Förbättringsområde

Mål

Kirurgklinikens medicinska PM

Kirurgklinikens PM ska vara uppdaterade och lätta att hitta.

Bakgrund

Mått

Tydliga medicinska riktlinjer och rutiner är en av stöttepelarna för en smidig, säker
och likvärdig vård. Rätt använda kan de även ha en utbildande funktion och bidra
till ett mer effektivt resursutnyttjande av våra skattemedel.

Antal medicinska PM per team före och efter förbättringsarbetets genomförande. Avslutande enkät bland
kollegor på kliniken om det är lättare att hitta aktuella PM efter mitt arbete.
Förändringar att pröva - PDSA

I många år har kirurgklinikens PM varit utspridda i G-katalogen och på olika
platser på landstingets interna hemsida. Någon rutin för att hålla dem uppdaterade
och/eller ta bort inaktuella PM har inte funnits vilket lett till att det i vissa fall finns
både utdaterade, felaktiga och flertalet versioner av tidigare rutiner att tillgå.

-

-

Varje team inom kirurgkliniken ansvarar själva för att skapa och uppdatera
medicinska riktlinjer då de finner det lämpligt. Vid publicering av riktlinjer på
hemsidan sorteras de in under olika rubriker som inte är förankrade i vår
verksamhet, Övre GI har exempelvis sina utspridda mellan rubrikerna Akut svår
sjuk, Cancer och Mage och tarm. För att råda bot på förvirringen har ytterligare tre
rubriker för PM skapats under Kirurgklinikens egen avdelning på hemsidan.
Vid en enkätundersökning bland klinikens läkare – såväl överläkare, specialister
och ST – har samtliga 28 svarande valt alternativet Nej på frågan Är det lätt att
hitta kirurgklinikens PM på Region Kronobergs hemsida? Kommentarer till
enkäten har varit Det är en total sörja, sökfunktionen usel och Jättesvårt.

Analys - tänkbara orsaker
-

Kirurgklinikens PM finns utspridda på flera olika platser på webben vilket
försvårar överblick och gör dem svåranvända.
Det finns ingen tydlig rutin för hur PM ska följas upp och uppdateras.
Ingen har tid eller ork att gå igenom befintliga PM för att sålla ut de som
inte längre är giltiga.

Sammanställa utskrifter av alla aktuella PM för teamchefer att ta ställning till.
o Direkt ta bort inaktuella riktlinjer från hemsidan
o Lägga in aktuella/uppdaterade riktlinjer i Platina
Skapa egen rubrik för kirurgklinikens PM under Medicinska riktlinjer på nya hemsidan

Resultat efter tester i förhållande till mål och mått
Team
Akut
Barn
Bröst/Endokrin
Koagulation
Kärl
Nedre GI
Urologi
Övre GI
Övrigt
Totalt

PM inlagda Platina
2
10
12
7
4
35

Borttagna PM
3
1
5
2
28
8
13
8
4
72

Efter testerna - Hur handlar vi utifrån resultaten?
Team som ej gått igenom sina PM får själva i uppdrag att lägga in aktuella riktlinjer i Platina.
Dokumenthanteringssystemet kommer automatiskt att påminna handläggare och faktaägare att
kontrollera riktlinjens giltighet om 2 år.

