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Sv
veriges Kom
mmuner och Landsting iinbjuder till

Nätverks
smöte kring
k
sju
ukhusen
ns arbete med KPP
en 21–2
22 oktob
ber 2014
4 (somatiskk specialiseraad vård)
de
Plats: Skeppparholmen, Franckes
F
vääg, Saltsjö-B
Boo.
På ww
ww.skepparh
holmen.se ffinns färdbeeskrivningarr hur du tar dig dit med
d bil
eller buss.
b
Tiid:

Tisdaggen den 21 oktober kl. 11:30 t.o.m
m. onsdagen
n den 22 okttober ca. kl
14:30.. Mötet börjjar med luncch (11:30) och
o avslutass med kaffee (ca 14:00).
Ange i er anmälan
n om önskaar specialkost eller om ni
n är allergiisk mot någ
got
födoäm
mne.

Övvrigt: Anm
mälan senast den 3 oktober. Länk till
t Anmälan
n Deltagaranntalet är f.n
n.
begräänsat så t.v.. max en perrson per sju
ukhus. Beroende på hurr stort intressset är
kan sedan
s
fler errbjudas platts. Enkelrum
m finns reseerverade förr 40 personeer.
Kosttnaden för ett
e enkelrum
m uppgår tilll 1825 kr (ex
xkl moms) vvilket ni beetalar
självva direkt till Skepparhollmen. För övrigt
ö
är mö
ötet är kostnnadsfritt.
Önskkar ni få rum
mskostnadenn på fakturaa till er arbeetsgivare så meddelar ni
n
faktuuraadress, reeferens sam
mt organisatiionsnummer till Skeppaarholmen.

Prreliminärt program
1.

Inledningg & presentaation (kort oom KPP-läg
get per sjukh
hus)

2.

Informatiion från SK
KL
a) Refferensgrupp
pens möte 1 0-11 sept
b) Pollicygruppen
ns möte 15 ookt
c) Ekoonomidirekttörerna upppdrag
d) KPP tas upp påå LD-dir & Ekdir-mötee den 23-24
4 okt
e) Anddra arbetsgrrupper medd koppling tiill KPP (Ny
ya Lt, Läkem
m, PV)

3.

Informatiion kring 20
013 års KPP
P-data SV & ÖV
a) inläämning och återrapportterna
b) kvaalitet
c) enkkäten
d) anaalysrapporteer
e) öpppna jämföreelser

4.

Arbetet med
m 2015 årrs DRG-vikktlista. Utveccklingen av
v Nord-DRG
G

Sve
eriges Kommuner och Lands
sting
Posst: 118 82 Stockkholm, Besök: Hornsgatan
H
20
Tfn
n: växel 08-452 70
7 00, Fax: 08-4
452 70 50
Org
g nr: 222000-03
315, info@skl.se
e, www.skl.se
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5.

Exempel från ett sjuk
khus/landstting/regioneer på hur maan använderr sin KPPinformatiion

6.

Förbättrinngs- och utv
vecklingsarbbete
a) Grupparbete
G

7.

Övrigt
a) övvriga frågorr
b) näästa möte

Väälkomna
Leeif & Åke
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