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Viktiga områden att
utveckla under 2016:

1. Utveckla arbetssätt för förbättrad kvalitet
2. Samarbeta över organisationsgränser

Pågående aktiviteter:
• Utöka samarbetet med neurologkliniken för att vidareutveckla vården av strokepatienter
• Tillsammans med ortopedkliniken bibehålla hög
målnivå kring operation inom 24 timmar av akuta
höftfrakturer
• Tillsammans med ortoped- och kirurgkliniken fortsätta
ha hög följsamhet och fokus kring operation inom priotid.

3. Involvera patienter
4. Delaktiga medarbetare
5. Utveckla IT, lokaler och annan infrastruktur

Utveckla arbetssätt för förbättrad kvalitet

Pågående aktiviteter:
• Utvidga flödet med patienter som kommer gående
direkt till operation på operationsdagen (rättvänt
flöde)
• Fortsätta fokusera på att operera akuta höftfrakturer
inom 24 timmar
• Arbeta med kvalitetsresultat från SPOR, initialt med
fokus på komplikationsregistrering
• Uppnå målen för VRI, nutrition, smärta och sedering
• Förstärka anhörigmottagandet vid kritiska situationer
Avslutade aktiviteter:
• Centraloperation och Dagoperation har slagits ihop
till en enhet, Centraloperation
• Implementerat bedsiderond för bättre teamarbete
och ökad patientdelaktighet på IVA
• Infört nya behandlingsmetoder exempelvis plasmaferes och extracorpeal koldioxidbortagande
• Utvecklat nytt vårdprogram för delirium tremens i
samarbete med beroendecentrum Stockholm
• Utökat läkarbemanningen på helger för bättre kontinuitet och effektivitet
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Avslutade aktiviteter:
• Samarbetat med HIA för förbättrat omhändertagande av svårt sjuka kardiologpatienter.
• Identifierat högriskpatienter från kirurgklinikens elektiva flöde av nedre GI kirurgi kopplat till ett standardiserat omhändertagande under hela operativa flödet.
Dessa följs sedan upp av anestesiolog postoperativt
på vårdavdelningen
• Förbättrat samarbetet med kirurgkliniken avseende
skillnader i vårdnivå vid utskrivning från IVA, postIVA uppföljning och oplanerad återinläggning inom
72 timmar

Involvera patienter

Pågående aktiviteter:
• Öka stimulans av vakna patienter tillsammans med
arbets- och fysioterapeut
• Införa 1177 på IVA-mottagningen
• Inhämta patienters och anhörigas synpunkter i den
dagliga vården samt vid utveckling/utvärdering av
verksamheten
Avslutade aktiviteter:
• Infört den sjukhusgemensamma utskrivningsmappen med informationsmaterial från IVA
• Erbjudit anhöriga till avlidna uppföljande telefonkontakt
• Involverat anhöriga vid händelseanalys och riskanalys

49

Kvalitetsaktiviteter

Delaktiga medarbetare

Pågående aktiviteter:
• Utveckla utbildningsmöjligheterna lokalt t.ex. MTA
samt att hospitera på andra avdelningar
• Öka engagemanget och anpassa omfattningen
under temamånader
• Nyttja sektionens superusers för lärandet i vardagen
t.ex. Cellsaver, Hypotermi, Obesitas
• Uppmuntra till förbättringsförslag och att skriva
LEAN-lappar som visualiseras digitalt
Avslutade aktiviteter:
• Infört studiecirkel för anestesisjuksköterskor
• Identifierat karriärmöjligheterna utifrån kompetensmodell och kopplat till lönekriterier på IVA
• Uppmuntrat medarbetare att driva egna förbättringsförslag
• Infört ST-läkarledd utbildning varje månad
Utveckla IT, lokaler och annan infrastruktur

Pågående aktiviteter:
• Minska vårddokumentation och utveckla/använda
strukturerade mallar
• Fortsätta arbetet med nybyggnationen
• Delaktiga i framtagandet av system motsvarande
PDMS
• Ansluta preoperativ mottagning till Vårdguiden 1177
Avslutade aktiviteter:
• Utbildat i och implementerat Cosmic R8.1
• Fortlöpande erbjudit medarbetare grundläggande
IT-utbildning
• Utvecklat informationen på intranätet och externa
hemsidan

Kontaktpersoner
Minna Lönnstedt, Verksamhetschef
E-post: Minna.lonnstedt@capiostgoran.se
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