
Premiär för Kvalitet & 
Patientsäkerhet – boka nu!  

Den 20 november arrangerar Region Norrbotten för första gången konferensen Kvalitet & 

Patientsäkerhet på Regionhuset i Luleå. Det är en sammanslagning av de tidigare 

konferenserna Utvecklingskraft och Patientsäkerhetskonferensen.  

 
Anders Vege från norska Folkehelseinstituttet i Oslo är huvudföreläsare på Kvalitet & Patientsäkerhet. 

Regiondirektör Veronika Sundström inleder dagen tillsammans med utvecklingsdirektör Lisbeth Löpare-

Johansson och därefter följer ett väldigt spännande och intressant program. Målet är att få många deltagare 

från alla verksamheter i hela länet. För de som inte kan vara på plats kommer det även att finnas möjlighet att 

följa konferensen på videolänk ute i länet. 

Vad är viktigt för dig? 
Huvudföreläsare är Anders Vege från norska Folkehelseinstituttet i Oslo. Rubriken för hans föreläsning är ”Vad 

är viktigt för dig?”. 

Anders Vege är en uppskattad föreläsare som har medverkat på många internationella konferenser. Han har 

lång erfarenhet av ledarskap och har en master i kliniskt hälsoarbete.  Han är chef för sektionen för 

kvalitetsförbättring på Folkehelseinstituttet i Oslo. 

Enheten utvecklar metoder och verktyg som stödjer kvalitetsförbättringsarbetet och den ansvarar också för 

innehållet i det nationella programmet för utveckling av patientsäkerhet. 

 



 

Anders Vege kommer att berätta om det norska programmet för god vård av äldre och kroniskt sjuka patienter. 

Det handlar bland annat om att lära av varandra i olika nätverk, där kommuner och sjukhus stärker sina 

samarbeten. Målet är att utveckla en vård som leder till bättre hälsa och stärker patientens roll. I det arbetet är 

frågeställningen «Hva er viktig for deg?», eller på svenska «Vad är viktigt för dig?» central. Den leder in vården 

mot ett nödvändigt förändringsarbete. Detta arbete har också resulterat i en Vad är viktigt för dig-dag i över 30 

länder, inklusive Sverige, där Region Norrbotten deltog för första gången i år. 

Under dagen medverkar även: 
Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet, och Agneta Calleberg, jurist, båda från Socialstyrelsen. De 

berättar om arbetet med att stödja implementeringen av ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och 

sjukvården. 

Kajsa Westling, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som följer upp och analyserar hälso- 

och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. I sin föreläsning 

berättar hon om hur ledarskap kan bidra till stärkt utveckling och ökad patientcentrering i hälso-och 

sjukvården. 

Catrin Hägerholm, projektledare på Uppdrag Psykisk Hälsa, ett samarbete mellan regeringen och SKL. Hennes 

föreläsning handlar om det nationella IT-stödet för kvalitets- och förbättringsarbete enlig den så kallade PDSA-

metoden, som står för Plan, Do, Study, Act eller på svenska: Planera, Gör, Studera, Agera. 

Även Region Norrbottens förbättrings- och utvecklingsarbeten kommer att lyftas fram i både presentationer 

och en posterutställning. Årets mottagare av stora förbättringspriset inom vården i Region Norrbotten kommer 

att informera om det goda arbete som genomförts i Kalix närsjukvårdsområde. 

Mer information 
Boka redan nu av denna dag som kommer att inspirera till fortsatta förbättringsarbeten för alla medarbetare i 

regionen! 

Om du vill delta är det viktigt att du stämmer av det med din chef. 

Mer information om programmet och praktisk information om konferensen kommer att publiceras inom cirka 

en månad på Insidan. 

Anmälan 
Anmäl dig på följande länk: https://simplesignup.se/private_event/132523/28765ca96d 

https://simplesignup.se/private_event/132523/28765ca96d

