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OPTIMAL Habilitering!
… med hjälp av kvalitetsregistret HabQ
Varmt välkommen att delta i en nationell satsning där vi tillsammans med kvalitetsregistret HabQ
riktar in oss på Habiliteringens utveckling med fokus på Föräldrastöd, Autism och Cerebral Pares (cp).
Vi träffas under lärandeseminarier i Stockholm för att utbyta erfarenheter, få ny kunskap och planera
förbättringsarbete som genomförs på hemmaplan mellan träffarna. Genom samverkan mellan
Registercentrum Sydost/Qulturum och Registercentrum Norr/Memologen ges möjlighet att även
delta i denna satsning på distans i Umeå.
Habiliteringen har ansvar för att tillsammans med personen med funktionsnedsättning och
närstående kartlägga, utreda och följa upp inom skilda områden med samordnad multiprofessionell
kompetens och evidensbaserade metoder. Resultaten från data registrerade i HabQ bildar underlag
för såväl jämförelser av individuella resultat med resultat på gruppnivå som underlag för
verksamhetsuppföljning.
Ett bättre tillvaratagande av det nationella kvalitetsregistret HabQ kan verka för att habiliteringens
verksamhet är kunskapsbaserad, ändamålsenlig och patientfokuserad.
Antalet användare av registret HabQ har kraftigt ökat de senaste två åren. Nya delar/moduler har
tillkommit där registrering startat 2012 eller senare. I denna satsning, Optimal Habilitering, erbjuds
stöd för förbättringsarbete. Förbättringsarbetet kan för delar i registret som följts upp sedan 2005 ta
sin utgångspunkt i resultat från registret. För nya delar av registret, så som uppföljning av tidiga
insatser för barn med autism i förskoleåldern och föräldrastödsinsatser, kan förbättringsarbetet
handla om att verksamheterna identifierar behov som syftar till att stärka implementeringen av
registret.
Aktiva närstående och patienter i ett förbättringsarbete ger bättre resultat. Därför uppmuntras
verksamheterna att tidigt och om möjligt involvera föräldrar, barn och ungdomar i
förbättringsteamet.
Vad är det vi tillsammans ska åstadkomma?
Syftet är att åstadkomma optimal habilitering med fokus på föräldrastöd, multiprofessionell
habiliteringsuppföljning vid cp, autism och tidiga insatser för barn med autism.
Registret bidrar med stöd samt rapporter som underlag för kvalitetsuppföljning.
Mål
Målet med projektet är att öka täckningsgraden i kvalitetsregistret HabQ och att påvisa
kvalitetsförbättringar i någon av de utvalda kvalitetsindikatorerna.
Målgrupp
Vi vänder oss till Habiliteringsverksamheter som vill göra en gemensam utvecklingsresa med andra
verksamheter i Sverige.
Inför starten behöver du finna minst 2 – 3 personer som kan delta och bildar ett team. Vi tror att
teamet består av chef, utvecklingsansvarig, en eller två koordinatorer samt gärna en
förälder/närstående eller ungdom. En av personerna i teamet utses till coach för teamet och kommer
att vara det lokala stödet i arbetet och erhålla extra stöd.
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Genomförande
Vi träffas vid tre lärandeseminarier (LS), vi har även seminarier via telefon/webb samt ett webbaserat
stöd, detta varvas med eget arbete på hemmaplan. Tidsåtgång för detta arbete är individuellt för
varje deltagande team men en tumregel är att teamet behöver träffas 1 – 2 timmar varannan/var
tredje vecka och totalt sätta av minst lika mycket tid på hemmaplan som på lärandeseminarierna.
Vid lärandeseminarierna träffas vi och delar erfarenheter samt fördjupar oss i användningen av
registret. Vi får inspiration och kunskapspåfyllnad kring Föräldrastöd, Autism och Cerebral Pares (cp),
registeranvändning, patientmedverkan och förbättringskunskap. Vi kommer också att ha coachträffar
via telefon/webb där coacherna har möjlighet att förvärva fördjupad förståelse gällande
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 HabQ.
För deltagande team ifrån norra Sverige erbjuds möjlighet att delta på delar av lärandeseminarierna
via länk i Umeå och under seminarierna samt under projektets gång få lokalt stöd ifrån RC
Norr/Memeologen. För mer information kring detta kontakta Anders Edström.
Lärandeseminarium 0
Genomfördes den 6 februari och var en fördjupad introduktion för registrets koordinatorer vid deras
träff i Stockholm
LS1 8 maj 2015 – Teamstart
Innehåll: Föräldrastöd, Autism och Cerebral Pares (cp), Patientmedverkan, förbättringskunskap och
dialog kring anmälda förbättringsarbeten samt metoder för att påbörja förbättringsarbeten
Plats: Stockholm
LS2 21 oktober 2015 - Teamträff
Innehåll: Fördjupning, Erfarenhetsutbyte och planera fortsatt förbättringsarbete
Plats: Stockholm
LS3 26 november 2015 - Avslutande seminarium
Innehåll: Presentation av teamens arbete, Erfarenhetsutbyte, Spridning
Plats: Stockholm
Anmälan
Anmälan (nytt fönster). Sista anmälningsdag är den 15 april 2015.
Deltagande i programmet är kostnadsfritt. Deltagare står för eventuella resor och logi.
Projektet står för eventuella resor och logi för deltagande patientrepresentanter.
Vill du veta mer om kvalitetsregistret gå in på http://www.liu.se/habq?l=sv
Vill du veta mer om förbättringsarbetet är du välkommen att kontakta:
Peter Kammerlind, peter.kammerlind@rjl.se
Pia Ödman, pia.odman@liu.se
Maria Hermansson Ström, maria.hermansson.strom@rjl.se
Anders Edström, anders.edstrom@vill.se

