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Kvalitetspris i Region Halland 2017
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
tilldela Region Hallands Kvalitetspris 2017 tre projekt i enlighet med FoU-rådets
förslag nedan
”Införande av mobil FUS-utrustning i logopedisk verksamhet – en förbättring av
kvalitet och tillgänglighet för patienter med sväljsvårigheter vid Hallands sjukhus
Halmstad”
Projektet beskriver hur man genom att införa mobil teknik har kunnat utöka
tillgängligheten till instrumentell bedömning av patienter med sväljsvårigheter och
därmed kunnat erbjuda patienterna en snabbare, mer kvalificerad och säkrare
undersökning.
”Förbättra kvaliteten för patienterna och förbättra resurseffektiviteten på
operationsavdelningen Hallands sjukhus Kungsbacka”
Projektet beskriver hur man genom ett omfattande kvalitetsarbete med befintliga
resurser, bibehållna goda operationsresultat och tillfredsställda patienter har kunnat
öka produktionen på operationsavdelningen på Hallands sjukhus Kungsbacka.
”Jag kan, Jag vågar – Kan den fysiska självkänslan hos barn med
funktionsnedsättning ökas genom riktade insatser i samarbete med lokala
idrottsföreningar?”
Projektet beskriver hur man genom ett innovativt förhållningssätt med riktade och
anpassade insatser i samverkan med bl a lokala idrottsföreningar har kunnat öka den
fysiska självkänslan hos barn med funktionsnedsättning.

Sammanfattning
Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att kvaliteten i verksamheten inom hälso- och
sjukvården systematiskt och fortlöpande skall utvecklas och säkras. I en strävan att
ytterligare utveckla och höja kvaliteten inom hälso- och sjukvården, samt med syftet
att skapa ett regionalt engagemang och delaktighet hos förvaltningarna, instiftades år
2013 regionala kvalitetspris i Region Halland. Kvalitetsprisen vänder sig till
förvaltningarna Hallands sjukhus, Ambulans, diagnostik och hälsa, Närsjukvården
Halland samt Psykiatrin Halland.
Från att tidigare har tilldelats ett pris i pengar, ett pris som finansierades av den
förvaltning där pristagaren var verksam, premieras istället de tre vinnande bidragen
sedan år 2016 med äran att bjudas in till den årliga FoU dagen för att presentera sina
projekt. Pristagarna uppmärksammas även i Regionfullmäktige.

Bakgrund
För att premiera medarbetarna i den egna förvaltningen har det tidigare funnits ett
kvalitetspris inom vårdförvaltningarna Hallands sjukhus och Psykiatrin Halland.
I samband med att FoUU Halland år 2013 organiserades under Regionkontoret
inrättades regionala kvalitetspris. De regionala kvalitetsprisen bereds primärt av FoU
Halland och därefter i FoU-rådet Region Halland (f d FoUU styrgruppen).

Inkomna nomineringar till Kvalitetspris i Region Halland 2017
Sammanlagt inkom det 10 nomineringar till Kvalitetspris i Region Halland 2017
fördelade enligt följande:
Ambulans, diagnostik och hälsa
Hallands sjukhus
Närsjukvården Halland
Psykiatrin Halland

1
6
0
3

Utifrån en poängskala 0-7 har FoU-rådets ledamöter enskilt bedömt och poängsatt
de olika kriterierna för kvalitetspriset:




Resultatet har inneburit mätbara kvalitetsförbättringar för verksamheten
Resultatet har inneburit mätbara positiva konsekvenser för patienten
Projektet har varit nytänkande, innovativt och implementerbart

Utifrån ledamöternas sammanlagda poäng räknas det ut ett medelvärde för varje
projekt. Förutom högsta medelvärden tar FoU-rådet i sin bedömning också hänsyn till
hur poäng, poängspridning och ledamöternas kommentarer ser ut för varje enskilt
projekt.

Kommentar
Jämfört med föregående år kan man glädjande konstatera ett större antal inkomna
nomineringar som överlag var av hög kvalitet. Det pågår många kvalitetsarbeten ute i
våra verksamheter som behöver lyftas fram och synliggöras. Genom att tydligare

uppmärksamma dessa arbeten inom den egna verksamheten, men även mer
övergripande genom att exempelvis nominera till RH Kvalitetspris, kan resultaten
komma fler till godo. Via verksamhetens representanter i FoU-rådet kommer i år de
projekt som inte tilldelades något pris att få en konstruktiv återkoppling i det fortsatta
kvalitetsarbetet med uppmaning att också nominera sitt projekt vid nästa års
utlysning av RH Kvalitetspris. Utifrån årets ansökningsomgång kan man också se att
frågan om vad som definierar ett kvalitetsarbete behöver förtydligas.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.
Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiondirektör

Haleh Lindqvist
Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör

Bilaga:
FoU-rådets bedömning av inkomna nomineringar till RH Kvalitetspris 2017

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

