Etablera landstingsövergripande analysgrupp
säkerställa kontinuerlig dialog - LAG
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De Nationella kvalitetsregistren
genererar en stor mängd medicinska
data. Många registrerar, men det
saknas tid och ibland kunskap för att
analysera och tolka data. Projektet
samlar därför register-, data-,
statistik- och förbättringskunniga för
att tillsammans utveckla en struktur
för bättre utnyttjande av registerdata.

Utveckla en arbetsmodell där data,
analys och tolkning är en
förmedlande länk mellan
registerdata och verksamhet och
som leder till att förbättringsarbete
genomförs.

Etablera en landstingsövergripande analysgrupp
för att säkerställa kontinuerlig dialog med
verksamheten
Minst fem förbättringsarbeten ska sättas igång
Medicinska kvalitetsdata ska kontinuerligt
redovisas och ingå landstingets bokslut

Resultat hittills
Etablerat en arbetsgrupp som stödjer verksamheterna med
analys/tolkning av registerdata samt förbättringshandledning – LAG
Sex delprojekt etablerade.
Inriktning på förbättringsarbetet
BOA – Bättre Omhändertagande vid Artros - två delprojekt

Erfarenheter och lärdomar

Öka täckningsgrad vid tre månaders uppföljningen

Skapa engagemang och forma ett projekt tar tid
Vi har mycket att lära av varandra inom eget landsting
Analys och tolkning av data skapar intresse

Sänka medelåldern i artrosskolorna
NDR – Diabetes-registret - två delprojekt

Det finns nu en vilja och nyfikenhet bland medarbetarna för
förbättringsarbete baserat på registerdata!

Öka täckningsgraden
Större andel med blodtryck < 140/85, typ 2
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Planera
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NPCR – Prostatacancer-registret
Kortare tid mellan remiss och spec.mott.
Riksstroke
Fler med direktinläggning till strokeenhet
Kortare tid mellan ankomst och trombolys
Underlag/beslutsstöd skapas i dialog med verksamheterna –
presenteras med hjälp av QlikView applikationer
Ökad kunskap om förbättringsarbete och kvalitetsregister i
delprojekten

Fortsatt arbete
Analys/tolkning av data i dialog med delprojekt och verksamhet
Stödja förbättringsarbete
Modellbyggande, dvs etablera struktur och process för LAG
Strukturerad och kontinuerlig uppföljning

Deltagande enheter

Benchmarking med Landstinget Jämtland
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