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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

Hög tillgänglighet

Pågående aktiviteter:
• Det pågår fortlöpande ett samarbete med röntgen
för att se över ett behov av röntgentider som en del
i att kunna erbjuda cancerpatienter förbokade tider.
• Fler och längre (60 min) mottagningstider för nya
cancerpatietner med möjlighet till extra mottagningstider på fredagar för snabbare handläggning.
• På mottagningen pågår ett arbete där patienter inom
flödet skall kunna boka sina egna tider till läkaren
efter det att remiss inkommit.
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Hög kvalitet och patientsäkerhet

God och hållbar arbetsmiljö med ökad produktivitet

Pågående aktiviteter:
• Forskning: Alascca-studien i samarbete med Karolinska – Patientinvolvering. Samtliga ERAS-patienter
svarar på en enkät för att utvärdera omhändertagande och upplevda effekter, ex smärta.
• Samtliga patienter som genomgått stor bukoperation ingår i projektet ERAS och får svara på en enkät
om vårdtillfället på avdelningen. Under 2018 utvecklar vi enkäten till en digital version för att förenkla
hanteringen.
Avslutade aktiviteter:
• RORA- reinforcement of rectal anastomosis -
Forsknings
projekt med fokus på förstärkning av
anastomosen.
• Den onkologiska verksamheten är uppstartad och
sektionen kan nu ta hand om patienter med tumörsjukdom i tarmen genom hela vårdförloppet.
• Onkologiska dagvården är öppnad och tar emot
patienter.
• Under året som gått har det utarbetats ett välfungerande samarbete med anestesikliniken genom
VERAS, vilket innebär att dessa patienter även rondas av en anestesiolog.

Pågående aktiviteter:
• För att underlätta journalföring och registerregistrering pågår ett arbete med att ta fram journalmallar
utformade för hela vårdkedjan, även inneliggande
patienter som ingår i ERAS.
• Veckomöten med Endoskopin.
• En tvärprofessionell projektgrupp är upprättad i
syfte att skapa ett optimalt flöde och standardiserade arbetssätt för den onkologiska dagvårdsavdelning som öppnade under våren 2017.
• Klimatet på sektionen är viktigt. Det skall vara ett
öppet klimat där åsikter kan uttryckas. Förutsättning
skall finnas i det dagliga arbetet.
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