hälso- och sjukvård 

 

 6. Nätverk utifrån områden  
 7. Landstinget Kronobergs 

tjänstemannaorganisation 
 

 8. Kommunernas tjänste- 
mannaorganisationer 

 

 9. FoU Kronoberg Målet med verksamheten är att bidra till ökade förutsättningar för en evidensbaserad 
praktik inom såväl äldreområdet och socialtjänsten i sin helhet som inom hälso- och 
sjukvården. Ska bedriva forskning, vara praktiskt verksamhetsstöd genom att stödja 
utvecklingsarbetet, hantera projektmedel och vara en mötesplats med mera.  

 10. Linnéuniversitetet Utbildning och forskning 
 11. Idé- och Kunskapscentrum En ideell samordningsorganisation för hela den samlade handikapprörelsen. 
 12. Verksamhetsråd  För områdena äldre, arbete och försörjning och folkhälsa. Fungerar som mötesplats 

mellan praktik och forskning. 
Norrbotten 1. Samverkansmöten  Den politiska samverkan mellan landstingsråd och kommunalråd, landstingsstyrelsen 

och kommunstyrelsernas au, länets socialnämndsordföranden och landstingsråd och 
tre kommunpolitiker. De förtroendevalda har ett länsansvar för strategiska 
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länsövergripande utvecklings- och samverkansfrågor 
 2. Kommunförbundet Norrbotten  Har ett samordningsansvar för kommunerna 
 3. Länsstyrgrupp  En samverkansgrupp mellan länets kommuner och landstinget. Gruppen tar initiativ 

till och fungerar som styrgrupp för alla arbetsgrupper med gemensamma frågor. De 
fastställer länsövergripande överenskommelser och rekommendationer.  

 4. Samverkanskonferens   
 5. Arbetsgrupp för 

samverkansriktlinjer och 
samordnad individuell plan  

 

 6. Arbetsgrupp för IT inom vård 
och omsorg  

 

 7. Arbetsgrupp för psykiatri, 
socialtjänst, beroende-
problematik  

 

 8. Norrbottens folkhälsopolitiska 
råd  

 

 9. Socialberedningen + 2 
landstingsråd  

 

 10. FoU Norrbotten  Arbetet ska utgöra ett stöd för kommunerna i deras uppdrag att säkra social-, 
omsorgs- och vårdkvalitet. Särskilt angeläget är att utveckla kunskap som leder till att 
människor i behov av omsorg och vård får ett gott liv, att öka arbetstillfredsställelsen 
bland personal samt att stimulera till samverkan mellan samhällets olika institutioner 
och yrkesgrupper 

 11. Landstingets FoU-enhet  Uppgiften är att vara en övergripande och samordnande funktion för landstingets 
verksamhet 

 12. Luleå Tekniska Universitet  Universiteten har ansvar att utveckla och tillhandahålla god grundutbildning med 
ämneskunskaper såväl som grundläggande kunskaper om evidensbaserad praktik. 
Praktiknära forskning och utvecklingsarbete är ett gemensamt ansvar för universitet 
och huvudmännen. 
 
Ska tillhandahålla fortbildning, fristående kurser på avancerad nivå inom 
huvudmännens ämnesområden. 
Samarbete kring verksamhetsförlagd utbildning och kring C- och D-uppsatser. 
Utbildnings- och utvecklingsfrågor. 

 13. Umeå universitet  Se ovan. Samarbete kring verksamhetsförlagd utbildning inom socionomutbildningen, 
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dels kring C- och D-uppsatser. 
 14. ”Kunskap till praktik”  Utvecklingsarbete 
 15. ”Barnens Bästa i Centrum i 

Norrbotten ” 
Utvecklingsarbete 

Skåne 1. FoU Skåne  Har fokus på välfärdsfrågor i vid mening. 
 2. FoU Malmö  Har fokus på välfärdsfrågor inom Malmö stad. 
 3. Migrationens Utmaningar 

inom hälsa, omsorg och vård  
Ett forskningssamarbete mellan Region Skåne, Malmö högskola och FoU Malmö. 

 4. Regional plattform för en 
evidensbaserad närsjuk-
vårdsforskning  

 

 5. Vårdalinstitutet  Ett komplement till FoU Skåne där den praktikernära vardagsforskningen 
kompletteras av långsiktiga tvärvetenskapliga forskningsinsatser. 

 6. SIKTA-projektet  Ska ge stöd för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och 
beroendevård. 

 7. Avdelning för forskning och 
utveckling inom Region Skåne  

 

 8. Utvecklingscentrum inom 
Region Skåne  

 

 9. FoU-enheter inom ramen för 
sjukhusen  

 

 10. Närsjukvårdsplattformen   
 11. FoU-verksamheter inom 

psykiatri och habilitering  
 

 12. Centrum för primär-
vårdsforskning  

 

 13. Universitet och högskolor  Medicinsk forskning, utveckling och utbildning. 
Stockholm 1. Stockholms Universitet, t.ex. 

Institutionen för socialt arbete 
Utbildning/fortbildning och forskning (1-8) 

 2. Karolinska Institutet, t.ex. 
Institutionen för neurobiologi, 
vårdvetenskap och samhälle 
(NVS) 

 

 3. Ersta-Sköndal högskola  
 4. Röda Korsets  
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sjuksköterskehögskola 
 5. Sophiahemmets 

sjuksköterskehögskola 
 

 6. Ericastiftelsen  
 7. KTH  
 8. Södertörns högskola.  

 9. FoUU TioHundra  Inriktning mot all verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst 
 10. FoU Nordost  Inriktning mot individ- och familjeomsorg. 

 11. FoU Seniorium Inriktning mot äldreomsorg/vård. 
 12. FoU Nordväst  Inriktning mot individ- och familjeomsorg och funktionshinderomsorg 
 13. FoU Äldre Norr  Inriktning mot äldreomsorg/vård. 
 14. Stiftelsen Stockholms läns 

Äldrecentrum 

Inriktning mot äldreomsorg/vård och folkhälsa, bildar tillsammans med KI/SU-ägda 
Aging Research Center och Svenskt demenscentrum Äldreforskningens hus 

 15. FoU Preventionscentrum   
 16. Nestor FoU-center Inriktning mot äldreomsorg/vård. 
 17. FoU Södertörn  Inriktning mot individ- och familjeomsorg och funktionshinderomsorg 
 18. Centrum för allmänmedicin 

(CeFAM) 
 

 19. Centrum för psykiatri och 
beroendevård 

 

 20. Medicinskt kunskaps-
centrum inom landstings-
styrelsens förvaltning  

Med sakkunnigstruktur och läkemedelskommitté. 

 21. USK AB  (Stockholms stad)  
 22. FoU-enheten vid Stockholms 

sjukhem 
 

 23. Silviahemmet.  
 24. Karolinska 

folkhälsoakademin 
Ett samverkansprojekt mellan landstinget och KI, som bl.a. övertagit den roll Centrum 
för folkhälsa tidigare hade inom landstinget. 

 25. Projektet Kunskapslotsen Ett projekt inom Akademiskt Forum vars syfte är att utgöra en ”lotsfunktion” mellan 
akademi och praktik. 

 26. Ett projekt inom ramen för 
samverkan KI och Stockholms 
stad, förlagt till Stureby sjukhem 

Studenter från KI/NVS (sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster) ska få 
kommunal praktik, och forskning ska kunna möta praktik, t.ex. i arbetet med att 
implementera riktlinjerna för god demensvård. 



 60 

– Karolinska Institutet (NVS) 
 27. Kravmärkt yrkesroll En modell för att identifiera kompetens och kompetensbrister hos äldreomsorgens 

personal som underlag för kompetensutveckling. 
 28. Vård- och omsorgscollege En modell för att utveckla utbildningen för personal inom äldre- och funktionshinder-

omsorg. 
 29. Kunskap till Praktik Ett nationellt projekt för att främja en kunskapsbaserad missbrukarvård 

 30. Carpe  Ett kompetensstödsprojekt inom funktionshinderomsorgen. 

 31. SpråkSam Ett projekt för att utveckla former för språkinlärning och språkstödjande arbetsplatser 
inom äldreomsorgen. 

 32. Äldreliv Ett nystartat projekt i nordost för att stödja utvecklingen av äldreomsorgen. 

Södermanland 1. FoU i Sörmland  En länsgemensam resurs för alla Sörmlands kommuner och landstingets olika 
verksamheter för äldre samt vuxna med funktionsnedsättning. Ser som sin främsta 
uppgift att vara en länk mellan forskning och utvecklingsarbete samt att stärka 
sambandet mellan teori och praktik. 

 2. Samråd vård, omsorg inklusive 
hälsa i Sörmland (SOVIS)  

Uppdraget är frågor rörande grupperna äldre och funktionshindrade i vid bemärkelse. 

 3. Närvårdsutveckling i Sörmland Är ett samarbete mellan kommuner och landsting för att uppnå bra resultat när det 
gäller vård och omsorg till personer med sammansatta och omfattande behov. 

 4. Länsstyrgrupp Gruppen består av kommunernas socialchefer alt vård- och omsorgschefer, 
divisionschefen för närvård och landstingets tre närvårdskoordinatorer och träffas tre 
gånger per år. 

 5. Mötesplatser På länsdelsnivå och kommunnivå hittas de praktiska lösningarna för det gemensamma 
vardagsarbetet genom fasta mötesplatser för ansvariga chefer inom de områden där 
samarbete är viktigt; barn, psykiatri, äldre och funktionshinderfrågor. 

 6. IT-forum Sörmland  En etablerad samverkan inom IT-området. 
Uppsala 1. Regionförbundet Uppsala län  På den politiska nivån sker samverkan mellan kommunerna och landstinget genom 

Regionförbundets styrelse. Har ansvaret för det strategiska övergripande 
folkhälsoarbetet, samordning av insatser och att föra in ett folkhälsoperspektiv i det 
regionala utvecklingsarbetet. Erbjuder mötesplatser, kunskap och omvärldsbevakning. 

 2. Enhet för FoU-stöd  En enhet som kommunerna och landstinget gemensamt byggt upp. Denna enhet finns 
vid Regionförbundet och verkar inom områdena äldre, funktionshinder, missbruk 
samt barn- och ungdomsområdet. 

 3. Landstingets tre 
länsdelsberedningar 

Här sker samverkan politiskt mellan kommuner och landstinget. 

 4. Tjänstemannaberedningen Har till huvudsaklig uppgift att bereda och lösa olika frågor av gemensamt intresse för 
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Kommun Landsting Uppsala län 
(TKL)  

kommunerna och landstinget. 

 5. Vård- och omsorgscollege  Har tillkommit i samverkan mellan utbildning och arbetsliv på regional och lokal nivå 
för att möta de växande behoven av kvalificerad vård och omsorg bland länets 
invånare och att trygga de framtida rekryteringsbehoven av kvalificerad arbetskraft 
inom vård- och omsorgsområdet. 

 6. Palliativt kompetenscentrum  Målet är att utifrån en gemensam värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt 
tillförsäkra alla palliativ vård på lika villkor oavsett var i länet man bor. 

 7. Landstingets samhälls-
medicinska enhet  

Genomför bl.a. ”Liv och hälsa-undersökningen” som utgör underlag för politiska 
beslut och verksamhetsutveckling inom folkhälsoområdet 

 8. Infotek om funktionshinder  Ett kunskapscenter i landstinget med tillgång till personlig vägledning, ett utbildnings- 
center med bibliotek och en webbplats. 

 9. Kompetensforum Uppsala län  Handlar om att skapa samarbets- former mellan arbetslivets behov av kompetens och 
utbudet av utbildningar genom en regional plattform för kompetensförsörjning. 

 10. SUF Kunskapscentrum 
(Samverkan, Utveckling, 
Föräldraskap)  

Kunskapscentret vänder sig till personal vid MVC, BVC, förskola, skola, socialtjänst, 
habilitering, psykiatri m.fl. Målet är att uppmärksamma barnens och föräldrarnas 
behov och att ge föräldrarna ett anpassat stöd för att kompensera sina svårigheter. 

 11. RIM-projektet (Riktlinjer 
inom Missbruks- och 
beroendevården)  

 

 12. Uppsala universitet, exempel 
–  
- Uppsala University Innovation  
- Centrum för forskning om 
funktionshinder – 
- Regionalt Utvecklingscentrum 
RUC  

Uppsala universitet har blivit en allt starkare samverkanspart för kommunerna och 
landstinget kring kunskaps- och verksamhetsutveckling inom såväl äldreområdet som 
övrig socialtjänst.  
 
Uppsala University Innovation är en verksamhet inom Uppsala universitet som 
arbetar med att främja samverkan mellan Uppsala universitet och näringslivet liksom 
annan offentlig verksamhet. Det görs dels genom att stötta forskningssamarbeten och 
dels genom att stötta utveckling och nyttiggörande av idéer från forskningen vid 
Uppsala universitet. 
 
Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet är en nära 
samarbetspart bl.a. genom att föreståndaren för Centrum också är vetenskaplig 
handledare vid FoU-stödsverksamheten. 
 
Regionalt Utvecklingscentrum skall samla alla krafter som gemensamt kan bidra till 
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att utbildningen förändras i enlighet med behov och krav. Verksamheten syftar till att 
främja kommunernas och universitetets arbete med att öka måluppfyllelsen i såväl 
förskola och skola som lärarutbildning och för större likvärdighet i regionens skolor. 

 13. Regional samverkan för 
kunskaps- och metodutveckling:   
– Anhörigstöd 
– Förbättra äldres 
läkemedelsanvändning 
– Socialpsykiatri 
utbildningsinsatser i samverkan 
– FFT (Funktionell familjeterapi) 
– Implementering av BBiC 
(Barns Behov i Centrum) 
– FIB-projektet 
– RIM-projektet  

Inom flera områden finns inom FoU-stödsverksamheten erfarenheter av regional 
samverkan för kunskaps- och metodutveckling. 

 14. Regionala IT-rådet  Grunden för arbetet är att utveckla en tillämpning av den nationella IT-strategin på 
regional nivå. 

Värmland 1. FoU Välfärd Värmland Genom forskning, kunskapsutveckling och utvecklingsarbete bidrar de till en 
kunskapsbaserad utveckling av socialtjänsten i Värmlandskommunerna. Enheten 
följer aktuell forskning och utveckling och sprider denna till praktiken. Verksamheten 
omfattar seminarier, konferenser, mötesplatser för forskare och praktiker, 
nätverksbyggande inom socialtjänstens olika ämnesområden och/eller mellan olika 
yrkeskategorier. De ger stöd och handledning i praktikens utvecklingsarbeten och 
genomför utvärderingar av projekt och/eller handleder projektansvariga i 
utvärderingar av projekt. 

 2. Karlstads universitet Har utbildningar/ämnen, forskarmiljöer och centrumbildningar med direkt 
anknytning till socialtjänstens alla verksamhetsområden. De bidrar med 
kunskapsproduktion inom socialtjänstens områden samt spridning av denna. De 
tillgodoser praktikens behov av såväl kompetensförsörjning och kompetenshöjning. 

 3. Stödstrukturer i form av 
nätverk för olika professioner 
inom socialtjänsten samt 
regionala samverkansforum 

 

 4. Centrum för klinisk forskning 
(CKF) –  

De stödjer och utvecklar tillsammans med divisionernas FoU-enheter den kliniska 
forskningen och akademisk utbildning inom såväl hälso- och sjukvård som tandvård. 
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Västerbotten 1. UFFE En permanent utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå socialtjänst. En 
övergripande målsättning är att bidra till socialtjänstens utveckling i riktning mot en 
kunskapsbaserad och lärande organisation. Man vill få till stånd ett ömsesidigt 
erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan forskare/lärare, studenter och praktiskt 
verksamma i socialtjänsten genom forsknings- och utvecklingsprojekt, seminarier och 
olika utbildningsaktiviteter. 

 2. FoUU-stab Ansvarar för att tillkännage, handlägga och följa upp landstinget FoU-anslag inom 
hälso- och sjukvård. De arbetar strategiskt för att öka hälsoorienteringen i hälso- och 
sjukvården. Arbetet innehåller både traditionellt folkhälsoarbete och 
verksamhetsutveckling.  

 3. Äldrecentrum Västerbotten  Verksamhetsidén är att samla kompetenser till ett utvecklings- och forskningscentrum 
som ska arbeta i de äldres intresse. Arbetet sker inom områdena Kunskapsutbyte och 
nätverksbyggande mellan olika aktörer inom äldreområdet, utvecklingsarbeten och 
forskningsprojekt samt utbildnings- satsningar och kunskapsspridning. 

 4. Socialpsykiatriskt 
kunskapscentrum 

De arbetar med forskning, utvärdering, utbildning och kunskapsspridning. 

 5. Memeologen Syftet är att åstadkomma önskvärda resultat och effekter i vården med hjälp av 
systematik och dynamik. Ska fungera som en norrländsk bas för kunskapsområdet 
förbättringskunskap. Är landstingets resurs för att tillvarata extern och intern kunskap 
om hur man kan bedriva förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården. 

 6. Centrum för 
handikappvetenskap – 

Forskning om funktionsnedsättning och handikapp. I fokus står relationen mellan 
människor med funktionsnedsättning och deras omgivning samt att få kunskap om 
hur livsvillkoren ter sig ur historiskt, kulturellt och socialt perspektiv. 

 7. Södra Lapplands 
Forskningsenhet  

Enheten ska starta och driva glesbygdsrelevanta forsknings- och utvecklingsprojekt, 
stimulera och stödja kommunal- och landstingsanställda i södra Lappland i 
utvecklings- och forskningsfrågor, skapa ett brett kontaktnät, och samverka med 
universitet, högskolor och andra forskningsinstitutioner. Ska fungera som en 
samordnande länk mellan kommunerna och landstinget i forsknings- och 
utvecklingsfrågor som berör södra Lappland.  

 8. Centrum för regionalvetenskap 
vid Umeå universitet (CERUM)  

Centret ska initiera och genomföra forskning om regional utveckling, bedriva 
tvärvetenskapliga forsknings- projekt samt sprida forskningens resultat till olika 
samhällsintressen. 

 9. Centrum för 
utvärderingsforskning vid Umeå 
universitet (UCER)  

Centret genomför större utvärderingsuppdrag och forskning om utvärdering. 
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 10. Kommungemensamt 
utvecklingsarbete för FoU-ombud  

Ambitionen är att skapa en infrastruktur där man utbyter erfarenheter och tjänster 
med varandra och där varje kommun har tillgång till (minst) en person med ”FoU-
kompetens”. 

 11. Länssamordningsgruppen  Samverkan mellan länets kommuner och landstinget på tjänstemannanivå. 
 12. LAKO  Politisk samverkan på länsnivå. Västerbottens kommuners och Västerbottens läns 

landstings informations- och diskussionsforum för övergripande gemensamma frågor 
 13. IT Västerbotten  Regionalt samverkansorgan för IT-relaterade frågor. Driver och koordinerar två 

projekt: Framtagandet av en regional IT-strategi och införandet an den nationella 
strategin för e-hälsa 

Västernorrland 1. Samverkansforum för 
landstinget och kommunerna.   

Forumets roll är att säkra länssamverkan avseende informationsöverföring, dialog, 
samverkan, samarbete. 

 2. Professionella nätverk:  
(a) chefsnätverk 
(förvaltningschefer för 
socialtjänst vård och omsorg), (b) 
yrkesbaserade nätverk, (c) 
tillfälliga arbetsgrupper 

(a) erfarenhetsutbyten och planering/utformning av länsgemensamma 
utvecklingsprojekt 
(b) inriktning varierar utifrån chefsbeslut och behov i omvärlden 
(c) bildas utifrån specifika uppdrag från politiskt forum eller förvaltningsledning 

 3. FoU Västernorrland En forsknings- och utvecklingsenhet som startade 2001 och har hela socialtjänstens 
område som verksamhetsfält. Aktiviteter pågår som syftar till att underlätta för 
socialtjänsten att arbeta evidens- och kunskapsbaserat, bl.a. en FoU-cirkel med 
ledningsgruppen under våren 2010.   
Flera projekt och aktiviteter görs tillsammans med både Mittuniversitetet och Umeå 
universitet, bl.a. ett länsgemensamt praktikcentrum för socionomstudenter. 

 4. FoU-verksamhet inom hälso- 
och sjukvården: 
FoU-Centrum och FoU-enheter 
på förvaltningarna inom hälso- 
och sjukvård 

Stöd till magisteruppsatser och avhandlingar som bidrar till att utveckla landstingets 
alla verksamheter genom tillämpad forskning. Främst ges stöd till 
verksamhetsanknuten FoU. 

 5. Mittuniversitetet och Umeå 
universitet 

Samarbetar med kommunerna inom flera områden. När det gäller socialtjänstens 
verksamhet sker det framförallt genom den verksamhetsförlagda utbildningen för 
socionomer och sjuksköterskor.  

Västmanland 1. Västmanlands Kommuner och 
landsting (VKL)  

En intresseorganisation för länets kommuner och landsting. Ska främja och utveckla 
samverkan mellan medlemmarna och vara intressebevakare inom aktuella 
verksamhetsområden nationellt och internationellt. Genom att vara en mötesplats för 
medlemmarnas och egen kompetens bidrar förbundet till förnyelse och nyskapande i 
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medlemmarnas verksamhet. 
 2. Utvecklings- och 

Utredningsfunktion (UoU) inom 
VKL  

Målsättningen är att bidra till kunskapsutveckling och kunskapsbaserad praktik. Detta 
ska uppnås genom bevakning och tillämpning av ny lagstiftning/föreskrifter/allmänna 
råd och nationella riktlinjer, bevakning, värdering och spridning av forskningsresultat, 
kunskapsutveckling genom egna utvecklingsprojekt och utvärderingar, 
kunskapsutbyte genom nätverk samt brobygge mellan nationell, regional och lokal 
nivå. Uppdragen har handlat om utvecklingsprojekt, utbildning, samverkansfrågor, 
implementering av riktlinjer osv.  

 3. Landstinget Västmanland  Har utarbetade strategier för kompetensutveckling, Lärcentrum och en egen 
forskningsenhet, Centrum för klinisk forskning. Här bedrivs forskarutbildning samt 
öppna föreläsningar och seminarier för personal och allmänhet. Forsknings- 
inriktningen är patientnära forskning av folkhälso- och medicinsk karaktär. 

 4. Lärcentra Ger distansstudenter möjlighet att träffas för gruppdiskussioner och tillgång till IT 
med viss support. 

 5. Utvecklingsakademi i Västerås 
Stad  

Arbetar med chefsutbildning osv.  

 6. Mälardalens högskola  Har sjuksköterskeprogram, sjukgymnastprogram, socionom- program och 
folkhälsoprogram. Erbjuder också specialistutbildningar och fristående kurser. Här 
bedrivs bl.a. samhälls- och systemforskning, individ- och praktiknära forskning samt 
utbildnings- och professionsforskning. 

 7. Nätverket Akademisk vård och 
omsorg  

Ett samverkansorgan med informations- och erfarenhetsutbyte kring forsknings-, 
utvecklings- och utvärderingsarbete kring äldreomsorgsfrågor och omsorg om 
funktionshindrade. 

 8. IT Forum i Västmanland  Syftet var att diskutera och initiera aktiviteter kopplade till den nationella IT-strategin 
med särskilt fokus på vård och omsorg. 

Västra 
Götalands-
regionen - 
Fyrbodal 

1. FoU-Fyrbodal En FoU-plattform inom Fyrbodals kommunalförbund inom områdena socialtjänst, 
hälso- och sjukvård samt folkhälsa. Plattformen ska stärka kommunernas kapacitet att 
bedriva en långsiktig, individuell, kollektiv och organisatorisk kunskapsutveckling 
med ett systematiskt FoU-arbete som bygger på kommunernas behov. Fokusområdet 
är forskning och utveckling inom äldreomsorgen och de andra områdena som ingår i 
socialtjänstens uppdrag. FoU ska innefatta utveckling av evidensbaserad verksamhet, 
processer, utvärdering och analys av data som berör verksamhetsutveckling. 

 2. Fyrbodals kommunal-förbund Kommunalförbundets roll är att bevaka Fyrbodalskommunernas intressen i 
omvärlden och bidra till utveckling, samverkan, nätverksarbete och kompetens-
utveckling. 
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 3. Vetenskapliga rådet Här sker samverkan mellan olika FoU-aktörer. FoU-arbetet bedrivs genom samverkan 
med universitet, högskolor och lärcentra. 

 4. Beredning Hälsa Ett av målen är att medverka till att utveckla hållbara strukturer för omsorg och hälso- 
och sjukvård nära medborgarna.  

 5. Nätverk för ordföranden i 
social-/omsorgsnämnd 

 

 6. Vårdsamverkan Fyrbodal Målet med Närsjukvård är att vara bäst på den vanliga vården och utgöra en mer 
planerad vård, och därmed minska behovet av akutvård på sjukhus samt ge tydlig 
information om Rätt Vårdnivå. 

 7. Närsjukvårdsgrupper Driver och omsätter det lokala kunskapsutvecklingsarbetet inom äldreområdet. 
- Göteborgs-
regionens 
kommunalförb
und 

1. Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) 

Ett kommunalförbund bestående av 13 kommuner. Inom GR finns två stödstrukturer 
med uppgift att bistå medlemskommunerna i arbetet med att utveckla ett större 
kunskapsinnehåll i socialtjänsten; FoU i Väst/GR och GR Kompetens. 

 2. FoU i Väst/GR Stärker och uppmuntrar tvärsektoriell, tvärprofessionell och tvärdisciplinär 
kunskapsutveckling genom att synliggöra befintliga kunskaper och erfarenheter, visa 
på goda exempel samt utveckla ny kunskap. 

 3. GR Kompetens Arbetar med inriktningen att öka kunskapsinnehållet i medlemskommunernas 
verksamhet. Samlar strategiska chefsnätverk. Anordnar mötesplats-arrangemang. 

 4. Meritea AB Uppgiften är att arbeta för ett behovsstyrt valideringsutbud med god kvalitet, hög 
tillgänglighet, samt med både regional och nationell förankring. 

 5. STORSUR-gruppen Göteborgsregionens och Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet har 
en plattform för överläggningar om både omfattning och innehåll i 
socionomutbildningen. 

 6. Sahlgrenska akademin Avtal angående den verksamhets-förlagda utbildningen. Plattform för diskussioner om 
omfattning och innehåll i institutionens utbildningar. 

 7. Göteborgsregionens Vård- och 
omsorgscollege 

Främst utbildning på gymnasie- och yrkeshögskolenivå. 

 8. AgeWell Ett aktivt nätverk för att stärka praktiknära forskning om äldrs hälsa och 
välbefinnande. 

 9. Samrådsgrupp  
 10. Nätverk kring palliativ vård Syftet är att långsiktigt arbeta för förbättringar i vårdkedjan för palliativa patienter. 
 11. Nationellt forskarnätverk 

kring brukarinflytande och 
delaktighet inom äldreområdet 
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- Sjuhärad 
(södra 
Älvsborg) 

1. FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS)  Kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet. 

 2. Högskolan i Borås   Inriktad på professionsnära utbildning och forskning 
 3. Närvård Södra Älvsborg   Syftar till att ledat till förkortade, effektivare och kvalitativa vårdprocesser utförda på 

rätt vårdnivå 
 4. Nätverk med 

förtroendevalda/tjänstemän  
Redskap för förankring, dialog och gemensamma satsningar inom de nyckelområden i 
socialtjänsten som omfattas av kommande satsningar. 

 5. Länsövergripande nätverk 
kring äldres mun- och tandhälsa 

 

 6. Samverkan IT i Väst (SITIV)  Arbetar bl.a. med att implementera den nationella IT-strategin 
- Skaraborg 1. Vårdsamverkan Skaraborg  Bärande struktur för samverkan. 
 2. Politiska samverkansgrupper  För att praktiskt kunna omsätta inriktningsbeslut. Forum för avrapportering och 

förankring av de förslag och idéer som kommer fram. 
 3. FoU-enheten inom Skaraborgs 

kommunalförbund  
Stimulerar, stödjer och bedriver kommunövergripande praktiknära utvecklings-, 
utvärderings- och utbildningsprojekt 

 4. Sjukhusets FoU-enhet  
 

Stödjer den patientnära kliniska forskningen. 

 5. Primärvårdens FoU-enhet  Stöd och handledning i projekt med bred ansats. 
 6. Centrumbildning FoU  

 
Främja en ökad kunskap och kompetens hos personer som arbetar med äldre i hela 
vårdkedjan och bidra med kunskap till anhöriga som vårdar sina närstående. 

 7. Arbetsgrupp med uppdrag 
inom utbildning och 
kompetensfrågor  

Utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen. 

 8. Vård- och omsorgscollege  Gymnasial utbildning och kompetensutveckling för vuxna. 
Örebro 1. Margitgruppen Samarbetet mellan landstinget och kommunerna inom hälso- och sjukvård och 

socialtjänst leds av Samverkansgruppen för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den 
huvudsakliga uppgiften är att ta ett länsansvar för strategiska, länsövergripande 
utvecklings- och samverkansfrågor samt att initiera arbetet på läns- och lokalnivå. 

 2. Vilgotgruppen De bereder frågorna, tar beslut om samarbetsformer i överenskommelser eller 
hänskjuter till den politiska samverkansgruppen för ställningstagande 

 3. Gränssnittsgruppen    
 4. Vilmergruppen  
 5. Barn- och ungdomsgruppen  
 6. Regionförbundets enhet för En stödstruktur för kunskapsutveckling inom hela socialtjänsten 



 68 

Social Välfärd  
 7. FoU-enheter inom landstinget  Bedriver forskningsprojekt i samverkan mellan landsting och kommuner 
 8. Centrum för utvärdering av 

medicinsk metodik i Örebro  
Har till syfte att främja spridningen av evidensbaserade metoder inom landstinget 

 9. Samhällsmedicinska enheten i 
landstinget  

Har till syfte att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i Örebro län 

 10. Nätverk för kvalitet och 
kunskapsutveckling  

 

 11. Kompetenscentrum i Örebro 
kommun  

Syftar till att stödja arbetet med kompetensutveckling på ett strukturerat sätt för 
personal inom hela programområdet Social välfärd och därmed höja kvaliteten i 
verksamheterna 

 12. Örebro kommuns 
forskarskola på Örebro 
universitet  

Syftar till att gemensamt bygga en miljö för att stödja hela kommunens 
utvecklingsarbete gällande övergripande styrning och ledning 

 13. Vård- och omsorgscollege  Syftet är att fler ska utbilda sig inom vård och omsorg, att ge de studerande en modern 
utbildning och bidra till att studenten blir anställningsbar 

 14. Örebro universitet  Utbildning och forskning 
Östergötland 1. Läns-SLAKO är ett politiskt 

samrådsorgan mellan landstinget 
och Östergötlands kommuner  

Strukturerna/miljöerna (1-10) beskrivs tillsammans och det framhålls att de i 
skiftande grad har till uppgift att producera, tolka, sprida, implementera kunskap och 
handleda i FoU-processen, men också att utvärdera projekt samt fungera som 
metodstödjare. Samtliga miljöer erbjuder seminarier, kurser, föreläsningar och 
konferenser, ibland i samverkan med varandra och/eller andra aktörer. LiU samverkar 
på olika sätt med de flesta av FoU-miljöerna, men det finns en mängd andra kontakter 
mellan verksamheterna och universitetet. Kommunerna och verksamheterna köper 
uppdragsutbildningar. Landstinget har en väl utvecklad samverkan med LiU, 
medicinska fakulteten (Hälsouniversitetet).  

 2. Nätverk för samarbete mellan 7 
FoU-miljöer inom 
välfärdsområdet  

 

 3. FoU-centrum för vård, omsorg 
och socialt arbete (sju 
kommuner, vissa alternativa 
utförare samt Linköpings 
universitet).  
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 4. PUFF-enheten (Praktik, 
Utveckling, Forskning, Framtid, 
Norrköpings kommun) 

 

 5. Samverkanscentrum Finspångs 
kommun (även finansierat av 
Landstinget i Östergötland och 
Försäkringskassan) 

 

 6. FoU-enheten för 
Närsjukvården  

 

 7. Folkhälsovetenskapligt 
centrum  

 

 8. Centrum för 
kommunstrategiska studier  

 

 9. Hälsans Nya Verktyg  Regional satsning på innovation och tillväxt: 
 10. Universitetet i Linköping Utöver medverkan ovan erbjuder universitetet uppdragsutbildningar på området. 
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BILAGA 3 AKTÖRER I LÄNENS/REGIONERNAS STÖDSTRUKTURER 2010 

Län/region Medverkande aktörer 
Blekinge 1. Ledningssamverkan vård- och omsorg (LSVO) - representanter från länets fem kommuner och landstinget 

2. Politisk samverkan vård- och omsorg (PSVO) –  
3. Blekinge Kompetenscentrum (BKC) – landstinget och länets kommuner 
4 . FoU-råd – leds av BKCs chef tillsammans med förvaltningschefer med ansvar för äldre, psykiatri och 
handikappomsorg från länets kommuner 
5. Verksamhetsråd – tjänstemän från de fem kommunerna och projektmedarbetare från BKC 
6. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) - Lärare, forskare och studenter. Samverkan med länets kommuner och 
landstinget. 

Dalarna 1. Dalakommunerna –  
2. Region Dalarna – ett kommunalförbund med Dalarnas 15 kommuner och Landstinget Dalarna 
3. Dalarnas forskningsråd (DFR) – En stiftelse med Landstinget Dalarna som huvudman.  
4. Högskolan Dalarna –  
5. Landstinget Dalarna –  

Gotland 1. Socialförvaltningen –  
2. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen –  
3. Metodrådet – SLL och Gotalnd  
4. Allmänmedicinska kunskapscentra – region Stockholm-Gotland genom samarbete med SeFaM 
5. Samverkan Kvalitetsenheten Karolinska universitets-sjukhuset och hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Gotlands kommun –  
6. Ledningskontoret, Folkhälsoenheten –  

Gävleborg 1. FoU Välfärd – FoU-rådet består av länets socialchefer och/eller andra personer med intresse och 
kompetens i dessa frågor som dessa har utsett. Dessutom är Högskolan i Gävle, Landstingsenheterna 
Centrum för forskning och utveckling samt Samhällsmedicin Gävleborg och länsstyrelsen representerade 
2. Högskolan i Gävle –  
3. Centrum för forskning och utveckling (CFUG) – landstinget med en tydlig koppling till landets universitet, 
främst Uppsala 
4. Landstingets organisation för lednings- och verksamhetsstöd (LOV) – landstinget 
5. Samhällsmedicin Gävleborg – landstinget 
6. Länsledning Närvård – kommunernas socialchefer/förvaltningschefer och landstingets divisionschefer 
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7. Nätverk Närvård – länsarena för kommunernas och landstingets politiska nämnder 
Halland 1. Socialcentrum på Region Halland – en del av kommunalförbundet Region Halland vars huvudmän är länets 

sex kommuner och Landstinget Halland gemensamt. 
2. FoU inom socialtjänsten 
3. Landstingets Hallands FoU-verksamhet 
4. Regionalt nätverk bestående av länets pensionärsorganisationer (brukarmedverkan) 
5. Nätverk för länets socialchefer – kommunernas socialchefer och chefer från landstinget 

Jämtland 1. Rådet för regional utveckling – representation från Kommunförbundets styrelse, landstingsstyrelsen och 
Länsstyrelsen. Länets riksdagsledamöter och en representant från Mittuniversitetet är adjungerade 
2. Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) – landstinget och länets kommuner representeras av ansvariga 
politiker och tjänstemän 
3. Beredande tjänstemannaarenor – chefsrepresentation 
4. Sociala samrådsgruppen – socialnämndsord-föranden/motsvarande och socialchefer/motsvarande 
5. Vård- och omsorgschefer –  
6. Individ- och familjeomsorgschefer – 
7. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor - 
8. LSS-/habiliteringsansvariga tjänstemän –  
9. Äldres hälsa – representation från länets kommuner och landstinget 
10. Länsutveckling av anhörigstöd – länets kommuner 
11. Berednings- och förankringsgruppen – respektive kommun, Kommunförbundet och landstinget 
12. Förebyggande hembesök i Jämtlands län – kommunerna 
13. Nätverk LOV – länets kommuner 
14. FoU Jämt – länets kommuner och Mittuniversitetet 
15. Landstingets FoU-verksamhet –  
16. Mittuniversitetet – studenter, lärare, forskare 
17. Vård- och omsorgscollege i Jämtlands län –  
18. Missbruks- och beroendevården – Kommunförbundet Jämtlands län, Jämtlands läns landsting, FoU Jämt 
19. Våld i nära relationer – länets kommuner 
20. Koordinering med regionala IT-plattformar – Kommunförbundet, länets kommuner och landstinget 
21. Tipping the Balance towards Primary Health Care – länets kommuner och landstinget 

Jönköping 1. ”Seniordialog” – politiker, professionella grupper, seniorer i länet 
2. Qulturum – hälso- och sjukvården i länet 
3. Futurum – Landstinget i Jönköpings län, Primärvårdens FoU-enhet samt landstingets fem bibliotek 



 72 

4. Primärkommunal utvecklingsplattform – länets tretton kommuner 
5. Akademin för förbättringsarbete inom hälsa och välfärd – Landstinget i Jönköpings län, kommunernas 
socialtjänst och Högskolan i Jönköping 
6. IT-samverkansgrupp – kommunerna i länet och landstinget 

Kalmar 1. Fokus Kalmar län – Fokus finansieras via medel från länets kommuner 
2. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga – samverkande huvudmän: Fokus Kalmar län, Anhörigas 
Riksförbund, FoU Sjuhärad, Hjälpmedelsinstitutet, Högskolan i Kalmar län, Landstinget Kalmar och 
Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland. 
3. Landstingets FoU-kommitté -   
4. Folkhälsocentrum –  
5. Nyckeln Kurscenter – 
6. Äldrecentrum Sydost – kommunerna, landstinget, universitetet och de ideella organisationerna 

Kronoberg 1. Regionförbundet södra Småland – presidienätverket består av ordföranden och vice ordföranden från 
kommunernas socialnämnder eller motsvarande och landstingsråden samt ordföranden från landstingsfull-
mäktiges fyra utskott 
2. Regionförbundets välfärdsberedning – ledamöterna är förtroendevalda från kommunernas och Landstinget 
Kronobergs politiska organisationer 
3. Landstingets politiska ledning – 
4. Kommunernas politiska ledning – 
5. Chefsnätverk för socialtjänst och hälso- och sjukvård – kommunernas socialchefer och landstingets hälso- 
och sjukvårdsdirektör samt landstingets uppdragsdirektör 
6. Nätverk utifrån områden – här ingår representanter från länets kommuner och landsting och i några 
dessutom representanter från brukarorganisationer 
7. Landstinget Kronobergs tjänstemannaorganisation – 
8. Kommunernas tjänstemannaorganisation –  
9. FoU Kronoberg – länets åtta kommuner, Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland 
10. Linnéuniversitetet – resurs för kunskapsutveckling inom hela välfärdsområdet 
11. Idé- och Kunskapscentrum – handikapprörelsen 
12. Verksamhetsråd – för områdena äldre, arbete och försörjning och folkhälsa. Fungerar som mötesplats 
mellan praktik och forskning 

Norrbotten 1. Samverkansmöten – landstingsråd och kommunalråd, landstingsstyrelsen och kommunstyrelsernas au, 
länets socialnämndsordföranden och landstingsråd, Norrbottens folkhälsopolitiska råd  
2. Kommunförbundet Norrbotten – 
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3. Länsstyrgrupp – fyra socialchefer och fyra barn- och utbildningschefer från kommunerna samt fyra 
divisions- chefer från hälso- och sjukvårdsdivisionerna i landstinget 
4. Samverkanskonferens – länets samtliga socialchefer, barn- och ungdomschefer och divisionschefer 
5. Arbetsgrupp för samverkansriktlinjer och samordnad individuell plan -  
6. Arbetsgrupp för IT inom vård och omsorg - 
7. Arbetsgrupp för psykiatri, socialtjänst, beroende-problematik - 
8. Norrbottens folkhälsopolitiska råd – två landstingsråd och tre kommunalpolitiker 
9. Socialberedningen + 2 landstingsråd -  
10. FoU Norrbotten –  
11. Landstingets FoU-enhet –  
12. Luleå Tekniska Universitet -  
13. Umeå universitet -  
14. ”Kunskap till praktik” – Kommunförbundet Norrbotten, Norrbottens läns landsting samt SKL 
15. Barnens Bästa i Centrum i Norrbotten – regional samordnare, nätverk mellan kommunerna, BBIC-
ansvarig och BBIC-utbildare i varje kommun 

Skåne 1. FoU Skåne (Kommunförbundet Skånes FoU-enhet) –  
2. FoU Malmö – Malmö Stad, Region Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola 
3. Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård - Region Skåne, Malmö högskola och FoU Malmö 
4. Regional plattform för en evidensbaserad närsjukvårds- forskning – FoU Skåne/Kommunförbundet Skåne, 
Region Skåne, Malmö Högskola och Kristianstad Högskola 
5. Vårdalinstitutet – Lunds universitet, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne 
6. SIKTA-projektet – FoU Skåne/Kommunförbundet Skåne och Region Skåne 
7. Avdelning för forskning och utveckling inom Region Skåne – 
8. Utvecklingscentrum inom Region Skåne – 
9. FoU-enheter inom ramen för sjukhusen -  
10. Närsjukvårdsplattformen – Region Skåne, Kristianstad Högskola, två sjukhus och sex kommuner i 
nordöstra Skåne 
11. FoU-verksamheter inom psykiatri och habilitering - 
12. Centrum för primärvårdsforskning –  
13. Universitet och högskolor –  

Stockholm 1. Stockholms Universitet – t.ex. Institutionen för socialt arbete  
2. Karolinska Institutet – t.ex. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) 
3. Ersta-Sköndal högskola – 
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4. Röda Korsets sjuksköterskehögskola – 
5. Sophiahemmets sjuksköterskehögskola – 
6. Ericastiftelsen – 
7. KTH – 
8. Södertörns högskola – 

9. FoUU TioHundra – Norrtälje, landstinget 
10. FoU Nordost – Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker 
11. FoU Seniorium – Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, landstinget 
12. FoU Nordväst – Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro, Upplands Väsby 
13. FoU Äldre Norr – Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, landstinget 
14. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum – Stockholm, Sundbyberg, landstinget 
15. FoU Preventionscentrum – Stockholm 
16. Nestor FoU-center – Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö, Värmdö, landstinget 
17. FoU Södertörn – Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö, 
Salem 
18. Centrum för allmänmedicin (CeFAM) – 
19. Centrum för psykiatri och beroendevård – 
20. Medicinskt kunskapscentrum inom landstingsstyrelsens förvaltning, med sakkunnigstruktur och 
läkemedels-kommitté –  
21. USK AB  – Stockholms stad 
22. FoU-enheten vid Stockholms sjukhem –  
23. Silviahemmet – 
24. Karolinska folkhälsoakademin – landstinget och KI 
25. Projektet Kunskapslotsen – projekt inom Akademiskt Forum, ägs av de fem största 
universiteten/högskolorna 
26. Ett projekt inom ramen för samverkan KI och Stockholms stad, förlagt till Stureby sjukhem – Karolinska 
Institutet  
27. Kravmärkt yrkesroll –  
28. Vård- och omsorgscollege – 
29. Kunskap till Praktik –  
30. Carpe –  
31. SpråkSam – 
32. Äldreliv –  

Södermanland 1. FoU i Sörmland – Sörmlands kommuner och landstinget 
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2. Samråd vård, omsorg inklusive hälsa i Sörmland (SOVIS) – ledande förtroendevalda med ansvar för vård- 
och omsorgsfrågor från kommunerna, som regel ordförande i socialnämnd eller motsvarande. Landstinget 
representeras av två ledamöter med anknytning till Hälso- och sjukvårds-området 
3. Närvårdsutveckling i Sörmland – kommuner och landsting  
4. Länsstyrgrupp – består av kommunernas socialchefer alt vård- och omsorgschefer, divisionschefen för 
närvård och landstingets tre närvårdskoordinatorer o 
5. Mötesplatser – ansvariga chefer inom barn, psykiatri, äldre och funktionshinderfrågor 
6. IT-forum Sörmland –  

Uppsala  1. Regionförbundet Uppsala län – kommuner och landsting 
2. Landstingets tre länsdelsberedningar – kommuner och landsting 
3. Tjänstemannaberedningen Kommun Landsting Uppsala län (TKL) – socialcheferna från länets kommuner 
och ledande tjänstemän från landstinget 
4. Enhet för FoU-stöd – kommuner och landsting. Verksamheten leds av en beredningsgrupp där länets 
social-chefer och ledande tjänstemän i landstinget ingår tillsammans med forskare från Uppsala universitet 
och institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. För varje verksamhetsområde finns 
referensgrupper och där ingår representanter från kommunerna, landstinget och universitetet.  
5. Vård – och omsorgscollege – utbildning och arbetsliv på regional och lokal nivå 
6. Palliativt kompetenscentrum – landstinget, Uppsala kommun, Uppsala universitet 
7. Landstingets samhällsmedicinska enhet –  
8. Infotek om funktionshinder – landstinget 
9. Kompetensforum Uppsala län – Regionförbundet 
10. SUF Kunskapscentrum (Samverkan, Utveckling, Föräldraskap) –  
11. RIM-projektet (Riktlinjer inom Missbruks- och beroendevården) –  
12. Uppsala universitet –  
- Uppsala University Innovation –  
- Centrum för forskning om funktionshinder –  
- Regionalt Utvecklingscentrum RUC – åtta kommuner och den utbildningsvetenskapliga fakulteten vid 
Uppsala universitet 
13. Regional samverkan för kunskaps- och metodutveckling – Anhörigstöd 
– Förbättra äldres läkemedelsanvändning 
– Socialpsykiatri utbildningsinsatser i samverkan – landstinget, länets kommuner och brukarorganisationer 
– FFT (Funktionell familjeterapi) 
– Implementering av BBiC (Barns Behov i Centrum) 
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– FIB-projektet 
– RIM-projektet  
14. Regionala IT-rådet – representanter från länets socialchefer, IT-chefer och Landstingets kansli 

Värmland 1. FoU Välfärd Värmland – Värmlands kommuner (basanslag också från Karlstads universitet) 
2. Karlstads universitet –  
3. Stödstrukturer i form av nätverk för olika professioner inom socialtjänsten samt regionala 
samverkansforum 
4. Centrum för klinisk forskning (CKF) – tillhör landstingets Utvecklingsstab 

Västerbotten 1. UFFE – verksamheten ägs av socialtjänsten i Umeå kommun men bedrivs i nära samarbete med Umeå 
universitet. 
2. FoUU-stab –  
3. Äldrecentrum Västerbotten – ett samarbetsprojekt mellan landstinget och kommunerna i Västerbottens län 
och Umeå universitet samt Glesbygdens forskningsenhet i södra Lappland 
4. Socialpsykiatriskt kunskapscentrum – bedrivs i samverkan mellan kommunerna, psykiatrin, landstingets 
handikappverksamhet, försäkringskassan och brukarorganisationerna IFS och RSMH 
5. Memeologen – Västerbottens läns landsting med medarbetare/kontaktpersoner på alla större orter i länet. 
Samverkar med Karolinska Institutet och Umeå och Luleå universitet 
6. Centrum för handikappvetenskap – forskare, lärare och forskarstuderande vid Umeå universitet, 
samarbetspartners inom stat, kommun, landsting, handikapprörelsen samt andra aktörer med intresse för 
forskning om funktionsnedsättning och handikapp 
7. Södra Lapplands Forskningsenhet – en forskningsstiftelse som förvaltas av Västerbottens läns landsting 
och lapplandskommunerna Dorotea, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. 
8. Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (CERUM) – forskare 
9. Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet (UCER) – forskare 
10. Kommungemensamt utvecklingsarbete för FoU-ombud – Umeå och Skellefteå socialtjänst 
11. Länssamordningsgruppen – företrädare för landstingets ledning och socialchefer samt representant från 
Region Västerbotten 
12. LAKO – kommunerns och landstinget 
13. IT Västerbotten – kommunerna och landstinget 

Västernorrland 1. Samverkansforum – socialnämnds ordförande/motsvarande, landstingets Hälso- och sjukvårdsdelegation  
2. Professionella nätverk – förvaltningschefer inom socialtjänst vård och omsorg, yrkesbaserade nätverk 
3. FoU Västernorrland – Kommunförbundets styrelse, 
socialtjänsternas förvaltningschefer, landstingets FoU-chef, representant från Mittuniversitetet, olika 
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yrkesgrupper i kommunernas socialtjänstverksamhet, kommunförbundets handläggare i socialtjänstfrågor. 
4. FoU-verksamhet inom hälso- och sjukvården – framgår inte  
5. Universiteten – lärare och forskare från Mittuniversitetet och Umeå universitet, ansvariga för dessa frågor i 
kommuner och landstinget 

Västmanland 1. Västmanlands Kommuner och landsting (VKL) – länets kommuner och landsting 
2. Utvecklings- och Utredningsfunktion (UoU) inom VKL – knuten till den sociala enheten. Samordnar 
arbetet för kommunernas räkning och samarbetar med landstinget 
3. Landstinget Västmanland –  
4. Lärcentra –  
5. Utvecklingsakademi i Västerås Stad –  
6. Mälardalens högskola –  
7. Nätverket Akademisk vård och omsorg – har representation från Västmanland (främst Västerås), Sörmland 
och Mälardalens högskola 
8. IT Forum i Västmanland – kommunchefer och landstingsdirektör 

Västra Götaland 
- Fyrbodal 

1. Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner 
2. FoU- Fyrbodal –  
3. Vetenskapliga rådet – FoU Fyrbodal, Högskolan Väst, NU-sjukvårdens FoU-enhet och Primärvårdens 
FoUU-enhet 
4. Beredning Hälsa – en del av Direktionen vid kommunalförbundet där samtliga kommunstyrelseord-
föranden ingår 
5. Nätverk för ordföranden i social-/omsorgsnämnd –  
6. Vårdsamverkan Fyrbodal – samtliga kommuner och Lilla Edets kommun, NU-sjukvården samt 
Primärvården 
7. Närsjukvårdsgrupper – representeras av lokala äldre-omsorgs- samt hälso- och sjukvårdsföreträdare 
(offentliga och privata) på chefsnivå 

- 
Göteborgsregion
ens 
kommunalförbu
nd 

1. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) – Göteborg, Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, 
Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 
2. FoU i Väst/GR – Egna anställda + många kontrakterade från GR-kommunerna, Västra Götalands- regionen 
och Göteborgs universitet 
3. GR Kompetens – sociala chefsgruppen samt i andra nätverk även äldreomsorgschefer, 
funktionshinderchefer och IFO-chefer, nätverk för demensvård, FoU i Väst/GR 
4. Meritea AB – dotterbolag till GR 
5. STORSUR-gruppen – Göteborgsregionen och Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet  
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6. Sahlgrenska akademin –  
7. Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege – samarbete mellan offentliga och privata utbildare och 
avnämare, 12 av GRs medlemskommuner, Västra Götalandsregionen, Institutionen för vårdvetenskap, 
Institutionen för socialt arbete 
8. AgeWell – deltagare från ett tiotal institutioner vid Göteborgs universitet 
9. Samrådsgrupp – representanter från samtliga GR-kommuner, Göteborgs universitet, Vårdalinstitutet och 
Västra Götalandsregionen 
10. Nätverk kring palliativ vård – FoU i Väst/GR, olika professioner från länssjukvård, primärvård och 
kommuner 
11. Nationellt forskarnätverk kring brukarinflytande och delaktighet inom äldreområdet – 
12. Länsövergripande nätverk kring äldres mun- och tand- hälsa – 
13. FoU-projekt – 
14. Samverkan IT i Väst (SITIV) – kommunerna och Västra Götalandsregionen 

- Sjuhärads 
kommunalförbu
nd (södra 
Älvsborg) 

1. FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) – Högskolan i Borås, kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda samt Västra Götalandsregionen 
2. Högskolan i Borås – 
3. Närvård Södra Älvsborg – kommunerna, sjukhusen och primärvården i södra Älvsborg 
4. Nätverk med förtroendevalda/tjänstemän –  

- Skaraborg 1. Vårdsamverkan Skaraborg – Skaraborgs kommunal- förbund 
2. Politiska samverkansgrupper – politiker från kommuner och region 
3. FoU-enheten inom Skaraborgs kommunalförbund – 
4. Sjukhusets FoU-enhet – 
5. Primärvårdens FoU-enhet –  
6. Centrumbildning FoU – kommunerna och hälso- och sjukvården i Skaraborg 
7. Arbetsgrupp med uppdrag inom utbildning och kompetensfrågor – Vårdsamverkan Skaraborg, Högskolan i 
Skövde 
8. Vård- och omsorgscollege - 

Örebro 1. Margitgruppen – fem ledamöter och ersättare från landstinget och lika många från kommunerna 
2. Vilgotgruppen – en tjänstemannagrupp 
3. Gränssnittsgruppen -  
4. Vilmergruppen –  
5. Barn- och ungdomsgruppen –  
6. Regionförbundets enhet för Social Välfärd –  
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7. FoU-enheter inom landstinget – landsting och kommuner 
8. Centrum för utvärdering av medicinsk metodik i Örebro –  
9. Samhällsmedicinska enheten i landstinget –  
10. Nätverk för kvalitet och kunskapsutveckling – socialnämndsordföranden, chefer, medicinskt ansvariga i 
socialtjänsten och tjänstemän ansvariga för kvalitets- och utvecklingsfrågor 
11. Kompetenscentrum i Örebro kommun –  
12. Örebro kommuns forskarskola på Örebro universitet –  
13. Vård- och omsorgscollege – utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg 
14. Örebro universitet – studenter, forskarstudenter, lärare, forskare 

Östergötland 1. Läns-SLAKO landstingsledningen – länets kommun-ledningar 
2. Nätverk för samarbete mellan 7 FoU-miljöer – 
3. FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete – sju kommuner, vissa alternativa utförare, Linköpings 
universitet 
4. PUFF- enheten – Norrköpings kommun 
5. Samverkanscentrum – Finspångs kommun, Landstinget i Östergötland och Försäkringskassan 
6. FoU-enheten för Närsjukvården  
7. Folkhälsovetenskapligt centrum – Landstinget i Östergötland 
8. Centrum för kommunstrategiska studier – Linköpings Universitetet med finansiering från samtliga 
kommuner i länet 
9. Hälsans Nya Verktyg – Linköpings universitet, Landstinget i Östergötland, Linköpings kommun, 
Norrköpings kommun, Regionförbundet Östsam, företag  
10. Universitetet 
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BILAGA 4 MÅL I LÄNENS/ REGIONERNAS AVSIKTSFÖRKLARINGAR 2010 

Län/region Mål 
Blekinge - En äldrevård och äldreomsorg som har högsta kvalitet utifrån ett personcentrerat arbetssätt och där brukaren känner sig säker 

och trygg med det arbete som utförs och med personalens kunskaper. 
- En medvetenhet hos enskilda medarbetare och vårdens och omsorgens ledning om betydelsen av förbättrings-kunskap för 
utveckling mot ett evidensbaserat arbetssätt där bästa tillgängliga kunskap i form av t- ex- nationella riktlinjer tillämpas. 
- Utveckling av väl fungerande informations- och kommunikationssystem som stödjer vård- och omsorgs- arbetet och som har 
fokus i den enskildes behov och säkerhet. 
- Ett utökat samarbete för kunskapsutveckling mellan de organisationer i länet som har ansvar och inflytande över äldrevård och 
omsorg. 
- Implementering av ett gränsöverskridande arbetssätt med förbättrat resursutnyttjande som bygger på principer enligt LEAN. 

Dalarna (Viktiga områden för fördjupade diskussioner är bl. a. vilka mål som bör gälla för utvecklingen av en regional stöd-struktur för 
socialtjänsten i Dalarna och hur målen bör följas upp. 

Gotland - Skapa och utveckla befintliga mötesplatser för lärande, erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan teori och praktik. 
- Stödja kompetens- och metodutveckling om innebörden av evidensbaserad kunskap och praktik. 
- Stödja det vardagliga kunskapssökandet bland medarbetarna. 
- Skapa förutsättningar för förbättrad uppföljning, utvärdering och förbättringsarbete. 

Gävleborg Målet är att närvården i Gävleborgs län bedriver en kostnadseffektiv vård av hög kvalitet vad gäller tillgänglig-het, bemötande, 
behandling, omvårdnad samt vård och omsorg. Närvården drivs med en optimal samordning av gemensamma kompetenser och 
resurser. 

Halland - En målsättning är att redan under 2010 påbörja ett kompetensutvecklingsarbete riktat mot nyckelpersoner inom länets 
äldreomsorg (chefer, arbetsledare, utvecklings-ledare, biståndshandläggare m. fl.) rörande en evidens-baserad praktik. 
- Under kommande år är det en målsättning att involvera allt fler i diskussionerna om och implementeringen av en evidensbaserad 
praktik. 

Jämtland Inriktningsmål: I Jämtlands län samverkar samtliga kommuner och landstinget för att utveckla en god äldre-omsorg av hög 
kvalitet för länets befolkning. 
Målområden: Det fortsatta utvecklingsarbetet kommer i första hand att utgå från de områden där samverkan och gemensamma 
utvecklingsarbeten för att öka kvaliteten i verksamheten och främja utveckling av evidensbaserad praktik inom äldreområdet, 
pågår.  

Jönköping Det övergripande målet för arbetet med våra äldre är att bidra till ett Gott liv – hela livet. Vi vill därför förstärka och vidareutveckla 
vår kapacitet att lära av varandra och av andra. Sprida goda exempel som växer fram i länet, och tillsammans utveckla ”gränslösa” 
vård- och omsorgs-processer. Förstärka medarbetarna och deras verksamheters möjligheter till kunskapsutveckling utifrån 
patienternas och brukarnas perspektiv och det egna görandet. 

Kalmar Målsättningen med verksamheten i Nationellt kompetenscentrum Anhöriga är att de ska bidra till en högre kvalitet och 
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produktivitet i vården och omsorgen om äldre. 
Kronoberg Mål:  

Befintliga politiska arenor och verksamhetsarenor och FoU-miljöer ska utgöra stabila och kända strukturer och tillse att 
kunskapsbaserad verksamhet beskrivs i länets kommuner och landsting. Strukturer ska främja kunskaps-utveckling utifrån 
perspektiven såväl ”top down” som ”bottom up”. 
Delmål:  
- Uppdrag och innehåll för chefsnätverk för socialtjänst och hälso- och sjukvård, områdesnätverken och verksamhetsråd ska främja 
utvecklingen av länsövergripande kunskaps-baserad verksamhet. Kommunernas och landstingets mål och budget ska finnas med 
som en del i innehållet. 
- Implementeringsprocessen gällande nationella riktlinjer o d ska om möjligt följa arbetsorganisationen enligt ”Kunskap till 
praktik”. 
- Brukares delaktighet och medverkan ska vara en naturlig resurs i utvecklingsarbetets alla steg. 
- Gemensamma IT-plattformar, kvalitetsregister, öppna jämförelser och liknande register ska användas som verktyg för att 
möjliggöra analys och förbättringsarbete i kommunernas och landstingets verksamheter. 
- Arbetet med stärkta strukturer inom äldreområdet ska på sikt appliceras på övriga socialtjänsten och landstingets angränsande 
områden. 

Norrbotten Övergripande mål: 
Att tillskapa en regional stödstruktur som långsiktigt ska kunna försörja välfärdsområdet i Norrbotten med evidens-baserad 
kunskap genom forskning och utveckling. Att utveckla ett praktiskt verksamhetsstöd och samtidigt utgöra en arena för att samla 
kunskap och kompetens inför lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier. 
Delmål: 
- Utarbeta en regional långsiktig strategi för kunskaps-utvecklingen i länet till år 2012. 
- Utveckla samordningen och knyta befintliga stödstrukturer inom äldreområdet för forskning och utveckling närmare varandra till 
slutet av 2011. 
- Inarbeta befintliga stödstrukturer inom hela socialtjänst- området, allra senast till slutet av 2012. 
- Alla kommuner i Norrbotten och Landstinget ska rapportera och vara anslutna till Svenska Palliativa registret och Senior Alert i 
slutet av 2011. 
- Alla kommuner i Norrbotten och Landstinget ska gemensamt arbeta för att utveckla strategier för en god omsorg och vård för 
multisjuka äldre. Under 2011 ska en kartläggning göras och ett förbättringsarbete påbörjas utifrån Senior Alert och Palliativa 
registret. Konkreta mål och uppföljningsparametrar ska fastställas i början av 2012. 
- Alla berörda yrkesgrupper inom äldreområdet i kommunerna och Landstinget samt förtroendevalda ska senast år 2012 ha 
inhämtat grundläggande kunskaper i evidensbaserad praktik (EBP). 
- Huvudmännen ska skapa förutsättningar för att stärka brukarperspektivet på alla nivåer och synliggöra brukarnas kunskaper. 
- Tillsätta utvecklingsledare under hösten 2010 med uppgift att leda och stödja utvecklingsarbetet med evidensbaserad praktik. 
Samordna arbetet med kvalitetsregistren och arbetet kring multisjuka äldre, samt tillvarata lärdomar från detta för utveckling av 
äldreomsorgen. Ge stöd till kommunerna vid implementering av ny kunskap.  
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- Huvudmännen utser under hösten 2010 kontaktpersoner på kommunnivå som med stöd från utvecklingsledare ansvarar för det 
lokala utvecklingsarbetet av evidens-baserad praktik. 

Skåne Övergripande mål: 
Att tillskapa en regional stödstruktur som långsiktigt ska kunna försörja välfärdsområdet i Skåne med evidens-baserad forskning 
och utveckling, ett praktiskt verksam-hetsstöd och samtidigt utgöra en arena för att samla kunskap och kompetens inför lokala och 
regionala politiska prioriteringar och strategier. 
Delmål: 
- Skapa en regional samordningsfunktion som ska samordna och knyta befintliga stödstrukturer inom forskning och utveckling 
närmare varandra inom områdena äldreomsorg och närsjukvård till slutet av 2011. 
- Genom FoU-miljöerna aktivt bidra till att utveckla brukarperspektivet genom att i utvärderingar och studier sätta den äldre, inte 
organisationen eller budgethållningen, i centrum. 
- Ta in befintliga stödstrukturer inom individ- och familje-omsorgen och funktionshinderområdet i den regionala 
samordningsfunktionen, allra senast till slutet av 2012. 
- 50 % av kommunerna i Skåne ska vara delaktiga i vård-processarbetet kring multisjuka äldre i början av 2012. 

Stockholm Konkreta mål och delmål ska arbetas fram för hela regionen i samband med en fördjupad kartläggning. 
Söderman-land - Ett politiskt beslutsorgan behövs i Sörmland för det gränsöverskridande samarbetet inom vård- och omsorg. 

- Samverkansstrukturer ska finnas på alla nivåer 

- Hela socialtjänsten ska ingå i samarbetet 

- Fortsatt utveckling av samarbetet ska ske i en gemensam process under ledning av en gemensam processledare 

- Former för brukarmedverkan ska vidareutvecklas 

- Forskarstöd ska finnas 

- FoU i Sörmland ska få en tydligare och närmare koppling till den närvårdssamverkan som sker på politisk nivå, mellan ledande 
tjänstemän och ute i verksamheterna 

Uppsala  Arbetet planeras att inledas sommaren 2010. ... Den första uppgiften blir att i nära samspel med kommunerna och landstinget ta 
fram en handlingsplan där mål och aktiviteter formuleras. 
I det Regionala Utvecklingsprogrammet för Uppsala län anges som ett av målen att Uppsala län är en hållbar kunskapsregion i 
världsklass som främjar utveckling av nya och befintliga arbeten för alla. 
Det övergripande målet för FoU-stödsverksamheten vid Regionförbundet är att stödja utvecklingen av en evidens-baserad praktik 
inom socialtjänsten och berörda verksamheter inom hälso- och sjukvården.  
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Värmland Den övergripande visionen är att plattformen ska leda till en kunskapsdriven brukarvänlig, värdig och rättvis socialtjänst som 
präglas av kvalitet, valmöjlighet, innovativa former och resurseffektiva lösningar och som inspirerar till efterföljd såväl nationellt 
som internationellt. 
Delmål: 
- Evidens- och kunskapsbaserade åtgärder och metoder blir norm inom all socialtjänst. 
- Tydliga, översiktliga och samverkande stödstrukturer 
- Delaktighet i praktiker- och brukarfältet (bottom up) som underlättar förnyelse och innovation 
- Samordnade kunskaps- och utvecklingsinsatser (top down) utifrån analys av data från olika kvalitetsregister 
- Regional samordning av utvecklingsprojekt 

Västerbotten Målbild: 
Vi arbetar i organisationer som ständigt strävar efter att ta del av och använda bästa tillgängliga kunskap i arbetet. Den kunskapen 
hämtar vi från aktuell forskning, våra systematiserade erfarenheter från praktiken och vår dialog med de brukare vi möter. Vi 
arbetar i samklang mellan kommuner och landsting och söker gemensamt tillgodose brukarnas behov – utifrån en samsyn på 
verksamheten. Hos oss skall inte brukaren hamna mellan stolarna. 
Våra olika stödresurser för kunskap ser vi som en gemensam tillgång vars syfte är att optimera värdet av insatserna till våra 
brukare och innehållet i vår verksamhet. Såväl politiskt som tjänstemannamässigt skall vi organisera oss för största möjliga 
tydlighet, genomskinlighet och effektivitet. Vi löser problem i första hand på lokal nivå men de frågor som kräver länslösningar ser 
vi till att de snabbt hamnar i organ som kan fatta nödvändiga beslut och genomföra nödvändiga förändringar. 
Vi prioriterar särskilt kunskap om kvalitet och om resultatet av de insatser som ges vid våra verksamheter. Vi ser också behov av att 
i dialog mellan praktik och forskning både ta till vara men också förmedla behov av ny kunskap, såväl som att berika varandra till 
gagn för de vi är till för. Vi prioriterar förbättringskunskap och verksamhetsnära kunskapsutveckling. 
Stödstrukturen skall också ha kunskap och ge stöd så att den leder till ändrade rutiner och beteenden i praktiken. Kunskapen om 
implementering skall vara en integrerad del av stödstrukturens arbete och därmed möjliggöra förändring och förnyelse. 

Västernorrland - fortsatt samarbete med de befintliga stödstrukturerna som grund för att nå en kunskapsutveckling som gynnar de äldre 
- bidra till en kunskaps- och evidensbaserad praktik som i sin tur ska leda till en bättre kvalitet.  
- fortsätta att utveckla kunskapsanvändningen i verksamheten men även att utveckla kunskapsbildning och lärande i samverkan. 
- stärka och komplettera befintlig styr- och ledningsstruktur för att vidmakthålla den kunskap som länet gemensamt utvecklat 

Västmanland De mål vi vill uppnå med vårt arbete med regionala stöd-strukturer för kunskapsutveckling är: 
- En god och säker äldreomsorg där patienten/brukaren känner trygghet med personalens kunskaper. 
- Medvetenhet och kunskap om evidensbaserad praktik och ett evidensbaserat förhållningssätt för all personal. 
- Höjd bestående kunskapsnivå inom äldreomsorgens verksamheter i länet. 
- Ett väl utvecklat och förankrat samarbete mellan organisationerna. 
Delmål under första året: 
- En person är anställd för uppdraget. 
- Förankring politiskt och i tjänstemannaorganisationen. 
- En handlingsplan med prioriterade insatser är fastställd. 
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Västra Götaland - 
Fyrbodal 

Inom Beredningen Hälsa finns tydligt formulerade mål för området där ett av målen är att: Medverka till att utveckla hållbara 
strukturer för omsorg och hälso- och sjukvård nära medborgarna (närsjukvård). 
Inom Vårdsamverkan Fyrbodal är målet med Närsjukvård att vara bäst på den vanliga vården och utgöra en mer planerad vård, 
och därmed minska behovet av akutvård på sjukhus samt ge tydlig information om Rätt Vårdnivå ”Rätt vård vid rätt tillfälle”. 
Målet är att mejsla fram en struktur som bygger på verksamheternas förutsättningar för evidensbaserat arbete inom äldreområdet. 

Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

Uttrycker inga mål 

- Sjuhärads 
kommunalförbund 
(södra Älvsborg) 

Visionen för området Social välfärd och hälsa inom Sjuhärads Kommunalförbund är att medverka till att skapa ett mänskligare 
samhälle. Målen är bland annat att integrera den sociala dimensionen i social utveckling, en bättre integration för nyanlända, 
bättre förutsättning för hälsa och välbefinnande, en obruten vårdkedja med förbättrad vårdkvalitet och ett effektivt nyttjande av 
gemensamma resurser, bättre livsvillkor för barn och unga. 

- Skaraborg Mål: 
- Alla utförare är delaktiga i strukturer för kompetensupp-byggnad och uppföljning av resultat och analysarbete. 
- Ett fungerande verksamhetsstöd till kunskapsutveckling genom IT. 
- En gränsöverskridande verksamhetsutveckling genom samordning med IT. 
- Utforma gemensamma strukturer för forskning och vägar att ta till vara disputerade medarbetare inom verksam-heterna och 
främja forskningskarriär för alla professioner. 
Delmål: 
- Implementering av befintliga avtal i alla verksamheter. 
- IT-stöd för anslutning till kvalitetsregistren. Stöd för implementering av gemensamma arbetsformer för dessa. 
- Inbjudan till alla utförare till den gemensamma dialogen.  

Örebro Inriktningsmål gällande kunskap och kompetensutveckling i arbetslivet: 
Vår region har en väl fungerande kompetensförsörjning, som balanserar matchningen mellan utbud och efterfrågan. 
Effektmål: 
- Regionförbundets samordning mellan socialtjänsten i länets kommuner och landstingets hälso- och sjukvård skapar god 
samverkan och en effektiv verksamhet. 
- Regionförbundets forsknings- och utvecklingsverksamhet inom det sociala välfärdsområdet skapar förutsättningar för en 
kunskapsbaserad och kvalitativ välfärd i regionen. 
Målen för folkhälsoarbetet i Örebro län utgår från den nationella folkhälsopolitiken med elva målområden. Under det första 
målområdet delaktighet och inflytande i samhället är visionen: att alla invånare i Örebro län känner delaktighet i samhällslivet och 
har inflytande över sin livs-situation. Det andra målområdet ekonomisk och social trygghet har en vision: att alla invånare i Örebro 
län känner ekonomisk och social trygghet. 

Östergötland Läns-SLAKO avser att i samverkan med FoU-nätverket utveckla ett FoU-program för länet inom i första hand äldreområdet. Ett 
sådant program samlar projekt, erfarenhetsutbyte, utbildningar och nationell, såväl som transnationell samverkan inom området.  
 
Programmet ska också innehålla gemensamma mål för FoU-arbetet i länet.  
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- Att mer optimalt utnyttja tillgängliga kompetenser och resurser inom FoU-området 
- Att tydligare integrera FoU-miljöernas arbete i det pågående utvecklingsarbetet inom i första hand äldreområdet, samt 
- Att utveckla modeller för hur FoU-miljöerna kan stödja verksamheterna i deras arbete med att implementera evidensbaserade 
arbetsmetoder såsom ex nationella riktlinjer. 
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