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Samarbeta över organisationsgränser

Ständiga förbättringar
Förbättrad
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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:
• Fortsätta arbeta med att uppnå målen för smärta/
sedering och införa monitorering av delirium med
CAM-ICU
• Uppföljning av riskskattning nutrition
• Regelbundna pulsmöten och reflektion med hela
teamet (Bedsiderond)
• Aktualisera Sit-ins samt daglig avstämning med STläkare
• Beskriva och visualisera pågående projekt (ex forskningsprojekt, ST-projekt)
Avslutade aktiviteter:
• Utarbetat riktlinjer tillsammans med andra avdelningar kring hur och var de smittsamma patienterna
ska vårdas

Pågående aktiviteter:
• Upprätta samarbetsforum för att skapa riktlinjer vid
vård (l.m., infektioner, omvårdnad) av onkologiska
patienter på IVA
• Förbereda för införandet av FOUUI (forskning,
utveckling, utbildning, innovation) och USV (universitetssjukvård)
• Förbättra samarbetet med:
• Kardiologkliniken (kompetensutveckling, vårdnivå)
• Akut/akutmedicin/IMA (struktur, riktlinjer, vårdnivå, kompetensutveckling)
• Samarbeta inom kliniken för att uppnå klinikgemensamma mål. t.ex. flexibel bemanning utifrån behov
inom kliniken
• Synliggöra goda exempel från andra verksamheter.
(ex APT, studiedag)
• Teamträning tillsammans med akuten enligt BEST
konceptet.
Avslutade aktiviteter:
• Utvecklat rutinen och övervakningsmöjlighet vid
MR-undersökning av IVA patient

Involvera patienter

Pågående aktiviteter:
• Inhämta patienter och anhörigas synpunkter inför
arbetet med nybyggnation av IVA.
• Fortsatt utveckling tillsammans med arbetsterapeut
’ kring stimulans av vakna patienter ex. med hjälp av
musik, läsplatta
• Vidareutveckla 1177 Vårdguiden på IVA-mottagningen med ex tidsbokning
• Förbättra information till anhöriga i väntrummet
Avslutade aktiviteter:
• Implementerat anhörigstödjare vid varje arbetspass
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Delaktiga medarbetare

Pågående aktiviteter:
• Implementera ultraljudsledd pvk-inläggning av ssk.
Praktisk utbildning koncentrerat Q2-Q3
• Fortsätta uppmuntra medarbetare till att driva egna
förbättringsförslag, om möjligt tvärprofessionellt och
över klinikgränser
• Uppstartsövning katastrof minst 1 gång/månad
• Undersöka möjlighet till ökad kompetensutveckling/
utbildning inom tex trauma, katastrof
• Fortsätta utveckla temamånader med mer workshops/praktisk träning, diskussionsforum etc
• Fortsätta med läkarledd undervisning sista tisdagen
i varje månad
Avslutade aktiviteter:
• Ökat undersköterskornas användning av Cosmic

Utveckla IT, lokaler och annan infrastruktur

Pågående aktiviteter:
• Fortsätta förbereda för nya IVA (arbetssätt, investeringar etc.)
• Utveckla och förbereda för automatisk insamling
och visualisering av data (PDMS)
• Utveckla/minska vårddokumentation med bl.a.
standardiserade mallar, utbilda i Messenger funktionen i Cosmic
• Införa NOVA board och plattor
• Reducera och uppdatera befintliga dokument
• Minska energiförbrukning genom avstängda datorer, släckta lampor där det går
Avslutade aktiviteter:
• Standardiserat och ökat kvaliteteten för läkemedelsmodul och vätskebalans genom tydliga läkemedelsmallar

Kontaktpersoner
Michael Wanecek, Medicinskt ansvarig läkare
E-post: michael.wanecek@capiostgoran.se
Charlotta Löwendahl, vårdenhetschef
E-post: charlotta.lowendahl@capiostgoran.se
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