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Vidarklinikens sjukhus
Sjukhuset erbjuder kvalificerad somatisk vård och
rehabilitering. Vidarkliniken tar främst emot patienter med
stressrelaterad psykisk ohälsa, långvariga omfattande
smärttillstånd, svåra somatiska och kroniska invärtes sjukdomar
samt cancer i alla stadier inklusive palliativ vård i ett tidigt
skede. Våra legitimerade läkare och sjuksköterskor är utbildade
både inom konventionell medicin och antroposofisk läkekonst.

Förbättringsområde – för lång hanteringstid av remisser
Patienter som söker rehabilitering på Vidarklinikens sjukhus behöver remiss av en läkare. Denna remiss bedöms av ansvarig
sjuksköterska och läkare på Vidarkliniken. Vi konstaterade att tiden mellan remissens registrering fram till att patienten får
besked var för lång. Vi fick ett uppdrag från ledningsgruppen att förkorta remisshanteringstiden. Vi får drygt 100 remisser per
månad.

Erfarenheter och slutsatser
Ledningen gav oss mandat att genomföra beslut angående vårt förbättringsområde. Det visade sig vara svårt att få med övriga
medarbetare.
Tvärprofessionell arbetsgrupp och lagom antal deltagare var en förutsättning.
Ökade medvetenhet medförde sänkt remisshandläggningstid. Vi insåg nyttan med mätningar inom små förbättringsområden och
fick tilltro till att vi kan identifiera och lösa problem själva.
Genom systematiskt förbättringsarbete synliggörs  problemen och 
förändringar sker på ett konstruktivt arbetssätt. Viljan att hitta nya 
förbättringsområden har stärkts.

Hur går vi vidare med kontinuerligt förbättringsarbete?
Ett nytt system för remissbedömningar har införts och ska utvärderas. Vi
kommer att fortsätta till slutmålet är nått, att 80 % av remisserna är
besvarade inom 3 dagar. Vi har sett att det finns möjlighet till förbättringar
på hela sjukhuset. Spridning av arbetsätt till andra medarbetare genom att
visualisera mätningar. Plan för fortsatt arbete, mentorer, nya grupper till
utbildning.

Mål: Snabbare, säkrare remisshantering med patientfokus.
Delmål: Halverad remisshanteringstid.

Vad har vi gjort och hur har vi arbetat?
Kartlagt orsaker till problem genom processkarta, fiskbensdiagram och 
baslinjemätning.
Vi såg att mottagna remisser ofta var ofullständiga (ca 20 %) inför bedömning
enligt våra krav och det bestämdes att remisser som inte var kompletta
skickas tillbaka med följebrev till remittenten (Ändring 1, se diagram). Det
visades sig också att kontinuiteten vid remissbedömningen brast. Ett möte
med alla ansvariga för remisshanteringen på Vidarkliniken; sjuksköterskor,
läkare, inskrivningens personal och verksamhetschefen, resulterade i ett nytt
arbetssätt för bedömningar. Det innebar att ett rullande schema för
ansvariga sjuksköterskor och läkare upprättades (Ändring 2, se diagram).
Detta ska provas under 5 veckor och sedan utvärderas.

Resultat
Ändring 1 ledde till att remisshanteringstiden (tiden från mottagen remiss till 
beslut) har minskat från 10,4 till 8,1 dagar. Preliminära data visar en tydlig 
effekt av Ändring 2 med handläggningstider under 3 dagar. 
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