
 
Vad gör FoU Nordost 2023?

 
Aktiviteter inom våra fokusområdenAktiviteter inom våra fokusområden

Digitalisering 

• Digital delaktighet – anordna dialog- 
     forum samt påbörja utvecklingsarbete 
     inom området utifrån identifierade  
     behov. 

• Välfärdsteknik – planera och genom-
     föra aktiviteter inom området utifrån  
     identifierade behov. 

• Förvalta och vid behov uppdatera  
     metodstödet "Prata med barn".

FoU Nordosts uppdrag är att stödja våra ägarorganisationer med kunskapsbaserad utveckling 
inom socialtjänst, vård och omsorg. Vi verkar inom socialtjänstens samtliga områden:  

individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättningsomsorg samt äldreomsorg.  
FoU Nordost samägs av nordostkommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby,  

Vaxholm och Österåker tillsammans med Region Stockholm.  
Här är ett urval av vad vi planerar att genomföra under 2023:

Samverkan
• Stödja samarbete och gemensamt 
     utvecklingsarbete genom samverkans-
     forum utifrån olika teman, exempelvis 
     Lifecare SP och SIP, mellan aktörer som 
     arbetar med målgruppen äldre personer.  

• Eventuellt erbjuda samverkansforum  
     även för andra verksamhetsområden/ 
     teman. 

• Fortsatt arbete i pågående forsknings- 
     projekt inklusive anordna olika kunskaps-           
     höjande/spridningsaktiviteter: 

 

– Projekten Samsas och Steg  
   har fokus på förebyggande stöd/
   insatser och samverkan kring  
   äldre hemmaboende personer. 

– Projektet Connected Children  
   har fokus på tidiga och samordnade 
   insatser till barn, unga och deras 
   familjer utifrån den skotska  
   samverkansmodellen ”GIRFEC  
   – Getting it right for every child”.



 

  
Aktiviteter inom övriga uppdrag

 
Stödja utvecklingen av ett systematiskt kvalitetsarbete: 
 

• Workshopserie, inspirationsseminarier och handledning inom 
     individbaserad systematisk uppföljning (ISU).
• Workshop i processutvärdering. 
• Workshopserie Metodstöd i implementering för arbetsgrupper.

 
Främja samverkan och skapa samverkansytor:

• Erbjuda mötesforum för samverkansgrupper kring specifika frågor/ 
     teman, exempelvis arbetsgrupp inom digitalisering.
• Anordna dialogdag/dagar för erfarenhetsutbyte, inspiration och  
     lärande utifrån olika teman, exempelvis God och nära vård och  
     förebyggande arbete. 

Stödja omvärldsbevakning:

• Bevaka och sprida information om relevant forskning, innovativa  
     arbetssätt och kunskapsstöd inom områden som påverkar uppdraget  
     för ägarorganisationerna.
• Kunskapsspridande aktiviteter som seminarier och workshops.

Stödja omställning till God och nära vård:

• Ge stöd till den geografiska samordningen och utvecklingsområden  
     som identifieras där.
• Ge stöd till implementering och utvecklingsarbete utifrån kommande  
     regional handlingsplan.

Stödja en kunskapsbaserad praktik:

• Workshops och seminarier om kunskapsbaserad/evidensbaserad        
     praktik.


