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Bakgrund
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan 2010 slutit årliga överenskommelser med
staten i syfte att främja en evidensbaserad praktik (EBP) för god kvalitet inom socialtjänsten.
Under 2013 utvidgades arbetet till att omfatta verksamhetsområdet stöd till personer med
funktionsnedsättning. Tre prioriterade områden trädde fram, efter att SKL genomfört en
kartläggning kring utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning.
De tre prioriterade områdena; förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med
funktionsnedsättning, förstärkt brukarmedverkan samt initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning. En nationell samordnare på SKL ansvarade under 2013-2015 för satsningens genomförande och ledde det nationella nätverk som bildades.
Satsningen genomfördes främst på läns-/ delregional nivå, utvecklingsledare anställdes för att
samordna och genomföra olika insatser. Intentionen var att satsningen skulle pågå under
minst fyra år för att bidra till ett långsiktigt utvecklingsarbete, men beslut ändrades vilket innebar att den nationella satsningen upphörde vid årsskiftet 2015/2016. Forum Carpe har genom sparade medel kunnat arbeta vidare med arbetet för att främja en evidensbaserad praktik (EBP) med samma övergripande inriktning och mål, som tidigare, under hela 2016.

Uppdrag
Årsskiftet 2016/2017 var Forum Carpes utgående saldo för satsningen 430 488 kr och Forum Carpe fick i uppdrag av, StorSthlm, att använda resterande medel från EBP-satsningen till
kompetenshöjande satsningar för personal inom funktionsnedsättningsområdet, se bilaga 1
”Möte mellan Forum Carpe och KSL”.
Kommunerna i Stockholms län föreslog att Forum Carpes resterande medel från EBP-satsningen skulle riktas mot personal som arbetar med hälso- och sjukvårdsinsatser i LSS-verksamheter, se bilaga 2 ”Hälso- och sjukvårdsinsatser i LSS-verksamheter”. I bilagan finns en lista på
områden där det finns behov av kompetenshöjande insatser.
StorSthlm gav Forum Carpe ansvar att planera över vilka kompetenshöjande insatser som
skulle genomföras utifrån den behovsinventering som genomfördes av Forum Carpe i början
av 2017, tillsammans med de identifierade behov som identifierats av HSL-verksamheter.

Redovisning
De kvarstående medlen har används till kompetensutvecklingsinsatser som finns sammanställda samt till lön för en visstidsanställd projektledare på heltid under tre månader. Detta
för att möjliggöra planering, administration och genomförande och efterarbete av kompetensutvecklingsinsatserna.
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Överenskommelse kvarstående medel EBP 2017
Ekonomiredovisning

Intäkter
Kvarstående medel från 2016

2017
430 488,80

Summa

430 488,80

Kostnader
Personalkostnader
Aktiviteter (inkl. lokaler, seminarier, konf., utb., resor, logi)
Administration
Externa konsulter
Utvärdering
Övrigt

2017
67 609, 32
326 405,14
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66 133,16
314,23

Summa

434 545,85

Utgående saldo 2017

4057,05

Bilaga 1
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Bilaga 2
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Hälso- och sjukvårdsinsatser i LSS-verksamheter
2013 fick Forum Carpe i uppdrag av kommunerna i Stockholms län (via KSL) att arbeta med
SKLs satsning kring evidensbaserad praktik (EBP). För Forum Carpes del var inriktningen
stöd till personer med funktionsnedsättning. Forum Carpe har totalt erhållit 3 540 000 kr i
EBP-satsningen. Forum Carpes utgående saldo för satsningen 2016 var 430 488 kr. Medlen
bör även fortsättningsvis användas till satsningar inom EBP-området.
1 oktober 2015 överfördes ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSSverksamheterna bostad med särskild service och daglig verksamhet från landstinget till kommunerna i Stockholms län. Under verksamheternas första år har mycket tid lagts ner på att
forma arbetsgrupper, ta fram verksamhetsbeskrivningar och arbeta upp fungerande rutiner.
Verksamheterna är nu redo att ta nästa steg med fokus på kvalitetsutveckling.
Kommunerna i Stockholms län föreslår att Forum Carpes resterande medel från EBP-satsningen riktas mot personal som arbetar med hälso- och sjukvårdsinsatser i LSS-verksamheter.
Behov av kompetensutveckling finns inom följande områden:
-

Kunskap om lagar, LSS i förhållande till SoL och HSL
Specifik kunskap kring funktionsnedsättningar så som autism och utvecklingsstörning
Bemötande och utåtagerande beteende
Förebyggande hälsoarbete för målgruppen (som ett led i en jämlik vård)
Smärtproblematik hos personer med utvecklingsstörning (hur kan det t.ex. uttryckas)
Utvecklingsstörning och sexualitet
Kvinnosjukdomar, vikten av att ta del av den service som erbjuds alla i samhället så
som exempelvis mammografi. Även kunskap om klimakteriet och hur man pratar
kring det efterfrågas.
Demens, hur upptäcka om det kommer tidigt och inte hänvisa till att det har med eventuell utvecklingsstörning att göra.

Mellan 130 och 150 personer arbetar i länets kommuner med hälso- och sjukvårdsinsatser i
LSS-verksamheter. En riktad kompetenssatsning mot den här personalgruppen skulle öka
kvaliteten på insatserna samt möjliggöra utbyte och nätverkande mellan de olika verksamheterna. Viktigt att tänka på vid en eventuell satsning är att utbildningen ges i form av halvdagar
och på eftermiddagarna då många i personalgruppen är involverade i medicinhantering på förmiddagarna.
Forum Carpe har en väl uppbyggd struktur för genomförande av kompetenssatsningar och
skulle med fördel kunna leda och genomföra önskad satsning.
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