KORT OMTALE AV REGIONALE PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT
MIDLAR FRÅ KVALITETSSATSINGA.
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest

Prosjektnamn
Pasientforløp ØNH cancerpasienter
Prosjekteigar (Helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet)
Helse-Bergen/Øre-nese-halsavdeling/onkologi
Prosjektleiar (kontaktperson)
Dr. med/Overlege Stein Lybak
Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt.
Kvifor blei prosjektet starta?

Alle pasienter i Helse Vest regionen med kreft i ØNH området skal behandles ved
Haukeland Universitetssykehus. Dette er en regional oppgave som er nedfelt i nasjonale
retningslinjer.
Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med kreft er et resurskrevende arbeid
som krever stor grad av presisjon i gjennomføring og betinger samarbeid både innenfor eget
sykehus og mellom de ulike sykehus i regionen. Det er derfor hensiktsmessig å utarbeide
gode rutiner for et slikt samarbeid.

Mål for prosjektet
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?

Planen for Prosjektet vil resultere i en skriftlig instruks som er felles for hele helseregion vest
og som beskriver hvordan utredning, behandling og oppfølging skal foregå for denne
pasientgruppen.
For pasientene håper vi at dette medfører en øket sikkerhet for rask, enhetlig og riktig
behandling.
Vi håper de ulike avdelinger vil merke at pasientflyten blir sikrere, raskere samt at
behandlingen blir mindre ressurskrevende.

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast ?
Metodisk tilnærming: Vi vil se på pasientflyten i de andre helseforetakene i Norge om det er
ideer der som kan overføres og brukes i vårt prosjekt. Vi planlegger å arrangere møter for å
lage gode skriftlige arbeidsrutiner samt arbeide med å få på plass nødvendige avtaler med
andre avdelinger som deltar i utredningen og behandlingen av ØNH kreftpasienter.
Evaluering av effekt: Evaluering av prosjektet vil i hovedsak synliggjøres ved kortere liggetid

ved utredning, færre dobbeltbesøk ved onkologisk fellesmøte og mindre utredningstid for
pasientene. Dette kan måles med eksisterende rapporter innenfor EPJ (DIPS). Videre vil
dokumentene som lages i prosjektet være mulige å evaluere nytten av i ettertid.

Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.)
Vi planlegger å bruke de rutiner som utarbeides ved dette arbeidet i den kliniske
hverdag direkte.

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

Dette er et sammarbeidsprosjekt som innvolverer hele regionen har det stor verdi for alle
som jobber med denne pasientgruppen og vil være av stor nytte for pasientene. Resultatet
vil gi pasientene en trygghet for en enhetlig, rask og riktig utredning og tilgang til behandling

Oppstarttidspunkt (planlagt)

Sluttidspunkt (planlagt)
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