2018-11-06 FoU Fyrbodal

Handlingsplan FoU-Socialtjänst Fyrbodal 2019
Mål
Medverka till en jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, genom att erbjuda kunskaps- , implementerings- och innovationsstöd till verksamheterna och politikerna,
baserat på kommunernas behov och efterfrågan.
Syfte
Initiera, stimulera, utveckla och synliggöra praktik-, brukar- och vetenskapsbaserad kunskap i socialtjänsten.
Uppdrag för FoU-Socialtjänst Fyrbodal
1.
2.
3.
4.

Vara en efterfrågad mötesplats för forsknings- och utvecklingsfrågor inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård.
Initiera och stimulera kunskapsutveckling, praktiskt och teoretiskt, i dialog med praktiken och forskningen.
Ge stöd till att integrera vetenskaplig, praktik- och brukarbaserad kunskap i socialtjänsten.
Sprida erfarenheter, forskningsresultat och utvärderingar till verksamhet och politiker.

Verksamhetsområde
Vård och omsorg
Funktionshinder
Socialpsykiatri
Individ- och familjeomsorg
Organisation
Social-/omsorgsförvaltningarna i de 14 Fyrbodalskommunerna, samt delvis Lilla Edet, äger och socialcheferna i kommunerna, leder arbetet inom FoU-Socialtjänst
Fyrbodal. En FoU-strateg ansvarar för att leda, samordna och stimulera FoU arbetet. Forskningsstöd ges av en vetenskaplig ledare. Kommunernas satsningar på
utvecklings- och nätverksledare liksom tillfälliga och specifika kommungemensamma uppdrag samordnas och utförs inom FoU-Socialtjänst organisationen. Under
2019 omfattar detta funktionshinder/socialpsykiatri, IBIC, IFO-nätverksledare och våld i nära relationer. Nya kommungemensamma nationella och regionala
satsningar för socialtjänsten organiseras genom FoU-Socialtjänst.
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Resurser

Uppdrag

Det här ska vi göra

Det finns mål, syfte och
uppdrag för FoU-Socialtjänst.

Vara en efterfrågad mötesplats för Genomföra tre FouRumsmöte per
forsknings- och utvecklingsfrågor termin
inom socialtjänsten och
Verksamheten finansieras med kommunal hälso- och sjukvård.
ca 6 kr/invånare.
Göra en terminsvis
FoU-strateg och Vetenskaplig
aktivitetskalender för FoUledare arbetar med de
Socialtjänst
Tre FouRummen för chefer
inom vård och omsorg, Individ
Omvärldsbevaka ny kunskap, nya
och familjeomsorg,
metoder och sprida detta via
funktionshinder/socialpsykiatri.
möte, mail och nyhetsbrev.
FoU arbetet styrs av
socialcheferna.
Stödstrukturer för kunskapsutveckling i Västra Götaland
och i Sverige exempelvis; FoU
Välfärd och SKL nätverk

Erbjuda stöd i att använda
databaser och vetenskaplig
litteratur.

Utfall

Stort deltagande av representanter
som har en aktiv roll både i
FouRummen och i sina
ledningsgrupper i hemkommunen.
Aktivitetskalendern finns på FoUs
hemsida
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Uppdrag

Ge stöd och kunskap för att
utveckla innovationsledning och
idéslussar i kommunerna som
kopplas till en gemensam idésluss
i Fyrbodal, där även näringslivet
deltar

Detta ska vi göra

Utfall

Tillsammans med kommunala
representanter ta fram och
genomföra efterfrågade
kunskapsseminarier och
inspirationsdagar med
erfarenhetsutbyte

Till exempel inspirationsdagar på olika
aktuella tema.

Upprätthålla och vidareutveckla
strategierna för kompetens och
titulaturarbetet inom
funktionshinder, socialpsykiatri
och vård och omsorg för
baspersonalen.

Representanter från FouRummen är
aktiva i kompetensutvecklingen inom
sina områden.

Samordna efterfrågade
utbildningar och annat kopplat till
de olika kommungemensamma
kompetensförsörjningsplanerna.

Socialtjänstens personal ska ha
kompetens som motsvarar uppdraget.

Vara ansvarig för de i
projektbeskrivningen definierade
arbetspaketen inom innovationsledning och idésluss
”ICare4Fyrbodal”.

Genomföra tre utbildningar om
innovationsledning för chefer och
medarbetare.
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resurser

uppdrag

Resurser avsatta till forsknings- och
utvecklingsarbete inklusive
utvärdering/uppföljning av
gemensamma satsningar, både inom
befintlig FoU finansiering och extra
externa medel.

Initiera och stimulera
Utveckla samarbetsformer
kunskapsutveckling, praktiskt med Högskolor/universitet
och teoretiskt, i dialog med
praktiken och forskningen.
Initiera och genomföra
efterfrågade utbildningar inom
olika område genom
kommunalförbundet, andra
utbildningsaktörer, högskolor
och universitet.

.

Ge stöd till att integrera
vetenskaplig, erfarenhetsoch brukarbaserad kunskap i
socialtjänsten.

Detta ska vi göra

Utfall
Minst ett samverkansforskningsprojekt
med akademin eller annan FoU-enhet
Erbjuda minst en efterfrågad ny
högskoleutbildning i systematisk
uppföljning

Starta forskningscirklar för
praktiker med forskare

Minst en FoU-/forskningscirkel påbörjas.

Ge stöd för införandet av
delaktighetsfrämjande
arbetssätt (som *ORS/SRS,
DUS, DMO) tjänstedesign och
systematisk uppföljning.

Det ska finnas mötesplatser för
medarbetare som har i uppdrag att arbeta
med delaktighetsfrämjande metoder.
Brukares kunskap och delaktighet ska tas
tillvara och användas.
Ökad delaktighet ska synas i ÖJ

2018-11-06 FoU Fyrbodal
Resurser

Uppdrag

Detta ska vi göra

Sprida erfarenheter,
Ge vetenskapligt stöd till
forskningsresultat och
anställda som skriver C – ,
utvärderingar till verksamhet master- eller magisteruppsats.
och politiker

Utfall
Stöd till minst en magister/master uppsats
Att fler anställda tar
magister/masterexamen inom
socialtjänstens alla områden

Verka för att praktikbaserad
kunskap, ny forskning och
utvärderingar delas och
förmedlas mellan kommunerna

Att anställda upplever att de får hjälp med
att hitta och använda aktuell och giltig
kunskap från de tre kunskapskällorna
(brukarna, praktiken och forskningen).

Erbjuda kommunerna
vetenskapligt stöd i lokala
frågor och utmaningar.

Ta fram forskning kring hälsa och att arbeta
på natten.

Anordna ÖJ cirklar för
praktiken och politiken,
erbjuda ÖJ information i
samband med inlämning och
vid ”släpp” av ÖJ

Ökad användning av ÖJ i det lokala
kvalitetsarbetet

Ge stöd att skriva rapporter om Att personal deltar i mötesplatser för att
t ex erfarenhetsbaserad
byta erfarenheter och skriva rapporter om
kunskap och systematik
systematiserad kunskap.
uppföljning.
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Uppdrag

Detta ska vi göra

Utfall

Dokumentera genomförda
aktiviteter för presentation på
hemsidan.

En informativ, attraktiv och aktiv hemsida
med bl.a. rapporter och magisteruppsatser

Genomföra utredningsuppdrag
av utvecklingskaraktär

Genomföra minst ett uppdrag för
socialtjänsten

Med separat finansiering finns:
En utvecklare för
Funktionshinder/socialpsykiatrifrågor Separat uppdragsbeskrivning
En nätverksledare för IFO nätverk
Separat uppdragsbeskrivning
En utvecklare för våld i nära
relationer.

Separat uppdragsbeskrivning

*ORS/SRS= Outcome Rating Scale- skattning av förändring och samtal, DUS- delaktighet och utvecklingsstödjande samtal, DMO- delaktighetsmodellen,
Till verksamhetsplanen för FoU-Socialtjänst skall planer/avtal för nätverksledare inom IFO respektive utvecklingsledare IBIC, Funktionshinder/socialpsykiatri 2019 läggas.
Verksamhetsplanen 2019 för FoU-Socialtjänst godkänns av socialchefsnätverket datum 2018-09-07

