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INBJUDAN, PROGRAM                                 

 

Workshop för de psykiatriska kvalitetsregistrens registerhållare, 

registerstyrgrupper och Nätverket för ledning och styrning 

Forts ”Hur skapar vi god psykiatrisk vård?” 

 

Datum och tid Måndag-tisdag 18-19 november 2013 
 
Dag 1 Måndag 18 november 
Start kl. 09.30, kaffe serveras från 09.00 och avslutas ca kl. 18.00.  
Middag serveras 18.30 
  
Dag 2 Tisdag 19 november 
Dagen är för dig som är Registerhållare eller kontaktperson. 
Start kl. 08.00 och avslutas 10.00.  
Plats SKL, Hornsgatan 20. 
Efter mötet ansluter vi till konferensen ”Runda bord”, lokal Torget, 
Hornsgatan 20.  

Plats Dag 1 – Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm 
Dag 2 – SKL, Hornsgatan 20, Stockholm 

Hotell  Önskas logi bokas detta via anmälan för boende på Clarion Hotel Sign 

Arrangör Projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister i samverkan 
med Registercentrum Västra Götaland 

Anmälan Anmälan görs genom att klicka på denna länk senast fredag 1 november  

 Deltagandet inklusive kost och logi är kostnadsfritt 

Information Frågor om anmälan  

Konstella, tel 08-452 72 86, epost konferens@konstella.se 

Frågor om programmet 

Ulrika Frithiofsson, tel 070-319 76 86, epost ulrika.frithiofsson@skl.se 

  

 
VÄL MÖTT! 

 

Ulrika Frithiofsson                                                                         Marie Röllgårdh 

Projektledare                                                                                Chef för Registercentrum Västra 

Götaland 

Ulrika.Frithiofsson@skl.se                                                              

 

 

https://www.klfkurs.se/Delegia_klf/attendee/new_registration.asp?ProjectId=3256&reglineNo=1&ReglineId=5380&ReglinePageNo=1&edit=off&clear=yes
mailto:konferens@konstella.se
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Under ledning av Magnus Lord fortsätter vi arbetet och diskussionerna med övergripande mål, 

drivers och indikatorer för god psykiatrisk vård.  

Hur ser övergripande mål och indikatorer för god psykiatri ut? Hur presenteras de på bästa sätt för 

verksamhet, region och allmänhet? På vilket sätt kan vi använda kvalitetsregisterdata för att följa 

indikatorer? 

Nätverket för ledning och styrning är särskilt välkomna den 18 november från kl. 15:00 och 

på den gemensamma middagen kl. 18:30! 

 

Måndag 18 november 

 

09:00 – 09:30 Registrering, fika 

 

09:30 – 12:00 Kvalitativa indikatorer för god psykiatrisk vård 

                       Magnus Lord 

12:00 – 13:00 Lunch 

 

13:00 – 15:00 Forts Kvalitativa indikatorer för god psykiatrisk vård 

                       Magnus Lord 

15:00 – 18:00 Hur skapar vi effektiva drivers och kvalitativa indikatorer på nationell nivå? 

                       Dialog med Nätverket för ledning och styrning 

18:30 –           Gemensam middag  

 

 

Tisdag 19 november 

Dagen är för dig som är Registerhållare eller kontaktperson. 
 

08:00 - 09:00 Öppna jämförelser, kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister  

                       Fredrik Westander 

09:00 – 10:00 Hur kan vi använda kvalitetsregister som indikator för god vård och när  

                       skrotar vi variabler? 

                       Göran Garellick 

 

Programmet har medvetet planerats och placerats geografiskt och innehållsmässigt i 

anslutning till Nätverket för ledning och styrnings möte och registerhållarnas Runda 

bords-möte. 


