Inbjudan

Att leda utveckling för bättre tillgänglighet 2023
Som ett led i Sveriges Kommuner och Regioners arbete att stödja utvecklingen av god tillgänglighet till och
genom hälso- och sjukvården och vård- och omsorgen erbjuds ledare med team från verksamheter i regioner
och kommuner under 2023 att delta i ett nationellt digitalt utvecklingsprogram - Att leda utveckling för bättre
tillgänglighet. Syftet är att systematiskt förbättra tillgängligheten i den egna verksamheten genom strukturerat
metodstöd, praktiskt görande och lärande av andra. God tillgänglighet är en av de viktigaste kvalitetsfaktorer för
en säker vård, omställningen till nära vård och den lokala anpassningen av kunskapsstyrningsarbetet.
Formatet för utvecklingsprogrammet är upplagt som ett digitalt Genombrottsarbete. Inbjudan vänder sig till
ledare med team från verksamheter som tillsammans behöver skapa förutsättningar och praktiskt förbättra
arbetssätten för att skapa bättre tillgänglighet. Programmet består av en förträff, förberedelsearbete, tre digitala
gemensamma lärandeträffar a´2 dagar samt en digital spridningskonferens. Under mellanperioderna arbetar
teamet med sitt praktiska verksamhetsnära förbättringsarbete på hemmaplan. SKR bistår med coaching under
mellanperioderna.
Under de gemensamma digitala lärandeträffarna berörs områden som bland annat förstå nuläge, fokusering
på ”rätt” saker, förstå system och behov samt förberedelser – genomförande – uppföljning – ständig förbättring.
Vi går igenom delar som
• Systemsynsätt och att leda förändring i komplexitet
• Produktionslogik och tjänstelogik
• Behovsanalys och behovssegmentering, värdeflödesanalys
• Lärandestyrd utveckling
• Mäta för att lära, förutse och förbättra och bättre beslutsfattande
• Faktabaserad utveckling med hjälp av befintlig data
• Förstå variation och behovsbaserad planering av kompetenser och resurser
• Digitalisering och ehälsolösningar för bättre tillgänglighet
• Inspiration – hur gör andra
• Design för spridning, coachning, retorik

Under mellanperioderna leder, planerar och genomför teamet kartläggningar och tester mot målen, involverar
medarbetarna på hemmaplan, analyserar, agerar och följer upp provade förändringar.
Som stöd för förbättringsarbetet används bl.a. vägledande dimensioner av
ledarskap som visat sig ha betydelse för att ledning av förändring ska bli framgångsrik 1 och vägledande
strategier och koncept för hållbar utveckling av tillgänglig vård2.
Teamet bör innehålla de kompetenser som behövs för att leda, stödja och genomföra förbättringsarbetet som
chef/ledare för verksamheten, medarbetare i berörd verksamhet, stödfunktioner ex. ekonom,
verksamhetsutvecklare, planerare. Även samverkande team med fokus på flöden med bättre tillgänglighet
välkomnas med representanter från berörda verksamheter ex. labb, röntgen, elevhälsan, skolan m.m..
1

https://www.leadershipacademy.nhs.uk/wp-content/uploads/dlm_uploads/2014/10/Towards-a-New-Model-of-Leadership2013.pdf
2 https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/tillganglig-vard-.html

Förmöte

Förberedelsearbete
Teambildning,
nulägesanalys,
konsekvensbeskrivning

Gemensamma
digitala
lärandeträffar:
Teori,
erfarenhetsutbyte,
diskussion

Mellanperioder,
förbättringsarbete
på hemmaplan
Förändringsarbetet sker
på hemmaplan

Digital
Spridningskonferens
Vad har vi lärt osserfarenhetsutbyte

I tim

2-3 dagar

3 x 2 dagar a´ ca 6
tim
29-30 mars, 1-2
juni, 13-14
september 2023

4-10 veckors
mellanperioder x 4

2-3 tim

8 mars 2023
kl. 15-16

22 nov 2023

Datum:
•

Förmöte 8 mars 2023

•

Gemensamma lärande träffar: 29-30 mars, 1-2 juni och 13-14 september 2023

•

Spridningskonferens: 22 november 2023

Plats: Zoom
Kostnad: 20 000 kr exkl. moms per team
Anmälan: Anmäl dig här, senast den 20 februari 2023:
Utvecklingsprogram - Att leda utveckling för bättre tillgänglighet 2023 (delegia.com)
Frågor: Om du har frågor om utvecklingsprogrammet, kontakta gärna pia.lindberg@skr.se

Om antalet anmälningar överstiger antalet platser kommer vi att göra ett urval som ger bästa möjliga
sammansättning av helgrupp. Bekräftelse om plats skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdag och
fakturering sker efter avslutat projekt.

