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AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22  Reviderad 2014-09-30         Bilaga 1 

Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella riktlinjer, regionala vårdprogram samt 
specifika förbättrings- kvalitetsarbeten etc. 

UPPDRAG MÅL OMRÅDE AKTIVITET TIDSPLAN 

  Barn och 
familj 

  

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
missbruks- och beroendevården (2007) med 
stöd till lokal utveckling 

Genomförandeplan 2013 för 
missbruk- beroendevården 

Missbruk/ 
beroende 

 genomfört 2013-12-31 

Stödja implementering och utveckling av 
systematisk uppföljning i kommunerna 

Ökad måluppfyllelse av 
länsgemensamma mål inom UIV. 

UIV Processtöd; regional 
och lokalt 
 

Baslinjemätning 2013/ 14 
med stöd av länsdata samt 
uppföljningar 30/6 och 
31/12 2014 är genomförda 

Pågår 

  Ekonomiskt 
bistånd/ rehab 

  

  Funktions-
nedsättning 

  

  Brukarmedv   

Stöd till utvecklingsledarna RDa  Äldre Gemensamma möten Kontinuerligt 

 



2 

 

2 

Omvärldsbevakning 

Kontinuerlig bevakning av vad som händer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt inom välfärdsområdet. 

UPPDRAG MÅL OMRÅDE AKTIVITET TIDSPLAN 

 Sprida information i länet via 
hemsidan 

Samtliga  Kontinuerligt 

 Representanter från SUD deltar i 
nationella och internationella 
nätverk och konferenser 

Samtliga  När tillfälle ges 

Kompetensutveckling 

Högskolan tillhandahåller kompetensutveckling i form av; poänggivande kurser och program, seminarier, kompetensutvecklingsdagar, föreläsningar i realtid eller 
webbaserade. I avtalet ingår även kostnad för hyra av föreläsningslokal med möjlighet till streaming vid två tillfällen per år. 

UPPDRAG MÅL OMRÅDE AKTIVITET TIDSPLAN 

I samarbete med RDa medverka som arrangör 
vid föreläsning/utbildning/konferens. 

Halvdags föreläsning ”Barn i 
samhällsvård” 

Barn och 
familj 

 HT 2013 

Genomfört 

Heldagskonferens ”Familje-
interventioner i dysfunktionella 
familjer” 

 VT 2014 

Genomfört 

Bedriva kompetensutveckling på baskursnivå 
inom området missbruk- beroendevård. 

Utbildning genomförs våren 2015 Missbruk/ 
beroende 

Arbetsgrupp tillsatt med 
representanter från 
kommun och landsting 

Påbörjas VT 2014 

Förslag godkänt av 
chefsgrupp Region juni-
14. Genomförande vt 
2015 

Bedriva kompetensutveckling inom området 
missbruks- beroendevården 

Tre webbaseradeföreläsningar 
rörande AUDIT+E och DUDIT+E 

Sugsurfing, exponering, prevention 

Missbruk/ 
beroende 

 Klart 2014-04-01 

genomfört 2014-04-01 
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Utbildning inom våld i nära relationer Fristående kurs ”Mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer” 7,5 hp 

Öppna föreläsningar inom ramen 
för ovanstående kurs 

Våld i nära 
relationer 

 HT 2013 genomfört 

HT 2014 

 

 

Bedriva kompetensutveckling inom området 
försörjningsstöd. 

 

Två webbaserade föreläsningar 
inom området spelas in och läggs 
ut på SUDs hemsida 

 

Ekonomiskt 
bistånd/ rehab 

 

Grundläggande hand-
läggning av försörjnings-
stöds ärenden 

Genomfört 

Avslagsbeslut Genomfört 

Bedriva kompetensutveckling inom området 
hjälpmedel 

En webbaserad föreläsning om 
hjälpmedel vid kognitiva funktions-
hinder spelas in och läggs ut på 
SUDs hemsida. 

Funktions-
nedsättning 

 Genomfört 

Bedriva kompetensutveckling inom området 
lagstiftning 

Webbaserade föreläsningar inom 
SoL, OSL, HSL, FvL, LSS, LRV, LPT, 
LVM sekretess inom HSL,  spelas in 
och läggs ut på hemsidan 

Samtliga 
områden 

 Genomfört 

 

Samverkansutbildning Tillsatt arbetsgrupp med 
företrädare från 
kommun/landsting/Region Dalarna 
och HDa 

Samtliga 
områden 

1+1 heldagsutbildning 
under ledning av Bert 
Danermark vt 2015 

Pågår 

Seminarier Lokala seminarier öppna för alla 
som arbetar med äldre i 
kommunerna. 

Äldre Seminarier ”Natur och 
trädgård” 

VT 2013 genomfört 

 

Seminarier ”Existentiella 
frågor i äldrevården” 

HT 2013 genomfört 

Workshop ”Våld mot 
äldre” 

VT 2014 genomfört 
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Ämne ännu inte bestämt HT 2014 

Utbildning i äldre och läkemedel   genomfört  

Seminarium om arbetsmodellen Äldres Behov 
i Centrum (ÄBIC) och 
bedömningsinstrumentet Behov av Stöd 
(BAS). 

Erbjuda fördjupad kunskap inom 
ÄBIC och BAS i första hand till 
biståndshandläggare, enhetschefer 
och verksamhetschefer inom den 
kommunala äldreomsorgen.  

 Halvdagsseminarium. VT 2014 genomfört 

 

Metodutveckling 

Högskolan tillhandahåller metodutveckling i form av; poänggivande/ej poänggivande kurser, metodkurser, metodstöd, kompetensutvecklingsdagar, föreläsningar 
i realtid eller webbaserade. 

UPPDRAG MÅL OMRÅDE AKTIVITET TIDSPLAN 

  Barn och 
familj 

  

Utbildning och stöd inom följande metoder: 
ASI, ADAD, Haschavgiftningsprogrammet 
(HAP), Återfallsprevention med KBT inriktning 
(ÅP) 

Metodkurser; ASI, ADAD, HAP ges 
årligen med kompetensutvecklings-
dagar 2 ggr/år och metod. 
arrangeras ht 2013 och ht 2014 

Missbruk/ 
beroende 

Utbildning och 
kompetensutvecklings-
dagar 

Årligen 

Pågår 

Fristående kurs återfallsprevention 
med KBT inriktning 15 hp 

 HT 2013 genomfört 

HT 2014 startas ej 

Metodutveckling för riskbedömning inom 
socialtjänsten 

Utbildning och metodstöd erbjuds 
för ett riskbedömningsinstrument 
inom socialtjänsten: Sara och 
Fredag 

Våld i nära 
relationer 

Utbildning inom 
respektive metod 
 

Genomförd 
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Stöd för utveckling av metoden FIA (Fler i 
arbete) inom försörjningsstöd 

Utbildning och metodstöd erbjuds 
de kommuner som önskar 
implementera/utveckla metoden 

Ekonomiskt 
bistånd/ rehab 

Metodutbildning Pågår 

  Funktions-
nedsättning 

  

Ökat brukarinflytande  En referensgrupp med företrädare 
från profession och brukarorgani-
sationer har bildats 

Tre brukarrevisioner, en inom res-
pektive område; äldre, missbruk- 
beroende och psykiatri under 2013 
har genomförts 

20-30 brukarrevisorer har utbildats 

Brukarmedver
kan 

Genomföra tre brukar-
styrda brukarrevisioner 
inom verksamheter rikta-
de till äldre, missbruks- 
och beroendevården 
samt människor med psy-
kisk funktionsnedsättning 

Projektplan 
brukarmedverkan 
antaget 2013-11-22 SUD 
rådsmötet 

Samverkan ska ske med 
högskolans erfarenhets-
panel och Borlänge bru-
karråd 

HT 2013-2014  

Tre brukarrevisioner 
genomförda. 

2 utbildningsomgångar 
för brukarrevisorer (14+7) 
genomförda 

2 revisioner: VIVA Falun 
och ett säbo pågår 

Förslag till långsiktighet 
inom området kommer 
att presenteras och 
diskuteras på SUD-rådet 
21 november. 

 

 

Fortsatt arbete i KKHS***  Äldre  Pågår 

 MI (motiverande samtal), 7,5 hp Alla områden  Ht 2013 genomfört 

HT 2014 pågår 

 MI, kortkurs Alla områden  HT 2013 genomfört 

HT 2014 pågår 

 KBT Grundkurs 7,5 hp Alla områden  Ht 2014 pågår 

 Vård- och stödsamordning, 7,5 hp  Psykiatri Evidensbaserade psyko- Ht 2013 genomfört 
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 sociala insatser 25%* Ht 2014 ej startat 

 Vård och stödsamordning, 30 hp  Psykiatri Att arbeta som vård- och 
stödsamordnare 25%* 

HT 2013 genomfört 

 

Utredningsuppdrag 

xx 

UPPDRAG MÅL OMRÅDE AKTIVITET TIDSPLAN 

  Barn och 
familj 

  

  Missbruk/ 
beroende 

  

  UIV   

  Ekonomiskt 
bistånd/ rehab 

  

  Funktions-
nedsättning 

  

  Brukare   

Utvärdering av kommunaliserad hemsjuk-
vård** 

 Äldre Planering 2013 genomfört 

Utvärdering 2014 pågår avslutas 
2014-12-31 

Genomlysning av kundtid/effektivitet i 
hemtjänst 

  VT 2014 pågår avslutas 
2014-12-31 

Analys av brytpunkt för effektivitet hemtjänst 
kontra säbo 

  VT 2014 genomfört 
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Äldre – information E-hälsa  Kartlägga kunskapsläget Genomfört 

 

Forskning 

Forskning utgör en viktig del i utveckling av ny kunskap liksom medverkan i nätverk och nationella och internationella konferenser. Information om ny relevant 
forskning läggs ut på hemsidan. 

UPPDRAG MÅL OMRÅDE AKTIVITET TIDSPLAN 

  Barn och 
familj 

  

  Missbruk/ 
beroende 

  

  UIV   

  Ekonomiskt 
bistånd/ rehab 

  

  Funktions-
nedsättning 

  

  Brukare   

  Äldre   
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Informationsspridning 

Externt: främst via SUD råd, SUD-AU och SUDs hemsida samt i samverkan med kommunerna, landstinget och Region Dalarna. 

Internt: information om SUDs verksamhet på Högskolan om SUDs verksamhet ska tydliggöras i form av presentationer på befintliga möten. 

UPPDRAG MÅL OMRÅDE AKTIVITET TIDSPLAN 

Delta i nätverk  Alla områden   

Aktivt arbete med hemsida    

SUD presentera egna utvecklingsarbeten på 
FoU-marknaden 

   

Reklam för SUD-verksamheten på FoU-
marknaden 

   

Kommunerna och landstingets verksamheter 
uppmuntras att ge förslag till uppsatsämnen 
utifrån sitt behov av ökad kunskap inom 
välfärdsområdet. Förslagen samlas sedan i 
högskolans uppsatsbank. 

Studentuppsatser som har gjorts 
på uppdrag av kommunerna/lands-
tinget ska finnas tillgängliga på 
hemsidan. 

  

* Uppdragsutbildning 

** Externt uppdrag 

*** Ersättning för VFU 


