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Protokoll 
 

Mötesdatum: 2022-04-08 
Plats: Zoom 
Närvarande: Inga-Lill Frank, Säters kommun  

Jonas Hampus, Falu kommun 
Carina Johansson. Avesta kommun 
Minna Juntunen, Region Dalarna  
Jesper Karlsson, Orsa kommun  
Joacim Larsson von Garaguly, HDa 
Tanja Mårtensson, Region Dalarna, adjungerad (6) 
Therese Nilsson, HDa 
Thomas Strandberg, HDa 
Anna Ståhlkloo, Mora kommun 
Satu Sundström, HDa 
Pernilla Söderlund, Borlänge kommun 

Frånvarande: - 
Övriga: Fatumo Osman, Björn Äng (5), Henrietta Forsman (6), Anna 

Ehrenberg (9), Therese Granström, Katarina Göransson (10) 
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1 Mötets öppnande 
Carina Johansson, ordförande i SUD, hälsade välkommen och öppnade mötet.  

2 Val av mötessekreterare 
Satu Sundström valdes till mötessekreterare. 

3 Godkännande av dagordningen 
Dagordningens godkändes.  

4 Protokoll föregående möte 
Protokollet från föregående möte 2022-02-18 godkändes och lades till handlingarna. 

Therese kommenterade: Amanda Jones som under föregående möte föredrog angående sin forskning  
”Delaktighet i kontakten med socialtjänsten” har hittat samarbetspartners för sin nästa studie inom 
både kommun och region och även inlett ett samarbete med RSS (Regionala samverkans- och 
stödstrukturen) avseende samsjuklighetsområdet.  

5 Forskningscentrum Högskolan Dalarna 
a) Presentationer 

Inom Hälsa och välfärd finns fyra forskningscentrum: KIPS (Kunskapsimplementering och 
patientsäkerhet), ReCall (Forskningscentrum för äldre och åldrande), RICH (Forskningscentrum för 
reproduktiv hälsa, barn och ungdomars hälsa) och RePs (Forskningscentrum för folkhälsa och idrott). 
Närmare kontakt mellan dessa och SUD bidrar till en tydligare helhetssyn angående forskningen vid 
HDa. Region Dalarna är representerat i alla forskningscentrumen. Therese är kontaktperson mot 
kommunerna i KIPS. 

Fatumo Osman presenterade RICH – se bifogad presentation. Inom centrat finns åtta doktorander och 
26 disputerade forskare och verksamheten riktas mot kommuner, regionen och är även internationellt 
orienterad. När det gäller aktuella samverkansprojekt mot kommunerna lyftes fram Sara Quarles van 
Uffords forskning i samverkan med Borlänge kommun om ”Socialtjänstens handläggning vid 
misstanke om våld mot barn”. Dessutom informerades angående projekt om föräldraskapsstöd för 
somaliska familjer, också i Borlänge, finansierat bland annat av Folkhälsomyndigheten, Maria Ayoubs 
forskning om ”Utvärdering av ett hembaserat föräldraskapsstöd i hemmiljö” samt projektet 
”Tillsammans för varje barn” där skola, vård och socialtjänst samverkar. Presentationen 
kompletterades med omnämnande av forskningsprojektet ”Jag & min familj” i samverkan mellan 
SUD, med medel från Socialtjänstforskningsfonden, och Region Gävleborg, som syftar till att 
utvärdera effekterna av ett familjebaserat öppenvårdsprogram där fokus ligger på barn i familjer med 
missbruk. 

Den 28 april anordnar RICH en konferens och den 17 maj workshop om praktiknära forskning för att 
bland annat skapa ett nätverk kring detta. Betonades slutligen att man vid RICH generellt önskar kontakt 
med kommuner och att forskningsfokus är praktiknära.  

Björn Äng presenterade RePs. En skillnad mot RICH är att här finns några externfinansierade 
forskargrupper vilka fokuserar på bland annat kronisk smärta samt mät- och analysmetoder inom idrott 
och hälsa. Diskuterades framtidens utmaningar och vad som kan hanteras vid detta centrum utifrån 
behov i kommun och region.   
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b) Samarbetet med socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård 

I diskussionen berördes bland annat berördes socialtjänstens utmaningar sett till arbetsmiljö och höga 
sjuktal, särskilt bland yngre personer, där det är svårt att få en samlad bild av orsaker och därmed 
åtgärder.  

Kommenterades att man måste veta framåt vad som är viktigt att fokusera på med medborgarnas 
pengar utifrån evidens och jobba strategiskt med utgångspunkt från det. Optimalt vore att hitta 
gemensamma frågor för kommuner och regionen och använda SUD som en gemensam arena. 
Nämndes ålderspyramiden, att arbetsföra måste arbeta och i det sammanhanget arbetslöshet och 
psykisk ohälsa och hur man ska kunna arbeta med den gruppen liksom med dem som inte behärskar 
svenska språket helt.  

6 Samarbete SUD och RSS 
Henrietta Forsman, utvecklingsledare RSS, Tanja Mårtensson, avdelningschef RSS, Therese Nilsson, 
verksamhetsledare SUD föredrog om  

a) Nätverk - Verksamhetsutveckling 
b) Process Systematisk uppföljning 

Verksamhetsutvecklarnätverket startade i maj 2021 med representation från alla kommuner i länet. 
Fokus ligger på socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Nätverket har hittills berört tre breda 
fokusområden: systematisk uppföljning, brukarperspektivet och implementering. Nytta består i 
erfarenhetsutbyte, kunskapscirkulation mellan kommun, högskola och RSS samt möjlighet att bygga 
en regional plattform för utvecklingsfrågor. Utmaningen består i att gå från erfarenhetsutbyte till 
konkret gemensamt arbete. Diskussion fördes om att förtydliga nätverkets syfte och hur arbetet 
förankras i respektive kommun.  

Parallellt pågår en behovsanalys inom RSS med syfte att undersöka hur RSS kan stödja socialtjänst 
och närliggande hälso- och sjukvård arbete för evidensbaserad praktik. I behovsanalysen har, precis 
som i nätverket och i samverkansdialog inom SUD, systematisk uppföljning lyfts som ett viktigt 
område. Systematisk uppföljning är således ett viktigt område både för nätverket och ur ett bredare 
perspektiv. 

SUDs roll avseende systematisk uppföljning kan kopplas till SUDs syfte avseende att stödja 
evidensbaserad praktik och verksamhetsutveckling. Genom att vara en del av den strategiska 
planeringen av en satsning på systematisk uppföljning kan SUD identifiera samverkansprojekt, 
utbildningsbehov och bidra med ett akademiskt perspektiv i frågan.  

SUD och RSS planerar ett gemensamt processmöte avseende systematisk uppföljning under våren. 
Planering av fortsatta aktiviteter och vem som gör vad behöver ske i såväl Länschefsnätverket som i 
SUD Rådet. Representanter från SUD och RSS fortsätter utifrån sina respektive roller att samverka 
båda avseende nätverket och avseende en bredare satsning på systematisk uppföljning.   

7 Återkoppling arbetsgrupp licentiander eller doktorander SUD 
Föredragande Therese Nilsson 

Se bifogat underlag, som inte utgör beslutsunderlag utan fungerar som avstämningsinformation. 

Syftet med punkten är att ge en återkoppling av arbetet så långt och ge SUD-AU möjlighet att ge input 
i den fortsatta processen inför återkoppling vid SUD rådet 9 juni. Therese föredrog arbetsgruppens 
erfarenheter av pågående kommundoktorandsamarbete och SUDs ekonomi kopplat till frågan. SUD har 
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ekonomiska möjligheter att, om samarbetspartner finns i Region Dalarna eller kommunernas 
socialtjänst, genom sparade medel fortsätta arbetet med rekrytering av en eller flera forskarstuderande. 
Vikten av strukturerat samarbete mellan arbetsgivare och högskola i syfte att bygga broar mellan 
forskning och praktik samt SUDs medlemmars delaktighet betonas om SUD bidrar ekonomiskt 
avseende forskarstuderade betonas. 

Carina kommenterar att det vore intressant att se SUDs ekonomiska möjligheter över tid, inte endast 
utifrån sparade medel. Intresse finns hos SUDs medlemmar för fler forskarstuderande, dock måste 
ekonomiska frågor lösas och ett intresse att söka tjänsterna måste finnas hos medarbetare inom det 
sociala välfärdsområdet. SUD-AU har inga medskick till arbetsgruppen i nuläget utan arbetet fortgår 
med återrapportering på SUD rådet.  

8 SUD internat 6 – 7 oktober 2022 
Beslutades att bordlägga detta ärende till SUD Rådet den 9 juni. 

9 Forskautbildning  
Föredragande Anna Ehrenberg, professor i omvårdnad vid HDa.  
 
Anna presenterade sig själv och den forskningsmiljö som hon leder. En inbjudan har kommit från 
Örebro universitet om att i september söka medel till forskarskola i samverkan med ett eller två 
lärosäten, troligtvis från och med 2023. Potentiellt skulle detta i så fall innebära tre doktorander av nio 
vid HDa. Syftet är att stärka kompetensen inom hälso- och sjukvårdsutbildningar vid högskolor för att 
möta behov från kommuner och regioner. Forskarskolan ska vara inriktad mot preventivt arbete inom 
nära vård med betoning på personcentrerarat bemötande vilket skulle stärka HDas forskningsmiljö. 
Om detta blir aktuellt finns behov av medfinansiering avseende fler doktorander. Den konkreta frågan 
nu är om det finns intresse för detta område hos SUDs medlemmar? Om någon kan fungera som 
kontaktperson och om möjlighet finns att bidra avseende finansiering av doktorander?  
Kommenterades att nära vård är ett intressant område för kommunerna/Region Dalarna och att SUD 
kan fungera som kontaktyta men att eventuell finansiering är en fråga som inte kan besvaras direkt 
utan fortsatt diskussion är nödvändig.   
 
10 God och Nära vård   
Föredragande Tanja Mårtensson, avdelningschef RSS och Therese Granström, utvecklingsledare RSS. 

Tanja Mårtensson redogjorde för det länsgemensamma strategiarbetet med God och Nära vård i 
Dalarna. Projektet har pågått i 1,5 år. En länsgemensam styrgrupp har bildats. Detta dokument – se 
bifogat – är giltigt till 2030 och redogör för arbetet framåt. Några viktiga utgångspunkter utgörs av att 
patientens ställning ska stärkas med primärvården som nav och ett globalt förhållningssätt med 
grundval i Agenda 2030. Tre storheter kan identifieras: implementering på lokal nivå, samverkan och 
komplexitet.  

Utifrån att detta är ett paradigmskifte både kommun och region står inför lyfte Tanja frågan om 
samarbetsmöjligheter med SUD och Högskolan Dalarna. Diskussion följde.  

Ett exempel på potentiellt samarbete är det projekt som Anna presenterade under punkt 9. En 
individcentrerad preventiv vård skulle vara fylla ett behov då vårdplatserna i Sverige är få sett till 
befolkningen. Följeforskning föreslogs och kommenterades att detta är ett bra tillfälle för strategisk 
forskning. Prioriterade områden i samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst måste 
identifieras för att få kraft lokalt och regionalt.  
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Övriga frågor 
Joacim informerade om att Elin Johansson, socionom med magisterexamen börjar sin tjänst som 
verksamhetsutvecklare på SUD den 8 augusti.  
 
Joacim rapporterade vidare att Socionomprogrammet har tappat 15 studenter antagna ht 2021 vilket är 
fler än normalt. Analys visar att skälen i de flesta fallen är privata. Ht 2022 accelereras antagningen 
upp till 80–85 studenter. Ett ökat intag på socionomutbildningen har möjliggjorts av ett utökat antal 
VFU platser i Dalarnas kommuner.  
 
Thomas informerade om att socionomprogrammet vid HDa jubilerar 10 år den 5 maj på 
eftermiddagen, vilket uppmärksammas med föredrag, posters och mingel. Alla är välkomna! 

 
11 Mötets avslutande 
Nästa möte är SUD Råd 2022-06-09. Ordförande tackade alla deltagare och avslutade mötet.  
 

Vid protokollet  Justeras 
Satu Sundström  Therese Nilsson 

 

Sändlista: 

Inga-Lill Frank, Säters kommun  
Jonas Hampus, Falu kommun 
Carina Johansson, Avesta kommun 
Minna Juntunen, Region Dalarna  
Jesper Karlsson, Orsa kommun  
Joacim Larsson von Garaguly, HDa 
Therese Nilsson, HDa 
Thomas Strandberg, HDa 
Anna Ståhlkloo, Mora kommun 
Pernilla Söderlund, Borlänge kommun 

 


	Protokoll
	Sändlista:


