
Lärmodeller för 
kvalitetsregister i vårdens 

 förbättringsarbete 

 

Vardagsnamn:  
Utvecklingsprojekt Lärmodeller 



Ökat patientvärde! 
 
 

Att dagens och morgondagens 
medarbetare kan växla upp 

värdet av kvalitetsregister genom 
att använda förbättringskunskap 

 
Stödja registrens användning i 
kliniskt förbättringsarbete och 

inom universitets- och 
högskoleutbildning 



Projektmål 
• Att beskriva, testa och utveckla  

lärmodeller  
• Att presentera/sprida 

lärmodellerna  
• Att utarbeta en spridningsplan  
• Att ta fram ett webb-stöd 



Delmål 
Att inventera aktuella goda exempel där kvalitetsregister används som 
redskap för förbättringsarbete för studenter, samt för personer i fort – och 
vidareutbildningar. 
 
Att öka kunskap om, och användningen av, resultat från kvalitetsregister 
i grund- och vidareutbildning samt för personer i fort- och 
vidareutbildningar. 
 
Att skapa ”vinna- vinna situationer” mellan vård och utbildning där 
lärandemål och kvalitetsmål går hand i hand; 
 
Att studenter på olika nivåer och discipliner, samt personer i fort och 
vidareutbildning, ges möjlighet att tillämpa kunskaper om 
förbättringsarbete och kvalitetsregister i reella situationer i samarbete 
med företrädare för vård- och omsorg. 
 
Att sprida lärmodeller och resultat från förbättringsarbeten i relation 
till de nationella kvalitetsregister som medverkat; 
Att utveckla samarbetet mellan berörda organisationer inom projektet. 

 



Lärmodeller  
  En Lärmodell är en beskrivning som syftar till 

att illustrera hur lärande sker och organiseras 
och baseras på olika teoretiska perspektiv 

eller syn på lärande.  
 

Projektet lärmodeller grundar sig på synen 
att lärande inte kan tas ur sitt sammanhang. 
Samspelet mellan individen, sammanhanget, 

systemet och de sociala och kulturella 
betingelserna är delar av förändringen och 

därmed även lärandet 



Lärmodeller  
 
 

Antagande om hur lärande sker 
och organiseras; i detta fall hur 
Lärmodeller organiseras, inte 

personliga lärmodeller. 
 



 
Rent praktiskt:   

•  Inventering av goda exempel 
 

•        Stödja ett antal samverkansprojekt        
 (case) 
 

•  Göra dessa lättillgängliga för  
 andra intresserade 
 
 



50 dokumenterade 
intervjuer 

Organisation 50 intervjuer; 

Registercentrum 4 
Kvalitetsregister 8 
Verksamheter 7 
Läkarutbildningar 2 
Sjuksköterskeutbildningar 5 
Dietistutbildningar 1 
Arbetsterapiutbildningar 2 
Sjukgymnastutbildningar 1 
Övriga utbildningar 3 
Styrgruppen 4/6 
Studierektorer ST 13 



Intervjuernas roll? 
• Föra ett samtal om behov och 

idéer 
• Skapa förutsättningar för 

delaktighet 
• Informera om Nationella 

plattformen 
• Väcka nyfikenhet och tankar 



”Kunskapsluckor” 

• Kopplingar kvalitetsregister och 
förbättringskunskap 

• Kopplingar 
kvalitetsregister/förbättringskunskap 
och tex. tillämpad statistik 

• Kvalitetsregister som självklar del av 
kunskapsgenerering inom H-S. 

• Kunskaper om kvalitetsregister del av 
VFU 

• Kopplingar mellan kunskaper om 
kvalitetsregister och förbättringsarbete  
och kvalitetssystem  
 



Case HT 2013: 



Case 1 QR- kunskap på lärosäten 

• Dialog med lärosäten 
• Stärka lärares kunskaper om QR – ta 

fram gemensamma ppt. 



Case 2 Tillgängliggöra QR 

• Samverka kring dataportal för QR 
• Verka för uttag av data som kan 

användas i undervisning 



Case 3 VFU 

• Samverka med ”VFU-are”, 
telefonkonferenser för att samla och 
dela goda praktiska  idéer 



Case 4 Orienteringskunskap 

• Boken om Kvalitetsregister 
• www.forbattringskunskap.se 



Konferenser för att sprida resultat av 
inventeringen och arbetet 

Microsystemfestivalen (februari) 
Vinterdialogen (mars) 
Regionala kvalitetsregisterkonferensen (april) 
Helix Innovative (juni) 
 Sommardialogen (augusti) 
QMOD (september) 
Kvalitets register konferensen (oktober) 
VFU konferensen (november) 
 Läkarstämman (december) 
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