	
  

Påminnelse om

2014 års SNQ-dagar
27-28 mars 2014, Sal X, Universitetshuset, Uppsala

Dags att anmäla deltagare!
(läkare, sjuksköterskor, sekreterare)
Som framgått av tidigare information utökas SNQs årliga användardag i vår till två dagar. Under
den första dagen inleds SwEPIQ – ett nationellt projekt som syftar till att ytterligare förbättra svensk
neonatalvård. Meningen är att vi ska lära av varandras rutiner och erfarenheter!
Under den andra dagen hålls ett traditionellt användarmöte, med information om SNQs utveckling
och dialog med användarna.
SwEPIQ-dagen (torsdag 27 mars, kl. 09:30-17:00)
Syftet med kvalitetsregistret SNQ är att insamla och sammanställa information om neonatalvården,
för att därefter använda data för att förbättra neonatalvårdens kvalitet och resultat. SNQs styrgrupp
bedömer att registret nu är tillräckligt omfattande för att utgöra basen för ett nationellt
kvalitetsförbättringsarbete enligt EPIQ-modellen (www.epiq.ca), som har använts med stor
framgång inom neonatologin i bland annat Kanada.
Metoden är en typisk förbättringsmodell: Först kartläggs nuläget (SNQ-data) och jämförs med
aktuell evidens. Därefter tas konkreta förbättringsåtgärder fram och tillämpas, varefter resultatet
följs upp via SNQ. EPIQ-modellens styrka är dess inriktning på patientnära, avgränsade och
utvärderingsbara åtgärdspaket. Metoden bygger i hög grad på samarbete, såväl mellan
yrkesgrupper som geografiskt.
SwEPIQ-dagen är således avsedd att utgöra uppstart för ett fortlöpande projekt. SNQ kommer att
ge visst organisatoriskt stöd (inklusive möteskostnader) för det kommande årets arbete inom de
arbetsgrupper som bildas under dagen.
För SwEPIQs inledande omgång har ledningsgruppen valt ut följande områden:
• Nutrition
• Infektioner
• Transporter
Områdena valdes för att de är centrala inom svensk neonatologi; för att det föreligger skillnader
inom landet; för att de engagerar flera yrkesgrupper; för att de är centrala för all neonatalvård,
oavsett nivå; samt för att det finns aktuella, svenska sammanställningar av evidensläget –
Socialstyrelsens ”Vägledning” vid för tidig födelse (under avslutande bearbetning), och
Läkemedelsverkets rekommendation om behandling av neonatal sepsis (Information från
Läkemedelsverket nr 3/2013).
SwEPIQ-dagen inleds med ett föredrag av professor Shoo Lee, Toronto, som är ledande inom
arbetet med EPIQ inom kanadensisk neonatologi.
Till SwEPIQ-dagen bör främst personer som är intresserade att arbeta med utveckling inom något
av de tre valda områdena anmäla sig. Arbetsgrupperna behöver medlemmar från olika
yrkesgrupper och vårdnivåer.
De mötesdeltagare som främst arbetar med att lägga in data i SNQ erbjuds att deltaga i en
genomgång hur man tar ut data ur SNQ, och av SNQs rapportstruktur.

	
  
SNQs användardag (fredag 28 mars, kl. 09:30-16:00)
För närvarande pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom SNQ. Under dagen kommer flera
nyheter att presenteras (se nedan). Naturligtvis kommer även den för SNQ så viktiga dialogen med
användare och datainsamlare att beredas utrymme.
Några av de nyheter som kommer att tas upp är:
Transporter: I samband med mötet lanseras en ”app”, där användaren kan föra in data i
transportregistret (SNQt) direkt via en surfplatta. Inlagd information överförs till SNQt via
3/4G eller när enheten loggas in på sjukhusets nät. Framöver kommer appen att
vidareutvecklas så att den även utgör en komplett transportjournal.
• Daglig registrering: Under 2014 kommer den nya funktionen SNQreg, där data förs in i
SNQ fortlöpande under barnets vårdtid, att testas vid 3-4 kliniker. Genom SNQreg
möjliggörs en utökad registrering av för neonatalvården centrala variabler, samtidigt som
kvaliteten på inmatade data förbättras och att sammanfattningen av vårdtillfället förenklas.
Avsikten är att SNQreg ska vara tillgänglig för alla kliniker senast i början av 2015.
• Förbättrade rapporter: SNQ övergår nu till en ny, interaktiv statistikmodul (OLAP), vilket
avses underlätta för användare att djuploda i den egna enhetens data. Samtidigt sker en
översyn av användargränssnittet för SNQs rapportgenerator, och av de förvalda
rapporterna. Det pågår även arbete med att ta fram lättillgängliga, färdiga, klinikspecifika
årsrapporter.
• Inloggning: SNQ stöder nu även inloggning via HSA/SITHS-kort.
Liksom tidigare år riktar sig användardagen sig främst till dem som arbetar med, eller ansvarar för,
SNQ.
•

Middag torsdag 27/3 kl. 19.00
SNQ har glädjen att kunna bjuda mötets deltagare på middag (inklusive alkoholfria drycker) på
Östgöta Nation på torsdagskvällen.
Praktisk information
Dator: Deltagarna ombeds ta med egen dator, minst en per deltagande klinik (gäller särskilt
användardagen). Gratis WiFi finns i lokalen.
Kostnad: Liksom tidigare år är deltagande i de två dagarna kostnadsfritt. SNQ står för
möteskostnaderna, inklusive lunch och fika, samt för torsdagskvällens middag.
Anmälan: Sker via SNQs hemsida (kräver inloggning) eller på bifogade anmälningsformulär.
Observera att inriktningen på de två SNQ-dagarna är olika, och därför delvis vänder sig till olika
personer – se inledningen ovan.
Resa och boende: Arrangeras och bekostas av respektive klinik.

För SNQ och arbetsgruppen för SwEPIQ:
/Stellan Håkansson/

/Gunnar Sjörs/

/Jenny Lötberg/

/Annika Nyholm/

