
 
 

Samarbete mellan SIR och Karolinska NIVA  



Coach-utbildning via QRC 
 QRC (Kvalitetsregistercentrum Stockholm) bjöd in 

våren 2013 
 Samarbete mellan Nationellt kvalitetsregister och en 

eller flera verksamheter 
 Stimulera till att Kvalitetsregister ska vara del i 

förbättringsarbete 
 Vår klinik registrar i flera nationella register 
 Valde att samarbeta med SIR 

http://qrcstockholm.se/index.php
http://qrcstockholm.se/index.php


Coach-utbildning 
 Certifierad utbildning från Dartmouth Institute, USA 
 Webb-utbildning 4 live-sessions 
 3 dagars utbildning på plats i USA 
 Många olika coaching-metoder och verktyg 
 Bygger på att hjälpa organisationen till varaktig 

förändring 
 Coachen aktiv initialt och  

backar undan under projektets  
gång 
 



Vår verksamhet 
Patienter 
I behov av neurointensivvård 
500 vårdtillfällen/år 
6,5 dagar i medelvårdtid 
Mortalitet 5% 
55%män 45% kvinnor 
Vuxna patienter ,  
           medelålder 55 år 
Diagnoser: vaskulära (40%), 
trauma (20%), tumörer (20%), 
postoperativ intensivvård (25%) 
 
 
 

VAP 
7,33/10 000 ventilatortimmar 
2012 
 
8,74 år 2011 
 
9,74 år 2010 
 
Arbetar  med VAP-bundles 
sedan 2002 
Sedan 2005 följer vi samma 
som hela Karolinska 

Personal 
Neurokirurger 
Anestesiologer 
Sjuksköterskor 
Undersköterskor 
 
Vb sjukgymnast 
Vb infektionsläkare 
Vb radiolog 
 



David, anestesiolog 

Daniel, anestesiolog 

Bomme, Neurokirurg 
Anna, coach 

Lena, undersköterska 

Birgitta, chefsjuksköterska 

Lena, sjuksköterska 

Helene, undersköterska 

Anna, sjuksköterska 

Johanna, sjuksköterska 

Ingela, undersköterska 



Infektionsstatistik 
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Förbättringsarbete 
 Syfte att minska andelen VAP, ej definierat hur mycket 

eller till när 
 

 Arbetar inom två fokusområden 
 Diagnossättning 
 Prevention 

 
 Regelbundna möten 

 V a tisdag 13,45 
 



Detta har vi åstadkommit 
 Noggrann analys av 5P 
 Noggrant diskuterat diagnossättning 
 Analyserat när första rtg pulm tas (75% inom 12h) 
 Påbörjat diskussion om förbättringsidéer ang VAP-

bundles 
 Arbetar med att sätta specifika mål 

 
 

(n) Med VAP (n) Utan VAP (n) 
Totalt 174 48 (27,6%) 126 (72,4%) 
Trauma 40 15 (37,5%) 25 (62,5%) 
Blödningar 59 16 (27,1%) 43 (72,9%) 
Annat 75 17 (22,7%) 58 (77,3%) 



Följsamhet till VAP-bundle 



Lärdomar och reflektioner 
 Bra med noggrann analys av bakgrunden/fakta 
 Till god hjälp med mötesstruktur/disciplin 
Viktigt hur nya medlemmar inkluderas i 

teamet 
 Förväntningarna inför detta arbete och min 

förändrade roll i coaching-kursen har påverkat 
arbetet 

Givande samarbete med SIR och QRC 
 



Nästa steg 
 Massor med förbättringsåtgärder, små och stora 
 Reaktivera arbetet med VAP-bundle 
 Utbildning på studiedagar 
 Ökat fokus 
 Mäta små förbättringsåtgärder 
 Kommer att fortsätta arbeta aktivt med detta 

under 2014 
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