SOMMARDIALOGEN 14-17 AUGUSTI 2013

NATIONELL PLATTFORM FÖR FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP, WWW.FORBATTRINGSKUNSKAP.SE
Glimtar - Michael Bergström, Sektionen för hälso- och sjukvård. Avd. för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting

Några glimtar:
 Stefan Edman bjöd första kvällen på en
tankeresa kring Förundran, Förståelse,
Förändring och Förtröstan

Den 14 - 17 augusti genomfördes för tredje året "Sommardialogen" arrangerad av Nationella plattformen för
förbättringskunskap. Årets träff var förlagd till Åh stiftsgård
utanför Ljungskile. 50 personer från olika hälso- och
sjukvårdsverksamheter, professionella yrkesföreningar,
forskare och lärare från universitet/högskolor, patient och
anhörig, representanter från SKL m.fl. deltog. Sammantaget
hade gruppen en imponerande bredd av erfarenheter och
perspektiv.


Dialogen var uppbyggd kring det övergripande
temat:

”Hur kan kvalitetsregisterdata användas i det
praktiska förbättringsarbetet och som underlag
för utbildning i förbättringskunskap?
Med underteman:
Förbättringskunskap på svenska
Projektet lärmodeller
Samverkan, team och patientinvolvering
Kärnkompetens rookie: personcentrerad vård!


Dessutom löpte temat ”Gemenskap” som en röd tråd
genom dagarna som en grund för social gemenskap
och som stimulans för nätverkskapande för en ännu
bättre vård i Sverige.



Upplägget av Sommardialogen karakteriseras av
olika inledningar följt av interaktiviteter(dialog och
övningar) i grupper



I en Sommardialogen ingår att förbereda sig inför
olika teman, med hjälp av ett förberedelsematerial.
Konceptet bygger på allas delaktighet där alla
bjuder varandra på sin specifika kompetens,
erfarenhet och tankar kring förbättringskunskap












En pausgympa på Sahlgrenska blev även omsatt i praktiken på Åh.
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/behover-du-en-paus/

Prof. Bo Bergman inleder
Förbättringskunskap på svenska
Temat Projekt Lärmodeller inleddes av
Annika Nordin. Mer om Lärmodeller på
http://www.lj.se/index.jsf?nodeId=41302&n
odeType=1&refId=40927&close=true
Samverkan, team och patientinvolvering
innehöll bl.a. inslag av representanter för
VGR och Region Skåne ledde övningar med
utgångspunkt i deras arbeten med bl.a. en
målbild för patientmedverkan(VGR).
En eftertänksam berättelse av en mamma om
sina upplevelser av kontakter med vård och
Försäkringskassa för hennes dotter som hade
vissa handikapp och hur kontakterna hade
kunnat vara var mycket tänkvärt.
Samarbetet mellan Svenska Läkaresällskapet
och Svensk sjuksköterskeförening kring
kärnkompetenserna - Förbättringskunskap
och Teamarbete, kan komma att följas av ett
arbete kring Personcentrerad vård. Då med
fler yrkesföreningar involverade. Brainstorm
med input till ett sådant arbete gav en stor
skörd.
Mer om kärnkompetenser på
http://www.swenurse.se/Publikationer-Remisser/Publikationer/Kvalitet/Teamarbete
-och-forbattringskunskap/ och
http://www.sls.se/Aktuellt/Senastenytt/Teamarbete--Forbattringskunskap/
Detta blad är baserat på information på hemsidan
www.forbattringskunskap.se – där även annat
material som använts och producerats på
Sommardialogen finns tillgängligt. Urvalet av
glimtar och foton står undertecknad för – liksom
ett stort tack till arbetsgruppen för
Sommardialogen 2013 inklusive – planeringsoch arbetsgrupp, temaansvariga,
aktivitetsplanerare och inte minst
Helle Wijk och Annika Nordin.
Michael Bergström, m.p.a.

Hälsa är att i glädje vara upptagen av sina livsuppgifter
Hans-Georg Gadamer
Vilka är dina livsuppgifter – just nu?

