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Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt.
Kvifor blei prosjektet starta?

Jfr. Helse Vest styresak 124/08 B; Vidareføring og styrking av kvalitetssatsinga i Helse Vest
2009-2013, er pasientfokus, og pasienttrygghet særskilte satsingsområder for
kvalitetsarbeidet. Helse Vest har vedtatt innført ”Sjekkliste Trygg Kirurgi” etter modell fra
WHO. Det er vitenskapelig vist at bruk har vist reduksjon i postoperativ mortalitet, og
morbiditet (Haynes, AB et al. N Engl J Med 2009; 360:491-499). ”Sjekkliste Trygg Kirurgi” er
nå innført i hele Helse Bergen. En studie fra prosjektet viser behov for forbedring av
informasjonsflyt mellom avdelinger (Haugen AS et al BMC Health Services Research 2010,
10:279). En større studie fra Nederland viser at bruk av sjekklister gjennom hele det
perioperative forløpet, gir signifikant reduksjon i postoperativ mortalitet og morbiditet (De
Vries EN et al N Engl J Med 2010;363:1928-37). Det er grunn til å tro at dette kan oppnås
også her ved en konsekvent bruk av lignende sjekklister for alle kirurgiske pasienter.

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

Målet med pilotprosjektet er derfor å utvikle og innføre sjekklister til bruk i syv definerte faser
i det hele det perioperative behandlingsforløpet til nevrokirurgiske pasienter. Erfaringar frå
pilotprosjektet vil være et viktig grunnlag for innføring og permanent bruk av sjekklister
gjennom behandlingsforløpet for alle kategorier kirurgiske pasienter.

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt
Bruk av sjekklister hos 20-30 pasientar. Registrere feil og manglar som sjekklistene
avdekker. Registrere compliance hos personell for hver av sjekklistene.
Metode: Miniaudit i avdelingane for kontroll av perioperative rutiner. Papirversjon av
sjekklistene, som fylles ut ved hvert sjekkpunkt i den perioperative behandlingskjeden.
De utfylte sjekklistene følger pasienten gjennom forløpet og samles inn av
prosjektsykepleier på post. Samtaler/ Intervju med involvert personell.
Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.)
Pilotprosjektet har som formål å forbedre behandlingsforløpet til nevrokirurgiske pasienter,
ved å bruke validerte sjekklister gjennom hele den perioperative behandlingsfasen.
Erfaringar frå prosjektet vil være grunnlag for implementering av slike sjekklister til alle
kirurgiske pasienter i Helse Bergen.

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

Generert kunnskap frå prosjektet kan overføres til hele Helse Vest
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