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Samarbeta över organisationsgränser

Ständiga förbättringar

MÅL:

Förbättrad
kvalitet och
patientsäkerhet

Akut och
imperativ
tillgänglighet

Elektiv
Anpassa
tillgänglighet CStG till FHS

Ökad
produktivitet
med god
arbetsmiljö

Viktiga områden att
utveckla under 2016:

1. Utveckla arbetssätt för förbättrad kvalitet
2. Samarbeta över organisationsgränser
3. Involvera patienter

Pågående aktiviteter:
• Arbetssätt för att identifiera patienter med osteoporosrelaterade frakturer ur SFR framtaget. Identifierade patienter rekommenderas vidare utredning och
behandling via primärvården. Informationsmaterial
framtaget.
• Utökat samarbete med ortopedakuten vid ökat
patientryck
Avslutade aktiviteter:

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

Involvera patienter
Utveckla arbetssätt för förbättrad kvalitet

Pågående aktiviteter:
• Flödeskartor med QPI, AVLOS och KPI ritade för
prioriterade flöden – höftfraktur, knäplastik och spinal stenos.
• Koncept för en sammanhållen inskrivningsmottagning för ortopediska patienter framtagen och färdig
för sjösättning i nygamla lokaler januari 2017.
• Animerade operationsfilmer för höftplastik och knäplastik framtagna och publicerade på externwebb
och intranät.
• ST projekt avslutat kring fotledsfrakturer där säkrare
röntgendiagnostik genom s.k. hängande fotledsbilder framtagits inför ställningstagande till operation
eller konservativ behandling.
• Vårdprogram för benamputationer framtaget och
lanserat som Stockholmsmodellen får ytterligare
spridning. Utvidgade delar i samverkan med specialitetsgrupper för smärta, nutrition och sår.
• Uppdatering av implantat och operationsmetoder på
operationsavdelningen.
• Ny modell för in larmning och snabbt omhändertagande av höftfrakturpatienter framtagen i Stockholm. Sjösättning av sjukhusinterna aktiviteter sker
under början av 2017.
• Förändrad planering av mottagningsbesök som har
resulterat i flera mottagningsbesök

Pågående aktiviteter:
• Prototyp till patient APP med information om knäplastiker utvärderas.
• Patientenkäter på läsplattor har testats för patienter i
samtliga flöden vid utskrivning.
Avslutade aktiviteter:

Delaktiga medarbetare

Pågående aktiviteter:
• Sektionsvisa arbeten med kortare och mer förutsägbara medelvårdtider.
• SPUR inspektion av ST läkarnas utbildning genomförd och förbättringsförslag bearbetas.
• Samlat sekreterarrum på plan 3, bättre koordinering
över sektionerna.
Avslutade aktiviteter:

Avslutade aktiviteter:
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Utveckla IT, lokaler och annan infrastruktur

Pågående aktiviteter:
• Data från strukturerade journaler inom höft- och
knäplastiker analyserade för kontinuerligt förbättringsarbete och standardisering.
• Kliniken har gått med i Svenska Frakturregistret,
SFR och snabbt nått en hög täckningsgrad och
sedan inträdet registrerat flest patienter i Sverige per
månad.
• En sekreterare med särskild utbildning och kompetens inom DRG kodning.
Avslutade aktiviteter:

Kontaktpersoner
Tobias Wirén, verksamhetschef
E-post: tobias.wiren@capiostgoran.se
Katarina Lundquist, kvalitetskontroller
E-post: katarina.lundquist@capiostgoran.se
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