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Dag 1 
10.00–10.15 Välkommen till konferensen – inledning
10.15–12.00 Seminarieblock 1  
12.00–13.15 PAUS
13.15–13.45 FoU Välfärd – återkoppling dialogkonferens m.m.
13.45–14.15 Seminarieblock 2
14.15–14.45 PAUS
14.45–16.10 Seminarieblock 3
     
Dag 2  
08.30–09.00 Återblick dag 1
09.00–10.15 Seminarieblock 4  
10.15–10.45 PAUS
10.45–12.00 Seminarieblock 5
12.00–12.45 Avslutning

Ingenting är som det brukar i år men det ska inte hindra oss från att genomföra 
FoU Välfärds konferens. Vi ställer om och möts digitalt istället!

Till årets konferens ville vi få en bred representation av de många olika forsk-
ningsprojekt och utvecklingsaktiviteter som pågår i FoU-miljöer runt om i landet. 
Gensvaret har varit stort och nästan 40 olika förslag på presentationer och 
workshoppar har kommit in! Allt mycket intressant och vi bestämde oss därför 
för att bereda plats för samtliga i ett fullspäckat program där man kan välja och 
vraka.

Programmet innehåller en rad olika exempel på vad som pågår inom olika 
välfärdsområden; barn och unga, funktionshinderfrågor, äldre, hälso-/sjukvård, 
samsjuklighet med mera. Vi har också några programpunkter som handlar om 
mer strukturella frågor inom välfärdsområdet. Något för alla alltså!

Vi ser fram emot två spännande dagar och livliga diskussioner!
 
Föreningen FoU Välfärds styrelse

FoU i Sverige – vad pågår?



A. Start kl 10:15 B. Start kl 10.55 C. Start kl 11.30

A1. Att mäta subjektivt välbefinnan-
de: en biopsykosocial modell
(30 min)
Medverkande:
Ali Al Nima, Blekinge Kompe-
tenscenter m.fl.

B1. Hälsa och välbefinnande och 
ohälsa bland långtidsarbetslösa
(25 min)
Medverkande: 
Danilo Garcia, Blekinge kompe-
tenscenter m.fl.

C1. Resilience-profiler bland svens-
ka långtidsarbetslösa
(30 min)
Medverkande: 
Danilo Garcia, Blekinge kompe-
tenscenter m.fl.

A2. Omsorg efter behov? Faktorer 
avgörande för äldreomsorgsinsatser 
i Stockholms Stad 
(30 min)
Medverkande:   
Åsa von Berens, Stiftelsen 
Stockholm Läns Äldrecentrum 
m.fl.

B2. Personcentrerat arbetssätt i en 
kommunal kontext 
(25 min)
Medverkande:  
Theresa Larsen, Göteborgsregio-
nen, FoU Väst m.fl.

C2. Anhörigas situation vid omfat-
tande omsorg och vård i hemmet 
(30 min)
Medverkande:  
Magdalena Andersson, Enhet 
FoU, kvalitet och utbildning, Mal-
mö Stad m.fl.

A3. Hur kan legitimerad personals 
kunskap användas på bästa möjliga 
sätt på vård- och omsorgsboende? 
(25 min)
Medverkande: 
Linda Nyholm, Nestor FoU-cen-
ter m.fl.

B3. IBIC förutsättningar, förvänt-
ningar och konsekvenser 
(15 min)
Medverkande:  
Eva Karlsson, Nestor FoU-center 
m.fl.

C3. Sammanhållen insatsprocess 
för personer med funktionsned-
sättning och missbruk – hur kan 
den komma till nytta för personen, 
professionen och organisationen? 
(20 min)
Medverkande:  
Camilla Carpholt, FoU Väster-
norrland, Kommunförbundet 
Västernorrland m.fl.

Dag 1 
Seminarieblock 1, kl 10:15-12:00          

FoU i Sverige – vad pågår?

Välj ett seminarium i kolumn A, ett seminarium i kolumn B och ett seminarium i kolumn C.



Dag 1 
Seminarieblock 2, kl 13:45-14:15          

D1. Det omöjliga uppdraget?  
Om FoU-miljöers intermediära roll 
(30 min)
Medverkande: 
Benitha Eliasson och Elisabeth Höög, FoUI Norrbottens Kommuner m.fl.

D2. Den (ut)forskande staden 
(30 min)
Medverkande: 
Anna-Karin Bergman, FoU Helsingborg och Stefan Holmlid, Linköpings universitet 
m.fl.

D3. Äldrevänlig stad – baslinjemätning 
(30 min)
Medverkande: 
Lars Sonde, Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum m.fl.

D4. Vad består det goda sociala arbetet av och hur kan man göra för att bedöma lovande 
arbetssätt när insatser inte är evidensbaserade? 
(30 min) 
Medverkande: 
Anna Gärdegård, FoU Nordväst m.fl.

FoU i Sverige – vad pågår?

Välj ett av följande seminarier:



E. Start kl 14:45 F. Start kl 15:15 G. Start kl 15:40

E1. Att skatta och följa upp själv-
ständighet – möjligheter och utma-
ningar: En studie av ett webbaserat 
verktyg för systematisk uppföljning 
av självständighet hos personer 
inom LSS-verksamhet 
(20 min)
Medverkande:  
Maria Holknekt, Kommunalför-
bundet Västernorrland m.fl.

F1.Lokal kompetensutveckling för 
LSS-handläggare i Jämtlands läns 
kommuner 2020
(20 min)
Medverkande: 
Monica Eriksson, FoU Jämt m.fl.

G1. Medarbetares avvikelserappor-
ter om utmanande beteenden (LSS) 
(30 min)
Medverkande: 
Petra Björne, Funktionsstödsför-
valtningen, Malmö Stad m.fl.

E2. SAVE (Support and protection 
Against Violence, on Equal terms for 
all children)  
(45 min)
Medverkande: 
Birgitta Svensson, FoU Välfärd 
Värmland, Karlstads universitet 
m.fl.

G2. Systematiskt arbete för att 
motverka mäns våld mot kvinnor – 
nuläge och förbättringsområden 
(25 min)
Medverkande: 
Anneli Okerman, Kommunalför-
bundet Västernorrland m.fl.

E3.”Fysisk aktivitet – att röra sig 
och må väl”. Villkor och dilemman 
för äldres fysiska aktiviteter. 
(45 min)
Medverkande: 
Annsofie Mahrs Träff, Vård- och 
omsorgskontoret, Norrköpings 
Kommun m.fl.

G3. Dagverksamhet för personer 
med demenssjukdom/kognitiv sjuk-
dom – Från undanskymd till prio 1 
(25 min)
Medverkande: 
Elisabeth Lauritzen, FoU nu m.fl.

E4. Förälder på avstånd – en studie 
av det sociala arbetet med ett trede-
lat föräldraskap 
(35 min)
Medverkande: 
Anna Melke, Göteborgsregionen, 
FoU i Väst m.fl.

Dag 1 
Seminarieblock 3, kl 14:45-16:10          

FoU i Sverige – vad pågår?

Välj ett seminarium i respektive kolumn. Obs! Väljer du något av seminarierna E2, E3 eller E4 behöver 
du inte välja seminarium i F-kolumnen eftersom dessa seminarier pågår parallellt. 



Dag 2 
Seminarieblock 4, kl 09:00-10:15           

H. Start 09:00 I. Start 09:40

H1. Evikomp – en digital modell för att stödja arbets-
platslärande 
(35 min)
Medverkande: 
Mats Eriksson, FoU Centrum Linköpings Kommun 
m.fl.

I1. Genombrottsmodellen som grund för FoU-arbete – 
presentation av ett pågågende samarbetsprojekt
(35 min)
Medverkande: 
Anna Melke, FoU i Väst, Göteborgsregionen m.fl.

H2. Prevalensen av resiliens-profiler bland nyutexami-
nerade sjuksköterskor 
(35 min)
Medverkande: 
Danilo Garcia, Blekinge kompetenscentrum m.fl.

I2. Användarinvolvering i rekrytering – att utmana sam-
skapandet av kommunala tjänster 
(35 min)
Medverkande: 
Annika Nilsson, FoU Helsingborg m.fl.

H3. Datorspelsberoende bland barn och unga 
(35 min)
Medverkande: 
Ulrika Harris, Blekinge kompetenscentrum m.fl.

I3. Kvantitet och kvalitet i förändringsarbete kräver 
olika verktyg 
(35 min)
Medverkande: 
Karin Sundström, Norrbottens kommuner m.fl.

H4. Närmare samarbete mellan utbildning, praktik och 
FoU som ett sätt att stärka vetenskapligt förhållnings-
sätt, verksamhetsutveckling och rekryteringsmöjlighe-
ter i praktiken 
(35 min) 
Medverkande: 
Christina Sundman och Charlotte Klinga, FoU nu 
m.fl.

FoU i Sverige – vad pågår?

Välj ett seminarium i respektive kolumn.



Dag 2 
Seminarieblock 5, kl 10:45-12:00           

J. Start 10:45 K. Start 11.25

J1. Utvärdering av utökade hembesök à la Rinkebymo-
dellen i Göteborg 
(30 min)
Medverkande: 
Lisbeth Lindahl, FoU i Väst, Göteborgsregionen 
m.fl.

K1. Soc för unga – en känd och tillgänglig socialtjänst 
för barn och unga 
(25 min)
Medverkande: 
Ylva Weitz, FoU Nordväst m.fl.

J2. Excellent praktiknära forskning 
(55 min)
Medverkande: 
Åsa Hedberg Rundgren, Stiftelsen Stockholms 
läns Äldrecentrum m.fl.

FoU i Sverige – vad pågår? FoU i Sverige – vad pågår?

Välj ett seminarium i respektive kolumn. Obs! Seminarium J2 är lite längre. Väljer du det seminariet 
behöver du inte välja ett seminarium ur K-kolumnen. 



Praktisk information

MÅLGRUPP
Konferensen vänder sig till medarbetare och chefer vid de 
FoU-miljöer som är medlemmar i Föreningen FoU Välfärd. Även 
personer som deltar i referensgrupper, projekt eller liknande vid 
dessa FoU-miljöer är välkomna.

TID OCH PLATS
15 oktober kl. 10.00–16.10
16 oktober kl. 08.30–12.45

Konferensen sänds digitalt. Webblänk mejlas ut till alla deltaga-
re omkring den 1 oktober.

AVGIFT
Avgiften är 500 kr ex moms och avser en person. Om ni är flera 
personer från en FoU-miljö behöver varje person anmäla sig och 
erlägga deltagaravgift. Avgiften faktureras i efterhand.

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här. 
Vid frågor kring anmälan, kontakta kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: 1 oktober 2020.
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Vid återbud 
efter detta datum debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till en kollega.

UPPLYSNINGAR OM KONFERENSENS INNEHÅLL
Åsa Hedberg Rundgren
asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se

PRAKTISKA UPPLYSNINGAR
Staffan Nyqvist, tel: 031–335 53 10
staffan.nyqvist@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
Göteborgsregionen (GR) sköter anmälan. När du anmäler dig 
registreras dina personuppgifter i GR:s administrativa program. 
Läs mer om hur GR behandlar personuppgifter:  
www.goteborgsregionen.se/integritetspolicy
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