


Dagens program



ST-dagens lilla app-skola

Steg 1: 

Ladda ner appen Möten SLL



Eventkod:  STdagen

Steg 2: Välj event



Steg 3: 

Välj Dialog för att komma 

till frågor och interaktion 

Svep över skärmen 

för att uppdatera! 

Svep över skärmen för 

att uppdatera, eller 

tryck på de roterande 

pilarna ovan



Se till att ha din telefon 

redo! Nu provar vi!



Hur tog du dig hit idag?

▪ Buss

▪ Tunnelbana

▪ Pendeltåg

▪ Promenad

▪ Flera av alternativen

▪ Annat



För de statistiskt intresserade: 

Vilken åldersfördelning har vi härinne? 

Jag är…

▪ 0-19 år

▪ 20-29 år

▪ 30-39 år

▪ 40-49 år

▪ 50+



Än en gång: 

Varmt välkomna! 



Vilka är vi som håller i dagen?

• Rita Fernholm, Projektledare QRC’s Primärvårdssatsning, specialist i allmänmedicin, 

Boo vårdcentral

• Michael Bergström, Senior rådgivare SKL, läkare, ledamot i Nationella ST-rådet

• Marie Blom Niklasson, Handläggare, verksamhetsutveckling/ledarskap, SKL 

• Jenny Björk, Projektledare, QRC, Coachingakademin

• Teresa Tael, Projektledare, QRC, Coachingakademin

• Stina Gäre Arvidsson, Delprojektledare SKL, ST-läkare i allmänmedicin



QRC Stockholm Kvalitetsregistercentrum

http://qrcstockholm.se

Delad kunskap 

ger bättre hälsa

QRC Stockholms vision

Uppdrag att stödja utveckling och 

användning kvalitetsregister.

Ägs av Region Stockholm och 

Karolinska Institutet.

http://qrcstockholm.se/


Vad är kvalitet?



Varför är det viktigt?



Vem avgör vad som är kvalitet?



God vård är: 

• Kunskapsbaserad och ändamålsenlig

• Säker

• Individanpassad

• Effektiv

• Jämlik

• Tillgänglig

God vård är ett samlingsbegrepp som visar vilka mål och kriterier som ska vara 

vägledande när man följer upp hälso- och sjukvårdens processer, resultat och 

kostnader.
https://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/godvardverktygforuppfoljningochutvardering



Vad är förbättringsarbete?

Vilka viktiga kunskapsområden behöver du ha koll på när du ska bedriva ett 
förbättringsarbete?



Kunskapsblock



Förbättringskunskap



Olika typer av kunskap

Utvecklat av P. Batalden

+ Patientens kunskap





Mätningar 

Vad och hur?



Patientsamverkan



Samverkan är mer än enkäter och ris- och roslådor

Partnerskap mellan patient och vårdprofession Cristin Lind, QRC Stockholm, 2016.

http://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2016/03/QRC_rapport_Partnerskap_160404.pdf.


Inte bara om vi ska göra det,
utan också om hur!

http://qrcstockholm.se/patientsamverkan/verktygslada-2/

http://qrcstockholm.se/patientsamverkan/verktygslada-2/


Varför är patientsamverkan viktig?

Patientsamverkan i vården är en viktig del i högkvalitativ 

vård. Det associeras med förbättrade behandlingsresultat, 

kortare sjukhusvistelser, minskad återinskrivning, förbättrad 

funktionell status och minskad dödlighet. Patientsamverkan 

bidrar till att minska medicinska misstag och 

biverkningar, förbättra följsamhet, förbättra egenvård 

och minskar personalomsättning.

A systematic review of reliable and valid tools for the measurement of patient participation in healthcare. BMJ Qual 

Saf 2016;25:110-117 doi:10.1136/bmjqs-2015-004357

Källa: prestentation av läk. Jack Fowler, promoting

Shared Decision Making

http://qualitysafety.bmj.com/content/25/2/110.full?sid=a9db1105-5b4a-4d73-b59c-52b57212549b


Coaching


