Södra sjukvårdsregionen

RSG stöd för utveckling
Mötesanteckningar 2020-06-11
Namn:
Datum:
Tid:
Lokal:
Deltagare:

RSG stöd för utveckling
2020-06-11
09.00-11.00
Teams-möte
Christer Lindbladh, Margareta Albinsson, Frida Holm-Johansson, Jeanette
Törnqvist, Helena Mortenius, Bodil Sundlöf, Jesper Stenberg och Jenny
Wendle.

AGENDA
Starttid
09.00

Ämne
Kort check in

09.05

Kompetensmatris- kartlägga kompetenser
Inför mötet hade deltagarna hade deltagarna
bearbetat utsänd kompetensmatris och skickat in
synpunkter. Kompetensmatrisen fungerade väl som
ett sätt att ringa in dels olika roller dels vilken
kompetens som är kopplad till respektive roll. Ett
annat syfte med kompetensmatrisen var att
regionerna själva skapar beredskap för att identifiera
personer i den egna organisationen som skulle kunna
bära roller i inom kunskapssystemet.
Södra sjukvårdsregionen identifierade behov av stöd
till NAG vård av patienter med epilepsi. Rollen kräver
en arbetsinsats om 30-50%.

09:30

RSG Uppföljning och analys. Sandra Stern.
Sandra Stern, ordförande för RSG Uppföljning och
analys, beskrev gruppens sammansättning, uppdrag
och tankar på framtida aktiviteter (se bifogad bilder i
ppt). En iakttagelse är att starta aktiviteter inom de
NAG som södra sjukvårdsregionen är värd för, som
exempelvis inom stroke. Fokus på vårdförloppen är
prioriterat. Vidare behöver samarbetet med andra
RSG, exempelvis RSG Kvalitetsregister öka över tid.

Vem föredrar?
Alla
Alla

Sandra Stern
alla

Ett samarbete mellan RSG stöd för utveckling och
uppföljning och analys skulle kunna vara i kommande
processledarutbildning. För Särskilda pass för att öka
kunskapen om metoder för uppföljning/analys
10:00

RSG Kvalitetsregister. Mikael Åström.
Mikael Åström, ordförande för RSG Kvalitetsregister,
beskrev gruppens sammansättning, uppdrag och
tankar på framtida aktiviteter (se bifogad bilder i ppt).

Mikael Åström

Mikael redogjorde för den data som kan hämtas,
analyseras och visualiseras samt för hur
verksamheten är uppbyggd. Uppbyggnaden av de
nationella kvalitetsregistren ger idag 16 olika
plattformar som stegvis blir föremål för förbättringar
såsom direktöverföring av data. Samtidigt innebär
strukturen vissa begränsningar. Mikaels verksamhet
kan även skörda data data från regionernas
patientadministrativa system.
Ett samarbete mellan RSG stöd för utveckling och
kvalitetsregister, skulle kunna vara i kommande
processledarutbildning. För Särskilda pass för att öka
kunskapen om hur kvalitetsregister kan användas i
förbättringsarbete.
10:30

10.50

Processledarutbildning
Ett utkast till processledarutbildning har utvecklats där
deltagarna mfl bidragit till synpunkter. Inför detta möte
hade deltagarna inkommit med ytterligare synpunkter
som sammanställts (i bifogad ppt). Ytterligare
synpunkter som särskilt diskuterades var vad som
definierar rollen processledare/stöd. Vidare huruvida
utbildningen ska ge ökad kännedom/kunskap eller
mer var riktad mot öka färdighetskunskap.
Jesper fick i uppdrag att eskalera punkten om rollen
processledare till NSG.
För att kunna landa ner mål, moduler och praktiska
frågor kopplat till utbildningen var deltagarna överens
om att det krävs ett möte fysiskt. Södra
sjukvårdsregionen uppdrogs att boka möteslokal i
Hässleholm för ändamålet.

Nästa möte: 20/8 09.00-12:00, fortsättning till 16:00
vid behov.
- Södra sjukvårdsregionen bokar besök i Hässleholm.

Jesper inledde
därefter diskussion
där alla deltog.

Alla

Tentativ agenda för nästa möte
Ämne
Processledarutbildning: mål, moduler och praktiska frågor.

Föreslag från
Alla

Vårdförlopp- Ingeborg Franzén

Jesper kontaktar

Södra sjukvårdsregionen

