Nysampriset 2015 – årets förbättrare i sjukvården
Pressrelease den 4 september 2015
För första gången har Nysampriset delats ut till en av Nysams 25 utvecklingsgrupper. I
år var det utvecklingsgruppen för infektionsmedicin som uppmärksammades.
Motiveringen lyder: ”Nysams utvecklingsgrupp för infektionsmedicin tilldelas årets
Nysampris för att målet om nationell täckning har uppfyllts under året – genom gott
samarbete med Svenska Infektionsläkarföreningen – och för att utvecklingsgruppen
är i hög grad utvecklingsorienterad och drivande med synlig effekt på kliniknivå och
ytterst i patientmötet.”

Göran Stiernstedt, Erik Torell och Bengt Andersson
”Det är roligt att bearbeta data tillsammans med andra och jag vill poängtera att
statistiken vi samlar in blivit mer och mer sann under åren. Det som är viktigt för oss i
verksamheten är att få en hög kvalitet för våra patienter. Det är också viktigt att
kunna visa vad verksamheten handlar om och det är ett mycket bra sätt att göra det
genom att jämföra olika verksamheter.” Detta framhöll Erik Torell, verksamhetschef
för Infektionskliniken på Gävle lasarett, som mottog priset för infektionsgruppens
räkning. Prisutdelare var Göran Stiernstedt, nationell samordnare för effektivare
resursutnyttjande i hälso- och sjukvården.
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”Nysams kärna utgörs av det professionella engagemanget vilket utvecklingsgruppen
för infektionsmedicin är ett föredöme för. Det är roligt att intresset för och
användningen av produktionsdata som Nysam tillhandahåller inom ramen för
nyckeltalssamverkan och den effekt det får på verksamhetsnivå har fått så stort
genomslag”, konstaterade Bengt Andersson, seniorkonsult på Helseplan och
projektledare för infektionsgruppen.
Om Nysam
Nysam – som står för nyckeltalssamverkan – har i över 20 års tid tagit fram nyckeltal
för jämförelse och uppföljning och har därigenom stimulerat till diskussion,
förändrings- och förnyelsearbete. I Nysams rapporter och chefsnätverk får
deltagande landsting och chefer ökad kunskap om den egna och andras
verksamheter. Syftet är att ge idéer kring nya arbetssätt och metoder, mätbart
utgångsläge för förbättringsarbete, bekräftelse och bevis på lösningar som fungerar.
Önskar du mer information, var vänlig kontakta: Gustaf Engstrand,
gustaf.engstrand@helseplan.se el 070-9961799
Följ oss på www.helseplan.se och www.nysam.com
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