
FoU i Sörmland och SKL erbjuder  llsammans en utbildning i prak  sk verk-
samhetsuppföljning. Fokus ligger på prak  skt arbete, erfarenhetsutbyte och 
en introduk  on  ll Socialstyrelsens webbaserade verktyg  ll stöd för systema-
 sk uppföljning, SU-verktygen.

Sy  et med kursen är a   kommunerna ska komma igång med systema  sk uppföljning och bilda 
SU-team. Upplägget för dagarna är a   teamet fördjupar sig i en fråga, för a   lära sig metoder för 
systema  sk uppföljning. E   SU-team kan bestå av personer med kompetens inom IT, verksam-
hetsutveckling, verksamhet och ledning. Målet är a   skapa förutsä  ningar för a   SU ska fungera 
långsik  gt i länets kommuner. 

INNEHÅLL
Workshop 1: Vi planerar och lägger grund för den verksamhetsuppföljning ni  llsammans med 
en verksamhet vill starta och stö  a under utbildningen. Vi diskuterar bland annat vad ni behöver 
ta reda på om brukarna och verksamheten för a   få svar på era uppföljningsfrågor samt hur och 
när informa  onen ska samlas in. Vi introducerar webbverktyget SU-Pilot.

UTBILDNING I 

systema  sk uppföljning på 
individnivå

Workshop 2: Vi följer upp hur verksamhetsuppföljningen har fungerat på hem-
maplan sedan WS1. Vad har fungerat bra och vad har varit svårt? Vi   ar också 
på sammanställningar av informa  onen ni samlat in och diskuterar analys och 
tolkning.



ANMÄLAN
Bindande anmälan, platsen kan överlåtas  ll annan person.  
Anmäl senast 25/10 2019, via: 
>Anmälningsformulär på www.fou.sormland.se

MÅLGRUPP OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Deltagande förutsä  er  llgång  ll individuppgi  er från någon verksamhet inom socialtjänsten. Del-
tagarna ska innan utbildningen ha genomfört Socialstyrelsens webbutbildning i individbaserad sys-
tema  sk uppföljning (ca 1  mme) >Länk. Den fi nns på Socialstyrelsens utbildningsportal. Skapa e   
användarkonto och logga in för a   ta del av utbildningen.

PRAKTISK INFORMATION
Sy  e: A   kommunerna ska komma igång med systema  sk uppföljning och bilda SU-team. Målet 
är a   skapa förutsä  ningar för a   SU ska fungera långsik  gt i länets kommuner. 

Målgrupp: Personer med kompetens inom IT, verksamhetsutveckling, verksamhet och ledning. 

Upplägg: Två heldagsworkshops, där deltagarna, med stöd av kursledare, arbetar prak  skt med 
uppföljning av en verksamhet.

Datum och Plats
Workshop 1: 14 november på Hotell Sta  , Katrineholm >Karta

Workshop 2: 11 februari på Hotell Sta  , Katrineholm >Karta

Tid: 14 november och 11 februari kl. 9-16

Kostnad: 2 800 kr

Utbildare: Mia Ledwith, samordnare regionalt stöd - uppföljning och analys, SKL

Kontaktpersoner: anita.segring@fou.sormland.se och lina.larsson@fou.sormland.se

https://www.google.com/maps/dir/59.3608168,16.5124226/hotell+statt+katrineholm/@59.18342,16.0685094,10z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x465eb792baf6e391:0xc39838de0a34aa7b!2m2!1d16.209337!2d58.997163
https://www.google.com/maps/dir/59.3608168,16.5124226/hotell+statt+katrineholm/@59.18342,16.1305405,10z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x465eb792baf6e391:0xc39838de0a34aa7b!2m2!1d16.209337!2d58.997163
https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=84
https://www.fou.sormland.se/anmalningsformularen/2019/191114-utbildning-systematisk-uppfoljning/



