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

Utveckla arbetssätt för förbättrad kvalitet

Pågående aktiviteter:
• Fortsätta att driva och följa upp kvalitetsprojekt
• Kontinuerligt arbete enligt röntgens kvalitetsmål
• Utveckla vårt arbetssätt på akutröntgen och på
mammografimottagningen
• Förbättra flödet av akuta DT-undersökningar från
akuten, mål 75% preliminärsvar skrivna inom två
timmar år 2016
• Följa och definiera mål för akuta DT-undersökningar
för inneliggande patienter
• Standardisera och strukturera röntgensvar och övrig
dokumentation
• Implementera röstigenkänning på mammografimottagningen
• Implementera SAMRIS på mammografimottagningen
• Utveckla arbetssätt inför nya röntgen
Avslutade aktiviteter (2016):
• Förbättringsarbete enligt ministandard med daglig
avstämning, förbättringsmöten samt digital förbättringstavla
• Arbetsbeskrivningar framtagna för verksamheten på
akutröntgen
• Standardiserat utlåtande vid pneumothorax
• Kompetenskort för nefrostomi till läkare
• Överföring av mammografimottagningens samtliga
arbetsdokument till Alfresco med länkning till Intranätet
• Strukturering och upplägg av Mammografimottagningens kliniksida på intranätet
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Pågående aktiviteter:
• Initiera och optimera vårt deltagande i sjukhusets
flöden, nystart för flödesgrupper inom kirurgi, ortopedi, medicin, neurologi och onkologi
• Samordna och optimera utredningen av cancerpatienter för att förbättra den imperativa tillgängligheten
• Mammografimottagningen har Lean-möten tillsammans med Bröstmottagningen för att optimera flödet för Bröstcentrum
• KOMP-möten: Kirurg/Onkologi/Mammografi/Patologi.
Gemensamma möten för att optimera samarbetet
• Akuten erbjuden auskultation på akutröntgen för
insikt i verksamheten
Avslutade aktiviteter (2016):
• Samarbetsmöten med akuten i samband med och
efter driftstart av akutröntgen och nya akutmottagningen
• Utvecklat samarbete med cytolog gällande benpunktioner

Involvera patienter

Pågående aktiviteter:
• Skapa struktur för att hantera synpunktskort och ta
tillvara patientsynpunkter, uppdragsbeskrivning
• Involvera patienter i våra riskanalyser
• Enkät till dropin- patienter
• Visualisera genomförda förändringar där patienter
medverkat
• Införa om- och avbokning via 1177 och SMS-påminnelser
Avslutade aktiviteter (2016):
• Fokusveckor för patientsynpunktskorten har lett till
genomfört förbättringsförslag utifrån patientsynpunkt
• Patientmedverkan i riskanalysen ”Flytt MR”
• PNR, patientnära relation, har varit involverad vid
Lean-möten i arbetet med planering av nya Bröstcentrum
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Delaktiga medarbetare

Utveckla IT, lokaler och annan infrastruktur

Pågående aktiviteter:
• Aktivt deltagande i förbättringsmöten
• Rätt från mig!
• Se över arbetsuppgifter enligt LEON

Pågående aktiviteter:
• Tydliggöra roller och samarbete med IT och RIS/
PACS-administratörer
• Utveckla tidsbokning via internet och SMS-påminnelser
• Extern tidbok till andra enheter på Capio S:t Görans
sjukhus
• Utreda förutsättningar för visualisering av on-line
data
• Nya lokaler för MR-sektionen
• Ombyggnation på mammografimottagningen, utökning av antal undersökningsrum
• Nationella kallelser för screening, cancerkontroller
och ärftlighetskontroller
• SAMRIS
• Uppgradering av RIS och PACS (2017)

Avslutade aktiviteter (2016):
• Efter önskemål har APT-tillfällena setts över och till
agendan har tid avsatts för diskussion
• Två vetenskapliga artiklar genomförda av ST-läkare
har publicerats
• Beställning av vårdnära service enligt LEON

Avslutade aktiviteter (2016):
• Förbättrad kassahantering (Wkassa)
• Akutröntgen i drift i nya lokaler
• WL skapas i PACS när bokning av patienter görs i
Cosmic via Multimedia toolkit
• Alla historiska röntgenundersökningar har migrerats
över till Bild och funktionstjänsten vilket innebär att
alla enheter inom SLL som är anslutna till tjänsten
kan se dessa
• Uppgradering av ScreeningRIS
• Uppgradering av PACS

Kontaktpersoner
Anders Byström, Verksamhetschef, Radiologi
E-post: anders.byström@capiostgoran.se
Christina Hinzer, Vårdenhetschef, Mammografimottagningen
E-post: christina.hinzer@capiostgoran.se
Sara Hederberg, Kvalitetscontroller, Röntgenkliniken
E-post: sara.hederberg@capiostgoran.se
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