
FoU Nordost bjuder in till

Workshopserie om individbaserad 
systematisk uppföljning

Datum och tid:  7 feb 13.00–16.30 / 21 feb 13.00–16.30 / 16 mars 13.00–16.30 / 16 maj 13.00–
16.30 / 8 juni 13.00–16.00.

Plats: Konferenslokal  Tranholmen, Mötesparken, Entré Danderyds kommun plan 4 (mellan 
Må bra Hälsa och Apoteket) i Mörby Centrum.

Anmäl dig här senast 2 december>>

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är en viktig del i arbetet för en 
kunskapsbaserad praktik. Genom ISU kan man beskriva och mäta arbetet med 
enskilda brukare samt sammanställa resultatet på gruppnivå. Även om uppföljning är 
centralt för att utveckla och förbättra kvaliteten inom socialtjänstens verksamheter, 
är det ofta en utmaning att få till i praktiken. 

Under vårterminen 2023 arrangerar FoU Nordost en workshopserie i individbaserad 
systematisk uppföljning. Workshopserien bygger på Socialstyrelsens webbutbildning med 
tillhörande fördjupning. Det övergripande syftet är 1) att skapa fördjupad förståelse för 
systematisk uppföljning och 2) att verksamheterna i liten skala ska kunna testa systematisk 
uppföljning i den egna verksamheten genom en pilotuppföljning. 

Workshopserien omfattar fem tillfällen där föreläsningar varvas med praktiskt arbete och 
erfarenhetsutbyte med andra verksamheter. Mellan varje tillfälle arbetar verksamheterna på 
hemmaplan och med stöd och handledning från kursledarna på FoU Nordost. 
Verksamheterna behöver ha möjlighet att kunna samla in och sammanställa uppgifter under 
uppföljningens gång. Saknas datastöd för detta finns SU-reg/SU-pilot att ladda ner via 
Socialstyrelsen. Läs mer om ISU och utbildningens upplägg på Kunskapsguiden,  
Socialstyrelsens webbplats>> 

Målgrupp: Medarbetare, chefer, utvecklingsledare och motsvarande som arbetar med att 
driva och stödja uppföljningsarbete och verksamhetsutveckling inom socialtjänst och 
närliggande hälso-och sjukvård för äldre. Vi ser med fördel att olika roller och funktioner 
inom kommunen anmäler sig tillsammans!

Sista datum för anmälan är den 2 december. Begränsat antal platser. 

Kontakt: Josefin Bernhardsson, josefin.bernhardsson@founordost.se eller Sara Ahrén, 
sara.ahren@founordost.se
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