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FoU i Sörmlands uppdrag

FoU i Sörmland stödjer utvecklingen av en evidensbaserad prak  k 
inom kommuner och region, med sy  e a   erbjuda brukare och 
pa  enter insatser som bygger på bästa  llgängliga kunskap.

FoU i Sörmland bidrar  ll en långsik  g kunskapsutveckling och 
fungerar som en brobyggare mellan forskning och prak  k.

Det innebär a  :

• Bidra  ll kunskapsutveckling, kunskapsspridning och 
kunskapsanvändning 

• Främja och utveckla former för delak  ghet

• S  mulera samverkan kring forskning, utveckling och 
innova  on.

Om 
FoUiS

Läs mer om FoUiS och våra ak  viteter på www.fou.sormland.se 
och följ oss i sociala medier, samt via FoU-podden.



Arrangemang
Under året genomfördes många arrangemang, bland annat 
vägledarutbildning i DMO, grundkurs i tjänstedesign, Inspira-
 onsdag om systema  sk uppföljning, Länsdialog inom miss-

bruks och beroendeområdet, Psykiatrins dag, en föreläsning 
om välfärdsteknik och en inspira  onsdag om familjeorien-
terat arbetssä  . 

Internationellt
FoUiS representerades under 2019 vid två interna  onel-
la konferenser. Under ESN - European Social Networks åriga 
konferens, som hölls i Mlano, presenterade vi arbetet med 
trygg o eff ek  v hemgång, där tjänstedesign använts som 
metod för utvecklingsarbetet kring hemgång från sjukhus. 
Vid Umeå Falls fes  val bidrog vi med en poster som presen-
terade länets gemensamma arbete med fallpreven  on.

Forskningsprojekt
Flera forskningsprojekt har avslutats, bland annat Mollii, som 
undersökt om elektrisk s  mulering har eff ekt på spas  citet 
hos barn med cerebral pares. En rapport om okända hjälp-
medel har publicerats u  från det här arbetet.

Projektet DiAS, som testat digital alkoholpreven  on i Sörm-
land är också avslutat och en rapport om det fi nns. 

Inspira  onsdag om systema  sk uppföljning
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Utbildningsuppdrag
FoUiS påbörjar 2020 arbetet med en portal 
för utbildningar och inspira  onsdagar för 
medarbetare inom vård och omsorg. 

Vi ska under 2020  - 2021 erbjuda utbild-
ningar i bland annat systema  skt uppfölj-
ning, tjänstedesign, digitalisering och mo  -
verande samtal samt inspira  onsdagar om 
Fallpreven  on, nutri  on, demenssjukdom 
och pallia  v vård.
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Sedan 2018 kan du även lyssna på FoU-podden som 
tar upp ämnen relevanta för våra arbetsområden. 
Bland annat fi nns avsni   om Mollii, DiAS, webbin-
troduk  onen, IBIC och anhöriga. Du hi  ar dem där 
poddar fi nns och på www.fou.sormland.se. 

Rapporter 
Utvärderingsprojekt 2020:2
Digital alkoholpreven  on i Sörm-
land (DiAS)

Utvärderingsrapport 2020:1
Okända hjälpmedel – erfaren-
heter från e   forskningsprojekt i 
Sörmland och Västmanland.

Översiktsrapport 2019:2 
Kartläggning – Hälsounder-
sökningar av barn och unga

Utvärderingsrapport 2019:2
SIP i Sörmland – Utvärdering av 
utvecklingsarbete 2014-2017

Översiktsrapport 2019:1
Kartläggning RSS Kvinnofrid  – De 
sörmländska kommunernas arbete 
mot våld i nära rela  on 2019

Utvärderingsrapport 2019:2
Utvärdering av samverkansprojekt 
– Sörmlands modell av samverkan 
för e   hälsosamt åldrande

Na   asterapport 2018 
  - En kartläggning av na   astan 
för äldre vid särskilda boenden 
och på sjukhusen i Sörmland, 
från Nutri  onsrådet.

Levande bibliotek
FoUiS har under 2019 startat e   levande 
bibliotek för a   främja användarmedverkan. 
Sy  et är a   biblioteket ska förmedla per-
soner som genom sina berä  elser kan bidra 
 ll insikter och utveckling för socialtjänst och 

vård. 

Ny  an med användarmedverkan är a   erfarna
genom sina berä  elser ska bidra med andra 
perspek  v än organisa  onens egna. 

Rekryteringen av erfarna och arbetet med a  
inspirera  ll användande av det levande bibli-
teket pågår för fullt. Om du vill ingå i biblio-
teket anmäl intresse på www.fou.sormland.se. Frid A Hansen,

 inspria  onsdag familjeorienterat 

Välfärdsteknik 
NVD - noden för välfärdsteknik och digitaliser-
ing jobbar för a   samordna arbetet i länet. 
En del är omvärldsbevakning som sprids i 
NVD-bloggen.

Samordningsförbundet RAR 
Vi har ingå   e   samarbete med RAR (rehabi-
litering ak  vering med gemensamma resurser), 
e   länsgemensamt stöd, kring utvärdering av 
projekt från ansökan  ll slutrapport.

Webbaserad introduktion
Under 2020 skapades en introduk  on för 
vikarier inom vård och omsorg i länet. Den 
består av moduler med relevanta kunskaps-
områden som väljs u  från de olika verksam-
heterna. Tidsåtgången för alla modulerna är 
cirka 12  mmar. Du hi  ar introduk  onen på
www.fou.sormland.se/kunskapsportal


