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Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt
I forbindelse med nytt dagkirurgisk senter, etablering av anestesipoliklinikk og bruk av pasienthotell
arbeider Kirurgisk klinikk med å strømlinjeforme behandlingskjeden for kirurgiske pasienter på Førde
Sentralsjukehus. Målet med omleggingen er å gi pasientene bedre service og samtidig bli mer
effektive.
Både dagkirurgi og tung kirurgi ved FSS finner sted på sentral operasjonsstue og ingen av stuene er
dedikert til dagkirurgi. Det er derfor avgjørende at operasjonsvirksomheten blir godt organsisert.
Helse Førde ønsker å etablere et prosjekt som skal analysere logistikk, arbeidsmåter og faglig kvalitet
på virksomheten innenfor operasjonsslusen. Det opprettes prosjektgrupper innen de ulike kirurgiske
fagområdene. For å sikre erfaringsoverføring og kunnskapsdeling skal også disse gruppene knyttes
sammen i et nettverk.
Formål med prosjektet / forbetringsmål
- Å sikre god faglig kvalitet og effektiv logistikk i alle faser av behandlingskjeden fra pasient klargjøres
til operasjon på sengepost / dagkirurgisk senter til pasienten overføres sengepost eller skrives ut fra
dagkirurgisk senter
- Å sikre effektiv utnyttelse av arealer til forberedelse, operasjonsstuer, oppvåkning og intensiv
- Å sikre effektiv bruk av personellressurser
- Å sikre at arbeidsmåter, rutiner og prosedyrer og bruk av personell er tilpasset inngrepets art
Metodisk tilnærming / evaluering av effekt
Prosjektgruppene skal
- Kartlegge og identifisere flaskehalser i behandlingskjeda fra pasienten klargjøres til operasjon på
sengepost /dagkirurgisk senter til pasienten overføres sengepost eller skrives ut fra dagkirurgisk
senter (aktivitet, bruk av personell og arbeidsmetoder, tidsbruk, rutiner og prosedyrer).
- Foreslå tiltak som kan føre til en kvalitativ god behandlingslinje for operasjonspasienter innenfor
operasjonsslusen og en effektiv bruk av personell, arealer og utstyr. Prosjektgruppen skal spesielt ta
hensyn til at dagkirurgi og tung kirurgi skjer på de samme operasjonsstuene og ivaretas av samme
personell.
- Foreslå indikatorar som kontinuerlig kan måles (monitorerast) og således dokumentere at tiltakene
fører til ønsket resultat.
- Sørge for å overvåke at vedtatte tiltak blir iverksatt og implementert.
Overføringsverdi / Overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
For å lette endringsarbeidet, sikre spredning av forbedringskunnskap og resultat av
endringsprosjektet vil vi benytte nettverksmetode der prosjektdeltakerne i de pågående prosjekt
møtes med jevne mellomrom. Dette er en effektiv arbeidsmåte og som gjør at behovet for

prosjektstøtte kan bli minimal. Dette vil vere viktig når forbedringsarbeidet skal ivaretas av ledere i
linjen.
Dette prosjektet skal også legge til rette for erfaringsoverføring mellom alle operasjonsenheter i alle
avdelinger i Helse Førde.

