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Digitaliseringen
kommer att underlätta för patienten

När man talar om framtidens stora utmaningar och om hur vi ska kunna möta morgondagens sjukvård tror många (och även
jag) att vi kommer att få stor hjälp av fortsatt digitalisering. Utvecklingen kommer
att gå fort. Övervakning och uppkoppling via nätet kommer att bli allt vanligare och
inte minst för patienter med kroniska sjukdomar kommer det att innebära att man inte
behöver ta sig så ofta till vårdcentralen eller sjukhuset för kontroller.
Jag tror att ingen riktigt vet hur många hälsoappar som finns tillgängliga redan i
dag. Apparna bidrar till att patienter får ökade möjligheter till egenkontroll och att ta
hand om sin hälsa. Konsultationer via nätet har visat sig effektivt i de fall man inte behöver ha ett fysiskt möte. Det finns redan kommersiella aktörer på marknaden och flera
landsting är igång med att erbjuda detta. Artificiell intelligens klarar att bearbeta enorma mängder av data och göra avancerade analyser. Kliniska beslutsstöd kommer att
underlätta vardagen för vårdens medarbetare. Tekniken finns redan och används i olika
hög grad.
Det vi måste komma tillrätta med är exempelvis en modernare lagstiftning och ekonomisystem som anpassas till de nya arbetssätten. Tiden där våra olika IT-system inte
kommunicerar med varandra och är användarovänliga är förhoppningsvis snart förbi.
Regionen är nu mitt inne i upphandlingen av framtidens vårdinformationsmiljö (dvs.
nya system som kommer att ersätta bl.a. journalsystem och system för patientadministration). Upphandlingen beräknas vara klar i början av 2018.
Ann Stokland, sjukhusdirektör

Styrelsen beslutade om
sjukhusets budget och
verksamhetsplan
Sjukhusets styrelse beslutade vid
sitt senaste möte om sjukhusets
budget och verksamhetsplan för
2017.
I verksamhetsplanen konstateras att sjukhusets ekonomiska
och verksamhetsmässiga situation
förväntas vara fortsatt ansträngd
under 2017. Sjukhuset har emellertid upprättat en handlingsplan
för att förbättra arbetsmiljön på
vårdavdelningarna och för att
kunna hålla fler vårdplatser öppna. Styrelsen ställde sig bakom
handlingsplanen.
Sjukhusets verksamhet utökas
även nästa år, då sjukhuset fått i
uppdrag att ta över en gynekologisk öppenvårdsmottagning.

Workshop med patientens berättelse i centrum
Hur lyssnar vi på en annan människas berättelse?
Det var en av frågorna som stod i fokus vid förra
veckans workshop om narrativ medicin.
Under workshopens två dagar fick deltagarna, som tillsammans
representerade de flesta av regionens sjukhus, fördjupa sig i
sambandet mellan människan, hennes berättelse, konsten och
vårdens mottagande av densamma. Deltagarna fick bl.a. tillfälle
att öva på att lyssna aktivt på en annan människas berättelse
utan att vare sig värdera eller döma det man tog del av.
Professor Rita Charon, en av workshopens föreläsare, poängterade att människan är så mycket mer än det fysiska, och Astrid Seeberger, professor vid Karolinska institutet, framhöll att
vården faktiskt i högre grad ställer rätt diagnos om man kan ta
in patientens berättelse. Dessutom minskar risken för personalen att drabbas av utbrändhet.
Sammantaget var det en workshop som berörde många av
deltagarna. En viktig konklusion var att i det dagliga arbetet
försöka skapa förutsättningar i vården så att den här sortens
möten kan uppstå.
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Rita Charon, professor vid Columbia University Medical Center, var en av
workshopens föreläsare. Hon föreläste på fredagen om betydelsen av patientens
berättelse och hur vi lyssnar på den.

Magnus Karlsson – ny direktör för Kungälvs sjukhus
Vid årsskiftet tillträder Magnus
Karlsson – i dag verksamhetschef för ortopedin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset – som
ny direktör för Kungälvs sjukhus,
samtidigt som nuvarande sjukhusdirektör Ann Stokland går
vidare till en ny tjänst hos regiondirektören.
Kungälvs sjukhus är inget obekant
sjukhus för Magnus Karlsson. 1997 började han arbeta på sjukhusets kirurg-/
ortopedklinik där han gjorde sin specialisttjänstgöring och även arbetade
några år som specialist. 2006 lämnade
han sjukhuset för att börja arbeta inom
ortopedin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
– Just då var det ganska turbulent
eftersom man precis hade flyttat hela
ortopedin till Mölndal, säger Magnus
Karlsson. Jag hamnade i flera av de projekt och processer som var igång. När
sedan verksamhetschefen slutade 2010
sökte jag den tjänsten.
Förbättrad protesverksamhet

Under Magnus tid som verksamhetschef har kliniken arbetat med flera förbättringsprojekt; man har bl.a. skapat
stabilitet i verksamheten efter en stor

har gjort med rapid recovery.
Arbetet gav också resultat: i dag är
patienterna nöjdare och antalet omoperationer har minskat betydligt. Processen för höft- och knäprotespatienterna bedrivs i dag inom ramen för värdebaserad vård.
Inga enkla lösningar

Magnus Karlsson återkommer nu till Kungälvs
sjukhus.

omorganisation och lyckats öka både
antalet rygg- och protesoperationer. Vad
gäller de sistnämnda tog man ett bredare
grepp:
– Protesverksamheten hade vi problem med, säger Magnus. Kvalitén var
inte bra och patientnöjdheten var låg.
Men vi började titta på problemet,
gjorde bl.a. en del studiebesök för att se
hur andra arbetar och började förändra
våra processer. Det har varit ett roligt
jobb, som på många sätt liknar det arbete som jag vet att Kungälvs sjukhus

Att nu få ta ansvar för helheten på
Kungälvs sjukhus, liksom den pågående
expansionen av sjukhuset, är något som
Magnus ser mycket fram emot:
– Jag känner Kungälvs sjukhus som
ett mycket bra sjukhus så jag tycker att
det ska bli väldigt roligt och spännande
att ta mig an det här jobbet. Sedan är
jag väl medveten om att sjukhuset just
nu brottas med en del problem vad
gäller bemanning och vårdplatser. Den
problematiken är inte unik för Kungälvs
sjukhus och där finns inte några enkla
lösningar, men det är något som är viktigt att arbeta vidare med.
Vem är då Magnus utanför jobbet?
En aktiv trebarnsfar i Frölunda, skulle
man kunna säga:
– Jag gillar att cykla och började
även åka längdskidor för några år sedan.
Sedan tillbringar jag mycket tid med
familjen, och under ledigheter försöker
vi ibland resa lite också.

Stort intresse för standardiserade
vårdförlopp
Intresset från primärvården var stort när sjukhuset,
tillsammans med Regionalt cancercentrum Väst, i
förra veckan arrangerade en halvdag om standardiserade vårdförlopp.
Syftet med halvdagen var dels att föra ut kunskap om de standardiserade vårdförlopp som sjukhuset handlägger, dels att utbyta erfarenheter mellan vårdcentralernas och sjukhusets läkare
för att ge patienterna en så säker och smidig cancerutredning
som möjligt. Uppslutningen var god – ca 50 allmänläkare från
de olika vårdcentralerna i sjukhusets upptagningsområde deltog.
Under eftermiddagen presenterade sjukhusets processledare
bl.a. vilka symtom man bör vara uppmärksam på gällande olika
cancerdiagnoser, vad som måste undersökas på vårdcentralen
innan en remiss om utredning enligt standardiserade vårdförlopp kan skrivas, hur ledtiderna ser ut och hur utredningen på
Kungälvs sjukhus går till. Många av deltagarna tog också tillfället i akt att ställa frågor till processledarna.

Johan Ivarsson från
Regionalt cancercentrum Väst och
Elisabeth Bengtsson,
Kungälvs sjukhus
samordnare för standardiserade vårdförlopp, hade arrangerat
eftermiddagen.

Standardiserade vårdförlopp
I fjol inleddes en nationell satsning för att korta väntetiderna i cancervården och utjämna regionala skillnader
med hjälp av standardiserade vårdförlopp för olika cancerdiagnoser. För varje förlopp finns bestämda utredningsmoment och ledtider.
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