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Ansökan om stimulansbidrag för vidareutveckling av FoU äldre Uppsala län 2007

Aktuell situation

Huvudman för FoU-verksamheten är Regionförbundet, där samtliga kommuner i länet samt
landstinget är medlemmar. FoU-verksamheten omfattar, förutom äldreområdet, även
handikappområdet och IFO-området (barn och ungdom). Verksamheten finansieras
huvudsakligen genom medlemsavgiften till Regionförbundet.
Regionförbundet Uppsala län ansöker om stimulansbidrag som stöd till och för fortsatt
utveckling av FoU-verksamheten inom äldreområdet.
Socialstyrelsen har angett att villkoren för det statliga stimulansbidraget är desamma som tidigare,
dvs att
- FoU-centret skall stimulera en lokalt förankrad och praktiknära kunskapsutveckling inom
både äldreomsorg och äldresjukvård,
- en utgångspunkt bör vara den äldres behov och erfarenheter/upplevelser av
vården/omsorgen,
- en annan utgångspunkt är att FoU-verksamheten ska främja vård- och
omsorgspersonalens lärande i arbetet,
- FoU-verksamheten är en gemensam angelägenhet för kommuner och landsting
- det finns tillgång till vetenskaplig kompetens och att samarbetet med högskola/universitet
utvecklas.

Inriktning och mål för FoU äldre Uppsala län

Gemensamt för FoU-verksamheten vid Regionförbundet är att den ska bidra till att
forskningsbaserad kunskap, kunskap hos personal samt hos brukare/klienter/patienter utvecklas,
synliggörs, sprids och kommer till användning. Detta ska bidra till att verksamhetsutveckling i allt
större utsträckning grundas på forskning, beprövad/reflekterad erfarenhetskunskap och
utvärdering. I Uppsala finns universitet med en bred verksamhet och en bärande idé för FoUverksamheten har varit att bygga broar mellan forskning och praktisk äldreverksamhet, mellan
teori och praktik, i stället för att bygga upp en egen forskningsenhet.

Organisation, ledning och bemanning

Vid FoU äldre arbetar två FoU-samordnare på heltid. FoU-samordnarna leder det vardagliga
arbetet och ansvarar för utveckling av FoU-verksamheten. Dessutom finns två vetenskapliga
handledare på deltid. Dessa har doktorsexamen och representerar den medicinska respektive
samhällsvetenskapliga fakulteten. De medverkar också på olika sätt i universitetets
sjuksköterskeutbildning respektive magisterprogram i social omsorg. Därigenom har FoU äldre
tillgång till ett brett vetenskapligt stöd och samtidigt förbindelser med universitetets
forskning/utbildning. Det ger också tillgång till ett kvalificerat metodstöd samt både medicinsk
och social kompetens kring olika frågor om äldre och deras livssituation. Olika forskare från
universitetet anlitas också för att genomföra särskilda projekt eller medverka i temadagar och
seminarier.
FoU-verksamheten är direkt underställd direktören för Regionförbundet. Den politiska ledningen
är Regionförbundets styrelse och dess Välfärdsberedning. För den samlade FoU-verksamheten
finns en styrgrupp, i vilken Regionförbundets direktör är ordförande. I styrgruppen ingår ledande
tjänstemän från kommunerna och landstinget, forskare från Uppsala universitets medicinska
respektive samhällsvetenskapliga fakulteter samt från Socialhögskolan vid Stockholms universitet.
Välfärdsberedningen kommer att upphöra 2007 och diskussioner pågår om formerna för den
fortsatta politiska förankringen av FoU-verksamheten.
För FoU äldre finns en särskild referensgrupp med deltagare från landstingets och kommunernas
praktiska verksamheter för äldre. De äldres delaktighet sker främst genom referens- och
temagrupper.

Aktuell verksamhet, några exempel

Under året har lärandeprojektet om utveckling av anhörigstöd, där alla kommuner i länet deltagit,
avslutats. FoU äldre samordnar därefter deltagarna i ett nätverk för att följa och stödja det
fortsatta utvecklingsarbetet samt sprida erfarenheter. Planering av en konferens om anhörigstöd i
januari 2007 har påbörjats.
I landstinget pågår bildandet av en särskild hemvårdsenhet för äldre. FoU äldre har anlitat en
forskare från företagsekonomiska institutionen för att med en aktionsforskningsansats följa
denna process. Vidare har en forskare från sociologiska institutionen anlitats för att genomföra en
brukarstudie som syftar till att studera hur sjukvården och omsorgen fungerar för de så kallade
multisjuka äldre. Båda dessa studier fortsätter även 2007.
”Forskning Pågår om äldre och åldrande” är titeln på en konferens som kommer att äga rum i
mars 2007 i Uppsala universitetshus. Vid konferensen, som planeras av FoU äldre tillsammans
med representanter för Uppsala universitet, kommunerna och landstinget, kommer närmare 40
forskare att medverka i föreläsningar och seminarier.
FoU medverkar i arbetet med kompetensstegen genom att en person projektanställs under
närmare tre år för utvärdering av olika utbildningsinsatser. Utvärderingen kommer att
genomföras så att den blir en del i det fortsatta lärandet. Utvärderingen, som i första hand avser
Uppsala kommun, kommer att finansieras av externa medel. FoU äldre ger handledning och stöd
till utvärderaren och kommer också att bilda ett nätverk för spridning av erfarenheter mellan
kommunerna.
Under 2007 kommer Heby kommun att överföras till Uppsala län och även bli medlemmar i
Regionförbundet. En viktig uppgift blir då att integrera kommunen i FoU-verksamheten, att de
också kommer att ingå i styrgrupp, referensgrupper, projektgrupper och nätverk.

Kostnadskalkyl och finansieringsplan

FoU-verksamheten ingår numera som en integrerad del i Regionförbundet Uppsala län och
finansieras huvudsakligen genom medlemsavgiften till Regionförbundet. FoU äldre planeras
fortsätta under 2007 i samma omfattning som 2006. De tjänster som har särskild inriktning mot
FoU äldre anges nedan. Kostnaderna för verksamhet avser kostnader för olika FoU-aktiviteter
inom äldreområdet. De administrativa kostnader, som tidigare redovisats inom ”projektet” FoU
äldre, delas numera med övrig verksamhet vid Regionförbundet och redovisas därför inte här.
Kostnadskalkyl för FoU äldre 2007
2,0 FoU-samordnare
1,0 (0,5 + 0,5) forskare/vetenskapliga handledare
(inklusive arbetsgivaravgifter, avsättning till
pensionsstiftelse och löneskatt)
1,0 utvärderare av kompetensstegen inklusive
omkostnader
Tjänster
Verksamhetskostnader
(såsom projektstöd, temadagar, seminarier,
omvärldsbevakning, information, prenumerationer,
nätverk, styrgrupp, referensgrupper etc,)

1 340 000 kr
670 000 kr

775 000 kr
2 785 000 kr

500 000 kr

Summa kostnader

3 285 000 kr

Finansieringsplan för FoU äldre 2007
Anslag från kommunerna och Landstinget genom
medlemsavgiften till Regionförbundet
Extern finansiering av utvärderare kompetensstegen
Intäkter

2 510 000 kr
775 000 kr
3 285 000 kr

Regionförbundet Uppsala län ansöker härmed om stimulansbidrag (maximalt belopp) för fortsatt
utveckling av FoU äldre under 2007.
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