Löfte

Verksamhetsområde

1. Vi ska erbjuda en Sjukhusvård
jämlik vård

Klinik
Ledning

1. Vi ska erbjuda en Primärvård och Rehabkliniken
jämlik vård
rehab

1. Vi ska erbjuda en Sjukhusvård
jämlik vård

Öron, näsa, halskliniken

1. Vi ska erbjuda en Primärvård och VC Birka
jämlik vård
rehab
1. Vi ska erbjuda en Psykiatrin
jämlik vård
1. Vi ska erbjuda en Sjukhusvård
jämlik vård

Vuxenpsykiatrin

1. Vi ska erbjuda en Sjukhusvård
jämlik vård
1. Vi ska erbjuda en Sjukhusvård
jämlik vård

Vårdadministration

Sekreterarenheten

Vårdadministration

Kontakt-person
Maria Wiltz

Yvonne Hellsten

Helle Thulesius

Aktivitet

Fas

Planerad/fortsatt översyn av
Planerat
operationsprocessen i länet. Planeras
dialog kring arbetssätt i styrgrupp.
Regelbundna rapporter kring tillgänglighet
och följsamhet till planerad
operationsstart

Nära
vård

X

Genom enkäter frågar vi alla patienter hur Pågår
de upplever sin grad av delaktighet i sin
egen rehabilitering. Vi följer upp och
utvärderar kontinuerligt.

Lika vård för Kronobergare oavsett var i
länet man bor. Gemensam väntelista
Växjö-Ljungby.
Marianna
Vi arbetar kontinuerligt med att ställa
Granquist
frågor omkring folkhälsa på våra
mottagningar.
Sandor Eriksson
För att erbjuda jämlik värd har vi skapat
åtgärdskatalogen.
Medarbetare och verksamhetschef
arbetar intensivt för implementering för
SVF - cancermall.
Mirzada Rizvanovic Gemensamma rutiner/riktlinjer som
sträcker sig över 5 kliniker.
Mirzada Rizvanovic Inom vårdadministrationen samarbetar vi
5 kliniker emellan (Växjö-Ljungby) med
journalskrivning. Korta utskrivningstider =
jämna utskrivningstider för jämlik vård.

Nära
Både
individen ock

X

Pågår
X
Pågår
X
Pågår

X

Pågår
X
Pågår

X

Pågår
X

1. Vi ska erbjuda en Sjukhusvård
Öron, näsa, halsjämlik vård
kliniken
1. Vi ska erbjuda en Primärvård och Ledning
jämlik vård
rehab

1. Vi ska erbjuda en Sjukhusvård
jämlik vård

Onkologkliniken

2. Vi ska arbeta
tillsammans för
patientens bästa
2. Vi ska arbeta
tillsammans för
patientens bästa
2. Vi ska arbeta
tillsammans för
patientens bästa

Primärvård och Habiliteringen
rehab

2. Vi ska arbeta
tillsammans för
patientens bästa

Sjukhusvård

Sjukhusvård

Sjukhusvård

Malin Elingfors

Martha Olsson

Utökat länssamarbete inom ÖNHPågår
sjukvården.
Gemensamma rehabriktlinjer inom olika Pågår
diagnosgrupper för att ge en jämlik och
säker vård. Just nu finns 18 st. Ett ständigt
pågående arbete med framtagande av nya
och revidering av befintliga riktlinjer.
Vi följer de nationella vårdprogrammen
inom alla cancer-behnalding.

Pågår

Samsip är framtagen tillsammans med
Värends samordningsförbund

Avslutat

Vårddokumentation Mirzada Rizvanovic En handbok är framtagen för korrekt
kontaktregistrering och diagnoskodning
Kirurgiska
mottagningen

Lasarettsrehab

Kerstin Heigis

Maria Karlsson

X

X

X
Avslutat
X

Välfungerande process för
Pågående
operationskoordination. Preoperativ vård
sker på speciell enhet och slussen. Säkert
omhändertagande inför op.
Ny omorganisation på Lasarettsrehab så
att professionerna ska jobba närmare
varandra för patienternas bästa.

X

X

Planerat
X

2. Vi ska arbeta
tillsammans för
patientens bästa

Sjukhusvård

Lasarettsrehab

2. Vi ska arbeta
tillsammans för
patientens bästa

Sjukhusvård

2. Vi ska arbeta
tillsammans för
patientens bästa

Primärvård och Ledning
rehab

2. Vi ska arbeta
tillsammans för
patientens bästa

Sjukhusvård

2. Vi ska arbeta
tillsammans för
patientens bästa

Sjukhusvård

Onkologkliniken

Akutkliniken

Klinisk Kemi

Ingrid Karlsson

Katarina
PlanhammarHörberg

Clas Hjertqvist

Maria BerggrenSöderlund

Ny organisation för Lasarettsrehab: 1.
Planerat
ingår i sjukhusvården nära den man ska
samverka med (fr 1 jan 2019); 2. ny intern
organisation och mötesstruktur för att
stärka professionernas förutsättningar att
samverka utifrån patienternas behov (fr. 1
maj)
Vi har alltid behandlingsansvarig
sjuksköterska på dagsjukvård,
strålbehandling och palliativa teamet.
Ökande andel fast vårdkontakt = läkare.

Pågår

På vårdcentralerna har remissgrupper
startats där läkargruppen tillsammans
diskuterar remisser innan de skickas
vidare eller väljer att inte skicka.

Pågår

X

X

X

Vi har ett samarbete med Röda Korset där Pågår
volontärer är hos oss på eftermiddagar
och kvällar och hjälper till med att sitta
hos ensamma, servera fika och allmänt är
medmänniskor för patienter i utsatta
situationer.
Vi gör influensa snabbtest på "filial" åt
Mikrobiologen som inte har dygnet-runt
verksamhet

X

Pågår
X

2. Vi ska arbeta
tillsammans för
patientens bästa

Primärvård och Familjecentralen
rehab
Ljungby/Lagan, VC
Sländan, Kungshög,
Lagan

2. Vi ska arbeta
tillsammans för
patientens bästa

Sjukhusvård

Sekreterarenheten

2. Vi ska arbeta
tillsammans för
patientens bästa

Sjukhusvård

2. Vi ska arbeta
tillsammans för
patientens bästa

Sjukhusvård

2. Vi ska arbeta
tillsammans för
patientens bästa

Primärvård och Rehabkliniken
rehab

2. Vi ska arbeta
tillsammans för
patientens bästa

Sjukhusvård

Kirurgkliniken

Vårdadministration

Ögonkliniken

Ulla WigbertThulén

Gott samarbete på familjecentral. BVC
Pågår
sköterska gör hembesök med "råd och
stöd" från kommunen hos nyblivna
föräldrar där det eventuellt kan finnas
behov för stödinsatser.
Arbetar tillsammans för barnet och
familjens bästa. Förebyggande och
hälsofrämjande sjukvård utvecklar nya
sätt att vara tillgängliga.
Dagligen arbetar vi tillsammans för en god Pågår
vårddokumentation för en hög kvalité
tillgänglig för patienter i så god tid som
möjligt.
Regelbundna digitala
Pågår
patientundersökningar för att patienten
aktivt ska kunna påverka vården.
Genomförs på hela kirurgkliniken - både
avdelning och mottagning.

Mirzada Rizvanovic Tagit fram riktlinjer för hur vi ska
dokumentera i Cosmic. Nu är vi i
implementeringsfasen och ska utbilda
samtliga läkare inom 5 kliniker.
Yvonne Hellsten

X

X

Pågår
X

Arbete att ytterligare förbättra
Pågår
personcentrerad vård har kliniken börjat
utbilda i teach back. Undersköterskor och
sjuksköterskor är klara med utbildningen.
Kvarstår paramedicinare och läkare.
Personalen arbetar i olika team som har
fått större mandat att påverka och
utveckla verksamheten.

X

X

Pågår
X

2. Vi ska arbeta
tillsammans för
patientens bästa
2. Vi ska arbeta
tillsammans för
patientens bästa
3. Vi ska styra och
leda proaktivt

3. Vi ska styra och
leda proaktivt

Psykiatrin

Vuxenpsykiatrin

Primärvård och Habilitering
rehab

Lena Boberg

Primärvård och Hälsoenheten
rehab

Catrin Mård

Rättspsykiatrin Rättspsykiatrin

3. Vi ska styra och
leda proaktivt

Strategigrupp
HSJ

3. Vi ska styra och
leda proaktivt

Primärvård och Hälsoenheten
rehab

3. Vi ska styra och
leda proaktivt

Sjukhusvård

Ledning

Vårdadministration

Ät. DBT. Heldygnsvård. Samverkan med
vårdgrannar.

Pågår

"Samsip" är framtagen tillsammans med
Värends samordningsförbund.

Avslutat

X

X

Ledningsgruppen jobbar allmänt med
Pågående
"händerna på ratten" varje månad. Vi
identifierar områden som ska fungera bra
eller förbättringsområden och agerar
kontinuerligt

Ann-Sofie Karlsson, Våra chefer och HR arbetar gemensamt
Tina Fogelklo
med strategiska handlingsplaner för
exempelvis: rekrytering, behålla befintlig
personal, minska sjukfrånvaro, minska
övertid, utveckla kompetensen

Pågår

Per-Henrik Nilsson Strategigrupp HSV jobbar med
Pågår
resultattavla och våra resultat
"Uppmärksamhet är ledarskapets valuta!"
Catrin Mård

Lina Karlsson

X

Ledningsgruppen jobbar aktivt med
Pågår
"Händerna på ratten" varje månad. Vi
identifierar områden som fungerar bra
eller förbättringsområden och agerar
kontinuerligt.
Attraktiv arbetsgivare: Hälsoprofil,
Pågår
utvecklingsdagen, Dialogkafé, Pausgympa,
Flexibla arbetstider, Distansarbete

X

X

X

X

3. Vi ska styra och
leda proaktivt

Primärvård och Rehabkliniken
rehab

3. Vi ska styra och
leda proaktivt

Sjukhusvård

3. Vi ska styra och
leda proaktivt

Psykiatrin

3. Vi ska styra och
leda proaktivt

Primärvård och Ledningsstöd,
rehab
Ledning

3. Vi ska styra och
leda proaktivt

Sjukhusvård

3. Vi ska styra och
leda proaktivt

Psykiatrin

3. Vi ska styra och
leda proaktivt

Sjukhusvård

Vårdadministration

Vuxenpsykiatrin

Medicinkliniken

Vuxenpsykiatrin

Vårdadministration

Yvonne Hellsten

Åsa Laaksonen

Sandor Eriksson

Översyn av organisation och arbetssätt för Pågår
att få bästa effektivitet och kvalitet.
Ledningsgruppen har tilldelat uppdraget
till arbetsgrupp med representater från
yrkesprofessioner att inkomma med olika
förslag. Tydlig uppgift och tidssatt.

POK - en produktionsplanering där vi följer Pågår
produktionen i realtid, produktion/timme,
samt hur vi ligger till vad gäller
måluppfyllelse.
Vi erbjuder våra patienter hög delaktighet Pågår
med tydliga vårdplaner och aktivt
deltagande från närstående
Vi har effektiva ledningsgruppsmöten.
Mycket verkstad. Gemensamma beslut.
Målinriktat och strategiskt arbete.

X

X

X

Pågår

Helena Otteborn, Vi arbetar med delat ledarskap. Vi
Pågår
Kristin Danielsson kompletterar varandra i våra olika
kompetenser (HR + SSK). Det har och är
ett framgångsrikt koncept. Ger ett hållbart
ledarskap.
Utfasning av hyrpersonal.
Pågår
Förändringsarbete BUP. Hälsomottagning.
Vårdplaner.
Mirzada Rizvanovic Resultattavka där vi presenterar HRPågår
siffror, vår produktion och
kvalitetsparametrar.

X

X

X

X

4. Vi ska arbeta
hållbart och
systematiskt

Sjukhusvård

4. Vi ska arbeta
hållbart och
systematiskt
4. Vi ska arbeta
hållbart och
systematiskt
4. Vi ska arbeta
hållbart och
systematiskt
4. Vi ska arbeta
hållbart och
systematiskt

Rättspsykiatrin Block 1

4. Vi ska arbeta
hållbart och
systematiskt

Primärvård och VC Birka
rehab

Psykiatrin

Sekreterarenheten

Vuxenpsykiatrin

Rättspsykiatrin Block 1

Sjukhusvård

M Carlsson

M. Carlsson

Sekreterarenheten

Marianna
Granquist

Vi har en arbetsgrupp, platinagruppen
som arbetar systematiskt och
kontinuerligt med rutiner, arbetssätt och
kvalitetsförbättring.

Pågående

Vi arbetar aktivt med förbättringsarbete
genom genombrottsmetodiken

Pågående

X

X

Hållbart ledarskap. Tydligare uppföljning i Pågår
dialog.

X

Arbetar aktivt med förbättringsarbete
genom Genombrottsmetodiken.

Pågår
X

Vi har en arbetsgrupp "Platinagruppen"
som arbetar systematiskt och
kontinuerligt med rutiner och arbetssätt
och kvalitetsförbättring.

Pågår

Vi arbetar kontinuerligt med att rekrytera Pågår
nya medarbetare genom god handledning
till studenter genom att utbilda och
fortbilda medarbetare/handledare.

X

X

4. Vi ska arbeta
hållbart och
systematiskt

4. Vi ska arbeta
hållbart och
systematiskt

Sjukhusvård

Sjukhusvård

5.Vi ska utveckla nya Sjukhusvård
sätt att vara
tillgängliga
5.Vi ska utveckla nya Sjukhusvård
sätt att vara
tillgängliga

Öron, näsa, halskliniken

Carina Branje

Medicinska kliniken

Kvinnokliniken

MFT

5.Vi ska utveckla nya Sjukhusvård
Audionom
sätt att vara
mottagningen
tillgängliga
5.Vi ska utveckla nya Primärvård och VC Birka
sätt att vara
rehab
tillgängliga

Carita Sturesson

Ulrika Sandberg

Vi arbetar kontinuerligt med handledning Pågår
av våra studenter (medicinska
sekreterare). Våra handledare samarbetar
för att våra elever skall få samma
förusättningar under sin praktik. Tid
avsätts till handledarna för att få möjlighet
att göra ett bra jobb med at hand om våra
elever och framtida kollegor. Rutiner finns
och vi arbetar för att en bra introduktion
och bemötande.
Vi arbetar med behållarperspektiver för
sjuksköterskor med - introduktion kompetenstrappa - arbetsmiljö.

Pågår

Införande av TeleQ på
barnmorskemottagningen i Kronoberg

Planerat

X

X

X

Under 2019 göra en förstudie tillsammans Planerat
med Medicinkliniken och Lasarettsrehab
kring hantering av andningshjälpmedel i
hemmet. RAK + ökad tillgänglighet.

Barbro KinhultFrindberg

Vi planerar att uöka webbtidbok.

Marianne
Granquist

Vi har börjat se över möjlighet med
Pågår
hemmonitorering av "kroniska" patienter
(t.ex. hjärtsvikt) med digitala plattor på VC
Ingelstad (inom Äldrehälsa Östra).

X

Planerat
X

X

5.Vi ska utveckla nya Primärvård och VC Tingsryd
sätt att vara
rehab
tillgängliga
5.Vi ska utveckla nya Sjukhusvård
sätt att vara
tillgängliga
5.Vi ska utveckla nya Sjukhusvård
sätt att vara
tillgängliga

Kirurgavdelningen

Lasarettsrehab

Gunilla
Martinsson, Maj
Axmarker, Hanna
Svensson
Marie Karlsson

Ingrid K

5.Vi ska utveckla nya Psykiatrin
Vuxenpsykiatrin
sätt att vara
tillgängliga
5.Vi ska utveckla nya Primärvård och Rehabkliniken
sätt att vara
rehab
tillgängliga

Sandor Eriksson

5.Vi ska utveckla nya Primärvård och Hälsoenheten
sätt att vara
rehab
tillgängliga

Louise Lyster

Yvonne Hellsten

Starta upp äldremottagning på VC
Tingsryd

Planerat

Den 5/2 infördes Nova i det patientnära
arbetet vilket ökar patientsäkerheten.

Pågår

X

X

Video-möten.
Pågår
Kuratorer, logopeder, psykolog och en
sjukgymnast är med i piloten. Dietister gör
en undersökning om hur deras patienter
vill ha det.
Delaktighet för patienter + nya former för
tillgänglighet.
Vi utvecklar vår tillgänglighet genom att ha Pågår
öppna tidböcker och
underläkarmottagning.
Ökad tillgänglighet genom RAK SSK på
Pågår
RMS mottagning och specialistmottaging.
Smärta lotsar, ger råd, sorterar ärenden
innan läkarkontakten. Ger patienten en
högre tillgänglighet och trygghet.
Vi erbjuder webbtidbok, även med
möjlighet till nybokning för nästan hela
verksamheten. Vi har flerårig positiv
erfarenhet av detta och förhågan att
tjänsten ska "felnyttjas"/"överutnyttjas"
har inte besannats.

X

X

X

Pågår

X

5.Vi ska utveckla nya Primärvård och VC Tingsryd
sätt att vara
rehab
tillgängliga

Hanna Svensson,
Maj Axmarker

Öka användandet av webbtider på VC
Tingsryd och Ryd. Ökad information och
utöka områden för webbtider.

Pågår

5.Vi ska utveckla nya PSV
Ekliden
sätt att vara
tillgängliga
5.Vi ska utveckla nya Primärvård och Habilitering
sätt att vara
rehab
tillgängliga

Lena Bengtsson,
Annika Petersson

Webbtidbokning provtagning

Pågår

Margaretha
Danielsson

Vi har sedan länge ett
kommunikationsteam som arbetar med
kommunikativ tillgänglighet för patienter

5.Vi ska utveckla nya
sätt att vara
tillgängliga
5.Vi ska utveckla nya
sätt att vara
tillgängliga
5.Vi ska utveckla nya
sätt att vara
tillgängliga
5.Vi ska utveckla nya
sätt att vara
tillgängliga
5.Vi ska utveckla nya
sätt att vara
tillgängliga
5.Vi ska utveckla nya
sätt att vara
tillgängliga

Pernilla Odbrandt Utveckling av webbtidbok (återbesök
läkare)

Pågår

Primärvård och Primärvårdsrehab
rehab

Annica Holmqvist

Vi erbjuder möjlighet till videobesök som
komplement till fysiskt besök.

Pågår

Sjukhusvård

Maria Karlsson

Vi undersöker just nu hur våra patienter
på dietistmottagningen önskar kontakt
med oss.
Vi har tidbokade undersökningar till kl
18.00 en dag/veckan för ökad
tillgänglighet
Vi pilotar "distanskontakt video" och
planerar att breddinföra under året

Pågår

Sjukhusvård

Sjukhusvård

Hudkliniken

Lasarettsrehab

Röntgeneheten

Anna Thelander

Primärvård och Ledning
rehab

Maud Causey

Primärvård och Primärvårdsrehab
rehab

Stefan Carlsson

X

X
Pågår
X

X

X

X
Pågår
X
Pågår

Vi erbjuder möjlighet att boka nybesök till Pågår
fysioterapeut, psykosocialresurs via
webbtidbok på några enheter.

X

X

5.Vi ska utveckla nya Sjukhusvård
sätt att vara
tillgängliga

Lasarettsrehab

5.Vi ska utveckla nya Psykiatrin
Vuxenpsykiatrin
sätt att vara
tillgängliga
5.Vi ska utveckla nya Primärvård och Ledning
sätt att vara
rehab
tillgängliga

Pernilla Jansson

Maud Causey

5.Vi ska utveckla nya Primärvård och Habiliteringen
sätt att vara
rehab
tillgängliga

Frida HolmJohansson, Niklas
Gylling

5.Vi ska utveckla nya Sjukhusvård
sätt att vara
tillgängliga

Kvinnokliniken

Anna Biesert

5.Vi ska utveckla nya Sjukhusvård
sätt att vara
tillgängliga

Klinisk kemi,
Transfusionsmedicin

5.Vi ska utveckla nya Sjukhusvård
sätt att vara
tillgängliga

Audionom
mottagningen

Barbro KinhultFrindberg

Videomöten piloter på Lasarettsrehab för Pågår
att vara tillgängliga på fler sätt/delaktighet
att välja hur vårde ska gå till.
Vi ska utveckla nya sätt att vara tillgängliga
- genom att erbjuda patienter
Skype/videosamtal
Vi har infört "3-dagars-vårdgaranti" som
gäller rätt till medicinsk bedömning inom
3 dagar av legitimerad personal i
primärvård.
Alla våra medarbetare har utbildats i
videomöten. Vi har idag flera patienter
som har kontakt med oss via denna
möjlighet
Webbtidbok på 1177 för barnmorskor,
kuratorer. Detta ska även erbjudas på
SESAM under hösten och
Mödrahälsovården.
Blodgivarna i Kronobergs län ska ges
möjlighet att lämna blod var de vill i
Sverige genom införandet av
Samverkande Blodsystem (SBS) digitaliseringen knyter ihop
blodcentralsystemet i landet.
Tillsammans med specilistsjukvården Lund
startar vi under våren Satellitmottagning
för CI-patienter i Växjö CLV. För att
patienterna ska kunna få service och hjälp
med sina processorer på hemmaplan.

X

Pågår
X
Avslutat
X
Avslutat
X
Avslutat
X
Pågår
X

cio
X

6. Vi ska erbjuda rätt Primärvård och Lasarettsrehab
vårdnivå i rätt tid
rehab

Birgitta Arvidsson

6. Vi ska erbjuda rätt Primärvård och Ledning
vårdnivå i rätt tid
rehab

Lena Nazzal

6. Vi ska erbjuda rätt Sjukhusvård
vårdnivå i rätt tid

Lasarettsrehab

Maria Karlsson

6. Vi ska erbjuda rätt
vårdnivå i rätt tid

Avd 5

6. Vi ska erbjuda rätt Sjukhusvård
vårdnivå i rätt tid

Kirurgkliniken

Sofia/Sara

Kerstin Heigis

Vi undersöker/planerar för att optimera Pågår
våra rehabinsatser vid korta vårdtider.
Patienten ska få den bästa insatsen på
kort tid för att bli så rehabiliterad som det
går.
Vi planerar för att testa "Hemsjukhuset i Pågår
Ryd" med inspiration av Borgholm
Vi planerar att utvärdera och uppdatera
vår prioriteringsordning på arbetsterapin
Växjö.
Andningssviktsteamet träffas regelbundet
för att patienter ska få rätt vårdnivå i rätt
tid
Vi ska erbjuda rätt vårdnivå i rätt tid genomför ett stort antal operation på
endoskopienheten (Light-salen)
Vi arbetar med RAK - rätt använd
kompetens. Vi flyttar arbetsuppgifter till
rätt kompetens och rätt nivå.

X

Pågår
X
Pågår
X
Pågår
X

6. Vi ska erbjuda rätt Primärvård och Ledning
vårdnivå i rätt tid
rehab

Lena Nazzal

6. Vi ska erbjuda rätt Sjukhusvård
vårdnivå i rätt tid

Karen Magnusson Ökat antal webbtidböcker till både
sjuksköterske- och läkarmottagningar.

Pågår

6. Vi ska erbjuda rätt Folktandvården FLV Klostergatan
vårdnivå i rätt tid

Marianna Dahlberg Följer vi uppgjord plan, med hur vi kollar
våra Frisktandvårdspatienter?

Pågår

6. Vi ska erbjuda rätt Folktandvården FLV Klostergatan
vårdnivå i rätt tid

Marianna Dahlberg Stort patienttryck - hur erbjuda rätt vård, i Pågår
rätt tid till rätt profession. Projekt med
hjälp av utvecklingsenheten, Regionen.

Medicinkliniken
Ljungby

X

Pågår
X

X

X

X

6. Vi ska erbjuda rätt Sjukhusvård
vårdnivå i rätt tid

MFT

6. Vi ska erbjuda rätt Psykiatrin
vårdnivå i rätt tid

Vuxenpsykiatrin

6. Vi ska erbjuda rätt Primärvård och Rehabkliniken
vårdnivå i rätt tid
rehab
6. Vi ska erbjuda rätt Sjukhusvård
vårdnivå i rätt tid

6. Vi ska erbjuda rätt Sjukhusvård
vårdnivå i rätt tid

BoU

Ambulansen

Ulrika Sandberg

Sjukhusvård

Ambulansen

Pågår

Vi erbjuder rätt vårdnivå i rätt tid genom Pågår
att ha en sammanhållen vårdkedja (öppenoch heldygnsvård) samt brukarstyrd
inläggning.
Yvonne Hellsten
Vi arbetar med POK för att göra rätt saker Pågår
för att öka produktionen (minska
väntetiderna)
Gabriella Roström Operation och barnkliniken Växjö har en Avslutat
samordnad vårdprocess, kring properativt
omhändertagande. Där rätt kompetens
och vårdnivå finns för barnets bästa.

X

Sandor Eriksson

Fredrik Hidebring

6. Vi ska erbjuda rätt Primärvård och VC Kungshögen,
vårdnivå i rätt tid
rehab
Sländan, Lagan,
Markaryd, Strömsnäs

7. Vi ska säkerställa
kontinuitet i
vårdprocesser

MFT deltar i arbetet kring
hemmonitorering

Stefan Engdahl

Ambulansen vill bedriva en egen
Förslag
alarmeringscentral. Detta för att dra fördel
av lokalkännedom och lokala
förutsättningar.
Bedömningsmottagning
Pågår
sjuksköterska/distriktssjuksköterska. USUmottagning. RAK arbetet för att erbjuda
rätt vårdnivå i rätt tid, arbetar tillsammans
för patientens bästa och tillgänglighet
samt att våra medarbetare ska kunna
arbeta på toppen av sin kompetens.
Geografisk placering av ambulansresurser Pågår
för att komma närmare våra kunder, dvs
kronobergarna.

X

X

X

X

X

X

7. Vi ska säkerställa
kontinuitet i
vårdprocesser

Sjukhusvård

7. Vi ska säkerställa
kontinuitet i
vårdprocesser

Psykiatrin

7. Vi ska säkerställa
kontinuitet i
vårdprocesser

Sjukhusvård

7. Vi ska säkerställa
kontinuitet i
vårdprocesser

Sjukhusvård

Kirurgkliniken
Ljungby

Maria Grans

Vuxenpsykiatrin

Kvinnokliniken

Medicinkliniken

7. Vi ska säkerställa
kontinuitet i
vårdprocesser

Sjukhusvård

Medicinkliniken

7. Vi ska säkerställa
kontinuitet i
vårdprocesser

Primärvård och VC Strömsnäs,
rehab
Sländan

7. Vi ska säkerställa
kontinuitet i
vårdprocesser

Primärvård och Ledning
rehab

Carita Sturesson

Vi säkrar utskrivningsprocesser för
"linkade" patienter.

Pågår

Sammanhållen vårdkedja (öppen och
slutenvård). Bruksstyrd inläggning.

Pågår

Utvecklinsarbete för att förenkla och
förbättra journaldokumentation inom
mödrahälsovården.

Pågår

X

X

Helena Otteborn, Vi har ett förbättringsprojekt gällande
Pågår
Kristin Danielsson patienter som besöker hjärtsvikt-, arytmioch hjärtrehabmottagningen. Vi utökar
kompetens hos SSK på respektive
mottagning så att patienten kan gå till
samma SSK och få hjälp i alla områdena.

Karin Ingvald

Vi arbetar med att säkerställa processerna Pågår
och att patienterna känner hög
delaktighet i sin vård

Carina Augustsson, I Kronoberg ska vården vara nära och
Pågår
Hanna Petersson samordnad. Äldremottagning för de äldre
på vårdcentralen som behöver
samordning, kontinuitet och hög
tillgänglighet.
Lena Nazzal
Vi tar fram en modell för "fast
Pågår
läkarkontakt" (lista på läkare) på våra
vårdcentraler för att förbättra
kontinuiteten.

X

X

X

X

X

7. Vi ska säkerställa
kontinuitet i
vårdprocesser

Sjukhusvård

7. Vi ska säkerställa
kontinuitet i
vårdprocesser

Sjukhusvård

Ledning

Kirurgkliniken

8. Vi ska vara en
förebyggande och
hälsofrämjande
Hälso och Sjuvård

Strategigrupp
HSJ

Ledning

8. Vi ska vara en
förebyggande och
hälsofrämjande
Hälso och Sjuvård

Primärvård och VC Sländan
rehab

8. Vi ska vara en
förebyggande och
hälsofrämjande
Hälso och Sjuvård

Primärvård och VC Ingelstad och VC
rehab
Birka

Maria Wiltz

Anette Strömwall

Nära och samordnad vård - haft Anna
Avslutat
Nergårdh inbjuden till föredrag gällande
god och nära vård med fokus på
slutenvård --> öppenvård, primärvård. Alla
chefer inom sjukhusvård inbjudna.

X

Vi säkerställer kontinuitet i våra
vårdprocesser. Avdelningen är indelad i 3
moduler: medarberna schemaläggs i en
modul där 8 patienter vårdas, varje
arbetspass är man i samma modul. Det
innebär att våra patienter ofta träffar
samma vårdpersonal. Det gör också att
medarbetarna känner sin patient väl.

X

Per-Henrik Nilsson Vi ska ha en hälsorevolution i Kronoberg.
Identifiera olika samhällsaktörer. Skapa
samverkan och en samlad kraft mot ett
hälsofrämjande Kronoberg.

Planerat

Helen Klingborg, Livsstilsmottagning på vårdcentralen, vid
Hanna Pettersson behov samt erbjudande skickas ut till 50åringar. Hälsokurva om livsstilssamtal vid
behov. Samverkan inom enheten.

Pågår

Marianne
Granquist, Åsa
Sandberg

Pågår

Vi fortsätter att utveckla e-Hälsa och vi
kommer att under året ingå i ett pilot
pilotprojekt med digitala plattor för
speciella patientgrupper med stort
vårdbehov

X

X

X

8. Vi ska vara en
förebyggande och
hälsofrämjande
Hälso och Sjuvård

Primärvård och VC Birka
rehab

8. Vi ska vara en
förebyggande och
hälsofrämjande
Hälso och Sjuvård
8. Vi ska vara en
förebyggande och
hälsofrämjande
Hälso och Sjuvård
8. Vi ska vara en
förebyggande och
hälsofrämjande
Hälso och Sjuvård

Sjukhusvård

8. Vi ska vara en
förebyggande och
hälsofrämjande
Hälso och Sjuvård
8. Vi ska vara en
förebyggande och
hälsofrämjande
Hälso och Sjuvård

Primärvård och VC Ingelstad
rehab

Klinisk patologi

Anneli Törnblom

Sanda
Beglerbegovic

Folktandvården

Primärvård och Hälsoenheten
rehab

Vi har en startat en sårvårdsmottagning. Pågår
Ett team där två sjuksköterskor, en
allmänspecialist och en undersköterska
blir fast vårdkontakt för dessa patienter.
Patienterna registreras i kvalitetsregistret
Rikssår.
Inför HIV-screening i regionen

Åsa Sandberg

Pågår
X

Ny patientprioritering av 70+ för att få
bibehållen tandhälsa och minska
vårdbehovet
Louise Lyster

X

Pågår
X

Primärvårdens hälsoenhet erbjuder kvalité Pågår
och kontinuitet i levnadsvanearbetet.
Fungerar därigenom som ett djupgående
komplement till övriga
levnadsvanerelaterade insatser i HoS.

Vi kommer att fortsätta arbeta med
diabetespatienter med högt HbA1c.

X

Pågår

Vi har precis startat arbetssätt med senior Pågår
alert och samtidigt utvecklat från Gröna
Kors.

X

X

8. Vi ska vara en
förebyggande och
hälsofrämjande
Hälso och Sjuvård
8. Vi ska vara en
förebyggande och
hälsofrämjande
Hälso och Sjuvård

Primärvård och Habiliteringen
rehab

Frida HolmJohansson, Niklas
Gylling

Förändrat arbetssätt där vi erbjuder mer
insatser i grupp än individuellt för att
kunna erbjuda fler.

Psykiatrin

Sandor Eriksson

Vi jobbar förebyggande och
Pågår
hälsofrämjande inom Vyxenpsykiatrin
genom att ha utbildade hälsocoacher (alla
FVK), hälsomottagning och
utbildning/handledning till andra
verksamheter.

8. Vi ska vara en
förebyggande och
hälsofrämjande
Hälso och Sjuvård
8. Vi ska vara en
förebyggande och
hälsofrämjande
Hälso och Sjuvård

Psykiatrin

Sjukhusvård

Kvinnokliniken

9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet

Sjukhusvård

Klinisk fysiologi

9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet

Sjukhusvård

Vuxenpsykiatrin

Vuxenpsykiatrin

Lasarettsrehab

Andreas Källsson

Pågår
X

Vi har startat en hälsomottagning där
patienten erbjuds hälsosamtal och
somatisk undersökning.

Pågår

Anna Biesert

Sexit - enkät ungdomar sexuell hälsa
utvärdering 2019.
Pilotprojekt - ungdomars levnadsvanor.
Samarbete med hälsoenheten.
YAM - främja psykisk hälsa hos alla
ungdomar åk 8. Ungdomsmotagning ute
hos klasser i länet.

Pågår

Elisabet Hresan

Vi ska jobba med att ta upp och reflektera Planerat
kring personcentrerad vård. Vad kan det
betyda på vår klinik? För patienterna för
undersökning ett förhållningssätt.

Birgitta Arvidsson

X

X

Vi använder "vad bestämde vi"-korten för Pågår
att få stor delaktighet i patientmötet och
för att kunna följa upp behandling. Och
framför allt egenträning på ett bra sätt.

X

X

9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet
9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet
9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet
9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet
9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet

Rättspsykiatrin Rättspsykiatrin

Rättspsykiatrin Rättspsykiatrin

Rättspsykiatrin Rättspsykiatrin

Psykiatrin

Sjukhusvård

Vuxenpsykiatrin

Medicinkliniken

FOU

Tina Fogelklou,
Vi använder oss av Shared Decisionmaking Pågår
Ann-Sofie Karlsson inför allt vårdplansarbete.
Tina Fogelklou

Magnus Karlsson

Sandor Eriksson

Vi arbetar med riskhanteringsplaner i
Pågår
samband med vårdkonferenser (vårdplan)
"Vi vågar fråga". Vi mäter patients
upplevelse av delaktigheten i sin vård 4
ggr/år.
Vi arbetar aktivt med vårdplaner där
patient och närstående är delaktiga.

X
Pågår
X
Pågår

Pågår

FOUU

9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet
9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet

Primärvård och Ledningsstöd
rehab

Malin Elingfors

Primärvård och Ledningsstöd
rehab

Malin Elingfors,
Maud Causey

Patientmedverkan vid framtagande och
revidering av patientriktlinjer.

X

Pågår

Helena Otteborn, Hög delaktighet skapar vi genom
Kristin Danielsson personcentrerad vård. Patient ska ha ett
PCV-samtal inom 24h. Vårdplan ska gås
igenom med patient så att den förstår
nästa steget. Vi kommer utveckla PCV
löpande och patientkontrakt är ett nästa
steg.
Birgitta Grahn
Pågående patientnära forskning i Region
Kronoberg - Kronobergs patienter
tillfrågas/erbjuds att medverka medverkar i vårdens kunskapsutveckling.

9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet

X

X

Pågår
X

Vi mäter patientnöjdhet utifrån
Pågår
patientkontrakt genom väntrumsenkät via
pekskärmar inom alla enheter inom
primärvård och rehab.

X

X

9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet

Sjukhusvård

Dialysen

9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet

Primärvård och VC Birka
rehab

9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet
9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet

Primärvård och VC Ingelstad
rehab

Åsa Sandberg

Primärvård och Rehabkliniken
rehab

Yvonne Hellsten

9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet

Rättspsykiatrin Block 1

9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet
9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet

Sjukhusvård

Sjukhusvård

Noomi Lundgren

Anneli Törnblom

M. Carlsson

Kirurgkliniken
Ljungby

Maria Grans

Ledning

Maria Wiltz

Personcentrerad projekt på alla klinikens Pågår
enheter. Ett exempel är från
dialysavdelningar som planerar sin
"egenbehandling" plus kontinuitet av
vårdgivare.
På vår VC har vi startat en
Pågår
äldremottagning där vi i tvärprofessionell
team arbetar vilket ger en trygg vård för
våra äldre genom tillgänglighet och
kontinuitet.
På vår VC arbetar vi med äldremottagning Pågår
och mottagning för mångbesökare.

X

X

X

Vi arbetar ständigt och mäter med att få Pågår
våra patienter så delaktiga som möjligt.
Varje patient har en individuell rehabplan
som planeras av teamet där patienten
ingår. Den utgår från patientens berättelse
och mål.

X

En gång i månaden träffar
Pågår
avdelningschefen alla patienter där de får
patienter där de får framföra sin
livskvalité, förbättringsidéer och egna
önskemål.
Vi arbetar med individuella vårdtidsplaner. Pågår

X

X
Arbeta vidare med projektet "Samtal vid Pågår
allvarlig sjukdom" - utbilda specialistläkare
inom sjukhusvård. Utveckla konceptet
patientkontrakt

X

9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet
9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet
9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet

Primärvård och VC Birka
rehab

Marianne
Granquist

På mina VC arbetar vi för att vården ska
vara personcentrerad.

Primärvård och Habiliteringen
rehab

Karin Lindholm

Vi har infört knappvalstelefon för att
Avslutat
patienten ska komma rätt i verksamheten.

Sjukhusvård

Sanda
Beglerbegovic

9. Vi ska erbjuda
varje patient hög
delaktighet
10. Vi ska
kommunicera
professionelt
10. Vi ska
kommunicera
professionelt
10. Vi ska
kommunicera
professionelt

Psykiatrin

10. Vi ska
kommunicera
professionelt
10. Vi ska
kommunicera
professionelt

Primärvård och Rehabkliniken
rehab

Klinisk patologi

Vuxenpsykiatrin

Marianne
Granquist

Primärvård och VC Ingelstad
rehab

Åsa Sandberg

Psykiatrin

Ögonkliniken

Vuxenpsykiatrin

Infört nya analyser som kortar ner tid för Avslutat
analys. Ej skickas till Lund. Onkologen kan
sätta in behandlingen tidigare 2-4 veckor.

X

X

X

Uppmuntra patienter till att närstående
medverkar till en bra vård för patienten.

Primärvård och VC Birka
rehab

Sjukhusvård

Pågår

Vi kommer att under året fortsätta att
Pågår
utveckla våra tvärprofessionella rehabteam.
Vi fortsätter att utveckla vårt arbete med Pågår
IBH och IAH.
Arbetet med medarbetaridén är igång.
Pågår
Önskemål om att förbättra konsten att ge
konstruktiv feedback kom. Utbildning i
detta planerad till i vår.

Yvonne Hellsten

Vi utbildar alla våra medarbetar i
Pågår
Teachback för att säkerställa att patienten
förstått information.
Vårdplaner. Förbättrad dokumentation.
Pågår

X

X

X

X

X

X

11. Vi ska utveckla
vårt lärande för en
kunskapsbaserad
vård

Tandvården

11. Vi ska utveckla
vårt lärande för en
kunskapsbaserad
vård

Rättspsykiatrin

11. Vi ska utveckla
vårt lärande för en
kunskapsbaserad
vård

Sjukhusvård

11. Vi ska utveckla
vårt lärande för en
kunskapsbaserad
vård

Psykiatrin

11. Vi ska utveckla
vårt lärande för en
kunskapsbaserad
vård

Sjukhusvård

Marianne Dahlberg Kortare föreläsningar på våra APT

Pågående
X

Tina Fogelklou,
Vi är en lärande organisation, av våra
Pågående
Ann-Sofie Karlsson misstag får vi lära oss mer. Vi arbetar med
egenkontroller, internrevisioner och
ständiga förbättringsarbeten.
Kvinnokliniken

Carita Sturesson

Vuxenpsykiatrin

Ny satsning gällande eftervården på
mödrahälsovården. Ny vårdplan/PM,
utbildningssatsning för öppenvården på
Kvinnokliniken.

Pågående

Sammanhållen kunskapsstyrning i
centrumet. Åtgärdskatalog

Pågående

X

X

X

Akutkliniken

Clas Hjertqvist

Flera sjuksköterskor som först
Pågående
specialistutbildat sig i akutsjukvård har nu
gått vidare och utbildats till
behandlingssjuksköterskor som
självständigt handlägger patienter som
söker vård på akutmottagningen, ex syr
sårskador, behandlar distorsioner. Detta
kommer vi att fortsätta utveckla på olika
sätt

X

11. Vi ska utveckla
vårt lärande för en
kunskapsbaserad
vård

Sjukhusvård

11. Vi ska utveckla
vårt lärande för en
kunskapsbaserad
vård

Sjukhusvård

11. Vi ska utveckla
vårt lärande för en
kunskapsbaserad
vård

Sjukhusvård

11. Vi ska utveckla
vårt lärande för en
kunskapsbaserad
vård

Sjukhusvård

11. Vi ska utveckla
vårt lärande för en
kunskapsbaserad
vård

Sjukhusvård

11. Vi ska utveckla
vårt lärande för en
kunskapsbaserad
vård

Sjukhusvård

12. Vi ska ha
lättillgängliga
verksamhetsstöd

Sjukhusvård

Ambulansen

Annica Ljunggren

Fokusområde: Barn som närstående utbildningsinsats 2019

Planerat
X

Kirurgkliniken
Ljungby

Akutkliniken

Ledning

Kvinnokliniken

Maria Grans

Magdalena
Gustafsson

Maria Wiltz

Chantal Fournier

Pågår
X

Utveckling av en utbildningstrappa för
Pågår
sjuksköterskor och undersköterskor på
akutkliniken. Syftet är att säkerställa
kompetens och utbildning för våra
medarbetare.
Tydliggöra och marknadsföra gruppen för Pågår
utdata som stöd till verksamheterna att ta
fram medicinska resultat.

Ulrika E Johansson Kvalitetsgranska journaler - medicinska
sekreterare - kompetensutveckling.
Handleder YH-utbildning Medicinska
Sekreterare.

Sekreterarenheten

Avd 3, Ljungby

Vi utvecklar och säkrar upp våra
introduktionschecklistor för nyanställd
personal.

X

X

Pågår
X

Medarbetare medverkar till
Pågår
kunskapsspridning genom medverkan i YHutbildning för medicinska sekreterare.

X

Optimalt användande av
specialistsjuksköterska - mentorskap.

X

Planerat

12. Vi ska ha
lättillgängliga
verksamhetsstöd
12. Vi ska ha
lättillgängliga
verksamhetsstöd

Psykiatrin

12. Vi ska ha
lättillgängliga
verksamhetsstöd
13. Våra
medarbetare ska
kunna arbeta på
toppen av sin
kompetens

Rättspsykiatrin Block 1

13. Våra
medarbetare ska
kunna arbeta på
toppen av sin
kompetens

Sjukhusvård

13. Våra
medarbetare ska
kunna arbeta på
toppen av sin
kompetens
13. Våra
medarbetare ska
kunna arbeta på
toppen av sin
kompetens

Psykiatrin

FOUU

Sjukhusvård

Vuxenpsykiatrin

Ledning

Onkologkliniken

Akutkliniken

Vuxenpsykiatrin

Ingeborg Franzén

M. Carlsson

Sara Svensson

Magdalena
Gustafsson

Nära HR och ekonomistöd som deltar i
Pågår
uppföljningen. Gemensamt stöd i
centrumet.
Digital lärportal för chefer och portal för Pågår
HR-registrering och kompetensutveckling,
kursregistrering och mycket mer!
Vi arbetar aktivt och nära HR som utgår
från samma
administration/kontorslandskap.
I samarbete med vår
verksamhetsutvecklare jobbar vi aktivt
med vår kompetenstrappa och definition
av specialistsjuksköterskans
arbetsuppgifter.

X

X

Pågår
X
Planerat
X

Specialistsjuksköterskor i akutsjukvård får Pågår
spetsutbildning som
behandlingssjuksköterskor för att kunna
handlägga specifika patientkategorier
självständigt, t.ex. suturera enklare
sårskador.
Underläkarmottagning. Handledning.
Pågår
Personcentrerat arbetssätt.

X

X

Tandvården

Kompetenshöjning av personal för att
jobba i teamarbete med delegering av
arbetsuppgifter. Detta för att kunna
frigöra tandläkartid. Alla ska jobba på
toppen av sin kompetens.

Pågår
X

13. Våra
medarbetare ska
kunna arbeta på
toppen av sin
kompetens
13. Våra
medarbetare ska
kunna arbeta på
toppen av sin
kompetens
13. Våra
medarbetare ska
kunna arbeta på
toppen av sin
kompetens

FOUU

13. Våra
medarbetare ska
kunna arbeta på
toppen av sin
kompetens
13. Våra
medarbetare ska
kunna arbeta på
toppen av sin
kompetens
13. Våra
medarbetare ska
kunna arbeta på
toppen av sin
kompetens

FOUU

FOU

Primärvård och Habilitering
rehab

Sjukhusvård

Anestesikliniken

Doktorandutbildning. För närvarande
Pågår
pågår sådan utbildning för 16 medarbetar.
(läkare, sjuksköterska, psykolog,
fysioterapeut)
Karin Lindholm

Niklas Silvert

FOU

Rätt använd kompetens. Administrativt
Pågår
stöd bistår trafikmedicinska enheten så att
medarbetarna i teamet för mer tid till
kliniskt arbete.

X

X

På vår klinik arbetar för att våra
Pågår
medarbetare ska kunna arbeta på toppen
av sin kompetens genom att erbjuda
scenarioträning t.ex.:
- Ny patient på IVA
- HLR
- Trauma
- Akutomhändertagande
Disputerade medarbetare går vidare mot Pågår
docentur. Totalt 8 finansieras via FOU.

X

X

Sjukhusvård

FOUU

Kirurgkliniken

FOU

Linda Sandgren

Birgitta Grahn

Sjuksköterska specialistutbildas. 2020
kommer 40 % av sjuksköterskorna vara
specialistutbildade i kirurgi på
kirurgavdelningen 33.

Pågår

Utbildning av forskningssjuksköterskor
Pågår
GCP. 20 gått. Ytterligare 40 går 2019-2020.
Utbildning forskningssjuksköterska 7,5hp 2 går i vår.

X

X

13. Våra
medarbetare ska
kunna arbeta på
toppen av sin
kompetens
13. Våra
medarbetare ska
kunna arbeta på
toppen av sin
kompetens

FOUU

13. Våra
medarbetare ska
kunna arbeta på
toppen av sin
kompetens
13. Våra
medarbetare ska
kunna arbeta på
toppen av sin
kompetens
13. Våra
medarbetare ska
kunna arbeta på
toppen av sin
kompetens
13. Våra
medarbetare ska
kunna arbeta på
toppen av sin
kompetens

Sjukhusvård

Sjukhusvård

Sjukhusvård

Sjukhusvård

Sjukhusvård

FOU

Akutkliniken

Klinisk fysiologi

FOU-lunchen: aktuell forskning
presenteras för alla medarbetare. Öppna
föreläsningar.

Clas Hjertqvist

Lisabet Hresan

Ögonkliniken

Kirurgkliniken

Medicinsk Fysik och
Teknik

Kerstin Heigis

Ulrika Sandberg

Pågår
X

Vi utvecklar nu ett teambaserat arbetssätt Pågår
för att ta hand om de svårast sjuka akuta
patienterna. Detta görs tillsammans med
klinikerna medicin, infektion, ambulans
och anestesi. Start 1 mars.

X

Vi jobbar med RAK och förhöjd kompetens Pågår
för BMA. Analys och svarsskrivning på
långtids-EKG utförs av BMA.

Arbetet med POK och RAK samt noggrann Pågår
schemaplanering gör att varje
medarbetares kompetens kan tillvaratas
på bästa sätt. Detta ger ökad arbetsglädje
och effektivitet
Våra medarbetare ska kunna arbeta på
Avslutat
toppen av sin kompetens. Sjuksköterskor
specialistutbildade för att kunna
genomföra endoskopier,
kontaktsjuksköterskor.
Infört team/ansvarsområden inom
Avslutat
medicinsk teknik.

X

X

X

X
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Sjukhusvård

Lasarettsrehab

Pernilla Jansson

Sväljundersökningar på Lasarettsrehab är
infört.
X

FOUU

FOU

Birgitta Grahn

Utbildning för alla verksamhetschefer för
GCP, etik och resursintyg relaterat till
forskningsprojekt som genomförs på
kliniken.

X

