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Lärmodeller
för kvalitetsregister i vårdens förbättringsarbete

Lärmodeller – vad är det för något?
Lärmodeller handlar om hur lärande sker. I de flesta utvecklingsprojekt
finns en lärmodell, ett antagande om hur lärandet går till och organiseras,
utan att den är tydligt beskriven. Det är en av anledningarna till varför det
är svårt att kopiera goda exempel.

Vad vill Den Nationella Plattformen
för Förbättringskunskap*)?
Plattformen vill etablera förbättringskunskap som ämne inom hälsooch sjukvårdens utbildningar och öka samverkan mellan högskolor,
universitet, studenter, medarbetare i fort- och vidareutbildningar, professionsföreningar, organisationer och myndigheter. Målet är att rusta
morgondagens medarbetare med kunskaper om förbättringsarbete, så
att verksamheter utvecklas och patientvärdet höjs. För det behövs goda
lärmodeller.

Hur kan vi använda kvalitetsregister
i vårdens förbättringsarbete?
Grunden i förbättringsarbete är att säkerställa att en förändring är en
förbättring. Inom förbättringskunskapen betonas därför värdet av att
mäta sina förändringar. Här kan kvalitetsregister spela en avgörande roll!
Integrationen av förbättringskunskap och kvalitetsregister är ett spännande
utvecklingsområde och Plattformen har beviljats medel för att driva ett
samverkansprojekt kring detta. Projektet heter Lärmodeller för kvalitetsregister i vårdens förbättringsarbete.

Vad innebär projektet?
Projektet drivs under 14 månader och består av 4 delar:
•

Inventering av Goda exempel (september/oktober)

•

Utlysning om medverkan (oktober)

•

Aktiv projekt fas (VT 2013)

•

Dokumentation och spridning (Sensommar 2013)

Under den aktiva fasen kommer 3-5 samverkansprojekt att drivas våren
2013, med stöd av projektledningen. Kompetenser från Plattformen kan
också bistå med stöd.

Vad är målet?
Målet är att stödja registrens användning i kliniskt förbättringsarbete och
inom universitets- och högskoleutbildning. Målet är att testa och utveckla
bra lärmodeller kring hur morgondagens medarbetare, tillsammans med
dagens verksamheter, kan växla upp värdet av kvalitetsregister som hjälp
i förbättringsarbetet.

För den Nationella Plattformen för förbättringskunskap:
Bo Bergman
Ordförande i styrgruppen för
Lärmodeller för kvalitetsregister
i vårdens förbättringsarbete.

Annika Nordin
Projektledare för Lärmodeller
för kvalitetsregister i vårdens
förbättringsarbete.

*)Nationella Plattformen för förbättringskunskap, i plattformens arbetsgrupp ingår följande organisationer: Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Legitimerade Sjukgymnasters
Riksförbund, Dietisternas Riksförbund och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, ett antal universitet med
forskning och utbildning på området, flera utvecklingsenheter i verksamheterna, studenter och Sveriges
Kommuner och Landsting.

Vill du vara med?
•

Arbetar du på ett lärosäte där ni erbjuder, alternativt skulle
vilja erbjuda, studenter eller personer i fort- och vidareutbildning,
kunskaper i förbättringsarbete och kvalitetsregister?

•

Arbetar du inom hälso- och sjukvården med att stödja, alternativt skulle vilja stödja, studenter eller personer i fort- och
vidareutbildning, att få bra praktisk träning i förbättringsarbete och kvalitetsregister?

•

Arbetar du på ett kvalitetsregister där ni i samverkan med
verksamheter/studenter/medarbetare i fort- och vidareutbildning
förbättrar, alternativt skulle vilja förbättra, de kliniska resultaten?

•

Arbetar du på en arbetsplats där ni vill att studenter och
medarbetare i fort- och vidareutbildning kan bedriva förbättringsarbete baserat på kvalitetsregisterdata som en del av sin
praktiska träning?

•

Vill du vara med?

Gör så här!
Maila ditt intresse att medverka i projektet till annika.ma.nordin@lj.se.
I en strukturerad intervju dokumenteras era erfarenheter och förväntningar
kring ett eventuellt deltagande och din anmälan tas upp.
I december fattar Styrgruppen för projektet beslut om vilka samverkansprojekt som deltar.

Vill du veta mer?
www.forbattringskunskap.se

