
- möte mellan forskning och praktik
21 - 22 november 2019  Tema: Integration & Delaktighet 

Välkommen till Socialtjänstforum 

Vilken roll spelar socialtjänsten för integration och delaktighet? Vad främjar 
integration och hälsa bland ensamkommande? Vilka lärdomar kan vi dra av 
integrationens historia i Norden? Och hur kan vi förbättra delaktighet och  
samarbete mellan forskning och praktik när det gäller forskningsfrågor? 

Årets konferenstema Integration & Delaktighet kommer att tolkas i bred bemärkelse. 
Programmet bjuder på presentationer av den senaste forskningen inom området,  
panelsamtal och möjlighet att ställa frågor och diskutera med forskare. Det finns gott  
om utrymme för dialog och nätverkande! 

Nytt för i år är en posterutställning av doktorander i socalt arbete som ger en inblick i 
pågående forskningsprojekt.  

För ett fullständigt program och praktisk information, se nedan.

Välkommen med din anmälan senast 21 oktober! Klicka här för att gå till anmälan

www.socwork.gu.se/socialtjanstforum2019

http://www.socwork.gu.se/socialtjanstforum
https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10656
https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10656
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Hur går Socialtjänstforum till? 
Socialtjänstforum bygger på aktiv medverkan från deltagarna, varav ungefär hälften är  
praktiker och hälften forskare. Den bärande idén är att forskarna genom sina anföranden
presenterar forskningens syn och resultat under 30 minuter. Därefter ges möjlighet att delta 
i en dialog med forskarna och övriga konferensdeltagare.

Plats 
Konferensen äger rum på Eriksbergshallen, Hotel 11, Maskingatan 10 i Göteborg. 
För vägbeskrivning, var god se https://goo.gl/maps/PnfazfBEfbyssp6j6 

Konferensavgift 
Avgiften är 2 500 kr exkl. moms per person. I avgiften ingår lunch och fika för båda dagarna 
samt gemensam middag på torsdagkvällen. Konferensavgiften betalas mot faktura som sänds 
från Göteborgsregionen (GR) efter avslutad konferens. Bekräftelsen med praktisk informa-
tion skickas till deltagarna 15 - 20 dagar innan konferensen.

Fritt för forskare 
FORTE och CSA har anslagit medel för att möjliggöra medverkan av forskare. De forskare 
från universitet och högskolor som medverkar som talare vid konferensen kommer inte att 
debiteras några kostnader för konferensavgift, resor och logi. De forskare som deltar i  
konferensen men ej medverkar som talare i programmet debiteras inte för konferensavgiften.

Anmälan 
Antalet konferensdeltagarplatser är begränsade. Arrangören förbehåller sig rätten att för-
dela platserna för att uppnå en jämn fördelning mellan forskare och praktiker. Anmälan är 
bindande och vid återbud efter sista anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld plats kan 
alltid överlåtas till annan person inom förvaltningen. När du anmäler dig till en kurs regis-
treras dina personuppgifter i GR:s administrativa program. Läs mer om hur GR behandlar 
personuppgifter: www.goteborgsregionen.se/integritetspolicy

Sista anmälningsdag är 21 oktober Anmälan görs direkt genom att klicka på denna länk

Logi 
Rum finns reservade på Hotel Quality 11 20-22 november. Pris: 1 023 kr exkl. moms/natt. 
Rum bokas i samband med konferensanmälan och faktureras samtidigt som konferens- 
avgiften. Reserverade rum finns tillgängliga t.o.m 20 september 2019. 

Upplysningar 
Vid frågor kring konferensanmälan och fakturering, kontakta kurs@goteborgsregionen.se 
Vid frågor om konferensens innehåll, kontakta socialtjanstforum@gu.se 
www.socwork.gu.se/socialtjanstforum

https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/goteborg/quality-hotel-11/?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic&utm_campaign=regular-pictures
https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/omgoteborgsregionen/integritetspolicygr.4.34c4e5e41637c560ab36db51.html
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/goteborg/quality-hotel-11/?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic&utm_campaign=regular-pictures
http://www.socwork.gu.se/socialtjanstforum
https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10656
https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10656


DAG 1: 21 NOVEMBER 2019
09:30 - 10:00 Registrering och kaffe

10:00 - 10:30 Inledningstal 

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, Socialdepartementet

10:30 - 10:45 Välkommen samt praktisk information 

10:45 - 11:45 “Integration i Norden – historik, politik, praktik”

Berit Berg, professor i socialt arbete, Norges teknisk-naturvetenskapliga  
universitet (NTNU), forskningschef vid NTNU Samfunnsforskning

12:00 - 13:00 Lunch 

13:00 - 14:00 “Delaktighet och integration – vilken roll har

socialtjänsten?”

Jeanette Olsson, forskare, Göteborgsregionen (GR)

14:00 - 15:00 “Fattigt eller rikt grannskap - hur gick det sen?”

Torun Österberg, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

15:00 - 16:00 Kaffe och posterutställning av doktorander i socialt arbete

16:00 - 17:00 “Trelleborgsmodellen -  en analys av processorienterad

handläggning av försörjningsstöd via Robotic Process Automation (RPA)”

Agneta Ranerup, professor i informatik, Göteborgs universitet

19:00 Konferensmiddag, Eriksbergshallen
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DAG 2: 22 NOVEMBER 2019
08:30 - 08:50 “Angelägna forskningsbehov i socialtjänsten”

Stella Jacobson, forskningssekreterare Forte, programansvarig för 

“Tillämpad välfärdsforskning”

08:55 - 09:45 Panelsamtal: ”Samarbete i forskningsfrågor – vad händer sen?”

09:45 - 10:00 Kaffe

10:00 - 11:00 ”Ensamkommande barn och ungas erfarenheter av vad som

främjar hälsa och integration – en systematisk översikt av kvalitativ forskning”

Åsa Backlund, lektor i socialt arbete, Stockholms universitet

11:00 - 12:00 ”Norsk aktiveringspolitik - mer kontroll och mindre 

kvalificering?”

Anne-Brit Djuve, forskare, forskningsstiftelsen Fafo, fil.dr, Universitetet i Oslo 

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:00 ”Betydelser av kön och hudfärg i äldreomsorgens vardag: 

komplexiteter och utmaningar”

Palle Storm, fil.dr, Stockholms universitet

14:00 - 15:00 ”Gap-mending - strategier för att överbrygga klyftor mellan

brukare, praktiker, forskare och policymakers”

Cecilia Heule, doktorand, Lunds universitet

15:00 - 15:30 Reflektioner och tack för i år!

15:30 Kaffe
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