Strategi och handlingsplan för
Jämtland 2014-2015
Utveckling av evidensbaserad praktik inom området
personer med funktionsnedsättning.

Utvecklingsområden
Förstärkt inflytande och delaktighet för barn och unga
Förstärkt brukarmedverkan
LSS prioriterad målgrupp

Ledningsgrupp :
Fredrik Sillerström, LSS-chef Åre
Marie Lindgren, LSS-handläggare, Krokom
Marlene Arvidsson, socionom Barn och Ungdomshabiliteringen ,JLL
Jörgen Leding, Handläggare Vård o Omsorgsnämnden, Östersund
Anna-Maria Sundström, Verksamhetsutvecklare Östersunds, kommun
Suzanne Göransson, forskningsassistent FoU-Jämt

Grundläggande mål
•
•

•
•

Att stärka barn och ungas inflytande och delaktighet genom att säkerställa
rutiner där barns åsikter beaktas.
Att ge stöd till barn och unga att utrycka sina åsikter genom alternativa
kommunikationsformer.
Att förstärka brukarens inflytande, självbestämmande och makt över det
egna livet.
Att brukaren erbjuds stöd att kunna utöva denna rättighet.
artikel 12
artikel 7:3

Barnkonventionen
Funktionshinderkonventionen

Förbättringsområden
• Styrdokument och policy som säkerställer att barn och brukaren
kommer till tals i utredning, beslut och uppföljning av insats.
Genomförandeplaner och individuella planer som säkerställer
brukarens inflytande.
• Kompetens hos chefer och personal : LSS-Chefsnätverk,
utbildning och kunskap om evidensbaserad praktik, neuropsykiatri
och allmänt inom området funktionsnedsättning.
• Kommunikation. Alternativ kommunikation och metoder för samtal.
Lättläst och klarspråk. En förutsättning för att kunna utöva
inflytande.

Hur går vi till väga - ledningsgruppens förslag .
•

Uppstart : Konferensdag om den nationella EBP-satsningen .FoU-Jämt redogör för innehållet i
Evidensbaserad praktik. Goda exempel från länet presenteras o sprids. Kompetensfrågan i
nationellt perspektiv yrkeskrav och titulatur presenteras.

•

EBP-cirklar leds av FoU-Jämt som åker ut till länets LSS- verksamheter. Om lärande arbetsplatser
där förbättringsarbete och kompetensutveckling är i fokus.
Viktigt att möjligheter ges från verksamhetsledning.

•

Bilda ett LSS-chefsnätverk i länet. Utveckla LSS-området , samarbete kring brukarinflytande
korttids ,elevhem kompetensfrågor , dra lärdom av varandra.

•

Referensgrupp – FUB,RBU, Attention , Asperger o Autism föreningen. 2 möten/ termin.

•

Bildande av arbetsgrupp vid Barn och Ungdomshabiliteringen kring barn o ungas inflytande o
delaktighet.

.

LSS-handläggarnätverket erbjuds Västernorrlandsmodellen .Barnets erfarenheter och synpunkter
används för att utveckla verksamheten.

Hur går vi tillväga - ledningsgruppens förslag.
•

”Delaktighetsmodellen” - En Inspirationsdag genomförd.
Eventuell samordning av vägledarutbildning. FUB-projekt i Bergs kommun följs.

•

Medverkan i Nationella kompetensrådet.
Yrkes- titel-frågor inom LSS-verksamheten sprids i länet och riktad YH-utbildning
eftersträvas regionalt.

•

Dialogmöten av författaren EB Persson, erbjuds LSS-boenden i länet utifrån FoURapporten : ”Makt och självbestämmande för personer i LSS-bostäder i Jämtland.”
Brukar-, intresseföreningar- och personalintervjuer från fyra kommuner i länet .

•

Kompetenshöjande insats kring alternativ kommunikation erbjuds LSS-verksamheter i
länet. Förläggs även utanför Östersund.

Ett långsiktigt kvalitetsarbete

• En följeforskare från FoU-Jämt följer utvecklingsarbetet genom
enkät om EBP i LSS-verksamheter. Främst till enhetschefer.
• Utvecklingsledaren förankrar EBP-satsningen och handlingsplanen i
de kommunala nämnderna.
• Regional utvecklingsgrupp bildad

