
 

 

  

 

Forum Äldreomsorg Handlingsplan 2016–2018  
Uppdaterad december 2017 

2018: Ordförande Gunilla Carlsson, Essunga, Vice ordförande Jonas Engelbrektsson, Vik. Utvecklingsledare Kristina Folkesson, 

Skaraborgs kommunalförbund. 

Övergripande uppdrag: Bidra till utveckling av Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i Skaraborg. 

Strategi: Genom att agera tillsammans blir vi starkare på såväl lokal som regional nivå  

Område Mål Aktiviteter Ansvar Tid 

Evidensbaserad praktik Att verksamheten 

genomsyras av 

evidensbaserad 

praktik 

Erfarenhetsutbyte för att utveckla evidensbaserad 

praktik  

 

 

Forum med stöd av 

processledare 

Löpande, avstämning 

dec 2018 

Gemensamma 

utvecklingsområden 

med vårdsamverkan 

Stärka samverkan och 

synliggöra 

socialtjänstens 

område 

Följa utvecklingen av: 

• SIP/medicinska vårdplaner 

• Mobil närvård 

• God och säker läkemedelshantering 

• Trygg och säker vårdövergång 

Forum med stöd av 

processledare 

Löpande, avstämning 

dec 2018 

 

Forskning Identifiera och följa 

aktuella 

forskningsområden 

inom socialtjänsten 

Samverkan med Högskolan i Skövde.  
Bjuda in Chatarina Gillsjö minst en gång/år 

Forum med stöd av 

processledare 

Löpande  



 

 

Välfärdsteknologi Öka digitaliseringen 

inom äldreomsorgen 

Äldredemonstrator/SIM 2020 tillsammans med 
högskolan i Skövde. 
Bjuda in e-hälsosamordnare en gång per år.  
Omvärldsbevaka och byta erfarenheter 

Forum tillsamman 

med processledare 

Löpande Avstämning 

under hösten 2018 

 

Utvärdering/analys av 

verksamheter 

Identifiera 

gemensamma 

utvecklingsområden 

Genom att ta del av Öppna jämförelser och LIKA 
Vid djupare analys kan arbetsgrupper tillsättas 
 
 

Forum Löpande 

Omvärldsbevakning Följa och vara i 

framkant av 

utvecklingsområden 

inom äldreomsorgen 

nationellt 

Stående punkt på forumets möten Processledare 

tillsamman med 

forum 

Löpande 

Individens behov i 

centrum, IBIC 

Att IBIC används inom 

äldreomsorgen för att 

stärka det 

personcentrerade 

arbetssättet 

Projekt implementering med projektledartjänst 20 

% under 2 år som stöd 

 

 

Projektledare, 

processtödjare 

Pågår under 2017–

2018 Avstämning 

under hösten 2018 

Personal- och 

kompetens-försörjning 

Att få en utbildning för 

chefer i offentlig 

verksamhet i 

Skaraborg eller i 

närområdet  

Arbetsgrupp har tagit fram ett dokument om 

chefsutbildning som har sänts till 

utbildningsdepartementet under hösten 2017 

 

Forum med stöd av 

processledare 

Avstämning under 

2018 

Öka möjligheter till att 

rekrytera behörig 

Erfarenhetsutbyte vid rekrytering av personal inom 

äldreomsorgen, stående punkt på forumets möten 

Forum Löpande 



 

 

personal till 

äldreomsorgen 

Bemanning i särskilt 

boende med fokus på 

natten 

Att öka tryggheten och 

få en gemensam 

tolkning av 

rekommendationerna 

Utbyte av erfarenheter/samverka utifrån de fyra 

områden som berörs i rekommendationen. 

Genomfört workshop tillsamman med SKL för att 

implementera rekommendationen under 2017–18 

Forum med stöd av 

processledare 

Avstämning under 

hösten 2018 

Riktlinjer för vård och 

omsorg vid 

demenssjukdom 

Att öka tryggheten och 

få en gemensam 

tolkning av riktlinjerna 

Arbetsgrupp tillsatt för remissvar i Skaraborg 

Samarbete med Västkom och Västra 

Götalandsregionen för att ta fram en gemensam 

vägledning i Västra Götaland 

Genomföra gemensam spridningskonferens i 

februari 2018 

Processledare 

tillsamman med 

arbetsgrupp och 

forum 

Avstämning under 

hösten 2018 

Förebyggande arbete Möta behovet av 

framtidens 

utmaningar 

Erfarenhetsutbyte av frivilligarbete, mötesplatser 

etc.  

Forum Löpande 

Utvecklingsområden 

inom hemtjänst 

Möta behovet av 

framtidens 

utmaningar 

Identifiera framgångsfaktorer, ekonomiska och 

kvalitetsfaktorer, för att utveckla utförandet av 

hemtjänst. 

Forum Löpande 

 

 


