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FOU nu bjuder in till erfarenhetsutbyte för biståndshand-
läggare som arbetar med hemgång efter sjukhusvistelse  
 
Vilka utmaningar möter handläggarna i samband med LUSen?  
Hur har kommunerna löst sitt uppdrag nu när det är färre fristdagar mm? 
Vilka frågor skulle vara värdefullt att utbyta tips och erfarenhet om?  
 
Utifrån efterfrågan från kommunerna möjliggör vi för biståndshandläggare att träffas över 
kommungränserna för att nätverka och få tips från annan kommun om hur de hanterar upp-
drag med LUSen, bl a utifrån att fristdagarna minskat och att datumet för utskrivningsklar 
ibland snabbt ändras. FOU nu bjuder in till en aktivitet som består av två träffar. Resultat från 
träffarna sammanställs i ett PM med exempel på hur man hanterat och löst situationen samt 
ev frågor eller utmaningar som behöver hitta nya lösningar. Vi avslutar med att ha ett 
skypemöte med er chefer för att stämma av hur det gått och ev nästa steg. 
 
 

1. TRÄFF 1 biståndshandläggare och FOU nu 
Tors 26 mars kl 13.30 – 16.00, FOU nu, Jakobsbergs sjukhus, plan 3 

• Erfarenhetsutbyte 
• Identifiera utmaningar 
• Tips om olika lösningar 
• Spaning till nästa träff 

2. FOU nu sammanställer dokumentation som skickas till handläggarna 

3. TRÄFF 2 biståndshandläggare och FOU nu  
Fre 24 april kl 13.30 – 15.00, FOU nu, Jakobsbergs sjukhus, plan 3 

• Tips och erfarenheter – komplettering sedan träff 1 
• Gemensamma slutsatser 
• Avstämning innehåll PM – dokumentation 

4. FOU nu sammanställer PM med identifierade utmaningar, tips om hur kommuner 
löst olika frågor samt ev förslag om nästa steg. Skickas även till cheferna. 

5. Skype-möte FOU nu och cheferna för biståndsenheterna 
förslag: 14 maj kl 9 – 10 (obs prel tid!) 

 
 
Ni chefer utser vem/vilka ni vill ska medverka vid träffarna.  
Anmälan (senast 19 mars 2020) görs via länken: http://www.founu.se/bistandshandlaggare-1 
 
Hör gärna av dig till oss om det är något du undrar över. 
Elisabeth Lauritzen, FOU nu, elisabeth.lauritzen@sll.se 
Lotta Nylén, FOU nu, charlotta.nylen@sll.se  
 
 
FOU nu är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, 
Upplands-Bro och Upplands Väsby, samt Region Stockholm 
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