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Programområdesdag 31 januari
Torsdagen den 31 januari samlades de regionala programområdena för
en dag där bland annat primärvårdens roll i kunskapsstyrningen
förtydligades.
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, hälsade välkommen och
var tydlig i sitt medskick att kvalitet som strategi inte är något projekt utan
ett sätt att kontinuerligt skapa mesta möjliga värde för dem vi är till för.
Hon hoppades också att vi framöver kommer att se tillbaka på 2018 och
2019 som åren då vi gemensamt skapade en hållbar förändring.

Ann Söderström

Jonas Andersson (L), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen,
poängterade kunskapsstyrningens viktiga roll i arbetet med att nå
regionfullmäktiges budgetmål: alla våra verksamheter ska sträva mot att
prestera över riksgenomsnittet för att därmed kunna ge våra patienter ännu
bättre vård.
Jonas Andersson

Maria Larsson och Jörgen Månsson berättade om sitt arbete i
Primärvårdsrådet, som funnit sin form efter en något senare start än övriga
programområden. Primärvården har en viktig roll i alla programområden
och man exkluderar inga diagnoser. Rådet arbetar med att ta fram en bra
struktur och process för att kunna svara upp mot behovet av deltagare till
processteam och nationella arbetsgrupper.

Annat som diskuterades under dagen var sambandskartan, en metod för att
beskriva samband mellan medicinsk kvalitet, patientupplevd kvalitet och
kostnader. KOL-processteamet berättade om hur de arbetat med metoden.
Parallellt med programområdesmötets andra halva hölls en workshop runt
KPP-uppdraget som berörde vissa programområden. Övriga utbytte
erfarenheter från det nationella och regionala arbetet och alla var enliga i
en sak: det finns ett stort behov av att prata med varandra!

Maria Larsson

Jörgen Månsson

Den nya modellen för kunskapsstyrning ska utveckla, sprida och använda bästa kunskap. Målet
är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. I kunskapsstyrning
ingår kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys, stöd till verksamhetsutveckling och stöd
till ledarskapet. Modellen för kunskapsstyrning ska bidra till att utveckla ett lärande system.

2

Nytt regionalt processteam
lunginflammation
I februari 2019 startar det nya regionala processteamet för
lunginflammation.
Uppstarten av det nya regionala processteamet för lunginflammation
planeras till 20-21 februari och ordförande blir Anders Lundqvist från
Södra Älvsborgs sjukhus. Processteamet ligger under det regionala
programområdet infektionssjukdomar som leds av ordförande LarsMagnus Andersson och koordinator Graciela Carlson.
Lunginflammation är en av sex utpekade diagnoser som ingår i det KPPuppdrag (kostnad per patient) som givits av regiondirektören till
förvaltningarna, därför har processteamet givits en prioriterad uppstart.
-

Då lunginflammation är ett vanligt tillstånd ser vi att det är
viktigt att vi får till ett gemensamt lärande och lokalt
förbättringsarbete med hjälp av samordnat stöd från
Koncernkontoret, säger Lars Rex, uppdragstagare för
kunskapsstyrningen.

Fler processteam under uppstart
Nio regionala processteam planeras starta under första halvåret 2019.
Alla regionala programområden har fått nominera processteam efter
genomförd regional gap-analys och avstämning med det nationella
programområdet. Den regionala samordningsgruppen för kunskapsstyrning
(RESAK) har berett de 32 inkomna nomineringarna och fastställt en
utrullningsplan. Under första halvåret 2019 planeras preliminär uppstart
för nio processteam i följande ordning:
• Hjärtsvikt (RPO hjärt- och kärlsjukdomar)
• Lunginflammation (RPO infektionssjukdomar)
• Endometrios (RPO kvinnosjukdomar och förlossning)
• Höftfraktur (RPO rörelseorganens sjukdomar)
• Smärta (RPO nervsystemets sjukdomar)
• Orofacial smärta och käkfunktionsstörning (RPO tandvård)
• Medicinsk retina (RPO ögonsjukdomar)
• Glaukom (RPO ögonsjukdomar)
• Epilepsi (RPO nervsystemets sjukdomar)
Fler processteam kommer att starta under senare halvan av 2019. Det finns
också flera redan pågående arbeten som kommer att formaliseras till
regionala processteam, däribland Diabetesrådet och Strokerådet.

Lars Rex
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Levnadsvanor och Reumatiska sjukdomar
kompletterar kartan
Två nya programområden kommer bildas på såväl nationell som
regional nivå, Levnadsvanor och Reumatiska sjukdomar. Formellt beslut
av förändringen väntas fattas av styrgruppen för kunskapsstyrning i
samverkan (SKS) i slutet av februari.
Norra sjukvårdsregionen föreslås tilldelas värdskapet för Levnadsvanor
och Mats Börjesson från Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) är utsedd
till ordförande på regional nivå. Levnadsvanor var i den nationella
modellen ursprungligen ett programråd men har nu ombildats till ett
programområde, med motsvarande förändring regionalt.
För Reumatiska sjukdomar, som avknoppats från programområde
rörelseorganens sjukdomar, är värdskapet ännu ej fastställt men en
ordförande på regional nivå är utsedd: Eva Klingberg från SU. Västra
sjukvårdsregionen har fortsatt värdskap för rörelseorganens sjukdomar.
Den regionala kunskapsstyrningen omfattar efter kompletteringen 23
programområden samt Primärvårdsrådet.

Högspecialiserad vård
Då alla nationella programområden nu har uppdraget att ta fram
bruttolistor rörande tänkbar högspecialiserad vård har en enkel rutin
upprättats där regional programområdesordförande har dialog med
Sahlgrenska Universitetssjukhuset så att regionens förslag har förankrats
för diskussion nationellt.
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