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Vi vill alltid bli bättre och fortsätter att utveckla CStG för att möta framtidens hälso- och sjukvård med hjälp
av kunskap från våra patienter och medarbetare
• Under 2018 kommer vi att ha ökade akuta patientflöden samtidigt som de elektiva flödena förändras
• Vi fortsätter att utveckla våra arbetssätt enligt Capiomodellen för ökad kvalitet och tillgänglighet

Utveckla CStG för
framtidens hälso- och sjukvård

• Vi skapar en bra arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och stannar. Detta är en förutsättning för
vårt förbättringsarbete

Hög kvalitet och
patientsäkerhet

• Vi fortsätter att utveckla hög kvalitet med ökade patientflöden
• Vi följer därför utvalda indikatorer kontinuerligt och kvalitetsutvecklar i
team över professionsgränserna
• Vi skall uppnå universitetssjukvårdsstatus

Hög tillgänglighet
• Akut
• Imperativ
• Elektiv

• CStG tar emot ökade akuta och förändrade elektiva patientvolymer
• För att säkra hög tillgänglighet behöver vi arbeta med att effektivisera och
standardisera våra arbetssätt

God och hållbar
arbetsmiljö med
hög produktivitet

• Vi skapar en hållbar verksamhet med medarbetare som trivs, utvecklas
och stannar
• Säkerställ tillräcklig kapacitet för att möta patientbehov och ta hand om
patienterna på ett säkert och effektivt sätt

Pågående aktiviteter:
• På operation analyseras och åtgärdas missade prio-tider.
• Bemanningen på akuten anpassas och förstärks efter
det nya behovet med ett ökat flöde av akutpatienter.
• Införandet av akutläkare på akuten kommer att bidra till
sektionen. Kirurgerna stödjer akutläkarna i omhändertagandet av kirurgklinikens patienter vad gäller införandet av bland annat rutiner.
• Att flödet från akuten till vårdavdelningen fungerar är
viktigt. Sektionen och vårdavdelningen har ett nära
samarbete.
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Hög kvalitet och patientsäkerhet

Pågående aktiviteter:
• Sektionen arbetar för att bättre förstå och redovisa
QPI:er för de akuta operativa ingreppen liksom för
de patienter som inte opereras.
• I ett pågående projekt följer vi ett antal oplanerade
returer på akuten efter 24h, 36h och 72h för att
bättre förstå vad vi kan göra bättre vid det primära
omhändertagandet.
• Sektionen deltar i LÖF:s ”Säker Traumavård”.
• BEST trauma-teamträningsmodell införs, fler utbildningstillfällen är planerade för akutpersonal och
läkare.
• Sektionen har flera representanter och är aktiva i
det nystartade Nationella nätverket för akut kirurgi
(Svensk Kirurgisk Förening).
• Sektionen säkerställer att det finns samt utvecklas
rutiner inom det akuta flödet.
Avslutade aktiviteter:
• Vi har kartlagt flödet för divertikulit.
• Sektionen har övertagit ansvaret för ljumskbråcksflödet.

Delaktiga medarbetare

Pågående aktiviteter:
• Möjlighet till bemanning med en mellanjour ses över.
• Sektionen verkar för att införa ett modernt akutläkarsystem anpassat till Capio S:t Görans sjukhus
arbetssätt.
• Sektionen arbetar för att skapa ett öppet klimat där
det finns respekt för varandra och varandras arbete.
Varje medarbetare skall känna sig lyssnad till.
• Sektionen verkar för ett ökat utbyte av kunskap mellan klinikens sektioner, för att bättre förstå varandras
styrkor, svagheter och mål.
• Sektionen samarbetar med neurologen kring patienter med skalltrauma.
• Sektionen arbetar för ett ökat samarbete kring
patienter med buksmärta med infektionsfokus.
• Då antalet patienter på AVA37 ökat behöver rutiner
kring rondning av kirurgens patienter ses över för att
skapa ett bra flöde.
Avslutade aktiviteter:
• Det finns ett samarbete med endoskopimottagningen i syfte att förbättra flödet med akuta endoskopier.

Kontaktpersoner
Fariba Kamran, bitr. överläkare, sektionschef
E-post: fariba.kamran@capiostgoran.se
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