‘(…) står og skal lave
noget (…) så vælter det
ind med forskellige
faggrupper som skal
have fat i patienten (…)
hvis der skal ske mange
ting, så skal det hele ske
samtidigt’
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Baggrund

‘ville have været rart, hvis der var
lidt klare linjer for, hvornår tingene
skulle gøres sådan cirka ik, og
hvorfor nogle hensyn skal jeg
måske tage for andre og omvendt
ik’.

En kvalitativ analyse identificerede
udfordringerne i det tværfaglige samarbejde i
hoftefrakturenheden, Ortopædkirurgisk Afdeling. I 2017 blev
der iværksat et projekt med fokus på det tværfaglige
samarbejde som via kvalitative interviews og workshop
afdækkende en manglende tværfaglig konsensus om
arbejdsgangene vedrørende patienternes mobilisering. Ud fra
dette blev der udarbejdet og igangsat interventioner.
Projektets formål:
 At undersøge om en optimering af organisering og
planlægning af patientens mobilisering inden indtagelse
af mad, væske og medicin om morgenen kan forbedre det
tværfaglige samarbejde.

‘Man er i gang med at tage
patienten ud, så får man at
vide, at de faktisk ikke har fået
smertestillende endnu, og
tilbage i sengen igen…’


Accelererede operationsforløb

Som begrebsramme benytter undersøgelsen teorien om relationel
koordinering (Gittell, 2000), en valideret metode til at måle
graden af kommunikation og relationer i tværfagligt samarbejde
kendetegnet ved stort tidspres, gensidig afhængighed og en høj
grad af uforudsigelighed.
Dataindsamlingen består af spørgeskemaer,
fokusgruppeinterviews og feltobservationer i afsnittet før og
efter interventionsperioden
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En tværfaglig guide til faggruppernes arbejdsgange om
morgenen
Tidligere mødetid for fysio- og ergoterapeuter i afsnittet
Fast portør tilgængelig mellem 08.00-09.00
En tavle til den tværfaglige planlægningen af
patientmobiliseringen om morgenen
En guide til afsnittets kl. 9-samling
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Generere viden om, hvordan relationel koordinering samspiller
med accelererede operationsforløb og indvirker på det
tværfaglige samarbejde
At identificere teknikker til at optimere det tværfaglige
samarbejde
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