
Välkommen till konferensen  

Våga följa upp!  
 

Den 16 september 2015  

Sunderby Folkhögskola 

 

 

 

ARRANGÖR: 

 
 

Inbjudan och program 



KONFERENSENS SYFTE 
Syftet med konferensen är att inspirera deltagarna till att vilja utveckla sitt uppföljnings- och kvalitetsarbete. Under 

dagen ges exempel på hur det kan göras och vad man kan få ut av det i den egna verksamheten. För FoUI Norr-

botten är förhoppningen att konferensen ska ge en bild av vilket stöd kommunerna behöver i detta arbete och hur 

vi gemensamt kan gå vidare så att Öppna Jämförelser och andra data/system kan bli användbara verktyg för lokalt 

uppföljnings- och kvalitetsarbete.  

 

PROGRAM 
REGISTRERING OCH FIKA från klockan 09.00 
 
09.45-11.45 FoUI Norrbotten  hälsar välkommen och presenterar inventeringen i Norrbottens län om Öppna 
 Jämförelser och lokal uppföljning. 
  
 Systematisk uppföljning – varför och hur? Presentation av hur Socialstyrelsens kan ge stöd till  
 systematisk uppföljning 
 Jenny Nybom, forskare på Socialstyrelsen, arbetar bl.a. med frågor om systematisk uppföljning och  
 evidensbaserad praktik.  
 
 Från tanke till handling 
 Jan Hjelte, forskningsledare vid Region Västerbotten/FoU Välfärd/UFFE, beskriver hur lokal  
 uppföljning kan genomföras utifrån LOKE och vilka organisatoriska förutsättningar som behövs för 
 att göra det möjligt. 
 
11.45-12.45 LUNCH  
 

Valbara seminarier (OBS! välj ett seminarium från spår A och ett seminarium från spår B) 

12.45-13.30  Spår  A 
 A1)  Hälsosamtal på webben - ett verktyg i kvalitetsarbetet 
  Annika Nordstrand, chef för folkhälsocentrum, folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting. 
  Med utgångspunkt i hälsosamtal på webben ges exempel på kvalitetsarbete i praktiken. 

 A2)  Öppna Jämförelser - från kvalitetssäkring till analys 
  Daniel Örnberg, utvecklingsledare Region Västerbotten/FoU Välfärd, delger erfarenheter av 
  att ge regionalt stöd till kommuner i Västerbotten i arbetet med Öppna Jämförelser. 
  
13.30-14.15 Spår B 
 B1)  Att jobba med systematisk uppföljning i en liten kommun - förutsättningar och resultat. 
  Maarit Enbuske, skolchef i Övertorneå , beskriver hur systematisk uppföljning kan bedrivas i 
  praktiken. 

 B2)  Praktiska exempel på tillämpning av LOKE 
  Jan Hjelte, forskningsledare vid Region Västerbotten/FoU Välfärd/ UFFE, ger exempel från 
  några verksamheter hur LOKE kan tillämpas.  
 
 FIKA  
 
14.30-15.15 Kvalitetsmätning - ett hot mot professionellt arbete eller ett värn mot godtycke? 
 Lena Lindgren, docent i offentlig förvaltning vid förvaltningshögskolan i Göteborg. Som utvärder-
 ingsforskare har Lena bl.a. granskat olika former av uppföljnings- och utvärderingssystem i offentlig  
 förvaltning.  
 
15.15-15.45 AVSLUTNING: Hur går vi  vidare? 

 

   



 

 
 
 

 

Uppgifter om konferensen 
Datum:  16 september, 2015 

Tid:  09.45-15.45 (registrering och fika från klockan 09.00) 

Plats:  Sunderby Folkhögskola  

 

Målgrupp 
Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av eller har ansvar för uppföljning och systematiskt kva-
litetsarbete inom skola/utbildning eller socialtjänst  

 

Avgift 
Avgift per deltagare: 800 kronor, exkl. moms. 
Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas på annan person. 
  

Anmälan  
Anmälan och beställning av specialkost görs via Kommunförbundets hemsida—senast den 1 september. 
Länk till anmälan (klicka på kalendarium). Anmälan öppnar 16 juni. 
 
 
 

Förlängd anmälningstid  

Anmäl dig innan 8 september 2015 

Anmälan öppnar 16 juni 
 
 
 

Kontakta oss om du har frågor om konferensen 

Ulf Hyvönen 
ulf.hyvonen@kfbd.se 
 
Benitha Eliasson 
benitha.eliasson@kfbd.se 
 
Catarina Lundqvist 
catarina.lundqvist@kfbd.se 
 
Information om anmälan lämnas av 
marie.malkan@kfbd.se 

http://www.bd.komforb.se/

