Södra sjukvårdsregionen

RSG stöd för utveckling
Mötesanteckningar 2020-08-20
Plats:
Hässleholm Statt
Tid:
09.00-16.00
Närvarande:
Margareta Albinsson, Frida Holm-Johansson, Bodil Sundlöf, Jenny Wendle och
Jesper Stenberg.

Agenda
Incheck: laget runt, status efter sommaren.
(kl 09.00)
Övergipande diskussion om processledarutbildning
(kl 09.15)
• Presentationen från Södra sjukvårdsregionen om ”Uppdragprocessledarutbildning”, gicks igenom. I syfte att fånga behovet av
kompetensutveckling har också en enkät skickats, som
sammanställs inom kort.
• Utgångspunkten ”processperspektiv, processynsätt” beskrevs som
helt centralt för utbildningen. Tidigare gjorda erfarenheter samt
vidareutvecklade insikter styrker behovet av utbildningsinsatsen
tydligt utgår från ett processperspektiv. I regionerna, inom Södra
sjukvårdsregionen, finns god kunskap kring såväl teori som praktik.
Det finns därmed resurspersoner internt i regionerna som kan bidra
till utbildningsinsatsen. Processperspektivet bör vara en del av
grundmodulerna och återkommande tema.
• Då processperspektivet är vidare än de personcentrerade
sammanhållna vårdförlopp (PSVF) som ska implementeras
diskuterades även vilken roll som kommunerna bör ha såväl som
representant i gruppen som i utbildnings- och
implementeringsinsatser framöver.
Jonas Kullberg, Region Blekinge, presenterade utbildningsmaterial som framtagits
i regionen gällande teamutveckling.
(kl 11.30)

Deltagarna diskuterade fram en fördjupad plan på innehåll för de basmoduler som
av Södra sjukvårdsregionen föreslås finnas med i utbildningen.
(kl 13.00)
•

Modul 1.
Processperspektivet teori, praktik och roller
Att jobba med sin process
Resurspersoner: Jenny, Frida, Bodil, Ramsus NS

•

Modul 2.
Systemkunskap och organisation
Vad innebär kunskapen om ett system?
Orientering om kunskapssystemet
Vilken roll har jag i systemet?
Resurspersoner: Frida, Bodil, Joel B

•

Modul 3.
Förbättringsmetodik och förändring
A3- från papper till patient
Problemformulering relaterat till uppdraget
Team, förändringsmetodik, kommunikation
Resurspersoner: Frida, Kristian D (Anna-Karin) Bodil

Vid tidigare möte bjöds ordföranden in från analys och uppföljning och
kvalitetsregister. Gruppen gjorde bedömningen att dessa behöver finnas med i
utbildningen, men som extra modul.
Summering arbetsuppgifter:
1. Resurspersonerna skapar utkast för utbildning enligt modulerna
2. På de kommande mötena stäms utvecklingen av. Kommande möte är
digitalt, men mötet i oktober fysiskt i syfte att slutföra materialet för
utbildningen.
3. Gruppen tar del av resultatet av enkäten
4. Bjuda in Ingeborg Franzén
Nästa möten
16/9 13.00-15.00 digitalt möte
16/9 09.00-12.00 fysiskt möte
Övriga punkter
Representant från kommunerna I RSG?
Tentativ agenda för nästa möte
Prestation av enkät
Processledarutbildning: status. Föreslag från: Alla
PSVF- Nationellt och lokalt , Ingeborg. Föreslag från: Jesper kontaktar

Södra sjukvårdsregionen

