Kl. 9:10

Kl. 9:15

Ankomst til kapacitetskonference.
Afdelingernes flowansvarlige
sørger for at data om indlæggelser
og udskrivninger tastes (til
oversigtstavlen). Evt. ventetid kan
bruges på at drøfte udfordringer
med indlæggelser og udskrivelser
med andre afdelinger mhp. at lægge
konkrete planer for patienterne.

På baggrund af oversigtstavlen gennemgår afdelingernes
flowansvarlige kort afdelingens kapacitet. Hvis en afdeling har
overbelægning beskriver den flowansvarlige kort planen for at matche
indlæggelser og udskrivninger.
Den flowansvarlige beskriver herefter kort, hvordan det gik med
gårsdagens planer (fx ”fire ud af fem patienter blev udskrevet som
forudsagt inden kl 14”), hvad der gik godt, hvad der ikke gjorde og
hvorfor.
Efter kapacitetskonferencen fortsætter man evt. kommunikation om
konkrete patientforløb, der involverer flere afdelinger.

Ca. kl. 8:45-9:00
På tavlemødet gennemgår
afdelingens flowansvarlige og
dagholdet alle patienter for at sikre,
at de patienter, der er planlagt
udskrevet, kan udskrives.
Se ’Drejebog for tavlemøder’.

Ca. kl. 9:30 -14:30
Den flowansvarlige sørger for
afvikling af planen i egen afdeling,
så der ikke opstår forsinkelser for
patienterne.

DØGN FLOW

De ansvarlige, for at planen kan
gennemføres, orienteres om
forventningerne til deres indsats.
Hvis der opstår forhindringer for at
planen kan gennemføres, følges
retningslinjerne for optrapning
af situationen fx ved kontakt til
afdelingsledelsen.

Ca. kl. 16:00 - 8:30
De flowansvarlige på hhv. aften- og
natholdet følger op på planerne
for aftenens og morgendagens
udskrivelser for at sikre, at der ikke
opstår forsinkelser for patienterne.
Aften- og natholdet identificerer
yderligere mulige udskrivelser.
Patienter, der forventes udskrevet,
vurderes klinisk for at sikre, at
den forventede kliniske tilstand er
acceptabel.
Oversigten over udskrivelser revideres
om nødvendigt.

Ca. kl. 15:00 - 16:00
Den flowansvarlige overleverer plan for
udskrivelser i aftenvagten og i morgen
til aftenholdet, så det sikres, at planerne
videreføres.

Ca. kl. 14:30
Inden afslutning af dagvagten gennemgår den
flowansvarlige kort dagens udskrivelsesliste med
dagholdet for at sikre, at planerne holder for
patienter, der skal udskrives i aftenvagten og i
morgen.
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