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1 Innledning
Strategiplan for Senter for omsorgsforskning-Sør (SOF-Sør)for perioden 2015-2018 skal gi
retning for senterets virksomhet. Som grunnlag for strategiplanen ligger senterets sentrale
føringer og prioriteringer gitt i offentlige styringsdokumenter og felles nasjonale mandat for
Senter for omsorgsforskning.
Det overordnede mandat for SOF er å styrke praksisnær forskning og utvikling og drive
kunnskapsformidling overfor praksisfeltet i kommunehelsetjenesten. Dette arbeidet skal
foregå i nært samarbeid med utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester i regionen.
Utviklingssentrene skal utgjøre et naturlig bindeledd mellom regionens kommuner og
senteret.
Nasjonale føringer for satsingen på SOF og for kunnskapsutvikling og innovasjonsarbeid
knyttet til kommunesektoren er beskrevet i en rekke offentlige dokumenter. De mest sentrale i
denne sammenheng er:
 HelseOmsorg21. Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Nasjonal forsknings- og
innovasjonsstrategi for helse og omsorg. Rapport 2014. (Helse- og
omsorgsdepartementet)
 St.meld.nr. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg. (Helse- og omsorgsdepartementet)
 NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg.
 St.meld.nr. 18 (2012-2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter.
Kunnskapsdepartementet)

2 Strategisk profil for Senter for omsorgsforskning - Sør
Strategisk profil for SOF – Sør tar utgangspunkt i følgende tre hovedområder: Samhandling og
samarbeid, Organisering og innovasjon i omsorgstjenestene og Pasienter og brukere av helse- og
omsorgstjenester i kommunene. Det utvikles kunnskap knyttet til samfunnsnivå, kulturnivå og
personnivå.

2.1

Samhandling og samarbeid

Samarbeid om forsknings- og utviklingsprosjekter regionalt, nasjonalt og internasjonalt er et
av de viktigste satsningsområdene for senterets virksomhet framover. Dette inkluderer også
samarbeid mellom institusjonene knyttet til senteret (UiA og HiT). Dette omfatter å:




videreføre eksisterende samarbeidsavtaler med utviklingssentrene og
omsorgsforskningskommunene i regionen, og igangsette prosjekter i nært samarbeid
med disse og ut fra deres behov for bistand
videreføre eksisterende kontakt og samarbeid med organisasjoner og etater regionalt
og nasjonalt,( eksempelvis KS, Fylkesmennene og frivillige organisasjoner,)
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videreføre eksisterende og etablere nye internasjonale, nasjonale og regionale
forskningsnettverk
samarbeide nært med Senter for eHelse og omsorgsteknologi ved UiA i etablering og
gjennomføring av prosjekter som har felles faglig fokus
videreføre og styrke eksisterende, og etablere nye, forskningsgrupper
inkludere aktuelle brukergrupper som pasienter/brukere, pårørende, frivillige og
brukerorganisasjoner i prosjekter. Dette skal skje i nært samarbeid med kommunene
og utviklingssentrene

3 Organisering og innovasjon i omsorgstjenestene
I planperioden skal SOF- Sør ha fokus på innovasjon i omsorgssektoren for å møte framtidens
omsorgsutfordringer. Dette omfatter å:









ha fokus på kommunal planlegging og samhandling. Bidra til innovative og
kostnadseffektive løsninger i kommunen som er i samsvar med offentlige føringer, og
som ivaretar pasientsikkerhet, tjenestekvalitet og brukerinteresser
bidra til utvikling av nye omsorgsformer i tett samarbeid med regionens kommuner,
USHTer og spesialisthelsetjenesten
bidra til et kunnskapsløft og økt kompetanse i regionens kommuner og USHT
støtte og styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid innenfor
omsorgssektoren
bistå kommunene i utvikling og implementering av kunnskapsbasert praksis
inkludere studenter på alle nivåer (bachelor, master/videreutdanning og PhD) i
aktuelle forskningsprosjekter i omsorgssektoren i kommunene
søke om tildeling/etablering av nye stipendiatstillinger og post doc stillinger

4 Pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenester i kommunene
SOF- Sør skal ha fokus på utfordringer knyttet til ulike pasient- og brukergrupper i kommunal
helse- og omsorgssektor i samsvar med føringer gitt i offentlige styringsdokumenter. Dette
omfatter å:






fokusere på gode og trygge pasientforløp og overgangsfaser i hele tjenestekjeden
fokusere på brukermedvirkning og -involvering
fokusere på grupper som er spesielt utsatte for sosial isolasjon og ensomhet, som er
psykisk syke og/eller har rusproblemer, og grupper som har minoritetsbakgrunn
fokusere på utfordringer i den enkeltes dagligliv, og hvordan tilrettelegge for en god
hverdag
fokusere på den enkeltes egenomsorg og ressurser og hvordan disse kan styrkes og
anvendes
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fokusere på nettverksressurser, herunder familie, pårørende, og hvordan ivareta,
styrke, anvende disse. Dette inkluderer også frivillighetsarbeid i omsorgssektoren i
kommunene

Formidling

Senter for omsorgsforskning-Sør hadde i forrige planperiode høy aktivitet i forhold til ulike
typer publisering og annen formidling. Det er et mål at mengden av ulike typer formidling
øker betraktelig i planperioden 2015-2018. Dette innebærer å:






ha en årlig økning i antall vitenskapelige publikasjoner
ha en årlig økning i populærvitenskapelige publikasjoner og publikasjon av rapporter i
senterets rapportserie
være aktive og synlige gjennom senterets hjemmeside (www.omsorgsor.no), bidrag i
media, foredrag og presentasjoner på ulike typer konferanser
formidle ny kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsprosjekter til
praksisfeltet
bidra til at nyetablert «Tidsskrift for omsorgsforskning» blir gjort kjent, lest og
anvendt som en naturlig formidlingskanal for forskning og utvikling i kommunal
sektor

 etablere og anvende Omsorgsbiblioteket som en viktig kanal for å utvikle, samle,
håndtere og formidle kunnskap.
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