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Färre hjärtsviktspatienter i sjukvården – bättre hälsa hemma
Vill Du utveckla vården för patienter med hjärtsvikt? Vill Du utveckla dig själv?
Varmt välkommen att delta i arbetet att förbättra vardagen för patienter med hjärtsvikt. Detta är ett
samverkansprojekt mellan det nationella kvalitetsregistret RiksSvikt och de regionala
registerkompetenscentrumen RCSO/Qulturum och UCR. Tillsammans med er vill vi göra skillnad för
denna patientgrupp.
Det är vanligt att patienter med hjärtsvikt inom loppet av 30 dagar återinläggs in på sjukhus, nästan en
femtedel enligt Öppna jämförelser. Bland de patienter som finns registrerade i RiksSvikt är
motsvarande siffra knappt 9%. Bra arbetssätt och snabb återkoppling är nyckeln för bättre
vardagsarbete och deltar du/ni i detta arbete kommer denna möjlighet att ges.
Hur ser det ut hos Dig? Vilka är faktorerna som inverkar, vilka faktorer bör
förändras/stärkas/vidareutvecklas och hur driver man ett förbättringsarbete?
Vi tror att RiksSvikt kan bidra till färre återinläggningar om användandet av registret ses som en del av
vardagens arbetsprocess. Bättre nyttjande av det nationella kvalitetsregistret RiksSvikt i realtid,
teamarbete och brobyggande mellan specialist-primärvård blir viktiga byggstenar i ny design. Du
kommer att få det stöd du behöver av RiksSvikt, Qulturum och UCR för att bygga egen kompetens i
förbättringsarbete, coaching, och förbättringsmätning. Genom ett coachingkoncept får en person i
varje team fördjupad kunskap och stöd kring coaching för att leda teamets förbättringsarbete på
hemmaplan, på liknande sätt får en person fördjupad kunskap kring förbättringsmätningar och
kvalitetsregistrets möjligheter till data.
Projektet ser patientmedverkan som en förutsättning och vi vill att alla deltagande team har med sig
patienter och/eller närstående. Vid behov kan Riksförbundet HjärtLung och dess länsföreningar hjälpa
till med förslag.

Vad är det vi tillsammans ska åstadkomma
Nya arbetssätt som integrerar kvalitetsregistret RiksSvikt i vardagen så att ett ständigt lärande och
förbättringsarbete blir en del av vardagsarbetet. Tillsammans i tvärprofessionella team med
patienten/individen som en del av gruppen utvecklas och möjliggörs bästa möjliga vård samt stärka
kompetensen i förbättringskunskap. Vi vill också utveckla coachfunktionen kopplad till varje team och
verksamhet för att påskynda bättre kliniska prestationer.

Mål
Det operativa målet är att åstadkomma bättre livskvalitet för individer med hjärtsvikt och att minska
återinläggningar inom 30 dagar.

Målgrupp
Vi vänder oss till sjukhus- och primärvårdsteam för en gemensam utvecklingsresa. Vi ser med fördel
att sjukhusteam och primärvårdsteam från samma system/vårdkedja deltar. Varje team är
tvärprofessionellt och består av 2 - 4 personer samt har aktivt ledningsstöd. Vi ser gärna att chefer
deltar vid något/några våra lärandeseminarier. Teamet utser en coach och en mätansvarig. Den/de är
det lokala stödet i arbetet.
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Genomförande
Beståndsdelarna är tre lärandeseminarier (LS) som varvas med arbete på hemmaplan mellan
seminarierna. På lärandeseminarierna blir vi inspirerade och får ta del av kunskap kring hjärtsvikt,
registeranvändning och förbättringskunskap. Det ges också stöd och gott om tid att planera
förbättringsarbetet. Mellan seminarierna genomförs coachträffar där coacherna har möjlighet att
förvärva fördjupad förståelse kring förbättringskunskap och kvalitetsregister samt möjlighet till
erfarenhetsutbyte. Coacherna har under hela programmet tillgång till individuellt stöd från
programledningen.
Under samtliga Lärandeseminarier och coachträffar deltar medarbetare från RiksSvikt.
LS0 23 eller 24 oktober 2013 förberedande samtal per video/telefon för coacher.
Namnet på den person som ska vara coach meddelas annika.o.connor@lj.se senast 18 oktober.
LS1 19 - 20 november 2013 – Teamstart
Innehåll: Patientmedverkan, RiksSvikt förändringskoncept, kartläggning av nuläge, mål och mätningar,
planera förbättringsarbete i liten skala (PGSA) Goda exempel
Plats: Kungsvalvet konferens, Hantverkargatan 52 Stockholm (Kungsholmen), hitta hit
LS2 21 – 22 januari 2014
Innehåll: Erfarenhetsutbyte, Mättavla, Planera förbättringsarbete i större skala (PGSA)
LS3 2014 – vi återkommer med exakt datum
Innehåll: Presentation av genomfört arbete, Spridning av resultat
Träffar med coacher och mätansvariga genomförs i december, februari och april per video/telefon.
Datum och tid för detta planeras vid lärandeseminarierna.

Anmälan
Anmälan görs via Lärandekalendern senast 15 oktober 2013.
Deltagande i programmet är kostnadsfritt. Deltagare står för resor och logi.

Ansvariga för genomförande:
Peter Kammerlind, Qulturum/RCSO, peter.kammerlind@lj.se
Catrin Henriksson, UCR, catrin.henriksson@ucr.uu.se
Åsa Jonsson, RiksSvikt, asa.jonsson@rikssvikt.se
Projektkoordinator
Annika O’Connor, annika.o.connor@lj.se

