A3
Förbättringsområde
Förenkla sökandet efter trafik-/fordonsrelaterade orsakskoder på
kirurgakuten.

Mål
Målet är att göra det enklare och mindre tidskrävande att hitta rätt trafik/fordonsrelaterade orsakskoder.

Bakgrund
Vid dokumentation av mottagningsbesök på akuten ska en huvuddiagnos
alltid sättas. När en patient inkommer till akuten med en skada måste
dessutom en orsak till skadan uppges, detta görs med en så kallad
orsakskod. Det finns olika verktyg för att finna just den orsakskod man
söker. De vanligaste utgörs av ett sökredskap på hemsidan icd.nu samt
registret ”Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem”.

Förbättringsidéer
• Utforma ett informationsblad som beskriver hur man går till väga för att
hitta korrekt kod på icd.nu
• Göra en lista på de vanligaste trafik-/fordonsrelaterade orsakskoderna på
kirurgakuten.
• Utforma ett nytt sökredskap för trafik-/fordonsrelaterade orsakskoder.

Beskrivning av nuläget

Planering
Vad
Vem
När
• Enkät avseende förbättringspotential inom området delas i maj 2015 ut
till kirurgklinikens underläkare och specialistläkare som är placerade på
kirurgakuten.
• Implementering av dokument innehållande trestegssystem för trafik/fordonsrelaterade orsakskoder på kirurgakutens expedition i oktober 15.
• Enkät för att bedöma resultatet av trestegssystemet delas i början av
november -15 ut till underläkare och specialistläkare på kirurgkliniken.

”Klassifikationer av sjukdomar och hälsoproblem” utgörs av en bok på ca
700 sidor. Icd.nu är utmärkt vid sökandet efter huvuddiagnoser, men då
man letar efter orsakskod är det inte sällan datorskärmen fylls av
orsakskoder och en del koder utelämnas.
Majoriteten av kollegorna på kirurgkliniken upplever det både krångligt och
tidskrävande att med hjälp av dessa metoder finna korrekt orsakskod.

Analys
Jag började med att dela ut en enkät till mina kollegor för att se om det över
huvud taget föreligger ett problem. Majoriteten upplevde att det är
krångligt och tidskrävande att hitta rätt orsakskod.
Ett ”fiskben” gjordes därefter och orsakerna till problemet identifierades.
En lösning i form av dokument innehållande trestegssystem för att hitta
orsakskoder på kirurgakuten implementerades och därefter har ytterligare
en enkät delats ut till samma målgrupp som tidigare för att utvärdera
effekten.

Vilka vinster och positiva effekter har ni sett?
De kollegor som hunnit testa trestegssystemet upplever det som ett effektivt
verktyg i sökandet efter rätt trafik-/fordonsrelaterad orsakskod. Majoriteten
av övriga kollegor anser att verktyget kommer kunna underlätta arbetet på
kirurgakuten.
Trestegssystemet leder till tidsbesparing, vilken, om än liten, minskar både
arbetsbelastning och stress.

