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Säker vård och omsorg i rätt tid, till rätt person, på rätt plats till rätt kostnad 
Ett självständigt liv 

Huvudmännens 
övergripande mål- 
och styrdokument 

Utveckling 
geriatrik 

FOU nu 
Forskning 
Stöd vid implementering 
Stöd vid uppföljning 
Samverkan för utveckling 
av vård och omsorg 
Gemensamt lärande 
Omvärldsbevakning 
Samarbete akademiska 
plattformar 

Samlad och individuell vård, omsorg och stöd 
för patienter, brukare och anhöriga. 

Framtida kompetens- och personalförsörjning 

Utveckling 
LSS 

Hemsjukvård 
i förändring 

Stöd kvarboende 
(öppna verksamheter, 
hemtjänst, dagverk-

samhet, korttids- 
boende, hemsjuk- 

vård, ASiH) 

Kognitiv och psykisk 
funktionsnedsättning  

Kvalitet och kompetens 
i samarbete med 

verksamheter och  
lärosäten  

Huvudmännens 
gemensamma 
prioriteringar 

Teknik / eHälsa / Digital Health 

Utbildningsäldreboende 
 
Samarbete Centrum för 
geriatrisk utbildning och 
forskning 
 
Samarbete Akademisk 
vårdcentral, AVC 
 
Effektivare vårdprocesser. 
Akademi, vård och omsorg, 
näringsliv 
 
 

Implementering och utveckling 
av lokala demensmodeller 
 
(ex Demens, Äldrepsykiatri) 

Beslutsstöd i geriatriska 
Vårdprocesser 
 
Geriatrisk forskning för 
individualiserad hälso-  
och sjukvård 
 
Vårdformer efter utskrivning 
från geriatrisk vårdavdelning 
 
Utveckling av verksamhetsnära 
patientenkät 
 
Akademisk plattform för 
forskning och utveckling 
inom geriatrik och ASiH 
 
 

Senior Alert på 
LSS-boende 
 
Barriärer och möjligheter 
för ett självständigt liv 
 
Integration dagverk- 
samhet LSS och 
äldreboende 

Palliativ vård i SÄBO 
 
Effekter av träning på balans, 
muskelstyrka och fysisk aktivitet 
hos nya äldre brukare av rollatorer 

IT-baserad samordnad vårdplanering  
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Sammanfattning 
FOU nu ska bidra till att utveckla vården och omsorgen om äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning. Uppdraget är att genom brukar- och patientnära forskning och utveckling 
skapa mervärde för äldre personer samt personer som omfattas av personkrets 1-3 (Lag 1993:387 om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) och som bor eller vårdas inom parternas 
ansvarsområden. Arbetet baseras på styrgruppens gemensamma fokusområden och prioriteringar 
samt Stockholms läns landstings FoUU-strategi. 
 
Utvecklingsprojekt skapar förutsättningar för ny kunskap samtidigt som forskningsprocesser och 
forskningsresultat används för att driva utveckling. 
 
Prioriterade FoU-processer 2015 för FOU nu är: 
 Ökad kvalitet och nya vård- och omsorgsprocesser genom användning av teknik vid samordnad 

vårdplanering 
 Ökad kvalitet och kompetens i samarbete mellan verksamheter och lärosäten 
 Utveckling av geriatrik, med fokus på systematisk informationshämtning, återinläggning och 

undvikbar slutenvård 
 Utveckling och stöd av samverkan kring personer med demenssjukdom 
 Stöd för kvarboende, utveckling av dagverksamheter 
 Utveckling av palliativ vård, SÄBO och i ordinärt boende 
 Systematiskt förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister 
 Verksamhetsnära utveckling för ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning 
 
Arbetet inom FOU nu stödjer utvecklingen mot Framtidens Hälso- och sjukvård, dvs de stora 
utmaningarna som hälso- och sjukvården står inför vad gäller exempelvis äldrevårdens utveckling, i 
detta ligger även att bidra till utveckling för Nätverkssjukvården, samt motsvarande processer inom 
kommunerna.  
 
Former för verksamheten under 2015 är forskningsprojekt, utvecklingsprojekt, utvärdering, 
handledning, stöd till implementering av evidensbaserad kunskap i den praktiska vården och 
omsorgen, kompetensutveckling, seminarier, nätverksträffar samt andra relevanta former för 
kunskapsutbyte och samverkan. Processernas innehåll färgas av de utvecklingsbehov som synliggörs 
tillsammans med ägarna, berörda verksamheter, brukare/patienter och andra samarbetspartners. 
 
En uppgift för FOU nu är att stödja inhämtande av kunskap och kommunicera ny kunskap. Vidare 
verkar FOU nu för att öka samverkan med andra akademiska plattformar, organisationer eller 
verksamheter och att personer från olika yrken och huvudmän kan lära av, med och om varandra. 
Resultat från en verksamhet ska möjliggöra lärande och utveckling i en annan.  
 
FOU nu är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där Stockholm läns landsting och de sju 
kommunerna, Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Upplands-Bro samt Upplands Väsby 
utgör ägarna.  
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Mål, uppdrag och verksamhetsidé– ny kunskap och förändring 
FOU nu ska bidra till att utveckla vården och omsorgen av äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning. Uppdraget är att ta fram ny kunskap och tillsammans med verksamheter 
bidra till utveckling genom bland annat implementering av evidensbaserade metoder eller annan 
kunskap och idéer för ökad kvalitet inom vård och omsorg. Verksamheten omfattar hela FoU-
området och alla som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet inom ägarkommunerna 
och Stockholms läns landsting, oavsett driftsform. 
 
För att stödja nya sätt att erbjuda vård och omsorg möjliggör FOU nu verksamheter inom 
kommun och landsting att mötas för att skapa nya kontaktytor, nätverka och ett gemensamt 
lärande. FOU nu är en resurs för omvärldsbevakning och för att möjliggöra att föra samman 
verksamheter som står inför liknande utmaningar. 

Värdeskapande aktiviteter och utmaningar 2015 
Arbetet baseras på styrgruppens gemensamma fokusområden och prioriteringar samt tar hänsyn 
Stockholms läns landstings FoUU-strategi. För övergripande bild över FOU nu:s prioriterade 
områden, se sid 1 i verksamhetsplanen. För detaljerad information om pågående forsknings- och 
utvecklingsprocesser besök www.founu.se. 
 
Under 2015 kommer flertalet FoU-processer att fortgå, några exempel är: 
 
 Samordnad vårdplaneringmed hjälp av videoteknik driver förändring av vård och 

omsorgsprocesser för ökad kvalitet, resursanvändande samt minskad återinläggning. Fler 
kommuner, geriatriska verksamheter, primärvård samt rehab involveras. Samarbete med 
akutsjukhusen ska stärkas. Möjligheterna att än mer inkludera patienten/brukaren och 
använda tekniken för möten inom och mellan andra verksamheter utreds. 

 
 Stöd till verksamhetsutveckling för ökad kvalitet genom samverkan mellan verksamheter 

och lärosäten utvecklas (kombinationen av vård och omsorg, utbildning och forskning), i 
första hand genom processen Utbildningsäldreboende (SÄBO från samtliga ägare 
tillsammans med högskola, universitet och gymnasium). Motsvarande process inom den 
geriatriska vården utvecklas parallellt samt synergieffekter mellan processerna. 

 
 För att utveckla den geriatriska vården samt öka kunskapen om återinläggning och 

vårdmötets betydelse för detta medverkar FOU nu i forskningsprojekt i samarbete med 
de geriatriska klinikerna inom SLSO. 

 
 Efter några år med lokala program kring demens finns nu behov av att uppdatera och 

utveckla programmen och samverkan. Det har påbörjats hösten 2014 och under 2015 
kommer FOU nu fortsatt erbjuda samverkansgrupperna – demens stöd kring detta bl a 
genom processtöd, uppföljningar och erfarenhetsutbyte. Resultatet av det 
fördjupningsarbete kring dagverksamhet för personer med demenssjukdom som 
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genomförts hösten 2014 kommer att spridas. Nätverk för dagverksamheter kommer att 
starta. 

 
 Arbete med att stödja utveckling av palliativ vården på SÄBO men även inom hemtjänst 

fortsätter. Samarbete med palliativt kunskapscentrum söks. 
 
 FOU nu stödjer det systematiska kvalitetsarbetet kring de mest sjuka äldre. Under 2015 

har FoU-enheterna i länet ett särskilt uppdrag att stödja användningen av nationella 
kvalitetsregister för vård- och omsorgsgivare i kommun och landsting (egen regi såväl 
som privat) som är aktiva inom FOU nu:s område. BPSD-registret och Senior alert 
prioriteras. FOU nu kommer utifrån verksamheternas behov erbjuda erfarenhetsutbyte, 
stöd för implementering, utbildning mm. 

 
 Utifrån brukarnas behov, verksamheternas erfarenheter samt arbetet om möjligheter och 

barriärer till självständighet för personer med funktionsnedsättning initieras lokala 
verksamhetsnära utvecklingsprojekt under 2015. FOU nu stödjer det lokala arbete och 
möjliggör lärande inom samt mellan verksamheter. 

 
 Akademiska strukturer inom geriatrik och ASiH samt samarbetet med andra akademiska 

plattformar inom SLL stärks. FOU nu avser att söka samverkan med näringslivet för 
ökad innovationskraft, kvalitet och resursanvändning. 

 
En kritisk framgångsfaktor är att det för varje process som görs tillsammans med en verksamhet 
ska det finnas en mottagarstruktur och förutsättningar för implementering. Arbetet med att 
utveckla och säkerställa strukturer för implementering och hållbarhet för alla projekt kommer 
fortsätta att utvecklas under året. 

Spridning av kunskap och resultat samt stöd vid implementering 
För att bidra till utveckling och förändring i praktiken fortsätter FOU nu vara en resurs under 
2015 vid implementering i den praktiska vården och omsorgen och där skapa förutsättningar för 
ett gemensamt lärande. Metoder för att stödja användning av ny kunskap och förändringsarbete 
inklusive uppföljning kommer att utvecklas. Detta som ett led i en evidensbaserad 
implementering som grund för evidensbaserad praktik. Stor vikt läggs vid att möta medarbetare 
och verksamheter i deras vardag, där forskning och utveckling ska ske och resultaten användas. 
FOU nu kommer att öka sin närvaro i kommunalt- och landstingsfinansierade verksamheter. 
Den virtuella kommunikationen är viktig men den kan inte ersätta möten mellan praktiker och 
forskare. FoU-möten i olika former kommer därför att fortsätta att utvecklas. 
 
Resultat kommer att publiceras i olika former beroende på mottagare och vad som efterfrågas för 
att stödja spridning av kunskap och utveckling. 
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Kompetent personal 
Att kunna engagera kompetent personal att leda utvecklings- och forskningsprocesser är en 
förutsättning för långsiktigt FoU-arbete. En framgångsfaktor är även att möjliggöra för personal 
att också dela sin tid mellan FOU nu och andra verksamheter. Detta gör att samverkan mellan 
verksamheter också utvecklas. Nätverket kring FOU nu och sammanhanget som FOU nu verkar 
i ska fortsätta att utvecklas. Till exempel med andra akademiska plattformar inom SLL, FoU-
enheter, högskolor/universitet, vård- och omsorgsverksamheter samt näringslivet. 

Ansvarstagande miljö- och jämställdhetsarbete 
Arbetsmiljöarbetet följer kraven utifrån ISO 14001. Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
fortsätter. FOU nu eftersträvar att ha en god sammansättning av både män och kvinnor på 
arbetsplatsen. 

Ekonomi i balans 2015 
Verksamheten samfinansieras genom anslag från parterna enligt avtal samt även genom externa 
intäkter, exempelvis uppdrag kopplat till kvalitetsregister. I relation till föregående år beräknas 
externa anslag minska under 2015 med reducerade personalkostnader i motsvarande grad. 
 
Intäkter  
Kommuner 1 920 000 
Stockholms läns landsting 1 920 000 
Externa medel 1 300 000 
Summa 5 140 000 
  
Utgifter  
Personal/projektkostnader 4 340 000 
Hyra, IT, OH, avskrivningar 800 000 
Summa 5 140 000 
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Nya idéer blir verklighet 
Idéer till utvecklings- och forskningsprocesser väcks på många olika sätt. Alla, det vill säga FoU-
rådet, styrgruppen, medarbetare som arbetar inom kommunalt- och landstingsfinansierade vård- 
och omsorgsverksamheterna (även med privata utförare) samt FoU-verksamheten har initiativrätt 
till förslag, uppdrag eller förändrings-/utvecklings-/forskningsarbete. 
 
Idéer, processer eller projekt som FOU nu arbetar med planeras tillsammans med verksamheten 
där det ska genomföras, dock är det viktig att samtliga ägare har kunskap om arbeten som bedrivs 
och därför läggs alla idéer fram för FoU-rådet för att senare gå till beslut i styrgruppen. Projekt 
eller arbeten som FOU nu arbetar med kan delas in i tre huvudgrupper: 
 Projekt som är av intresse för Stockholms läns landsting, samtliga kommuner och 

finansieras gemensamt via FOU nu. 
 Projekt där en kommun eller en landstingsverksamhet är intressent/huvudaktör. 
 Projekt i samverkan/kontakt med universitet eller högskola eller annan relevant 

intresseorganisation. 
 
Vården och omsorgens utmaningar inför kommande år är många. I dessa stora förändringar vill 
FOU nu vara en aktiv part och samverka med alla intresserade verksamheter oavsett huvudman.  
 
FOU nu vill även kunna vara en verksamhet för inspiration och nytänkande som är tillgänglig för 
alla medarbetare inom äldreområdet samt för studenter inom social- medicin- och 
vårdvetenskapliga området, dvs våra framtida medarbetare. 
 
Järfälla 2014-12-02 
Eva Henriksen, Verksamhetchef FOU nu 
Håkan Uvhagen, Bitr Verksamhetschef FOU nu 
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