Utveckla stöd och insatser till
äldre
Välkommen till en inspirationsdag om hur individbaserad systematisk
uppföljning kan användas som stöd för kunskaps- och verksamhetsutveckling
inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.
En kunskapsbaserad socialtjänst bygger bland annat på uppföljning av hur verksamheter och stöd
fungerar. Men hur vet vi om de stöd och den vård vi ger till äldre gör någon skillnad? SKR bjuder in
till en inspirationsdag om hur individbaserad systematisk uppföljning kan användas i en verksamhet
som ett arbetssätt för kvalitetsutveckling och förbättringsarbete.
Under dagen kommer vi att få ta del av både forskning och exempel från verksamheter där
individdata har använts för uppföljning och verksamhetsutveckling. Det kommer att finnas tid för
egen reflektion och diskussion, så det kan vara en god idé att anmäla flera från samma arbetsgrupp.
Datum: 6 april 2022, kl. 9.00-16.00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Dagen riktar sig till dig som arbetar med hemtjänst eller på särskilt boende inom
äldreomsorgen samt inom hemsjukvård/kommunal hälso- och sjukvård. Din roll kan exempelvis
vara enhetschef, kvalitetsutvecklare, undersköterska, biståndshandläggare, arbetsterapeut
fysioterapeut eller MAS.
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan: Anmäl dig senast fredagen den 5 april här

PROGRAM
09:00

Välkomna och uppstart av dagen
Moderator Helena Henningsson öppnar dagen. Vi får en spaning om syftet med
dagen och hur vi kan lyfta arbetet med uppföljning av äldre och utveckla
verksamheten. Därefter ges en presentation om vad vi menar med individbaserad
systematisk uppföljning och hur det kan vara ett verktyg i det kunskapsbaserade
arbetet.
Individbaserad systematisk uppföljning inom äldreomsorgen – två exempel
Vart tar våra äldre vägen? Falköping berättar om deras uppföljning av
korttidsverksamhet.

Hur fungerar social samvaro? Tierp presenterar sitt arbete med uppföljning av
insatsen som ges till äldre.
Riskbedömning enbart räcker inte för att minska fall och undernäring
Marina Arkkukangas och Anna Ekholm från FoU Sörmland presenterat ett projekt
om riskbedömningar som en viktig del av det evidensbaserade arbetet med fall och
undernäring. Studien innefattar analys av data från kvalitetsregistret Senior Alert.
12.00-13.00

Lunch
Ledarskap och teamets betydelse för uppföljning och att arbeta med
förbättringsarbete
Eftermiddagen inleds med två presentationer som berör förutsättningar för arbetet
med uppföljning genom ledarskapets betydelse och vilken roll teamet spelar för
verksamheten.
Ulrika Börjesson från Jönköpings socialförvaltning beskriver förvaltningens strategi
för att möta behov i äldre- och funktionshinderomsorg.
Håkan Sandberg, håller en presentation om systematisk uppföljning och dess
betydelse för vårdteamet. Hur skapar teamet synergier i arbetet med systematisk
uppföljning?
Hur används kvalitetsregister för verksamhetsutveckling?
Vi får ta del av exempel från verksamheter där man har hittat verksamma
arbetssätt med användning av de fem kvalitetsregister som kommuner har tillgång
till.
Programmet kommer att uppdateras med mer information.

15.30-16.00

Slutsummering och avslut
Dagen avslutas med en reflektion och summering av dagen samt en diskussion om
hur man kan arbeta vidare i verksamheten.

Medverkande
Moderator:
Helena Henningsson, SKR

Medverkande:
Mia Ledwith, SKR
Karin Stigner, Verksamhetsutvecklare Falköping
Mikaela Lindström, Verksamhetsutvecklare Tierp
Maria Arkkukangas och Anna Ekholm, FoU Sörmland

Ulrika Börjesson och Kristoffer Laag, Jönköpings socialförvaltning
Håkan Sandberg, docent i vårdpedagogik Mälardalens universitet

