Skattningsskala för team i förbättringsarbete (0,5 to 5,0):
TEAM:__________
(Skriv datum till vänster om siffran ni skattar)

Datum

Skattning
0,5 - Ämnar
deltaga
1,0 - Teamet har
börjat arbeta

Definition
Teamet har anmält sig för att deltaga i utbildning för
förbättringsarbete.
Team har startats; målgrupp är identifierad; mål är bestämda;
information har börjat samlas in och utgångspunkten diskuteras;
deltar i lärande seminarier.
1,5 - Planering
Teamet har börjat fundera på vad arbetet i nätverket omfattar.
för projektet har Teamet har utökats sen det första lärande seminariet.
startat
Teamdiskussioner förekommer på planerade möten. Planer för
projektet har gjorts och ändamålsenliga mått har tagits fram.
2,0 Den inledande planeringen för teamarbetet är klart.
Aktivitet, men
Teamet är aktivt inblandat i att samla data, utveckla förändringar,
inga förändringar är med om ett lärande och diskuterar planer. Förändringar har
inte testats eller inga tecken på tester under den senaste månaden.
2,5 Förändringar testas inom mer än ett område, men inga
Förändringar
förbättringar har kunnat registreras i mätningarna ännu. Vissa
testas, men inga nyckeldata rapporteras och förändringar testas inom det tänkta
förbättringar än förbättringsområdet.
3,0 Inledande cykler som ska testas har fullbordats inom mer än ett
Mindre
målområde. Implementering har påbörjats för åtminstone en
förbättringar
förändring. Tydliga tecken finns att mindre förändringar är på
gång som motsvarar mer än 2 till 3 mätpunkter, visar
lägesrapporterna. Flera nyckelmätningar rapporteras med hjälp
av grafer som visar utvecklingen över tid.
3,5 Mätningarna visar på förbättringar; PDSA-hjulet används för
Resultatflera delar inom förbättringsområdet. Implementeringen har
förbättringar
påbörjats för flera förbättringar.
4,0 Flera förändringar enligt teamets målsättning har implementerats
Signifikanta
bland berörd personal. Det finns klara bevis för signifikanta
förbättringar
förbättringar enligt resultatmätningarna och mer än hälften av
ansträngningarna som krävs för att uppnå målen är uppnådda.
Planer för att sprida information om de uppnådda förbättringarna
har tagit form.
4,5 Alla relevanta komponenter i förbättringsarbetet har blivit
Bestående
implementerade. Ihållande förbättringar kan ses i resultatet från
förbättringar
mätningar; alla teamets mål är uppnådda, och spridningen till
andra större grupper inom landstinget/regionen har påbörjats.
5,0 - Enastående Teamet har nått alla mål, resultaten från mätningarna är bästa
bestående
möjliga, enligt s k "best practice" - nivå, och spridning av
resultat
information pågår om detta till andra patient/kundgrupper eller
områden inom landstinget/regionen.

Observera:
 Skattningar är progressiva, t ex alla element på nivå 3 måste uppfyllas innan man kan uppnå nivå 4.

