Förbättringsarbete
med stöd av kvalitetsregister
– Anmäl ett team och få en förbättringscoach utbildad!

Teamcoaching
Coachingakademins program genomförs i samarbete
med The Dartmouth Institute, USA. Teamen arbetar
lokalt med sina förbättringsprojekt och stöds av
förbättringscoacher enligt beprövad metodik. Varje
team utser en teammedlem som får gå en särskild
coachutbildning. I utbildningen till certifierad
teamcoach ingår specifik handledning och stöd under
programmets gång. Avsikten är att deltagarna ska få
genomföra ett förbättringsarbete och se resultat
under tiden men också få med sig ny kunskap och
kompetens för framtida förbättringsarbeten.

Ledarskapsprogram
Ledningen är avgörande för ett framgångsrikt
förbättringsarbete, därför erbjuder vi ett anpassat
program för chefer och ledare med koppling till de team
som genomgår utvecklingsprogrammet. Vi fokuserar på
hur du med ledningsansvar kan skapa de bästa
förutsättningarna
för
kvalitetsutveckling
och
förbättringsarbete i din verksamhet och hur
kvalitetsregister kan användas som ett verktyg på alla
nivåer i en organisation.

Krav på projekt
Projektet ska syfta till bättre vård och resultat för
patienterna. Det ska finnas ett relaterat nationellt
kvalitetsregister som används som verktyg i projektet.
Krav på deltagande team
Deltagande
team
ska
vara
tvärprofessionella.
Verksamhetschefen ska alltid godkänna och stödja
deltagandet. Det kan vara en fördel om fler team per
kvalitetsregister deltar men är inget krav. Diskutera gärna
projektidén med berört kvalitetsregister och regional
sakkunnigstruktur eller motsvarande.
Tider
Start: 1 september 2015, Stockholm.
Avslut : Juni 2016, Stockholm.
Ansökan
Ansökan ska skickas in till QRC Stockholm
senast den 15 mars 2015, och ska innehålla:
1. Kvalitetsregister som ska användas.
2. Namn på verksamheten.
3. Person som är tilltänkt för att gå
Coachingutbildningen och preliminär
sammansättning av teamet (namn och yrke).
4. Chefer som vill delta i ledarskapsprogrammet.
5. Information om förankring hos berörd
registerhållare, i specialitetsråd el motsv.
6. Underskrift från verksamhetschef.
7. Kontaktuppgifter för anmälan:
• E-post
• Telefonnummer

Bli certifierad coach
Den som ska bli coach deltar i en 5 månader lång
utbildning och bör räkna med att det krävs ca
15-20 timmars arbete i månaden under den
tiden. I detta ingår förberedande läsning av
kurslitteratur,
skriva
inlämningsuppgifter,
deltagande i månatliga webbaserade seminarier,
och möten med sitt eget team ca en timme i
veckan.
Utbildningen och kurslitteratur är på engelska.
Utbildningen genomförs i form av 4 websessioner med The Dartmouth Institute samt en
kursvecka i Stockholmsområdet. Närvaro vid
samtliga 5 utbildningstillfällen samt inlämning av
övningsuppgifter krävs för att få intyg på
genomförd utbildning och bli certifierad coach.

Ledarskapsprogram
Cheferna träffas själva vid två tillfällen samt har
dessemellan webbaserade seminarier en gång
per månad (1,5 tim).
Avgift
Avgift för varje teams deltagande i utvecklingsprogrammet är 25.000 kr. I avgiften ingår bl.a.
coachutbildning för en person, kurslitteratur
samt inkvartering under kursveckan i Stockholm,
och deltagande för 1- 2 personer i ledarskapsprogrammet, samt tre gemensamma träffar för
team, coacher och chefer.

Skickas per mail till helena.tjarnberg@ki.se.

Urval av team
Under vecka 12-13 går QRC igenom de inkomna ansökningarna. Den 1 april meddelas beslut.
Frågor
Välkommen att kontakta programchef Susanna Lagersten på QRC Coachinakademi,
e-post susanna.lagersten@sll.se, eller telefon 070-0011514.

