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Sedan tre veckor är personalen på barn- och ungdomsavdelning 11
utrustad med varsin ipad där de dokumenterar allt som gäller
patienterna. Det är de först i Sverige med.
Från penna och papper till läsplattor och digitala whiteboard har
omställningen gått ”förvånansvärt bra utan några större barnsjukdomar”.
– Den stora fördelen är att jag alltid har den senaste och rätta
patientinformationen med mig och kan svara direkt när det uppstår
frågor. Tidigare skrev vi på papper för att sedan gå till en dator och föra
över uppgifterna. Det hände ofta att jag blev stoppad av något annat på
vägen och då dröjde dokumentationen, säger Hilda Magnusson,
sjuksköterska och en av fem så kallade superanvändare.
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Sjuksköterskan Hilda Magnusson har numera en ipad med sig och skriver journal direkt
tillsammans med de patienter hon behandlar. Bakom henne syns avdelningschef Jenny Lundell
och verksamhetsutvecklaren Per-Olof Söderlund.

– Det händer att vi har patienter vi kollar var tredje timma och då
underlättar det att jag har en ipad i ﬁckan. Jag kan direkt se all
information även om jag precis börjat mitt jobbpass, säger Jonna
Kytömäki, barnsköterska.
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Jonna Kytömäki och Hilda Magnusson är nöjda med den digitala journal öringen. ”Euforin hos
oss har faktiskt smittat av sig på nästa avdelning som nu är igång”, säger Jonna Kytömäki.

På barn- och ungdomsavdelning 11 på Centrallasarettet vårdas barn och
ungdomar upp till 18 års ålder. Avdelningen var först ut med Nova, som
programmet heter, för tre veckor sedan och nu har även medicinklinikens
avdelning 3 kopplats på. I början av nästa år följer kirurgens avdelning 33
och onkologen avdelning 40. I mars ska det vara klart och det är på
avdelningarna den digitala journalföringen införs.
– Vi har förberett oss i ungefär sex månader med möten med de
inblandade varje vecka och på det lite hemläxa. Varje avdelning har också
gjort sina egna projekt i projektet och alla har sedan fått en utbildning på
tre veckor, säger Per-Olof Söderlund, verksamhetsutvecklare och
projektledare.
– Vi har fått tänka om lite hur vi jobbar. Vi planerar arbetet bättre och har
ett annat tänk. Vi vinner tid till patienterna för det går snabbare med
journalföringen, säger Jonna Kytömäki.
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Barn- och ungdomsavdelning 11 på Centrallasarettet i Växjö är örst med digital journal öring i
Sverige. Från vänster: Per-Olof Söderlund, Jenny Lundell, Hilda Magnusson och Jonna Kytömäki.

Per-Olof Söderlund hoppas att det blir så pass bra att det genomförs i hela
Region Kronoberg. Och han får medhåll av avdelningschefen Jenny
Lundell.
– Det här är jättespännande och vi ser redan att vi kommer närmare
patienterna när vi kan skriva en vårdplan tillsammans med barn och
föräldrar. Det leder till patienttrygghet, kortare vårdtider, snabbare
återhämtning och att föräldrarna blir mer delaktiga, säger Jenny Lundell.
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Medarbetarna på barn- och ungdomsavdelning 11 dokumenterar varje patient på en ipad och
kan snabbt lägga till örändringar.

På en stor whiteboard med touchfunktion läggs uppgifter om personal
och patienter in. Vem som jobbar och vem som behandlar vem. Vid
whiteboarden har man också möten och här skrivs behandlingar och
provtagningar in direkt så att alla kommer åt samma information.

– Vi kommer undan dubbeldokumentationen och det är häftigt att se att
förändringen gått så mycket smidigare än vi trott, säger Jenny Lundell.
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