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FoU Välfärd, Region Västerbottens mål är att 
• bidra till lärande och kunskapsutveckling för en kunskapsbaserad praktik i socialtjänst och angrän-

sande hälso- och sjukvård 

• vara brobyggare mellan forskning och praktik, mellan kommun och landsting, mellan olika verk-
samheter, professioner och brukare 

• stärka den regionala strukturen för kunskapsutveckling med utgångspunkt från huvudmännens 
behov av kunskapsstöd och genom samverkan med andra kunskapsmiljöer 

• utgöra en länk mellan nationell och lokal nivå i samspelet för kunskapsutveckling genom den reg-
ionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) 

• Verksamheten styrs av en politisk styrgrupp , som är ett samverkansorgan mellan länets kommuner 
och Västerbottens läns landsting.  Socialchefsnätverket genom FoU-rådet (samt 5 chefer). Social-
chefsnätverket är ett att Vård- och omsorgsavdelningens strategiska chefsnätverk (se mera 
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/social-
chefsnatverket.27247.html)  

 
 I verksamheten har de stort utrymme för egna initiativ. Västerbotten består av., 15 kommuner med ca.270 
000 inv.varav  Umeå 127 000 inv. – som har växt mycket under de senaste åren. FOU började sin verksam-
het år 
 
Studieresan till Umeå och att bekanta sig med Region Västerbottens verksamhet var intressant och 
givande. Resan väckte diskussion och färska synvinklar till FUI-verksamheten och för utvecklande av det. 
FOU-enheten började sin verksamhet 2011 och utvecklingsarbetet har då organiserats på ett nytt sätt i Sve-
rige. Verksamheten finansierades med statliga pengar men den minskades år 2015. Kommunerna finansi-
erar verksamheten 12 SEK/inv samt  hälso- och sjukvården  2 SEK/inv  och externa medel kan vara en del av 
resurseringen. 
 
Under träffen kom det fram sådana synvinklar angående forskning, utveckling och innovationer, som kan 
vara till nytta i fortsättningen också i Österbotten. FUI-verksamhetens fyra centrala elementer var att stöda 
ledningen, att stöda kunskaps- och metodbas samt implementeringen, också uppföljning och utvärdering 
med analysering av resultat och utveckling är viktiga - utan att glömma praktinära forskning. Syftet och 
uppgiften är att stöda lärande och kunskapsledande. Man kartlägger specialkunnandet i kommunerna och 
det delas ut till alla andra att ta i bruk. Och där finns det mycket att göra. Ett innovativt sätt med detta var 
“den digitala kollegan” (konsutationsmodell). Ömsesidigt lärande och erfarenhetsbyte mellan kommuner-
nas arbetare i landskapet är viktigt - och att tillämpa arbetsmetoder i olika slags kommuner (städer/större 
kommuner och små landsbygdskommuner). Region Västerbotten är regionala samverkans och stödstruktur. 
Tyngdpunkter i årets 2019 verksamhet är barn och unga, (kvinnofrid), psykisk hälsa inklusive missbruk, 
brukardelagtighet, digital utveckling och fallprevention äldre/konferens. 
 
Nätverk är en viktig struktur i FoU-arbetet på regional och nationell nivå. Ett syfte i FoU verksamheten är 
att sammankoppla nationellt och regionalt samspel.  Verksamheten verkar vara välstrukturerad. Det finns 
åtta nätverk som drivs nationellt: Barn och unga, MILK( missbruk), funktionshinder, äldre, Uppföljning och 
analys / Öppna jämförelser, E-hälsa, RSS regional samverkans- och stödstruktur samt,  SBU (Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering), NPO (Nationellt programområde), FoU Välfärds styrelse 
och SAD (vad skulle det vara). Regionala nätverk sammanträder tre gånger per år. (Se också att Sveriges 
kommuner och Lansdting SKL har Socialchefsnätverk, som är där ett av Vård- och omsorgsavdelningens 
strategiska chefsnätverk https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningso-
cialtjanst/socialchefsnatverket.27247.html ) 
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På regional nivå i sammanträder tolv närverk som sammanträder  ca 3x/år. 
• BBIC/Barn och unga 

• MAS-nätverket (medicinskt ansvariga sköterskor) 

• Kvinnofridsnätverk(lite mindre) 

• NUA (nätverk för uppföljning och analys) 

• PUMAC (avser missbruksområdet) 

• E-hälsa inom äldreområdet 

• Chefer funktionsnedsättning 

• IFO-chefer (R10) 

• Familjehemsnätverk (R10) 

• Kunskapsnätverk (Umeå Universitet) 

• KP-psykisk hälsa  

• ANDT – alkohol, narkotika, droger och tobak 

Region Västerbotten har 9 tjänster och 13 personer jobbar där just nu. 

 
 
 

 


