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Hovedbudskaber:
1.   Pati enter der skal opereres faster oft e betydeligt mere end de krævede seks ti mer. Det er ubehageligt, giver 

problemer for fx diabeti kere og reducerer modstandskraft en hos svagelige pati enter.
2.   Redukti on af fasteti den omfatt er mange aspekter af koordinati onen ved planlægning af operati oner. Fasteti d er 

derfor et velegnet eff ektmål for opti mering af pati entf orløb på tværs af afdelinger.
3.   Et igangværende projekt på Nykøbing Falster Sygehus viser, hvordan elektroniske overblikstavler kan synliggøre 

fasteti den i koordinati onen mellem de involverede afdelinger.

På Nykøbing Falster Sygehus har alle afdelinger elektroniske overblikstavler, udviklet af Imati s, med kliniske og logisti ske oplysninger om 
pati enterne. Ved overførsel af pati enter ti l operati on bruges disse overblikstavler ti l koordinati on af, hvornår pati enterne er klargjort 
ti l operati on. I april 2015 blev tavlerne konfi gureret ti l at vise informati on om hvornår operati onspati enter, akutt e såvel som elekti ve, 
har påbegyndt faste, og en tæller der viser, hvor længe de har fastet. Parallelt med denne øgede daglige synliggørelse af fasteti den 
opgøres den gennemsnitlige fasteti d med mellemrum og diskuteres på afdelingsniveau som eff ektmål i en løbende indsats for at 
opti mere koordinati onen og planlægningen af operati oner. Udover det umiddelbare formål, at nedbringe fasteti d udover de krævede 
seks ti mer, har projektet det bredere formål at opbygge en kompetence lokalt på hospitalets afdelinger i at arbejde eff ektdrevet med 
opti mering af arbejdsgange.

I indlægget præsenteres den eff ektdrevne opti meringsproces, projektet har fulgt i form af eff ektspecifi kati on eft erfulgt af iterati oner 
af eff ektrealisering og eff ektmåling. Eff ektrealiseringen har dels bestået i konfi gureringen af de elektroniske overblikstavler med 
informati on om fasteti der, dels i implementering af arbejdsgange for registrering af fasteti der og endelig i at skabe fælles ønske, 
indsats og ejerskab på afdelingerne om at nedbringe fasteti derne. Lokal kompetence i at gennemføre sådanne processer er 
afgørende for at kunne arbejde systemati sk med opti mering af arbejdsgange og konfi gurerbare informati onssystemer. Eff ektmålinger 
foretages i juni og september. Resultaterne af disse eff ektmålinger vil blive præsenteret i indlægget. Superbrugernes erfaringer 
med eff ektdrevet opti mering og deres interventi oner for at realisere eff ekterne vil blive diskuteret. Endelig vil indlægget give nogle 
overvejelser om at bruge lokale eff ektdrevne opti meringsprocesser i andre IT-systemer, herunder den forestående implementering af 
sundhedsplatf ormen, Epic.
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