KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT
TILDELT SÅKORNMIDLAR 2009
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest.
Prosjektnamn:
Bedre pårørendearbeid
HF/avdeling/eining ansvarleg for prosjekt
Helse Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus, Psykiatrisk divisjon, Familiepoliklinikken
v/Gruppepoliklinikken og Kompetansegruppen for pårørendearbeid
Kontaktperson/prosjektleiar
Anvor Lothe og Åse Sviland
Bakgrunn for prosjektet/hovedpunkt
Psykiatrisk divisjon har over tid vært opptatt av folkeopplysning av psykiske lidelser, og
fokus på å gi informasjon til pasient og pårørende om behandling. Siden 1997 har
psykiatrisk divisjon drevet kunnskapsbaserte flerfamiliegrupper for pasienter med
psykoselidelser og deres familier. Psykiatrisk divisjon har fokus på holdninger til pasienter
og pårørende gjennom opplæringsprogram. Undervisning om dette er inkludert i
introduksjonskurs både for nyansatte, ekstravakter og helgevakter.
Ved psykiatrisk divisjon er det en kompetansegruppe for pårørendearbeid som består både av
ansatte og pårørende representanter. Gruppen arbeider for å undervise og inspirere alle
ansatte til å ha fokus på dette tema. I forbindelse med at Helsedirektoratet har gitt ut
veilederen, ønsket vi å ha et kvalitetsforbedringsprosjekt.
.
Formål med prosjektet / forbetringsmål
Formålet er å utvikle kvaliteten på hvordan vi ansatte forholder oss til pårørende. Målet er at
pårørende skal bli sett og hørt og gis muligheter til medvirkning i behandlingen.
Konkret mål for prosjektet: Hos 90 % av pasientene skal pårørende være kontaktet.
Metodisk tilnærming / evaluering av effekt
Gjennombruddsprosjekt er en modell for forbedring som familiepoliklinikken har erfaring
med.
Gjennombruddsprosjektet gir:
- effektive verktøy for å endre den kliniske hverdag
- godt innblikk i kontinuerlig forbedring
- økt interesse for kvalitetsoppfølging
- bedre helsetjenester

Prosjektet skal gjennomføres ved fire enheter, en akuttpost, en langtidspost, et DPS og en
poliklinikk.
Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen.
Prosjektgruppen vil dele sin erfaring og hjelpe andre interesserte til å utvikle bedre rutiner i
forhold til pårørendearbeid. Vi kan gi tilbud om undervisning og veiledning og vi kan
eventuelt skrive en artikkel.

Stavanger, 26. august 2009
Anvor Lothe
aloton@sus.no
95494052/51515231

Åse Sviland
aasvvs@sus.no
91356706/51515654

