Arbetsgrupp för analys av in- och utdata för sjukskrivningsprocessen
Syfte







Lyfta fram typexempel (best practise) med avsikt att skapa drivkraft till förbättring och
mätetal för uppföljning och förbättringar som är hållbart över tid.
Hur kan befintliga data användas? Vad kan mätas, vad är relevant och vad bör säkras i
denna?
Visualisera nuläge och över tid med hjälp av data
Visa på och stötta i hur funna mätetal kan väcka intresse, driva förbättrings- och
uppföljningsarbete.
Leverera underlag för regionala beslut kring mål- och mätetal
Implementera principer för ständig förbättring. Monitorera det som är viktigt för kunden,
styr på det som är viktigt för oss (verksamheten som arbetar med förbättring)

Arbetssätt
Analysera befintliga data från olika system och ringa in vad som bör användas /inhämtas. Visualisera
data från några verksamheter och göra jämförelser över tid för att fånga in hur data kan nyttjas i
förbättrings- och uppföljningsarbete.

Tidsplan och avtal med ingående aktörer
Start september 2019 – hela arbetsgruppen samlad för att analysera befintliga data, reflektera över
vilken data som behövs för att belysa processen samt utröna sätt för visualisering som tydliggör.
Under våren 2020 delas arbetsgruppen in olika ”projekt”. Kontakt tas med andra
aktörer/regioner/system t.ex. Inera. Beredning av underlag till regional ledningsgrupp.
Höst 2020 arbete utifrån beslut i ledningsgrupp.
Utvecklingsledare i ämnet försäkringsmedicin medverkar inom sitt ordinarie uppdrag, deltagare från
data/analys samt förvaltningen SkaS utifrån dialog med deras respektive chef och Chalmers utifrån
aktuellt avtal.

Hantering av data under arbetets gång
Kontakter tas med olika systemansvariga och personal inom IT för att få hjälp med t.ex. utsökning av
data via journal inom primärvård och sjukhus. Data hålls inom gruppen. Data innehåller inte
personuppgifter och kan därför inte härledas till unika individer. Sekretessavtal utformas för externa
aktörer.

Arbetsgruppens leverans och kommunikation
Fortlöpande information till utvecklingsledare (lokala processledare). I senare skede till
ledningsgrupp för linjebeslut och till hemsida/or för visualisering till berörda aktörer i första hand
inom VGR.
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