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    2011-01-20 

 

Tänkbara uppsatsämnen inom äldreomsorgen.  

 
Kontaktperson: Bodil Lindell, utvecklingsledare, 0520-49 7093, 
bodil.lindell@trollhattan.se 

Verksamhetsområden: 
 
Boende, Korttidsboende  
Stöd i hemmet (personlig ass, boendestöd, hemtjänst, anhörigstöd).  
Hemsjukvård (omvårdnad)  
Rehabilitering, hjälpmedel  
Dagverksamhet 
Mat, restaurangverksamhet, service  
Myndighetsutövning, biståndsprövning, individuell planering av vård och omsorg.  
Planering, ledning, styrning/uppföljning  

 

Så fungerar det: 

Om du som student är intresserad av att belysa någon frågeställning nedan tag då 
kontakt med utvecklingsledare ovan. Uppsatsämne formuleras i samförstånd mellan 
student, handledare på högskolan och utsedd kontaktperson i verksamheten. 
Observera att verksamhetens kontaktperson kan ha idéer kring hur en fråga skall 
belysas men kontaktpersonen har inte rollen som handledare. 

Verksamheten lyder under sekretesslagen vilket får konsekvenser för hantering av 
personuppgifter och din medverkan i verksamheten. Du skall därför vara införstådd i 
vilka sekretessregler som gäller.  

 

Förslag på frågeställningar/uppsatsämen: 

• Hur påverkar det omsorgen när fyrtiotalistgenerationen snart är många ”äldre 
äldre” med stora omsorgsbehov?  

•  Vad händer med människors möjlighet till delaktighet och självständigt liv i vår 
stad? A) Service i närmiljön, kommunikationer, begriplighet, trygghet. B) 
Tillgången på boenden för personer med funktionsnedsättning och äldre. C) 
Tillgång till samhällets utbud av kultur och fritid för målgruppen. 
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•  Hur ser behoven ut? Vad tycker brukarna? Hur bör omsorgen förändras o 
utvecklas för att svara mot nya behov? T ex demenssjukdomar ökar, 
boendetiden i gruppboende förlängs, behov av dagverksamhet, 
korttidsboende som avlösning och stöd till anhöriga ökar.  

•  Belysa situationen för närstående som vårdar i hemmet, vilka behov, vilka 
lösningar? Utvärdera nuvarande insatser. 

•  Hur mår äldre med invandrarbakgrund i Trollhättans äldreomsorg? Inventera 
behov, utvärdera försök med tvåspråkigt äldreboende. Anpassning till 
mångkultur. Hur skall man möta behoven? Vad händer inom omsorgen? 

• Vad händer när brukarna själva får bestämma mer hur de vill använda den 
beviljade tiden? Utvärdera en ny friare användning av tid?  

• Hälsoekonomisk utvärdering av förebyggande insatser, t ex arbetet med 
fallprevention i Trollhättans Stad. 

• Hur skall omsorgen utvecklas för bättre individuellt bemötande, flexibilitet, 
kontinuitet och personlig utformning av välfärdstjänster. Hur kan vi öka 
brukares delaktighet och inflytande över innehållet i omsorgen.  

• Hur arbetar man för att skapa trygghet och kontinuitet i hemvården?  

• Hur kan hemvården utvecklas för att bättre tillgodose vardagsrehabilitering? 
Rehabilitering i hemmet, samordning mellan olika vårdgivare, tidiga insatser 
och en utveckling av metoder i vardagsrehabilitering. 

• Studera utveckling, samverkan, behov och förändring av rehab.processen och 
hjälpmedelshanteringen.  

• Hur kan man förbättra arbetet med kostfrågor? Studier av matsituationen i 
gruppboenden, interaktion, miljö, upplevelse?  

• Framtidens äldreboende, vad krävs för att kunna uppfylla högt ställda krav på 
socialt innehåll och standard och fysisk miljö i äldreboende.  

• Hur skall gruppboenden inom äldreomsorgen utvecklas för att anpassas till 
personer med orienteringshandikapp/demens. 

• Hygienfrågor blir allt viktigare inom vård och omsorg. Höga krav på hantering 
av livsmedel och säkerhetsfrågor. 

•  Hur kan vi förbättra det fallförebyggande arbetet? Resultat, fallförebyggande 
insatser, metoder, olika vårdgivares syn, samverkan mellan olika 
yrkesgrupper. 

• Hur används kunskap om fallprevention i inredning, inre och yttre 
boendemiljö? 

• Kan man påverka människors egna val genom hembesök? Vilket resultat kan 
man få av uppsökande verksamhet och preventivt arbete för att öka 
tryggheten för äldre. Hur använder den äldre befolkningen informationen om 
fallprevention, utvärdering av hembesök. 
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• Hur kan vi arbeta med stöd till frivilligarbete/samverkan? Vad behövs för att få 
kontinuitet och intresse att delta?  

• Vad händer när kontinuiteten brister, hur påverkar det brukarna? 

• Hur förändras kommunsjuksköterskans roll? Vad händer, hur förändras 
hemsjukvården, dess organisation, uppdrag mm? Tydliggöra den kommunala 
hälso- och sjukvårdens uppdrag, samverkansfrågor.  

•  Belysa samverkansprocesser i vårdkedjorna. Utvärdera problem och 
möjligheter i samverkan? Utveckling av närsjukvårdssamarbetet, 
läkarmedverkan i hemsjukvården mm.  

•  Att leda vård och omsorgsarbete, vad krävs, utvärdera arbetsförhållanden, 
utvecklingsområden? 

•  Kvalitetsutveckling med hjälp av ”genombrottsmetod” – hur fungerar det, hur 
kan metoden användas och utvecklas inom olika områden t ex för att minska 
oro, förebygga fallolyckor mm. 

• Effekter av utbildningsinsatser. Omsorgstjänsterna är mångdimensionella och 
kräver mycket kompetensutveckling inom en rad områden. Hur fungerar 
verksamhetsnära lärande, lärande organisation? 

• Planera för pensionsavgångar inom olika vårdyrken. Studera frågor gällande 
arbetsmiljön.  

•  Stärka systematiskt kvalitetsarbete, innovation, forskning och utveckling i 
verksamheten. Hur främja innovation o utveckling?  

• Problem och möjligheter med E-tjänster, sociala medier, IT-stöd 
(tjänsteutveckling, delaktighet, nätverk…) 

• Problem och möjligheter med implementering av WHO:s International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) för att beskriva 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.  

 

 


