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Forum Carpe är en samverkan mellan Stockholm stad och kommuner i länet
kring kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet. Forumet är också en
del av den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) i Stockholms län sedan 2013, då forumet fick uppdraget kring en evidensbaserad praktik inom området.
Forumet ingår idag som en del i, Nationell kunskapsstyrning, socialtjänst SKR1, gällande funktionshinderområdet.

Det övergripande syftet och målet handlar om att främja kompetens- och verksamhetsutveckling
i arbetet på väg mot en kunskapsbaserad praktik för insatser av god kvalitet för personer i behov
av stöd. Forum Carpe finns som regionalt stöd för kommunerna/stadsdelsförvaltningarna genom
att erbjuda kunskapshöjande insatser som kompetensutveckling, omvärldsbevakning, kunskapsspridning och kunskapsutbyten.





Medverkande kommuner i Stockholms län
Medarbetare och chefer inom LSS-området och socialpsykiatri, både beställare och kommunala och privata utförare
HSL-organisationerna i kommunerna som arbetar inom LSS-området

För att det regionala stödet ska vara relevant och nå ut behövs en organisation, kommunikation
och samordning som gör det möjligt. En central funktion i organisationen har CKA-representanten, som fungerar som kontaktlänk mellan kommunen och Forum Carpes samordningsgrupp.
Genom den uppbyggda organisationen, styrgrupp/kontaktpersoner och CKA identifieras gemensamma behov som formar verksamhetens inriktning och utbud av kompetensutveckling och nätverk. Organisationen möjliggör även ett nationellt kunskapsutbyte och samverkan.
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Bilden visar Forum Carpes uppbyggda struktur och organisation i systemet för kunskapsstyrning
som innebär kunskapsutbyte och informationsspridning mellan lokal-regional-nationell nivå.
Läs mer under rubriken, vad innebär uppdraget

Det är varje kommun och stadsdelsförvaltning som utser representant för uppdraget som CKA
och därmed representerar kommunen/stadsdelen gällande funktionshinderområdet. För att få ut
så mycket som möjligt av länssamverkan är ett strategiskt val av representant viktig.
Representanten ingår och förväntas delta i det regionala CKA-nätverket som leds och samordnas
av samordningsgruppen. Nätverket är ett forum för samverkan, kunskapsutbyte och lärande mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar, regional nivå och nationell nivå.
Uppdraget är till stor del operativt, till skillnad från styrgruppens mer strategiska uppdrag. Representanten behöver ha en sådan funktion att kommunikationskanaler kan skapas för att nå ut
och inhämta information i den egna kommunen/stadsdelsförvaltningen på verksamhetsnivå. Exempelvis behöver representanten kunna nå både beställare och utförare inom funktionshinderområdet inklusive socialpsykiatri. Kommunen/stadsdelsförvaltningen beslutar hur detta ska organiseras. En fördel är om CKA-representanten har en ersättare som kan medverka vid eventuell
frånvaro, för att säkerställa att kommunen/stadsdelsförvaltningen är representerad vid möten.
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CKA-representanterna fungerar som kontakt mellan Forum Carpes samordningsgrupp och kommunerna/stadsdelsförvaltningarna. Uppdraget innebär också att vara en del i systemet för kunskapsstyrning och bidra med kunskapsspridning och vara dialogpart vid frågor som kommer via
det nationella SKR-nätverket för funktionshinderområdet.


Sprida information till relevanta verksamheter inom den egna kommunen eller stadsdelen. Exempelvis information om utbildningar, nätverksträffar och nya kunskapsstöd.



Vara länk vid inventeringar av kompetensutvecklingsbehov och dialogpart i strategiskt
viktiga frågor på området. Bidra med ett verksamhetsperspektiv kring utmaningar och behov - vara professionens röst.
Frågor kan behöva förberedas inför möten exempelvis inhämta och lyssna in andra verksamheter. Beställare, utförare inom socialpsykiatri och LSS-verksamheter. Frågorna kan
också behöva arbetas vidare med i den egna organisationen efter mötet.



Medverka till att sprida lärande exempel från utvecklingsarbeten för ett kollegialt lärande
och kunskapsutbyte.



Hålla kunskapen om Forum Carpe uppdaterad och förankrad i den egna kommunen/stadsdelsförvaltningen.

CKA-möten hålls 2-3 gånger per termin.
Representanter kan också bli tillfrågade att ingå i någon arbetsgrupp.
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