
 INBJUDAN: 

Erfarenhetsutbyte IBIC - hösten 2020
Tre olika träff ar: tema – implementering, målformulering, uppföljning
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Myndighet, 13 oktober kl 9-12
För dig som arbetar med IBIC på olika nivåer inom myndighetsutövning eller med över-
gripande implementering av processen i din verksamhet, 
exempelvis chef, kvalitetssamordnare, KSS, utredare, verksamhetsutvecklare, utveckling-
sledare, gruppledare.

Tema: Erfarenhetsutbyte kring implementering, avsa   och bedömt funk  ons  llstånd, 
målformulering och uppföljning 

Inför träff en: Se fi lmen ”IBIC som stöd för a   arbeta målinriktat och för a   följa upp” 
med Johan Hansson, Socialstyrelsen >Länk

U  örare, 20 oktober kl 9-12 
För dig som arbetar med IBIC på olika nivåer inom u  örarverksamhet eller med över-
gripande implementering av processen i din verksamhet, exempelvis chef, kvalitets-
samordnare, KSS, utredare, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare, stödpedagog. 

Tema: Erfarenhetsutbyte: Implementering, social dokumenta  on, målformulering, up-
pföljning.  

Inför träff en: Se fi lmen ”IBIC som stöd för a   arbeta målinriktat och för a   följa upp” 
med Johan Hansson, Socialstyrelsen och ta del av exemplet från Katrineholms kommun 
om hur de utbildar medarbetare i IBIC och social dokumenta  on genom korta fi lmer 
>Länk 

Myndighet och u  örare, 18 december kl 9 – 12.00
Gemensam träff  för myndighet och u  örare.

Tema: Frågor som är gemensamma för myndighet och u  örare med fokus 
på samverkansfrågor och individens delak  ghet. Träff en inleds med infor-
ma  on från Socialstyrelsens na  onella nätverk- IBIC. Fokus:

• Målformulering 
• Uppföljning
• Individens delak  ghet vid beslut om insats och planering av insatsens 

u  ormning  

Plats - digitalt
Digitalt via Microso   Teams. Länk och dagordning skickas ut  ll anmälda 
en vecka före respek  ve träff .

Anmälan
Ak  viteten är kostnadsfri. Anmäl senast den 4 december via 
>anmälningsformuläret på www.fou.sormland.se

Kontakt
Marie Wallin, Utvecklingsledare funk  onshinder FoU i Sörmland, 
016-541 40 90 marie.wallin@fou.sormland.se 

https://www.fou.sormland.se/vi-jobbar-med/ibic/regionala-tematraffar/genomforda-tematraffar/varen-2020-digitalt-inspirationstillfalle-om-malformulering/
https://www.fou.sormland.se/vi-jobbar-med/ibic/regionala-tematraffar/genomforda-tematraffar/varen-2020-digitalt-inspirationstillfalle-om-malformulering/
https://www.fou.sormland.se/anmalningsformularen/2020/201013-20-och-201127-traffar-ibic/

