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Förbättringsområde/förbättringsmöjlighet
Effektivisering av ronden och kommunikationen på avdelning 17.
Förbättringsområde/förbättringsmöjlighet
Att förbättra och effektivisera rondarbetet på avdelningen ger mer tid till både läkare,
SSK och USK att hinna med patientarbete. I läkargruppen har det framkommit
synpunkter på kommunikationen mellan och inom yrkeskategorierna där
patientinformation och -planering faller bort mellan skift (ex. planering som bestäms
på rond och utvärdering av läkemedel som ges av SSK). Detta kan påverka
patientsäkerheten och flödet på avdelningen.
Nuläge
En ”rondgrupp” startades med två läkare, SSK, USK från avdelning 17 för att arbeta
med detta område.
Inför första mötet gav vi kollegor inom de olika yrkeskategorierna möjlighet att
framföra synpunkter och idéer kring hur vi skulle kunna förbättra arbetet på
avdelningen. På så sätt kunde vi förankra med alla involverade i arbetet. Vi kartlade
flödet av kommunikationen på arbetet över dygnet inför ronden (figur 1).

Datum:
Vad ska förändringen leda till? Beskriv det önskvärda läget
Effektivare rond och kommunikation på avdelning 17. Förbättrad patientsäkerhet och
omhändertagande.
Mätbara mål
Hur fungerar de genomförda
förändringarna?
Har förändringarna lett till en mer effektiv
rond?

Mått
Utvärdering genom nya samtal i gruppen
och kollegorna.

Möjliga lösningar
Ansvarig
Tidplan
•Byta rondrum
Julia Persson
Arbetades med och
•Byta till gemensamt
Sebastian Jansson
förändringar infördes under
rapportblad
våren och hösten 2019,
•Säkrare överrapportering
kommer utvärderas
med dokumentation i
fortlöpande.
Cosmic
Vilka resultat har ni sett efter era tester i förhållande till mål och mått?
Rapportbladet som enbart användes av sjuksköterskor har modifierats och används
nu av både läkare och SSK. Ronden för röd sida på avdelningen har bytt lokal.
Funkar bra att använda gemensamt rondblad för läkare och SSK. Då alla använder samma
rapportblad, som skriftligt uppdateras flera ggr/dygn, ökar nu chanserna att uppgifter förs
vidare och följs upp. Vi har även minskat arbetsbördan för SSK som inte behöver lägga tid
på läkarnas rondblad vilket ger mer tid till patientarbete. Inte längre känsla att lägga tid på
en onödig uppgift. Nya rondrummet har lett till minskat antal störningar under ronden.
Färre avbrott vilket i sin tur gett en effektivare och (möjligen) en säkrare rond. Saknas
dock en ”närvaroknapp” och stationär dator.

Analys
För att kartlägga gjorde vi i gruppen ett fiskbensdiagram (figur 2).
Analysen visade att arbetet redan fungerar ok men kunde förbättras på vissa
områden, bl.a:
Information försvinner lätt mellan skift pga muntlig rapport och ingen tid att läsa på
patientjournalen som SSK.
SSK behöver fylla i både deras rapportblad och ett separat papper till läkare inför
ronden.
För att kartlägga möjliga lösningar gjorde vi en pick-graf (figur 3).

Efter testerna - Vad blir ert nästa steg?
Fortsatt fortlöpande utvärdering
Fortsätter med gemensamt rapportblad och det nya rondrummet kommer utvärderas
fortlöpande med alla yrkeskategorier.
Att börja använda det digitala rapportbladet genomfördes inte. Dels pga snart kommande
NOVA till avdelningen där vi inte vet hur det kommer fungera samt att det inte gick att
driva igenom bland kollegorna. Möjligt att gå vidare med detta efter införandet av NOVA.

