Evaluering1 av første samling i EU-prosjektet for trygg kirurgi
16. oktober 2013, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen
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Hva ønsker du mer av på neste samling?
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Temperaturmålemetoder. Er målemetoderne dokumentert gode nok til å gi korrekt temperatur?
Gode ideer og praktisk gjennomføring av sjekklisten – kanskje spesielt ‘sign in’ delen
Nyttige enkle verktøyer
Mailadresser til ressurspersoner med god erfaring
Bruk av preoperative sjekklister
Vi vil bidra mer selv
Hvordan motivere for å bruke sjekklisten – tavlemøter og presentasjon av registreringer?
Diskusjon rundt implementering

Basert på 24 respondenter










Viktig med fakta, da dette er første samling for noen av deltakerne
Litt mer pausetid. Fikk ikke tid til å drøfte reaksjoner med andre ved bordet
Revisjon i forhold til bruk av sjekklisten
Tid til å diskutere med de andre team
Gruppearbeid, aktivisering
Mer praktisk visning av selve innlegging av målinger i Extranet på skjermen
Gruppearbeid, nyttig læring
Hvordan få til ledelsesforankring?

Hva ønsker du mindre av på neste samling?



Mindre engelsk terminologi hos foredragsholdene
Utfordringer ved brukk av sjekklisten ved større kirurgiske inngrep

Har du ideer og ønsker til temaer som bør inkluderes på samling 2 og 3?











En av kirurgene snakket om betydningen av godt teamarbeid og hva dette har å si for gjennomføring av trygg
kirurgi. Hva motivere kirurgene til å gjennomføre trygg kirurgi?
Forankring av ansvar/stillinger, ulike sykehus arbeider med trygg kirurgi
Store/små sykehus/ulike tekniske løsning, råd mm.
Undring over hvorfor hver HF må lage sitt eget skjema og sjekkiste i Dips
Implementering ved dagkirurgi. Både Martina Hansens Hospital og Diakonhjemmet Sykehus har modifisert
sjekklisten. Dette er et viktig tiltak for å få den implementert blant kirurgene
Mer om involvering av sengepostene
Fokus på teambuilding og teamtrening
Utveksle arbeidserfaring
Hva er den idelle sjekkliste? Ulike punkter
Ikke nødvendigvis at det trengs gruppearbeid, da det er gode muligheter til å komme med innspil underveis

