
Ledare

Oavsett uppdraget har vårt fokus 

varit samverkan.

FoU Välfärd har haft en minst sagt intressant vår! Oavsett om 

uppdraget rört ökad skolnärvaro bland elever, att stärka 

tvärsektoriella strukturer inom kvinnofrid, synliggöra mervärde 

mellan civilsamhälle och offentliga aktörer, eller att etablera 

integrerad mottagning för tidiga upptäckter och insatser, så har 

vårt fokus varit samverkan. Vårt uppdrag och ansats har och är 

därför av nödvändighet bred. Behovet av att matcha en bred 

välfärdskontext är följaktligen tydligt. Därför är det glädjande att 

så många tjänstepersoner och politiker visat genuint intresse för 

att använda FoU Välfärds kompetens för att möta välfärdens 

utmaningar. 

FoU Välfärd tror jag därför kommer möta en än intressantare 

höst. Jag vill därför passa på att tacka alla, men framförallt 

personalen inom FoU Välfärd, för det engagemang som ni visar 

för samhällets utmaningar. Ni är verkliga förkämpar för evidens, 

stöd och klokskap! Glad sommar!

Patrik Lind, avdelningschef

FoU Välfärd och Samhällsmedicin

Yrkesresan: satsning på 

kompetensutveckling 

inom socialtjänsten
Yrkesresan Barn och unga har sin startskott 

under juni 2022 och därefter kommer utbildare att 

rekryteras och konton upprättas för de medarbetare som 

ska delta i kurserna. 

För mer information kontakta: Ayse Taher, 

ayse.taher@regiongavleborg.se

Forskare möter praktiker

konferens
20 oktober 2022 hos CFL Söderhamn

Programmet skickas ut i augusti.

För mer information kontakta:

Mark Magnuson,

mark.magnuson@regiongavleborg.se
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AKTUELLA PROJEKT

Utvärdering av Framsteget

Utvärderingen av Sandviken IFs sociala 

engagemang Framsteget syftar till att 

utvärdera det mervärde som Framsteget 

tillför olika samhällsorganisationer som t ex 

socialtjänsten, skolan, arbetsmarknads och 

integrationsenheten samt 

kommunledningskontoret. Fokus ligger på 

att hitta Framstegets olika styrkeområden, 

utvecklingsområden samt att belysa den 

nytta framsteget gör för de ovan nämnda 

aktörerna. Fram till sommaren pågår 

datainsamlingen och rapporten planeras 

komma tidigt hösten 22. 

Kontaktperson: Jofen Kihlström

Våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och 

förtryck

FoU Välfärd har påbörjat en kartläggning av 

myndigheters och civilsamhällets samverkan 

inom våld i nära relationer och hedersrelaterat 

våld och förtryck. Kartläggningen sker i 

samarbete med avdelningen Samhällsmedicin 

Region Gävleborg och är en del i länets 

kvinnofridsuppdrag.

Kontaktperson: Tord Fredriksen

Följeforskning i 

projektet ”Samverkan 

för ökad skolnärvaro”

FoU Välfärd bedriver, på uppdrag av 

Sandvikens kommun, följeforskning i ett 

projekt för ökad samverkan i ärenden 

som rör barn med problematisk 

skolfrånvaro. Projektets målsättning är 

att skapa en modell för samverkan 

mellan skola, socialtjänst och regionens 

barn- och familjehälsa i ärenden som rör 

barn med problematisk skolfrånvaro. 

Följeforskarens roll innebär är att följa 

projektets centrala processer för att 

kunna bidra med reflektioner samt 

analyser utanför projektets egen logik 

och förklaringsramar. Syftet med 

följeforskning är att uppnå ett lärande i 

realtid, som i sin tur kan användas för att 

styra projektet mot de uppsatta målen. 

Kontaktperson: Oskar Andersson
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AKTUELLA PROJEKT fort.

Uppföljning av 

samarbetssamtal

Samarbetssamtal syftar till att stödja föräldrar 

som separerar att nå enighet i frågor om barnets 

vårdnad, boende och umgänge. Sedan ett par år 

tillbaka sammanställer FoU Välfärd statistik om 

samtalen, och presenterar den vid länsträffar för 

familjerättssekreterare. Underlaget syftar till 

diskussion och reflektion kring arbetet med 

samarbetssamtal, t ex för- och nackdelar med 

olika former för samtalen och möjligheterna att 

stärka barnens delaktighet. Vid länsträffarna lyfts 

även andra aktuella familjerättsliga frågor, såsom 

det nyligen införda kravet på informationssamtal 

hos socialtjänsten för föräldrar som vänder sig till 

Tingsrätten. 

Kontaktpersoner: Karin Tillberg Mattsson & Kaj 

Gustafsson

Att bedriva utvecklingsarbete mitt i en pandemi 
innebär i sig flera försvårande omständigheter. 
Representanter för huvudmännen har mötts vid 
några digitala möten och i slutet av 2021 
tillskapades en styrgrupp, arbetet tog ny fart och 
under våren 2022 har en utsedd arbetsgrupp 
påbörjat sitt uppdrag att upprätta en 
projektplan utifrån det underlag som 
presenterats av styrgruppen. Arbetet leds av 
processledare vid FoU Välfärd. Då verksamheten 
ska starta som en pilotverksamhet är 
målsättningen att utveckla och pröva metoder, 
rutiner och arbetssätt som även kan 
implementeras i övriga länet.  En projektplan ska 
presenteras för styrgruppen kvartal fyra, 2022. 
Kontaktperson: Maria Eriksson

Integrerad mottagning/ Mini-

Maria i Sandviken

SKR har sedan 2016 gett huvudmännen på 

regional nivå ekonomiska medel för att stimulera 

en stärkt samverkan och ömsesidigt arbete för 

att främja den psykiska hälsan inte minst bland 

unga. Länsledning Välfärd beslutade 2019 att 

avsätta en del av de beviljade samverkansmedlen 

till en pilotverksamhet i Sandviken; en integrerad 

mottagning som ska erbjuda tidiga och 

samordnade insatser för unga och unga vuxna i 

Sandviken kommun med någon form av 

missbruksproblem. 

Jag & min familj 

Under januari och maj utbildades 13 samtalsledare 
från 9 projektkommuner till utbildare i Jag & min 
familj. Förhoppningen är att bibehålla och sprida 
arbetssättet vidare.  Tre kommuner är redan igång 
med egna utbildningar.  Den 19 maj stod Avesta 
som värd för nätverket Jag & min familjs första 
träff – ett nätverk vars syfte är att utbyta 
erfarenheter om programmet och utveckla barns 
delaktighet.  En ny träff  planeras i höst på temat 
implementering och med Falun som värd. Är du 
intresserad av att ta del av materialet och vara 
medlem i nätverket? Kontakta Ann Lyrberg, 
ann.lyrberg@regiongavleborg.se. 
Resultat från två delstudier är i pipeline att 
publiceras: interventionens utfall för barn och 
föräldrar tre månader efter avslut samt barns 
erfarenheter av interventionen.  Håll utkik under 
hösten! 
Kontaktperson: Ann Lyrberg

NYHETSBREV / JUNI 2022



Intervjuer av anhöriga till personer i 

Söderhamn som avlidit efter 

intoxikationer av narkotika eller 

läkemedel

Under 2022 pågår en kvalitativ studie med 

fokus på den i Gävleborgs län förhållandevis 

höga intoxikationsdödligheten i Söderhamns 

kommun. Studien, som är finansierad av 

Region Gävleborg/Centrum för forskning 

och utveckling, bygger på intervjuer med 

anhöriga till personer folkbokförda i 

Söderhamn som avlidit pga. intoxikationer 

av narkotika och/eller läkemedel under åren 

2015 - 2020. Intervjuerna är inriktade på att 

utvinna kunskap som ger en bild av de 

avlidnas problematik, livssituation, 

upplevda behov samt kontakter med 

samhällets resurser för stöd och behandling. 

Intervjuerna har ett särskilt fokus på hur de 

anhöriga upplever att olika insatser svarat 

upp mot de avlidnas sammantagna behov 

och om det kan identifieras 

utvecklingsbehov avseende samhällets 

resurser och samspelet mellan dem. Syftet 

med studien är att ta fram ett 

kunskapsunderlag som kan användas för att 

förbättra insatser, arbetssätt och 

samarbetsformer kring personer som 

riskerar att intoxikera samt i förlängningen 

förebygga dödsfall. Studien kommer att 

publiceras i form av en vetenskaplig artikel 

samt ett material särskilt anpassat för att 

användas i Söderhamns pågående 

utvecklingsarbete.

Kontaktperson: Kaj Gustafsson

NYA RAPPORTER
Intoxikationsdödlighet i Söderhamn - en 

registerstudie av narkotika- och läkemedelsdödlighet 

i Söderhamns kommun. FoU rapport 2022:1 

Författare: Kaj  Gustafsson.

Länk till rapporten
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https://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/utveckling-samverkan/valfard-gavleborg/fou-valfard/fou-rapporter/fou_1_2022_intoxikationsdodlighet-i-soderhamn.pdf


KALENDARIUM

NYA RAPPORTER fort.

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och 

unga. 2021 i jämförelse med perioden 2013–2020.

FoU Rapport 2022:3. 

Författare: Per Åsbrink

Länk till rapporten

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna 

2021 i jämförelse med perioden 2013–2020. 

FoU Rapport 2022:4. 

Författare: Per Åsbrink

Länk till rapporten

Webbföreläsning

Att upptäcka och diagnostisera 
spelberoende (spel om pengar)
7 oktober Digitalt.

Anmälan senast 5 oktober. 
Samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg. 

Konferens 

Välkommen till FoU Välfärds konferens
13-14 oktober 2022 i Stockholm

På FoU Välfärds konferens vill vi sprida 
kunskap om det som pågår i FoU-Sverige och vi 
vill dela våra erfarenheter med varandra. 
Länk

Forskare möter praktiker konferens

2022 i Söderhamn den 20 oktober 

Tillsammans med Högskolan i Gävle och 

Hälsinglands utbildningsförbund planerar vi att 

genomföra konferensen Forskare möter 

praktiker. Dagen kommer att vara gratis och 

bjuda på spännande presentationer av 

forskning och utvecklingsprojekt i länet, varvat 

med utrymme för dialog. 

Konferensprogrammet med länk till anmälan 

skickas ut i augusti. 

Kontaktperson: Mark Magnuson

Våld i nära relationer i Gävle kommun 

- Medborgarundersökning, 2021. 

FoU rapport 2022:2. 

Författare: Oskar Andersson och 

Rickard Mobäck 

Länk till rapporten

Nätverk 

BIRK-X 
23 september och 18 november

Familjerättsnätverket 
10 november

IBIC-nätverket
nästa möte den 8 oktober

Lex Sarah-nätverket 
30 september och 18 november
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https://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/utveckling-samverkan/valfard-gavleborg/fou-valfard/arbetsrapporter/arbetsrapport-2022_3.-aktualiseringar-barn-och-unga-gavleborgslan.pdf
https://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/utveckling-samverkan/valfard-gavleborg/fou-valfard/fou-rapporter/fou_2022_4-aktualiseringar-vuxna-gavleborgs-lan-2021.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/kalender/kalenderhandelser---gavleborg/2022-05-10-att-upptacka-och-diagnostisera-spelberoende.html
https://www.fouvalfard.org/2022/04/valkommen-till-fou-valfards-konferens13-14-oktober-2022-i-stockholm/
https://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/utveckling-samverkan/valfard-gavleborg/fou-valfard/fou-rapporter/fou_2_2022_vald-i-nara-relationer-i-gavle-kommun.pdf

