De Fem Patientsikre Sygehuse præsenterer Læringsseminar 10, 15. november 2016 Hotel Kolding Comwell

Program
0830-0900

Ankomst og registrering

0900-0905

Velkomst v/ Vagn Bach, sygehusdirektør Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus

0905-0940

Resultater De Fem PSS, 5 min. v/ hvert hospital

0945-1045

How the practical application of improvement science contributes to deep clinician engagement and patient involvement.

Great care is discovered – not decided
Tom Downes, Consultant Physician and Geriatrician, Clinical Lead for Quality Improvement, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust

1045-1110

Praktisk orientering om resten af dagens program
Pause og netværk

1115-1245

Parallelle workshops med erfaringsudveksling
A

B

C

Forebyggelse af
hjertestop på hospitalet
- next step

Den tryksårsfrie patient
– deep dive

Samarbejde om reduktion
af skader
på tværs af sektorer

D

E

Antibiotic stewardship

Big Room

Frokostmøde for inviterede
med kick off for
PSS Lærings- og kvalitetsnetværk vedr.

1245-1345

Frokost

1345-1430

Postersession
For hovedparten af deltagerne
Se info bagest i programmet

Læring af alle dødsfald på hospitalet
Se info bagest i programmet

Frokostmøde for inviterede
med kick off for
PSS Lærings- og kvalitetsnetværk vedr.
Pneumonier – korrekt behandling og
forebyggelse af hospitalserhvervede
Se info bagest i programmet

1430-1445

Pause

1445-1545

Perioperativ optimering af akutte højrisiko abdominalkirurgiske patienter

1545-1600

Afslutning og kåring af bedste poster, v/ Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør, Nordsjællands Hospital

Line Toft Tengberg, læge PhD, Gastroenheden Hvidovre Hospital

Bonusinfo: der går tog nordpå og mod København (med omstigningsmulighed i Ringsted) kl. 1630
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Tema: Blive de bedste til at blive bedre
Programmet er rettet mod en bred målgruppe – dels deltagere, der har arbejdet med Patientsikkert Sygehus fra starten, dels deltagere der for nylig er gået i
gang med PSS samt andre, der interesserer sig for patientsikkerhedsarbejdet.

Key note

Key note

Tom Downes is a Fellow of the Institute for Healthcare Improvement. His main interest is
the transformative redesign of complex healthcare systems to achieve exceptional levels
of performance. Tom completed medical traning at GUY´s Hospital gaining consultant
appointment to Sheffield Teaching Hospitals. He completed his MBA in Nottingham
University and MPH at Harvard University. He is Honorey Professor at Sheffield Hallam
University. Tom teaches industrial process design and organizational structure to achieve
continous improvement. Tom now focuses on translation of improvement science into
healthcare to achieve deep clinician engagement and develop improvement capability.
Twitter: @sheffirlddoc

Line Toft Tengberg. Læge og PhD. 35 år. Forfatter til afhandlingen:”Perioperative treatment of patients undergoing acute high-risk
abdominal surgery”. Hovedinteresser: Klinisk implementering og tværfagligt samarbejde, samt den kritisk syge patient. Endvidere
håndteringen af den sårbare, ældre kirurgiske patient. Line Toft Tengberg er under uddannelse til mave-tarm kirurg.
Parallelle workshops

A:
Forebyggelse
af hjertestop
på hospitalet
- next step

Forebyggelse af hjertestop er en væsentlig indsats til at nedbringe mortaliteten på hospitalet, og det er muligt at forebygge en
del hjertestop på hospitalerne – eksempelvis har man på flere afdelinger på Sygehus Lillebælt haft flere måneder uden uventede
hjertestop. På Hospitalsenheden Horsens har man forsøgt at opnå samme gode resultater, som på de andre patientsikre sygehuse,
og man har derfor iværksat et omfattende hjertestopprogram
Workshoppens formål er at dele erfaringer med forskellige tilgange til at forebygge uventede hjertestop – herunder også
erfaringer på brug af den nationale database DANARREST.
Form: der vil være korte oplæg med erfaringer og udveksling af erfaringer blandt deltagerne.
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Workshoppen faciliteres af Søren Schouboe Larsen, projektleder og Improvement Advisor, Regionshospitalet Horsens, Region
Midt
Målgruppe: Ledere og klinikere med interesse for hjertestopområdet.
B:
Den
tryksårsfrie
patient –
deep dive

Tryksår er en alvorlig skade, der kan have afgørende betydning for patienten, under indlæggelse og efter udskrivelse. Forebyggelse
af tryksår var en af pakkerne i PSS. Hvor langt er vi kommet med forebyggelsen? Hvor ligger udfordringerne fremadrettet – hvilke
indsatser kalder de på og hvordan fastholder vi de opnåede resultater?
Kommunerne har i arbejdet med ”I sikre hænder” også fokuseret på tryksår og skabt gode resultater - til gavn for patienten før,
under og efter indlæggelse.
Workshoppens udgangspunkt er både sygehus og kommune, hvor vi ser på indsatser og resultater, der er iværksat med det sigte
at forebygge tryksår. Workshoppen har til hensigt at vi i de to sektorer lærer af hinanden og styrker samarbejdet til gavn for
patienten.
Form: korte oplæg, deling af resultater og dialog om hvordan vi konkret kommer videre med styrkelse og fastholdelse af indsatsen
i eget område og på tværs af sektor og dermed komme tættere på målet om ”den tryksårfrie patient”.
Workshoppen faciliteters af Dorte Mayann Hansen, projektleder og forbedringskonsulent, Region Nordjylland i samarbejde med
Bente Møller Jensen, leder af plejecentre i Thisted kommune og Charlotte Vester, risikomanager fra sygehuset i Thisted
Målgruppe: Klinikere og ledere – som vil bidrage med og få nye ideer til sikring af den tryksårfrie patient – også i overgange.

C:
Samarbejde
om reduktion
af skader på
tværs af
sektorer

Patientsikkert Sygehus omhandlede mange pakker, der var relevante for indlagte patienter. Målet var reducere skade under
indlæggelse.
I kommunerne har man i projektet ”I sikre hænder” arbejdet med pakker, der handler om Tryksår, Medicin, Fald og Infektion.
Hør om kommunernes læring i programmet og eksempler på hvordan der kan arbejdes med læring på tværs af sektorer lokalt for
at øge samarbejdet om reduktion af skader – særligt vedrørende tryksår og medicin.
Form: I workshoppen arbejder deltagerne med udveksling af erfaringer og ideer på tværs af sygehuse og kommune – der begge
har arbejdet med de samme kvalitetsforbedringsmetoder.
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Workshoppen faciliteres af Maria Staun, kvalitetskonsulent og Improvement Advisor, Sygehus Lillebælt, Region Syddanmark
Målgruppe: Ledere, klinikere - der ønsker at få ideer til samarbejdet med reduktion af skader i overgange.
D:
Antibiotic
stewardship

På workshoppen præsenteres en Antibiotikapakke. Formålet med pakken er, at optimere det kliniske behandlingsresultat og
samtidig minimere utilsigtede konsekvenser af antibiotikabehandling, herunder at begrænse resistensudviklingen.
Korrekt ordination, tidstro dispensering, rettidig overgang til peroral behandling, korrekt information af patienten under
indlæggelse og ved udskrivelse, korrekt og rettidig information om behandling til egen læge i epikrise – er elementer til en effektiv
behandling med antibiotika.
Form: Der gives erfaringer på processer og resultat fra et hospital og en region. Workshoppen lægger op til vidensdeling fra alle
deltagere og giver muligheder for at lægge planer for arbejde fremover på eget hospital.
Oplæg ved Dorthe Vilstrup Tomsen, Kvalitets- og Udviklingschef, Nordsjællands Hospital
Workshoppen faciliteres af Signe Kristensen, konsulent og akademisk medarbejder, Kvalitetsafdelingen, Nordsjællands Hospital.
Målgruppe: Ledere, klinikere

E:
Big Room

I denne workshop faciliterer Tom Downes anvendelse af principperne i Big Room i
Ledelse af forbedringsarbejde. Tom Downes har erfaring med denne arbejdsform fra
sit arbejde i Sheffield, som han præsenterer i oplægget i plenum.
Skabelonen viser princippet i Big Room og Tom Downes vil lede en Big Room in action.
Form: Interaktivt
Sprog: Engelsk
Der er begrænset deltagerantal. Fordeling af pladser sker mellem De Fem sygehuse.
Workshoppen faciliteres af Inge Ulriksen, kvalitetskonsulent og Improvement Advisor
NOH og Christian von Plessen, Centerchef, Center for Kvalitet
Målgruppe: alle
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Frokostmøder med kick off for to PSS Lærings- og kvalitetsnetværk:
Formål: Skabe national læring på indenfor områderne Læring af alle dødsfald på hospitaler og Pneumonier – hurtig udredning, korrekt behandling og
forebyggelse af hospitalserhvervede.
Der afholdes to paralle frokostmøder for deltagere med egne erfaringer på de to områder. Deltagerne har forud for frokostmødet fået tilsendt temaer til
fremlæggelse og diskussion på frokostmødet som udgangspunkt for den gensidige drøftelse af læring og opstart af PSS Lærings- og kvalitetsnetværk på de 2
områder.
12.45-14.30

Frokostmøde: Læring af alle dødsfald på hospitalet
Nogle patienter dør mens de er indlagt på hospitalet. Nogen gange er det ventet og det patienten ønsker. Andre gange er det
ikke ventet og ikke det patienten ønsker.
Hvad kan vi lære ved at lave mortalitetsanalyse på patienter, der dør på sygehuset? Kan man øge kvaliteten ved både ventede
og uventede hjertestop? Kan vi få øje på helt andre ting i arbejdsgangene i pleje og behandling, som kan forbedres? Vi ved det
ikke systematisk for vores egne patienter.
Der er lavet flere studier – både i Danmark og i udlandet og vi har i samarbejdet mellem De5 patientsikre sygehuse også hørt
om Mayo Clinic’s Mortality Review System. Nu er ambitionen at oprette vores eget system til læring af dødsfald.
På frokostmødet deltager i forvejen inviterede teams, der inden læringsseminaret har gjort sig erfaringer med
mortalitetsanalyse. På mødet skal der udveksles erfaringer og gives de første resultater fra hospitaler, hvor man har
gennemgået en tilfældig population af indlagte døde på hospital. Hvilken læring har det givet mht forebyggelse, hvilken læring
har metoden givet? Hvilke anbefalinger kan der gives til læring på landets hospitaler?
Målet med frokostmødet er også at opbygge en aftalt model for systematisk review på tværs af hospitaler og aftale rammerne
for et PSS Lærings- og kvalitetsnetværk med systematisk formidling af læring fx hver anden måned via Webex.
Frokostmødet faciliteres af Sygehus Lillebælt, Region Syddanmark v/ Maria Staun, kvalitetskonsulent og Improvement Advisor
og Anne Vedel Lauridsen, datakonsulent.
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Målgruppe: Ledere, klinikere, som er inviteret til deltagelse i mødet
12.30-14.30

Frokostmøde: Pneumonier – hurtig udredning, korrekt behandling og forebyggelse af hospitalserhvervede
Patienter indlagt med eller i risiko for at udvikle pneumoni under indlæggelsen udgør en stor population på alle hospitaler. En
forbedret indsats til hurtig udredning, korrekt behandling og forebyggelse har derfor et stort impact for en stor patientgruppe.
Mange grundlidelser medfører risiko for udvikling af pneumoni - en risiko som øges, når patienten har brug for behandling på
vores mange stamafdelinger. Flere af vores sygehuse arbejder allerede med forskellige aspekter af peumoni og vi vil derfor
forene kræfterne til en fælles indsats på dette vigtige område.
På frokostmødet deltager i forvejen inviterede teams, der inden læringsseminaret har gjort sig erfaringer med forskellige
indsatser indenfor pneumoniområdet – både ift. hurtig diagnostik og behandling og forskellige aspekter af systematisk
forebyggelse af hospitalserhvervede pneumonier.
På mødet udveksles erfaringer og opnåede resultater indtil nu - Hvad findes af viden på området? Hvordan fanges de
nødvendige data til forbedringsarbejdet? Hvilke eksperter kan vi lære af og hvilke anbefalinger kan formidles til fortsat læring?
Frokostmødet afsluttes med en plan for det videre samarbejde konkretiseret i et PSS Lærings- og kvalitetsnetværk med
systematisk gensidig formidlig af læring fx via Webex hver 2. måned med det formål, at blive de bedste til at


forebygge hospitalserhvervede pneumonier



behandle patienter med pneumoni korrekt

Frokostmødet faciliteres af Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse, Region Sjælland v/ Sygehusdirektør Vagn Bach m. fl.
Målgruppe: ledere, klinikere, som er inviteret til at deltage i mødet
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1345-1430

"Poster battle"
Formål:
På Patientsikkert Sygehus har vi vanen tro poster-session med det formål at sikre videndeling og "high-lights" af gode erfaringer
og resultater. På dette års seminar har vi på baggrund af feedback fra foregående år ændret konceptet, således at vi
imødekommer ønsket om, at alle får mulighed for at høre de bedste af de bedste præsentere deres resultater.
Hvert hospital indhenter abstracts, udfyldt med brug af template fra International Forum on Quality and Safety, og vælger en,
der præsenteres som poster på Læringsseminaret.
De 5 posters, der har vundet poster-battle på eget hospital, deltager i en fælles De Fem PSS poster-battle (1 fra hvert hospital) i
plenum.
Hver af De Fem PSS hospitaler tildeles:


7 min til præsentation



3 min. til spørgsmål fra salen



2 min skiftetid

Alle deltagere på posterworkshoppen får ved indgangen til workshoppen uddelt en stemmeseddel til brug for afstemningen.
Stemmeseddel indeholder oplysning om titel på de fem posters. Stemmeseddel afleveres ved afslutning af postersessionen.
Offentliggørelsen af vinder sker ved afslutning af Læringsseminaret.
Den bedste poster bliver præmieret med 5000 kr, doneret af De Fem patientsikre sygehuse, til deltagelse i International Forum
on Quality and Safety 2017 i London.

Øvrige indsendte abstracts:
Alle der har indsendt abstracts anbefales at medbringe deres posters til ophængning i salen for postersessionen. Der bliver ikke
mulighed for præsentation af eget arbejde så det er særlig vigtigt, at poster indeholder oplysninger om kontaktoplysninger.
Ver. 5_14.09.2016
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