Kvalitetsaktiviteter

Hjärtkliniken
Forts. Utveckla arbetssätt för förbättrad kvalitet

Verksamhetsplan
2017
Verksamhetsplan

2017
Ständiga förbättringar

Förbättrad
kvalitet och
patientsäkerhet

Akut och
imperativ
tillgänglighet

Elektiv
tillgänglighet

Anpassa CStG
till FHS

Ökad
produktivitet
med god
arbetsmiljö

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
• Påbörja registrering i kvalitetsregistret RiksSvikt
• Vidareutveckling av sköterskebaserad flimmermottagning
• Ändrat arbetssätt för det akuta kardiologiska omhändertagandet på den nya akutmottagningen
• Vidareutveckling och komptentenshöjning avseende
vård av patienter med instabila kardiologiska tillstånd
• Patientcentrerat arbetet med bl.a. projekt bedsiderapportering
• Ständig förbättrings- och utvecklingsarbete kring
den startade vitiemottagningen.
Avslutade aktiviteter:
• Införande av hjärtkärljournal inom ramen för 4D-hjärtsvikt för bättre möjlighet till kvalitetsuppföljning.
• Implementering och utvärdering av nytt vårdprogram
sekundär prevention efter akut koronart syndrom
• Införande av permanent Ekokardiografisk verksamhet på kardiologen såväl elektiv som akut verksamheten
• Införande av möjlighet till akut TEE inför elkonvertering
• Ny struktur för uppföljning av efter elkonvertering av
förmaksflimmer
• Införande av dagliga teamgemensamma avstämningsmöten på alla enheter
• Införande av standardiserade journalmallar
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Avslutade aktiviteter:
• Ny remissgransknings-, remissvars- och dokumentationsrutin för koronarangiografi
• Implementering av behandling med noninvasiv ventliator på hjärtintensiven.
• Framtagande av rutin för helgrondarbete
Samarbeta över organisationsgränser

Pågående aktiviteter:
• Vidareutveckling av FoUU-verksamheten inkludering av patienter i SLL gemensamma Prefersstudien
• Former för fortsatt samarbete med andra enheter på
sjukhuset
• Aktivt arbete i akutmottagningens LEANteam
Avslutade aktiviteter:
Involvera patienter

Pågående aktiviteter:
• Kontinuerligt framtagning av standardiserade
journalmallar
• Ökad patientinvolvering, personcentrerad vård med
bl.a. implementering av utvecklad modell för bed
siderapportering
• Vidareutveckla hur vi använder Mina Vårdhändelser
inom framförallt öppenvården för ökad patientinvolvering
Avslutade aktiviteter:
• Införande av patientutvärdering av slutenvården med
hjälp av elektroniska surfplattor
• Kvalitetssäkrad patientinformation framtagen för
våra största flöden
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Delaktiga medarbetare

Pågående aktiviteter:
• Införande av Capio Competence, en kompetensmodell som gör att medarbetarna ökar den egna
kompetensen och även delaktigheten kring kompetensprocessen
• Arbete på alla nivåer med utifrån våra grundläggande värderingar
Avslutade aktiviteter:
• Omorganisation och flytt av slutenvårdsenheter
genomfört utifrån medarbetares input. Tvärprofffessionella grupper tagit fram förslag
• Införande av elektronisk LEANtavla på samtliga
enheter
• Arbete utifrån ICQ enhetsvis

Utveckla IT, lokaler och annan infrastruktur

Pågående aktiviteter:
• Patientinformation avseende
extern hemsida

hjärtdiagnoser

på

Avslutade aktiviteter:
• Ny struktur för IT-frågor med IT-ansvariga medarbetare
• Ombyggnation av lokaler utifrån arbetssätt samt
arbetsmiljöaspekter
• Införande av nytt IT-system för ambulans, bättre
informationsöverföring mellan prehospitalvård och
kardiologen
• Införande av Cosmic R8:1
• Flytt av slutenvårdsenheter
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