VÄLKOMMEN TILL EN
UTBILDNINGSDAG OM

Implementering, utvärdering och
systematisk uppföljning
Under 2018 genomför Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting en nationell
kompetenssatsning inom området psykisk hälsa, riktad till primärvården. Inom ramen för denna satsning
bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa in till en utbildningsdag om implementering, utvärdering och systematisk
uppföljning.
Att mäta och följa upp effekten av nya arbetssätt är en nyckeldel i primärvårdens utvecklingsarbete. Under
dagen kommer verktyg för förbättringsarbete och praktiska exempel att presenteras.

Datum

Måndag 17 september 2018, kl. 10.00 – 16.00

Plats

SKL, Hornsgatan 20, Stockholm

Lokal

Stora hörsalen

Målgrupp

Kvalitetsutvecklare, förbättringsledare, verksamhetsutvecklare

Kostnad

400 kr exkl moms

Anmälan

Anmälan sker via denna länk

PROGRAM
09.00 – 10.00

Kaffe och registrering

10.00 – 10.10

Inledning, nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården
Henrik Tunér, SKL

10.10 – 10.40

Introduktion till implementering, uppföljning och förbättringsarbete
Fredrik Lindencrona, SKL

10.40 – 11.00

Reflektion i mindre grupper

11.00 – 11.50

Forts implementering, uppföljning och förbättringsarbete

11.50 – 12.15

Reflektion i mindre grupper

12.15 – 13.00

Lunch
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13.00 – 13.15

Uppsamling av förmiddagen

13.15 – 15.00

Praktiska exempel och verktyg för förbättringsarbete
Primärvårdskvalitet – Ulrika Elmroth, SKL
Genombrott.nu – Catrin Hägerholm, SKL

15.00 – 15.15

Fika

15.15 – 15.30

Följupp.nu – Elina Saxelin, SKL

15.30 – 15.50

Förberedelser och förutsättningar för förändringsarbete
Fredrik Lindencrona

15.50 – 16.00

Att utbilda på hemmaplan
Henrik Tunér

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningarna enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att
deltagarna får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta
målgrupper inom sin egen organisation.
Utbildningsdagarna och föreläsningarna spelas in med professionell videoutrustning och finns tillgängliga att
titta och lyssna på i efterhand (ej direktsändning). Vi tillhandahåller också filmer och presentationsmaterial
som deltagarna behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.
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