Risk för MRSA?

Öka korrekt odling hos patienter med risk för MRSA
Vi nådde målet att korrekt
odla >80 % av patienterna med
risk för MRSA.

Bakgrund

MIVA/HIA är en stor enhet med
högt patientflöde, under ett år vårdas
ca 3000 patienter på enheten. Detta
kräver en hög medvetenhet om aktuella
riktlinjer kring anmälningspliktiga resistenta
bakterier, ARB.

Syfte

• ”Fånga Passet”, ett digitalt
verktyg för att följa patient
säkerhet, arbetsmiljö 		
och vårdtyngd, används på
enheten. Teamet som
arbetat svarar på frågor vid
passets slut. Där lades en
fråga till: ”Är patienter med
risk för ARB odlade?”.
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• Ny journalmall infördes under hösten. Den
aktiveras då patienten skrivs in, där man bockar i 			
checkbox för tagna odlingar.

Öka följsamheten till att korrekt odla patienter med risk
för MRSA vid ankomst till MIVA/HIA

Mål

Uppnå 80 % korrekt odlade patienter innan 2019 års slut.

Genomförande

Vi har arbetat för att tydliggöra och involvera medarbetare i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Vi har
ett engagerat förbättringsteam inom hygien, som deltar
i flera kvalitetsarbeten. Då enheten fick tre processjuksköterskor involverades även de.

Resultat

En markant ökning av korrekt odlade riskpatienter, vi
följer resultaten månadsvis. Vi nådde målet >80% korrekt odlade riskpatienter.

• Vi har anordnat utbildningsdagar med olika
fokusom råden, bland annat kring basala
hygienrutiner, ARB.
• ”Tavlan” infördes i april. En whiteboardtavla med av
stämningspunkter som används dagligen för att strukturera arbetet under passet. Avstämning görs där 			
”smittspårning” utförts.

Projektdeltagare
Personalen på MIVA/HIA, Södersjukhuset
Kontakt
maria.isaksson@sll.se
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Framgångsfaktorer

Att stor del av personalen är involverade i kvalitetsarbetet är en förutsättning. Vi har systematiskt arbetat med
förbättringsverktyg och därefter valt de åtgärder vi bedömer har störst effekt.

FoUUi på Sös
Forskning, utveckling, utbildning och
innovation (FoUUi) ger sjukhuset en
nytänkande och uppdaterad vård av
högsta kvalitet.

