
Välkommen till FoU Nordosts
dialogdag!

Datum: 22 september 2022

Tid: kl. 9.00–16.00 (morgonfika från kl. 8.30)

Plats: Banérsalen, Djursholms slott, Banérvägen 6, Djursholm. 

Förtäring: Morgonfika, en lättare lunch och eftermiddagsfika.

Anmäl dig här senast 1 sept>>

Vi träffas för en dag med kunskapsutbyte och dialog, där alla våra sex 

nordostkommuner presenterar goda exempel från sina verksamheter 

och vi på FoU Nordost berättar om pågående projekt och samarbeten. 

Då intresset varit stort blir det ett gediget program som spänner över flera 

olika verksamhetsområden: äldre, barn och unga, funktionsnedsättning, 

systematisk uppföljning och implementering med flera. 

Vi har också bjudit in en spännande gästtalare, Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i 

sociologi och projektledare på Nestor FoU-center, som nyligen skrivit 

rapporten ”Begrepp i rörelse – En analys av begreppen vetenskap och 

beprövad erfarenhet, evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning i 

socialtjänsten”, som handlar om de komplexa begrepp som används i 

samband med ökade krav på en mer kunskapsbaserad socialtjänst. 

Men vad menas egentligen med dessa begrepp? 

Hur används de och hur förhåller de sig till varandra?

Vi ser fram emot en dag med mycket dialog, erfarenhetsutbyten och 

trevligt mingel – varmt välkomna!

Se program på nästa och följande sidor.

https://founordost.se/evenemang/valkommen-till-fou-nordosts-dialogdag-22-sept/


Program

2022-06-22

kl. 8.30 – 9.00  Fika och registrering 

kl. 9.00 – 9.05  Välkomna! 

kl. 9.05 – 9.50   FoU Nordost – en brygga mellan forskning och praktik 

Emma Braconier, verksamhetschef, Sara Ahrén, processledare, 

Christofer Lindgren, forskningsledare, Josefin Bernhardsson 

forskningsledare, Ann-Charlotte Frey, processledare 

Vi berättar om FoU Nordosts roll och pågående projekt, bl.a. SAMSAS – 

ett forskningsprojekt om samverkan för att förebygga ohälsa hos äldre 

och Forskningscentret Connected Children som arbetar för utveckling 

och samverkan av tidiga och samordnade insatser för barn och unga.                           

kl. 9.50 – 10.10 Paus/mingel 

kl. 10.10 – 10.40 Valbara seminariepass 1 och 2  

1) Nyanländ i det digitaliserade samhället – ökad egenmakt och 

delaktighet genom stöd för digital handlingskomptens i Danderyd 

(integration)   

Anna Gezelius, flyktingsekreterare Danderyds kommun och Christofer 

Lindgren, forskningsledare FoU Nordost 

Vårt samhälle digitaliseras snabbt och offentliga tjänster sammanflätas 

alltmer med digitala plattformar. Det ställer höga krav på nyanlända 

invånare som behöver digitala färdigheter för att kunna få egenmakt 

över sitt liv i Sverige. Därför erbjuder Danderyds kommun en kurs i 

digital kompetens för alla vuxna nyanlända i kommunen. Satsningen har 

utvärderats av FoU Nordost – här presenteras lärdomarna från arbetet.  

2) Livsstilsprogrammet Träna Hjärna – det går att förebygga kognitiv 

svikt och demens! (äldre) 

Elin Larsson, samordnare Träna hjärna Lidingö stad  

Forskning visar att det går att motverka demens genom att förändra 

livsstilen inom flera områden samtidigt: fysisk och social aktivitet, kost, 

kognitiv träning och hantering av risker för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Tillsammans med Karolinska Institutet har Lidingö stad utvecklat ett 

livsstilsprogram baserat på FINGER-modellen och är den första 

kommunen i Sverige att implementera ett evidensbaserat 

livsstilsprogram. 
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kl. 10.40 – 11.10 Valbara seminariepass 3 och 4  

3) Familjeorienterade samtal med kinyarwandatalande kvotflyktingar 

(integration)   

Mikael Nylander, anhörigkonsulent Danderyds kommun och Charmante 

Kasaniroza, flyktingassistent, Danderyds kommun  

Under våren genomfördes en serie förutsättningslösa samtalskvällar 

med ett antal nyanlända familjer kring omställningen till det nya landet 

och skillnader från livet i hemlandet. Träffarna arrangerades av 

anhörigstödet i Danderyds kommun i samarbete med 

socialförvaltningens flyktinggrupp.   

 

4) Barns delaktighet – myndighetsperspektiv  

(barn- och unga, funktionsnedsättning) 

Stephanie Mankio utvecklingsledare och Caroline Hedman LSS-

handläggare- barns delaktighet 

Täby kommun har arbetat med att öka barns delaktighet under 

utredningsprocessen i socialtjänsten – från ansökan till beslut och 

uppföljning. Målet med arbetet har varit att öka barns delaktighet, men 

också att öka medarbetarnas trygghet och kompetens i att samtala med 

barn som är i behov av kommunikativa och kognitiva stöd. 

kl. 11.10 – 11.35 Valbara seminariepass 5 och 6 

5) Digitaliseringsombud i hemtjänsten i Vaxholms stad (äldre) 

Angelica Holmström, e-strateg, socialförvaltningen Vaxholms stad 

För att komma vidare i digitaliseringsarbetet behöver vårt fokus flyttas 

från implementering av teknik till förändringsledning och att kunna 

inspirera våra medarbetare till att våga tänka nytt. Som ett led i detta 

arbete har Vaxholms stad infört digitaliseringsombud (DigO) inom 

Hemtjänst egen regi. Målet med Projekt DigO är att stärka 

hemtjänstpersonalens kompetens inom digitalisering och välfärdsteknik 

för att kunna främja nya arbetssätt och öka användandet av 

välfärdsteknik och andra IT-lösningar. 

6) Trygg uppväxt – från projekt mot en plattform för tidiga 

samordnade insatser (barn och unga) 

Camilla Järborg, kurator Lidingö ungdomsmottagning och 

utvecklingsledare inom Trygg Uppväxt, Karolina Hellberg, 

preventionssamordnare och chef på fält- och preventionsenheten och 

utvecklingsledare inom Trygg uppväxt, Ulrika Ardestam, rektor 

kommunal förskola och utvecklingsledare inom Trygg uppväxt 

År 2017 inleddes arbetet med att anpassa och utveckla en lokal modell 

av GIRFEC i Lidingö. Målet var en modell som stödjer professionella att 

tillsammans ge rätt stöd i rätt tid till barn och unga. Arbetet har varit 

kul, svårt, nyfiket, jobbigt och lärorikt. Vi berättar om vägen från projekt 

mot en gemensam plattform för tidiga samordnade insatser.  
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kl. 11.35 – 12.35 LUNCH  

kl. 12.35 – 13.00 Gemensamt seminarium 

E-tjänst Socialtjänsten Norrtäljes Systematiska kvalitetsuppföljning av 

HVB och stödboende (barn och unga/systematisk uppföljning) 

Cecilia Stanley, enhetschef, Familjehem- och Insatsenheten Norrtälje 

kommun och Kamilla Rickerli, HVB Samordnare, Familjehem- och 

Insatsenheten Norrtälje kommun 

Norrtälje Socialtjänst har skapat en E-tjänst för systematisk 

kvalitetsuppföljning av HVB-verksamheter och 

Stödboendeverksamheter där vi har placerade ungdomar. Uppföljning 

av verksamheterna går till så att leverantörerna själva loggar in sig med 

bank-id på en erhållen länk och skickar in sina svar och bilagor 

elektroniskt. Socialtjänsten kan se alla leverantörernas svar i 

användarmiljön på Norrtälje Kommuns webbplats, vilket hjälper 

socialtjänsten att få till en rutin för kvalitetssäkring av dessa 

verksamheter.  

kl. 13.05 – 13.30  Gemensamt seminarium 

Kvalitetsutveckling genom kollegial feedback 

(integration/implementering)  

Kerstin Winberg, gruppledare/samordnare, Enheten för förändring och 

integration, Norrtälje kommun  

Enheten för förändring och integration inom Norrtälje socialtjänst har 

infört kollegial feedback som ett sätt att utveckla kvaliteten på 

verksamheten, lära av varandra och göra osynlig kunskap synlig. 

Socialsekreterare och budget- och skuldrådgivare har besökt varandra 

under klientmöten och observerat dessa samt givit feedback utifrån 

förutbestämda fokusområden.     

kl. 13.30 – 13.40  Paus 

kl. 13.40 – 14.10 Gemensamt seminarium 

Tryggare Barn – forskning och praktiskt arbete (barn och unga) 

Inger Dorrian, enhetschef familjeenheten, Täby kommun 

Täby kommun har deltagit i en forskningsstudie som genomförs av 

Karolinska Institutet gällande metoden Tryggare Barn. I studien 

undersöks om man kan se varaktiga resultat i de fall familjer som 

erbjuds insatsen i ett tidigt skede, jämfört med familjer som får en 

annan insats. Socialsekreterare har varit delaktiga genom att hitta 

familjer till studien och familjebehandlare har utbildats i metoden och 

genomför Tryggare Barn-behandling. Vi vill berätta om våra 

erfarenheter och lärdomar från att delta i en forskningsstudie, hur 

resultat kan följas upp över tid, kort presentera vad Tryggare Barn är 

och hur vi arbetar med metoden idag. 
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kl. 14.10 – 14.35  Valbara seminariepass 7 och 8 

7) Trygghetscirkeln/Circle of Security (barn och unga) 

Carina Palm Bardach, förskolelärare och Sara Forsberg, förskolelärare 

vid Familjecentrum i Täby kommun, Helena Höög Hallén, 

familjeterapeut, Föräldramottagningen i Täby kommun 

Goda erfarenheter i Täby kommun av Trygghetscirkeln som är ett 

relationsbaserat föräldraskapsprogram, 0–18 år, för ett reflekterande 

föräldraskap som bygger trygghet. ”Vad är det som händer i mig när jag 

får det så svårt med mitt barn?” Trygghetscirkeln är baserat på 

forskning inom anknytningsteori och utvecklingspsykologi. 

Trygghetscirkeln finns med på SKR:s lista över rekommenderade 

metoder för insatser inom socialtjänsten. 

8) Valcafé 2022 (funktionsnedsättning) 

Susanne Otasevic, utvecklingsledare, avdelning funktionsnedsättning 

Täby kommun 

Valcaféet bygger på idéen ”alla ska kunna göra sin röst hörd”. En 

seminarieserie på sju tillfällen har erbjudits målgruppen personer med 

funktionsnedsättning. Vid varje valcafétillfälle hade vi teman som: hur 

fungerar demokratin, de fyra olika valen, vem har rösträtt mm. Målet 

med arbetet är att öka delaktigheteten och kunskapen kring valet 2022. 

kl. 14.35 – 15.10  Fikapaus/mingel  

kl. 15.10 – 15.50 Vad betyder vetenskap och beprövad erfarenhet egentligen? 

Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi och projektledare på  

Nestor FoU-center 

Det pratas mycket om behovet av en mer kunskapsbaserad socialtjänst, 

om vetenskap och beprövad erfarenhet, evidensbaserad praktik och 

kunskapsstyrning. Frågan är vad som egentligen menas med dessa 

begrepp? I den här presentationen tittar vi närmare på hur begreppen 

används och vad de kan betyda.  

kl. 15.50 – 16.00  Summering och avslut 

     Emma Braconier, verksamhetschef FoU Nordost 

kl. 16.00 – 17.00 Eftermingel 


