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Du får detta utskick eftersom du anmält intresse för nyhetsbrev genom vår webb eller i samband med en utvärdering. Du kan när som helst  
avsluta din prenumeration via länken "Avregistrera" i mejlet eller genom att kontakta oss. Vi använder inte din e-postadress till annat än 
att skicka dig nyhetsbrevet. Personuppgiftsansvarig är Region Uppsala, mer information: Region Uppsalas personuppgiftsbehandling.

Seminarier och kurser
Fördjupningsutbildning i IBIC för utförare
Flera datum, start 23/11. Tema: Genom-
förandeplan. Fördjupa dina kunskaper 
och utbyt erfarenheter med andra chefer 
eller samordnande funktioner.

Forum Hälsoundersökningar 
5/12. Information om hälsoundersök-
ningar för placerade barn. Samverkan, 
synpunkter och goda exempel från länet.  
Läs mer och anmäl dig (ej i kalendarium)

Slutseminarium för projekt om ViS
16/12. Projektgruppen delar med sig av 
sina lärdomar och diskuterar framtidens 
Vård i samverkan med inbjudna gäster.

För LSS- och biståndshandläggare
Fördjupningsutbildning i IBIC  
Flera datum, start 21/11. Tema: Följa upp. 
Fördjupa dina kunskaper om IBIC och få 
vägledning av Socialstyrelsen.

Fortbildning i att samtala om våld
Flera datum, start 5/12. Dela erfarenheter 
med andra handläggare och öva på att 
ställa frågor om våld i nära relation.

Du hittar alla aktuella tillfällen i FoU-S  
kalendarium: Läs mer och boka plats
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Psykiatriveckan i Uppsala län
Hur vill vi ha vård och omsorg i framtiden 
för att vi ska vara trygga och må bra? Hur 
kan patienters, brukares och  
anhörigas erfarenheter förbättra  
verksamheten?

Det är frågor vi ställer oss under årets 
digitala psykiatrivecka som startar på 
tisdag. Veckan arrangeras av föreningen  
Hjärnkoll med stöd av bland andra  
FoU-S och Studieförbundet Vuxenskolan.

Fullständigt program och deltagarlänk 
till Teams hittar du på Hjärnkolls webb. 
Ingen anmälan krävs. Välkommen!

Hej högsäsong!
På den här sidan hittar du kommande  
tillfällen för kompetensutveckling och  
erfarenhetsutbyten som FoU-S anordnar 
eller medverkar i.

Följande sidor ger några smakprov på  
genomförda tillfällen och projekt.

” Vi måste våga prata om psykisk ohälsa 
för att öka kunskapen och få fördjupad 
förståelse för våra olikheter. Det är det 
vi använderpsykiatriveckan till!  
/Hjärnkoll Uppsala

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/
https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/diarium/behandling-av-personuppgifter/
https://link.webropolsurveys.com/EP/B3AE4BAC3DD9A25E
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/kalender/
https://uppsala.hjarnkoll.se/psykiatriveckan/
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Esther Simlab: Praktisk övning på utredning vid misstänkt demenssjukdom
Den 21 oktobermöttes berörda professioner från olika huvudmän och anhöriga för 
att öva på situationer i vårdförloppet kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom som 
beskriver hur demensutredningar bör utföras. Övningen och samtalen under dagen 
blev samtidigt en grogrund för fortsatt utveckling.

FoU-S processleder det lokala programområdet (LPO) Äldres hälsa som ingår i  
kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvård i Uppsala län. Inom LPO Äldres hälsa 
finns en lokal arbetsgrupp (LAG) för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. 
Gruppen har gjort en gapanalys som visar vilka delar av vårdförloppet som kan be-
höva belysas eller utvecklas. Dessa låg till grund för Esther SimLabs lärandemål.

Dagen blev ett gott exempel på hur patientnära medarbetare och invånare kan vara 
med och leda utvecklingen av hälsa, vård, stöd och omsorg i länet. 

Läs ett längre reportage från Esther Simlab 21/10 på Samverkanswebben

Till vänster: Ulf Ehlin, anhörig, och Ulla Nordén, anhörig (i rollen som patient) samt Aysegül Sakarya, läkare.  
Till höger: Malin Conde (i bild) ledde dagen tillsammans med Jennie Wong, båda från Region Uppsala.

Första Yrkesresan-kursen igång
Drygt 20 medarbetare genomförde nyligen 
två av de fyra utbildningsdagarna i kursen 
Handläggning med barnet i centrum  
i Missionskyrkan, Uppsala. Kursen är länets 
första i Yrkesresan. Fortsättning följer!  
Se Yrkesresan Barn och unga Sofia Billås och Elisabet Smedjegård visade vägen.  

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/nyheter-for-vardgivare/stort-engagemang-nar-vardpersonal-och-anhoriga-mottes-i-simulerad-demensutredning/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/evenemang/yrkesresan/yrkesresan-barn-och-unga/


September

Oktober-november

November-december

November-december

November

Start i mars

Kunskapsinventering: Stöd till personer med funktionsnedsättning
Som regional samverkans- och stödstruktur (RSS) har FoU-S tillsammans med berörda 
verksamheter identifierat kunskapsluckor inom området stöd till personer med funk-
tionsnedsättning. Inventeringen är en del av en modell som nu testas runt om i landet 
av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet är att få ett gemensamt arbetssätt, 
vilket skapar systematik och underlättar sortering och prioritering av områden. Målet är 
att nya nationella kunskapsstöd som tas fram ska utgå från verksamheternas behov.  
I samband med inventeringen har även andra typer av kunskapsbehov lyfts. FoU-S  
kommer ta fram förslag på satsningar för att möta dessa behov.

Ett axplock av områden där 
verksamheterna vill lära sig mer:

• Stötta och involvera anhöriga  
i relation till brukarens  
självbestämmande respektive  
sekretess

• Sålla och värdera ny teknik

• Riskbeteende på internet

• Hjälpmedelsanpassningar  
vid komplexa behov

Till höger: Tidplan för arbetet med  
den nationella modellen för identifiering  
av kunskapsbehov. Kontaktperson:  
Hanna Bozkurt Åhman, e-post.
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iFoU Socialtjänst (FoU-S)
På uppdrag av Region Uppsala och  
länets åtta kommuner, stödjer FoU-S 
kunskapsbaserad verksamhetsutveckling  
i socialtjänst och angr. vård. Mer om oss.   
Vid frågor/synpunkter på brevet, skriv till 
annie.palmgren@regionuppsala.se

Möter du människor som  
utsätts för våld i nära relation?
Du som arbetar inom socialtjänst och 
angränsande hälso- och sjukvård kan få 
råd och stöd av Projekt Kvinnofrid, både 
i pågående ärenden och i frågor om t.ex. 
riktlinjer och rutiner på området.

☎

mailto:hanna.bozkurt.ahman%40regionuppsala.se?subject=
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/om-oss/
mailto:annie.palmgren%40regionuppsala.se?subject=Nyhetsbrev
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/om-oss/projekt-kvinnofrid/

