A3

Team: Malin Kihlberg, ST-läkare Medicinkliniken Ljungby
Förbättringsområde/förbättringsmöjlighet
Elektiva elkonverteringar, avdelning 3 Medicinkliniken Ljungby

Bakgrund
-

Patienter kommer på remiss från medicinmottagning, vårdcentral och
akutmottagning för elektiv elkonvertering på avd 3.
Beslut att elkonvertera är sällan fattat av samma person som sedan utför den.
Det finns otydlighet i ansvarsfördelning kring vem som gör planen framåt och
en upplevelse av att planering ibland saknas, till frustration för både personal
och patienter.

-

Datum: 2021-03-24 – 2021-11-15
Vad ska förändringen leda till? Beskriv det önskvärda läget
-

Tydligt dokumenterad plan inför elektiv elkonvertering kring framtida strategi (rytmeller frekvenskontroll), uppföljande enhet, antikoagulantiabehandling etc.

Mätbara mål
-

Plan dokumenterat i journal inför
elkonvertering.

Möjliga lösningar
-

Mall skapas för att
definiera vad
planeringen förväntas
innehålla.
Mallen fylls i av
kardiolog på
remissmöte.
Sekreterare skriver
journalanteckning.

Nuläge
-

-

Beslut att elkonvertera fattas på kardiologteamets remissmöte om inte
remitterande läkare är kardiolog eller har diskuterat med kardiolog som
bakjour.
AK-mottagningen håller i bokning.
Ibland oklar planering vad som gäller efter att elkonvertering är utförd (vid
nästa flimmerepisod, uppföljande enhet, antikoagulantia etc),
dokumentation saknas ibland.

-

Ansvarig

Mått
-

Journalgranskning utifrån tidbok i
Cosmic, bokade patienter för elektiv
elkonvertering.

- M Kihlberg
Team
- V Ritsinger, kardiolog
och handledare
- Kardiologteamet
Medicinmottagningen
- Processgrupp avd 3

Tidplan
-

-

Föremätning görs
mars-april 2021.
Mall börjar användas
maj 2021.
Eftermätning
september-oktober
2021.

Vilka resultat har ni sett efter era tester i förhållande till mål och mått?
-

Analys
-

Flödesschema
Fiskbensdiagram

Ökning på samtliga mätpunkter vid journalgranskningen efter införande av mall
jämfört med före, dvs en högre grad av dokumentation av planering inför elektiv
elkonvertering.

Efter testerna - Vad blir ert nästa steg?
-

Enkät bland involverade yrkeskategorier för utvärdering av arbetssätt.
Involvering av patienter – på vilket sätt vill de ta del i och av planeringen?
Diskussion i förbättringsteam om hur vi fångar patienternas synpunkter på bästa
sätt.

