Förbättringsarbeten i Enköping 2015
1. På vilket sätt har registerdata använts för verksamhetsutveckling och lokalt
förbättringsarbete?
Ge en beskrivning, med konkreta exempel, över hur registerdata har använts
för kliniskt förbättringsarbete, lärande och verksamhetsutveckling.
-

-

-

Registerdata används av sjukhusledningen i arbetet för att förbättra vården på lasarettet. Ett
exempel på detta är att vi genom information på vårdavdelningarna har ökat andelen
strokepatienter som läggs in direkt på strokeenhet/IVA.
Ledningen har också ett pågående arbete med syfte att förbättra vårdkedjan och undersöka
möjligheten att bedriva mer hemrehabilitering, där grunden bland annat har varit
Riksstrokedata.
Även i lasarettets årsrapport används data från Riksstroke, bland annat medelvårdtider.
Tidigare år så har bland annat ett förbättringsarbete skett avseende antalet patienter som får
antikoagulantia efter stroke, i detta arbete användes Riksstrokedata.

2. Vilka resultat av registerbaserat förbättringsarbete har uppnåtts på lokal,
regional och nationell nivå?
Vad i vården har blivit bättre?
-

Andelen patienter som läggs in direkt på strokeenhet/IVA har förbättrats de senaste åren
efter en tidigare svacka.

3. Hur har de patientrapporterade måtten använts för att förbättra vården
(uppgifter från Riksstrokes 3-månaders och 1-års uppföljning)?
-

-

-

Många patienter uppger att de inte tycker att de har fått tillräckligt med information under
vårdtiden. Detta är något som vi ständigt försöker förbättra genom informationssamtal
under vårdtiden och informationsmapp som delas ut under vårdtiden. När jag som
administratör upptäcker i 3-månadersuppföljningen att någon patient uppger att de inte fått
informationssamtal med läkare tar jag kontakt med vår strokesjuksköterska som då har
möjlighet att kalla patienten till strokesjuksköterskemottagningen för att ge information,
med tanken att bättre sent än aldrig.
Data från både akutskede och uppföljning redovisas på både vår strokeenhet och vår
rehabavdelning med möjlighet till efterföljande diskussioner och reflexioner om vad som har
varit bra och vad vi kan förbättra.
I 3-månadersuppföljningen ser man att andelen patienter som uppger att de är nöjda eller
mycket nöjda med information om stroke har ökat från 2013 till 2014, ett resultat som vi
givetvis hoppas ska fortsätta att förbättras.

