PROGRAM

Bättre flöde i vården
24 september

Moderator: Jacke Sjödin

10.00

Inledning
Kjell Norman, hälso- och sjukvårdsdirektör Gävleborg, Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör Dalarna,
Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne, Anna Nergårdh, chefläkare SLL, Harald
Grönkvist, samordnare SKL.

10.15

Kan man styra vård?
Anders Ekholm
Anders Ekholm är vice VD för Institutet för Framtidsstudier. Han har tidigare arbetat som analyschef på
Socialdepartementet där han bland annat undersökt vårt framtida behov av vård och omsorg.

11.20

Att utveckla tjänster för patienter tillsammans med patienter
Experiolab, Landstinget i Värmland
Experiolab är ett nationellt center för patientnära tjänsteinnovation, som tillsammans med personal, patienter
och närstående utformar vårdtjänster som skapar värde i människors vardag.

12.00

Lunch

13.00

Parallella seminarier
Alla seminarier innehåller beskrivningar av framgångsfaktorer för flödesförbättringar, hur patienter involveras
och hur man som styrgrupp och ledningsgrupp agerar i denna typ av förbättringsarbete. Seminarierna avslutas
med panelsamtal.
Sepsisverktyg Sörmland
– tidig upptäckt räddar
liv!
Mer än 3 ggr så många
sepsispatienter får nu
snabb antibiotikabehandling.
Landstinget Sörmland
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Väntetiden minskade
från 58 till 17 dagar!
Ett helt nytt flöde för
patienter med cancer i
urinblåsan och
urinvägar.
Region Gävleborg

Ett värdeskapande och
prickfritt flöde
Tillgänglighet till rätt
omhändertagande, av rätt
kompetens och i rätt tid
för patienter med malignt
melanom.
Västerbottens läns
landsting

Om allt kommer i rätt
ordning så går det
fortare – utan att det blir
bråttom
Nu kan de som ansvarar
för vården i Region
Halland se var patienten
befinner sig i
vårdprocessen och att hen
har fått av den vård som
planerats.
Region Halland

”En väg in” till rätt
vårdnivå under jourtid
Tre sjukhus berättar om
arbetet med att skapa ett
likartat arbetssätt i hela
länet som gynnar
patienten.
Landstinget i
Västernorrland

Moderator:
Harald Grönkvist,
samordnare SKL
Lokal: A

Personcentrerad vård
ger en trygg och säker
hemgång från
Danderyds sjukhus
Samverkan är kärnan i
en god och säker
hemgångsprocess.
Stockholms läns
landsting

Planering och
samverkan ger vård där
du behöver det
25 procent färre
överbeläggningar,
halverat antal
utskrivningsklara som
ligger kvar på Norrlands
universitetssjukhus!
Västerbotten läns
landsting

Med patientens resa i
blickfånget blir det
bättre flöden
Att minska ledtiden från
200 till max 50 dagar för
patienter med tjock- och
ändtarmscancer.
Region Jämtland
Härjedalen

Cancer i tjocktarmen
opereras inom 28
dagar
Kortare flöde med färre
besök.
Norrbottens läns
landsting

Tillsammans för
barnens bästa
Vi skapar ett arbetssätt
präglat av god autismkunskap som säkerställer
att alla barn får rätt
insatser i rätt tid, med god
tillgänglighet och
samverkan med berörda
aktörer.
Landstinget Västmanland

Det var när vi alla
förstod vikten av vårt
samspel som vi kunde
förbättra
Ett snabbare flöde för
patienter med misstänkt
malignt melanom.
Region Östergötland

Moderator: Anna
Nergårdh, chefläkare
Stockholms läns
landsting
Lokal: B

Moderator: Elisabeth
Fransson, hälso- och
sjukvårdsdirektör Dalarna

Moderator: Kjell Norman,
hälso- och
sjukvårdsdirektör
Gävleborg
Lokal: 300

Lokal: C

14.30

Kaffe

15.00

Hur ska vi få snabbare, säkrare och mer jämlika patientflöden i svensk hälso- och sjukvård?
Gabriel Wikström
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Socialdepartementet

15.30

Konsten att övertyga
Förändringsledarskap och retorik - en fartfylld resa full med kunskap och humor som för alltid kommer att
förändra ditt sätt att se på kommunikation.
David Loid
Vi utsätts för allt mer påverkan. På samma gång krymper tiden vi har för att lyssna. Därför blir det allt viktigare
för dig att nå fram med dina visioner och idéer. För att din kommunikation ska vara effektiv och nå in i hjärtat
måste du engagera och beröra på flera nivåer samtidigt. David Loid är specialist i strategiutveckling och retorik
och har sedan 90-talet arbetat som konsult inom kommunikation, varumärkesbyggande och strategiutveckling.

17.00
–
19.30

Mingel
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25 september

Moderator: Jacke Sjödin

09.00

Inledning

09.15

Har vi den tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet vi förtjänar?
Jesper Olsson, utvecklingsansvarig Myndigheten för vårdanalys

09.45

”Flipping healthcare”, är vi redo för nya innovativa arbetssätt i primärvården?
Bodil Klintberg, samordnare SKL, Olof Norin, projektledare SKL, Gustav Hjelmgren, projektledare SKL

10.15

Kaffe och postervandring

11.00

Parallella seminarier
Alla seminarier innehåller beskrivning av framgångsfaktorer för flödesförbättringar, hur patienter involveras
och hur man som styrgrupp och ledningsgrupp agerar i denna typ av förbättringsarbete. Seminarierna avslutas
med panelsamtal.
Kvalitetssäkring av indata
– gör om, gör rätt
Bra data är data som
används.
Landstinget i Uppsala län

Från misstanke om
malignt melanom till
diagnosbesked = 4
veckor!
7 processflöden blev
ETT gemensamt.
Landstinget Kalmar län

Malignt melanom – så
förbättrar vi genom
samverkan och nya
angreppssätt
För att nå målet att
minska insjuknande i
malignt melanom krävs
att alla aktörer samverkar.
Region Jönköping

Från igenvuxen sjö till
porlande flöden
Med de ”porlande flöden”
som skapas får vi de bästa
möjligheter att erbjuda
personer med godartad
smärta en värdebaserad
vård!
Landstinget Dalarna

Ökad puls i
SAMSPELet för vård
och omsorg!
Att göra individens väg
genom vård och omsorg
så smidig som möjligt
genom SAMSPELmodellen. Landstinget
Blekinge

Alla tillsammans för
tryggare vård och
omsorg utan gränser
Vårdplanering sker på rätt
plats, i rätt tid och med
rätt information.
Region Gotland

Storheten med det lilla
sjukhuset
Vi har fått patienterna
delaktiga i sin egen vård,
ökat patientsäkerheten och
tillgängligheten, samt
frigjort sjukvårdsresurser.
Norrbottens läns landsting

En förbättrad
strokeprocess –
grunden till något nytt
Vi har börjat rita kartan.
Det är nu det viktiga
arbetet börjar.
Region Örebro

Moderator: Harald
Grönqvist, samordnare SKL

Moderator: Anette
Nilsson,
utvecklingsstrateg
Jönköping
Lokal: B

Lokal: A
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Moderator: Bodil
Klintberg, samordnare
SKL
Lokal: C

Nya vägar frigör tid
för patienten
10 deltagande team har
haft olika mål med sina
förbättringsarbeten.
Som en gemensam
nämnare finns
patientdelaktighet,
minskad administration
och förbättrad
tillgänglighet.
Här redovisar några av
dessa team sina resultat
och vad de gjort för att
nå dem.
Region Skåne

Moderator: Ingrid
Bengtsson Rijavec,
hälso- och
sjukvårdsdirektör Skåne
Lokal: 300

12.30

Lunch

13.30

En känsla av flow
Om hur du kan att använda det senaste inom hjärnforskningen för att skapa förutsättningar för förståelse,
teamwork och välmående på t.ex. din arbetsplats.
Marie Ryd är doktor i medicinsk vetenskap och har ett förflutet inom vetenskapsjournalistik. Hon ger dig
handfasta redskap till förståelse och förändring. Lär dig mer om dig själv, människan, det senaste inom
medicinsk forskning och mindfulness.

14.30

Kaffe

15.00

Reflektioner, utdelning av posterpris
Panelsamtal om patientens väg i vården. Samtalsledare är Hans Karlsson, chef avdelningen för Vård och
omsorg på SKL.
Avslutning av moderator Jacke Sjödin

15.30

Slut
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