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RÅDET FÖR SOCIALTJÄNSTENS UTVECKLINGSCENTRUM I DALARNA SUD 

 

 
Anette Wikblom, Säter kommun  Elisabeth Hekkala; Vansbro kommun 

Paulina Karlsen; Borlänge Vård och omsorg  Ann-Marie Mohlin, Högskolan/Region D 

Pia Joelson, Falu kommun   Malin Linden Ohlsson; Gagnef kommun 

Maria Fernström, Högskolan Dalarna  Eva Rosen; Hedemora kommun 

Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna  Anders Ludvigsson, Mora kommun 

Eva Hämberg, Högskolan Dalarna SUD  Nicklas Hermansson, Landstinget Dalarna 

Ulla Fridh, Landstinget Dalarna  Kerstin Bergman, Länsstyrelsen Dalarna 

Cathrine Flodström-Backlund Ludvika kn  Ingrid From, Högskolan Dalarna 

Lena Olai, Högskolan Dalarna/Region Dalarna Maria Neljesjö, Högskolan Dalarna 

Ulf Kassfeldt Högskolan Dalarna/SUD  Jan Florin, Högskolan Dalarna 

Camilla Hofström, Ludvika kommun  Gunilla Lillhager, Landstinget Dalarna 

Helen Olsson, Högskolan Dalarna  Jennie Vinter, Högskolan Dalarna 

Christina Wessman, Region Dalarna   Monika Jernberg, Älvdalen kommun 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Vice ordföranden Pia Joelsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Förslag till dagordning godkänns. 

 

3. VAL AV SEKRETERARE 

Eva Hämberg väljs till mötessekreterare. 

 

4. FÖREGÅENDE MINNESANTECKNINGAR 

Minnesanteckningarna från föregående SUD-rådsmöte godkänns och läggs till 

handlingarna. 
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5. Studiebesök HDas nya bibliotek 

Besöket flyttades till kl.09.00 innan mötet och kaffe serverades på Kafe Meli i 

anslutning till biblioteket. Därefter gavs en guidad visning av två av HDa:s 

bibliotekarier, Kurt Byström och Viktoria Törnqvist.  

 

6. AKTUELLT FRÅN HÖGSKOLAN 

Föredragande Jan Florin 

Det nya biblioteket är givetvis en stor och glädjande händelse för HDa. Invigning sker 

den 15 maj. När det gäller Högskolans ekonomi står vi inför neddragningar 

motsvarande 10 procent av verksamheten till 2017. Samtidigt kostateras att det är 

valår vilket gör att förändringar kan komma att ske. Vård och omsorgsutbildningarna 

dvs sjuksköterske-, socionom- och specialistsjuksköterskeprogrammen förväntas 

dock kunna drivas med nuvarande volym.  

Arbetet med en forskningsrättsansökan pågår och nystartandet av de två 

forskningsområdena Kips och ReCall gör sammantaget att verksamheten inom vård 

och omsorgsområdet på HDa trots statliga neddragningar i någon mån växer.  

Hösten 2014 startar specialistsjuksköterskeutbildningen vård av äldre som haft ett 

uppehåll. I dagsläget finns 17 behöriga sökanden men HDa ser gärna fler sökande. 

Sista ansökningsdag är den 15 april men det kommer vara möjligt att göra sen 

anmälan. Förändringar i de tre specialistsjuksköterskeprogrammen vård av äldre, 

distrikt och psykiatri har gjorts som innebär att studenter i de tre programmen 

samläser sin första och sista kurs i respektive program. 

 

7.  Barnmagistern – kompetensutveckling inom den sociala barn och 

ungdomsvården 

Eva Hämberg informerar Magisterprogrammet Socialt arbete med barn och unga 

startade hösten 2013 med ca 70 antagna varav hälften uppskattas komma från 

Dalarna. Programmet som utarbetats i samverkan med IFO chefer i länet skulle ges 

utifrån konceptet Fri start- Fri fart. Tanken med det var att skapa en utbildning med 

hög flexibilitet där nyanställd personal kunde läsa de två inledande kurserna som en 

del i yrkesintroduktionen medan programmet som helhet var tänkt att användas som 

utbildning- och rekryteringsbas för kommande mellanchefer.  
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Ämnet socialt arbete har haft stora problem med att lösa en rad praktiska – 

pedagogiska problem i upplägget Fri start Fri fart och har nu fattat beslut om att inte 

utlysa programmet i sin nuvarande utformning till ht 2014, att utvärdera det första 

året samt att endast ge fristående kurser i programmet i 25 procents studietakt. För 

de studenter som antogs till programmet ht 2013 har dock inga förändringar gjorts. 

Deras studier kan fortsätta i den form som angavs vid antagningen. 

Utvärderingsarbetet kommer att ledas av Pernilla Liedgren Dobronravoff, 

programansvarig vid HDa. Vid SUD au i mars utsågs kommunala representanter till 

en utvärderingsgrupp. Arbete var tänkt att vara klart att redovisas under hösten 2014. 

Kommunrepresentanter är Ann-Sofie Andersson, Ludvika kommun; Johanna 

Hildensjö, Avesta kommun; Ulrika Gräfnings, Rättvik Kommun, Lena Angberg 

Borlänge kommun samt Inga-Lill Frank Falu kommun. Ytterligare kommuner som 

vill ha representation i utvärderingsgruppen är välkomna att höra av sig till Eva 

Hämberg. Det första mötet i utvärderingsgruppen hålls den 12 maj kl 10-12 i lokal 

Mårbacka, HDa:s kanslihus i Falun.  

Frågor som rör ev andra behov av kompetensutveckling med anledning av de riktade 

statliga bidrag som går ut till kommunerna inom den sociala barn- och 

ungdomsvården kommer också att tas upp i denna grupp.  

Bilaga 1 Policydokument 

Beslutas:  

De kommuner som önskar ha representation i arbetsgruppen om 

Barnmagisterutbildningen anmäler detta till Eva Hämberg ehr@du.se  

 

8. Presentation av SUD:s hemsida 

Föredragande Ulf Kassfeldt och Åsa Bruhn abu@du.se  

Ulf visar hemsidan med kalendariet där alla SUD-aktiviterer läggs in. Anmälan till 

aktiviteter sker också via denna sida. Flikarna är indelad efter olika temaområden. I 

syfte att underlätta för personal i verksamheterna återkommer sådant material som 

rör olika temaområden på flera ställen på hemsidan. Det material som läggs ut är 

främst sådant som används av personalen i det dagliga arbetet.  

Åsa informerar om att webbföreläsningar nu också kommer att läggas ut till 

kommuner, Region Dalarna och  landstinget, men att detta sker via en 

lösenordsskyddad lär-plattform Fronter som man kommer till genom att klicka längst 

upp till vänster på HDa:s hemsida (www.du.se). För att använda Fronter krävs att 

varje kommun har en kontaktperson utsedd som ges ansvar för en 

mailto:ehr@du.se
mailto:abu@du.se
http://www.du.se/
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kommungemensam inloggning. Materialet är tillgängligt från V16 för de kommuner 

som utsett kontaktperson och som fått lösenord. De föreläsningar som läggs ut så här 

långt rör bl a  olika lagstiftningar och ges på en grundläggande nivå vilket gör att de 

är lämpliga att använda i samband med introduktion av ny personal. Filmerna ges i 

tre olika format Powerpoint bilder med ljud, Adobe presenter och studioinspelade 

playfiler. I den mån åhörarkopior finns till materialet har detta lagts ut i Fronter. 

Under UIV projektets hemsida kommer en dashboard att läggas upp där 

kommunerna kan följa resultaten av de gemensamt satta målen från UIV på länsnivå.  

Hemsida http://du.se/sv/Samverkan/Samverkansorganisationer/Social-valfard//  

Bilaga 2 Information om webbföreläsningar utlagda på fronter. 

 

9. Presentation Brukarmedverkan 

Föredragande Nina Lund, Helen Olsson och Jennie Vinter 

Det pågår ett nationellt utvecklingsarbete för ökad brukarmedverkan inom vård och 

behandlingsverksamhet framförallt inom kommun- och Landstingsverksamheter.  

Ökad brukarmedverkan är också en viktig komponent och kunskapskälla i 

utvecklingen av en evidensbaserad praktik.  

I brukarevisorprojektet har HDa i uppdrag att bistå med brukarrevisionsutbildning 

samt stödja genomförandet av revisioner inom olika verksamheter i länet samt att 

lägga förslag till hur en långsiktigt hållbar modell för brukarevisionsverksamhet i 

länet ska kunna organiseras och en bank av revisorer ska kunna etableras. Projektet 

ska avslutas årsskiftet 2014-2015. Syftet med dagens presentation är att ge en bild av 

hur långt arbetet i projektet kommit. 

Projektet inleddes med en brukarevisorsutbildning därefter har brukarrevisioner 

genomförts vid landstingets beroendeenhet avd 65, Johanna gården i Avesta och på 

avd 10 Avesta lasarett och rapporterna är på väg ut. Ytterligare en revisorsutbildning 

pågår och ytterligare  revisoner ska genomföras.  

Nina har genomgått revisorsutbildning och deltagit i revisionen på avd 65. Nina 

berättar om sin erfarenhet som brukarrevisor. Brukarna ska vara delaktiga, arbeta så 

självständigt som möjligt och på sikt ska man överta ansvaret för arbetet. Brukarnas 

uppgift är att utifrån en viss distans till sin sjukdom men med sin specifika erfarenhet 

och kunskap granska och lägga förslag till hur verksamheten kan förbättras. I arbetet 

med brukarrevisoner ska brukarena erfarenheter och de professionellas kunskaper 

mötas.  

http://du.se/sv/Samverkan/Samverkansorganisationer/Social-valfard/
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Arbetet med brukarrevisionerna har varit lärorikt. I början visste Nina inte vad det 

var för arbete hon gav sig in på men ville ta vara på sina ibland dåliga erfarenheter av 

vården och se om det kunde bli bättre. Den revision Nina arbetat med var klar i mars 

2014 och den har mottagits positivt av personalen på avd 65. Arbetet med 

revisionerna inleds med personalmöten i respektive verksamhet där information om 

arbetet ges. Informationsblad om arbetet delas ut för spridning till patienter/brukare. 

På avd 65 arbetade personalen för att få brukarna att vilja delta. Revisorerna 

intervjuar brukare och har fokusgrupper med personalen datat samlas in och 

analyseras och sammanställs i en rapport som beskriver ur verksamheten mår samt 

eventuella förslag till förbättringar. Under arbetet har revisorerna fått handledning 

via HDa.  

Intervjufrågor till brukare och personal har utformats med hänsyn till vilken 

verksamhet som ska revideras. Brukarrevisorer har så här långt rekryterats via 

kontakter med olika organisationer och via personkännedom. Nina hade fått 

information om projektet via en föreläsning hon deltagit på. 

Samtliga rapporter kommer att läggas ut på SUDs hemsida. 

http://du.se/sv/Samverkan/Samverkansorganisationer/Social-valfard// 

 

10. VFU-Sjuksköterske- och socionomprogram 

Föredragande Monica Jansson, Maria Neljesjö och Maria Fernström  

Kommunal VFU i sjuksköterskeprogrammet är oerhört viktig där omhändertagandet 

av de mest svårt sjuka idag sker. Den handledningsmodell som idag finns ger ett stort 

utrymme för kommunerna att utveckla sin egen organisation. De kommunala 

handledarna, undersköterskor och sjuksköterskor är mycket engagerade i sitt 

uppdrag. Studenterna är i huvudsak mkt nöjda med sin VFU men kritik mot att de 

under sin VFU får ersätta vikarier i verksamheten förs fram då och då. 

Andelen VF-utbildade handledare har inte ökat nämnvärt de sista åren vilket är en 

kvalitetsbrist. Vid senaste utvärderingen från högskoleverket kom dock denna fråga 

inte att ges samma utrymme som tidigare. Andelen handledare med 

kandidatutbildning ökar mkt långsamt medan andelen magisterutbildade gått ner. 

Det VFU avtal som finns har nu varit i verksamhet 4-5 år och frågan om en översyn 

av avtalet reses. Kommunerna har utsett representanter för ett sådant arbete för 

drygt ett år sedan men av olika skäl har frågan inte hunnits med på HDa.  

http://du.se/sv/Samverkan/Samverkansorganisationer/Social-valfard/
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Alla studenter behöver egen inlogg för arbete i journaler. Idag är det bara 

Smedjebacken och Älvdalen som lyckats lösa detta. 

Avesta kommun, som inte finns med på SUD-råds mötet idag, har tidigare tagit upp 

frågan med HDa om rekryteringsproblem. Kommunen får inte tillräckligt många 

sjuksköterskor som vill arbeta i kommunen via HDa;s sjuksköterskeprogram  och 

överväger därför att teckna avtal med andra lärosäten. För HDa är alla VFU platser 

viktiga. Dessa frågor behöver därför diskuteras i den arbetsgrupp runt VFU avtalen 

som redan tidigare aviserats.  

 

Bilaga 3 Information VFU sjuksköterskeprogrammet. 

Bilaga 4 PP-presentation VFU sjuksköterskeprogrammet 

 

Beslutas 

Jan Florin bjuder in kommunrepresentanterna till diskussion om VFU avtal och 

rekrytering av personal i den kommunala hälso- och sjukvården. 

 

Maria Fernström informerar om VFU i socionomprogrammet. För att utbildnigen ska 

fungera och hålla en god kvalitet är VFU organisationen viktig. Idag saknas 

samordnare för VFU i några kommuner och det är ständigt ett rekryteringsbehov av 

nya VF- utbildare.  

 

11. Rapport från KKHS 

Föredragande Lena Olai  

Tjänsten som vårdutvecklare har nu funnits i 4 år på HDa. Idag arbetar en rad olika 

personer med anknytning till ämnet vårdvetenskap med olika uppgifter inom ramen 

för denna vårdutvecklarfunktion. Vårdutvecklarna samarbetar också med VFU 

ansvariga för sjuksköterskeprogrammet. Verksamheten som drivs inom ramen för 

vårdutvecklarfunktionen leds av en styrgrupp bestående av länets 15 kommuner.  

Under våren har arbetet med hemsidan fortsatt och en uppdatering av 

delegeringsmaterialet inför sommaren sker nu. Det är också det material som har 

störst användning i kommunerna men också inom Landstinget. 

Möten mellan biståndshandläggare, enhetschefer och sjuksköterskor i länet planeras 

i samarbete mellan Lena O och Åsa B. Syftet med mötena är att öka kunskapen om 

varandras funktioner i syfte att stödja och utveckla samverkan över 

professionsgränserna inom äldreomsorgen.  
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Nätverksmöten för sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvården har inletts. En första 

träff för rehab-personal kommer att ske inom kort, vilket är en följd av 

kommunaliseringen av hemsjukvården. 

Seminarier och kompetensutvecklingsdagar planeras och genomförs: 

Handledardagar, Våld mot äldre och Psykiatri är några områden som varit och är 

aktuella för 2014. Dessutom planeras/drivs ett par utvecklings-/forskningsprojekt 

med inriktning mot äldreområdet:  

- Implementeringsstudie om munvård i särskilt boende (pilotprojekt) 

- Framgångsfaktorer i förbättringsarbete?  

- Måltidssituationen i korttidsboenden – samt träning i samband med 

sväljsvårigheter. 

Bilaga 5 information från KKHS 

 

12. Gruppdiskussioner om verksamhetsuppdrag 2015 

15 minuter av SUD-mötet avstattes för inledande gruppdiskussioner om 

verksamhetsuppdraget till HDa/SUD för 2015. Följande punkter kom upp till 

diskussion i grupperna: 

- Brukarrevisioner – hur revisionsverksamheten förankras lokalt i nästa steg. 

- Öppna jämförelser- hur arbetar kommuner och ev även LDa med analys av data? 

- LSS-området? En rapport om LSS sammanställs på Region Dalarna - den bör 

analyseras som underlag för ev beställningar. 

- Metoder för uppföljning av insatser inom äldreomsorgen 

- Kunskapsöversikt e-hälsa: hur går arbetet vidare, är det ett område för uppdrag?  

- Implementering av nationella riktlinjer bör vara prioriterade uppdrag 

- Fortsatt arbete med e-hälsa 

- BBIC, ÄBIC, ICF 

- Fortsatta MI utbildningar 

- Psykogeriatrik 

-  Missbruk bland äldre 

Bilaga 6 Aktivitetsplan SUD 2013-2014 
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13. Namnbyte SUD 

Föredragande Ann-Marie Mohlin 

HDa får idag årliga uppdrag av chefgruppen på Region Dalarna som kanaliseras via 

SUD-rådet och SUD verksamheten. SUD byggdes ursprungligen upp med tanke på 

Socionomprojektet och socialtjänstens behov. Med den utveckling som skett under 

det senaste året föreslår Ann-Marie att SUD bör byta namn från ”Socialtjänstens 

utvecklingscentrum” till ”Social välfärd – utveckling i Dalarna”. SUD som förkortning 

kan vara kvar men Social välfärd skulle innebära att verksamhetsnamnet i högre grad 

även täcker in Landstingsuppdrag. 

Olika uppfattningar om förslaget till namnbyte kommer till uttryck. En fråga som 

väcks är i vilken mån namnbytet är uttryck för förändringar i verksamheten eller inte 

och att det i så fall är verksamhetsinnehållet som i första hand ska diskuteras. Från 

Landstingets sida fanns olika uppfattningar. Gunilla Lillhager tillstyrkte förslaget om 

namnbyte medan Ulla Fridh inte gjorde det.  

Beslutas: 

Frågan om SUD: verksamhetens namn återremitteras till SUD-au för fortsatt 

beredning. 

 

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmälda 

 

15. Mötestider  

SUD-au 17 oktober lokal Jerusalem 

SUD-råd 21 november lokal V325 

 

16. Sammanträdet avslutas 

 

Pia Joelsson tackar för idag och förklarar mötet avslutat. 

 


