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Infektionssektionen
God och hållbar arbetsmiljö med ökad produktivitet
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Verksamhetsplan 2018
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:
• Införa strukturerat mentorskap.
• Införa korta strukturerade medarbetarsamtal.
• Team-aktivitet 1 ggn/ termin för ökad teamkänsla.
• Daglig påminnelse om sjukhusets värderingar.
• Implementera kompetensstege för sjuksköterskor.
• NOVA-tablets som direktöverför inskrivna vitalparametrar till Cosmic.
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Hög kvalitet och patientsäkerhet

Pågående aktiviteter:
• Standardisera dokumentationen.
• Utveckla arbetssätt och uppdatera PULS-mötes
agendan för att lyfta omvårdnadsfrågor.
• USK delansvariga för utskrivningsprocessen.
• Farmaceut anställd på enheten.
• A3-projekt: Trycksår - Optimera förebyggande
åtgärder.
• A3-projekt: Intravenös antibiotikahantering på infektionssektionen.
• Fysioterapeut på helger 4 timmar/dag.
• Visualisera standardiserad vårdtyngdsskattning
• Sprida kunskap om risker, förbättringar och lära av
varandra med avvikelsebrev 1ggn/månad
• Skapa patientinformation för de vanligaste diagnoserna.
• Mäta patientnöjdhet och få återkoppling samt förbättringsförslag via patientplattor.
• Införa bedsiderapportering.

Hög tillgänglighet

Pågående aktiviteter:
• Digital patientöversikt.
• Daglig visuell återkoppling med flödesdata.
• Införa NOVA 2.0
• Planera för mottagningsrum.
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Kontaktpersoner
Kristina Rönnbäck, överläkare, sektionschef
E-post: kristina.ronnback@capiostgoran.se
Britt-Marie Odsvall, vårdenhetschef avd. 21 och 22
E-post: britt-marie.odsvall@capiostgoran.se
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