Tillämpad välfärdsforskning 2020
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2020-01281

Sven Trygged

Högskolan i Gävle

Systematisk
översikt

Is ownership important for
staff? A systematic review of
work conditions and work
related wellbeing among staff
in nursing homes run for
profit and not-for-profit

999 000

2020-01283

Ulrika Winblad

Uppsala universitet

Systematisk
översikt

2020-01287

Tina Olsson

Göteborgs universitet

Planering

Är driftsformer viktiga för
personal? En systematisk
översikt av arbetsförhållanden
och arbetsrelaterat
välbefinnande bland personal i
vinstdrivna och icke-vinstdrivna
äldreboenden
Kan samverkan mellan region
och kommun förbättra
individnära utfall vid utskrivning
av sköra äldre - En systematisk
review
Stöd till ungdomar i övergången
från samhällsvård

2020-01288

Jonas Christensen

Malmö universitet

Planering

2020-01291

Anna Sarkadi

Uppsala universitet

Planering

2020-01293

Nancy Russo

Malmö universitet

Planering

Kunskapsöverföring av
välfärdsteknik –
Gränsöverskridande kommunal
äldreomsorg (TechKnow)
Anpassning och pilottest av
Healthier Wealthier Families
modellen i Sverige för att
motverka barnfattigdom
Barns inflytande och rätten till
deltagande: Utvärdering av
möjligheterna med digitala
verktyg för barn i socialtjänsten

Welfare Technology of
990 000
Knowledge Transfer: CrossCommunity Knowledge
Sharing (TechKnow)
Adaptation and pilot test of
994 000
the Healthier Wealthier
Families model in Sweden to
ameliorate child poverty
The Legal Right to Participate: 992 000
Evaluation of the Potential for
Digital Tools to Empower
Children in Social Services

Inter-organizational
985 000
coordination to improve
clinical outcomes for
discharged elderly patients - A
systematic review
Supporting youth in transition 966 000
from care
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2020-01297

David Rosenberg

Umeå universitet

Planering

Annika Nordström

Region Västerbotten

Planering

2020-01309

Åsa Hedberg
Rundgren

Stiftelsen Stockholms
läns Äldrecentrum

Nätverk

Forskarnätverk för FoU-enheter
inom välfärdsområdet

Challenges and opportunities
for establishing user influence
– Legitimizing experiential
knowledge as a resource in
social psychiatry
Cross-border skills provision
for a knowledge-driven social
service within small
municipalities in sparsely
populated rural areas
Researcher network for R&D
units within the welfare sector

943 000

2020-01301

Utmaningar och möjligheter för
att etablera brukarinflytande Att legitimera
erfarenhetsbaserad kunskap som
en resurs i socialpsykiatrin
Gränsöverskridande
kompetensförsörjning för en
kunskapsstyrd socialtjänst i små
glesbygdskommuner

2020-01310

Christine
Gustafsson

Mälardalens högskola

Nätverk

Nordisk forskarnätverk- Hälsooch välfärdsteknik

Nordic Research Network Health and Welfare
Technology

440 000

2020-01311

Tapio Salonen

Malmö universitet

Nätverk

Nätverk för forskning i boende
och välfärd

Housing and Welfare
Research Network

450 000

2020-01317

Ulrika JärkestigBerggren

Linnéuniversitetet

Projekt

Developing and validating a
method for assessment of
children´s caring activities in
child protection assessments

5 290 000

2020-01318

Volen Ivanov

Karolinska Institutet

Projekt

Utveckla, testa och
implementera en metod för
bedömningsstöd av barns
omsorgsansvar i socialtjänstens
barnavårdsutredningar
Varför? Hur? En
processutvärdering av en ny
behandling för samlarsyndrom
för att undersöka effekter,
mekanismer och
framgångsfaktorer för
implementering i socialtjänsten.

Why? How? A process
evaluation of a novel
treatment for hoarding
disorder – investigating
effects, mechanisms and
factors for successful
implementation in the social
services.

2 170 000

970 000

450 000
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2020-01326

Magnus Jegermalm

Högskolan i Jönköping

Projekt

Closing the gap between the
4 385 000
ambitions of carer support and
its uptake – Investigating
perspectives of and conditions
for different welfare
professionals and carers

2020-01328

Urban Markström

Umeå universitet

Projekt

2020-01333

Thomas Strandberg

Högskolan Dalarna

Projekt

Gapet mellan kommunernas
anhörigstöd och
omsorgsgivarnas användning –
En studie om socialtjänstens och
omsorgsgivarnas förutsättningar
för och erfarenheter av
anhörigstöd
Gör klienters åsikter någon
skillnad? En studie av nya
former för brukarinflytande
inom svensk socialpsykiatri
genom exemplet brukarrevison
Utvärdering av metod för
föräldraskapsstöd – Parenting
Young Children – i hemmiljö för
föräldrar med kognitiva
svårigheter där det finns risk för
försummelse.

2020-01335

Martin Molin

Högskolan Väst

Projekt

2020-01339

Frida Jonsson

Umeå universitet

Projekt

Do service users experiences
matter? Examining user
involvement in community
mental health service
evaluation
Evaluation of a home-based
parenting support program –
Parenting Young Children –
for parents with intellectual
and developmental disabilities
when there is a risk for
neglect.
Barns delaktighet i
Children’s participation in the
utredningssamtal om
process of assessing the need
stödinsatser enligt LSS
for support according to the
LSS Act
Hur kan vi stödja unga som
How can we support NEET
varken arbetar eller studerar? En youth through neat
teoridriven utvärdering och
interventions? A realist
implementeringsstudie av
evaluation and
etableringsinsatser för att stärka implementation study of
UVAS integrering i arbets- och
(re)engagement initiatives for
samhällslivet
young people not in
employment, education or
training

Beviljade
medel (SEK)

4 560 000

5 922 000

2 998 000

3 700 000
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2020-01349

Sabina Kapetanovic

Högskolan Väst

Projekt

Trygga Föräldrar – stöd till
föräldrar med utländsk
bakgrund som lever i social
utsatthet med tonårsbarn

2020-01363

David Rosenberg

Umeå universitet

Projekt

Investera i unga vuxna med
psykisk ohälsa –
Karriärrelaterade resultat
(eventuellt utfall) och ansvar i
det svenska välfärdssystemet

Self-assured parents – a
4 596 000
parenting support program for
immigrant parents with
teenage children living in
deprived areas
Investing in young adults with 4 855 000
mental health problems –
Career-oriented outcomes and
responsibility in the Swedish
Welfare system
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