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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

Utveckla arbetssätt för förbättrad kvalitet

Pågående aktiviteter:
• Utvidga flödet med öppen- och slutenvårdspatienter
som kommer gåendes direkt till operation på operationsdagen (rättvänt flöde)
• Fortsätta fokusera på att operera akuta höftfrakturer
inom 24 timmar med bibehållen hög följsamhet till
övriga priotider
• Arbeta med kvalitetsresultat från SPOR, initial med
fokus på komplikationsregistrering
• Förbättra flöden och arbetssätt med nytt sterilförråd,
osterilt förråd samt narkosförråd
• Jobba i tvärprofessionella grupper i syfte att öka
produktivitet, patientdelaktighet och flexibilitet i elektiva operationsflöden
• Fortsätta ensa rutiner efter Dag- och Centraloperations sammanslagning

Pågående aktiviteter:
• 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.
• Tillsammans med kirurgkliniken utveckla och följa
upp standardiserade vårdprogram/patientflöden,
t.ex. ljumskbråck, akuta gallflödet och port-a-cath
Avslutade aktiviteter:
• Infört riskscoringsystem morbiditet/mortalitet för att
identifiera kirurgiska riskpatienter. Dessa följs sedan
upp av anestesiolog postoperativt på vårdavdelningen
• Haft MoM-fallbeskrivning tillsammans med andra
kliniker varje termin

Involvera patienter

Pågående aktiviteter:
• Inhämta patienters och anhörigas synpunkter i den
dagliga vården samt vid utveckling/utvärdering av
verksamheten
• Involvera patienter i ombyggnation/renovering av
Centraloperation
Avslutade aktiviteter:
• Involverat anhöriga i händelseanalys och riskanalys.

Avslutade aktiviteter:
• Centraloperation och Dagoperation har slagits ihop
till en enhet, Centraloperation
• Enligt principen LEON ändrat organisation och ledning av daglig drift
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Delaktiga medarbetare

Pågående aktiviteter:
• Nyttja sektionens superusers för lärandet i vardagen
t.ex. Cellsaver, Hypotermi, Obesitas, CardioQ, Ultraljud
• Fördela uppdrag och ansvar utifrån intresse och
kompetens
• Uppmuntra till förbättringsförslag och att skriva
LEAN-lappar som visualiseras digitalt
Avslutade aktiviteter:
• Infört studiecirkel för anestesisjuksköterskor.
Utveckla IT, lokaler och annan infrastruktur

Pågående aktiviteter:
• Planera för ombyggnationen av Centraloperation
• Ansluta preoperativ mottagning till Vårdguiden 1177
• Samordna och strukturera arbetet med Leantavlan
Avslutade aktiviteter:
• Implementerat Cosmic R8.1
• Utvecklat informationen på hemsidan

Kontaktpersoner
Anna Hallberg, Sektionschef
E-post: Anna.hallberg@capiostgoran.se
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