


Fortsatt stöd – hur går vi vidare?



Handlingsplan

•Skriv ned några punkter om vad du ska göra när du kommer hem 
till din vårdcentral

•Diskutera sedan din plan med din närmsta granne



Primärvårdssatsningen 2019-2021, samma upplägg varje år

• Introduktion till förbättringskunskap (4 timmar) i december

•Skräddarsydd kurs 5 dagar, löper under 8 månader januari-augusti
- Samtidigt som man har ett team på sin enhet

• Inspirationseftermiddag: Presentationer av förbättringsarbeten 

augusti

• 9 tillfällen av Telefoncoaching i grupp jan-aug

•Mer information på QRCs hemsida https://qrcstockholm.se/

https://qrcstockholm.se/


Datum Aktivitet Vilka deltar?

23 /1
8:30-16:00

Kursdag 1: Introduktion till huvudblocken.

Genomgång av grunderna i förbättringskunskap, teori, centrala verktyg samt effektiv 
mötesteknik. Särskilt fokus på patientsamverkan.

Kursdeltagare

6/3
8:30-16:00

Kursdag 2: Från mål till handling.

Målformulering och verktyg för att bena ut problem, prioritera förbättringsidéer. 
Kursdeltagare

10/4
8:30-16:00

Kursdag 3: Mått och mätningar. 

Mätningar som stöd i förbättringsarbete. Förbättringshjulet.
Kursdeltagare

22/5
8:30-16:00

Kursdag 4: Coaching och patientsamverkan. 

Motivation och gruppdynamik samt fördjupning inom patientsamverkan.
Kursdeltagare

28/8
8:30-16:30

Kursdag 5: Hållbara förbättringar samt Inspirationseftermiddag

Hur standardiserar man sina förbättringsidéer? Inspirationseftermiddag med 
presentation av förbättringsarbeten

Kursdeltagare 

EM chefer + intresserade



Telefoncoaching i grupp

• Nio tillfällen mellan januari och augusti, en timme per gång (om ingen ringt in under första kvarten 

avslutas tillfället) 08-524 82 300 och anger kod 729210

• Ta med din fråga eller bara delta i diskussionen

- Identifiera förbättringstema

- Skriva mål 

- Välja indikatorer

- Mätningar  

Tider för telefoncoaching som är kvar för 2019 är: 

2 april kl.11.00-12.00

23 april kl.11.00-12.00

7 maj kl.11.00-12.00

28 maj kl.11.00-12.00

20 augusti kl.11.00-12.00



Övrigt

• Kvalitetsdagar. Nio per år runt om i Stockholm, annonseras ut via 

www.janusinfo.se/fortbildning

• Om ni undrar över data kan vårdcentralens 

informationsläkare/informationsapotekare hjälpa till (fråga din chef om 

kontaktuppgifter)

• Använda ST-läkarnas basgrupper till att stödja varandra i att utveckla sina 

verksamheter

• Rådfråga studierektorer och APC (Akademiskt Primärvårdscentrum)

http://www.janusinfo.se/fortbildning


Fortsatt stöd

KI uppdragsutbildning 15 hp + parallellt 
ledarskapsprogram
Anmälan via ki.se eller via denna länk: 

https://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/CourseTermInfo.as

px?ctid=3384

Skräddarsydda program
Kontakta oss för att diskutera ett skräddarsytt upplägg för er 

verksamhet.

QRC Kvalitetsnätverk
Nätverksträffar och LinkedIn grupp. 

https://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/CourseTermInfo.aspx?ctid=3384
https://www.linkedin.com/groups/12051347


QRC Kvalitetsnätverk på LinkedIn!

Bli medlem i gruppen och 

ta del av nyheter och 

information om kommande 

seminarier samt diskutera 

förbättringsarbete.

För att bli medlem: Sök 

QRC Kvalitetsnätverk på 

LinkedIn och ansök om 

medlemskap.

https://www.linkedin.com/groups/12051347

https://www.linkedin.com/groups/12051347


Utvecklingsenheter

Qulturum i Jönköping
http://plus.rjl.se/qulturum

QRC Stockholm
http://qrcstockholm.se/

SKL
Verksamhetsutveckling inom vård och 

omsorg
https://skl.se/halsasjukvard/verksamhetsutveckling.14981.html

Att leda utvecklingsarbete
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser.609.html?q=Att+leda+utvecklingsarb

eten&fdse-keywords=&eventStartDate=2019-03-08&eventEndDate=

Arbeta med förbättringstrappan, 

utveckling av verksamheten och 

PrimärvårdsKvalitet
www.skl.se/primarvardskvalitet

Forskning och utbildning

Center for Health Care Improvement – Chalmers
http://www.chalmers.se/sv/centrum/chi/Sidor/default.aspx

Jönköping Academy for Health and Welfare           
http://center.hj.se/jonkoping-academy.html

MMC – Medical Management Center KI/ LIME
https://ki.se/lime/medical-management-centrum-mmc

Kurser på nätet 

ex: IHI Open School
www.ihi.org

Övrigt

Nationell plattform för förbättringskunskap
http://plus.rjl.se/forbattringskunskap

http://plus.rjl.se/qulturum
http://qrcstockholm.se/
https://skl.se/halsasjukvard/verksamhetsutveckling.14981.html
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser.609.html?q=Att+leda+utvecklingsarbeten&fdse-keywords=&eventStartDate=2019-03-08&eventEndDate
http://www.skl.se/primarvardskvalitet
http://www.chalmers.se/sv/centrum/chi/Sidor/default.aspx
http://center.hj.se/jonkoping-academy.html
https://ki.se/lime/medical-management-centrum-mmc
http://www.ihi.org/
http://plus.rjl.se/forbattringskunskap


Genombrott.nu

På genombrott.nu kan arbetsplatsen 
skapa en gemensam plattform för sina 
förbättringsarbeten.

Genombrott.nu utgår ifrån modellen 
med PDSA-hjulet.

Patienter och medarbetare kan enkelt 
SMS:a in ideer kring förbättringsarbete 
som samlas i idébanken

Bra introduktionsfilm på hemsidan!



Frågor till panelen



Vad tar ni med er hem från idag, sagt med ett ord?



Stort tack för oss! Lycka till!


