
– för inspiration och erfarenhetsutbyte den 28 april 
Träffen är digital och kostnadsfri och riktar sig till Processledare IBIC, SAS, myndighet (enhets- 
chefer, utvecklare och handläggare) samt till övergripande utvecklarfunktioner inom utförare. 
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IBIC-träff

Preliminär agenda den 28 april
8.30  Välkommen, Marie Wallin 

8.35  Uppföljning av kvalité på insatsen, Erik Wessman, Socialstyrelsen
• Presentation 
• Gruppdiskussion 1
• Återsamling och gemensam diskussion 

9.20  PAUS 

9.35  Ljuset på skillnader  
 Eva Hagbjer från Myndigheten för vård-och omsorgsanalys presen- 
 terar rapporten från Vård- och omsorgsanalys om omotiverade   
 skillnader i handläggning inom LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg.

10.10  Gruppdiskussion 2

10.30  PAUS 

9.45  Återsamling utifrån gruppdiskussionerna

11.00  Kartläggningen av processledare i Sörmland, Marie Wallin,  
 Utvecklingsledare Länsgemensamt regionalt stöd

11.10 Hur man kan tänka kring processledare och kommande utbildningar  
 och om vad som är på gång nationellt utifrån IBIC, Erik Wessman

11.45 Om IBIC nätverket i Sörmland, Marie Wallin 
• Vilka behov ser ni kring IBIC nätverket i Sörmland?
• Vilka frågor/teman vill ni ska belysas? 

12.00  Avslutning 

Gruppdiskussion 1 

1. Hur jobbar ni med uppföljning av  
kvalité av insatser i dagsläget?

2. Finns det förslag på frågor som  
används, kan användas? 

3. Vem/vilka tänker ni är bäst lämpade  
att göra uppföljningen? 

4. Hur kan vi säkerställa att den enskilde 
får en god kvalité på insatsen?

Gruppdiskussion 2

1. Upplever ni att resultatet stämmer  
överens med era erfarenheter? 

2. Följer ni upp skillnader i bedömningar 
och beslut på gruppnivå? Om ja, hur 
gör ni det? Om inte, hur skulle ni kunna 
göra det?

3. Följer ni upp delaktighet i utredningar?

4. Hur kan delaktighet i utredningar stär-
kas för exempelvis män och personer 
med flerfunktionsnedsättning? 

Anmäl gärna snarast, men senast 27/4
via anmälningsformuläret
Kontakt:  marie.wallin@regionsormland.se

https://teams.microsoft.com/registration/ZXwjoxXKBk-2vE6t0OVhwg,Rk3P30w4rEmJqi7G08fmng,nFLsQziFzkeDLaqzesJTZA,ow0bcZkhc0SiDvgGt2ohEw,unvjuXEHpUa55_PEBkVOcA,eTrh4cqB5064KgY1nsojAw?mode=read&tenantId=a3237c65-ca15-4f06-b6bc-4eadd0e561c2

