Styrelsemöte FoU Välfärd 2015‐11‐02
Närvarande:
Marie Ernestad FoU Välfärd, Västerbotten
Marie Vackermo FoU Jämt, Jämtland - sekreterare
Susanne Holmsten UoU Västmanland – ordförande
Mats Eriksson, FoU Linköping
Åsa Hedberg Rundgren, FoU Nordost (Stockholmsregionen)
Karin Tillberg Mattsson, FoU Välfärd, Region Gävleborg
Mats Wennstig, Blekinge Kompetenscentrum

Inbjudna gäster:
Peter Lindqvist, Socialstyrelsen
Verner Denvall och Mikael Skillmark, Linnéuniversitetet
Eva-Marie Rigné, förhindrad att komma

Dagordning:
1. Ordförande Susanne Holmsten öppnar mötet och hälsar välkomna.

2. Val av sekreterare för det kommande året. Förslag: Marie Vackermo.
Mötet väljer Marie Vackermo till sekreterare för det kommande året.
3. Möte med Eva Marie Rigné Forsknings- och utvecklingssamordnare på SKL
Frågan utgår, Eva Marie förhindrad att delta.
4. Peter Lindqvist, utredare på Socialstyrelsen informerar om Kunskapsguiden och
evidensbaserad praktik.
Vad gäller kunskapsguiden utvecklas den fortlöpande med områden och med ny kunskap från
de olika samarbetsmyndigheterna och ägaren socialstyrelsen. Syftet med guiden är att
förenkla sökandet. Det kan vara bra att börja här och sedan gå vidare till google scholar eller
vetenskapliga databaser. På kunskapsguiden finns ett flertal webbutbildningar som kan vara
bra för kommunernas verksamheter att ta till sig. Senaste utbildningen handlar om e-hälsa och
nästkommande utbildning kommer i november och handlar om systematisk uppföljning.
5. ”Akademiska socialkontor”. Professor Verner Denvall och doktorand Mikael Skillmark,
Linnéuniversitetet
Ett särskilt projekt för att sammanföra och mer konkret skapa interaktion mellan teori och
praktik bedrivs inom området socialt arbete. Ett nätverk skapades ur vilket bland annat spåret
”Akademiska socialkontor” blev sprunget. Detta har beviljats medel för att i förstone
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producera en kunskapsöversikt i ämnet kring bl.a frågorna: Vad kan detta med akademiska
socialkontor ge? – Klinisk forskning inom hälso-sjukvård i jämförelse med liknande forskning
i socialtjänst? – Prägel för socialt arbete? – Hur skapa bättre kommunikation och kontakt?
Nu vill man skapa kontakt och diskutera frågan med FoU-miljöerna, som ju är den länk som
finns idag mellan teori och praktik.
Fråga till styrelsen: Hur ser möjligheterna ut för socialtjänsten att driva kunskapsutveckling?
Socialtjänsten går på knäna! Professionen driver inte frågan, men de har heller inte särskilt
mycket utrymme för att tänka i sådana här banor. Det är betydelsefullt för såväl det sociala
arbetets praktik som för professionen att denna fråga drivs.
Det ser lite olika ut i landet kring hur man arbetar med frågan. Linköping har haft
medforskare i forskningsprojekt, medforskarna fick på arbetstid göra masteruppsatser som
sattes ihop i en antologi, forskare gjorde kappa och vidare analyser. Vissa FoU-miljöer har
FoU-ombud eller liknande och det fungerar på mer och mindre bra sätt. I Västerbotten har
man valt att också ha kombinationstjänster med universitetet, vilket givit en bra skjuts för Fet (FoU).
En viktig del i att skapa en akademisering av socialtjänsten är att arbeta vidare med
systematisk uppföljning och brukarmedverkan.
Frågan om socionomutbildningens roll och socialarbetarnas attityder till yrket lyfts – är man
endast teoretiker eller praktiker som socionom, eller går det att kombinera dessa? Styrelsen
vill mena att det är viktigt att kombinera teori och praktik.
6. Presentation av gamla och nya styrelsemedlemmar. Vilka frågor är aktuella inom våra
respektive verksamheter (och i övriga FoU-världen).
Konstateras kan, att bara mellan de olika FoU-miljöerna som representeras i styrelsen, finns
skillnader, både gällande antal anställda, organisatoriska frågor, tillhörighet, finansiering. Det
kommer med säkerhet att bli givande utbyten i styrelsens diskussioner.
7. Inval av ny medlem i föreningen, FoUrum, region Jönköping
Styrelsen väljer FoUrum, region Jönköping som ny medlem i föreningen och hälsar den nya
medlemmen välkommen!
8. Planering av dialogkonferensen den 15 februari 2016
Plats är, som förra året, Norrbysalen vid Ersta diakoni. Styrelsen har budgeterat medel för
dialogkonferensen, skall täcka lokal och lunch/fika.
Årets olika teman, vilka delas upp mellan styrelseledamöterna för presentation:


I de nationella överenskommelsernas spår: Hur gör vi uppföljningar? Hur ger vi stöd i
att ”ta hand om” den stora mängd data som finns idag? Hur gör vi regionala och lokala
anpassningar? Hur problematiserar vi?
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Hur syns vi? Hur kan vi synas mer? Har vi FoU-miljöer som kan berätta hur de gör?



Delaktighet/brukarmedverkan?



Samarbete mellan FoU-miljöer: hittar vi gemensamma frågor att arbeta kring i det som
vi diskuterat idag, eller utanför denna dagen?

Marie V. och Susanne gör ett förslag till inbjudan och skickar ut.
9. Information om nästa års FoU-konferens. Mats E.
Linköping och PUFF i Norrköping har värdskap för nästa FoU-välfärdskonferens som går av
stapeln 7-9/9 i Norrköping.
Temat för konferensen skall vara FoU-arbete i Norden/Skandinavien. ”FoU så in i Norden”.
Det finns en strävan från arrangörerna att ha ett fåtal estradföreläsningar och i övrigt anordna
seminarier och/eller workshops. Arrangörerna strävar dessutom efter att utifrån sina kontakter
med andra skandinaviska länder samt Nordic Welfare center spegla hur det ser ut i de andra
nordiska länderna, och skapa möjligheter till nätverkande och kontaktskapande.
FRÅGA till styrelsen från arrangörerna: ska vi gå ut med en förfrågan/inbjudan till FoU
miljöerna om projekt/samarbeten/andra relevanta uppslag som kan belysas under
konferensen? Det handlar inte om en avancerad bedömning av inkomna projekt, utan syftet är
att få in idéer till ett bra och aktuellt program om teman att uppmärksamma i ett Nordiskt
perspektiv.
Styrelsen tycker att detta är en bra idé och uppmuntrar arrangörerna att gå ut en ett call för
aktuella projekt/planerade eller pågående samarbeten som på ett eller annat sätt involverar
samarbete mellan nordiska FoU-miljöer/liknande verksamheter.
10. Övriga frågor
Socialtjänstbiblioteket: Karin lyfter frågan om socialtjänstbiblioteket som för närvarande drivs av
Inera. Ett antal kommuner och FoU-miljöer prenumererar idag på socialtjänstbiblioteket, men i och
med att Inera kommer att avsluta sin prenumerationstjänst, blir det med stor sannolikhet en
prenumeration på Ebsco-databasen. Vad kostnaden för detta blir är i dagsläget inte klart.
Mats E., Susanne och Marie V. berättar kort om den hearing som de deltog i på SKL kring kommande
forsknings- och innovationspolitiska proposition. Marie E hör med Ulf om det finns något material
kring FoU-miljöernas inspel kring sagda proposition.
Kommande styrelsemöten, våren 2016, har inplanerats till 15/1, 14/2 (förberedelser inför
dialogkonferens 15/2), 4/4 samt 13/6

11. Avslutning
Ordförande avslutar mötet.
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