KUR-kunskapsutvecklingsråd Region Gotland
Uppdragsbeskrivning

Organisation:
De regionala stödstrukturerna fungerar som ett praktiskt verksamhetsstöd för evidensbaserad
praktik (EBP) inom socialtjänsten och (EBM och EBO) inom närliggande hälso- och sjukvård och
som en dialogpartner mellan regional och nationell nivå. En evidensbaserad praktik är ett
förhållningssätt för ett ständigt och systematiskt lärande som bygger på bästa tillgängliga
vetenskapliga kunskap, brukarens kunskap och önskemål och professionens expertis. Det
övergripande målet med evidensbaserad praktik är att brukarna ska få ta del av insatser som bygger
på bästa tillgängliga kunskap.
Den regionala stödstrukturen ska bl a arbeta med att;
•

implementera EBP inom socialtjänsten och angränsande områden inom hälso- och sjukvård

•

få till stånd praktiknära forskning som kan omsättas till förbättring av verksamheter

•

få till stånd effektutvärderingar och jämförande studier

•

få till stånd regionalt samordnade utbildningar

•

långsiktigt försörja socialtjänsten och angränsande områden inom hälso- och sjukvård
med ett praktiskt verksamhetsstöd för kontinuerlig kunskapsutveckling

•

ge underlag till huvudmännens politiska prioriteringar och strategier inom socialtjänstens
verksamhetsområde och närliggande hälso- och sjukvård

KUR ska vara en del av den regionala stödstrukturen för kunskapsutveckling (se bilaga).
Deltagare i KUR ska representera olika verksamhetsområden inom socialtjänsten, hälso- och sjukvård
samt folkhälsa. KUR ska ledas av regionens plattformsledare för kunskapsutveckling.

Syfte:
KUR ska genom att vara ett forum för strategiskt övergripande kunskapsutveckling inom socialtjänst
och närliggande hälso- och sjukvård skapa förutsättningar för utvecklandet av en evidensbaserad
praktik.

Uppdrag VAD och HUR:
Kur ska:
•

hålla sig informerad om och sprida ny nationell kunskap inom kunskapsutvecklingsområdet
genom att;
- Deltagarna i KUR har ett ansvar för att sköta sin egen omvärldsbevakning och föra förslag
till KUR. Var och en gör en beskrivning hur man arbetar med omvärldsbevakning och
delger de andra det i KUR.
- Deltagarna i KUR har uppdrag att sprida informationen från KUR till sina respektive
verksamheter.

•

utgöra en länk mellan den nationella systematiserade kunskapen och det regionala och
lokala förbättringsarbetet genom att;
- Representera Region Gotland i nationella nätverk inom kompetensområdet

•

fånga upp utvecklings- och förbättringsområden inom verksamheterna och lyfta fram och
sprida goda exempel genom att;
- Deltagarna i KUR har uppdrag att aktivt hämta in/fånga upp behov av utveckling och
goda exempel från sina respektive verksamheter. Detta kräver i sin tur att
enhetscheferna aktivt efterfrågar och informerar om sina goda exempel och behov. Till
KUR ska lyftas behov och goda exempel som rör evidensbaserad praktik.
- KUR utarbetar förslag till vad man vill lyfta till FoU och lämnar förslag till styrgruppen för
beslut.

•

vara ett stöd för verksamheter att utveckla sitt arbete med EBP genom att;
- Sprida goda exempel
- Ta fram förslag till en årlig plan för utbildnings- och seminariedagar
- Besluta om vad kunskapsportalen ska uppdateras med

•

stimulera verksamheter att genomföra effektutvärderingar genom att;
-

•

Identifiera vilka förbättringar – förändringar som effektutvärderingar bör göras på. KUR
föreslår – styrgruppen beslutar.

bygga och stödja system och strukturer för kunskapsspridning genom att;
-

Utveckla befintliga stödstrukturer och uppmärksamma nya och förändrade behov.

Underlag skickas till AW senast 7 dagar innan KUR-möte.

