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Det har snart gått två år av samhällsrestrik-
tioner, dödstalsredovisningar och mänskligt 
lidande. Vi kan konstatera att Covid-19 har 
präglat ännu ett år. I vintermörkret är det därför 
lätt att tappa tron. Samtidigt pekar mycket 
annat i motsatt riktning. Under året har exempel-
vis FoU Välfärd slutit avtal med länets kommuner 
om utbildningssatsningen Yrkesresan.  
Ett samarbete präglat av framtidstro! 

Under året har också FoU Välfärd fått en rad nya uppdrag, 
som sammantaget tyder på utbredd nyfikenhet, ett envetet 
kvalitetsarbete, och en genomgripande utvecklingstro. Vidare 
pågår samordning av en rad olika frågor, flera samarbeten, 
samt samverkan med olika huvudmän, aktörer och intressen. 
Alla präglade av en positiv samhällstro! 

Gott Nytt År!och
God JulDen mörkaste tidpunkten på året 

är därför inte så mörk! Bara vi tror! 

Patrik Lind, avdelningschef FoU 
Välfärd och Samhällsmedicin

Ayse Taher har anställts som 
projektledare för att leda, 
implementera och koordinera 
Yrkesresan i länet. 
Yrkesresan är ett koncept för 
introduktion i yrket och kompetens
utveckling för socialtjänstens 
medarbetare. Ayse är socionom 
och har tidigare arbetat många år 
inom socialtjänsten.  

Studie av dödsfall pga. intoxikationer 
av narkotika och/eller läkemedel i 
Söderhamns kommun

FoU Välfärd tackar deltagare och 
våra samarbetspartners Hälsinglands 
utbildningsförbund och Högskolan i 
Gävle för en givande Forskare möter 
praktiker konferens! 
I år var konferensen helt digital, ett 
format som ökade tillgängligheten för 
de 140 deltagarna och föreläsarna 
från runtom Gävleborg och Sverige. Vi 
hoppas att de givande diskussionerna 
bidrar till en starkare välfärd i länet och 
ser fram emot nästa års konferens.

Ny projektledare
Forskare möter 
praktiker
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Några resultat från studien är:

De senaste åren har dödligheten relaterad till intoxikationer av narkotika och läkemedel 
uppmärksammats alltmer i Söderhamns kommun. FoU Välfärd har på uppdrag av Söder
hamns kommun genomfört en retrospektiv registerstudie där de avlidna personerna följts 
upp gällande rättsmedicinska data samt vilka insatser de varit föremål för från socialtjäns
ten, beroendevården, hälso och sjukvården och kriminalvården. Läkemedelsenheten 
vid Region Gävleborg har också tagit fram data kring förskrivningar av narkotikaklassade 
läkemedel. Syftet med studien är att ta fram ett kunskapsunderlag som kan användas 
vid utveckling av insatser och samarbetsformer i Söderhamn samt länet i stort som kan 
förebygga dödsfall pga. intoxikationer. En FoUrapport från studien kommer att publiceras 
under januari 2022. 

Kontaktperson:  
Kaj Gustafsson

Studie av dödsfall pga. intoxikationer 
av narkotika och/eller läkemedel i  
Söderhamns kommun

28 personer, 18 
män och 10 kvin-
nor, har avlidit i 
Söderhamn under 
åren 2015–2020 
pga. intoxikationer 
av narkotika/läke-
medel.

Totalt 24 personer, 
16 män och 8 
kvinnor, hade 
förskrivningar av 
narkotikaklassade 
läkemedel. 

Flest avlidna 
återfinns i ålders-
gruppen 24-29 år. 
Sammantaget kan 
konstateras att 18 
personer är yngre 
än 40 år medan 10 
är äldre.  

De avlidna uppvi-
sade i många fall 
ett utpräglat bland-
missbruk men det 
förekommer också 
personer utan 
tidigare känd miss-
bruksproblematik.

Rättsmedicinal-
verket bedömer 6 
av dödsfallen som 
suicid, 7 som oklar 
avsikt och 15 som 
olycksfall.

20 av de avlidna 
personerna hade 
psykiatriska eller 
neuropsykiatriska 
diagnoser.  

Opioider (exem-
pelvis metadon, 
buprenorfin och 
oxikodon) är de 
substanser som 
orsakat dödsfallen 
i störst utsträck-
ning.
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Yrkesresan är ett strukturerat program för introduktion och kompetens
utveckling av socialtjänstens medarbetare. Målet med Yrkesresan är att 
kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla 
socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat 
och pedagogiskt sätt. Första yrkesresan vänder sig till medarbetare inom 
myndighetsutövning inom social barn och ungdomsvård. 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ansvarar för innehåll och  
samordning, regionala projektledare för genomförandet i respektive län.

Totalt planeras fem yrkesresor inom socialtjänstens olika verksamhetsom
råden under perioden 2021–2028.  Den första vänder sig till socialsekre
terare inom den sociala barn och ungdomsvården.
Förstudier inför kommande yrkesresor ska göras inom:

https://skr.se/skr/integrationso-
cialomsorg/socialomsorg/natio-
nellkunskapsstyrningsocialtjanst/
yrkesresan.32120.html

Yrkesresan: ett kompetensutveck-
lingsprogram för medarbetare 
inom socialtjänsten

• Funktionshinderområdet, myndighetsutövning 
och utförarverksamhet.

• Äldreomsorgen, utförarverksamhet.
• Missbruk och beroende, myndighetsutövning.

Den gemensamma uppföljningen av barn som 
beviljas öppenvårdsinsatser fortsätter. Vid en 
träff för samtliga öppenvårdschefer i länet i 
början av december konstaterades att resultaten 
kan utgöra underlag för länsgemensamma 
utbildningssatsningar, i syfte att minska glappen 
mellan behov och tillgängliga insatser. Från års
skiftet planerar Bollnäs att som sjunde kommun 
ansluta till det gemensamma utvecklingsarbetet.

Insatsen vänder sig till seniorer som känner 
att osäkerhet kring den fysiska funktions
förmågan begränsar dagliga aktiviteter. 
Under utveckling av träningsformen har det 
arbetats fram en handbok samt instruktions
film som personal vid kommunens träffpunkter 
för äldre kan använda vid ledning av tränings
grupper. FoU Välfärd utvärderar insatsen 
med fokus på effekterna för de äldre, 
implementeringsprocessen samt spridningen 
i länet av träningsformen. 

AKTUELLA PROJEKT

Systematisk uppföljning - 
öppenvården barn och unga

Utvärdering av Styrka Hela 
Livet i Hudiksvall 
Hudiksvalls kommun och primärvården 
bedriver sedan 2019 ett gemensamt 
utvecklingsarbete i syfte att utveckla och 
implementera en träningsform inriktad på 
styrka och balans för äldre personer.

Kontaktperson: Karin Tillberg Mattsson

Kontaktperson: Kaj Gustafsson
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Våld i nära relationer – Gävle kommun

Forskningsstudie om appen OMMej

Gävle kommun gör för tredje gången en kartläggning av våld i 
nära relationer bland medborgarna i kommunen. Denna gång har 
FoU Välfärd fått uppdraget att genomföra kartläggning och har 
tillsammans med Samhällsmedicin sammanställt och analyserat 
resultatet av höstens datainsamling. Resultatet kommer att 
återrapporteras i början av nästa år och en rapport kommer att 
publiceras inom kort. Syftet med kartläggningen är att få en bättre 
bild av utsattheten bland olika grupper samt vilka typer av våld 
som är vanligast förekommande samt vilka konsekvenser våldet 
leder till hos de utsatta.

Appen OMMej syftar till att stärka barns delaktighet och infly
tande i socialtjänsten. I appen svarar barnet självt på frågor om 
sin situation och eventuella upplevda problem. Karin Tillberg 
Mattsson har tillsammans med forskare vid Malmö universitet 
följt införandet av appen i tre kommuner: Hudiksvall, Karlskrona 
och Helsingborg. Resultaten har återkopplats muntligt till berörda 
kommuner samt kommer att publiceras i en vetenskaplig artikel.

Kontaktperson: Oskar Andersson

Kontaktperson: Ann Lyrberg

AKTUELLA PROJEKT / fortsättning
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 

Jag försöker glömma, 
men jag kan inte glömma 
 
En undersökning om våld i nära relationer −  
Gävle kommun 2014 

  

FORSKNINGSSTUDIER

Jag & min familj

Under 2022 kommer FoU Välfärd tillsammans 
med Högskolan Dalarna att slutföra den pågå
ende effektutvärderingen av Jag & min familj. 
Den 27–28 januari 2022 utbildas utbildare för 
att sprida arbetssättet vidare.  En revidering och 
publicering av materialet planeras under 2022.
Läs mer om Jag & min familj här 
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Jag & min familj En studie av programmets effekter  

Kari Jess, Högskolan Dalarna Ann Lyrberg, FoU Gävleborg Christina Nehlin Gordh, Uppsala universitet 

 

https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-samverkan/valfard-gavleborg/fou-valfard/projekt-och-uppdrag/jag--min-familj/
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-samverkan/valfard-gavleborg/fou-valfard/projekt-och-uppdrag/jag--min-familj/
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NYA RAPPORTER
FoU rapport 2021:4
Att dokumentera socialtjänstens insatser för 
vuxna - Aktualiseringar till socialtjänsten i 
Gävleborg 2020, i jämförelse med 2018–2019
Författare: Per Åsbrink 
Länk till rapporten

Arbetsrapport 2021:1
Att dokumentera socialtjänstens insatser för 
barn och unga. Första halvåret 2021, 
Författare: Per Åsbrink
Länk till rapporten

Arbetsrapport 2021:2
Att dokumentera socialtjänstens insatser för 
Vuxna. Första halvåret 2021,  
Författare: Per Åsbrink
Länk till rapporten

Gott Nytt År!och
God Jul

Ann Ayse Kaj
Karin Maria Tord

Patrik OskarPer
Mark
Jofen

27-28 januari 
Jag & min familj  
– utbildning av utbildare.  
För mer information kontakta:  
ann.lyrberg@regiongavleborg.se

18 mars 
IBIC-nätverket Gävleborg
För mer information kontakta:  
tord.fredriksen@regiongavleborg.se

25 mars 
Lex Sarah-nätverket Gävleborg
För mer information kontakta:  
tord.fredriksen@regiongavleborg.se

13 maj 
Lex Sarah-nätverket Gävleborg
För mer information kontakta:  
tord.fredriksen@regiongavleborg.se

KALENDARIUM

https://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/utveckling-samverkan/valfard-gavleborg/fou-valfard/fou-rapporter/fou_att-dokumentera-socialtjanstens-insatser-for-vuxna-_rapport_2021_4.pdf
https://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/utveckling-samverkan/valfard-gavleborg/fou-valfard/aktualiseringar-barn-och-unga---halvarsrapport-2021.pdf
https://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/utveckling-samverkan/valfard-gavleborg/fou-valfard/aktualiseringar-vuxna---halvarsrapport-2021.pdf

