
Södra sjukvårdsregionen 

 

Inbjudan till processledarutbildning – del 1 
(introduktion) 
 
Södra sjukvårdsregionen erbjuder en processledarutbildning för processledare, 
processtöd och processutvecklare.  
 
Utbildningen innehåller flera delar. Den första delen som vi nu bjuder in till är en 
introduktionsdag kring system, kunskapsstyrning, förbättringsarbete och team. 
Övriga delar består av mötesteknik, uppföljning och erfarenhetsutbyte (se bilaga). 
Planen är att utbildningen i sin helhet ska upprepas vid flera tillfällen. 
 
Syfte 
Att få en introduktion i att utveckla vården genom kunskapsstyrning och 
förbättringskunskap samt skapa forum för erfarenhetsutbyte. 
 
Innehåll 
 Systemkunskap inkl. kunskapsstyrning – ansvarig Sven Oredsson direktör 

Södra sjukvårdsregionen 
 
 Förbättringskunskap – ansvarig Frida Holm-Johansson Region Kronoberg 

 
 Förändringspsykologi/förändringsledning – ansvarig Anna-Karin Larsson 

Region Skåne 
 
 Teamutveckling – ansvarig Jonas Kullberg Region Blekinge 

 
Målgrupper 
Nationella och sjukvårdsregionala processledare inom kunskapsstyrning 
(Sjukvårds)regionala patientprocessledare (RPPL)  
Regionala processledare med uppgift att stödja regionernas införande av 
nationella vårdförlopp 
Processledare/processtöd med uppgift att stödja och/eller utbilda regionala 
processledare 
 
Mötesform 
Digitalt möte, länk till mötet kommer att skickas ca en vecka före mötet. 
 
Introduktionsdag 
Utbildningsserien startar den 4/12 med ett digitalt utbildningspass kl. 9:30 - 15:15.  
 
Deltagarna uppmanas att i förväg genomfört en digital e-utbildning via länken 
nedan: 
Att förbättra med A3-metoden: 
http://utbildningsportalenskane.luvit.se/extern/permalinks/opencourse/6876 
 

http://utbildningsportalenskane.luvit.se/extern/permalinks/opencourse/6876
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Anmälan 
Anmälan sker till Lena Neumann lena.neuman@skane.se 
Senast den 20 november 
Länk till det digitala mötet kommer att skickas inför den 4 december 
 
Välkommen med din anmälan 
 
Regionala Samverkansgruppen Stöd för utveckling 
 
Jesper Stenberg, ordförande Region Skåne 
Frida Holm-Johansson, Region Kronoberg 
Jenny Wendle, Region Skåne 
Susanne Johansson, Region Halland 
Bodil Sundlöf, Region Blekinge 
 
För information om processledarutbildningens del 2 - 4,  
se nedan. 
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Processledarutbildning del 2 – 4 
 
Del 2 – Sex steg till möten som gör skillnad (mötesteknik) 
 
Syfte 
Att designa och leda meningsfulla och effektiva möten.  
 
Innehåll  

• Varför möts vi? Vilka möten behöver vi verkligen? 
• Kan möten vara en hävstång för kulturförändring? 
• Öka mötenas meningsfullhet och produktivitet  

 
Datum och tid 
Datum och tid meddelas i särskild inbjudan. 
 
Omfattning 
Två tillfällen (2 tim + 1 tim) 
 
Mötesform 
Digitalt möte, länk till mötet kommer att skickas ca en vecka före mötet. 
  
Ansvariga 
Region Blekinge 
 
Del 3 – Uppföljning 
 
Syfte 
Uppföljning och analys av vårdflöden med hjälp av                                    
kvalitetsregister 
 
Innehåll 

• Uppföljning av data 
• Analys av data  
• Kvalitetsregister, funktion och användning 

 
Datum och tid 
Datum och tid meddelas i särskild inbjudan. 
 
Omfattning 
Två tillfällen (2 tim + 1 tim) 
 
Mötesform 
Digitalt mote, länk till mötet kommer att skickas ca en vecka före mötet. 
  
Ansvariga 
Susanne Albrecht, RC Syd Karlskrona och Björn Ohlsson, RCC Syd  
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Del 4 – Erfarenhetsutbyte 
 
Syfte 
Erfarenhetsutbyte för regionala processledare för regionernas införande av 
nationella vårdförlopp 
 
Innehåll 
Regionala processledare för införande av nationella vårdförloppen möts för att 
utbyta erfarenheter kring införandet i respektive region i södra sjukvårdsregionen. 
 
Datum och tid 
Datum och tid meddelas i särskild inbjudan. 
 
Omfattning 
Två tillfällen (2 tim + 2 tim) 
 
Mötesform 
Digitalt möte, länk till mötet kommer att skickas ca en vecka före mötet. 
 
Ansvariga 
Anna Benemark Södra sjukvårdsregionen 
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