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Invitation til indstilling af emner til kommende
Lærings- og Kvalitetsteams

Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams inviterer hermed til at indstille emner til kommende Lærings- og Kvalitetsteams.
Som del af Det Nationale Kvalitetsprogram, som er aftalt mellem Regeringen og
Danske Regioner i Økonomiaftalen 2016, blev det besluttet at igangsætte en
række Lærings- og Kvalitetsteams.
Et Lærings- og Kvalitetsteam er et nationalt netværk af klinkere og ledere fra
relevante afdelinger og enheder samt en ekspertgruppe, som skal arbejde med
kvalitetsforbedringer på et udvalgt område. Målet med et Lærings- og Kvalitetsteam er at forbedre den kliniske kvalitet samt resultater og oplevelser af behandling, pleje og forløb for brugere, patienter og pårørende. Læs mere om
Lærings- og kvalitetsteams i dokumentet, Værd at vide før indstilling af et nationalt Lærings- og Kvalitetsteam eller på www.kvalitetsteams.dk.
Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams vil gerne opfordre jer til at indstille
emner, hvor det vil være givende at skabe nationale forbedringer gennem et
Lærings- og Kvalitetsteam. Hvis et område bliver valgt, nedsættes en ekspertgruppe, som får til opgave at beskrive den konkrete faglige indsats, mål mv. En
indstilling er altså alene et begrundet forslag til et område, hvor der vurderes
at være grundlag for at forbedre kvaliteten i et nationalt samarbejde i form af
et Lærings- og Kvalitetsteam.
Der er udarbejdet en skabelon til brug for indstilling af emner til Lærings- og
Kvalitetsteams, som skal anvendes. Skabelonen er vedhæftet.
Indkomne indstillingerne behandles i sekretariatet i Danske Regioner med bistand fra ressourcepersoner og eventuelt eksperter på specifikke områder samt
regionernes Temagruppe for Kvalitet. Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams foretager de endelige valg af emner til kommende Lærings- og Kvalitetsteams (se oversigt at styregruppemedlemmer nedenfor). En region vil herefter
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påtage sig det overordnede ansvar for at gennemføre Lærings- og Kvalitetsteamet.
Indstillingen bedes sendt til regioner@regioner.dk med kopi til tdw@regioner.dk senest den 15. februar 2019.
Spørgsmål kan rettes til Troels Dan-Weibel, tdw@regioner.dk eller Maria
Möger, mmg@regioner.dk.

På vegne af Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams
Venlig hilsen
Erik Jylling
Formand for Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams
Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner
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Styregruppen for Lærings- og kvalitetsteams
Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams er sammensat af følgende personer og organisationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner (formand)
Anne Skriver, Centerdirektør, Region Hovedstaden
Preben Cramon, Sundhedsfaglig chef, Region Sjælland
Mads Hougaard, Afdelingschef, Region Syddanmark
Ole Thomsen, Koncerndirektør, Region Midtjylland
Mariane Therkelsen, Direktør, Region Nordjylland
Hanne Agerbak, Kontorchef, KL
Lene Brøndum Jensen, Kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet
Henrik Stig Jørgensen, Enhedschef, Sundhedsstyrelsen
Anne-Marie Vangsted, Direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed
Lisbeth Høeg-Jensen, Chefkonsulent, Danske Patienter
Jens Winther Jensen, Direktør, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Udsendelsesliste
Invitationen til at indstille emner til nye lærings- og kvalitetsteams er sendt til
følgende parter (hovedpostkasser):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regionerne
Kommunernes Landsforening
RKKP (med formidling til kvalitetsdatabaser)
Sundheds- og Ældreministeriet
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Danske Patienter (med formidling til patientorganisationerne i DP)
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