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Avslutningsträff!

Ledningen för PO Graviditet och förlossning har fastställt målbild och vårdfilosofi 2017 

Målbild  

PO Graviditet och förlossning 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 
Vi tar ansvar för våra patienter, uppgifter 

och varandra. Vi säger ifrån om vi anser att 

något är fel 

   
Vi möter våra patienter och varandra 

med omtanke och respekt. Vi utgår 

från varje patients unika behov 

                                        
Vi arbetar tillsammans över gränser för att ge 

bästa möjliga vård. Vi uppskattar varandras 

insats och ber om hjälp när det behövs 

 

 

Kontinuitet i 
vårdkedjan 

 

Varför: 
Patientsäkert 

Personcentrerad vård 
Ökad trygghet för gravida/födande 

och nybliven familj 
 
 

 
 

God arbetsmiljö(arbeta 

med helhet, rotation) 

 
 

 
Varför: 

• Vi-känsla/ förståelse och 
samarbete 

• Ökad kompetens 
• Säkerställa rätt kompetens 
• Bättre hälsa, ökad möjlighet 

till återhämtning 
• Hållbart yrkesliv 

 
 
 
 

 

God arbetsmiljö 

 

Varför: 
Gott teamarbete 

Kontinuerlig kompetensutveckling 
Tydlig kompetensmodell 

Värnar god hälsa och ett hållbart 
yrkesliv 

            
Närvaro under 

aktiv förlossning 
– kontinuerligt stöd 

 

Varför: 
Bättre förlossningsupplevelse 

Ökad trygghet 
Färre onödiga interventioner 

 
 

 

Aldrig separera 
mor och barn 

 

Varför: 
Tryggare föräldrar 

Bättre hälsa för barnet 
Initierar tidig amning 

 

Trygg hela vägen 

Kontinuitet och 

delaktighet för den 

gravida/födande och 

nyblivna familjen 

 

PATIENTEN FÖRST 

 Vårdfilosofi 

”ALDRIG SEPARERA MOR OCH BARN”

Vår resa startade hösten 2018…

Man arbetar efter ”förbättringstrappan” – Maria kommer  

ge exempel från sitt kärnteam!

Slutsatser från kartläggning
• Verksamheten har ett tydligt mål 

om att inte separera mor och 

barn.

• Det saknas en definition om vad 

separation är.

• Det saknas information om i 

vilken utsträckning separation 

sker vid sectio och suturering på 

op mm.

• Verksamheten samarbetar med 

andra verksamheter 

(operation/anestesin/postop/neon

atalen) - saknas en tydlig 

kommunikation mellan dessa.

Små förändringar för vissa, större för andra…

Nya på sin arbetsplats

Nytt arbetssätt

Okunskap kring separation
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Vår taktik….

Arbeta tvärprofessionellt

Testa förändringar i liten skala först

Små steg i taget

Sprida kunskap

Vi ville sätta ”separation” på kartan

Enkät i 4 veckor på samtliga födslar

Skulle man kunna mäta 

”separation” på samma 

sätt som blödningar och 

bristningar?

Exempel på resultat – svar från mammornas enkät   

Resultatet ledde till ett gemensamt PM….

Nya filtar köptes 

in för optimal 

värmevård!

Nu testkör vi PM:et….

• Elektiva sectio

• Därefter utvärderar vi

• Ny testperiod?

Sedan implementera!

Har ni några frågor?
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Tack!

Har du frågor eller funderingar, maila gärna:

Josefin.boijsen-linde@sll.se


