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Projektmedel 

Socialtjänstforskningsfonden - Samfinansierad 
forskning och utveckling inom socialtjänst och 
närliggande hälso- och sjukvård 

 

Var med och bidra till verksamhetsutveckling och låt kunskaperna komma 

regionen och en större publik till del.  

Forskare anställda vid Högskolan Dalarna kan i samverkan med huvudmän inom SUD, 

Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna ansöka om medel från 

Socialtjänstforskningsfonden.  

 

Forskningsfonden stödjer samskapande och praktiknära forskning som ingår i såväl socialtjänstens, 

närliggande hälso- och sjukvårdens som Högskolan Dalarnas strategiska utvecklingssträvanden. 

Forskningsfondens fokus är gemensam kunskapsproduktion för verksamhetsutveckling. Forskningen 

ska bidra till kunskapsutveckling inom hela SUD och på så vis komma alla samverkanspartners till 

del. Samverkansparter är Region Dalarna och Dalarnas 15 kommuner.  

➢ Projektet kan omfatta högst två år. Maximalt sökbelopp motsvarar 20% av en heltidstjänst det 

vill säga 680 klt under två år eller 340 klt/år samt 30 000 kr i expenser/projekt. 

 

Se Riktlinjer Socialtjänstforskningsfonden för information om vilken typ av forskning som kan erhålla 

medel, vilka som kan söka, vilken typ av ersättning som beviljas, med mera. Riktlinjer 

Socialtjänstforskningsfonden, ansökningsblankett och projektkalkyl finns tillgängligt på SUD:s 

webbsida under rubriken ”Forskning och utveckling”.  

 

Prioriterade forskningsområden 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) genomförde tillsammans med Forte år 

2018 en inventering av behov av forskning inom socialtjänsten. Detta mynnade ut i en lista med 159 

forskningsfrågor, där de tio viktigaste forskningsfrågorna presenteras, se Prioriteringar för forskning 

inom socialtjänsten. 

SUD har i samverkan arbetat fram ytterligare prioriterade områden för praktiknära forskning inom 

socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård som kan bidra till den regionala utvecklingen:   

• LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (funktionshinder i 

kombination med samsjuklighet) 

• Samsjuklighet 

https://www.du.se/globalassets/local/samverkan/sud/socialtjanstforskningsfonden-2021/riktlinjer-socialtjanstforskningsfond-2023.pdf
https://www.du.se/sv/samverkan/sud/
https://www.du.se/sv/samverkan/sud/
https://www.sbu.se/contentassets/daa95caad8c9407db961c9af91d1d768/prioriteringar_for_forskning_om_socialtjansten.pdf
https://www.sbu.se/contentassets/daa95caad8c9407db961c9af91d1d768/prioriteringar_for_forskning_om_socialtjansten.pdf
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• Brukarperspektiv 

• Äldreområdet 

• Uppföljningar av HVB-hemsplaceringar (hem för vård eller boende) 

• Arbetsmetoder för ett förebyggande och främjande arbete 

• God och nära vård (implementering och tillämpning)  

• Relationen mellan socialtjänsten och medborgaren (tillitsfråga) 

• Samverkan och samarbete med civilsamhället  

  

Sista ansökningsdag för projektmedel är den 30 september 2023 

Ansökan görs elektroniskt i Learnsidans inlämningsmapp. Kontakta medarbetare på SUD om du ej 

finns inlagd som deltagare i SUDs Learnrum (www.du.se/learn).  

Kontakta medarbetare på SUD om du har frågor om Socialtjänstforskningsfonden,   

din ansökan eller kring relevanta forskningsområden.  

 

Med vänliga hälsningar 

Elin Johansson 

Verksamhetsutvecklare, SUD 

E-post: ejs@du.se 

Telefon: 023-77 83 37 
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