Beslut om regional modell för lärande system
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 8 maj att den regionala modellen
för lärande system ska etableras under 2018. Modellen är en nationellt sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning och Västra Götalandsregionens kunskapsorganisation ska anpassas till och utgöra
en del av den nationella strukturen.
Syftet med den regionala modellen för ett lärande system är att:







erbjuda högre patientupplevd och medicinsk kvalitet
säkerställa en kunskapsbaserad, personcentrerad, patientsäker, jämlik, tillgänglig,
effektiv och hälsofrämjande vård, samtidigt som produktivitet och effektivitet
förbättras
ge medarbetarna förutsättningar för att arbeta med kvalitetsdriven
verksamhetsutveckling
tillvarata kunskaper som finns hos vårdens patienter och medarbetare för att förbättra
och utveckla hälso- och sjukvården på regional och nationell nivå

Den regionala modellen för ett lärande system innebär en ny kunskapsorganisation som speglar den
nationella nivån och där arbetet i regionala programområden samt de regionala och lokala
processteamen är centrala. Arbetet med kunskapsunderlag kommer i större utsträckning än tidigare
att göras gemensamt på nationell nivå. Förändringen innebär att ett större fokus kan läggas regionalt
och lokalt på implementering och förbättringsarbete. Arbetet inom modellen samordnas regionalt
och styrs ytterst av koncernledningen. För att säkerställa ett enhetligt och effektivt arbete innehåller
modellen även metoder och verktyg för det regionala kunskapsarbetet.

HSS godkände strategisk plan för utbildning
Vid sitt sammanträde den 8 maj godkände hälso- och sjukvårdsstyrelsen den strategiska planen för
utbildning inom kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Beslutet innebär att hälso- och
sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utifrån beskrivna principer ta fram en konkret plan för
genomförande och återkomma till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för beslut.
Utbildningen syftar i fösta hand till förbättringskunskap och därefter kunskapsstöd, uppföljning och
analys. Utbildningsplanen ska öka kunskapen och förmågan inom organisationen förbättringsarbete
och även hur man arbetar i ett lärande system.

Nyheter från det nationella arbetet
Hur befintliga grupperingar kopplas till de nationella programområdena, NPO, är inte helt klart. Men
professionsföreningar kommer att ha en viktig roll i modellen. Det gäller än så länge enligt följande
två punkter:
 I dialog överenskommet att på ledningsnivå ses några gånger per år
 Avstämning av ledamöter i Nationella arbetsgrupper
Att vissa professionsföreningar i stor utsträckning redan idag jobbar på det sätt som är målet för den
nya kunskapsorganisationen är bra. Rapporter och riktlinjer som redan finns är en stor fördel – de
borde kunna lyftas in i modellen eller utgöra underlag för nya riktlinjer. De som redan idag jobbar
med kunskapsunderlag borde utgöra en bra grund till de kommande nationella arbetsgrupperna

Region Halland och Västra Götalandsregionen ingår
i Västra sjukvårdsregionen
Region Halland tillhör idag både västra och södra sjukvårdsregionen. VGR och Region Halland har
fastställt processen för att utse representanter till det nationella arbetet. Överenskommelsen
innebär att VGR och Region Halland i samråd utser representanter från Västra sjukvårdsregionen till
den nationella och regionala modellen för kunskapsstyrning.

Kickoff för de nya programområdena

Främre raden från
vänster: Martin
Risenfors, Serney Bööj
och Thomas Björk
Eriksson.
Andra raden: Lars
Gelander, Marita
Andersson Grönlund,
Hans Törnblom och
Radi Jönsson.
Tredje
raden: Gudmundur
Johannsson,
Maziar Mohaddes, Ola

Samuelsson och Mikael Edsbagge.
Fjärde raden: Tobias Carlson, Thomas Jacobsen och Anders Ullman.
Saknas på bilden: Jan ”Olle” Larkö, Lars-Magnus Andersson, Lise-Lotte Risö Bergerlind och Niklas Darin.

10 april var Dagen D för de nya programområdena i den nya kunskapsorganisationen som byggs upp i
Västra Götalandsregionen. Den 10 april träffades alla utsedda ordförande för de 18
programområdena, tre av dem även ordförande för nationella programområden. Processledare för
de tre områden som VGR har värdskap för deltog också. De tre processledarna är Malin Samuelsson,
mag- och tarmsjukdomar, Anna Kjellström, rörelseorganens sjukdomar, och Maria Dahlström Roos,
lung- och allergisjukdomar. Koordinatorer från Koncernkontoret till de övriga programområdena
kommer att utses före sommaren.
De nya programområdena kommer att arbeta parallellt med de medicinska sektorsråden under tiden
dessa fasas ut under 2018. Programområdena kommer att utveckla kunskapsstödet inom all hälsooch sjukvård samt tandvård.

Programområdena regionalt samarbetar med de nationella programområdena. Regionalt har
programområdena även ett ansvar för att den senaste kunskapen får genomslag överallt i vården.
Den medicinska kvaliteten ska höjas och vården ska bli mer jämlik. Programområdenas uppdrag är
även att den patientupplevda kvaliteten ska höjas.
Ett mål är att varje programområde under 2018 startar minst ett regionalt processteam som i sin tur
kommer att speglas med ett lokalt processteam inom vårdverksamheten.

Glad sommar!
/Lars Rex och Tomas Bremholm för
RESAK – Regional samordningsgrupp för kunskapsorganisationen

