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1. Inledning
1.1 Mål och kärnuppdrag för FoU Jämt
FoU Jämt är en länsgemensam resurs för Jämtlands läns kommuner och omfattar
socialtjänstens samtliga verksamhetsområden. Verksamheten bidrar till att stärka den
regionala samverkans- och stödstrukturen för kunskapsutveckling inom socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård.
FoU Jämt har under det senaste åren arbetat för att tydliggöra verksamhetens mål och
uppdrag. FoU Jämt:s verksamhetsplan för 2019 skrevs om med en annan struktur/layout för
att underlätta verksamhetens arbete och målstyrning. Under 2019 har en uppdragsbeskrivning
för verksamheten arbetats fram, denna ska tillsammans med den årliga verksamhetsplanen
ses som FoU Jämts styrdokument. Uppdragsbeskrivningen beslutas i samband med att
verksamhetsplan för 2020 fastställs.
I enlighet med verksamhetsplanen från 2019 hade FoU Jämt följande mål- och kärnuppdrag
att arbeta emot under året. Nya mål har formulerats inför 2020, se FoU Jämts
uppdragsbeskrivning.

Mål för verksamheten
FoU Jämt ska stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik (EBP) inom kommunerna
och främja insatser som utgår från bästa tillgängliga kunskap, vilket sker genom;
•

praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser

•

kompetenshöjning för personal inom socialtjänst och kommunal hälso- och
sjukvård

•

brukarmedverkan

Tre kärnuppdrag
FoU Jämt:s huvudsakliga uppdrag är:
•

Konsultativ verksamhet

•

Lokalt utvecklingsarbete/projekt

•

Kunskapsspridning och kompetensutveckling

Verksamhetsberättelse 2019 redovisar hur verksamhetens mål har uppnåtts. Kopplat till de
tre kärnuppdragen återfinns mål, aktiviteter samt resultat för 2019. Dessa mål samt
aktiviteter följs upp i avsnitt 2 av denna verksamhetsberättelse (avsnitt
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verksamhetsuppföljning). Sammanfattningsvis har de flesta mål och planerade aktiviteter för
2019 uppnåtts.

1.2 FoU Jämt som en bärande del i Jämtlands läns RSS
FoU Jämt är en del av den regionala samverkans- och stödstrukturen, RSS, vilken utgörs av
olika strategiska funktioner, nationell samverkan, regionala samverkansarenor,
gemensamma beredningar, styrgrupper med mera. I takt med att de statliga medlen upphört
och utvecklingsledare slutat har FoU Jämt fått en alltmer central roll för att skapa en
långsiktigt hållbar kunskapsutveckling i den regionala samverkans- och stödstrukturen inom
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.
Socialstyrelsen, SKR och regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS, samverkar genom
ett partnerskap för att stärka förutsättningarna för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.
Partnerskapets vision är att bidra till ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ
som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering och
effektivare kunskapsstöd. FoU Jämt representerar som en del av Jämtlands läns RSS
kommunerna i många frågor inom ramen för partnerskapet, se figur 1.

Figur 1. FoU Jämts positionering i den nationella kunskapsstyrningen.

För en mer detaljerad information om FoU Jämts roll i den nationella kunskapsstyrningen, se
FoU Jämts uppdragsbeskrivning.
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1.3 Omvärldsbevakning, utmaningar och möjligheter kopplade till FoU Jämt:s
verksamhet
FoU Jämt har att förhålla sig till de utmaningar kommunernas socialtjänst och kommunala
hälso- och sjukvård står inför. Vissa av dessa förhållanden behöver beaktas i planering av
aktiviteter för kommande år dock ser FoU Jämt ett behov av en fortlöpande dialog med
kommunerna kring framtida aktiviteter.
De utmaningar och möjligheter FoU Jämt ser inför kommande år beskrivs i bilaga 1.

1.4 Organisation
FoU Jämt finansieras och arbetar på uppdrag av länets åtta kommuner. FoU rådet är
verksamhetens styrgrupp.
FoU Jämt är sedan 1 januari 2015 organiserade inom Region Jämtland Härjedalen,
förvaltningsområde Regional utveckling, område och enhet Välfärd, klimat och kompetens
(team social välfärd). Ett nära samarbete sker med områdets samordnare för sociala
välfärdsfrågor.

1.5 FoU-rådet
FoU-rådet är ansvariga för verksamhetens styrning och ledning. Rådet bestod under året av
ledamöter från samtliga kommuner (8), Mittuniversitetets institutioner för Psykologi och
Socialt arbete (1), Omvårdnad (1) respektive Hälsovetenskap (1) samt Region Jämtland
Härjedalen (2). Även adjungerade ledamöter för regionens FoU U-enhet (1), samt FoU Jämt
(4) deltar i FoU-rådets sammanträden. FoU-rådet har haft tre sammanträden; januari,
september och november. FoU-rådets sammanträden är förlagda i direkt anslutning till
kommunernas länsträffar för förvaltningschefer/motsvarande.
FoU-rådet har under året haft följande ledamöter:
Från kommunerna; Helen Rikardsson (Berg), Helena Stridh (Bräcke), Anda Embretzen
(Härjedalen), Anna Berkestedt Jonsson (Krokom), Elisabeth Carlander Blom (Ragunda),
Gudrun Öjbrandt (Strömsund), Emelie Erixon (Åre), Tommy Lekedal samt Robert Brandt
(Socialförvaltningen respektive Vård- och omsorgsförvaltningen, Östersund).
Från Mittuniversitetet; Ordinarie ledamöter; Magnus Israelsson (institutionen för psykologi
och socialt arbete), Patrick Millet (institutionen för hälsovetenskap) samt Kerstin BjörkmanRandström (institutionen för omvårdnad). Ersättare; Charlotte Andoh-Appiah, Stig Winberg
och Yvonne Wengler.
Från Region Jämtland Härjedalen; Marina Gregorsson/Elin Nirjens (områdeschef/enhetschef
Välfärd, Klimat och kompetens), Lena Hallquist (samordnare, social välfärd), Rita Sjöström,
FoU U-enheten (adjungerad) samt FoU-Jämt: s fyra medarbetare (adjungerade).
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1.6 Personal
Personalen vid FoU Jämt har under 2019 bestått av följande personer:
•

Monica Eriksson, forskningsledare, 100%, januari- december. Monica Eriksson
arbetar huvudsakligen med frågor inom socialtjänst och kommunal hälso- och
sjukvård.

•

Nils Stenström, forskningsledare, 100%, augusti- december. Nils Stenström arbetar
huvudsakligen med frågor inom Individ- och familjeomsorgen med inriktning mot
missbruk och beroende.

•

Elin Ring, forskningsassistent, 50%, januari-december. Elin Ring arbetar
huvudsakligen med frågor inom Individ- och familjeomsorgen.

•

Suzanne Göransson, forskningsassistent, 50 %, januari-december. Varav uppdrag mot
arenor inom den regionala samverkans- och stödstrukturen motsvarar cirka 20 % av
en heltidstjänst. Suzanne Göransson arbetar huvudsakligen med frågor inom äldreoch funktionsnedsättningsområdet.
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2. Verksamhetsuppföljning
FoU Jämt har under 2019 följt de mål och aktiviteter som formulerats i verksamhetsplanen.
FoU Jämts årshjul, se figur 2, beskriver delar av verksamhetens aktiviteter under 2019. Vissa
uppdrag/aktiviteter har tillkommit under året och dessa följs upp och redovisas på följande
sidor;
Januari

December

24/1 Soc välfärdsamordningsmöte

3/12 NPO L
10/12 RUG
övergripande
regional
åtgärdsplan ÖJsystematisk
uppföljning

November
12-13/11 BoU SKL
15/11 FoU råd*
21/11 STA SBU
28/11 NUA SKL

25/1 FoU råd *
30/1 BoU SKL
*) FoU rådet tar del
av
verksamhetsberättel
se/-plan

*) FoU rådet beslutar
om tilldelning FoU
medel för 2020

FoU medel
rapportseminarum

Februari
5/2 RUG samlas för ÖJ- kvalitetsäkra
indata- handlings- /åtgärdsplan
fortsatt arbete
7/2 NUA SKL
7/2 Funk SKL
12-13/2 Träff FoU enheter norra
regionen
19/2 FoU medel upptaktsträff
beviljade projekt
20/2 STA SBU

Oktober
2/10 NUA SKL
15-16/10 Funk SKL
17/10 Analysdag ÖJ i RUG
11/10 FoU medel Nya projekt - FoU
medel ansökan för 2020 lämnas in

Mars
18/3 Utb.dag 2 SKL Syst.
uppf.

21/10 NPO L
30-31/10 MILK SKL
September

April

6/9 FoU råd

9/4 NUA SKL

9/9 STA SBU

V. 14 FoU medel
Nya projektutlysning av FoUmedelsprojekt för
2020

10/9 BoU SKL
11-13/9 FoU Välfärds årliga
konferens
17/9 FoU medel Pg. projektträff med fokus
rapportskrivning

Maj
6/5 STA SBU
7-8/5 BoU SKL

Augusti

Juni

28/8 FoU medel träff
för diskussion
projektidé/plan

ÖJ resultat publiceras- FoU
Jämt sammanställer- lokalt
analysarbete juni-oktober

8/5 prel NUA SKL

13/6 FoU medel Pg. projekt
- handledning/uppföljning

21-22/5 Funk SKL

Juli
Semester

13/6 FoU medel Nya projekt
- Idéskiss till nya projekt

16/5 RUG- syst.uppfölj+
etc
28/5 FoU dag

Figur 2. Årshjul FoU Jämt 2019. (Förkortningar: BoU = Nätverket för barn och unga, Funk= Nätverket för
funktionshinderfrågor, MILK = Nätverk Missbruk och beroende, NPO L = Nationellt programområde levnadsvanor, NUA=
Nätverket för regionalt stöd i uppföljning och analys, SBU = Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SKL =
Sveriges kommuner och landsting, STA = SBU:s nätverk för socialtjänst, ÖJ=Öppna Jämförelser)
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2.1 Konsultativ verksamhet
Den konsultativa verksamheten innebär bland annat att ge råd och stöd till verksamma inom
socialtjänstens samtliga verksamhetsområden och kommunal hälso- och sjukvård när lokala
projekt ska utformas och/eller utvärderas samt stöd till enkätutformning med mera. Det kan
också handla om att på uppdrag från lokal, regional och nationella uppdragsgivare
genomföra olika forsknings- och utvecklingsinsatser.

Mål:
•

Stimulera implementeringen av en evidensbaserad praktik i kommunerna genom
samordning och lärande.

Målet/-n nås i huvudsak genom följande övergripande aktiviteter:
•
•
•

Samordning av regional utvecklingsgrupp (RUG)
Uppdrag från kommunala-/regionala samverkansarenor (RSS) samt enskilda
kommuner
Samordning av Jämtbus

Samordning av Regional utvecklingsgrupp (RUG)
En viktig komponent i stödstrukturen är den regionala utvecklingsgrupp inom sociala
välfärdsområdet som bildades 2014. Gruppen, vars arbete samordnas av FoU Jämt, består
av representanter från länets samtliga kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Syftet
med gruppen är att vara en mötesplats för de som arbetar med utvecklingsfrågor inom
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, att stödja kunskapsutveckling och
evidensbaserad praktik, vara en länk mellan FoU Jämt och kommunerna samt att vara ett
forum för samordning och stöd i utvecklingsfrågor i länet. Regionala utvecklingsgruppens
uppdrag utgår från ”Uppdragsbeskrivning för representanter i regional utvecklingsgrupp”
vilken godkändes i förvaltningschefsgruppen 2018-09-25. För ytterligare upplysning se
FoU Jämts uppdragsbeskrivning. Under 2019 har fokus varit öppna jämförelser och
systematisk uppföljning på de två träffar som genomförts. (se mer på hemsidan,
www.regionjh.se/foujamt)
Öppna jämförelser (öj) ingår i en nationell strategi för kvalitetsutveckling inom socialtjänst
och hälso- och sjukvård. Det regionala arbetet med öppna jämförelser startade inom
äldreområdet 2012. Arbetet har vidareutvecklats och en ny modell togs fram och
introducerades under 2016, se figur 3. Den nya modellen innebär bland annat att det
regionala arbetet med öppna jämförelser nu omfattar samtliga öj-områden. Arbetet har
mer tydligt ”lyfts in” i regionala utvecklingsgruppen och det lokala respektive det
regionala arbetet har definierats.
Den länsgemensamma analysen inom öj har under flertalet år visat att länets kommuner
behöver utveckla systematiska arbetssätt och systematisk uppföljning. För att kunna utveckla
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verksamheten behöver kommunerna följa upp verksamheten både på organisations-,
grupp- och individnivå. FoU Jämt initierade 2018 i samverkan med SKL en
utbildningsinsats för RUG i syfte att öka kunskap om och ge verktyg för systematisk
uppföljning. Utbildningen utgick från Socialstyrelsens kunskapsprodukter inom området.

Figur 3. Tidsplan ÖJ 2019.

Aktivitet 2019

Resultat 2019

Samordna RUG

•

•

Öppna jämförelser
o

Fortsatt arbete med Öppna
jämförelser (öj) enligt modell
utarbetad 2016.

o

Arbete har skett enligt den modell som
togs fram 2016. Tre träffar har
genomförts:
o

Säkra indata 5/2 möte

o

17/10 analysdag - med mera
uppstyrd redovisning.

Samordna tre träffar för RUG

Sammanställning (FoU) av alla

med fokus öj
o

lokala analysarbete i öj
o

rutiner som efterfrågas i ÖJ-

Stödja och stärka kommunernas
Stödja, samordna och följa upp
de länsgemensamma områden
som prioriterats i ”Handlings/aktivitetsplan öppna jämförelser
2018–2019”.
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utskick till kommunerna
o

12/12 handlings- och
aktivitetsplan upprättad
▪ 18/1förankring IFOchefer
▪ 25/1 Förvaltningschefer,
längre dragning vid
internat 11-12/4
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▪

•

Uppdrag att göra
kompetenskartläggning
bistånds/LSS
handläggare.
Handledningstillfällen via video 3/9 och
1/10. Besök i Krokom, telefonmöte med
Berg

•

Handlings-/aktivitetsplan följdes upp i
samband med analysdag 17/10 och
reviderades i samband med möte 12/12.
Se handlings-/aktivitetsplan 2018-2019
för ytterligare information om
genomförda aktiviteter.

•

Enkät till RUG 7/11 uppföljning efter
reviderad uppdragsbeskrivning.

•

Systematisk uppföljning
o

I samarbete med SKL erbjuda
utbildningsdag den 18/3 för

o

•

Utbildning i systematisk uppföljning
(SU) med SKL 18/3 (dag 2).

•

FoU Jämt ansvarade för att mellan

kommunerna i stöd individuell

utbildningstillfällena, handleda

systematisk uppföljning.

Strömsund och Krokom i deras arbete

I samarbete med RUG

med SU

framarbeta former för fortsatt

•

Workshop hölls 16/5 för förslag till

långsiktigt arbete med

handlingsplan för fortsatt arbete med

individuell systematisk

SU togs fram.

uppföljning.

•

FoU Jämt överlämnade handlingsplan
till Förvaltningschefer 6/9. Socialchef
från Örnsköldsvik delgav samtidigt sina
erfarenheter från arbetet med SU i
Västernorrland.

•

10/12 träffades RUG för att föreslå
prioriterade områden inom ÖJ för 2020.
Liselott Åsberg redovisade kartläggning
våld i nära relationer i Jämtlands län.
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Uppdrag från kommunala-/regionala samverkansarenor (RSS) och enskilda kommuner
FoU Jämt stödjer länets samverkans- och stödstruktur genom sekreteraruppdrag i IFOchefsgrupp, förvaltningschefsgrupp och Sociala samrådsgruppen (SocSam). FoU Jämt får
regelbundet uppdrag från befintliga arenor för samverkan och kommunikation i Jämtlands
län, såväl de kommunala som de regionala arenorna.
Aktivitet 2019

Resultat 2019

•

•

•

Stödja RSS genom sekreteraruppdrag i
IFO-chefsgrupp, förvaltningschefsgrupp
och SocSam.

Sekreteraruppdrag har under året
genomförts enligt plan.

Utifrån behov och möjligheter
genomföra uppdrag från kommunala/regionala samverkansarenor.
o

Fallprevention
▪ Fortsatt medverkan i att ta
fram förslag för
fallpreventivt arbete i länet
(uppdrag från SVOM)

•

Forskningsledare intervjuad av 10/1
Capire Consultning AB som ett led i
revision i Region Jämtland Härjedalen
och i Östersunds kommun kring
granskning av fallolyckor.

•

Aktivitetsplan har tagits fram och
avrapporterades till SVOM 15/2, resurs
vid kartläggning Trygg och säker
hemma.

o

Våld i nära relation
▪ Fortsatt utredningsuppdrag
(uppdrag från SocSam)
▪

Planera uppföljning av
CMV, genomförs 2020.

•

Utredningsuppdrag ”Från jour- och
stödboende till allmännyttan och
privata bostadsbolag” avrapporterades
till SocSam 4/10

•

Uppföljning är inte planerad, med
hänsyn till pågående satsningar. FoU
Jämt föreslår att nästa uppföljning av
CMV görs 2021. Brukarundersökning
genom enkäter bör dock genomföras
varje år - inom CMV.

o

Familjehemscentrum
▪ Uppföljning av
familjehemscentrums
verksamhet, start höst 2019
klar våren 2020.
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o

o

Social beredskap
▪ Uppföljning av befintliga
samverkansorganisationer
januari 2019

•

Kartläggning- kompetens

•

hösten 2018 – våren 2019 och
avrapporterades till SocSam 15/2.

biståndshandläggare
▪

Utredningsuppdraget genomfördes

Som en del i aktivitets- och
handlingsplanen ÖJ uppdrog länets

Genomföra kartläggningen

förvaltningschefer i mars 2019 till FoU
Jämt att kartlägga kompetensen hos
länets bistånds-/LSS-handläggare.
Kartläggningen kan användas som ett
grunddokument för att planera fortsatta
kompetensutvecklingsinsatser för länets
bistånds-/LSS-handläggare (indikator:
kompetensutvecklingsplan i ÖJ).

•

Kartläggningen avrapporterades till
förvaltningscheferna den 18/11

o

Revidering - överenskommelse

•

om missbruk och beroende
▪

Länets IFO-chefer uppdrog under
hösten 2019 till FoU Jämt att utgöra

Delta i revideringsarbetet

kommunal representant i den
gruppering som reviderar
överenskommelse om samverkan inom
missbruk och beroende mellan länets
kommuner och Region Jämtland
Härjedalen.

•

Revideringsarbetet pågår och planeras
vara färdigställt första kvartalet 2020.

o

Stöd utformning av enkät

•

Bistått Bräcke kommun med enkätfrågor
till undersökning kring boende för äldre
i Bräcke kommun 24/6

o

Stöd vid kartläggning våld i nära
relationer i Jämtlands län
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Samordning av regionalt Jämtbusnätverk
Regional Jämtbusnätverk är en operativ arbetsgrupp kopplad till den regionala
samverkans- och stödstrukturen i Jämtlands län. I Jämtbus deltar representanter från
länets kommuner (socialtjänst och skola/elevhälsa) samt Region Jämtland Härjedalen.
Nätverkets huvudsakliga uppdrag är att verka för att Jämtbus-överenskommelse om
samverkan avseende barn och unga i behov av särskilt stöd samt tillhörande
överenskommelser och riktlinjer implementeras i verksamheterna.
Aktivitet 2019

Resultat 2019

Samordna Jämtbus
o Samordna träffar för Regionalt
Jämtbusnätverk vid fyra tillfällen
under året.
o Verka för att Jämtbusnätverket
följer upp befintliga
överenskommelser/riktlinjer
inom barn- och ungaområdet.

•

Tre träffar har samordnats under året:
12/2, 21/5, 27/8.

•

Befintliga överenskommelser/riktlinjer
följs upp i det regionala
Jämtbusnätverket. Enkäter angående
uppföljning av riktlinjer Barnhälsoteam
och överenskommelse Jämtbus
utskickad till nätverket 18/12.
Sammanställs första kvartalet 2020.

2.2 Lokala utvecklingsarbeten/projekt
Lokala utvecklingsarbeten/projekt innebär att FoU Jämt stödjer och underlättar lokala
utvecklingsarbeten/projekt i länets kommuner. Arbetet kan bland annat innefatta
handledning och stöd till utvecklingsprojekt finansierade med FoU-medel vilka utlyses
årligen.

Mål:

•

Verka för att socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården utvecklas
genom lokala utvecklingsarbeten.

Målet/-n nås i huvudsak genom följande övergripande aktiviteter:

•

FoU-medelsprojekt
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FoU-medelsprojekt
FoU-projekt finansierade med medel från FoU Jämt är småskaliga, praktiknära
utvecklingsprojekt inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden inklusive den
kommunala hälso- och sjukvården. Projekten ska även ses som utveckling av det egna
arbetet eller verksamheten vari den sökande arbetar. FoU-projekten planeras och
genomförs av praktiker med handledning från FoU Jämt eller Mittuniversitetet. Projekten
är även ett led i utvecklingen av evidensbaserad praktik. Den av FoU Jämt utvecklade
arbetsmodellen för att stödja lokala FoU-projekt har reviderats och tillämpats under året.
Arbetssättet innefattar regelbundna gruppträffar, handledning och erfarenhetsutbyte.
Aktivitet 2019

Resultat 2019

FoU medelsprojekt

•

Framarbeta former för hur FoU

•

Inte funnit nya former för att stimulera fler
att söka- erbjudit stöd/handledning inför
ansökan.

•

FoU Jämt har spridit inbjudan via RUG och

Jämt och länets kommuner kan
stimulera att fler FoUmedelsprojekt initieras och
genomförs.

•

Utlysa, stödja och besluta om
FoU-medelsprojekt enligt
”Modell för FoU-medelsprojekt”.

hemsida

•

Två FoU-medelsansökningar har kommit in i
2019.

•

Beslut om två nya FOU-medelsprojekt vid
FoU-rådets sammanträde den 18/11.

•

Genom fortsatt handledning

•

verka för att pågående FoUmedelsprojekt är genomförda och
avrapporterade årsskiftet

•

2019/2020.
o

o

Personalkontinuitet i
hemtjänsten. Krokoms
kommun.
o Implementering av
kartläggningsverktyget
”Tidiga tecken”. Bergs
kommun.
Kommunaliseringen av
vuxenhabiliteringen.
Krokoms kommun
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FoU-medelsprojekt ” Personalkontinuitet i
hemtjänsten”, Krokoms kommun, färdigställs i
början av 2020
”Implementering av kartläggningsverktyget
Tidiga tecken”, Bergs kommun. Skrivprocessen
pågår
Beslut om FoU medel för att genomföra projekt
”Kommunaliseringen av vuxenhabiliteringen”,
Krokoms kommun, togs tillbaka av FoU-rådet
6/9. Kartläggningen genomförs istället av
forskningsassistent inom FoU Jämt.
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2.3 Kunskapsspridning och kompetensutveckling
Kunskapsspridning och kompetensutveckling innebär att FoU Jämt bidrar till att
kommunens personal får ta del av och utveckla ny kunskap. Arbetet sker exempelvis genom
spridning av aktuell forskning och nya kunskapsprodukter inom socialtjänsten och den
kommunala hälso- och sjukvården. Besök i kommunerna, årlig FoU-dag, utbildningsinsatser
samt hemsida/Facebook är viktiga kanaler för genomförandet. Anställda inom socialtjänst
och kommunal hälso- och sjukvård har informerats i att använda kunskapskällor,
exempelvis Kunskapsguiden, Google Scholar, FoU-rapporter etcetera. Enhetens
forskningsledare är behjälplig med kunskapssökning i specifika databaser utifrån önskemål
från verksamheterna.

Mål:
•

Stimulera kunskapsspridningen genom att utgöra dialogpartner mellan lokal och
nationell nivå.

•

Bidra till kompetensutveckling genom utvecklings-, utbildnings- och
fortbildningsinsatser.

Målet/-n nås i huvudsak genom följande övergripande aktiviteter:
•

Kommunbesök

•
•
•
•
•
•

FoU-dag/samverkan med MIUN
EBP-cirklar
Introduktionsutbildning socialsekreterare IFO
Omvärldsbevakning
Hemsida och Facebook
Delaktighet och brukarmedverkan

Kommunbesök
FoU Jämt arbetar på uppdrag av länets åtta kommuner och behöver kontinuerligt besöka
kommunerna, både för att synliggöra verksamheten och för att fånga upp behov unika för
respektive kommun.
Aktivitet 2019

Resultat 2019

•

•

Genomföra ett besök i respektive

FoU Jämt har under hösten 2019 besökt

kommuns facknämnd-/er och

alla facknämnd-/er. 28/8 Östersund,

ledningsgrupper under 2019.

Social- och arbetsmarknadsnämnden;
11/9 Åre, socialnämnd; 19/9 Östersund,
vård- och omsorgsförvaltning; 19/9,
Ragunda, socialt utskott; 22/10 Krokom,
socialnämnd; 23/10 Berg, vård och
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socialnämnd; 24/10 Östersund, vårdoch omsorgsnämnd; 29/10 Härjedalen,
socialt utskott; 14/11 Bräcke, sociala
utskottet, 20/11 Strömsund,
socialnämnd och 26/11 Bräcke, vårdoch omsorgsutskottet.
•

Syften med besöken har varit att
informera om FoU Jämts verksamhet
samt informera politikerna om
evidensbaserad praktik.

FoU dag och samverkan med MIUN
2013 tecknade dåvarande Regionförbundet och Mittuniversitetet en
samverkansöverenskommelse. En revidering av överenskommelsen har under flertalet år
varit planerad. Aktiviteter sker regelbundet i syfte att utveckla samverkan mellan akademi
och praktisk verksamhet. Exempel på detta är förmedling av tips till examensarbeten som
främjar evidensbaserat arbete. Andra exempel är handledning av FoU-medelsprojekt via
Mittuniversitetet.
Aktivitet 2019

Resultat 2019

•

•

I samverkan med Mittuniversitetet

FoU dag med tema välfärdsteknik

anordna en FoU dag med ev. temat

genomfördes 28/5 med ca 70 deltagare

välfärdsteknik/digitalisering.

från kommunerna. Deltagarna svarade
under dagen via Mentimeter på tre
frågor;
o

Vad arbetar du med? exempel:
enhetschef, stödassistent och
sjuksköterska.

o

Ange tre ord eller uttryck som du
tänker på när du hör ordet
välfärdsteknik? exempel:
utveckling, trygghet och
möjligheter.

o

Vad har varit bäst med dagen?
exempel: inspiration, intressant
och utvecklande.

•

Träff hölls den 10/6 med MIUN för att
se över/finna former för samverkan.

•

30/10 träff med studenter Termin 2 inför
VFU
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•

Workshop MIUN 19/11 på temat God
och nära vård

•

Revidera befintlig överenskommelse

Överenskommelse reviderad våren 2019,

mellan länets kommuner och

underskriven 16/9 2019

Mittuniversitetet
EBP-cirklar
EBP-cirklar syftar till att erbjuda en möjlighet att fördjupa kunskapen om vad en
evidensbaserad praktik kan innebära för lärande, kvalitet och utveckling i verksamheten
samt att få reflekterad kunskap och insikt i vad EBP kan innebära i verkligheten.
Aktivitet 2019

Resultat 2019

•

•

Erbjuda verksamhetsutveckling genom

EBP-cirklar har ej efterfrågats under
2019.

EBP-cirklar.
•

Andra former för lokala
utvecklingsarbeten bör framarbetas
under 2020 - hitta andra formatexempelvis genom forskningscirklar.

Introduktionsutbildning socialsekreterare IFO
Hösten 2017 tog länets IFO-chefer beslut om att gemensamt anordna en
introduktionsutbildning för nya socialsekreterare. Våren 2018 hölls en första pilotomgång.
Syftet med utbildningen är att ge socialsekreterare inom IFO en introduktion in i yrket och
en gemensam grund att stå på.
Aktivitet 2019

Resultat 2019

•

•

Samordna introduktionsutbildning för

Introduktionsutbildningen har

länets socialsekreterare (max 1 år i

genomfört enligt program: 11/6, 29/8,

yrket) vid ett tillfälle under 2019.

30/8 och 29/9
•

18 socialsekreterare från sju kommuner
deltog.
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Omvärldsbevakning
För att kunna sprida aktuell kunskap och forskning i länet behöver verksamheten ha ett
nära samarbete med andra FoU miljöer, detta samarbete sker främst genom medlemskap i
FoU Välfärd. FoU Jämt utgör en viktig länk mellan nationell och lokal nivå och är
representerade i de nationella nätverk/arenor som framgår av figur 2.
Aktivitet 2019

Resultat 2019

•

•

Deltagande i nationella nätverk (se Figur

Verksamheten har deltagit i nationella

2 för ytterligare information om vilka

nätverk enligt plan, se försättsblads för

nätverk som avses).

datum.
•

Under året har deltagande i följande
nätverk tillkommit:
o

MILK-nätverket som samordnas
av SKR och syftar till
samordning inom missbruksoch beroendeområdet.

o

Norrlandsnätverk för ASI som
syftar till att utveckla
användandet av ASI i Norrland.

•

Nationellt programområde (NPO)

•

levnadsvanor

Kommunal representant i NPO som
arbetar på uppdrag av Styrgruppen för
kunskapsstyrning i samverkan (SKS)
och samordnas av samtliga
sjukvårdsregioner och SKR.
Programområdets huvudsakliga
uppdrag är att leda och samordnad
kunskapsstyrning inom aktuellt fält
inom hela vårdkedjan.

•

Träff Forte Umeå 13/11

•

På inbjudan av Umeå universitet
träffades representanter för norrlänens
FoU-verksamheter, beslutsfattare och
akademin under en dag för att diskutera
möjliga gemensamma
forskningsansökningar inom FORTE:s
program för praktiknära forskning.
Mötet kommer att följas upp under
våren 2020 med målet att färdigställa en
ansökan inför utlysningen 2021.
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•

ASI

•

Inom ramen för utveckling av ASI i
norrlänen har FoU Jämt medverkat i två
planeringsmöten under hösten 2019. Det
första mötet initierades av professor
Lena Lundgren och syftade till att
diskutera FoU-verksamheters
medverkan i- och stöd till den
uppdragsutbildning inom missbruk och
beroende som kommer att ges vid Umeå
universitet fr.o.m. vårterminen 2021. Det
andra mötet syftade till
erfarenhetsutbyte kring
utvecklingssatsningar med ASI och
möjliga gemensamma satsningar i
norrlänen med ASI som verktyg för
systematisk uppföljning.

•

Inspirationsdag familjeorienterat

•

arbetssätt

4/9 genomfördes en dag med syfte att
inspirera kommunerna att arbeta
familjeorienterat. Dagen anordnades i
samverkan mellan FoU Jämt,
Länsstyrelsen och Socialstyrelsen. Ca 50
personer från fyra kommuner deltog
under dagen.

Hemsidan och Facebook
FoU Jämt har en hemsida som sedan september 2019 finns på Region Jämtland
Härjedalens plattform: www.regionjh.se/foujamt. Utöver hemsidan har verksamheten en
Facebook-sida för spridning av verksamhetens arbete och aktuell kunskap/forskning.
Aktivitet 2019

Resultat 2019

•

•

Fortsatt utveckling av hemsida och

Under året har en ny hemsida lanserats

Facebook-sida för att erbjuda

via Region Jämtland Härjedalens

kommunerna kunskap om aktuell

plattform.

forskning och aktuella nyheter som kan

•

Hemsidan och Facebook uppdateras

vara av värde för verksamheterna, samt

kontinuerligt med strävan/ambitionen

att ge inspiration till olika

om att publicering ska ske varje vecka.

utvecklingsprojekt.

•

Maj 2019-jan 2020 hade FOU Jämts
hemsida 3163 sidvisningar.
Nyhetsbrevet hade fyra prenumeranter.
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Delaktighet och brukarmedverkan
En central del i den evidensbaserade praktiken är delaktighet och brukarmedverkan.
Brukarmedverkan bidrar till att öka kunskapen om personers behov och vad som är till
nytta för dem. Brukarmedverkan bidrar därmed till bättre underbyggda beslut för det
utvecklingsarbete som bedrivs och därmed även för praktiken.
Aktivitet 2019

Resultat 2019

•

•

Eventuellt anordna aktivitet som kan

Fallolyckor- forskningsledare bjudits in
till möten för att sprida information om

stärka samverkan och delaktighet.

fallförebyggande åtgärder. Lit 27/3
gemensam aktivitet för flera föreningar i
Lit, ca 60 deltagare. Träff med Odd
Fellow damklubb 8/4 med ca 30
deltagare. Träff med SPF Nälden Rödön
10/4 med ca 20 deltagare.
•

Forskningsassistent inom FoU Jämt
deltog den 21/11 på en
föreläsning/dialog med representanter
från föreningen KNAS hemma
(organisation för placerade barn)
Kontinuerlig dialog sker med Jämtlands
läns brukarråd (JLB), både inom
revideringen av överenskommelsen
missbruk/beroende och inom ramen för
utvecklingsarbetet inom område
psykisk hälsa.

•

Stödja implementeringen av
Delaktighetsmodellen (DMO).

•

Tre av länets åtta kommuner har
utbildat DMO-vägledare (Berg, Krokom
och Östersund). Under året har dock
endast en kommun genomfört s.k.
DMO-slingor. Forskningsassistent har
under året deltagit på vardera två
möten med arbetsgrupp (= kursledare
och samordnare) respektive
vägledargrupp. Dessutom informerat
om DMO på förvaltningschefsmöte.
Från och med 2020 övergår den
regionala samordningen av DMO till
annan tjänsteperson inom social välfärd.
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3. Årets ekonomiska redovisning verksamhetsåret 2019
Kostnader
Personalkostnader
Administration
Telefonkostnad
Lokaler
IT-tjänst
Övriga kostnader
Kostnader i projekt 4502 och 4589
FoU-medel
Summa kostnader

Intäkter
Kommunerna
Extra anslag kommunerna
Uppdrag och försäljning
Telefonersättning personalen
Finansiering från projektmedel 4502 och 4589
Personal arbetar i projekt övriga k-ställen
Finansiering från balansen för FoU-medel
Summa intäkter

Budget 2019
-2 465 000
-215 000
-18 000
-129 000
-42 000
-100 000
0
-150 000
-3 119 000

Utfall 2019
-1 869 004
-215 000
-18 000
-129 000
-42 000
-116 688
-42 692
-149 499
-2 581 883

2 429 000
90 000
260 355

2 429 000

1 440
42 692
339 645
3 119 000

149 499
2 622 631

0

+ 40 748

Resultat

Balanserade medel
Projekt utveckling EBP

283 334

Projekt LSS

368 000

Ej beslutade FoU-medel

230 503

Totalt utgående balans 2019

881 837

Verksamhetsberättelse för FoU Jämt 2019

Sidan 22 av 27

Publicerat 2019
Arbetsrapporter:
Kartläggning av kompetensnivå hos bistånds- och LSS- handläggare i Jämtlands läns
kommuner 2019.
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Bilaga 1. Omvärldsbevakning, utmaningar och möjligheter kopplade
till FoU Jämt:s verksamhet
De utmaningar och möjligheter FoU Jämt ser inför kommande år beskrivs nedan i
förhållande till modellen för en evidensbasernas praktik (EBP).

Kontextuella faktorer
SKL1 konstaterar att det finns en tämligen samstämmig bild av de utmaningar,
demografiska, ekonomiska och rekryteringsmässiga som både kommuner och regioner står
inför. Regeringen tillsammans med kommuner och regioner behöver utifrån denna bild
utveckla en gemensam syn på vad som krävs för att klara dessa utmaningar och träffa
långsiktiga överenskommelser om önskvärda förändringar samt konkreta åtaganden från
både kommuner, regioner, SKL och regeringen.
Steg i riktning mot önskvärda förändringar kan ses inom både socialtjänst och hälso- och
sjukvård. Ett sådant konkret område är att i större omfattning arbeta förebyggande. I den
pågående översynen av Socialtjänstlagen2 är ett huvudspår att lämna förslag på en hållbar
socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet
samt minskar behoven av individuella insatser. Liknade förslag framkommer i den
utredningen som går under namnet Samordnad utveckling för god och nära vård 3 för att
utveckla en mer modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård. I utredningen
skrivs att helt avgörande för att klara av att möta framtidens hälsoutmaningar och
vårdbehov hos befolkningen är att lägga fokus på hur hälsa kan stärkas, och inte bara på att
behandla sjukdomar med läkemedel utan att också se hälsosamma levnadsvanor som
behandlingsalternativ.
På statlig nivå menar SKR1 att det behövs ett ansvar för kompetensförsörjning genom att
erbjuda rätt utbildningar på rätt sätt. Redan idag är det svårt att hitta utbildad personal till
flera yrken inom välfärden, och i takt med att välfärden utvecklas kan antas att det behövs
medarbetare med nya kompetenser. Staten har ett ansvar för att utveckla och anpassa
utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik till rådande förutsättningar.
För kommuner och regioner förväntas stora kostnadsökningar för välfärden. Det blir därför
centralt att effektivisera verksamheten. Med effektivisering avses bland annat förändrade
och nya arbetssätt genom till exempel digitalisering, att använda befintliga resurser på ett
smartare sätt och se över organisationen. Det kan också handla om att samverka med andra
kommuner eller regioner för att få resurserna att räcka till 4.

1

SKL, Ekonomirapporten maj 2019, om kommunernas och regionernas ekonomi, 2019.
Socialdepartementet, Översyn av socialtjänstlagen, dir 2017:39
3
SOU 2019:29, God och nära vård, vård i samverkan, delbetänkande av Utredningen Samordnad utveckling för
god och nära vård
4
SKL, Handbok för effektiv äldreomsorg -en handfast guide till ökad kvalitet och lägre kostnader, 2019.
2
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1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige5. Att barnkonventionen blir lag ställer
krav på kommunernas socialtjänst att säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas och
efterlevs. Nyckeln till ett framgångsrikt arbete med barnkonventionen och barnets rättigheter
är att hela organisationen är involverad. Det är inte ett fritt valt arbete utan något som alla
ska förhålla sig till. Förtroendevalda inom socialtjänstens område får en avgörande roll
genom att fatta bra beslut som går att genomföra och är grundade i barnets rättigheter.
Ledningens roll är att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna genomföra
besluten i organisationen. Medarbetarens uppgift är att använda rätt metoder för att tillämpa
rättigheterna bland barn och unga. Regeringen har sedan 2017 gett Barnombudsmannen

i uppdrag att stötta kommuner, regioner och utvalda myndigheter för att stärka
arbetet med barns rättigheter. Regeringen håller även på att ta fram en vägledning
om hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas i en svensk kontext samtidigt
som Barnkonventionsutredningen ser över hur svensk lagstiftning och praxis
stämmer överens med barnkonventionen.
En utmaning rör rekrytering av anställda inom välfärdssektorn. Befolkningsförändringar,
med fler äldre och unga, leder till att antalet anställda inom välfärdssektorn behöver öka
med knappt 200 000 personer fram till och med 2026. Antalet personer i arbetsför ålder ökar
inte i samma utsträckning. Samverkan med Mittuniversitetet via verksamhetsförlagd
utbildning (VFU) och genom att studenter genomför sina examensarbeten som uppdrag från
verksamheten kan underlätta rekrytering av vissa tjänster i framtiden.

Bästa tillgängliga kunskap
Kompetensbehoven framåt är nära kopplade till de förändringar, krav och utmaningar som
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården står inför. Under kommande år
förväntas vårdbehoven öka till följd av en åldrande befolkning och fler personer med
kroniska sjukdomar. Den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården är omfattande och
expanderar, eftersom fler får vård och omsorg i ordinärt boende. Den kommunala
hemsjukvården omfattar alltfler äldre med komplexa vårdbehov och alltmer kvalificerade
hälso- och sjukvårdsinsatser, bland annat till följd av att patienter skriv ut snabbare från
sjukhusen och att de tekniska möjligheterna att ge vård i hemmet ökar. En sådan utveckling
där personal utför mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser ställer krav på
personalresurser och kompetens 6. Ett sätt att förbättra hälsa samt förebygga och behandla
sjukdom är att stödja personer att förändra ohälsosamma levnadsvanor som tobaksbruk,
riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet. På liknande

5

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionens-vag-mot-svensk-lag/
Socialstyrelsen och UKÄ, Framtidens vårdkompetens, stärkt samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens
kompetensförsörjningsbehov, 2019
6
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sätt kan evidensbaserat beslutsstöd för prioriteringar av tidiga insatser för barn och
ungdomar förhindra långtgående negativa konsekvenser längre fram i livet 1.
En god tillgång till handläggare med lämplig kompetens i socialtjänsten är en förutsättning
för att grupper i samhället som är mest utsatta ska få rätt stöd i rätt tid. Det finns behov av
att stärka kompetensförsörjning och utvecklade arbetssätt i kommunerna 7. Brist på
handläggare med lämplig utbildning och erfarenhet kan leda till långa väntetider och ökad
stress för brukarna, men också till begränsade delaktighet och bristfällig dokumentation.
Handläggarnas kompetens och erfarenheter har också betydelse för myndighetsutövningens
kvalitet.
Inom detta område borde kommunerna via samverkan med Mittuniversitetet finna lösningar
som kan befästa kunskaper och kompetens. Examensarbeten från studenter kan vara till stor
hjälp i granskning av den egna verksamheten. Med handledare från universitetet kan
examensarbeten bli en form av extern validering. Forskare och praktiken kan då närma sig
varandra, en interaktiv forskningsansats som bygger på ett aktivt lärande mellan praktik och
forskare. En sådan forskningsansats torde på ett starkt sätt kunna gynna evidensbaserad
praktik där erfarenhetsbaserad, brukarorienterad och professionell kunskap möts.

Personens erfarenheter, situation, och önskemål
I både socialtjänstlagen (SoL 2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) anges
några nyckelord för en god vård och omsorg. Individanpassad eller personcentrerad ett
nyckelord som innebär att vård och omsorg ska ges med respekt för individens specifika
behov, förväntningar och integritet, individen ska ges möjligheter att vara delaktig. I det
systematiska kvalitetsarbetet kan brukarundersökningar vara ett sätt följa kvaliteter i de
insatser som erbjuds. Frågor som enligt SKL 8 kan användas berör områden som förändring
av brukarens situation, förändring av brukarens livskvalitet, betydelse av stöd, nöjdhet,
bemötande och delaktighet.
Jämlik är ett annat nyckelord eller en egenskap som innebär att vård och omsorg ska
tillhandhållas och fördelas på lika villkor för alla. Som SKL 9 visar finns det flera exempel på
könsskillnader i vårdtillgång och vårdkvalitet. Till exempel förekommer olika väntetider för
kvinnor och män trots att det inte finns några uppenbara medicinska skäl till särbehandling
på grund av kön. Några andra exempel är att män får dyrare läkemedel och att kvinnor
generellt förskrivs billigare hjälpmedel medan män har fått dyrare eldrivna rullstolar i högre
7

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Social kompetens- om kompetensförsörjning av handläggare i
socialtjänsten, 2019
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SKL, Verksamhetssystem som stöd för systematisk uppföljning, förslag till generella variabler och brukarfrågor
för uppföljning av socialtjänstens stöd, 2019
9
SKL, Ojämställdhet i hälsa och vård, 2019.
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utsträckning. Undersökningar som mäter förtroende för och upplevelser av vården visar på
könsskillnader. Män är generellt sätt mer nöjda med vårdens tillgänglighet, de har större
förtroende för vården, de upplever i högre grad att de blivit bemötta med hänsyn och
respekt, att de fått tillräckligt med information och de är mer nöjda med bemötande,
kontinuitet och koordinering. Män känner sig också i högre grad än kvinnor delaktiga och
inkluderade i vården. Det behövs arbetssätt för att sätta jämställdhet i fokus.
Utveckling av e-hälsa och välfärdsteknik inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och
sjukvården kan bidra till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller
självständighet för individer. Digitala trygghetslarm, positioneringslarm, bildtelefoni och
elektroniska minnesstöd för att planera tid eller påminna om medicinering är några exempel
på välfärdsteknik. Socialtjänsten möter individer som kan befinna sig i utsatta situationer,
där betydelsen att värna deras demokratiska rättigheter och öka tillgängligheten till sociala
insatser är högsta prioritet. Här kan möjligheten att erbjuda digitala möten vara ett
komplement till fysiska möten. För att effektivisera delar av socialtjänstens administrativa
arbete kan verktyg som taligenkänning och robotisering vara möjliga. För att lyckas använda
välfärdsteknik på ett optimalt sätt behövs digital professionell kompetens hos de anställda.
Det måste också finnas en beredskap att möta de personer som står vid sidan av eller utanför
det digitala samhället.

Professionens kunskap
Det pågår översyn, utredning eller implementering av förändringar inom läkarutbildningen,
specialistsjuksköterskeutbildningen och undersköterskeutbildningen för att anpassa
utbildningarna till de förändringar som förväntas i den kliniska verksamheten och utifrån
befolkningens behov. Fortbildning för medarbetare inom hälso- och sjukvården anses som
en avgörande fråga för framtiden. Tid avsatt för fortbildning är en arbetsmiljöfråga, förutom
tid för att inhämta faktakunskap behövs tid för reflektion och att utvecklas i empatiska
tankesätt. Att reflektera över sitt eget arbete och sin yrkesroll är att mogna i sitt
yrkesutövande 3.
I den pågående översynen av socialtjänsten ingår också frågor som knyter an till vilken roll
handläggarna ska ha i framtiden. Regeringen vill bland annat tydliggöra handläggarnas
uppdrag, befogenheter och ansvar för att socialtjänsten ska baseras på bästa tillgängliga
kunskap, där vetenskap, beprövad erfarenhet och brukarnas egna erfarenheter är viktiga
underlag.
Interprofessionellt lärande är ett sätt att använda kompetenser från olika professioner som
samverkar på ett klokt sätt. Detta kan med fördel ske i det praktiska arbetet men också
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redan under grundutbildning där till exempel studenter från socionom och
sjuksköterskeutbildningen ha vissa lärmoment gemensamt 3.
Ett gott ledarskap inom äldreomsorgens verksamheter bidrar till ökad trygghet och kvalitet
för den enskilde. För att bibehålla en äldreomsorg av god kvalitet behöver tillgången till
personal med rätt kompetens säkras. Ledarskapet har en nyckelroll för att verksamheterna
inom äldreomsorgen ska bemannas med rätt kompetens för uppgifterna samt skapa
förutsättningar för en effektiv organisation och god arbetsmiljö. Det har i flera rapporter
framkommit att ledarskapet i kommunalt finansierad vård och omsorg behöver förbättras.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har därför fått i uppdrag att ta fram ett underlag
till nationella insatser för utveckling och samordning av ledarskapsfrågor inom kommunalt
finansieras vård och omsorg 10. Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt
vårdkompetensråd. Rådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera
kompetensförsörjning av personal inom hälso- och sjukvård.
Tillgång på personal och kompetens påverkas av yrkenas attraktivitet, som i sin tur påverkas
av arbetsvillkor, arbetsmiljö och möjligheter till kompetensutveckling och kontinuerligt
lärande. Samtidigt ger digitalisering, nya arbetssätt genom samarbete i interprofessionella
team och arbetsuppgiftväxling mellan yrkesgrupper möjligheter att bättre ta tillvarata den
befintliga personalens kompetens3.
Behovet av samordnad kunskapsutveckling, kunskapsspridning samt utveckling och
förvaltning av evidensbaserade förebyggande metoder är stort. I allt förändringsarbetet är
tre faktorer centrala för att lyckas: Kompetens hos användarna, ett effektivt ledarskap och en
stödjande organisation.
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Socialdepartementet, Uppdrag att stärka förutsättningar för strategisk ledarskapsutveckling inom
kommunalt finansierad vård och omsorg, 2019 (S 2019/04728/FST)

Verksamhetsberättelse för FoU Jämt 2019

