Redovisning satsning på förbättringsarbete 2014/15 Registercentrum Norr(RC Norr)
Sammanfattning av RC Norrs förbättringsarbete 2014/15. Bilagor till detta dokument beskriver
periodens genomförda förbättringsprojekt samt påbörjat utvecklingsarbete distansmetodik:
1. Att underlätta kvalitetsregisterbaserade förbättringsprojekt med stöd av distansmetodik
2. Bättre hälsa för prematurfödda barn på lång sikt genom att öka andelen för tidigt födda

barn som får bröstmjölk vid utskrivning från NUS neo-IVA
3. Förbättrad ekonomi för patienter inom rättspsykiatrisk vård – 2015, version 1 (slutlig
version rapporteras efter projektuppföljning 2015-12)
4. Bättre uppföljning och eftervård av gynekologiskt opererade patienter
Registercentrum Norr har sedan starten 2012 ett samarbete med Västerbottens läns landstings
utvecklingsenhet Memeologen. En medarbetare från Memeologen är också anställd vid RC Norr.
För att öka kännedom om vår verksamhet och vårt arbete med verksamhetsnära förbättringsarbete
i norra regionen har RC Norr under hösten 2014 och våren 2015 inlett en strategisk dialog i syfte
att ge inspiration till ökat nyttjande av vår kompetens för hela norra regionen. Vi har träffat i
princip samtliga verksamhetsområdeschefer och verksamhetschefer inom Västerbottens läns
landsting. Dialoger med landstingen i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland planeras under
hösten 2015 och våren 2016. Kontinuerliga avstämningar görs med Norrlandstingens
Regionförbund. Arbetet har ökat intresset för kvalitetsregisterfrågor.
Vi har under 2014/15 arbetat med flera Kvalitetsregister och verksamheter över hela Sverige
genom att i nära samarbete med aktuellt register planera och förbereda projekt samt leda och
coacha förbättringsteam i kvalitetsregisterbaserade förbättringsprojekt. I dessa projekt vill vi även
inspirera deltagande verksamheter till omhändertagande av kvalitetsregisterresultat och långsiktigt
förbättringsarbete. RC Norr har under perioden även deltagit aktivt i andra registercentras
utvecklingsarbeten.
Förbättringsprojekten har anpassats till verksamheternas förutsättningar och uppläggen har därför
varierat. En gemensam nämnare har dock varit att vi till stor del använt oss av distansteknik vid
lärandeseminarier och erfarenhetsutbyten. För distansmöten och projektplats har RC Norr utvecklat
ett koncept tillsammans med Pedagogiska institutionen vid Umeå Universitet. De Kvalitetsregister
som vi samarbetat med har noterat att de får en givande och ärlig återkoppling från
verksamheterna under de förbättringsprojekt vi faciliterat. Denna återkoppling har då lett till
utveckling eller förtydliganden av till exempel registervariabler eller patientinformation.
I bilaga 1 redovisas erfarenheter och övergripande synpunkter på arbetet med registerbaserat
förbättringsarbete. Under 2015 har RC Norr dessutom ett särskilt uppdrag rörande registerbaserat
förbättringsarbete på distans. Det arbetet fortsätter och redovisas i verksamhetsrapport för 2015.
De kostnader som redovisas nedan består till stor del av lön till projektledare/utvecklingsledare.
Vidare har RC Norr bekostat del av konferenskostnad och resor för verksamheternas
projektdeltagare. I redovisningen ingår också kostnaden för vidareutbildning för projektledare.
Förbättringsarbete RC Norr september 2014 – september 2015
Anslag Beslutsgruppen
Drift och underhåll av plattform Moodle

+1300000
-20000

Konferenslokal & resor fysiska projektmöten

-249690

Löner 1,5 tjänst

-975000

Utbildning projektledare
Konferenstelefon distansmöten
Övrigt
Totalt

-20000
-3334
-31976
0

