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Träff för chefer, fredagen 13/11  
Frågorna utförligt beskrivna 
I anmälningsformuläret kryssar du i vilka av nedanstående frågor du tycker ska tas upp på 
träffen.  

1. Barn som anhöriga 
Hur påverkas barn av att vara anhöriga? Hur kan vi bemöta barn som är anhöriga till 
någon som får en insats inom funktionshinderomsorgen? (SoL/LSS) 

2. Brand hur arbetar vi med att förebygga brand i verksamheterna?  
3. Brukarundersökning 

Hur gör ni i höst? Hur upplever ni genomförandet? Hur planerar ni att jobba vidare 
med resultatet? Återkoppling till brukare och medarbetare?  

4. Covid-19 
Nuläge? Utmaningar? Framgångsfaktorer? Tips att delge varandra? 

5. Egenkontroller och utveckling av processer 
Hur kan vi göra egenkontroller på ett bra och smidigt sätt? Hur kan vi tydliggöra och 
förenkla processer? Hur får vi medarbetar och/eller brukare delaktiga i utvecklingen 
och implementering? 

6. Frigöra tid till dialog med medarbetare 
Finns det förslag på hur man kan frigöra tid på APT, så att mer tid finns till dialog 
mellan chef, utvecklare och medarbetare?   

7. Hälsosamma levnadsval 
Hur kan vi stödja brukare till mer hälsosam kost och fysiskaktivitet? Hur arbetar ni 
och/eller medarbetare med frågan i dagsläget? 

8. IBIC  
komplettera gärna under övrigt, vilka frågor du önskar att fördjupa dig inom 

9. Intellektuell funktionsnedsättning och demens 
Hur jobbar ni med frågan i dagsläget?  Vad finns det för stödmaterial?  

10. Kolada och systematisk uppföljning 
Hur använder ni jämförelseverktyget i dagsläget? Hur jobbar ni vidare med att 
analysera er egen kommuns siffror? Hur kan man använda systematisk uppföljning på 
individnivå för verksamhetsutveckling?   

11. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
Vilka behov finns? (Hur är kompetensen tex inom: AKK? Bemötande? 
Funktionsnedsättning? Skydds och begränsningsåtgärder? Social dokumentation? 
Pedagogiskt förhållnings och arbetssätt? mm.) Vilka svårigheter finns? Tips att delge 
varandra. Hur introducerar ni nya medarbetare?  

12. Våld i nära relation  
Hur ser processerna ut för att förebygga och upptäcka våld? Hur ser processerna ut om 
våld upptäcks?  

13. Samsjuklighet/komplexa insatser 
komplettera gärna under övrigt, vilka frågor du önskar att fördjupa dig inom. 

14. Samverkan.   
Hur fungerar samverkan mellan olika insatser inom kommunen och samverkan med 
regionen?  Vad behöver ni stöd i? Utmaningar och tips? 

http://www.fou.sormland.se/
mailto:info@fou.sormland.se

	Träff för chefer, fredagen 13/11
	Frågorna utförligt beskrivna


