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Förbättringsområde/förbättringsmöjlighet

Vad ska förändringen leda till? Beskriv det önskvärda läget

Underlätta provtagning och dokumentation av hyperemisis gravidarium patienter på avdelning 6 i Ljungby.

Effektivare avdelningsarbete.
Bättre översikt i journalen.

Bakgrund

Mätbara mål

Mått

I handläggningen av hyperemisis gravidarium patienter är förekomst av ketonuri i patienternas urin i
de flesta fallen avgörande för handläggningen.

Tillsammans i ovanstående arbetsgrupp uppkom
idén om att köpa in apparaten och ändra
behörigheten i cosmic enligt tidigare resonemang.

Jämförelse av avdelningspersonalens nöjdhet före
och efter med enkät.

Nuläge
I nuläget saknas utrustning för att kontrollera förekomst av ketoner i patienternas urin på avdelning 6.
Avdelningspersonalen saknar dessutom behörighet att föra in resultatet under lokal analys.

Möjliga lösningar-

Ansvarig

Tidplan

Inköp av Urisys combur 10

Robert Bodin ST läkare
Sommar 2020
Marie Olsson undersköt. avd 6
Maria Glans avdelningschef, avd 6

Vilka resultat har ni sett efter era tester i förhållande till mål och mått?
Enligt enkätundersökning ifylld av avdelningspersonalen flöt arbetet med hyperemisis gravidarium
patienterna smidigare efter köpet av apparaten och behörighetsförändringen i Cosmic.

Analys

Efter testerna - Vad blir ert nästa steg?

I nuläget behöver avdelningspersonalen gå till gynekologiska mottagningen för analys av ketoner i
patienternas urin. Detta innebär onödigt spring för avdelningspersonalen. Genom att själva ha
utrustningen på avdelningen skulle arbetet effektiviseras och tid skulle kunna läggas på annat.
Apparaten som behövs är dessutom billig.
Avdelningspersonalen för i nuläget in resultaten under journaltabell. Resultatet på urinstickor förs
normalt sett in under lokal analys. Genom att tillföra behörigheten i Cosmic till avdelningspersonalen
blir dokumentationen mindre splittrad och mer strukturerad och samlad.

Gynekologiska patienter läggs inte längre in på avdelning 6 på grund av andra orsaker.
På grund av detta har inte den nya rutinen körts speciellt länge.
Utrustningen och behörigheten i Cosmic fick vara kvar då personalen var nöjd.

