Kvalitetsaktiviteter

Bröstsektionen
Verksamhetsplan 2016

Utveckla arbetssätt för förbättrad kvalitet

Pågående aktiviteter:

Ständiga förbättringar
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Viktiga områden att
utveckla under 2016:

1. Utveckla arbetssätt för förbättrad kvalitet
2. Samarbeta över organisationsgränser
3. Involvera patienter
4. Delaktiga medarbetare
5. Utveckla IT, lokaler och annan infrastruktur

Samarbeta över organisationsgränser

Pågående aktiviteter:
• Bröstcentrum har ambitionen att fortsätta använda
operationssalarna på sjukhuset fokuserat till cancerkirurgi. Ur medicinskt perspektiv passar bröstreduktionsplastiker, viss övrig plastik-kirurgi och mindre
bröstingrepp på CFTK.
• För att minska antalet involverade strävar man efter
att arbeta i team bestående av en patientansvarig
läkare respektive kontaksjuksköterska.
• Vi fortsätter att utveckla arbetssättet med flexibilitet
i utnyttjandet av operationsutrymme mellan sektionerna på egna kliniken och även mellan ortoped och
kirurgklinikerna.
• Vi ska starta en projektgrupp, ett teamarbete med
en bröstkirurg och personal på anestesikliniken med
mål att optimera flödet på operation.
• Samarbete med medicinkliniken när det gäller akut
omhändertagande av onkologpatienter och vårdplatser.
Avslutade aktiviteter:
• En tvärprofessionell arbetsgrupp är startad för ansvariga inom den egen verksamhet och på mammografioch patologavdelningarna. Gruppen träffas regelbundet och kommer att fortsätta med möten varje månad.
• Samarbete med infektionssektionen för utarbetande
av rutiner för omhändertagande av septiska patienter.
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• I och med det nya uppdraget med onkologisk behandling kommer också ett ökat behov av rehabilitering och
samarbetet med fysioterapeut, kurator, dietist utvecklas och ökar, en konsultläkare med rehabiliteringsprofil
är anställd.
• Uppföljningsrutiner kontroller. Årliga kontakter med
onkologsjuksköterskan under en 5års period.
• Strukturerat journalföring för operation och onkologi
sjuksköterskan under utveckling för onkologi.
• Arbete pågår för att optimera hela vårdprocessen
för att säkerställa att tider finns för återbesök och
behandlingar under hela vårdkedjan.
• Forskningssjuksköterskor på mottagningen för att
utveckla arbete med kliniska prövningar/studier.
• Arbete med biobank för blod och vävnad inom
ramen för 4D.
Avslutade aktiviteter:
• Operationskoordinatorer arbetar för att resurserna
ska användas effektivt och varje vecka hålls operationsplaneringsmöten med kirurgerna. På detta
sätt ökar möjligheterna att anpassa operationsbokningen efter det varierande inflödet.
• I frånvaro av nationella riktlinjer har egna lokala indikationer tagits fram för tillägg av magnetkameraundersökning när sjukdomens utbredning är svårbedömd.
• Det har lagts mycket arbete på planering och att
omarbeta rutiner för flöden mellan ansvarområden
kirurgi och onkologi under ledning av Erika Isaksson
Friman, onkolog och överläkare. Verksamhetsutvecklingen kommer att fortsätta innevarande år och
framöver.
• För att klara kortare ledtider och ta emot större
inflöden är nya scheman för MDK skapade där man
delar upp arbetet och försöker eliminera dubbelarbete. Men man har också infört ytterligare MDK -tillfällen och fördelar dem på två dagar i veckan.
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Involvera patienter

Utveckla IT, lokaler och annan infrastruktur

Pågående aktiviteter:

Pågående aktiviteter:

• En kontaktsjuksköterska har gjort ett viktigt arbete
för att stärka patientperspektivet. Ett patientråd
bestående av tio patienter med erfarenheter från vår
process är etablerat.
• Det finns ett lärandecentrum inom ramen för 4D. Det
syftar till att öka den pedagogiska medvetenheten
hos personalen och underlätta patienters lärande
och delaktighet i vård och behandling av bröstcancer för optimalt välbefinnande och en personcentrerad, jämlik och säker vård.
• Med hjälp av en surfplatta kan nu patienterna på
mottagningen svara på en enkät om omhändertagande och bemötande.
• Vi undersöker möjligheterna att på mottagningen
använda oss mer av E-hälsa/1177 i kontakten med
patienten.

• Tillgång till PAD-svar i Cosmic för patienter som gjort
sin utredning efter remiss från extern vårdgivare men
som omhändertas på Bröstcentrum.
• Uppdatering av interna och externa hemsidor.
• Uppdatering av dokument i Alfresco.
• Utveckling av journalmallar.
• Utveckla digitala LEAN-tavlan och användningen av
denna.
Avslutade aktiviteter:
• En helt ny onkologisk dagvårdsavdelning med all
avsedd utrustning kunde öppna upp och ta emot
patienter.

Avslutade aktiviteter:
• Patientrådet är uppdelat i förbättringsgrupper, varav
en grupp har varit med som rådgivare för arbetssätt
och utformning av lokaler

Delaktiga medarbetare

Pågående aktiviteter:
• Resurserna för engagemang i forskning har förstärkts. En av sektionens läkare har deltidsuppdrag
att vara koordinator för klinisk forskning i samarbete
med motsvarande kollegor på bröstcentrum på
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna respektive
Södersjukhuset.
• En sjuksköterska har motsvarande koordinators
uppdrag på 25 %
• SVF-koordinator (standardiserat vårdförlopp) har
etablerats på 50 %

Kontaktpersoner
Lars Löfgren, överläkare, sektionschef
Epost: lars.lofgren@capiostgoran.se
Erika Isaksson Friman, överläkare, onkologi
erika.isaksson-friman@capiostgoran.se
Maria Gränström, vårdenhetschef
Epost: maria.granstrom@capiostgoran.se
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