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Sammanfattning 
FOU äldre norr (forskning och utveckling) är en samägd forsknings- och 

utvecklingsenhet där sex (6) kommuner (Ekerö kommun, Järfälla kommun, Sigtuna 

kommun, Sollentuna kommun, Upplands-Bro kommun samt Upplands Väsby kommun) 

och Stockholm läns landsting utgör ägarna. 

 

Denna verksamhetsplan innefattar mål och uppdrag samt aktiviteter och utmaningar för 

2009. Projekt eller processer som bedrivs inom ramen för FOU äldre norr kan vara 

antingen sådana som har intresse för alla ägarkommuner och landstiget eller vara av mer 

specifikt intresse för en kommun eller verksamhet, om så bidrar den 

kommunen/verksamheten med finansiering för just det uppdraget. En viktig uppgift för 

FOU äldre norr är att verka för samverkan med andra och att personer från olika yrken 

och huvudmän kan lära av och med varandra. Att det som görs i en kommun ska kunna 

tillämpas och ha bäring i en annan kommun eller verksamhet så att det blir ett lärande 

över gränser. 

 

Under 2009 ämnar FOU äldre norr att öka sin närvaro i vård- och 

omsorgsverksamheterna. En framgångsfaktor är att bli kända och att tillsammans med 

verksamheterna, styrgruppen och FoU-rådet lägga grunden för implementeringsstrategier 

av nya resultat och processer i praktiken. 
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1. Verksamhetsidé och vision 
Verksamhetsidén är att FOU äldre norr ska bidra till att möjliggöra livskvalitet, ökad 

vård- och omsorgskvalitet utifrån forskningsbaserad kunskap eller ”best practice” samt 

bidra till ökad delaktighet av vården och omsorgen för äldre personer.  

 

Verksamheten omfattar hela FoU-området av forskning, utvecklingsarbete, utvärdering 

och utbildning. Med brukarens/patienten i fokus eftersträvas en hög grad av brukar-

/patient- och personal- medverkan i arbetet. Att ledningar och chefer inom vård och 

omsorg engageras ser vi som en förutsättning för lyckat FoU-arbete. 

 

FoU-enheten verkar utifrån en helhetssyn på vård och omsorg om äldre för att utveckla 

samverkan mellan huvudmännen och olika personalgrupper, och mellan offentliga och 

privata vårdgivare, samt mellan akademi och praktik dvs. mellan universitet och 

högskolor samt andra FoU-enheter. 

 

Ett samarbetsavtal tecknades 2007-02-14 mellan kommunerna och Stockholms läns 

landsting, SLL. Detta avtal tecknades för en period av 4 år till den 2010-12-31. 

Förhandlingar om förlängning av avtalet ska upptas senast 12 månader före avtalstidens 

utgång. 

 

Verksamheten som bedrivs vid FOU äldre norr följer den arbets- och beslutsordning 

som styrgruppen beslutat om den 27 november 2008. 

 

1.2 Visionen för FOU äldre norr 
FOU äldre norr är utvecklingen för äldres välbefinnande genom gemensam kunskap och 

erfarenhet. 
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2. Mål och uppdrag 
Det övergripande målet med FOU äldre norr är en forsknings- och kunskapsbaserad 

verksamhet där effekterna av nyttan av vård- och omsorgsinsatser kan mätas och 

utvärderas. Verksamheten ska ha en lokal förankring, och även samverka med 

högskolor/universitet, och andra FoU-enheter och verksamheter inom äldreområdet. 

Förhållningssättet är att arbete som bedrivs vid FOU äldre norr ska utgå från ett kritiskt, 

vetenskapligt förhållningssätt. 

 

FOU äldre norr ska främja lokalt förankrad kunskaps- och metodutveckling och arbetet 

som görs ska leda till nytta för de äldre personer/patienter som berörs inom de 

kommuner och SLL som utgör ägarna. 

 

Strategiskt viktiga områden för framgång är att FOU äldre norr arbetar utifrån 

evidensbaserad kunskap, initiativ, glädje och ansvar, respekt för andra människors lika 

värde samt att alltid ha nyttan för den äldre personen i fokus.  

 

Mål för verksamheten är att utifrån bästa tillgängliga kunskap (evidens) och praxis samt 

äldre personers behov och önskemål bidra till att äldrevården och äldreomsorgen blir en 

lärande, flexibel och högkvalitativ verksamhet. Strävan är att införliva ett ständigt 

pågående förbättringsarbete i medarbetarnas vardag istället för att låta förändringsarbetet 

ligga som en aktivitet vid sidan av och att jobba hårt med att få organisationen med sig. 
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3. Aktiviteter och utmaningar 2009 
3.1 Strategiskt viktiga områden/kritiska framgångsfaktorer 
Strategiskt viktigt för FOU äldre norr är att alla som verkar inom enheten har en hög 

kompetens för sitt område samt besitter goda pedagogiska och sociala färdigheter för 

samverkan mellan arbets- och yrkesgrupper och huvudmän. 

 

En utmaning för FOU äldre norr är att bli känt inom alla ägarkommuner och inom 

nordvästra delen av landstinget. 

 

En kritisk framgångsfaktor är att varje insats som görs med en verksamhet (kommunal, 

landstingsdriven eller privat)/i en personalgrupp av FOU äldre norr ska inte bara ha 

godkänts av verksamhetens chef och ledning utan det ska finnas ett engagemang för 

resultatet och att bibehålla kunskap/färdighet som utvecklats. Utan dessa personers 

vetskap, engagemang och godkännande av vad som görs är förändrings- och 

utvecklingsarbete meningslöst. 

 

Ytterligare en kritisk framgångfaktor är att det måste finnas förståelse i verksamheterna 

och bland ägarna att forsknings- och utvecklingsarbete samt förändringsprocesser tar tid. 

Ett aktivt ägarskap med ansvar för omsättning av ny kunskap är en förutsättning för 

framgångsrikt forsknings och utvecklingsarbete. 

 

3.2 Utveckling på verksamheternas villkor 
Under 2009 ska FOU äldre norr bedriva uppsökande verksamhet till särskilda boenden, 

hemtjänstgrupper, husläkarmottagningar mm inom ägarorganisationerna. Syftet med 

besöken är dels att göra FOU äldre norr och enhetens tjänster känt för 

personalgrupperna och dels att fånga upp tankar, problem och/eller idéer som är av 

betydelse för personalen inom dessa verksamheter och som kan vara en uppgift att 

utveckla/förändra/stödja eller undersöka. Besöken sker i samråd med respektive 

kommuns/landstingets representant i FoU-rådet samt med verksamhetschef för 

respektive verksamhet. Genom att finnas nära verksamheten och vara tillgängliga för 
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personalens frågor och idéer ökar möjlighet att vara till nytta i verksamheternas 

utvecklingsprocesser. 

 

Centralt vid användning av ny kunskap och arbetsmetoder är att få 

stöd/handledning/coachning under implementeringsprocessen. Genom att kontinuerligt 

återkomma, påminna och stödja uppföljning ökar möjligheterna till att nya arbetssätt och 

ny kunskap får fäste och används. FOU äldre norr kan vara behjälpliga i dessa processer. 

 

3.3 FoU-äldre caféer 
Under året planeras att genomföra ett antal FoU-caféer i varje kommun. Syftet med 

FoU-caféer är att personal inom äldreomsorgen och äldrevården ska få möjlighet att ta 

del av nya forskningsrön och information inom strategiskt viktiga områden samt att 

FOU äldre norr ska bli mer synligt i personalens praktiska vardag. Ett ytterligare syfte 

med FoU-caféer är att föra ut resultat av avslutande projekt till kommunerna och 

landstingverksamheterna. FoU-caféer görs i samverkan med varje kommuns FoU-råds 

representant. 

 

3.4 Fokusområde 
Under året ska FoU-rådet diskutera ett möjligt fokusområde för verksamheten. En 

diskussion har förts om att fokusera på området att omsätta kunskap i praktisk 

tillämpning och att sedan bibehålla och implementera detta. En ytterligare diskussion har 

handlat om kunskapsinhämtning - användning – spridning. Frågan är om 

kunskapstillämpning inom äldreomsorg och äldrevård kan vara ett fokusområde. Inom 

detta fokusområde kan utvecklings- och forskningsprojekt bedrivas genom olika 

arbetssätt, såsom projektledning, projekthandledning, utvärdering och nätverk finnas. 

Detta fokusområde kan vidga de ämnesområden som FOU äldre norr kan arbeta med, 

för att sätta den äldre personens behov och livssituation i fokus.  
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4. Projekt 2009 
FOU äldre norr arbetar och planerar ett antal olika projekt och processer för kunskaps-, 

metod och verksamhetsutveckling, utbildning, undervisning, handledning och forskning. 

Projekten har delats in i tre huvudgrupper: 

 

A. Projekt som är av intresse för samtliga kommuner och finansieras gemensamt via 

FOU äldre norr. 

B. Projekt där en kommun eller en landstingsverksamhet är intressent/huvudaktör 

C. Projekt i samverkan/kontakt med universitet eller högskola 

 

Se bilaga 1 för projektöversikt och aktivitetsöversikt. 

 

4.1 Genomförandestrategi för spridning av resultat 
De resultat som tas fram genom FOU äldre norr kommer att kommuniceras på olika 

sätt.  För att nå ut med ny kunskap kommer information via olika media och arbetssätt 

att utvecklas. Hemsidan uppdateras kontinuerligt och utvecklas, ett elektroniskt 

nyhetsbrev utvecklas och förfinas, lokala möten varvas med större sammankomster 

utifrån behov och frågeställningar. FoU-caféerna är ytterligare ett sätt att sprida resultat 

och information. 

 

Spridning av resultat är ett gemensamt ansvar mellan FOU äldre norr, dess styrgrupp och 

FoU-råd. 
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5. Ekonomi 
Verksamheten samfinansieras genom anslag från parterna enligt avtal samt även genom 

externa intäkter. 

 

5.1 Budget 2009 
Intäkter 

Kommuner 1 500 000

Stockholms läns landsting 1 500 000

Socialstyrelsen 

Extern medel 

FoUU-anslag, SLL 

Från år 2008 1 800 000

Summa 4 800 000

 

Utgifter 

Projekt 3 800 000

Lokaler och OH 1 000 000

Summa 4 800 000

 

6. Jämställdhets- och arbetsmiljöarbete 
Utifrån verksamhetens uppdrag strävar FOU äldre norr efter att ha en mångfald av 

individer med olika kompetenser och synsätt. Att bejaka olikheter och ta tillvara på 

personer som tycker annorlunda är en framgångsfaktor vid forsknings- och 

utvecklingsarbete. En god sammansättning av män och kvinnor på arbetsplatsen är en 

strategiskt viktig del för att lyckas med vårt uppdrag. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer under 2009 att vidmakthållas. 

 

Eva Henriksen, verksamhetschef, Järfälla 2008-11-27 
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Bilaga 1, verksamhetsplan 2009 
Projektöversikt

Projektnamn A/B/C, 
Diarie 

nr

Involverade 
huvudmän

Involverade
aktörer

Syfte/uppdrag Projektstart Status i 
projektet

Planerat
slut

Målgrupp Möjliga
spridnings-
aktiviteter

Uppskattad 
total
tidsåtgång

Kartläggning av 
utvecklingsprojekt 
inom äldreområdet

SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

Att undersöka områden, 
omfattning och målgrupper 
för de medverkande 
organisationernas 
utvecklingsprojekt inom 
äldreområdet de senaste 
fem åren.

November 
2007

Avslutat, 
spridningsfas

Mars 2008 Tjänstemän, politiker 
inom kommun och 
landsting. Personal 
inom vård och 
omsorg om äldre 
personer som ska 
arbeta med projekt 
inom äldreområdet.

Hemsida, lokala 
FoU-caféer, del i 
större seminarie, 
nyhetsbrev, 
projektrapport till 
styrgrupp och FoU-
råd.

100% 4,5 
månader

Utvärdering av 
samordningstjänst 
för äldre

A SLL, Jä, UB Jakger, ASIH 
Nv, Äldre-
enheten Jä,
UB

Att studera följderna, 
konsekvenserna, 
effekterna av 
samverkansprojektet om 
en samordnandefunktion 
mellan vård- och 
omsorgsgivare.

Augusti 2008 Planeringsfas Mars 2010 Tjänstemän och 
politiker inom 
kommun och 
landsting. Personal 
inom vård och 
omsorg om äldre 
personer som ska 
arbeta med 
utvecklings-arbete 
inom äldreområdet. 

Hemsida, lokala 
FoU-caféer, 
nyhetsbrev, 
projektrapport till 
styrgrupp och FoU-
råd, intranät SLSO

100% 4 
månader

Utvärdering av Säker 
läkemedelsbe-
handling Tallbohov, 
SÄLTA

A SLL, Jä Carema 
Tallbohov, 
Jakger

Att undersöka om SÄLTA-
projektet resulterat i 
förbättrad säkerhet och 
kvalitet av 
läkemedelsbehandling för 
äldre personer.

Oktober 2007 Genomförande December 
2008

Tjänstemän och 
politiker inom 
kommun och 
landsting. 
Verksamhetsutövare

Hemsida, lokala 
FoU-caféer, del i 
större seminarier, 
nyhetsbrev, 
projektrapport till 
styrgrupp och FoU-
råd.

100% 2 
månader



Projektnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade
aktörer

Syfte/uppdrag Projektstart Status i 
projektet

Planerat
slut

Målgrupp Möjliga
spridnings-
aktiviteter

Uppskattad 
total
tidsåtgång

Utvärdering av 
larmprojekt

A Si Omsorgen Si,
Tunstall

Att utvärdera och 
kvalitetssäkra ett nytt 
trygghetslarmsystem 
genom att följa 
erfarenheter som görs vid 
introduktion av 
larmsystemet samt göra en 
uppföljning hos de boende 
och deras 
anhöriga/närstående om 
hur de upplevt 
informationen, 
introduktionen, samt deras 
erfarenheter av själva 
systemets funktion.

Mars 2008 Pågående Januari 2009 Tjänstemän och 
politiker inom 
kommun och 
landsting. 
Verksamhetsutövare

Hemsida, lokala 
FoU-caféer, 
nyhetsbrev, 
projektrapport till 
styrgrupp och FoU-
råd

100% 2 
månader

Utvärdering av 
palliativ vård på 
SÄBO

A SLL, Jä, UB FOU äldre 
norr,  Ersta 
Sköndals 
högskola

Att utvärdera olika modeller 
för att öka kvaliteten av 
vården för patienter i SÄBO 
som har behov av basala 
sjukvårdsinsatser i livets 
slutskede. 

Juni 2008 Pågående 2010 Tjänstemän och 
politiker inom 
kommun och 
landsting. 
Verksamhetsutövare

Hemsida, lokala 
FoU-caféer, större 
seminarier, 
nyhetsbrev, 
projektrapport till 
styrgrupp och FoU-
råd

75% 18 
månader med 
ev förlängning

Bemötande av äldre 
med psykisk 
funktions-
nedsättning

A SLL, So SOLOM, 
Carema, 
Psykiatri Nv

Att genom studiecirklar öka 
kunskapen om 
geropsykiatriska diagnoser 
och hur bemötande 
påverkar den enskilda 
individen och därmed öka 
livskvaliteten hos äldre 
personer med psykiska 
funktionsnedsättningar.

Oktober 2008 Planeringsfas, 
ej påbörjat

Äldre personer med 
psykiska 
funktionshinder. 
Medarbetare inom 
primärvård, 
äldreomsorg och 
hemtjänst. 

Hemsida, lokala 
FoU-caféer, del i 
större seminarier, 
nyhetsbrev, 
projektrapport till 
styrgrupp och FoU-
råd, intranät SLSO.



Projektnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade
aktörer

Syfte/uppdrag Projektstart Status i 
projektet

Planerat
slut

Målgrupp Möjliga
spridnings-
aktiviteter

Uppskattad 
total
tidsåtgång

Sammanställning av 
projekt rörande 
förebyggande 
hembesök

A Ek, Jä, Si, 
So, UB, UV

SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

Sammanställning av de 
olika modellerna som 
används vid förebyggande 
hembesök till äldre 
personer 80 år och äldre i 
involverade kommuner.

Planeringsfas April 2009 Politiker och 
tjänstemän inom 
kommun. Utförare av 
hembesök.

Hemsida, lokala 
FoU-caféer, del i 
större seminarier, 
nyhetsbrev, 
projektrapport till 
styrgrupp och FoU-
råd.

100% 3 
månader

Uppföljning av 
Samordning av 
frivilliginsatser

A Jä Jä Att studera 
följderna/konsekvenserna/
effekterna av projektet 
Frivilligarbete utifrån 
projektets uppsatta mål.

Oktober 2008 Pågående December 
2008

Politiker och 
tjänstemän inom 
kommun.

Hemsida, lokala 
FoU-caféer, 
nyhetsbrev, 
projektrapport till 
styrgrupp och FoU-
råd.

100% 2 
månader

Säker läkemedels-
behandling 
Tallbohov, SÄLTA

B SLL, Jä Carema 
Tallbohov, 
Jakger,
Apoteket AB

Att skapa en arbetsprocess 
för observation av 
läkemedelseffekter och 
biverkningar samt att 
skapa ett verktyg för 
omvårdnadspersonalens 
dokumentation av dessa 
observationer för att uppnå 
förbättrad säkerhet och 
kvalitet i läkemedels-
behandlingen av äldre 
personer.

Augusti 2007 Avslutat, 
spridningsfas

Augusti 2008 Personer boende på 
SÄBO, medarbetare 
inom äldreomsorg, 
samt ansvarig läkare 
på SÄBO. 

Hemsida, lokala 
FoU-caféer, del 
större seminarier, 
nyhetsbrev, 
projektrapport till 
styrgrupp och FoU-
råd.

50% 13 
månader



Projektnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade
aktörer

Syfte/uppdrag Projektstart Status i 
projektet

Planerat
slut

Målgrupp Möjliga
spridnings-
aktiviteter

Uppskattad 
total
tidsåtgång

Kartläggning av 
anhörigstöd

B So Vård- och 
omsorgs-
kontoret So

Att identifiera och kartlägga 
omfattningen av 
anhöriga/närstående som 
vårdar sina 
anhöriga/närstående över 
65 år samt att spegla 
upplevelsen och 
kännedomen om innehållet 
i kommunens stöd samt 
upplevt behov av stöd hos 
olika grupper av 
anhörigvårdare i Sollentuna 
kommun.

April 2008 Avslutat November 
2008

Tjänstemän och 
politiker inom 
kommun.

Hemsida, lokala 
FoU-caféer, 
nyhetsbrev, 
projektrapport till 
styrgrupp och FoU-
råd

50% 6 
månader

Sjukhusdos B SLL Jakger,
ASIH Nv

Att uppnå förbättrad 
säkerhet och kvalitet i 
läkemedelsbehandlingen 
av patienter.

Oktober 2007 Avvaktande Äldre personer på 
geriatrisk klinik. 
Medarbetare och 
ledning på geriatrisk 
klinik.

Hemsida, 
nyhetsbrev, lokala 
seminarier, intranät 
SLSO, geriatriska 
ledningsträffar.

50% 7 
månader

Förebyggande 
arbete kring fall och 
fallrisk

B UV SÄBO Att minska fallolyckor och 
lidande för äldre personer i 
de särskilda boendena 
genom att öka den fysiska 
aktiviteten och strukturera 
de fallförebyggande 
åtgärderna.

Januari 2008 Pågående December 
2008

Äldre personer och 
medarbetare på 
SÄBO.

Hemsida, lokala 
FoU-caféer, del i 
större seminarier, 
nyhetsbrev, 
projektrapport till 
styrgrupp och FoU-
råd

40% 12 
månader



Projektnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade
aktörer

Syfte/uppdrag Projektstart Status i 
projektet

Planerat
slut

Målgrupp Möjliga
spridnings-
aktiviteter

Uppskattad 
total
tidsåtgång

Palliativ vård på 
SÄBO

B SLL, Jä, UB ASIH Nv, 
SÄBO i Järfälla 
och Upplands-
Bro, Nacka, 
Stockholms 
sjukhem, 
Solna, 
Stockholms 
stad 

Att pröva och utvärdera 
olika modeller för att öka 
kvaliteten av vården för 
patienter i SÄBO som har 
behov av basala 
sjukvårdsinsatser i livets 
slutskede. 

Mars 2008 Pågående Äldre personer och 
medarbetare på 
SÄBO.

Hemsida, lokala 
FoU-caféer, del i 
större seminarier, 
nyhetsbrev, 
projektrapport till 
styrgrupp och FoU-
råd, intranät SLSO.

100% 24 
månader 

Goda boendemiljöer 
för äldre

C Arkitekturhögsk
olan

2005 Pågående Äldre personer, 
medarbetare inom 
vård och omsorg om 
äldre personer, 
tjänstemän och 
politiker, forskare.

Hemsida, lokala 
FoU-caféer, del i 
större seminarier, 
nyhetsbrev, 
vetenskapliga 
artiklar

Vård och 
förebyggande av 
multipla 
hälsoproblem

C SLL Äldrecentrum, 
Nestor, FoU 
Seniroium, 
samtliga 
geriatriska 
kliniker inom 
länet

Att förebygga multipla 
hälsoproblem hos äldre 
personer och att öka 
kvaliteten inom geriatrisk 
vård för äldre personer 
med multipla 
hälsoproblem. 

2007 Planeringsfas Äldre personer och 
personal inom 
geriatriska kliniker.

Hemsida, 
seminarier, 
nyhetsbrev, 
vetenskapliga 
artiklar.

Sjuksköterskors 
förståelse av 
behovsmedicin-ering 
inom geriatrisk vård

C Karolinska 
Institutet

2006 Pågående Sjuksköterskor. Hemsida, 
seminarier, 
nyhetsbrev, 
vetenskapliga 
artiklar.



Projektnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade
aktörer

Syfte/uppdrag Projektstart Status i 
projektet

Planerat
slut

Målgrupp Möjliga
spridnings-
aktiviteter

Uppskattad 
total
tidsåtgång

Ledning genom 
kunskap

C SLL Handelshög-
skolan, SLSO

Att studera hur kunskap 
och nya direktiv omsätts i 
praktiken.

Maj 2007 Pågående Ledningsfunktioner 
inom vård och 
omsorg om äldre 
personer.

Hemsida, 
seminarier, 
nyhetsbrev, 
vetenskapliga 
artiklar, intranät 
SLSO.

Forskarkollegiet för 
innovativa miljöer för 
äldre (FIMÄ)

C Arkitekturhög-
skolan, 
Karolinska 
Institutet, 
Lunds 
Universitet

Att generera innovativa 
boendekoncept som utgår 
från behovet av senior- och 
trygghetsbostäder i ett 
stödjande lokalsamhälle.

Juni 2008 Planeringsfas Äldre personer. Hemsida, 
seminarier, 
nyhetsbrev, 
vetenskapliga 
artiklar.

Uppföljning efter 
stroke

C KI Att studera resultat av 
rehabiliteringsinsatser efter 
hemkomst

Augusti 2008 Pågående Juni 2009 Personer med stroke Hemsida, 
seminarier, 
nyhetsbrev, 
vetenskapliga 
artiklar.

Förkortningar
SLL Stockholms läns landsting
Jä Järfälla
Ek Ekerö
So Sollentuna
Si Sigtuna
UB Upplands-Bro
UV Upplands Väsby
Jakger Jakobsbergsgeriatriken
ASIH Nv ASIH Nordväst
PV Primärvården
Ger Geriatriska kliniker
SLSO Stockholms läns sjukvårdsområde
KI Karolinska Institutet
SU Stockholms universitet



Aktivitetsöversikt

Aktivitetsnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade 
aktörer

Syfte/uppdrag Aktivitets-
start

Planerat
aktivitets-
slut

Målgrupp Uppskattad 
total tidsåtgång

Aktivitetsstatus

Nätverket förebyggande 
hembesök

A SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

Möjliggör ett lokalt nätverk, 
stöd och handledning till de 
projektledare som arbetar 
med förebyggande hembesök 
för äldre personer inom de 
sex kommunerna som utgör 
ägarna. 

November 
2007

2010 Utförare av 
förebyggande 
hembesök i 
kommunen

Ca 25% 1 vecka 
per nätverksträff

Pågående

FOU-caféer A SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

Syftet är lokala och informella 
möten under trevliga former 
för att stärka sambanden och 
kontakterna mellan 
verksamhetsnära 
utvecklingsarbete, forskning 
och utbildning.

Juni 2008 Medarbetare, 
tjänstemän och 
politiker inom kommun 
och landsting rörande 
äldrefråger.

Ca 50% 1 vecka 
per café

Pågående

Kommunkontakter A Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

SÄBO och 
hemtjänstgrupper 
inom ägar-
kommunerna

Stärka sambanden och 
kontakterna mellan 
verksamheter inom 
äldreomsorgen och FOU äldre 
norr.

November 
2008

2009 Medarbetare och 
ledning på SÄBO, 
hemtjänst och 
myndighetsutövning.

Ca 100% 3 
månader

Planeringsfas

Landstingskontakter A SLL Ger, ASIH, PV 
inom FOU äldre 
norrs område

Stärka sambanden och 
kontakterna mellan 
verksamheter inom 
äldrevården och FOU äldre 
norr.

April 2009 2009 Medarbetare och 
ledning inom 
landstings-verksamhet 
rörande äldre personer

Ca 100% 3 
månader

Planeringsfas

Föreläsning/Föredrag/
Seminarier

A SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

Politiker, tjänste-
män, medarbetare, 
pensionärs-
organisationer

Ökad kunskap och 
kunskapsanvädning samt 
inspirera till förändrings- och 
utvecklingsarbete.

November 
2007

Politiker, tjänstemän, 
medarbetare, 
pensionärsorganisa-
tioner

Pågående



Aktivitetsnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade 
aktörer

Syfte/uppdrag Aktivitets-
start

Planerat
aktivitets-
slut

Målgrupp Uppskattad 
total tidsåtgång

Aktivitetsstatus

Framtidens behov av 
äldreomsorg och äldrevård

A SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

Politiker, tjänste-
män inom 
kommun och 
landsting

Ökad kunskap och 
kunskapsanvädning samt 
inspirera till förändrings- och 
utvecklingsarbete.

Mars 2008 November 
2008

Politiker och 
tjänstemän inom 
kommun och landsting

100% 1 månad Pågående

Rehabilitering på 
korttidsboende, stöd till 
projektledare

B Ek Ek rehab Erbjuda stöd och handledning 
till projektledare för att 
möjliggöra utveckling av 
projekt och projektledare.

November 
2007

2009 Projektledare Hitintills 12 
timmar

Pågående

Vårdmiljöer, stöd till 
projektledare

B SLL ASIH NV, SLSO Erbjuda stöd och handledning 
till projektledare för att 
möjliggöra utveckling av 
projekt och projektledare.

Projektledare 100% 1 vecka Avslutat

Social innehåll i dagen, 
stöd till projektledare

B UB Socialförvaltningen Erbjuda stöd och handledning 
till projektledare för att 
möjliggöra utveckling av 
projekt och projektledare.

Projektledare 50% 1 månad Pågående

Förebyggande hembesök, 
stöd till projektledare

B UB Socialförvaltningen Erbjuda stöd och handledning 
till projektledare för att 
möjliggöra utveckling av 
projekt och projektledare.

Maj 2008 December 
2008

Projektledare 25% 1 månad Pågående

Bemötande av personer 
med demenssjukdom, stöd 
till projektledare

B UV Social- och 
äldreförvaltningen

Erbjuda stöd och handledning 
till projektledare för att 
möjliggöra utveckling av 
projekt och projektledare.

Februari 
2008

December 
2009

Projektledare 50% 1 månad Pågående

Kvalitetsmätning inom 
demensvård

B Ek Demensboende, 
hemtjänst

Ta fram instrument för att 
observera välbefinnande

Oktober 
2008

Våren 2009 Personer med 
demens

50% 2 månader Planeringsfas

Fallprevention, 
implementeringsstöd

B UV SÄBO Stödja implementering av 
metoder

Januari 
2008

Personal inom 
SÄBO

50% 1 månad Planeringsfas

Cecar-nätverket C KI, FoU Seniorium FOU äldre norr Pågående



Aktivitetsnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade 
aktörer

Syfte/uppdrag Aktivitets-
start

Planerat
aktivitets-
slut

Målgrupp Uppskattad 
total tidsåtgång

Aktivitetsstatus

Samverkan kring socialt 
arbete

C SU FOU äldre norr Planeringsfas

Forskarråd C FoU Seniroium, 
Karolinska Institutet, 
Göteborgs Universitet, 
Uppsala universitet, 
Arkitekturhögskolan, 
Ersta/Sköndals högskola

Att stödja och bistå FOU äldre 
norr med vetenskaplig, 
evidensbaserad kunskap, 
metodutveckling eller vara 
kritisk granskare av 
producerat material eller tänkt 
förändringsarbete.

Januari 
2008

FOU äldre norr Pågående

Centrum FoUU Äldre C Äldrecentrum, Nestor, 
FoU Seniroium, samtliga 
geriatriska kliniker inom 
länet

Att stärka forskning och 
utveckling inom geriatriken.

2007 Geriatriska kliniker Pågående

Nätverk FOU äldre C FoU Seniorium, 
Äldrecentrum, Nestor

Att sprida kunskap över länet 
mellan olika FoU-enheter.

2007 FOU äldre norr Pågående

Förkortningar
SLL Stockholms läns landsting
Jä Järfälla
Ek Ekerö
So Sollentuna
Si Sigtuna
UB Upplands-Bro
UV Upplands Väsby
Jakger Jakobsbergsgeriatriken
ASIH Nv ASIH Nordväst
PV Primärvården
Ger Geriatriska kliniker
SLSO Stockholms läns sjukvårdsområde
KI Karolinska Institutet
SU Stockholms universitet
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