Fakta LOKE-modellen
LOKE – lokal evidens, är en
modell för uppföljning som
arbetats fram av FoU- enheten
UFFE i Umeå och som används
i flera kommuner i landet.
Modellen ger möjlighet att
följa upp de målgrupper som
erbjuds insatser i form av stöd
och/eller behandling och att
beskriva utfall av insatser på
både individ- och gruppnivå.
Utgångspunkten i Loke är att
evidens skapas lokalt och själva
kärnan med den lokala uppföljningen är att den ska spegla
de lokala förutsättningarna i
kommunen. Den lokala uppföljningen innebär även att kontinuerligt och systematiskt följa
upp alla insatser som klienter/
brukare erbjuds oberoende om
de är evidensbaserade eller inte.
LOKE-modellen har fokus på
verksamhetsutveckling och kan
ge en systematik till verksamheter som redan använder olika
verktyg för uppföljning, som
exempelvis enkäter, ORS/SRS
eller skattningsskalor.
Anmälan via:
https://goo.gl/forms/ou8ErUyAKe3zK6Gf2
Antalet verksamheter som kan
delta är begränsat.
Sista datum för anmälan är
måndag den 5 september.

Inbjudan
I höst erbjuder FoU Välfärd ännu en gång LOKE-verkstäder där verksamheter inom
socaltjänstens område får möjligheten att under handledning och genom erfarenhetsutbyte komma igång med LOKE som modell för systematisk uppföljning.
Vi kommer att under fyra tillfällen arbeta med två parallella spår i verkstäderna. I det
första spåret går vi tematiskt igenom LOKE som modell och får det exemplifierat av
inbjudna föreläsare. I det andra spåret arbetar vi tillsammans praktiskt med den egna
verksamheten som utgångspunkt. Målsättningen är att deltagarna, förutom en fördjupad
kunskap i systematisk uppföljning och LOKE som modell, också skall komma igång med
konkret uppföljning av den egna verksamheten.
Verkstädernas fyra halvdagsträffar genomförs på lämplig ort utifrån anmälda deltagare.
En lösning med videokonferens för några av tillfällena kan ordnas om önskemål finns.
Välkommen att anmäla två personer per verksamhet, varav en bör ha arbetsledande
funktion (chef). Deltagande kommer att innebära ett visst egenarbete mellan träffarna.

Program (föreslagna datum)
Tisdag 19 september
Träff: Vad är lokal uppföljning och LOKE och hur hänger det ihop med allt vi redan gör?
- Introduktion till modellen och koppling till kommunens ledningssystem

Tisdag 17 oktober
Träff: Vad gör vi egentligen?
- Jobba med verksamhetsidé

Tisdag 7 november
Träff: Vad ska vi mäta?
- Dokumentation och mätverktyg

Tisdag 28 november
Träff: Vad gör vi med resultatet och hur får vi ett hållbart arbete framåt?
- Analys och återkoppling av resultat för verksamhetsutveckling

Frågor kan mailas till:
daniel.ornberg@
regionvasterbotten.se

FoU Välfärd

