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FoU Centrum i Östergötland
En länk mellan forskning, praktik och utbildning.

Huvuduppgift är att stötta kommunerna i vår region 
genom att möta nuvarande och kommande 
utmaningar. Även bidra till samarbeten inom 
regionen, nationellt och internationellt.

Praktikbaserad kunskap och utveckling inom socialt 
arbete: ofta i termer av olika sorters projekt.

- 13 stycken tillsvidare anställda
- Cirka 15 uppdragsanställda i kommunerna.

Exempel på pågående och implementerade 
projekt

- Evikomp 
- CASE
- LINK
- Fyrbylund, utvärdering
- Nära Vård, Omsorg och Socialt arbete



Upplägg
EVIKOMP - Vi fick ett uppdrag att utveckla en 
kompetensutvecklingsmodell för vård och 
omsorg. Så hur gjorde vi? En resa fylld av 
utmaningar, inspiration och framgång!

Är Evikomp- ett projekt som skapat utveckling 
eller har vi förändrat något?

Vad krävs för att ett lyckat FoU-projekt ska 
implementeras? Vilka steg tog vi?

Vad har vi sett för behov av förändring på 
andra nivåer? Per Erik Ellström



Hur gjorde vi då?
- Vård och omsorgspersonal var 

iväg på olika typer av 
kompetensutveckling, ofta en 
eller två i gruppen, ämnet kunde 
exempelvis vara utifrån 
ombudsrollernas 
ansvarsområden. 

- Obligatoriska utbildningar som 
tandvårdsutbildningen.



Varför gjorde vi som vi gjorde?
- Vanor, regel- och rutinbaserat handlande 
- Definierade inte problemet 
- Saknade annan lösning på problemet
- Ingen gemensam målsättning 

Utbildning, 
ex kurs

Ny kunskap, förändrade 
arbetssätt, ökad kompetens

Per Erik Ellström



Hur skulle vi kunna göra istället?
- Uppdrag till FoU Centrum i Linköpings 

kommun
- Behovsanalys
- Arbetsplatslärande - > reflektivt och 

kunskapsbaserat lärande
- Flexibilitet 

- Syftet har varit att skapa en modell för 
kompetensutveckling inom vård och omsorg 
med arbetsplatslärande som metod

Per Erik Ellström



Hur skulle vi kunna göra istället? -Arbetsplatslärande som 
metod

Vår metod för kompetensutveckling. 
Sker på arbetsplatsen, i arbetsgruppen, 
för alla samtidigt. 

Utmaning: Att överföra teorin till praktisk 
handling. 



Hur skulle vi kunna göra istället? -Arbetsplatslärande som metod

Per Erik Ellström



Övning
Hur skulle ni tänka kring stödjande och hindrande faktorer vid en större 
förändringsprocess? På strukturell nivå och praktisk nivå utifrån ett 
förändringsarbete likt vårt uppdrag? Är det viktigt att hitta dem och 
definiera dem vid en förändringsprocess?

Uppdelning i grupper för diskussion 10 min

Återsamling: gemensam reflektion

10 min bensträckare



Förslag på hur vi skulle kunna göra istället.
- Ansökan till ESF om projektet Evikomp.
- Förändringsteorin
- Rekrytering
- Representanter till styrgrupp
- Forskare





Vi provar det nya förslaget
Evikomp och Evikomp 2.0

Målsätttningen under den första projektperioden: 75 arbetsplatser, 150 chefer 
och 2500 medarbetare.

Målsättning under Evikomp 2.0: 100 arbetsplatser, 200 chefer och 2500 
medarbetare.

Hur många har deltagit totalt under våra fyra år?
Ca 600 arbetsplatser, 12 000 deltagare (medarbetare, chefer, leg. personal)



Syftet har varit att skapa en 
modell för kompetensutveckling 
inom vård och omsorg med 
arbetsplatslärande som metod.

Digital lärplattform - drift och utveckling

Lärmaterial - fakta, filmer, reflektionsövningar, poddar, 
kunskapstest, diplom, enkätfunktion  

Ledarutbildning - arbetsplatslärande, utvecklingsinriktat 
ledarskap, reflekterande samtal och medskapande

Lärarstöd i verksamheten - samarbete med Vård- och 
omsorgscollege och Byrån mot Diskriminering i 
Östergötland

Stöd för implementering av arbetsplatslärande - i 
verksamhet av kompetenssamordnare

Nätverk- ledare, pedagoger, vård- och omsorgspersonal, 
bemanning, medskapande

Hur gör vi idag?



Övning 
“Evikomp i praktiken” 
Vi kommer tillsammans titta på en 
film från vår lärplattform:

https://evikomp.se/lessons/375 

Gemensam reflektion.

https://evikomp.se/lessons/375


Utvecklar idén utifrån utvärdering

- Medskapande, codesign. Hur gör vi i praktiken?
- Behov av implementering för att modellen ska bli hållbar över tid.

Implementeringsprocessen
- Styrgruppens arbete och beslut: vad 

ska implementeras?
- Beslutsunderlaget
- Informera
- Informera
- Informera
- Avtal



Exempel på Evikompprocess för medskapande
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Hur ska vi fortsätta att arbeta?
- Fokus på behov. Inte glömma varför Evikomp. Målen måste baseras på 

behov (inte andra yttre påtryckningar)
- Vi kan inte lösa allt
- En del i ett större pussel 
- Systemförändring

Medforskning



Idag en implementerad modell för kompetensutveckling 
för vård och omsorgspersonal i Östergötland

- Arbetsplatslärande i praktiken
- Medskapande
- Kommunernas och Region Östergötlands behov
- Reflekterande i grupp och instruerande individuellt
- Ta med lärdomar från Evikomp in i

förstudie i Yrkesresan Äldreomsorg

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/fortbildni
ng-i-hemtjanstgruppen-gav-yrkesstolthet-och-trivsel/?utm_source=linkedin&utm_me
dium=social&utm_campaign=artiklar2023vecka03&utm_content=fortbildning-i-hemtj
anstgruppen-gav-yrkesstolthet-och-trivsel 

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/fortbildning-i-hemtjanstgruppen-gav-yrkesstolthet-och-trivsel/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=artiklar2023vecka03&utm_content=fortbildning-i-hemtjanstgruppen-gav-yrkesstolthet-och-trivsel
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/fortbildning-i-hemtjanstgruppen-gav-yrkesstolthet-och-trivsel/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=artiklar2023vecka03&utm_content=fortbildning-i-hemtjanstgruppen-gav-yrkesstolthet-och-trivsel
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/fortbildning-i-hemtjanstgruppen-gav-yrkesstolthet-och-trivsel/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=artiklar2023vecka03&utm_content=fortbildning-i-hemtjanstgruppen-gav-yrkesstolthet-och-trivsel
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/fortbildning-i-hemtjanstgruppen-gav-yrkesstolthet-och-trivsel/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=artiklar2023vecka03&utm_content=fortbildning-i-hemtjanstgruppen-gav-yrkesstolthet-och-trivsel

