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Tema: Nødvendig viden
Indsatsområde: Kompetenceudvikling og udvikling af specialviden
Handleplan

1-A

1-B

Der skal udarbejdes en overordnet rekrutteringsog kompetenceudviklingsstrategi på tværs af specialområderne.
Specialområderne skal lokalt udarbejde kompetenceudviklingsstrategier som ramme for arbejdet
med kompetenceudvikling og arbejdet med de individuelle kompetenceudviklingsplaner.

1-C

Alle nye medarbejdere skal gennem et fastlagt introduktionsforløb med faste komponenter.

1-D

E-læring skal implementeres og anvendes målrettet i forbindelse med kompetenceudvikling og vedligeholdelse af kompetencer.

Status

Tidsplan

Bemærkninger

I gang

Afsluttes primo 2015

Arbejdsgruppe nedsat af OL og HMU

Afventer den overordnede rekrutterings- og kompetenceudviklingsstrategi

Holder tidsplanen
Igangsættes 1. halvår 2015
Holder tidsplanen

Afventer den overordnede rekrutterings- og kompetenceudviklingsstrategi

Igangsættes 1. halvår 2015
Holder tidsplanen

I gang

Løbende udviklingspunkt

Status på OL i december 2014

Holder tidsplanen

Side 1

Indsatsområde: Praksisnær forskning
Handleplan

2-A

2-B

2-C

2-D

2-E

Der skal udarbejdes en overordnet social forskningsstrategi, som fastlægger rammerne for fokuseret metodeudvikling og praksisnær forskning i
specialområderne.

Status

Tidsplan

Bemærkninger

Afsluttet

Afsluttet juni 2014

Arbejdsgruppe nedsat af OL

Holder tidsplanen

Der skal søges om eksterne midler til gennemførel- Afventer udmøntning af strategi for
se af praksisnære forskningsprojekter på priorite- forskning og udvikling
rede områder.
Arbejdet med at udvikle forskningsprojekter, fund- Afventer udmøntning af strategi for
forskning og udvikling
raising med mere i specialområderne skal understøttes af en tværgående støttefunktion.
Afventer udmøntning af strategi for
Der skal etableres nye udviklings- og forskningsforskning og udvikling
projekter i samarbejde med eksterne parter eks.
Metodecentret eller relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Igangsættes 2. halvår 2014

Afventer udmøntning af strategi for
Forskningskompetencerne i specialområderne skal forskning og udvikling
styrkes, og der skal arbejdes på at etablere stillinger for Ph.d. studerende.

Igangsættes 2. halvår 2014

Holder tidsplanen
Igangsættes 2. halvår 2014
Holder tidsplanen
Igangsættes 2. halvår 2014
Holder tidsplanen

Holder tidsplanen

Side 2

Innovation og anvendelse af ny teknologi
Handleplan

3-A

Der skal holdes innovationscamps, som tager fat
på udfordringer, der præger det sociale område
for at komme med nye løsninger i samarbejde
med centrale samarbejdsparter.

3-B

Innovationsmetoder skal udbredes til alle specialområder.

3-C

Der skal igangsættes innovationsprojekter til afprøvning af nye løsninger, og søges eksterne
midler hertil.

3-D

Specialområderne skal iværksætte projekter indenfor bygningsmæssig indretning, intelligente
hjælpemidler og digitale løsninger, med henblik
på effektivisering og optimering af kvaliteten.

3-E

Der skal udarbejdes samarbejdsaftaler med
kommuner omkring udvikling og erfaringsudveksling vedrørende ny teknologi.

3-F

Alle specialområder skal anvende videokonference. Blandt andet ved at tilbyde samtlige samarbejdspartnere at holde møder som videokonferencer.

Status

Tidsplan

Bemærkninger

I gang

Igangsættes 2. halvår 2014

Forankret i innovationsteamet

Afrapportering udsat til 1.
kvartal 2015
Afventer

Igangsættes 1. halvår 2015
Udsat

Afventer

Igangsættes 1. halvår 2015
Udsat

I gang

Løbende udviklingspunkt

I gang

Løbende udviklingspunkt

Afsluttet

Afsluttet 1. halvår 2014
Holder tidsplanen

Det er aftalt i implementeringsplanen, at der planlægges et fælles afsæt på OL på baggrund af innovationscampen.
Det er aftalt i implementeringsplanen, at der planlægges et fælles afsæt på OL på baggrund af innovationscampen.

Der er indgået samarbejdsaftaler
med Aarhus og Randers kommuner.
Der er ved at blive udarbejdet samarbejdsaftaler med Viborg og Horsens kommuner
Teknologicentret har gennemført
undervisning. Handleplanen er nu et
løbende udviklingspunkt for specialområderne

Side 3

Indsatsområde: Dokumentation af indsats og resultater
Handleplan

4-A

4-B

Tidsplan

Bemærkninger

Der skal implementeres fælles redskaber til funkti- I gang
onsvurdering og dokumentation af resultater i alle
specialområder.
I gang
Alle specialområder skal iværksætte projekter med
systematisk dokumentation, som kan give ny viden
om metoder eller konkrete indsatser, der virker i
det faglige arbejde med borgeren.

Afsluttes 1. halvår 2015

Arbejdsgruppe nedsat af OL

Afslutning uafklaret

I gang

Afsluttes 2. halvår 2014

Indgår i opfølgningen på strategi for
forskning og udvikling – samt i forbindelse med arbejdet i idegruppen
til fremme af viden- og evidenskultur
Der gennemføres en selvevaluering
jf. kravene i Dansk Kvalitetsmodel
på socialområdet samt i Social Tilsyns kvalitetsmodel

I gang

Afsluttes 1. halvår 2015

Afventer

Holder tidsplanen
Afsluttes 2. halvår 2014

4-C

Der skal udarbejdes en plan for dokumentation af
kvalitetsoplysninger, der sikrer en systematisk opfølgning og opsamling på kravene i såvel tilsynsreformen som Dansk kvalitetsmodel på socialområdet.

4-D

Opgaven med et fælles socialt it-klientsystem skal
udbydes.

4-E

Et fælles dokumenthåndteringssystem, svarende
til e-Dok, skal implementeres på det regionale socialområde.

Status

Side 4

Øvrige prioriterede handleplaner

Handleplan

Status

Tidsplan

Bemærkninger

I gang

2. halvår 2014

Arbejdsgruppe nedsat af OL

I gang

Afrapportering til OL udsat
til ultimo 2014
Løbende udviklingspunkt

Idegruppe for fremme af viden- og evidenskultur

11B

11C

11-E

Specialområderne skal aktivt arbejde med kost og
motion i hverdagen med henblik på at støtte borgerne i sunde vaner og livsstilsomlægning.

I gang
Specialområderne skal arbejde forbyggende med
rygning, alkohol og rusmidler og have klare politikker for borgernes brug af disse i tilbuddene.
I gang
Effekt og bivirkninger af medicin skal følges særlig
tæt for borgere med en medicinsk risikoprofil.

Der skal i hvert af specialområderne etableres et
bruger- og/eller pårørenderåd

Løbende udviklingspunkt

Opsamling på OL møde 2. halvår
2014 mhp evt iværksættelse af fælles initiativer

1. halvår 2015

Arbejdsgruppe nedsat af OL

Holder tidsplanen
I gang

7-D

Opsamling på OL møde 2. halvår
2014 mhp evt. iværksættelse af fælles initiativer

1. halvår 2015
Holder tidsplanen

Administrationen er ved at udarbejde retningslinjer med henblik på
fælles afsæt for etablering af bruger- og pårørenderåd i 2015

Side 5

