
 

 

 

 

 

 

 

 

Framtidens vårdavdelning – Östra sjukhuset Sahlgrenska 
universitetssjukhuset - Yvonne Hedegärd  

Då Yvonne Hedegärds presentation var mycket uppskattad från förra året, trots 

datastrul, var hon återigen med på RDK-dagarna 2016.  

 

Yvonne Hedegärd är projektledare tillika vårdenhetschef på en 

kolorektalkirurgisk vårdavdelning med ett alldeles speciellt uppdrag. 

Avdelningen är skapad i ett projekt som Sahlgrenska universitetssjukhuset 

startade för ett par år sedan. Detta då allt fler rapporter och analyser visade att 

om Sverige fortsätter att arbeta inom hälso- och sjukvården som man gör 

traditionellt så kommer inte samhällets resurser räcka till. Befolkningen i 

Sverige ökar, människor lever längre och i takt med det så ökar också antalet 

folksjukdomar. Rapporter säger att år 2015 kommer var 3:e person i Sverige 

arbeta inom vården för att täcka det lavinökade vårdbehovet. Detta tog ledningen 

för sjukhuset sikte på och skapade Framtidens vårdavdelning. Projektet har 3 

övergripande mål.  

 
1. Att öka den patientupplevda kvaliteten 

2. Vara kostnadseffektiva  

3. Fokusera på att vara en attraktiv arbetsplats 

Avdelningen skall finnas till för att ge sjukhuset en möjlighet att testa ny teknik, 

finna nya arbetssätt och metoder och utmana medarbetarna – man får på 

arbetsplatsen inte säga ” så har vi alltid gjort”. Gamla traditioner och kulturer 

måste ifrågasättas och utmanas. Fokus är på att arbeta smart och effektivt, och 

fokus är på att använda rätt kompetens på rätt plats.  

 

En av många påbörjade aktiviteter är förändring av rondrutin. Man har arbetet 

fram en bättre struktur och ett bättre teamarbete och på sätt hittat tid och 

engagemang hos medarbetarna. Som ett led i den förändrade rondrutinen har 

man även kunnat rensa och minska dokumentationen och som i sin tur lett till att 

journalen är mer överskådlig. Det har varit stort fokus på workshifting och nya 

personalkategorier har anställts i form av bland annat apotekare och patientvärd.  

Yvonne Hedegärd utmanar även publiken genom att ställa 2 frågor:  

 
- Vilka förändringar kan du se framöver  

- Hur kan du arbeta för att få till det på din arbetsplats 

Det var väldigt intressant att höra hur ett härligt energifyllt sorl steg genom 

lokalerna. Det var nästan så det var svårt att få tyst på publiken inför 

fortsättningen av presentationen.  



Publiken fick också höra att på avdelningen har man efter mätningar kunnat 

konstatera att det patientnära arbetet sker med 10-15 procent mer på avdelningen 

än med jämförande avdelning. Detta bara efter att varit igång ett år.  

Det kommer fortsätta med mer olika delmoment i form av olika sorters 

forskning då akademin, Göteborgs universitet och Chalmers är direkt kopplat till 

projektet.  

Yvonne Hedegärd rundar av med att visa statistik och DRG-kurvor och slutligen 

avslutar hon med sjukhusets värdegrund – Tillsammans för patienten, med 

patienten  

 

 

 

Sammanställt av Eva Elmqvist för RDK-styrelsen 

 

 

 


