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Samarbeta över organisationsgränser

Ständiga förbättringar

MÅL:

Förbättrad
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tillgänglighet CStG till FHS
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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:
• Det kommer att ske en kartläggning av njurcancerflödet i syfte att skapa ett effektivare flöde med kortare ledtider.
• Med snabbare eftergranskning av utförd bilddiagnostik inom njurcancerflödet med direkt komplettering av nödvändiga undersökningar på öronmärkta
tider förväntas ledtiderna inom flödet kortas ytterligare.
• Omvårdnadsåtgärder knyts in i de olika flödena.
• Genom att standardisera utredningen för prostatacancerpatienter där patienten får snabb kontakt
med kontaktsjuksköterskan, PSA testerna tas direkt
och fasta tider för MR undersökning kan erbjudas
förväntas ledtiderna inom flödet minska
• Med mottagningsbesök där patienten får träffa både
kirurg och onkolog samtidigt minskar onödig väntan
för patienten. Sådant mottagningsbesök är genomfört och kommer utvecklas vidare i verksamheten.
Avslutade aktiviteter:
• Det har införts flödesledare på mottagningen för
urologflödena

Pågående aktiviteter:
• Det pågår ett arbete med röntgenkliniken kring
patienter med nefrostomi. För att underlätta nefrostomiflödet upprättas det en rutin där patienten kan
höra av sig direkt till röntgen vid problem med nefrostomin.
• För att skapa en flexibilitet mot det ojämna flödet av
operationspatienter pågår ett samarbete med övriga
kliniker och sektioner för att kunna planera resurserna optimalt.
• Under 2017 drivs projektet att starta upp CStG
prostatacancercentrum där urologer, onkologer och
sjuksköterskor arbetar i nära samarbete kring patienten.
Involvera patienter

Pågående aktiviteter:
• För att följa upp den nationella patientenkäten kommer det på mottagningen genomföras en ny enkät
med inriktning på bemötande.
• För att öka svarsfrekvensen till enkäten från prostatacancerregistret kommer det beredas möjlighet
att svara på enkäten via en avskild dator på mottagningen.
• Patientinformationen inom de olika flödena ses över.
Utveckla IT, lokaler och annan infrastruktur

Pågående aktiviteter:
• Njurcancerflödet kartläggs och det skapas strukturerad journalföring i syfte att lättare kunna följa
patienterna.
• Kartläggning av prostatacancerflödet och införandet
av strukturerad journalföring har kommit långt men
fortsätter i syfte att visualisera mer data.
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