Hur förmedlar och nyttiggör vid förbättringskunskap för studenter
och medarbetare i hälso- och sjukvård?
Workshop Jönköping 5 mars 2013

Sammanställning av avslutande reflektioner från alla deltagarna
Vad har varit bra? Vad kunde varit bättre? Det bästa som kan hända?

Vad har varit bra?
Ämnet
Samma utgångspunkter men som många olika infallsvinklar, nätverksbyggande,
Nät verkande, knyta kontakter, tvär/fler professionalitet, bred representation av organisationer,
geografiska områden, yrkesgrupper och arbetsuppgifter Jätteroligt!
Arbetsformen i sin helhet, förberedelser både skicka in egna frågor och artiklarna, engagerande
föreläsning, Open Space,
Att känna att jag har något att bidra med
Höra Paul Batalden, hans engagerande sätt att tala, bra inledningsföreläsning som startade
reflektionen. Föreläsningen med Paul Batalden kunde ha utgått, han sa egentligen inget nytt som
man inte kan hitta i hans artiklar eller på You Tube. det hade varit roligare att få prata med honom
under Open space.
Sitta bredvid och tala med Bo Bergman
Open space fungerade utomordentligt, bra att betona principerna, alla lika viktiga, här och nu….
Det är alltid roligast att själv få prata med de personer man vill, om det man vill
Anteckningar efter, under samtal
Take home message – Det bästa som kan hända!
Konstruktiva samtal, öppet samtalsklimat, kontaktskapande, container, stöd i att andra ser samma
sak och vidga vyer i att andra ser på kontrasterade sätt, informativt, inspiration, nutidsorientering
Totalt mycket givande med bra organisation
Att kontaktnät har skapats, att förbättringskunskap inte behöver vara ett eget ämne, bör integreras,
Vi behöver fler dagar av detta slag!
Efter denna dag nätverksmöjligheter
Ser fram emot materialet som skickas ut

Vad kunde varit bättre?
Fler rum, hög ljudnivå
Saknade frallan efter tågresan
Utskicket infördagen, lite sent
Kunde förberett sina frågor inför dagen, annat alternativ fört in frågorna tidigare och utifrån dem
formerat en del diskussionsfrågor
Lite mer av och diskussion med Paul Batalden
Varnar för allt för breda frågor i open space, kortare introduktion, gärna mer styrning att använda
fötterna kan kännas obekvämt att lämna gruppen, bytestider, lite ojämnt i grupperna efter hand
vissa upplöstes. Risk att vi missar reflektera på något viktigt område om det ej tas upp av deltagarna,
som ämnesägare blir man fast, svårt att direkt göra sammanfattningar
För lång presentation av grupparbeten, styr upp axplock räcker
Alla pratar multi(tvår) professionellt men det blir alltid stort läkarfokus
Återknyta till förmiddagens teorigrund i slutet
Praktiska exempel på vad som gjorts, poster mm
Vill fortsätta för kort dag
Veta när återkommande träff/ workshop kommer, bolla vidare till annan ansvarig för nätverksträff
Vad är förbättringskunskap på svenska det vill jag höra mer om. Tror många behöver stöd i detta.
Man skulle kunna skapa grupper utifrån specifika frågeställningar och ha avstämningsmöten kring
detta ex. Hur marknadsföra register användning?
Hur kan vi som patienter bidra?
Vilka påverkar staten/politikerna?
Vad händer med alla goda idee´r och förslag som kommit fram under dagen? Vem tar bollen? Var
och en går hem till sig och gör sitt bästa, men hur sker samordning?
Kan vi ta frågan ämnen längre och verka för att förbättringskunskap är en del i läroplanen redan på
grundnivå………?

Det bästa som kan hända?
Att vi lyckas få förbättringskunskap som en naturlig del i utbildning och vårdverksamhet

Att verksamheter och lärosäten samarbetar och att huvudhandledare, ev. kliniska adjunkter, kliniska
lektorer finns som underlättar detta arbete
Att systematiskt förbättringsarbete blir en naturlig del av vardagen
Att jag får möjlighet att delta i fler nätverk
Att vi har hjälp och stöd av varandra att implementera förbättringskunskap
Jag skulle träffa några med liknande intressen i ett mindre forum. Ansvaret ligger ppå mig förstås –
att ta initiativ
Jag och min kollega kan gå igång med något TROTS arbete inför HSV/UK-utvärdering
Att hitta en väg tillsammans- högskolan och vården, kring hur vi ska komma vidare för att
konkretisera meningen med dagen ( Malmö högskola o SUS)
Få politiker med på tåget, liksom andra ledare
Att inflytelserika politiker kommer till några av oss för att lära mer om förbättringskunskap
Att vi lyckas förmedla vikten av att sträva framåt i sin yrkesutövning samtidigt som man är stolt över
det som är nu

