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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 

2010. 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. Samtliga uppdrag, 

projekt lyfts upp till styrgruppen för insyn, diskussion och information samt för 

godkännande. En viktig uppgift för FOU äldre norr är att verka för samverkan med 

andra organisationer, verksamheter och att personer från olika yrken och huvudmän kan 

lära av och med varandra. Det som görs i en kommun eller inom en verksamhet ska 

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

lärande över både organisations- och yrkesgränser. 
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1. Verksamhetsidé och vision 
 
Verksamhetsidén är att FOU äldre norr ska bidra till att möjliggöra hälsa, livskvalitet, 

ökad vård- och omsorgskvalitet utifrån forskningsbaserad kunskap eller bästa tillgängliga 

praxis, 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 personalmedverkan i arbetet. Att ledningar och chefer inom vård och 

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

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. 

 

Under hösten 2009 har FBA Holding AB gjort en uppföljning av FOU äldre norr.  

 

Samarbetsavtalet som tecknades 2007-02-14 mellan kommunerna och Stockholms läns 

landsting, SLL ska omförhandlas under 2010 och ett nytt samverkansavtal ska vara klart 

innan den 30 juni 2010. Förändringar kan ske under 2010 som kan innebära att 

ägarstrukturen förändras inför 2011. 

 

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. 

 

3. Aktiviteter och utmaningar 2010 
3.1 Strategiskt viktiga områden/kritiska framgångsfaktorer 
 
Strategiskt viktigt för FOU äldre norr är att alla som verkar inom enheten har en hög 

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

samverkan mellan arbets- och yrkesgrupper och huvudmän. 

 
 

 5



 

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)/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 

inte fruktbart.  

 

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 2010 ska FOU äldre norr fortsätta att bedriva uppsökande verksamhet till 

särskilda boenden, hemtjänstgrupper, husläkarmottagningar, de geriatriska klinikerna i 

området mfl 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 personalens frågor och idéer ökar möjlighet att vara till nytta i 

verksamheternas utvecklingsprocesser. 

 

 

En central del vid användning av ny kunskap 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 hjälpa till i dessa processer. 
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3.3 FoU-äldre caféer 
Under året planeras att genomföra ett antal FoU-caféer (alternativt luncher/ 

frukostmöten) i varje kommun. Syftet med FoU-caféer är att personal inom 

äldreomsorgen och äldrevården ska få möjlighet att ta del av de projekt som antingen 

planeras eller har slutförts samt om nya forskningsrön och information inom strategiskt 

viktiga områden. Ett viktigt syfte med FoU-caféer är att föra ut resultat av avslutande 

arbeten/projekt till kommunerna och landstingverksamheterna. FoU-caféer görs i 

samverkan med varje kommuns och/eller landstingets FoU-råds representant. 

 

3.4 Fokusområde och projekt 2010 
Ett fokusområde som FOU äldre norr kommer att utveckla under året handlar om äldre 

personer med missbruksproblematik. Diskussioner kommer att föras både inom FoU-

rådet och i verksamheterna. Inom detta fokusområde kommer utvecklings- och 

forskningsprojekt planeras och genomföras genom olika arbetssätt, såsom viss 

utbildning, projektledning, projekthandledning, utvärdering och deltagande i nätverk. De 

fyra övriga äldre FoU-enheterna i länet (Seniorium, Nestor, Äldrecentrum och FoU-

Tiohundra) kommer också att fokusera på detta område så att arbetet kan bedrivas 

utifrån olika perspektiv samt få en bredd i länet. En ytterligare faktor är att ett brett 

perspektiv kommer att kunna erbjudas då de olika FoU-enheterna kan hjälpas åt att 

sprida kunskaper och erfarenheter.  

 
FOU äldre norr arbetar och planerar ett antal olika projekt och processer tillsammans 

med verksamheter inom äldrevård och äldreomsorg för kunskaps-, metod och 

verksamhetsutveckling, utbildning, undervisning och handledning. 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 (Projekt- och aktivitetsöversikt).  
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4.1 Genomförandestrategi för spridning av resultat 
De resultat som tas fram genom FOU äldre norr kommer att fortsätta kommunicera på 

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

arbetssätt att fortsätta utvecklas. Hemsidan uppdateras kontinuerligt och utvecklas. Det 

elektroniska nyhetsbrevet utvecklas och förfinas. Lokala möten varvas med större 

sammankomster utifrån behov och frågeställningar. FoU-

caféer/lunchmöten/frukostmöten är ytterligare sätt att sprida resultat och information. 

 

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

FoU-rådet. 

 

5. Ekonomi 
 

Verksamheten samfinansieras genom anslag från parterna enligt avtal samt även genom 

externa intäkter. 
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5.1 Budget 2010 
 
Intäkter 

Kommuner 1 500 000

Stockholms läns landsting 1 500 000

Socialstyrelsen 400 000

Externa medel 1 250 000

Summa 4 650 000

 

Utgifter 

Personal- och projektkostnader 3 850 000

Övriga kostnader 800 000

Summa 4 650 000

 

 

6. Jämställdhets- och arbetsmiljöarbete 
 

FOU äldre norr strävar efter att ha en god sammansättning av både män och kvinnor på 

arbetsplatsen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att fortsätta.  

 

 

Järfälla 2009-11-23 

Eva Henriksen, verksamhetschef 
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Projektnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade
aktörer

Syfte/uppdrag Projekt-start Planerat
slut

Målgrupp Möjliga
spridnings-
aktiviteter

Uppskattad total
tidsåtgång

Status i 
projektet

Sammanställning 
kvalitetsindiktorer inom 
vård och omsorg om 
äldre personer

A SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

Syftet med sammanställning är att 
skapa en gemensam kunskapsbas 
om vad som idag definieras som 
primära kvalitetsindikatorer, och som 
därmed utgör underlag för nationella 
jämförelser, avseende äldrevård och 
äldreomsorg.

Våren 2009 Tjänstemän och 
politiker inom kommun 
och landsting. 
Verksamhetsutövare

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

100% 1 månad Planeringsfas

Systematiskt arbete med 
mjuk massage utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv.

A SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

Målet med utvecklingsarbetet är att 
lära sig hur man systematiskt kan 
använda beröring, som exempelvis 
mjuk massage, som en 
omvårdnadsåtgärd i det dagliga 
arbetet.

Mars 2009 2011 Omvårdnads-personal 
inom berörda 
verksamheter

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

20% 12 månader Genomförande

Kartläggning av 
utvecklingsprojekt inom 
äldreområdet, uppföljning 
av tidigare projekt

A SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

Uppdatera och sprida information om 
pågående förändrings- och 
utvecklingsprojekt.

Oktober 2009 2010 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% 3 månader Planeringsfas

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 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 Genomförande

Bilaga 1
Projekt- och aktivitetsöversikt, Verksamhetsplan 2010



Projektnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade
aktörer

Syfte/uppdrag Projektstart Planerat
slut

Målgrupp Möjliga
spridnings-
aktiviteter

Uppskattad total
tidsåtgång

Status i 
projektet

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 December 
2009

Tjänstemän och 
politiker inom kommun 
och landsting. 
Verksamhetsutövare

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

100% 4 månader Genomförande

Utvärdering av palliativ 
vård på SÄBO

A SLL, 
Kommuner 
inom länet 
samt 
vårdaktörer 
inom ASIH 
och Palliativ 
vård

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 2011 Tjänstemän och 
politiker inom kommun 
och landsting. 
Verksamhetsutövare

Hemsida, lokala FoU-
caféer, större 
seminarier, 
nyhetsbrev, 
projektrapport till 
styrgrupp och FoU-
råd, www.pvis.se

Genomförande



Projektnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade
aktörer

Syfte/uppdrag Projektstart Planerat
slut

Målgrupp Möjliga
spridnings-
aktiviteter

Uppskattad total
tidsåtgång

Status i 
projektet

Bemötande av äldre 
personer som har  
psykisk funktions-
nedsättning

A SLL, Ek, Jä, 
Si, So, UB, 
UV

SÄBO, 
hemtjänst, 
primärvård, 
psykiatri, 
biståndsbedöma
re, 

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

Oktober 2008 2011 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.

20% 24 månader Pågående

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.

Mars 2010 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 Genomförande



Projektnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade
aktörer

Syfte/uppdrag Projektstart Planerat
slut

Målgrupp Möjliga
spridnings-
aktiviteter

Uppskattad total
tidsåtgång

Status i 
projektet

Framtidens äldrevård och 
äldreomsorg

A SLL, Ek, Jä, 
Si, Soll, UB, 
UV

SLL, Ek, Jä, Si, 
Soll, UB, UV

Att utifrån forskning och demografiska 
analyser ta fram underlag som kan 
vara till hjälp för framtida planering 
inom äldreområdet

2008 Politiker och 
tjänstemän inom 
kommun och landsting 

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

100%
1,5 månader

Pågående

Införande av ApoDos 
slutenvård

B SLL Jakger,
ASIH Nv

Att uppnå förbättrad säkerhet och 
kvalitet i läkemedelsbehandlingen av 
patienter.

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

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

50% 7 månader Pågående

Frivilligas insatser inom 
äldrevården

A SLL, Ek, Jä, 
Si, So, UB, 
UV

Jakger, ASiH Nv Syftet med projektet är att undersöka 
förutsättningarna för att ta tillvara 
frivilligas insatser för patienter som 
vårdas inom äldrevården.

2009 2011 Tjänstemän och 
politiker inom kommun 
och landsting. 
Verksamhetsutövare

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

50% 3 månader Planeringsfas

Palliativ vård i livets 
slutskede i särskilt 
boende för äldre

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 2012 Äldre personer och 
medarbetare på SÄBO.

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

100% 36 
månader 

Genomförande



Projektnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade
aktörer

Syfte/uppdrag Projektstart Planerat
slut

Målgrupp Möjliga
spridnings-
aktiviteter

Uppskattad total
tidsåtgång

Status i 
projektet

Goda boendemiljöer för 
äldre

C Arkitekturhögsk
olan

2005 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

1 månad 50% Genomförande

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 Äldre personer och 
personal inom 
geriatriska kliniker.

Hemsida, seminarier, 
nyhetsbrev, 
vetenskapliga 
artiklar.

1 månad 50% Avvaktande

Sjuksköterskors 
förståelse av 
behovsmedicinering inom 
geriatrisk vård

C Karolinska 
Institutet

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

1 månad 50% Genomförande

Ledning genom kunskap C SLL Handelshög-
skolan, SLSO

Att studera hur kunskap och nya 
direktiv omsätts i praktiken.

Maj 2007 Ledningsfunktioner 
inom vård och omsorg 
om äldre personer.

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

1 månad 25% Genomförande



Projektnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade
aktörer

Syfte/uppdrag Projektstart Planerat
slut

Målgrupp Möjliga
spridnings-
aktiviteter

Uppskattad total
tidsåtgång

Status i 
projektet

Uppföljning efter stroke C KI Att studera resultat av 
rehabiliteringsinsatser efter 
hemkomst

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

1 månad 50% Avvaktande

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



Aktivitetsnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade 
aktörer

Syfte/uppdrag Aktivitets-
start

Planerat
aktivitets-
slut

Målgrupp Uppskattad 
total tidsåtgång

Aktivitetsstatus

Kvalitetsarbete HSN-f SLL HSN-f, geriatrik, ASiH Utveckla kvalitetskriterier inom 
geritrik och ASiH

April 2009 Tjänstemän och 
personal

50% 1 månad Pågående

Nätverk för arbetsterapeuter 
och sjukgymnaster inom 
äldrevård och äldreomsorg 

A SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

Ett nätverk har bildats för 
arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster som är 
verksamma inom äldrevård och 
äldreomsorg med syftet att lära av 
varandra och om den evidens 
som finns för att kunna utveckla 
verksamheten. 

Mars 2009 Vid behov Arbetsterapeuter 
och sjukgymnaster 
verksamma inom 
äldrevård och 
äldreomsorg

100% av en 
arbetsdag per 
nätverksträff

Pågående

Nätverket förebyggande 
hembesök, länsövergripande

A FOU äldre norr, 
Seniorium, 
Äldrecentrum

FOU äldre norr, 
Seniorium, Äldrecentrum

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. 

2008 2010 Utförare av 
förebyggande 
hembesök i 
kommunen

Ca 25% 1 vecka 
per nätverksträff

Pågående

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 Vid behov Medarbetare, 
tjänstemän och 
politiker inom 
kommun och 
landsting rörande 
äldrefråger.

Ca 100% 1 vecka 
per café

Pågående



Aktivitetsnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade 
aktörer

Syfte/uppdrag Aktivitets-
start

Planerat
aktivitets-
slut

Målgrupp Uppskattad 
total tidsåtgång

Aktivitetsstatus

Deltagande i publika 
sammanhang såsom 
kommunmässor, 
anhörigdagar, 
omsorgsmässan ..

A SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

Sprida kunskap och information 2007 vid behov medarbetare, 
allmänheten, 
studenter mfl

olika under året pågående

Beroendeproblamatik hos 
äldre personer

A SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

undersöka fokusområde och 
perspektiv i samarbete med 
verksamheterna och övriga FoU- 
enheter i länet

2010 personal inom 
äldrevård och 
äldreomsorg

planeringsfas Planeringsfas

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

Pågående



Aktivitetsnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade 
aktörer

Syfte/uppdrag Aktivitets-
start

Planerat
aktivitets-
slut

Målgrupp Uppskattad 
total tidsåtgång

Aktivitetsstatus

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

Pågående

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

Vid behov Politiker, 
tjänstemän, 
medarbetare, 
pensionärsorganisa-
tioner

Pågående

Integrerad palliativ vård, stöd 
till projektledare

B SLL Ger Pilotstudie för att möjliggör ett 
eventuellt införande av intergread 
palliativ vård

April 2009 Aug 2009 Läkare, ssk inom 
palliativvård och 
ASiH

25% 1 månad Vilande

Utveckling av 
kvalitetsindikatorer inom 
äldreomsorgen, stöd till 
arbetsgrupp

B UB MAS, Sjuksköterskor, 
sjukgymnast, 
arbetsterapeut

Utveckla ett systemetiskt 
kvalitetsarbete som kan följas upp 
över tid

Jan 2009 Dec 2009 MAS, 
Sjuksköterskor, 
sjukgymnast, 
arbetsterapeut

40% 1 månad Pågående



Aktivitetsnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade 
aktörer

Syfte/uppdrag Aktivitets-
start

Planerat
aktivitets-
slut

Målgrupp Uppskattad 
total tidsåtgång

Aktivitetsstatus

Interaktivt tv-spel vid vård och 
omsorg om äldre personer, 
stöd till projektledare

B SLL, Ek, 
Jä, Si, 
So, UB, UV

Ger och SÄBO Att undersöka om det är möjligt 
att använda sig av interaktivt tv-
spel vid vård och omsorg om 
äldre personer och dess effekter

Mars 2009 2010 Personal inom 
äldrevård och 
äldreomsorg

25% 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 100% 1 vecka Pågående

Påverkan på balans efter 
rollatorförskrivning, stöd till 
projektledare

B SLL Rehab NV Syftet är att undersöka om balans, 
funktionell muskelstyrka och 
fysisk aktivitet påverkas vid 
förskrivning av rollator

Jan 2009 Dec 2009 Projektledare 50% 1 månad Pågående



Aktivitetsnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade 
aktörer

Syfte/uppdrag Aktivitets-
start

Planerat
aktivitets-
slut

Målgrupp Uppskattad 
total tidsåtgång

Aktivitetsstatus

Fallförebyggande arbete, stöd 
och handledning under 
implementeringsfas

B UV Personal på SÄBO Syfte är att stödja samt stimulera 
en implementeringsprocess för att 
förbättra strukturer och åtgärder i 
det fallförebyggande arbetet i 
Upplands Väsby kommun.

Jan 2009 Dec 2010 Äldre personer och 
medarbetare på 
SÄBO

25% 1 månad Pågående

Fallförebyggande arbete 
Upplands-Bro, stöd till 
projektledare

B UB Personal på SÄBO Erbjuda stöd och handledning till 
projektledare för att möjliggöra 
utveckling av projekt och 
projektledare.

Feb 2009 Dec 2010 Projektledare 25% 1 månad Pågående

Utvärdering av 
utbildningsinsats rörande 
beröringsmassage, stöd till 
projektledare

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

April 2009 2010 Projektledare 25% 1 månad Pågående



Aktivitetsnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade 
aktörer

Syfte/uppdrag Aktivitets-
start

Planerat
aktivitets-
slut

Målgrupp Uppskattad 
total tidsåtgång

Aktivitetsstatus

Hembesök till personer över 
75 år

B Jä Jä Deltar i styrgruppen. Arbete ingår i 
den sammanställning av olika 
modeller för arbetet som görs, se 
projekt 12.

2008 Feb 2010 Kommunerna inom 
FOU äldre norr

Strygruppsmöten Pågående

Frivilliga inom kommunal 
äldreomsorg

B Jä Jä Delta i styrgruppen. FOU äldre 
norr gör en sammanställning och 
SWOT-analys av arbetet

2008 Pågående Ca 1 månad 100% Hemsida, lokala 
FoU-caféer, del i 
större seminarier, 
nyhetsbrev, 
projektrapport till 
styrgrupp och FoU-
råd

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

Bemötande av personer med 
demenssjukdom på dagvård, 
stöd till projektledare

B Si Dagvård Syftet är att utveckla former för 
aktivering av personer med 
demens på dagvårdsverksamhet

April 2009 Våren 2010 Projektledare 25% 1 månad Pågående

Kvalitetsmätning inom 
demensvård, stöd till 
projektledare

B Ek Demensboende, 
hemtjänst

Ta fram instrument för att 
observera välbefinnande

Oktober 
2008

Hösten 
2009

Personer med 
demens

50% 2 månader Pågående



Aktivitetsnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade 
aktörer

Syfte/uppdrag Aktivitets-
start

Planerat
aktivitets-
slut

Målgrupp Uppskattad 
total tidsåtgång

Aktivitetsstatus

Förebyggande hembesök, 
stöd till projektledare

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

Maj 2008 Projektledare 25% 1 månad Hemsida, lokala 
FoU-caféer, del i 
större seminarier, 
nyhetsbrev, 
projektrapport till 
styrgrupp och FoU-
råd

Frivilliga inom kommunal 
äldreomsorg

B Jä Jä Delta i styrgruppen. FOU äldre 
norr gör en sammanställning och 
SWOT-analys av arbetet

2008 Ca 1 månad 100% Hemsida, lokala 
FoU-caféer, del i 
större seminarier, 
nyhetsbrev, 
projektrapport till 
styrgrupp och FoU-
råd

Frivillliga inom geriatrisk klinik B SLSO JakGer Öka patientens ställning inom 
geriatriken, erbjuda stöd och 
samvaro

maj 2008 avvaktar beslut

Social innehåll i dagen, stöd till 
projektledare

B UB social-/äldreförvaltiningar Erbjuda stöd och handledning till 
projektledare för att möjliggöra 
utveckling av projekt och 
projektledare.

2008 Projektledare 50% 1 månad Hemsida, lokala 
FoU-caféer, del i 
större seminarier, 
nyhetsbrev, 
projektrapport till 
styrgrupp och FoU-
råd



Aktivitetsnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade 
aktörer

Syfte/uppdrag Aktivitets-
start

Planerat
aktivitets-
slut

Målgrupp Uppskattad 
total tidsåtgång

Aktivitetsstatus

CRU- Centre for Research 
Utilization, KI

C Sll- FoUU, KI Personal inom vård och 
omsorg, lärare och 
forskare på KI samt 
studenter

Implementeringsforskning samt 
praktisk tillämpning av resultat

2009 ca 1-2 
träffar per 
termin

Personal inom 
äldrevård och 
äldreomsorg

1 träff/termin Uppstart

Nationell Expert Panel, NEP. 
Health systems and long-term 
care for older poeple in 
Europé. Modelling the 
INTERfaces and Links 
between, prevention, 
rehabilitation, quality of 
services and informal care

C EU-projekt Representanter för Sll 
Forum, Soc dept., SKL, 
KSL, Vårdförbundet, KI.

Att ta fram och valideraen modell 
att beskriva och analysera long-
term care (LTC) system för äldre i 
en EU-perspektiv. Sverige ska i 
första delen hand analysera 
anhörigas situation.

Maj 2009 3-årigt EU 
projekt.

Landsting och 
kommuner. 
Huvudmän för vård 
och omsorg.

3-5 möten per år + 
lästid.

Nystart. Gruppen 
har formats och 
träffats 2 gånger 
hittills.

Demensrådet C SLL SLL, KSL, SKL, KI, 
SLSO

Lokalanpassa de nationella 
riktilinjerna för Demenssvård samt 
stötta implementeringen av 
riktilinjerna.

Jan 2009 2010 Personal inom 
äldrevård och 
äldreomsorg

Planering pågår för 
en gemensam 
uppstartsdag under 
hösten 2009

Cecar-nätverket, Centre of 
Excellence in Care of Older 
People.

C SLL, KI, RKH, SLL, KI, RKH, SH Att vara ett nätverk för forskare 
inom äldreområdet.

2008 Vid behov FOU äldre norr 2-3 möte per 
termin. Övrig tid 
beroende på 
ärende. Viss lästid

Pågående

Samverkan kring socialt 
arbete

C SU Stöd till studenter som gör 
fältstudier inom äldreomsorg och 
äldrevård. 

våren 2009 Vid behov FOU äldre norr Beroende av antal 
studenter som 
söker sig till 
äldreområdet

Planeringsfas

Forskarråd C FoU Seniorium, 
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

Vid behov FOU äldre norr 2 möte per år Pågående

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

Att stärka forskning och utveckling 
inom geriatriken.

2007 Vid behov Geriatriska kliniker ca 2 möte per 
termin

Pågående



Aktivitetsnamn A/B/C Involverade 
huvudmän

Involverade 
aktörer

Syfte/uppdrag Aktivitets-
start

Planerat
aktivitets-
slut

Målgrupp Uppskattad 
total tidsåtgång

Aktivitetsstatus

Stockholms läns 
Folkhälsoenkät

C SLL Karolinska Institutets 
folkhälsoakademi, KFA

Expertfunktion vid utformning av 
enkätinnehåll

2009 2010 Tjänstemän och 
politiker inom 
kommun och 
landsting

4 möten Pågående

Nätverk FOU äldre C FoU Seniorium, 
Äldrecentrum, Nestor, 
Tio-hundra

Att sprida kunskap över länet 
mellan olika FoU-enheter.

2007 Vid behov FOU äldre norr beroende på 
ärende, en halv dag 
X2/termin

Pågående

Handledning av studenter från 
olika högskolor.

C KI- Cefam, LIME, NVS, 
KTH-arkitektskolan, 
Stockholms universitet, 
Liknköpingsuniveristet 
mfl.

handledning, mentorskap, 
undervisning, 
forksningssamarabete mm

2007 pågår studenter och 
forskare

pågående

Sll Järfälla SLSO Stockholms läns sjukvårdsområde
Jä Ekerö KI Karolinska Institutet
Ek Sollentuna SU Stockholms universitet
So Sigtuna
Si Upplands-Bro
UB Upplands Väsby
UV Jakobsbergsgeriatriken
Jakger ASIH Nordväst
ASIH Nv Primärvården
PV Röda Korsets Högskola
RKH Sopiahemmets Högskola
SH
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