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Led 1 – Preliminära Nationella riktlinjer - Remissvar till Socialstyrelsen och påbörjad analys för införande i länet

1.1 Socialstyrelsen

1.2 Mottagande av Fredagsgrupp – gruppen

1.3 Verksamheternas GAP-analyser och konsekvensbedömningar bereds av

1.4 Socialstyrelsens regionala

publicerar preliminära
Nationella riktlinjer

uppdrar till huvudmännens verksamhetschefer att
bidra med GAP-analyser och
konsekvensbedömningar för respektive verksamhet

Fredagsgrupp. Gruppen delegerar till ”projektgrupp äldre” vid Regionförbundet
eller andra medarbetare inom vård- och omsorgsgivarnas verksamheter, att
sammanställa en länsgemensam GAP-analys och konsekvensbedömning som
efter fredagsgruppens godkännande skickas till Socialstyrelsen

kunskapsseminarium – diskussion om
Nationella riktlinjer mellan
Socialstyrelsen och regionernas/länens
huvudmän

Led 2 - Slutliga Nationella riktlinjer och en fördjupad analys och implementeringsförslag för länet
2.1

2.2 Mottagande av

2.3 Fredagsgrupp godkänner

2.4 Kartläggningsledarna

2.5 Fredagsgrupp bereder

Socialstyrelsen
publicerar
slutliga
Nationella
riktlinjer

Fredagsgrupp – gruppen
delegerar till ”projektgrupp
äldre” vid Regionförbundet
eller andra medarbetare inom
vård- och omsorgsgivarnas
verksamheter, att föreslå
skriftliga direktiv för fördjupad
kartläggning av
förutsättningar, behov och
konsekvenser med
åtgärdsförslag för införande av
Nationella riktlinjer. Direktiven
baseras bl.a. på GAP-analys
och konsekvensbedömningar i
modellens Led 1

eller återremitterar
kartläggningsdirektiv. Vid
godkännande tillsätts två
kartläggningsledare, en från
landsting och en för
kommunerna som i nära
samarbete leder kartläggning.
Kartläggningsledarna tilldelas
resurspersoner som bistår från
berörda verksamheter i
enskilda kommuner, landsting
och privata vård- och
omsorgsgivare

genomför kartläggning
och rapporterar
åtgärdsförslag för
implementering till
Fredagsgrupp. I
åtgärdsförslag anges om
de riktas till politisk nivå
alternativt
verksamhetsnivå.

kartläggning och
åtgärdsförslag. Om
åtgärdsförslag kräver
politiska beslut skickas
dessa till SVOM (Alt A, övre
pil)för
rekommendationsbeslut.
Om åtgärdförslag är på
verksamhetsnivå antar eller
återremitterar
fredagsgrupp förslagen. Vid
antagande skickas
åtgärdsförslag enligt Alt. B
nedre pil

2.6 A Rekommendationsbeslut
antas eller återremitteras av
SVOM

2.7

Respektive huvudman fattar,

efter antagande i SVOM, beslut på
politisk nivå i församlingar/nämnder

2.6 B Verksamhetschefer
mottar beslutade
åtgärdsförslag och meddelar
fredagsgruppen beredskap
för att påbörja
implementering

Led 3 - Implementering av åtgärdsförslag i vård- och omsorgsgivarnas verksamheter (fördjupad vägledning om implementering finns som bilaga till modellen)
3.1 Fredagsgruppen stämmer av att samtliga

3.2 Beslutade implementeringsåtgärder genomförs i linjeverksamheter. Implementeringen

3.3 Utvärderingar, uppföljningar och erfarenheter från

verksamhetschefer är beredda på att påbörja
implementering av beslutade åtgärdsförslag.
Gruppen beslutar om samtidigt implementering i
samtliga berörda verksamheter i länet

kan handla om att införa ”detaljfärdiga” åtgärdsförslag, men också om att utveckla nya
lösningar för olika föreslagna åtgärder/insatser. Uppföljning och utvärdering ingår och där bör
eftersträvas att använda befintliga mätetal och indikatorer (ex kvalitetsregister) men också
utveckla nya lokala mätetal och indikatorer vid behov. FoU-enheter bör bidra

implementering av Nationella riktlinjer rapporteras till
Fredagsgrupp som diskuterar utfallen. Gruppen kan vid behov
initiera förslag på anpassning och fortsatta
implementeringsåtgärder beroende på uppnådda resultat.
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