Förbättringsarbeten i Skövde 2015
1. På vilket sätt har registerdata använts för verksamhetsutveckling och lokalt
förbättringsarbete?
-

Ge en beskrivning, med konkreta exempel, över hur registerdata har använts
för kliniskt förbättringsarbete, lärande och verksamhetsutveckling.

-------------2. Vilka resultat av registerbaserat förbättringsarbete har uppnåtts på lokal,
regional och nationell nivå?
-

Vad i vården har blivit bättre?

----------3. Hur har de patientrapporterade måtten använts för att förbättra vården
(uppgifter från Riksstrokes 3-månaders och 1-års uppföljning)?
1. Vi har haft ett stort genombrottsprojekt (bifogad fil ”Inbjudan strokeprojekt Skaraborg” och som
framgår av också bifogad ”Genombrottsprojekt Skaraborg strokedagen” under rubriken
”Kvalitetsuppföljning av strokevårdkedjan” kommer vi för uppföljning att använda oss av Riksstroke
vid ett årligt återkommande möte med både medarbetare och chefer.
Flera gånger under de fem dagarna som de drygt 100 medarbetare från kommun, primärvård och
SkaS träffades använde vi statistik från Riksstroke för att illustrera problemområden och goda
exempel.
2. Som du kanske redan vet (Maria Hals Berglund har deltagit träffas en gång om året Västra
Götalands nio strokeenheter för att diskutera förbättringsarbete utifrån Riks-strokeresultaten. Att
det är effektivt kan illustreras med Borås: två år i rad hade dem sämre resultat än övriga
strokeenheten i VG-regionen, vilket sannolikt blev incitament för förbättringsarbete eftersom ett år
senare var Borås den strokeenhet som mest hade förbättrat sina resultat. Bifogar förra årets PPpresentation.
3. En arbetsterapeut som heter Lisa-Maria Bergsten har skrivit en uppsats där hon med hjälp av
Riksstroke undersökt utbredningen av trötthet efter stroke och beroendet i ADL hos patienter som
fått trombolys i VG-regionen. Kontrollgrupp var patienter som inte fått trombolys. Bara examinatorn
godkänner sista justeringarna kommer hon att skicka uppsatsen till Riksstroke.
4. Kvartalsrapporter som vi prenumererar på mejlas ut till all personal på strokeenheten som
inspiration för bla förbättringsarbetet. Jag tror att ”användbardata” som Per Ivarsson håller på att ta
fram kommer att inspirera ännu mera.
5. För bifogat SLAG-projekt utgår vi ifrån Riksstrokens Akut- och 3 månaders uppföljning data.

