
 
 
Hej!  
Vi vill berätta om aktiviteter som pågått under året och pågående projekt, t.ex Yrkesresan. 
Därför skickar vi ut detta brev, där vi också passar på att önska en riktigt god jul och gott nytt 
år! 
 
Tack för året som varit! 
 
Yrkesresan - en nationell satsning med ett regionalt genomförande 
Yrkesresan är kommunernas egna kompetenshöjningspaket för kommunanställda 
socialarbetare. Det är ett sjuårigt nationellt projekt som ägs av SKR (Sveriges kommuner och 
regioner), men där FoU Välfärd Värmland samordnar och genomför Yrkesresan för Värmlands 
kommuner. Totalt fem ”resor” är planerade varav Barn och unga var först ut med start i 
september 2022 - Värmland var först, bra jobbat! Kommande resor som planeras är inom 
områdena LSS, äldreomsorg och missbruk. Nästa resa som är Funktionshinder 
utförarverksamheter är planerad att starta under hösten 2023. 
 
Mer information om Yrkesresan finns att läsa på FoU:s webbplats:  
https://www.kau.se/fou-valfard-varmland/aktuellt/projekt-och-uppdrag,  
samt på SKR:s webbplats: 
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjans
t/verksamhetsutvecklingochledarskap/yrkesresan.32120.html  
 
Har ni frågor eller funderingar kring Yrkesresan kan ni maila dem till yrkesresanbou@kau.se. 
 
 
Ekonomiskt bistånd 
I augusti började Magnus Lindholm som utvecklingsledare i SUVEk (Systematisk Uppföljning i 
Värmland inom Ekonomiskt bistånd). Magnus är socialsekreterare i Grums och arbetar med 
försörjningsstöd. Mer information kring SUVEk finner du här: 
https://www.kau.se/fou-valfard-varmland/ekonomiskt-bistand/suvek 
 
 
Jämställd socialtjänst Pilot RSS Värmland 2021 – 2023 
Ett arbete pågår med att ta fram och pröva ett metodstöd för att främja jämställdhet och 
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jämlikhet i handläggningsprocessens samtliga steg. Under året har workshops för 
metodutveckling genomförts i länet, där alla 16 kommuner deltagit.  
Mer information om arbetet finns på FoU:s webbplats: 
https://www.kau.se/fou-valfard-varmland/barn-och-unga/pilotprojekt-jamstalld-socialtjanst  
 
 
Plattform Våld Värmland 
Inom ramen för SKR:s Kvinnofridssatsning har Plattform Våld Värmland utformats av FoU i 
samarbete med två kommunikatörer anställda på KAU. Plattform Våld Värmland är en 
webbsida där nationellt och länsgemensamt material samlats, i syfte att göra det enklare för 
personer inom kommun och region som i sin yrkesroll kan ha nytta av kunskap, råd och stöd 
inom området. Länk till webbsidan är:  
www.kau.se/plattform-vald-varmland  
 
 
Skillnader vid bedömningar om insatser enligt SOL och LSS – systematisk 
uppföljning med stöd av IBIC 
Forskningsuppdrag åt Myndigheten för vård och omsorgsanalys med syftet att undersöka 
skillnader i bedömningar enligt IBIC och beslut om omsorgsinsatser enligt SoL och LSS, i 
förhållande till kön, ålder, hälsotillstånd och kommuntillhörighet. Skillnaderna ska analyseras 
och tänkbara förklaringar till eventuella skillnader identifieras, liksom tänkbara åtgärder för 
hur omotiverade skillnader kan motverkas på lokal och nationell nivå. Syftet är också att 
beskriva hur uppföljningen av omotiverade skillnader kan stärkas och systematiseras. Länk till 
resultatrapport som publicerades av Myndigheten för vård och omsorgsanalys i oktober 2022: 
https://www.kau.se/files/2022-12/Ljuset%20p%C3%A5%20Skillnader.pdf 
 
 
Kartläggning SEXIT (samtal om sexuell hälsa och erfarenheter av våld)  
i Värmland 
Nyligen genomförd och avslutad kartläggning kring användandet av metodstöd SEXIT på 
ungdomsmottagningarna i länet på uppdrag av Region Värmland. Resultatet finns publicerat 
på FoU:s hemsida. Den hittar du här:  
https://www.kau.se/fou-valfard-varmland/publikationer-rapporter-och-annat-
underlag/publikationer-utvecklingsunderlag  
 
 
Digital föreläsningsserie om missbruksproblematik och samsjuklighet 
Verksamhetsnära fokus i syfte att kunskapshöja personal som arbetar med personer som har 
en missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Föreläsningsserien innehåller fyra 
temaområden med totalt sex digitala föreläsningar. Föreläsningarna äger rum mellan 21 
september 2022 och 8 februari 2023. Länk till inbjudan och anmälan finns på FoU:s webbplats 
under rubriken ”Seminarier och konferenser” https://www.kau.se/files/2022-
09/Till%20hemsidan%20Inbjudan%20f%C3%B6rel%C3%A4sningsserie%20om%20missbruksp
roblematik%20och%20samsjuklighet.pdf  
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Samverkansdagar för socialtjänsten, BUP, Första Linjen och elevhälsan.  
FoU Välfärd Värmland, Region Värmland/Nya Perspektiv/RKPH bjöd in till samverkansdagar 
för socialtjänsten, BUP, första linjen och elevhälsan på fyra platser i länet. Syftet var att bygga 
broar, öka förståelse för varandras arbetspremisser, stärka känslan av att vi jobbar för och 
med samma barn och familjer, knyta kontakter som underlättar i det fortsatta arbetet, 
diskutera gemensamma dilemman och föreslå praktiska lösningar. Dagarna var välbesökta 
med ca 400 deltagare totalt och vi ser nu över möjligheter för att kunna hålla dagarna igen 
under 2023. 
 
 
Digital föreläsning om stärkt rätt till personlig assistans – ny lagstiftning från 
2023  
Jennie Halldin, verksamhetsutvecklare på Karlstad kommun och utvecklingsledare inom LSS 
på FoU Välfärd Värmland, höll den 12 oktober, en digital informationsträff om lagförändringar 
gällande personlig assistans som träder i kraft 1 januari 2023. 
 
 
Inspirationskonferens ”Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och 
omsorg” 
FoU och Nya Perspektiv (Region Värmland) planerade och utförde inspirationskonferensen 
den 17 november på CCC i Karlstad. i samverkan med Nya Perspektiv. En dag med syftet att 
lyfta goda exempel från olika verksamheter i hela Värmland, med fokus på god och nära vård. 
Målgrupper var baspersonal, chefer, verksamhetsutvecklare samt övriga intresserade inom 
verksamhetsområdena vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, skola och elevhälsa samt 
socialtjänst. Nästa års konferens är planerad att äga rum 15 november. 
 

Fredagar med FoU 
Kostnadsfria digitala seminarier/föreläsningar en fredagseftermiddag i månaden med olika 
teman. Inbjudan med information och anmälan finns på FoU:s webbplats under rubriken 
”Seminarier och konferenser”, länk dit:  
https://www.kau.se/fou-valfard-varmland/aktuellt/seminarier-och-konferenser 
 
Nästkommande Fredagar med FoU: 

- 13 januari 2023 – Förändringsarbete inom vård- och Socialtjänstområdet: Praktiska 
erfarenheter av arbete med jämställdhets- och hbtq-frågor. Manuel Missner, adjunkt i 
genusvetenskap. 

- 10 februari 2023 – Hållbart arbetsliv och ledarskap. Markus Arvidson, universitetslektor i 
sociologi. 

- 31 mars 2023 – Vad är och gör FoU Välfärd Värmland? Anna Gund, föreståndare, med 
kollegor.  

 
Vill du anmäla dig så görs det via mail till: fouvalfardvarmland@kau.se. 
 
Har ni några förslag på ämnen eller föreläsare som skulle vara passande för en Fredag med 
FoU, så tar vi gärna emot tips! Maila också då till adressen ovan. 
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Regionala nätverk 
FoU Välfärd Värmland har regionala nätverk som träffas regelbundet. På FoU´s webbsida finns 
information om vilka nätverk som är aktiva: 
https://www.kau.se/fou-valfard-varmland/om-fou-valfard-varmland/natverk  
 
 
Canvas ersätter projectplace 
KAUs licens för projectplace går ut den sista december i år och ny plattform är ”Canvas”. 
Canvas är en väletablerad plattform som både studenter och lärare använder. Alla dokument 
kommer manuellt flyttas över från projectplace till Canvas av FoUs administratör, det kan 
därför ta lite tid innan allt syns i Canvas och vi ber er således ha lite tålamod i starten. 
 
 
FoU tackar alla som deltagit i våra aktiviteter och projekt på olika sätt och önskar 
en riktigt god jul och gott nytt år! 
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