Nyhetsbrev från FoU centrum för vård, omsorg och socialt
arbete juli 2020
FoU centrum för vård, omsorg och socialt arbete har Social och omsorgsförvaltningen, Linköpings
kommun som huvudman och är ett samarbete mellan kommunerna Boxholm, Kinda, Linköping, Mjölby,
Motala, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög och Linköpings universitet.
FoU Centrums uppdrag är att stödja en kunskaps -, evidens- och lärandebaserad socialtjänst och vara en
länk mellan forskning och praktik.
Sedan FoU Centrum etablerades år 2000, har cirka 200 projekt och uppdrag genomförts inom
välfärdsområdet, både lokalt, regionalt och internationellt.

Glad sommar!
Det har varit en minst sagt speciell vår där
även FoU Centrums arbete har påverkats.
Flera av FoU Centrums medarbetare har på
olika sätt blivit inblandade i arbetet med att
hantera effekterna av covid-19.
Både internationellt och nationellt prioriteras
verksamheter som söker medel för att driva
projekt eller utvärderingar kopplade till covid19. FoU Centrum arbetar aktivt med att följa
utlysningarna. Ser ni behov i er verksamhet av
att få stöd som FoU Centrum kan vara
behjälplig med, hör av er till gruppchef Mats
Eriksson!
Vi önskar er alla en avkopplande och skön sommar! Håll avstånd och tvätta händerna så får vi fortsätta
att stödja en kunskaps -, evidens- och lärandebaserad socialtjänst i höst!

Evikomp 2.0- beviljade medel från Europeiska socialfonden
FoU Centrum har sedan 2018 drivit projektet Evikomp. Evikomp är en samverkan mellan alla Östgötska
kommuner, region Östergötland samt kommunalförbundet Itsam. För ett par veckor sedan beviljades FoU
Centrum medel från Europeiska socialfonden till Evikomp 2.0.

Evikomp 2.0 ska tillsammans med parterna utveckla arbetsplatsernas förmåga till arbetsplatslärande och
få in lärandet i vardagen, systematiskt och kontinuerligt. Syftet är att medarbetare och verksamheter ska
utvecklas parallellt.
Projektet utvecklar nuvarande Evikomp och omfattar 12 spår med 80 moduler på svenska, engelska,
spanska, arabiska, dari, thailändska, ryska och italienska. Exempel på nya spår är: Psykiatri och våld,
arbetet på vårdcentral, döden och existentiella frågor, att använda välfärdsteknik.
Idag omfattar Evikomp Östergötlands kommuner samt Region Östergötland. I Evikomp 2.0 fördjupas
samarbetet med regionen genom att två vårdcentraler i länet ingår. Dessutom utökas partnerskapet att
gälla även utanför länet genom Uppsala kommun och FoU Sörmland.
Har du frågor om Evikomp 2.0? Hör av dig till Malin Robertsson Bly eller Gunilla Starräng.

Evikomp förbereder biträden inom vård och omsorg i
coronatider
Till vardags är Gunilla Starräng biträdande projektledare för FoU Centrums projekt Evikomp. Under
coronapandemin har hon dessutom fått arbeta intenstivt som projektledare för snabbintroduktion för
biträden inom vård och omsorg i Linköpings kommun. Här berättar hon om hur hon upplevt arbetet med
att på mycket kort tid ordna ett utbildningspaket för de nya medarbetare som skulle anställas inom vårdoch omsorgssektorn.
Vad är snabbspåret?
Social- och omsorgsförvaltningen i Linköpings
kommun förutspådde ett snabbt utökat behov
av medarbetare inom vård och omsorg under
det nu pågående utbrottet av covid-19 i
Linköpings kommun. Medarbetare från FoU
Centrum var med i gruppen som skapade ett
introduktionspaket för personer med liten eller
ingen erfarenhet av vårdarbete. Utbildningen
skulle ge deltagarna kunskap och färdigheter
för att kunna avlasta vård- och
omsorgsverksamheter med lättare
arbetsuppgifter. Utbildningen skulle vara igång
i skarpt läge till påsk och vi började i slutet av
mars.
På 24 arbetstimmar skulle personer utbildas
med hjälp av Evikomps lärplattform samt delta
i en digitalt lärarledd dag. Därefter förväntades
deltagarna vara redo att ta till sig introduktion
på plats i verksamheten där personen skulle
arbeta. Den blivande medarbetaren skulle
efter utbildningen ha kunskaper om
bemötande, dokumentation, basala
hygienrutiner, smittspridning,
förflyttningsteknik, demenssjukdomar, lagar,
tystnadsplikt och palliativ vård.

Nu har precis de sista deltagarna blivit klara med utbildningen. 150 deltagare har rekryterats och 115 har
genomfört hela utbildningspaketet.
Vad har varit den största utmaningen med att utveckla snabbspåret?
Många deltagare var mycket motiverade till att vara med och stödja kommunen under den rådande krisen
direkt när annonsen kom ut. En av utmaningarna var att bibehålla motivationen hos deltagarna trots att
behoven inte var så stora som man förutspådde under första delen av pandemin. Viljan att hjälpa till är i
sig något positivt. Vi vet inte hur smittspridningen kommer se ut i framtiden och vi vill gärna att de
utbildade i snabbintroduktionen ska veta att även om deras insats inte behövs just nu, kan den behövas i
framtiden och då eventuellt med kort varsel.
Hur kan FoU Centrums medlemskommuner dra nytta av snabbspåret?
Det material som vi har skapat för snabbintroduktionen finns tillgängligt i Evikomps lärplattform. En körguide skickas nu i dagarna ut till alla deltagande kommuner. Kör-guiden kan enkelt överlämnas till nya
medarbetare i kommunens vård- och omsorgsverksamheter för att ge dem en bra grund att stå på inför
arbetsplatsens egna mer praktiska introduktion. De medarbetare på FoU Centrum som till vardags
arbetar med Evikomp har alla tagit stort ansvar för snabbspårets tillkomst och genomförande och kan nu
ge kommunerna stöd i deras användande av snabbspåret.
Vad har varit roligast med att utveckla snabbspåret?

Kommunernas egna initiativ som kommit efter vi utvecklat snabbspåret. En del kommuner har valt att
lägga förflyttningstekniken i ett eget spår och använda den i sin ordinarie utbildning om förflyttningsteknik.
Evikomps lärplattform är en enkel miljö att arbeta i vilket underlättar för att nya kreativa idéer snabbt kan
omsättas till verklighet!

PYC har beviljats 5,9 miljoner från FORTE
PYC är ett föräldrastödsprogram som drivs av ett konsortium där FoU Sjuhärad Välfärd,
Göteborgsregionen FoU i Väst, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete i Linköping och Region
Uppsala Hälsa och Habilitering ingår.
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat 5,9 miljoner i forskningsanslag för att
PYC ska utvärderas. Den som kommer att leda arbetet med utvärderingen är Thomas Strandberg,
professor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna.
Titeln på projektet är “Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd – Parenting Young Children – i
hemmiljö för föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns risk för försummelse”.
Projektet syftar till att utvärdera interventionen och föräldrastödmetoden, PYC, i familjer där det finns
ökad risk för försummelse av barnen på grund av att föräldrarna har intellektuell funktionsnedsättning
eller kognitiv nedsättning.
Forskningsprojektet är organiserat i fyra spår och spänner över fyra år:
- föräldrarnas lyhördhet gentemot sina barns signaler, före och efter deltagande i PYC, genom
observationer av samspelssituationer
- effekt av interventionen med avseende på måluppfyllelse i ökad föräldraförmåga, förälders egeneffektivitet, barnets psykiska hälsa och kostnadseffektivitet
- föräldrarnas erfarenheter av PYC-stödet kvalitativt genom intervjuer
- barnens erfarenheter av sina familjerelationer och vardagsliv före och efter PYC genom intervjuer
Högskolan Dalarna söker en doktorand i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik till den
stundande utvärderingen av PYC. Läs mer om tjänsten som doktorand här.
Vill du veta mer om PYC? Hör av dig till samordnare Anna Nylén.

På gång i höst
Yrkesintroduktion för socialsekreterare inom barn- och
ungaområdet
FoU Centrum hade under 2018 och 2019 uppdrag att utveckla och genomföra yrkesintroduktion för
nyanställda medarbetare inom socialtjänstens barn- och ungaområde för länets alla kommuner.
Uppdraget att ge yrkesintroduktion för länets nyanställda socialarbetare inom barn- och ungaområdet
avslutades hösten 2019. Nu erbjuder FoU Centrum, tillsammans med social- och omsorgsförvaltningen i
Linköpings kommun, att länets kommuner även fortsättningsvis kan anmäla sina nyanställda
socialsekreterare att delta i yrkesintroduktion.
Yrkesintroduktionen omfattar åtta dagar där medarbetarna får resonera kring sin yrkesroll, vikten av
samverkan, risk- och skyddsfaktorer och hur man kan göra barn delaktiga. Deltagarna får dessutom
grundläggande utbildning i BBIC och handläggning och dokumentation. I yrkesintroduktionen ingår även
en dag som Länsstyrelsen anordnar om länsrutinen för handläggning av ärenden avseende
barnmisshandel och sexuella övergrepp.
Välkomna att höra av er till Johanna Sohl för mer information!

Utvärdering och modellutveckling- unga på HVB
FoU Centrum har fått uppdrag av social- och omsorgsförvaltningen i Linköping att göra en utvärdering
och modellutveckling av uppföljningsmodell för öppenvårdsinsatser för ungdomar.

Flertalet av de barn och unga som placeras inom HVB har innan placering haft insatser i form av
öppenvård, men där effekterna av insatserna inte varit tillräckliga. Det behöver utvecklas modeller för att
mäta effekter av de insatser som ges inom socialtjänsten.
Det övergripande syftet med utvärderingsprojektet är att förbättra livssituationen och livsvillkoren för unga
i behov av socialt stöd genom att utveckla det sociala arbetet och sociala insatser för målgruppen. Under
projektets första fas ska kunskap utvecklas om:
- målgruppens behov och livssituation
- de professionellas och verksamheternas (praktiksystemet) grunder för bedömning och val av sociala
insatser till målgruppen
- öppenvårdsinsatsers påverkan på målgruppens behov och insatsernas förmåga att förebygga HVB
placeringar samt
- belysa brister och möjliga utvecklingsområden som ökar öppenvårdsinsatsernas potential att förebygga
HVB placeringar.
Under projektets andra fas ska en modell för uppföljning och utveckling av insatser utvecklas som ska
kunna användas i verksamheterna.
För mer information om uppdraget, hör av er till Johanna Sohl.

FoU Centrum 20 år
FoU Centrum firar 20 år i år! Vi har gått från att
enbart genomföra små lokala projekt till att
även vara en internationell part att räkna med.
Sedan FoU Centrum etablerades har cirka 200
projekt och uppdrag genomförts inom
välfärdsområdet, både lokalt, regionalt och
internationellt. Nästan 120 rapporter har
skrivits, du hittar dem här.
11 november planerar vi för ett 20-årsfirande
på Konsert & kongress i Linköping. Boka av
dagen för att fira med oss, med framstånde
forskare inom välfärdsområdet och den
berömda dokumentärfilmaren Tom Alandh.
Vi reserverar oss för att coronapandemin kan
göra det nödvändigt att skjuta på
jubileumsdagen till ett senare tillfälle. Mejla oss
om du vill veta mer om 20-årsjubilet.

Du får detta nyhetsbrev för att du är kontaktperson för din kommun gentemot FoU Centrum eller för att du
tidigare har haft kontakt med oss på FoU Centrum. Vi hanterar din personliga data utifrån GDPR. Om du
inte längre vill få våra utskick, klicka på avregistreringslänken nedan eller kontakta oss för att ändra eller
ta bort dina uppgifter.

