Kvalitetsaktiviteter

Övre gastrointestinala sektionen, ÖGI
Verksamhetsplan
2018
Verksamhetsplan 2018

Hög kvalitet och patientsäkerhet, fortsättning

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

Avslutade aktiviteter:
• En genomgång av flödet för de akuta gall-patienterna
är gjord i syfte att optimera och påskynda flödet.
• Läkare vid sektionen har deltagit i ett arbete med
”värdebaserad vård” med inriktning på galloperation. Detta arbete är implementerat och fortsätter.
• Ytterligare satsning på robotkirurgi har genomförts
under året där fler kirurger fått utbildning i tekniken.
• Under året har två slottider per vecka för datortomografi införts och det har minskat ledtiden för utredning av ÖGI-cancer.
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Hög kvalitet och patientsäkerhet

Pågående aktiviteter:
• Det pågår ett arbete med gallflödet som skall utvärderas och standardiseras med syfte att skapa ett
vårdprogram för patienter med gallsten.
• Kartläggning av ÖGI-cancerflödet fortsätter för att
kunna knyta viktiga funktioner till olika aktiviteter, ex
flödesägare och SVF-koordinator.
• En studie angående ”Prevention av postoperativt
illamående och kräkning på Centraloperation” efter
obesitaskirurgi pågår vilket är ett samarbetsprojekt
mellan kirurg-och anestesikliniken. Målsättningen är
att optimera anestesin för att minska patienternas
postoperativa besvär.
• Kartläggning av Ärr-bråcksflödet fortsätter i syfte att
optimera flödet.
• BEST-studien, Bypass eqipose sleeve trial, är en
nationell studie som syftar till att ta reda på skillnader mellan operationssätten sleeve och bypass på
lång sikt.
• En standardiserad ERCP-journal för att underlätta
dokumentation och registrering i GallRiks kommer
att skapas och implementeras.
• En standardiserad operationsjournal för gallkirurgi är
skapad och kommer att implementeras i och med
nya versionen av Cosmic under 2018. Operationsmallen förväntas underlätta dokumentation och
överföring till GallRiks.

Hög tillgänglighet

Pågående aktiviteter:
• Sektionen arbetar för ett utökat samarbete mellan
de egna onkologerna på kliniken och Radiumhemmet, med målet att klinikens onkologer själva skall
kunna besluta om behandling på Radiumhemmet.
• Med ökat samarbete med de egna onkologerna på
kliniken väntas AVLOS sjunka för cancerpatienter
inom sektionen.
God och hållbar arbetsmiljö med ökad produktivitet

Pågående aktiviteter:
• En extern samarbetspartner är ÖAK vid Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge (HS) med gemensamma MDK (multidisciplinära konferenser) fem
gånger i veckan, via tele, rörande främst cancerfall.
• Varje vecka är det ett multidisciplinärt LEAN-möte
på avdelningen där det dagliga förbättringsarbetet
följs. Sektionen fokuserar på att öka läkarnas delaktighet under dessa möten.
• Förbättrat arbetssätt och samarbete med akutsektionen.
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