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Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt
Behandlingsteamet i Bergen har samlet behandlingsdata fra pasienter med leppe-kjeveganespalte (LKG) fra 1968. Dette består av diagnose, evaluering av resultat ved 6 og 15 år
av logoped, ØNH-lege. Kjeveortoped og plastikkirurg.
Formål med prosjektet / forbetringsmål
Styrke behandlingstilbudet til LKG-pasienter (viser til styringsdokumentet 2008 HelseBergen) ved å:
• Evaluere kvaliteten på behandlingen for spalteteamet i Bergen. I den forbindelse ser vi
behov for å etablere et fast samhandlings forum mellom de parter som bidrar i
diagnostisering, behandling og oppfølging av pasientgruppen. (Plastikkirurger,
kjeveortoped/spesialtannleger, ØNH-leger, logopeder, pediatere og genetikere).
•

•

•

Være bakgrunnstudie for nasjonalt kvalitetsregister innen LKG behandling.
Innsamlet data i Bergensteamet (konf bakgrunn) brukes som en ”pilot-studie” for det
nasjonale LKG-registeret som skal etableres i Norge og være lokalistert til Helse
Bergen.
Forbedre samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten. Utvikle det tverrfaglige regionale
nettverket innen behandling av denne pasientgruppen ved å utvikle og forbedre
standardisert dokumentasjon i behandlingskjeden for involverte faggrupper og
interesseorganisasjoner. (Kommunehelsetjenesten, Helseforetak, private legekontorer,
helsestasjoner, fødeavdelinger, tannleger, logopeder og pasientforening). Utarbeide en
nettverksoversikt – oversikt over kontaktpersoner til bruk for både helsearbeidere og
brukere. Nettverket skal sikre erfaringsutveksling og kvalitetssikring, fremme
fagutvikling og gjøre det mulig med samarbeid og utvikling av opplæringstilbud. Dette
bidrar til kunnskapsoverføring mellom de forskjellige nivå i helsetjenesten og andre
involverte instanser.
Oppdatere og forbedre informasjonsmateriell herunder brosjyrer og formidling av
informasjon via internett – helsenett, samt avholde faglige kurs.
Videreutvikle felles behandlingsforløp mellom de to behandlings-teamene som
har delt landsfunksjon for behandling av barn født med LKG. Dette vil være en
styrke og stor kvalitetsforbedring både for pasientgruppen, avdelingene og andre
involverte instanser.

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt
Samme behandlingsmetode ved samme tidspunkt og longitudinell registrering av
resultat etter standardiserte kriterier ved 6 og 15 år. Tverrfaglig registrering av
behandlingsresultat fra logoped, ØNH-lege, kjeveortoped og plastikkirurg.
Overføringsverdi/overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
For å lette endringsarbeidet og spre ny kunnskap, er det viktig å bygge nettverk der
prosjektdeltakerne møtes med jevne mellomrom. God dokumentasjon i behandlingen er
nødvendig for å opprettholde et godt organisert behandlingstilbud med stabilitet og
kontinuitet. Sluttresultatet av behandlingen til LKG-pasienter, ser en ikke før barnet er
utvokst, 18-20 år etter påbegynt behandling. Dette gjør at en er svært avhengig av et godt
system for dokumentasjon av behandlingen.
En er helt avhengig av å vite hvilken misdannelse som ligger til grunn, operasjonsmetode
og eventuelle komplikasjoner for å kunne vurdere resultat og gjøre eventuelle endringer i
behandlingsrutiner.
• Spalteteamet i Bergen har gjennomført systematisk, standardisert innsamling av
dokumentasjon i forbindelse med behandling av LKG pasienter. En del av denne
dokumentasjonen er bearbeidet og presentert på LKG konferanser. Editor i Journal of
Craniofacial Surgery ba spalteteamet i Bergen om å lage en artikkel om våre
langtidsresultat. Arbeidet er nå akseptert og har tittel : ”Interdisciplinary Evaluation
of 30 Consecutive UCLP Patients at Age 6, 15 and 25 Years”. ”Key word: Cleft lip
and palate (CLP), consecutive unilateral cases, standardized treatment,
interdisciplinary evaluation, fowllow -up study, long-term results, registrationes at
age 6,15 and 25 years.”
• Vi ønsker å bruke de erfaringer vi har høstet, for å evaluere langtidsresultatene av
andre typer LKG-spalter. På den måten kan resultatene av våre erfaringer være til
nytte i forbindelse med etablering av et Nasjonalt register for LKG behandling i
Norge. Erfaringer og resultat kan også være av interesse for team i andre land som
behandler pasienter med LKG.
• Systematisk standardisert innsamling av dokumentasjon kan benyttes for
resultatoppfølging og læring.
• I ”Faglig gjennomgang av tilbudet til pasienter med leppe-/kjeve-/ganespalte,
herunder velocardiofacialt syndrom”, fra Sosial- og helsedirektoratet i 2007: kommer
det frem at manglende dokumentasjon på hva som er best egnede
behandlingsprogram for denne pasientgruppen, er en stor utfordring.
• Mange faggrupper er involvert og det nødvendiggjør en klar og entydig
dokumentasjon som samtidig skal være lett og praktisk å gjennomføre i den kliniske
hverdag. Erfaringene vil bli systematisert, og dermed anvendbare for begge
spalteteamene.
• Erfaring fra arbeidet med å standardisere behandlingsforløpt for denne
pasientgruppen, vil være av interesse og ha overføringsverdi både til andre
helseforetak og til kommunene i landet.

