Varmt välkomna till slutseminarium om indikatorprojektet
den 15 juni 2016 på Arlanda
Hur vet vi att samverkan genom den finansiella samordningen blir bättre?
Och hur skulle vi märka det?
Dessa frågor har präglat arbetet med indikatorprojektet sedan början av 2013. Från att först under ett
år arbeta med att ta fram indikatorer, välja ut kärnindikatorer via konsensuskonferens, ta fram förslag
på mått och sedan under mer än ett år testa måtten hos 15 pilotförbund, närmar vi nu vårt mål: Ett
kvalitetssäkrat instrument för att följa och värdera utveckling av samverkan, både individinriktad och
strukturinriktad sådan, så att människor i behov av samordnat stöd enklare kan nå egen försörjning.
Så är vi färdiga nu? Hur ser resultatet ut efter tredje mätningen? Hur går vi vidare? Vad kan vara
ett bra tecken på förändring framåt? Vilka steg kan underlätta och stödja det fortsatta arbetet? Vad
kan bidra till de bästa förutsättningarna för fortsättningen? Och hur gör vi det?
Dessa och fler frågor kommer att diskuteras och seminariets resultat kommer att bilda underlag för
det fortsatta arbetet. Alla intresserade är varmt välkomna - vare sig du har ett förbundsperspektiv,
brukarperspektiv, myndighetsperspektiv eller extern intressent. Ni är alla varmt välkomna!
Ur programmet (mer kan tillkomma):
- Moderator och projektledare Jonas Wells om var projektet står idag och
tankar inför fortsättningen
- Bästa förhoppningar från dagen – vad ligger bortom denna dag?
- Analys av mätomgång 3, presentation av forskare Susanna Larsson-Tholén
Örebro Universitet
- Framtiden för indikatorprojektet för er och för oss
- Mycket interaktion, grupparbeten och samtal
Lunch och eftermiddagsfika ingår.
Plats: Radisson Blu SkyCity, Arlanda.
Anmäl er, senast den 7 juni, med namn, organisationstillhörighet och e-postadress
samt ev kostönskemål genom mail till: jonas.wells@nnsfinsam.se
Seminariet sker mellan kl. 09.45 - 15.00 den 15 juni 2016. Drop-in fika från kl 09.00.

Har ni frågor eller funderingar? Kontakta Jonas Wells, jonas.wells@nnsfinsam.se
Hjärtligt och varmt välkomna!
Jonas Wells
Utvecklare NNS

