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FoU Välfärd – För en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten                

Inbjudan till                            inspirationsdag 

                                                      

Datum:    tisdag 1 december 2020  

Tid:           kl. 10:00 – 16:00  

Plats:        Konferensen är helt digitalt via länk för uppkoppling från dator eller  

                  videokonferenssystem. 

Konferensen är avgiftsfri. Tema och program se sida 2.  

Målgrupp för inspirationsdagen:  

✓ Medarbetare och chefer med ansvar för samverkan och samordnad individuell 

planering (SIP) för vuxna och äldre  

Berörda verksamheter i alla 15 kommuner och alla tre närsjukvårdsområden:  

✓ Socialtjänst (IFO, Bistånd SoL och LSS, Socialpsykiatrin)  

✓ Kommunal hälso- och sjukvård (Hemsjukvård, Funktionshinderområde) 

✓ Hälsocentraler (fasta vårdkontakter)  

✓ Psykiatri öppenvård (berörda professioner) 

✓ Habilitering vuxna (berörda professioner)  

 

 

Anmäl dig här  

Anmälan till SIP inspirationsdag 

 

Kontaktperson: 

Dagmar Schröder, projektledare SIP, FoU Välfärd 

dagmar.schroder@regionvasterbotten.se 

SIP! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BnNREleYyk21lGw3DTWesOIbH1EPzLhArZZDjy_VHiVUMVRTMFRET05FN0FXM1VQQTdaTTlZU0xXVSQlQCN0PWcu
mailto:dagmar.schroder@regionvasterbotten.se
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Tema:  

• Brukarinflytande och brukarrevision – den enskildes delaktighet och medskapande i 

SIP för en mer personcentrerad och sammanhållen vård och omsorg. Samordnare 

från NSPHiG 

• Implementering av SIP – Goda exempel från Vårdsamverkan Västra Götaland och 

Region Örebro län 

 

Program: 

09.45 Koppla upp dig via länken till den digitala konferensen. Kontrollera att kamera och mikrofon 

fungerar.  

10:00 – 10:10 Presentation av moderator och mötesvärd i Umeå 

                          Deltar digitalt – vad gäller, hållpunkter under dagen 

10:10 – 10:15 Välkommen av Annika Nordström, chef på FoU Välfärd 

10:15– 11:45  

Sara Svensson och Filippa Gagnér Jenneteg från NSPHIG (Nationell samverkan för psykisk hälsa i 

Göteborg) berättar om brukarinflytande och brukarrevision i SIP arbete.  

Inkl bensträckare och tid för frågor och reflektion  

11:45 – 13:00  

Lunch  

13:00 – 14:10 

Jessica EK, länsövergripande SIP samordnare, Vårdsamverkan VGR berättar om arbetet med 

brukarinflytande i SIP arbetet. Erfarenheter av implementering SIP i vårdsamverkan. ”SIP – stödjare”, 

funktion och roll i det arbetet. Inkl tid för frågor och reflektion.  

14:10 – 14:30 Fika 

14:30 – 15.45 

Eva Heikkilä och Elisabeth Adamsson, vårdsamordnare inom primärvården från Region Örebro län 

berättar om sitt arbete med SIP och samverkan. Genomförande av SIP möte och mål- och 

aktivitetsplan med den enskilde som medskapande. Inkl tid för frågor och reflektion. 

15:45 – 16:00 Summering och avslut 

 

Välkommen! 


