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Verksamhetsplan 2019 för Mälardalens
kompetenscentrum för hälsa och välfärd – MKHV
1.

Inledning

Under 2019, det andra året på Samhällskontraktets tredje avtalsperiod kommer MKHV:s
arbete att innebära vidare operationalisering av ett ändrat verksamhetsuppdrag och
förändrade prioriterade verksamhetsområden.

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) utgör en av
verksamhetsdelarna som ingår i Samhällskontraktet. Genom MKHV möts de samverkande
parterna Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Södermanland, Region
Västmanland och Mälardalens högskola (MDH) i ett fördjupat samarbete kring
gemensamma intressen och utmaningar inom området hälsa och välfärd. Inom
kommunerna och landstingen handlar det om hur verksamheters kvalitet kan säkras, hur
kompetensutveckling och personalförsörjning kan tryggas och hur en evidensbaserad
praktik kan utvecklas. Inom MDH handlar det om att utveckla kvaliteten i
professionsutbildningarna, att säkra examensrättigheter och att stärka forskningen till
nytta och värde för både utbildning och verksamhetsutveckling.

MKHV startade sin verksamhet 1 februari 2013 som en följd av tidigare års arbete i
Samhällskontraktet inom sektorsgruppen för äldreomsorg och socialt arbete. Vid
halvårsskiftet 2014 anslöt Landstinget Sörmland och dåvarande Landstinget Västmanland
(därefter ombildat i Region Västmanland) till Samhällskontraktet. MKHV har sedan starten
följts av en extern utvärderare och verksamheten har över tid genomgått en del
förändringar i organisering och bemanning.

MKHV:s samverkansområde Forskning och utveckling (FoU) har sakta byggts upp genom
FoU‐projekt som visat sig ha förutsättningar för verksamheternas upplevda värde och
legitimitet. Detta gäller såväl samproduktionsprocessen med uppbyggnad av projekt,
genomförande och kommunikation av projektresultat samt vidareutveckling av projekt.
Under 2016 har MKHV fokuserat sin verksamhet till projektinriktad FoU‐verksamhet där
professionsrepresentanterna fått en mer aktiv roll i utformande/skapande av projekt,
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genomförandet samt kommunikation av resultat och vidare utveckling av ev. efterföljande
projekt. Under 2017 har MKHV fortsatt riktningen med främst projektinriktad verksamhet
inom samverkansområdet Forskning och Utveckling. Fokus 2017 var att slutföra påbörjade
projekt.

Inför en ny period 2018‐2021 har MKHV styrgrupp omarbetat det tidigare
verksamhetsuppdraget, verksamhetsområdena och prioriterade områden. En av
anledningarna till denna förändring är att skapa en verksamhetsstruktur som MKHV:s alla
fem parter ska känna sig bekväma med och att den ska möta de behov där respektive part
har identifierade områden, som utgör gemensamma områden inom MKHV. Därtill ska
MKHV följa de ingående parternas föränderliga behov. Av den anledningen var det lämpligt
att inför en ny fyraårsperiod se över och omarbeta de skärningspunkter där MKHV:s parter
har gemensamhet i. MKHV:s verksamhet ska fortsättningsvis bygga på och avgränsas till:
● Jämlik samverkan – nytta och värde för alla fem parter
● Utvecklingsinriktat lärande i ”skärningspunkter” av parternas
verksamheter/behov
● Fokus på FoU projekt
● Kommunikation av MKHV:s verksamhet, aktiviteter och nytta och värde

2. MKHV övergripande mål
Det övergripande målet för MKHV är att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar
och forskning inom områdena 1) barn och unga, 2) personer med funktionsnedsättning
och/eller psykisk ohälsa samt 3) äldre inom hälsa och välfärd, i Eskilstuna kommun,
Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och Mälardalens högskola. I
aktiviteter som relateras till dessa områden ska det (i olika omfattning) finnas inslag av
ekonomiskt perspektiv, delaktighet, internationalisering, nyttogörande (implementering)
och hälso‐ och välfärdsteknik (digitalisering). Aktiviteter som har kompetensutvecklande
eller

professionsinriktning

professionsutbildningarna:

ska

främst

fysioterapeut,

riktas

mot

professionerna

socionom och sjuksköterska

och

(inklusive

specialistsjuksköterskor). I de fall det är lämpligt involveras även andra professioner inom
området hälsa och välfärd t.ex.: folkhälsovetare, beteendevetare, arbetsterapeuter,
psykologer, läkare, tekniker/ingenjörer m.fl.
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3. MKHV mål i relation till Samhällskontraktets övergripande mål
Det ovan skrivna övergripande målen för MKHV kommer 2019 att vidareutveckla
arbete med de nya prioriterade områdena under perioden 2019 – 2021:
● Hälso‐ och välfärdsteknik, - vidareutveckling, och eventuellt bygga
vidare på projektet HV3D
● Nära vård/ trygg och säker hemgång - vidareutveckling
● Digitalisering, stöd, behandling och utbildning
● Magister/master, mångprofessionell ingång, inriktning Nära vård –
förstudier baserat på verksamheternas behov
● Nya FoU projekt startas (minst två) med en utlysning i november-december
2018. Här kommer MKHV att arbeta med en två-stegs process där i ett första
steg är en utlysning där skisser om tänkbara forskningsprojekt kommer att
efterfrågas. Detta ger bättre möjligheter för yrkesverksamma att komma
med förslag till forskningsprojekt. Skisser kan skickas in av anställda från
MKHV:s (Samhällskontraktets parter). I steg två gör MKHV:s styrgrupp ett
urval av skisser som uppmanas att vidareutveckla skisserna i ansökningar.
Vid behov kommer MKHV att ”mäkla” kontakter så att tillfredställande
kompetenser kommer att finnas i de projekt som uppmanas att
vidareutveckla skisser. MKHV styrgrupp kommer sedan att bevilja ett – två
ansökningar forskningsmedel från MKHV. MKHV har även plan att anknyta
en ny licentiand/doktorand till något av dessa projekt
Det tidigare prioriterade projektet Unga personer med komplexa behov (behov av
komplexa insatser), kommer att söka extern finansiering för vidare arbete from 2019.
Mål för MKHV 2019:
•

MKHV mål 1: Fortsatt utveckling av en långsiktigt hållbar samverkan
och samproduktion mellan MKHV:s parter i FoU projekt inom
avgränsade områden som parterna enats om.

•

MKHV mål 2: Fortsätta att utveckla MKHV som en samverkansmiljö
med profilen utvecklingsinriktat lärande via olika FoU projekt inom
prioriterade områden.
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•

MKHV mål 3: Fortsatt samverkan med MKHV:s parter i att
medarrangera föreläsningar, workshoppar och liknande inom
MKHV verksamhetsområde.

•

MKHV mål 4: Underhålla och fortsätta utveckla hållbara
kommunikationskanaler mellan MKHV:s parter och till allmänheten i
syfte att visa på nytta och värde i MKHV:s FoU‐projekt i MKHV‐
parternas verksamheter.

MKHV:s mål i relation till Samhällskontraktets (SK) mål
SK mål 1 och 2: Höja kompetensnivån i regionen och stärka forskning och
utbildning vid Mälardalens högskola.
MKHV mål 2: Fortsätta att utveckla MKHV som en samverkansmiljö
med profilen utvecklingsinriktat lärande via olika FoU projekt.
MKHV mål 3: Fortsatt samverkan med MKHV:s parter i att medarrangera
föreläsningar, workshoppar och liknande inom MKHV verksamhetsområde.

SK mål 3: Utveckla verksamheter och medarbetare inom offentlig sektor.
MKHV mål 2: Fortsatt utveckling av en långsiktigt hållbar samverkan och
samproduktion mellan MKHV:s parter i FoU projekt inom avgränsade
områden som parterna enats om. Under 2019 minst två nya mer långsiktiga
FoU projekt inom MKHV:s verksamhetsuppdrag.

SK mål 4: Skapa goda relationer i samverkan mellan högskolan och aktörer i
offentlig sektor.
MKHV mål 1: Fortsatt utveckling av en långsiktigt hållbar samverkan och
samproduktion mellan MKHV:s parter inom forskning och utveckling inom
avgränsade områden som parterna enats om.
4.

Verksamhet och aktiviteter

Alla aktiviteter inom MKHV strävar mot att uppfylla MKHV:s övergripande mål:
att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom områdena
barn och unga, personer med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa samt
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äldre inom hälsa och välfärd i Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget
Sörmland, Region Västmanland och Mälardalens högskola.
Budgetposter 2019
MKHV FoU projekt (2 nya 2019-2020, utlysning okt-dec 2018)
Välfärdsteknologi-HV3D
Att leva med försörjningsstöd Doktorand (disputation planeras till
sen höst 2019)
Samverkanscheckar, utv.insatser och kvalitetsprojekt
Magister/master förstudie Nära vård
TOTALT FoU
Strategiskt arbete för verksamhetsområdet

1 800 000
500 000
822 600
400 000
200 000
3 722 600
50 000

MKHV mål 1: Fortsatt utveckling av en långsiktigt hållbar samverkan och
samproduktion mellan MKHV:s parter i FoU projekt inom avgränsade områden
som parterna enats om. MKHV mål 2: Fortsätta att utveckla MKHV som en
samverkansmiljö med profilen utvecklingsinriktat lärande.
Aktiviteter för att nå mål 1 och 2, 2019:
‐Vidareutveckla projektet HV3D och Nära vård/trygg och säker hemgång.
-Vidare att med en utlysningsprocess skapa minst två nya större och
långsiktiga projekt inom ramen för MKHV:s verksamhetsuppdrag,
budgetram och prioriterade områden (utlysning tidigt under 2019 och start
senast augusti 2019).
-FoU projekt som startar 2018 och framåt ska strävan vara delat ledarskap
(projektledare både från verksamhet och akademin).
− FoU projekt som startar eller vidareutvecklas från 2018 och framåt ska
ha ett långsiktigt mål med projekten att söka externa FoU‐medel för
vidare finansiering.
− I FoU projekt som startar eller vidareutvecklas från 2018 och framåt ska
det

finnas

inslag

av

ekonomiskt

perspektiv,

delaktighet,

internationalisering, nyttogörande (implementering) och/eller hälso‐ och
välfärdsteknik (digitalisering).
‐Utlysning av och genomförande av samverkanscheckar 2018, för att
understödja samverkan i FoU projekt.

7

MKHV mål 3: Fortsatt samverkan med MKHV:s parter i att medarrangera
föreläsningar, workshoppar och liknande inom MKHV verksamhetsområde.
Aktiviteter för att nå mål 3, 2019:
‐Via strategiskt arbete för verksamhetsområdet ska MKHV:s funktion och
erbjudande som medarrangör i MKHV parternas olika arrangemang
vidareutvecklas. T.ex. arrangemang som syftar till professions‐ och
kompetensutveckling

(prioriterat

fysioterapeuter,

sjuksköterskor

och

socionomer). Andra arrangemang som har bredare målgrupp t.ex. Nationella
Anhörigdagen ect.

MKHV mål 4: Underhålla och fortsätta utveckla hållbara kommunikationskanaler
mellan MKHV:s parter i syfte att utveckla FoU‐projekt av värde och nytta för
MKHV‐parternas verksamheter.
Aktiviteter för att nå mål 4, 2019:
‐Fortsätta arbetet för vidareutvecklad och i media uppmärksammad
kommunikation av MKHV‐aktiviteter och MKHV‐producerad kunskap.
‐Fortsätta arbetet med att förbättra MKHV hemsida för bättre
informationsflöden och användarnytta.
‐Utveckla kommunikationen av MKHV, MKHV projekt och MKHV producerad
kunskap inom samarbetande partners organisationer.
‐Vidare arbete via kontaktpersonnätverk , referensgrupper och styrgrupp
med uppgift att kommunicera MKHV projekt och MKHV producerad kunskap
och kommunicera projektresultat från projekt i skärningspunkter
gemensamma för MKHV:s parter.
− Vidareutveckla och skapa FoU‐projekt med integrering av professions‐ och
kompetensutveckling, internationalisering ekonomiska perspektiv,
delaktighet, nyttiggörande och/eller digitalisering.
− God kommunikation och uppmärksammad utlysning av samverkanscheckar
för mindre samverkansprojekt att slutföra 2019.
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Utförligare beskrivning av planerade projektaktiviteter 2018
Fortsättning

och

förberedelser

inför

avslutning

(disputation)

av

doktorandprojektet: Unga människor som lever med försörjningsstöd: syn på
arbete, karriär, egenförsörjning, utbildning och livschanser. Doktoranden
beräknades att disputera hösten 2018, dock blir det framskjutet pga.
föräldraledighet (preliminärt sen höst 2019).
•

Uppstart av projekt/förstudie om magister/master program med inriktning
”Nära vård” med flerprofessionell ingång.

2018 integrerade MKHV Samhällskontraktets utvecklingsområde Hälsoteknik i
sitt uppdrag. Detta arbete fortsätter under 2019 i det övergripande projektet
HV3D, som fortsättningsvis även har finansiering från externa finansiärer (Region
Sörmland,

Sveriges

hjälpmedelschefsnätverk,

Landstings
Rekarne

och

kommuners

sparbanksstiftelse

och

nationella
ev.

Region

Västmanland). Sedan oktober 2016 finns samfinansiering för projektet HV3D
2016‐2020:
• Doktorand nationellt finansierad via Sveriges Landsting och
kommuner via nationella hjälpmedelschefsnätverket (3,5 mkr)
• Två

forskarassistentprojekt

samfinansieras

av

Samhällskontraktet och Regionförbundet Sörmland och ev.
Länsstyrelsen Västmanland och fler?
• Vinnovamedel för anknytande projekt om sociala innovationer
(SInS) som anknyter till HV3D (2 mkr)
• JPI MYBL forskningsmedel till det anknytande projektet ORIENT, 2018‐2020
(2 Mkr till MDH), projektet är ett samarbete med Lahti universitet
(Finland) och Paderborn universitet (Tyskland), projektets totala
budget är 650 000 Euro.
• Området för HV3D är också ett case för MDH:s fundraiser

HV3D projektet administreras av MKHV som via Samhällskontraktet är en av de
större medfinansiärerna. 2018 - 2020 skall projektet fortsätta enligt plan. MKHV
samordnare för FoU har även uppdrag som projektledare för HV3D.
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Projektledaren skall under 2019 fortsätta arbetet med att finna finansiering för
HV3D projektet som helhet 2018‐2020.

Hjälpmedel och välfärdsteknik1 – ekonomiska, organisatoriska och individuella
aspekter. Efterfrågade behov av kunskap inom såväl landsting och kommuner
förenklat kan framställas med nedanstående frågor som projektet HV3D har som
mål att besvara:
• Vad är kostnader för att implementera nya hjälpmedel och välfärdsteknik i
vård och omsorg och hur kan dessa beräknas?
• Hur ska organisationer/strukturer se ut för att för bästa resultat vid
införande av nya hjälpmedel och välfärdsteknik?
• Vad ger dessa hjälpmedel och välfärdsteknik för individuella värden för
användarna (patient/brukare, anhöriga och personal) vad gäller t.ex.
trygghet, aktivitet, självständighet, funktion, delaktighet, livskvalitet och
välbefinnande?
Syftet med projektet är att arbeta fram en sammanfogad modell som kan användas
för att visa på att en form av hjälpmedel och/eller välfärdsteknik ger möjliga
kvalitativa, kvantitativa effekter. Det vill säga en modell som i praktisk användning
inom landstingens och kommunernas verksamheter kan beskriva förväntade eller
uppnådda effekter på individnivå, organisatorisk nivå samt samhällsnivå (ekonomi)
vid införande av en hälso‐ och välfärdstekniklösning.

5. MKHV Organisation och bemanning 2019
Bemanningsmässigt för 2019 går MKHV tillbaka till ett verksamhetsledareuppdrag
som omfattar 50 % tjänst (minskades till 40 % 2018), i övrigt kvarstår de
förändringar som gjordes 2016. Anledningen till att öka verksamhetsledarens
1 Hjälpmedel för det dagliga livet: individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller
självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. Anmärkning: Exempel på hjälpmedel för det dagliga livet är
rollatorer, griptänger, hörapparater, förstoringssystem och appar för påminnelser. Förskrivs eller köps på konsumentmarknaden
efter rådgivning av behörig hälso- och sjukvårdspersonal
Välfärdsteknik: digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person
som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Anmärkning: Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm,
tillsyn via kamera och sensorer för påminnelser kan användas av personen själv, en närstående, personal eller någon annan i
personens närhet. Kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden. Ett
mål med användningen av välfärdsteknik är högre kvalitet och effektivitet i vård och omsorg på samhällsnivå
(http://www.mfd.se/valfardsteknologi/definition-valfardsteknologi/) .
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uppdrag till 50 % är att MKHV under 2019, kommer att starta nya större FoU
projekt. Av den anledningen bedöms att verksamhetsledare med uppdrag
omfattande 50 % av heltid behövs under 2019. Därtill behålls samordnarna för
kommuner om landsting med vardera ca 10 %. De fyra uppdragen på vardera 10
% är fördelat på parterna Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget
Sörmland och Region Västmanland. Uppdragen avgränsas till samordning av MKHV
inom kommuner och landsting/region.
landsting/

Samordnarna för kommuner och

region, verksamhetsledaren och kommunikatören har sedan 2016

regelbundet träffats i MKHV:s arbetsutskott. Arbetsutskottet har haft en
beredande roll inför styrgruppsmötena. Denna arbetsprocess har av såväl AU
deltagarna och styrgruppen uppfattats som framgångsrik och effektiv, därvid
fortsätter denna arbetsform.
Bemanning och budgetposter för administration 2019
Verksamhetsledare & samordnare FoU 50 %
Samordnare kommuner och landsting/region 4 x 110 000 (ca 10%)
TOTAL administration

607 400
440 000
1 047 400

− Verksamhetsledare och samordnare FoU 50 %
− Samordnare kommuner och landsting 4 x 10 %
− Kommunikatör 20 % (resurs från övergripande Samhällskontraktet from 2017)
6.

Kommunikation

MKHV:s främsta kommunikation är berättelser om FoU av hög kvalitet som har en
tydlig nyttogörande och verksamhetsanknuten aspekt i rapporteringen. Viktiga
kanaler för spridning av MKHV:s verksamhet blir även fortsättningsvis
Samhällskontraktets övergripande kommunikation och MKHV:s websida, via
MKHV:s parters interna websidor samt via MKHV:s samordnare i kommuner och
landsting/region. Därtill är det av stor vikt att MKHV:s aktiviteter uppmärksammas
såväl lokal, regionalt, nationellt som internationellt. Samhällskontraktets
kommunikatör skall aktivt arbeta med den lokala och regionala kommunikationen av
MKHV:s aktiviteter och kunskapsproduktion.
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Forskare med uppdrag i MKHV uppmanas att delta i olika evenemang både lokal,
regionalt, nationellt som internationellt, och då nämna MKHV/ Samhällskontraktet.
Den internationella kommunikationen sker främst med vetenskapliga publikationer
i vilka det är ett krav att MKHV/ Samhällskontraktet finns med i acknowledgements.
Från och med 2017 finns kommunikatörsresurs placerad i Samhällskontraktet,
MKHV har ej egen resurs.

7.

Effektlogik

MKHV:s delprocesledare representerar MDH i Vinnova projektet MUSA (Metodik för
Utveckling av Samverkansarenor). MDH:s del i projektet innebär at arbeta fram en
struktur och systematik för effektlogik. Strukturen för effektlogik kommer
inledningsvis att tillämpas inom MKHV på de två nya FoU projekt och
samverkanscheckprojekt som startar under 2019.

8.

Budget

MKHV har budget‐ och resultatansvar som förvaltas på HVV, Mälardalens högskola.
Budget för 2019 inkluderar finansiering för doktorand 2014‐2018 (avtal från 2014).
Bidrag till HV3D projektet under Samhällskontraktets utvecklingsområde
Hälsoteknik, integreras from 2018 i MKHV:s budget och verksamhetsuppdrag. I
tabellen nedan finns även en preliminär budget för 2020. Kommunikatörsresurser
för t.ex. webb, PR och trycksaker samordnas och finansieras via Samhällskontraktets
processledning.
Tabell 1, Total budget 2019 och preliminär budget 2020
Budget 2019

Ref.

Projekt/Aktivitet

4

MKHV FoU projekt (2 nya 2019-2020)

1 800 000

4
4
4
4
4
5

Välfärdsteknologi – HV3D
Att leva med försörjningsstöd (doktorand)
Samverkanscheckar
Magister/master Nära vård
Strategiskt arbete för verksamhetsområdet
Delprocessledning
TOTALT

500 000
822 600
400 000
200 000
50 000
1 047 400
4 820 000

