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§ 41
Kvalitetspris i Region Halland 2017
RS170073
Beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att


utlysa kvalitetspriset i Region Halland för 2017.

Ärendet
Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att kvaliteten i verksamheten inom hälso- och
sjukvården systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.
Omfattande arbete sker fortlöpande inom hälsa och sjukvårdsverksamheten i Region
Halland med stöd av den struktur som formats för patientsäkerhet- och
kvalitetsutveckling och genom FoU-projekt.
I syfte att skapa ett regionalt engagemang och delaktighet hos förvaltningarna i en
strävan att ytterligare utveckla och höja kvaliteten inom hälso- och sjukvård
inrättades år 2013 ett regionalt kvalitetspris. Det regionala kvalitetspriset vänder sig
till förvaltningarna Hallands Sjukhus, Ambulans, diagnostik och hälsa, Närsjukvården
Halland samt Psykiatrin Halland.
Utifrån erfarenheterna från 2016 års process för ansökan och bedömning har FoUrådet Region Halland (f d FoUU styrgruppen) enats om nedanstående förslag till
utlysning av Kvalitetspris i Region Halland 2017.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att


utlysa kvalitetspriset i Region Halland för 2017.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2017-03-29)
Vid protokollet
Maria Fransson
Justerat 2017-04-24
Mats Eriksson

Jonas Strand

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2017-04-24
Utdragsbestyrkande

Ylva Johansson
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TJÄNSTESKRIVELSE
Regionkontoret
Ann Ekberg-Jansson
FoU Halland
FoU-chef

Datum
2017-03-29

Diarienummer
RS170073

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Kvalitetspris i Region Halland 2017
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att

• utlysa kvalitetspriset i Region Halland för 2017
Sammanfattning
Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att kvaliteten i verksamheten inom hälso- och
sjukvården systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.
Omfattande arbete sker fortlöpande inom hälsa och sjukvårdsverksamheten i Region
Halland med stöd av den struktur som formats för patientsäkerhet- och kvalitetsutveckling och genom FoU-projekt.
I syfte att skapa ett regionalt engagemang och delaktighet hos förvaltningarna i en
strävan att ytterligare utveckla och höja kvaliteten inom hälso- och sjukvård inrättades
år 2013 ett regionalt kvalitetspris. Det regionala kvalitetspriset vänder sig till förvaltningarna Hallands Sjukhus, Ambulans, diagnostik och hälsa, Närsjukvården Halland
samt Psykiatrin Halland.
Utifrån erfarenheterna från 2016 års process för ansökan och bedömning har FoUrådet Region Halland (f d FoUU styrgruppen) enats om nedanstående förslag till utlysning av Kvalitetspris i Region Halland 2017.
Kriterier
Centrala delar i bedömningen är vad kvalitetsarbetet eller FoU-projektet resulterat i
avseende kvalitetsförbättring i verksamheten och dess konsekvenser för patienterna. Vidare premieras nytänkande och innovationer som stödjer utvecklingen av hälsa
och sjukvård i Region Halland. Kvalitetspriset utdelas inte till en person utan till ett projekt där en eller flera deltagit.

www.regionhalland.se/handlingar
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Bedömningskriterier för kvalitetspriset:
- Resultatet har inneburit mätbara kvalitetsförbättringar av verksamheten
- Resultatet har inneburit mätbara positiva konsekvenser för patienterna
- Projektet har varit nytänkande, innovativt och implementerbart
I samband med utlysningen av kvalitetspriset kommer FoU Halland att erbjuda möjlighet för verksamheten att anmäla pågående kvalitetsprojekt för stöd i kvalitetsmetoder
och hur man systematiskt redovisar och publicerar ett kvalitetsarbete.
Nominering/bedömning
Verksamhetschefen inom det verksamhetsområde där kvalitetsarbetet bedrivs ansvarar för att nominera verksamhetens bidrag till kvalitetspriset. Nominering av samma typ
av projekt får endast ske två gånger från samma förvaltning under samma rubrik, projekt och metodik. Projekten skall beskrivas på avsedd blankett för nominering, se bilaga.
Nomineringarna ska vara inlämnade senast den 1 september 2017 till sekreteraren i
FoU-rådet, marit.petrius@regionhalland.se. Efter sista dag för nominering genomför
FoU-rådets ledamöter en oberoende granskning och bedömning av de inkomna nomineringarna genom att poängsätta de olika bedömningskriterierna utifrån en 7-gradig
poängskala. De inkomna nomineringarna rangordnas härefter utifrån medelvärde av
den totala poängen. FoU-rådet bereder ett förslag till beslut om tre pristagare av Region Hallands kvalitetspris 2017.
FoU Halland avger en samlad rapport med beskrivning av bedömningsprocess och
resultat inför beslut i Regionstyrelsen den 8 november. Det tre vinnande bidragen
bjuds in till FoU-dagen för att redovisa och presentera sina projekt.
Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiondirektör

Skickas till följande förvaltningar
Ambulans, diagnostik och hälsa
Hallands sjukhus
Närsjukvården Halland
Psykiatrin Halland

Haleh Lindqvist
Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör

3(4)

Region Hallands Kvalitetspris 2017
Ankomstdatum

Diarienummer

Nominerat kvalitetsarbete – Projekttitel
(en kortfattad och övergripande beskrivning)

Projektansvarig/a
(namn, befattning, arbetsplats, förvaltning)

Sammanfattande projektbeskrivning (max 250 ord) enligt följande rubrikdisposition:
Bakgrund:
Frågeställning/syfte:
Arbetsmetod/design:
Resultat:
Konklusion:

Det genomförda projektets betydelse för patienter/verksamhet
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Underskrifter

……………………………………………………
Ort och datum

.....................................................................
Underskrift av verksamhetschef/motsvarande

……………………………………………….
Namnförtydligande

Nomineringen skall vara inlämnad senast den 1 september 2017 till sekreteraren
i FoU-rådet, Marit Petrius, FoU Halland, Regionkontoret
marit.petrius@regionhalland.se

