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Samverkansgrupp FoU 
 

 
Uppdragshandling för FoU Vårdsamverkan 
Tidsram: 2022–2024 

 
Uppdragshandlingen är ett uppdrag från Vårdsamverkans styrgrupp. 

 

Strategisk plan Vårdsamverkan Skaraborg 2022–2025 
Den strategiska planen ska vara ett stöd för Vårdsamverkan Skaraborg och ange riktningen 

för det fortsatta arbetet och utvecklingen av de gemensamma vård-, stöd- och 

omsorgsinsatserna.  

Planen utgår från ”Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård”* för att vi ska 

ha en aktiv och ansvarstagande roll i omställningsarbetet samt följa och implementera våra 

länsgemensamma överenskommelser.  

 

 
 

Med planen som stöd ska arbetet organiseras och formaliseras så att det stödjer 

omställningen till god och nära vård och säkerställer den enskildes behov av vård-, stöd- 

och omsorg med ett personcentrerat arbetssätt. LÄNK till strategisk plan 

 

FoU 
FoU står för forskning och utvecklingsarbete. Forskning söker ny kunskap och kan vara 

kvantitativ eller kvalitativ och dessa kompletterar varandra. Vilka metoder som används 

beror på forskningsfrågan. Utvecklingsarbete använder kunskap för att utveckla nya, 

innovativa eller förbättrade produkter, system, processer eller metoder. Forskning och 

utvecklingsverksamhet är systematisk verksamhet för att öka det samlade vetandet, att 

utnyttja detta vetande för nya användningsområden och att åstadkomma nya eller 

förbättrade produkter, system eller metoder. 

 

Uppdrag 
FoU ska enligt årsplan fokusera på de olika vårdsamverkansgrupperna för att lyssna in och 

diskutera behov, planerade och pågående arbeten. 

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/fardplan-nara-vard/
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Syftet är att 

 identifiera behov av och initiera forskning och utveckling samt sprida 

forskningsresultat 

 bidra med kunskap som har relevans till behov, planerade och pågående arbeten  

 ge stöd i att tolka, värdera och översätta forskning 

 bilda arbetsgrupper kopplade till forskning och utvecklingsarbete med en huvudman 

som sammanhållande/motor. 

 

FoU Vårdsamverkan - sammansättning  
Representationen i FoU följer sammansättningen i styrgrupp. Varje deltagande part utser 

representanter till gruppen inom sin verksamhet. De representanter som utses ska ha eller 

införskaffa grundläggande kunskap om Vårdsamverkan Skaraborgs organisering och syfte 

samt om FoUs uppdrag. 

 

Kommuner       2 repr.  

Primärvård      2 repr. 

SkaS         4 repr. 

Vårdsamverkan (en per samverkansgrupp och beredning)  4 repr. 

 

Samverkansparter 
Högskolan i Skövde (HiS) och Social hållbarhet/Folkhälsa är ständigt adjungerade parter. 

Andra berörda delar av Vårdsamverkan Skaraborg (Tandhälsa, Habilitering och Hälsa) 

adjungeras vid behov.  

Skaraborgsinstitutet adjungeras vid behov. 

Socialchefer adjungeras vid behov. 

Arbetsgrupper bildas efter behov. 

 
Kommunikation  
Representanter ansvarar för att information sprids samt frågor förankras i respektive 

verksamhet.  

Minnesanteckningar förs vid möten och publiceras på Vårdsamverkan Skaraborgs hemsida.  

 

Arbetsformer 
Ordförandeskapet utses för perioder om två år och växlar mellan parterna (kommun, 

primärvård, SkaS).  

Till sitt stöd har ordförande en beredning där primärvård, SkaS, kommuner, HiS och 

vårdsamverkans beredning är representerade. 

 

Ordförande ansvarar för att ordna lokal och eventuell förtäring vid eventuella fysiska 

möten. 

 

Mötesfrekvens  
Fyra-sex gånger/år.  

En årsplan upprättas för dialog/fokusering med respektive samverkansområde. 
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Uppföljning 
FoU ska årligen följa upp och analysera sitt arbete och värdera vad man åstadkommit, hur 

FoU skulle kunna utvecklas och vilka resurser som kan behövas. Uppföljningen görs som 

en årsrapport till styrgruppen. 


