Inbjudan till lokal workshop
Hur vet vi att det blir bättre? - Utveckling av utvärdering och
uppföljning inom den finansiella samordningen
Nu behöver vi din hjälp med att utveckla en modell för uppföljning- och utvärdering med
mätbara mått för att kunna mäta resultat och effekter av de samverkansinsatser
Samordningsförbunden finansierar.

TID: 30 september kl. 13.00 – 16.00 i Huddinge
PLATS: Huddinge konferenscenter, Patron Pehrs väg 5

Workshopen riktar sig till dig som vill få information om samordningsförbundens arbete med
att utveckla indikatorer för framgångsrik samverkan och till dig som vill vara med och ta
fram förslag till mätbara mått för dessa indikatorer.
Inom ramen för projektet har ett antal kännetecken på framgångsrik samverkan arbetats fram
genom en s.k. konsensuskonferens. Dessa indikatorer kommer att presenteras närmare på
workshopen. Nästa steg i detta arbete är att ta fram förslag till mätbara mått för indikatorerna.
Här behöver vi hjälp från lokala aktörer som kan bidra med kunskap om hur man kan följa
upp samverkansinsatser inom rehabiliteringsområdet. Projektet vill få in så många förslag
som möjligt, både från lokala och nationella experter, på mått kopplat till framtagna
indikatorer. Insamlandet kommer att ske genom en webenkät under hösten.
Målet med projektet är att till årets slut presentera ett färdigt protokoll med indikatorer,
beskrivningar av dem, utarbetade mått och möjliga källor för datainhämtning (mer
information om indikatorprojektet hittar du i bifogad bakgrundsinformation).
Workshopen hålls av Jonas Wells, från NNS och Elin Asplund från Samordningsförbundet
Botkyrka/Huddinge/Salem.
Projektet sker i samarbete med Örebro universitet som svarar för sammanställningen av
måtten. Projektet vill få in så många förslag på mått som möjligt, både från lokala och
nationella experter, genom en webenkät. Målet med projektet är att till årets slut presentera
ett färdigt protokoll med indikatorer, beskrivningar av dem, utarbetade mått och källor som
används. (mer information om indikatorprojektet hittar du i bifogad bakgrundsinformation).
Hjärtligt välkomna!
Anmälan om deltagande till; hilda.gonzalez@huddinge.se, senast den 22 september

