HabQ Verksamhetsplan 2018
Patient- och samhällsperspektiv
Ökad öppenhet och delaktighet
Mål

Aktivitet

2 kvalitets indikatorer redo- Ta kontakt med ansvarig för ”Vården
i siffror” och Carmona
visas i Vården i Siffror
– Andel nya barn som påbörjat föräldrastöd basprogram
– Hur stor andel av barnen
har fått tillgång till
Mångsidiga Insatser

Minst 2 resultat per modul
utlagda på hemsidan

Ansvarig

Status januari 2018

Plan 2018

Gunilla
Pia
Nils
Carina

Ej påbörjat

Initieras 2018
Bör vara infört dec
2018

Finns för cp

Genomföras föräldrastöd och autism 2018

Uppnått

Fortsatt aktiv samverkan 2018

Lättförståelig information om resultat Nils, Carina
visas på hemsidan under en flik som Au
är riktad till patienter och föräldrar.

Aktivt deltagande av patient- Inbjudan till styrgrupp riktad till reföreträdare i styrgruppsmö- levanta patientföreningar
ten
Vid behov deltagande av patientrepresentant i au

Au

Diskuteras under styrgruppsmöte

HabQ syns i patientorganisationernas tidskrifter

Informera om resultat från HabQ via
pat.organisationernas tidskrifter.

Läkartidningen, m fl.

Au i samverkan
med ansvariga för
patientorganisationerna
Styrgruppen
Au

Ej påbörjat

Arbetet påbörjas och
slutförs under 2018

Verksamhetsperspektiv
Ökad tydlighet, delaktighet och användbarhet
Mål

Aktivitet

Ansvarig

Status januari 2018

Plan 2018

Beslut om tydlig strategisk
målbeskrivning och inriktning för HabQ

Diskussion och beslut i styrgrupp
strategisk utveckling av registret

Gunilla
Au
Styrgrupp

Förslag finns.
Beslut i styrgrupp
180126

Beslut taget.
Följs upp under 2018

Öka anslutningsgraden med
minst 2 registrerande landsting/regioner i vardera modulen

Fortsatt dialog med verksamhetschefer via Habchefsföreningen

Au
Styrgruppen

Kontakter finns men
målet ej uppnått än

Intensifierat arbete
2018. Påbörjade kontakter följs upp. Kontakt tas med BoU
Sthlm.

HabQ bjuda in sig till förvaltningschefsgruppens möte?
Kontakta BoU Stockholm ang
deltagande. Stöd till verksamheter
som så önskar.

Nils,
Carina
Gunilla

Lättillgängligt utdatasystem
som ger möjlighet för verksamheterna att se sina egna
resultat

Carmona. RCSO

Inmatning ska vara enkel
och ta begränsat med tid

Reducera antalet variabler.

Visa verksamheternas resultat för
MPOC 2 ggr per år.

Gunilla, Karin,
Carina, Nils

Ej uppnått

Intensifierat arbete
2018

Henrik
Nils, Carina
Au

Delvis genomfört
2017

Fortsatt arbete

Tydlig struktur i Compos
Systematiska verksamhetsförbättringar baserade på
registerdata

Nytt utdatasystem som kan ge
verksamheterna möjlighet att tolka
egna registerdata.

Carina, Nils, Gunilla Ej uppnått

RCSO
Stimulera koordinatorer och chefer att Styrgruppen
använda sina egna registerdata i
Koordinatorerna
systematiskt förbättringsarbete

Mål och indikatorer är lätta
att förstå och upplevs meningsfulla i verksamheterna

Revidering av kvalitetsindikatorer
och målnivåer

Nils, Carina
Au

Delvis genomfört
2017

Intensifierat arbete
2018
Koordinatorsträffar.
Nätverk/resursgrupper
Presentera registerdata
och exempel på förbättringsarbeten på
Kvalitetsdagarna i
Göteborg 2018
Nya kvalitetsindikatorer för autism utvecklas under 2018

Det ska vara lätt att göra rätt Revidering och uppdatering av formulären
vid inmatning
Ta fram en gemensam manual till
varje modul
Ensning av variabler
Villkorade knappval vid inmatning i
Compos
Tilltalande, informativ och
lätttillgänglig hemsida

Nils, Carina
Au

Delvis genomfört
2017

Revideras för autism
under 2018

Revidera texter och struktur; bl a
information på fler språk

Britt-Mari
Gunilla
Utvecklingsledare

Genomfört 2017
En del dokument behöver revideras eller
läggas till/tas bort

Fortsatt utveckling av
hemsidan

Aktivitet

Ansvarig

Status januari 2018

Plan 2018

En del genomförda
projekt utgående från
CP-modulen

Intensifierat arbete
2018

Lärandeperspektiv
Ny kunskap
Mål

HabQ registerdata används
aktivt i forskningsprojekt
och minst 2 forskningsprojekt påbörjas under 2018

Kontakta relevanta programansvariga Pia/Carina
på universiteten
Karin/Nils
Sprida information om möjligheten att
forska på registerdata

Pia, Nils och veten- Arbetet behöver inten- Intensifierat arbete
Enkla och tydliga rutiner för Tydlig information om hur forskningsansökan ska göras på hemsidan. skaplig programsifieras
med spridning av inatt använda HabQ-data i
kommitté
formation under 2018
forskningarbete
Strama upp rutiner
kring vem som skriver
under (kontrollera
med CPUA)

Registerperspektiv
Ökad täcknings- och anslutningsgrad, förenklad organisation och förbättrad
kommunikation
Måltal

Aktivitet

Ansvarig

Välfungerande och effektiv
inre HabQ organisation

Arbeta vidare med uppdrag och orGunilla
ganisation
Au
Ny organisation krävs pga förändrade
ekonomiska förutsättningar

Status januari 2018

Plan 2018

Förslag finns Beslut i
styrgrupp 2018

Beslut om ny organisation 2018
Uppföljning 2018

Förbättra täckningsgrad och Fortsatt stöd till koordinatorer.
anslutningsgrad
Förbättrat utdatasystem.
Tydlighet kring vad som ska ingå i
nämnaren när vi beräknar
täckningsgrad (prevalens?)

Nils, Carina, Karin, Ej uppnått
Gunilla

Intensifierat arbete
2018

FSH?
Socialstyrelsen?
RCSO?

Ökad tydlighet och effektivitet

Revidering av variabelförteckning till
NPDi
Alla formulär, manualer, rutiner reviderade senast dec 2017

Ej klart 2017

Revideras för autism i
början av 2018

Enklare och tydligare
organisation

Modulen Insatser för vuxna med aut- Carina
ism och/eller utvecklingsstörning
med problemskapande beteende som
pågått som pilotprojekt i Västerbotten 2017 pausas

Ej uppnått. Pilotprojekt 2017 i Västerbotten

Arbetet pausas 2018

Ej genomfört

Initieras 2018
Monitoreringsprojekt

Hög reliabilitet och validitet i Genomföra ett pilotprojekt med syfte Au
att validera registerdata
koordinatorer
registerdata
RCSO

Överföring av data från
journal till register

Initiera kontakt med något landsting
för att möjliggöra överföring av data
från journal till register eller tvärtom

Gunilla

Ej genomfört

Om möjligt påbörjas
2018 i ett landsting
Uppdatera variabellista som skickas till
NPDi för mappning.
Kontakt med NPDi.
Kontakt med Carmona
ang överföring av
KVÅ-koder när Utdata-projektet är klart.

Plan 2018

Överföring KVÅ-koder

Ekonomi
Ekonomiska förutsättningar att fortsätta driva och utveckla HabQ
Måltal

Aktivitet

Ansvarig

Status januari 2018

Ekonomi i balans

Minska kostnaderna i takt med att
bidraget från SKL minskar

Gunilla
Au
Styrgrupp

Delar av tidigare års
Utgifter anpassas till
överskott använt 2017 erhållna medel genom
att dra ner på personal- och möteskostnader.
Uppföljning kvartalsvis.

Hängavtal klart 2017

Nytt hängavtal
Avtalet ska innehålla rutiner för beställning, regler för förseningar, information om kostnader både gällande nya beställningar och drift.

Gunilla med hjälp
av RCSO/SvBoV

Avtal klart 2017

Hängavtalet löper till
2021. Förlängs varje
år.

Inskickad ansökan om
grundmedel för 2018 för att
behålla SKL-medel 2019

Uppdatera registerprofilen.
Skicka in ny ansökan till SKL

Gunilla
Au

Klart 2017

Inrapportering på begäran från SKL samt
ny ansökan skrivs
under 2018. Höjd certifieringsgrad till 2.

