Kungälvs sjukhus

Nyhetsbrev
Ett år går fort...
...och det börjar bli dags att summera 2017.
Det har varit ett tufft år, framför allt beträffande den beläggningssituation som
sjukhuset har befunnit sig i och fortfarande
gör.
Så här i slutet av året vill jag emellertid
ta fasta på några av alla de positiva saker
som sker och har skett inom sjukhuset. När
det gäller platssituationen vill jag lyfta fram
psykiatrin, som trots att de också haft det svårt bemanningsmässigt och haft stängda
vårdplatser klarat beläggningssituationen på ett mycket bra sätt under hela året.
Avdelning 5 har öppnat igen. Initialt innebär det inte någon stor ökning av tillgängliga vårdplatser, men det blir bättre till våren. Kungälvs sjukhus rankades som Sveriges
bästa sjukhus för patienter som drabbas av hjärtinfarkt. Strokeprocessen fungerar
mycket bra. Vi når målet för patienter med höftfraktur. Kirurg-/ortopedkliniken har
startat ett strukturerat omhändertagande av patienter med tjocktarmscancer.
Akutvårdskedjan är också central. Akutmottagningens patienter väntar nästan längst
i landet, vilket inte är bra. Däremot såg vi i resultatet av vinterns patientenkät att
patienterna är mycket nöjda med det omhändertagande vi ger dem.
Vid årsskiftet kunde vi också välkomna en ny verksamhet, gynekologin, som kommit igång på ett fantastiskt sätt. Under förra veckan invigdes den nystartade ätstörningsenheten här på sjukhuset. Jag vill önska er lycka till!
Under 2018 kommer arbetet kring Nya Kungälvs sjukhus intensifieras. Det är nu
mindre än två år kvar tills de nya byggnaderna tas i bruk. Under året kommer ni märka
att arbetet kring inflyttning och ibruktagande kommer att bli mer synligt. Flera kommer
också att engageras i aktiviteter kopplade till detta. Jag vill avsluta med att tacka alla för
att ni gör ett fantastiskt jobb som gör skillnad och önska en god jul och ett gott nytt år!
Magnus Karlsson, sjukhusdirektör
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Ny processledare
för hälsofrämjande
sjukhus
Från och med den 1 januari
tar dietist Heléne Ambjörnson över rollen som processledare för hälsofrämjande på
Kungälvs sjukhus.
Att vara ett
hälsofrämjande sjukhus
innebär att
man arbetar
aktivt för att
främja hälsa
och förebygHeléne Ambjörnson
ga sjukdom.
Detta tar sitt uttryck i att sjukhusets patienter får råd om och motivation till hälsosamma levnadsvanor, t.ex. genom recept på fysisk
aktivitet, rökavvänjning m.m.
Det 40-procentiga uppdraget
som processledare innebär att
driva, följa upp och vidareutveckla
sjukhusets hälsofrämjande arbete.

Ivana Kolak, patienttransportörerna och Karin Egnell belönades av AT-läkarna

I år gick AT-kryckan – det pedagogiska
priset – till Karin Egnell, specialistläkare
på anestesi- och intensivvårdskliniken.
Karin fick det för sitt föredömliga bemötande och engagemang, och för att
hon alltid, oavsett tid på dygnet, uppmuntrat och stöttat AT-läkarna, funnit
lösningar, men aldrig sett problem.
Ytterligare en AT-krycka delades ut av
de AT-läkare som gör sin primärvårdsplacering. Denna gick till Ivana Kolak,
läkare på Kustens vårdcentral.
Palinpriset tilldelas en person eller
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Lika säkert som att AT-läkarna
varje år står för sjukhusets luciatåg, är det att de just på Lucia
delar ut sina priser AT-kryckan
och Palinpriset.

Ivana Kolak från Kustens vårdcentral, patienttransportörerna Paola Persson och Robert Jansson, samt
Karin Egnell från anestesi- och intensivvårdskliniken belönades av AT-läkarna vid årets luciafirande.

personalgrupp som på ett värdefullt sätt
underlättat för AT-läkare i den kliniska
vardagen. Mottagare i år blev patienttransportörerna, som genom trevliga
samtal ger patienterna en möjlighet att
tänka på något annat än bara sin sjuk-

dom och därmed hjälper dem att förflytta sig såväl i tanken som rent fysiskt.
Patienttransportörerna kan dessutom
hjälpa nya AT-läkare att hitta överallt på
sjukhuset.

Nya lokaler möjliggör
separerade patientflöden
I samband med att sjukhuset växer med nya vårdavdelningar och fler vårdplatser, ökar också behovet
av att skala upp ytorna för funktioner som t.ex. röntgenavdelningen. I dagarna sammanställs en s.k.
systemhandling för hur det är tänkt att lösas.
Den planerade nybyggnaden, sedd från sjukhusets stora parkeringsplats.

Receptionsdisk i de nya röntgenlokalerna.

Bilder: SWECO/AART ARCHITECTS

För att skapa större lokalyta för röntgenavdelningen föreslår
sjukhuset och Västfastigheter att sjukhuset byggs ut med en
ny huskropp söder om den nuvarande medicinmottagningen
/röntgenavdelningen. I den nya huskroppen kommer även
sjukhusadministrationen (HR-, ekonomi-, kansli- och ISutvecklingsavdelning) och den medicintekniska avdelningen att
inrymmas. Längst ned i byggnaden planeras för ett nytt bårhus.
En önskan i arbetet med de nya lokalerna har varit att i
högre grad kunna separera akuta patientflöden från patienterna
som kommer på ett planerat besök, så att de planerade patientbesöken inte trängs undan av de akuta. Därför planeras för
en speciell akutröntgensektion, mellan röntgenavdelningens
nuvarande lokaler och den nya, planerade byggnaden. Röntgenavdelningen kommer till stor del att förses med ny utrustning som är något mer platskrävande än den utrustning man
har i dagsläget, men den nya huskroppen dimensioneras enligt
förslaget med en bredd som gör att det ändå blir rymligt och en
bra miljö för såväl patienter som personal.
Lokaler som inger trygghet

Vad gäller utformningen av det nya bårhuset så har inte
bara funktionen, utan även gestaltningen, varit viktig. Bårhusets lokaler och visningsrum ska kännas välkomnande och
inge trygghet. Stor vikt kommer också att läggas vid planeringen av utemiljön i anslutning till dessa rum.
Den systemhandling – dvs. den samling ritningar och dokument som beskriver verksamheten, byggnaden, tekniska system och kostnadsberäkningar – kommer att färdigställas under december, för att sedan lämnas till politikerna i sjukhusets
styrelse, fastighetsnämnden samt regionen för beslut. Om poli-

Förslag på utformning av visningsrummet i det nya bårhuset.

tikerna fattar beslut om att genomföra nybyggnationen är den
förväntade projekterings- och byggtiden ca 3–4 år.

Gratifikanter firades med
middag och cyklar

Bakre raden från vänster: Carina Lundin, Helen Öhman, Carina
Sjökvist, Pia Fjälling, Ulrica Jonsson-Milusic, Anne-Lee Olofsson,
Birgitta Alverman.
Främre raden från vänster: Anna Nilsson, Björn Åhlén, Lehna Ferm.

Vid en middag på Dicksonska palatset i Göteborg firades
i slutet av november de medarbetare på Kungälvs sjukhus,
Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus som
varit anställda i Västra Götalandsregionen i 25 år.
Nytt för i år var att det fanns cyklar att välja på som
gratifikationsgåva – något som var populärt bland medarbetarna från Kungälvs sjukhus. Men så är vi ju också ett
hälsofrämjande sjukhus!
Anita Hellström
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