Handleplan / opfølgning i forhold til arbejdet i de 5 spor 2013
Emne + tiltag

Tidshorisont

Ansvarlig

Spor 1
Etablering af akutambulatorium i Kirurgisk Afdeling

1. juni 2013

Kirurgisk Afdeling og
Akutafdelingen

Revidering af retningslinjen for visitation

Inden sommerferien

Akutafdelingen og Strategi og
Plan

Spor 2
A. Revision af e-Dok dokument i forhold til overbelægning

Inden sommerferien

Den nedsatte arbejdsgruppe

B. Patientkategorier fra Medicinsk Afdeling som med fordel kan
placeres i andre specialer permanent eller ad hoc.

Inden sommerferien

Afdelingsledelserne i
Urologisk Afdeling og
Medicinsk Afdeling

3. kvartal 2013

Afdelingsledelsen Onkologisk
Afdeling og Ida Götke

Efter sommerferien

Ida Götke

Urologisk Afdeling overtager permanent blodtransfusionspatienterne
og ad hoc pyelonefrit fra Medicinsk Afdeling
Der er en udfordring med, at patienter behandlet onkologisk i
Aarhus ikke informeres om de videre muligheder, herunder Hospice,
og tilknyttes en stamafdeling lokalt, forinden de hjemsendes,
C. Værdien af middagskonferencen – skal de fortsat afholdes

Emne + tiltag

Tidshorisont

Ansvarlig

Middagskonferencen er et dynamisk værktøj, som fortsat skal
udvikles og kvalificeres. Her tænkes bl.a. på gøre den mere
faktabaseret.
D. Talentudvikling i Ledelse: Kan vi med fordel inddrage noget
herfra i det videre arbejde?

I løbet af 2013

Afdelingsledelserne i
Akutafdelingen og Medicinsk
Afdeling

I løbet af 2013

Sengeafdelingerne i HEV

F. Hvordan kan vi bedre udnytte kapaciteten i ASA i forhold til
OP-patienterne?

I løbet af medio/ultimo 2013

Afdelingsledelserne i
Akutafdelingen og
Ortopædkirurgisk Afdeling

G. Hvordan sikrer vi, at Akutafdelingen og stamafdelingerne i
fællesskab skaber merværdi i patientforløbene - i
overgangen fra ASA. I første omgang kigges der på
overgangen fra ASA til Medicinsk Afdeling.

Inden sommerferien

Afdelingsledelserne i
Akutafdelingen og Medicinsk
Afdeling

Inden sommerferien

Sengeafdelingerne i HEV

Der er arbejdes videre med ”scorekortet” og ”nyt syn på tilsyn”
E. Data i forhold til indlæggelser og udskrivninger i: MSA, ASA,
M2 og O
Kan udskrivninger planlægges bedre fordelt ud over døgnet?

Den medicinske beredskabsvagt møder fremadrettet 07.30 i ASA.
H. Arbejde med at få patienterne hentet på rette tid
Vi skal blive bedre til at planlægge bestillingerne af transporterne.

I.

Arbejde med i højere grad at planlægge udskrivningerne
dagen før

I løbet af 2013

Sengeafdelingerne i HEV

Inden sommerferien

Afdelingsledelsen i
Akutafdelingen

I løbet af 2013

Ida Götke

I løbet af 2013

Sengeafdelingerne i HEV

Inden sommerferien

Afdelingsledelsen i KBA

Blive bedre til at planlægge udskrivningerne tidligere – herunder
informere kommunen/hjemmeplejen.

J. Barrierer i forhold til at allokere speciallæger tidligt om
morgenen ned til ASA for at udskrive patienterne
Akutafdelingen henstiller på et afdelingsledermøde til, at
stamafdelingernes læger skal være i ASA senest kl. 09.00.
K. Mødestruktur
Kigge hvordan møderne er placeret på dagen. Kan de med fordel
placeres på andre tidspunkter – og kan deltagerkredsen minimeres?
L. ”Det rigtige personale er til stede på de rigtige tidspunkter”.
Kan fremmødeprofilerne med fordel justeres.
M. Forskelle på matriklerne i forhold til antallet af rekvisitioner i
KBA-regi
Der arbejdes på at få placeret 2 morgenrunder, hvor der hentes
blodprøver.
KBA bringer op på et afdelingsledelsesmøde kulturforskellen på
”livsvigtige og ikke-livsvigtige prøver” i mellem matriklerne.

I løbet af 2013-2014

Afdelingslederkredsen

I løbet af 2013

Afdelingslederkredsen

N. Højere grad af sammensmeltning mellem ”dagtid” og
”vagttid”
Vi skal væk fra ”vagt-mode” kl. 15. Arbejde hen i mod DNVGødstrup.

O. Helligdage
Hvordan kan vi undgå at oparbejde pukler i helligdage og
ferieperioder?

Spor 3
Sporet er aktuelt sat på standby

Spor 4
Skabe mulighed for at praksis-/vagtlægen kan komme i kontakt
med og henvise til kommunen døgnet rundt

I løbet af 2013

Klyngestyregruppen

Skabe mulighed for et straks-tilbud i kommunen, så hurtig
udskrivning døgnet rundt bliver en mulighed

I løbet af 2013

Klyngestyregruppen

Håndtering af udfordringen ift. folk med misbrug, der indlægges på
grund af mangel på alternative muligheder

I løbet af 2013

Faglig Følgegruppe

Spor 5
Konvertering af stationær operationsaktivitet til DKE
Det undersøges, om der er yderligere muligheder for at konvertere
til dagkirurgisk setup mhp at høste provenu til at imødegå
overbelægningsudfordringen

I løbet af 2013

OP-driftsråd

