
 

                 

  

 

Forskningsledda utvecklingscirklar är ett stöd för din organisation när det gäller att utveckla en 
evidensbaserad praktik i befintlig vardag. Barn och unga uppdraget ger nu möjlighet till 
kommunerna och regionen i Östergötland att tillsammans med varandra och oss ta reda på 
förutsättningar för den enskilda arbetsplatsen att utveckla strukturer för ett vardagligt och 
kontinuerligt lärande.  

Cirkeln leds av fil doktor Gunilla Avby och professor Per-Erik Ellström och deltar gör även regionala 
utvecklingsledare från Barn och Unga uppdraget. 

Deltagandet är kostnadsfritt och finansieras av BoU uppdraget.  

Datum för cirklarna; 27 januari, 17 februari, 17 mars, 7 april, 12 maj. Samtliga dagar fredagar och 
samtliga gånger mellan 09.00 – 13.00. Lunch ingår. Plats; Linköping, lokal meddelas senare. 

 
 
Arbetet i cirklarna 

I cirkeln kommer vi tillsammans gå igenom förutsättningarna för en evidensbaserad praktik i 
respektive kommun.  

”En evidensbaserad praktik är en följd av ett ständigt, systematiskt lärande där kunskap från 
brukaren/patienten, praktiker och från forskningen vägs samman och används”.  

Hur är det i just vår sociala barn- och ungdomsvård? Hur ser det ut med brukarens medverkan 
hos oss och hur tar vi hand om den kunskap som finns i vår organisation? Har vi koll på relevant 
forskning och varför gör vi som vi gör? 

 

 

 

Inbjudan till ny omgång av 
”forskningsledd 
utvecklingscirkel”!  

 
  

Om att bygga en evidensbaserad 
praktik i befintlig vardag 
 

INBJUDAN GÄLLER  
Chefer för den sociala barn och 

ungdomsvården i Östergötland samt 
personal med ansvar för 

verksamhetsutveckling inom området. 

 



 

 

Cirkeln är tänkt som ett forum där vi delar med oss av och reflekterar kring våra erfarenheter 
och tillsammans hittar utvecklingsvägar. Deltagarna kommer även ges uppgifter att arbeta med 
mellan träffarna.  

Frågor? Kontakta någon av oss; 

Marita.lindblad-johansson@linkoping.se 

Thomas.leijon@linkoping.se 

 

ANMÄLAN VIA NEDANSTÅENDE LÄNK; 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=d8c29008c228 

 

Deltagandet är begränsat till 12 deltagare. De som erbjuds plats meddelas definitivt besked i 
december. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BoU-satsningen  

BoU satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och SKL om ”Stöd till en 
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten”. Sedan 2010 har ett arbete pågått för 
att utveckla regionala samverkans och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. 
Områden som pekas ut i överenskommelsen mellan SKL och regeringen är bland annat att skapa 
förutsättningar för lokala förbättringsarbeten, systematisk uppföljning och barn och ungas 
brukarmedverkan.  
 
I Östergötland finns tre regionala utvecklingsledare med totalt 0,35 tjänst. Organisatoriskt 
placerade på FoU Centrum, Linköping.  
 
Maritha Lindblad Johansson, tel 013-20 59 12  
Thomas Leijon, tel 013-20 58 14 
 
För ytterligare information om BoU satsningen se SKL:s hemsida. 

mailto:Marita.lindblad-johansson@linkoping.se
mailto:Thomas.leijon@linkoping.se

