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Och ett 
nytt 
projekt! 
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Bättre resultat för 

Patienter/ 

populationer 

Bättre system 

och processer 

Bättre professionell 

utveckling 

Alla 

Batalden P, Davidoff F.  

What is ”quality improvement” and  

how can it transform healthcare? 

Qual.Saf.Health Care 2007;16;2-3 

 



Professionell kunskap 

  Yrkeskunskap 
  Personliga färdigheter 
  Värderingar, etik 

Förbättringskunskap 

  System 
  Variation 
  Förändringspsykologi 
  Lärandestyrt   
 förändringarbete 

Förbättring av 
diagnos behandling 

och omvårdnad  

Förbättring av  
processer och system  

i hälso- och sjukvården + 

Ökat värde för dem vården finns till för 

Utvecklat efter P Batalden& Stoltz 1992 – med i SOSFS 2005:12 – God Vård 

Vad? – under utveckling… 



Glimtar från utvecklingen  
Från om till hur… 

Samverkansprojekt 
-99, -2002-2004…. 
(prof.org, SKL, 
utv.enhet i 
verksamheterna) 

Framväxt forskning 
och utveckling 

Ökat samarbete 
mellan olika 
professioner i frågan 

Kompetenskrav: 
Grund-, vidare- och 
fortbildningar 

Internationellt 
samarbete: Nätverk, 
utveckling i andra 
länder 

Workshops, 
Sommardialog 

 

 

Nytt utvecklingsprojekt 



Nationella plattformen för 
förbättringskunskap 

Framväxt av 
gemensam 
viljeinriktning 
Fördjupa 
förbättringskunskap 
i Sverige 

Integrera 
förbättringskunskap 
i utbildning och 
verksamheter – 
tvärprofessionellt 

Utbildning i 
förbättringskunskap = 
utvecklingsarbete 

Samarbetande 
organisationer 

Arbetsgrupp 

Workshops, 
Sommardialog och nytt 
projekt 

www.forbattringskuns
kap.se  



Professionsorganisationer: 
Svensk Sjuksköterskeförening 
Svenska Läkaresällskapet 
Legitimerade Sjukgymnasters 
Riksförbund 
Förbundet Sveriges 
Arbetsterapeuter, 
Dietistförbundet 
 
 

Memeologen, Västerbottens 
läns landsting  
Futurum/Qulturum, 
Landstinget i Jönköping län 
SKL, VGR, Landstingen i 
Östergötland och Jönköping 
Studentmedverkan 
 
 
 
 
 

Nationella plattformen för förbättringskunskap 

 
 

Universitet: 
Hälsouniversitetet, Linköping.  
Jönköping Academy for Improvement 
of Health and Welfare 
Chalmers, Centre for Healthcare 
Improvement, Göteborg 
Sahlgrenska akademin, Göteborg 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 
 
 

Professioner, 
landsting, universitet, 
studenter i med 
gemensam 
viljeinriktning! 
 





Lärmodeller för kvalitetsregister i 
vårdens 

 förbättringsarbete 

 

Vardagsnamn:  

Utvecklingsprojekt Lärmodeller 



Kvalitetsregister 

Utbildning: 
studenter på 
grund och 
avancerad nivå.  

Verksamheter 

förbättringskunskap 

Kunskaper 
om 

kvalitets-
register  

 
      och  



Ökat patientvärde! 
 
 

Att dagens och morgondagens 
medarbetare kan växla upp värdet av 
kvalitetsregister genom att använda 

förbättringskunskap 

 

Stödja registrens användning i 
kliniskt förbättringsarbete och inom 
universitets- och högskoleutbildning 



Lärmodeller  
 

 

Antagande om hur lärande sker 
och organiseras 

 



Utvecklingsprojekt Lärmodeller  
Rent praktiskt: 

  

  Inventering av goda exempel 

 

       Stödja ett antal samverkansprojekt  

            (case) 

 

 Göra dessa lättillgängliga för andra 

             intresserade 
 

 





Patientfokus 

Tvärprofessionalitet och 
samverkan 

Transparens – vilja att dela med 
sig 

Data som feedback 

En sociokulturell lärsyn 
 

 

Grundläggande värderingar 



Hur gör man? 

Spana in 
www.forbattringskunskap.se 

Kontakta 
annika.ma.nordin@lj.se 

http://www.forbattringskunskap.se/


BUZZ moment! 
 
Hur kan vi stötta dagens- och 
morgondagens medarbetare att 
växla upp värdet av 
kvalitetsregister? 
 
Vilka goda exempel vore värdefullt 
att få belysta? 



Vad kan man DU göra? 

Broschyr om 
projekt 
Lärmodeller 

Broschyr om 
Plattformen 



 
 
 
 

Tack för er uppmärksamhet! 
 
 

Michael.Bergstrom@skl.se 
boel.andersson.gare@lj.se 
Annika.ma.Nordin@lj.se 

www.forbattringskunskap.se 
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