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Dnr 14/6519

Redovisning av prioritering av regionalt utvecklingsarbete 2015
1.

Medel som fördelas utifrån överenskommelsen för år 2015 om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten.

Län/del av län:

kommer under 2015 att fortsätta med redan påbörjat utvecklingsarbete inom nedanstående verksamhetsområden som påbörjats
inom ramen för överenskommelsen EBP/e-Hälsa (men inte Kunskap till Praktik som avslutades 2014) respektive Mest sjuka äldre
Fyll i aktuella fält.
Utvecklingsarbete (år då

Fortsätter ut-

Länets kontaktperson/utvecklingsledare eller

utvecklingsarbetet beslutades i

vecklingsarbetet

motsvarande samt e-post till denne

överenskommelse)

med 2015 års
medel?

Regionala utvecklingsledare inom
den sociala barn- och ungdomsvården (2011)

☐ Ja ☐ Nej

Förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och
beroendevården (2011)

☐ Ja ☐ Nej

Samverkan inom socialtjänsten, barn
och missbruk (2013)

☐ Ja ☐ Nej

Verksamhetsområdet stöd till
personer med funktionsnedsättning
(2013)

☐ Ja ☐ Nej

Utvecklingsledare/utvecklingsarbete
äldreområdet (2010)

☐ Ja ☐ Nej
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2. Fortsättning av regionalt utvecklingsarbete som påbörjats inom ramen för tidigare överenskommelser om stöd till EBP/e-Hälsa
eller mest sjuka äldre men som inte finansieras med medel från överenskommelsen för år 2015.
Län/del av län:

kommer under 2015 prioritera att fortsätta med redan påbörjat utvecklingsarbete med andra medel (exempelvis medel från tidigare
överenskommelser eller medel från kommuner/landsting) inom följande verksamhetsområde/utvecklingsområden som påbörjats
inom ramen för överenskommelsen EBP/e-Hälsa (men inte Kunskap till Praktik som avslutades 2014) respektive Mest sjuka äldre.
Fyll i aktuella fält
Utvecklingsarbete (år då ut-

Fortsätter ut-

Länets kontaktperson/utvecklingsledare eller

vecklingsarbetet beslutades i

vecklingsar-

motsvarande samt e-post till denne

överenskommelse)

betet 2015 med
andra medel?

Namn

e-post

Regionala utvecklingsledare inom ☐ Ja ☐ Nej
den sociala barn- och ungdomsvården (2011)
Förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och
beroendevården (2011)

☐ Ja ☐ Nej

Samverkan inom socialtjänsten, barn
och missbruk (2013)

☐ Ja ☐ Nej

Verksamhetsområdet stöd till
personer med funktionsnedsättning (2013)

☐ Ja ☐ Nej

Utvecklingsledare/utvecklingsarbete äldreområdet (2010)

☐ Ja ☐ Nej

e-Hälsa (2010)

☐ Ja ☐ Nej

Uppbyggnad av regionala sam☐ Ja ☐ Nej
verkans- och stödstrukturer (2010)
Regionalt stöd i analys och an☐ Ja ☐ Nej
vändning av ÖJ (2011)
Datum

Underskrift av chef för respektive regional stödstruktur:

Mål för arbetet

