Inbjudan
från GR

Dokumentation för utförare inom
socialtjänsten – barn och unga

D

okumentation är en central uppgift inom socialtjänsten, inte bara under myndighets
utövning utan även i samband med genomförandet av insatser. Tillräcklig och korrekt
dokumentation är en av förutsättningarna för god kvalitet. Nya föreskrifter (SOSFS
2014:5 och SOSFS 2014:6) som generellt innebär ökade krav gällande dokumentationen
trädde i kraft 1 januari 2015. Bland annat skärptes reglerna gällande att synliggöra bar
nets delaktighet och inflytande, men också skyldigheten att dokumentera genomförande,
uppföljningsåtgärder och resultat.
Syftet med dagen är att ge ökad kunskap om det socialrättsliga regelverket och vägledning
gällande den praktiska tillämpningen. Dagen innehåller en grundlig genomgång av vad som
gäller från att ett ärende uppkommer till att genomförandet av en insats avslutas. Tyngd
punkten ligger på utförarnas ansvar, men även handläggningsprocessen omfattas för att ge
en helhetsbild och sätta utförarnas arbete i sitt sammanhang.

Målgrupp

I första hand utförare (personal, chefer och verksamhetsutvecklare) som arbetar med barn
och unga, men dagen kan även vara av intresse för utförare från övriga IFO-området.

Tisdag 23 oktober 2018. Se baksida för program och anmälan.
Ale l Alingsås l Göteborg l Härryda l Kungsbacka l Kungälv l Lerum l Lilla Edet
Mölndal l Partille l Stenungsund l Tjörn l Öckerö

Dokumentation för utförare inom
socialtjänsten – barn & unga

INNEHÅLL

Utbildare

Om god kvalitet i arbetet med barn
och unga
Kort om handläggning av utredningar
• Ansökan/anmälan, skydds- och
förhandsbedömning
• Utredningsarbetet
• Att vara referent eller sakkunnig
• Formalia gällande beslut mm
Planering av vård
• vårdplan
• uppdrag från utredare till utförare
• genomförandeplan
• om målformulering
Dokumentation under genomförande
Uppföljning

Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom med
bakgrund inom socialtjänst och tillsynsverksamhet.
Sedan 2010 arbetar hon med utbildning och
kvalitetsutveckling inom det sociala området.

Tid och plats

Tisdag 23 oktober 2018, kl. 09.00–16.00.
Lokal i centrala Göteborg meddelas i bekräftelsen.

Avgift

2 400 kr exkl moms för GR:s medlemskommuner.
2 800 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår kaffe och lunch.

Anmälan

Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan var vänlig kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag: 2 oktober 2018.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld
plats kan alltid överlåtas till annan person.

Upplysningar

Kristina Elofsson, tel. 031-335 53 16
kristina.elofsson@grkom.se
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GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
OCH PER
AD

På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Läs mer på www.grkom.se/kurser

