KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT
KVALITETSUTVIKLINGSMIDLAR i 2010.
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest
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Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt.
Kvifor blei prosjektet starta?

Stavanger Universitetssykehus har startet opp med fedmekirurgi. Som en del av pasient
oppfølginga
etter det operative inngrepet, ringer en sykepleier frå sengeposten hjem til pasientene 6-8
uker etter at pasienten er utskrevet for å høre hvordan det går. Vi ønsker å forbedre denne
tjenesten, ved å videreutvikle den eksisterende guide for telefonsamtaler som foreligger i
dag.
Hovedmålsetningen med dette prosjektet er å utvikle et system hvor data fra disse
samtalene kan føre til en betre behandling og oppfølging av denne pasientgruppen. Et
annet mål er å stimulere til økt fagutviklings og forskningsinteresse blant sykepleierne i
avdelinga.

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

Målet med dette arbeidet er å forbedre oppfølgingen av denne pasientgruppen. Ved å
registrere, oppsummere og evaluere kan vi innhente opplysningar om eventuelle
forbedringsområder ved tilbudet, og forbedre dette.
1. Forbedre spørreskjema/samtaleguide
2. Etablere et regisreringssystem
3. Invitere sykepleierne i avdelinga med i denne prosessen
4. Sørge for en systematisk rapportering av resultater frå de innsamlede dataene til
helsearbeiderne i avdelinga, og til systemet elles, slik at forbedringsarbeidet stimuleres.

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast ?
Vi håper å kunne utvikle en meir systematisk datasamling som kan brukes til meir forsking
på denne pasientgruppen. Registreringsdata fra samtaler 6 og 12 måneder etter det
operative inngrepet ønsker vi også en betre registrering av i tillegg til at disse samtale
guidene også er modne for revidering og forbedring.

Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.)
Hovedmålsetningen med dette prosjektet er å utvikle et system hvor data fra disse
samtalene kan føre til en betre behandling og oppfølging av denne pasientgruppen. Et
annet mål er å stimulere til økt fagutviklings og forskningsinteresse blant sykepleierne i
avdelinga.

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

Vi mener at dette er et viktig kvalitetsforbedringstiltak for en stadig økende pasientgruppe
ved SUS.Selve metoden mener vi har overføringsverdi til omtrent alle typer
pasientbehandling, ettersom.det handler om å implementere brukermedvirkning i
behandlingstjenestene. Det er bare pasienten som kan fortelle oss om erfaringar frå ”den
andre siden” av et behandlingsopplegg, og beskrive sin nåsituasjon. Ved å etterspørre og
registrere denne kunnskapen, har vi mulighet til å foreta viktige justeringar.
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