KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT
KVALITETSUTVIKLINGSMIDLAR i 2010.

Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest

Prosjektnamn
Arbeidstittel:
Forbedre flyt og oppfølging av kvinner behandlet for underlivskreft
Prosjekteigar (Helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet)
Helse-Bergen, Kvinneklinikken, Gynekologisk avdeling, Klinikkdiretør
Prosjektleiar (kontaktperson)
Ingjerd Buestad, avdelingssykepleier Seksjon for gynekologisk kreft
Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt.
Kvifor blei prosjektet starta?

•

Tidligere forsking (Sekse et al., 2009; Veronesi et al., 1999; Hodgkinson et al., 2007)
og avdelingen sine egne erfaringer bl.a. med undervisnings- og veiledningsgrupper til
kvinner som har vært gjennom underlivskreft, viser at kvinnene etterspør bedre og
mer helhetlig informasjon og oppfølging.

•

Oppstart av laparoskopisk operasjon ved underlivskreft, ved bruk av Da Vinci
robot. Dette medfører redusert liggetid og dermed større utfordringer for å kunne
ivareta behovet for informasjon og oppfølging under og etter sykehusoppholdet.

Mål for prosjektet

Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?

•
•
•
•

Utarbeide en plan for informasjon og oppfølging gjennom hele pasientforløpet
Effektive og ivaretakende pasientforløp for kvinner behandlet for underlivskreft
Implementere aktiviteter knyttet til planen
Utarbeide informasjonsmateriell

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt

Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast ?

Før oppstart:
Behovet for en plan for informasjon og helhetlig oppfølging av kvinner behandlet for
underlivskreft er dokumentert.

Etter gjennomføring av prosjektet:
• Pasienttilfredshetsundersøkelse
• Forløpsmåling av pasientflyt
Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.)
•

Gjennomføre informasjon, oppfølging og flyt etter planen

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb

Den helhetlige tilnærmingen til pasientoppfølging kan ha stor overføringsverdi for alle
avdelinger i Helse- Bergen. Den kompetansen som blir opparbeidet på vår avdeling
gjennom dette prosjektet, vil vi gjerne dele med andre. I tillegg vil skriftleg informasjon
være tilgjengelig for andre enheter på internett.

Oppstarttidspunkt (planlagt)

Sluttidspunkt (planlagt)

Utarbeidelese av Prosjektdiretiv: 01.09.10.
Prosjektgruppens arbeid: primo oktober
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