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Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt.

Helseforetakene har ansvar for å kvalitetssikre at data fra infeksjonsovervåking blir brukt til å forbedre og
evaluere klinisk praksis i enheter som rapporterer til NOIS - systemet. (Styringsdokumentet 2010 – Helse
Stavanger) Det registreres betydelige mengder data for å overvåke forekomsten av postoperative
sårinfeksjoner, men det mangler metode for tilbakeføring og anvendelse av disse i klinikken

Mål for prosjektet

Målet med prosjektet er å etablere rutiner for å tilbakeføre data fra overvåking av postoperative
sårinfeksjoner NOIS (insidens) til klinikken og etablere rutiner for anvendelse av resultatene i
kvalitetsforbedringsarbeidet

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt

Demings sirkel
P – prosessforbedring som verktøy
D – gjennomføre planlagte oppgaver – se liste
C – Evaluere om dataene er anvendbare i det praktiske kvalitetsforbedringsarbeidet og om
prosessforbedring er anvendbart i kvalitetsforbedringsarbeidet innen smittevern
A – Korrigere og standardisere
- Kartlegge ulike metoder for tilbakeføring og bruk av registrerte data ved hospitering og
litteraturgjennomgang
- Hospitering ved sykehus som har rutiner for tilbakeføring og klinisk bruk av data
- Tilegnelse av kunnskap om prosessforbedring
- Utarbeide standardiserte prosessforløp og målemetode
- Utvikle rutiner for tilbakeføring av data
- Arrangere seminar for å øke kompetansen om postoperative sårinfeksjoner og bruk av data fra
infeksjonsregistrering
- Innføre rutinen ved ortopedisk kirurgisk seksjon ved å tilbakeføre data fra infeksjonsregistrering etter
protesekirurgi og tilsvarende ved føde/barsel seksjon for å tilbakeføre av data etter
infeksjonsregistrering etter sectio
Evaluere om rutinen for tilbakeføring av data har hatt noe betydning for den kliniske praksis
Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.)
Metoden for tilbakeføring av data er planlagt å tas i bruk ved alle kirurgiske enheter hvor det foreligger
data fra infeksjonsregistrering.

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen

Presenter prosjektet og resultatet av dette i fagfora i regionen, slik at andre foretak i Helse Vest RHF kan
dra nytte av at det utvikles rutiner for tilbakeføring av data fra infeksjonsregistrering. Prosjektet vil ha en
positiv effekt ved at det rettes søkelys på sykehusinfeksjoner og registrering av disse i sykehuset
Prøve ut prosessforbedring som metode for å oppnå kvalitetsforbedring innen smittevern.
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