KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT
KVALITETSUTVIKLINGSMIDLAR i 2012
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest

Prosjektnamn

Betre vaksinasjonsdekning mot sesonginfluensa 2012-2013
- Implementering av kvalitetsforbedringstiltak i Helse Bergen.

Prosjekteigar (helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet)
Helse Bergen, FoU-avdelingen, Seksjon for pasientsikkerhet

Prosjektleiar (kontaktperson)
Ingrid Smith

Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt
Det er god dokumentasjon på at helsepersonell smitter pasienter med influensa og at
vaksinasjon av helsepersonell verner pasienter mot å få sesonginfluensa og dermed hindrer
alvorlege komplikasjoner. Influensavaksinasjon av helsepersonell er også med på å redusere
sjukefråværet i influensasesongen.
Helse Bergen har i mange år hatt som policy at helsearbeidere skal få tilbud om gratis vaksine
ved sine respektive avdelinger. Allikevel, har Helse Bergen det siste året kun 15%
vaksinedekning på ansatte før influensasesongstart.
Ved hjelp av kommunikasjonsstrategi, ville vi fronte kunnskap om influensavaksinasjon overfor
helsepersonell for å få opp vaksinasjonsdekningen blant helsearbeidere i Helse Bergen

Mål for prosjektet

Hovedmålet for prosjektet er å oppnå 50% vaksinasjonsdekning mot sesonginfluensa hos
helsepersonell med pasientkontakt ved somatiske avdelinger.
Delmålene er 1) å ta i bruk forskjellige kommunikasjonsmidler for å nå ut med informasjon til
de ansatte om viktigheten av årlig influensavaksinasjon for på den måten å bidra til en positiv
kulturutvikling mtp. vaksinasjonsdekning og 2) å sammenfatte kommunikasjonsstrategien i ein
kvalitetsforbedringsmodell som kan nyttast ved andre helseforetak i regionen.

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt
Vi har gjort flg.:

1. Utarbeidet informasjon til nivå 2 leder og avdelingssykepleiere som skal virker motiverende
og bidra til at intervensjonen ikke oppleves som negativ i enhetene. De er blitt forespurt om å
oppnevne vaksinatører på hvert skift.
2. I samarbeid med Seksjon for læring og kompetanse, FoU-avdelingen har vi utarbeidet et
nano-elæringskurs.
3. I samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i Helse Bergen har vi utarbeidet informasjon
om sesonginfluensa vaksinasjon som jevnlig skal legges ut på intranettet, der vi også oppfordrer
til nettdebatt.
4. Vi har fått laget plakater av nøkkelpersonell ved foretaket, som skal henges opp i hovedsak
der ansatte ferdes. Plakatene skal virke som «reminders», dvs. minne de ansatte på å vaksinere
seg.

5. Vi har bestilt publikumsbrosyre som skal gis til pasientar og pårørande, med informasjon om
sesonginfluensa vaksinasjon.
Vi planlegger flg. målinger
1. Ved hjelp av Helse Vest sitt web-baserte registreringssystem Webport skal vi måle
vaksinasjonsdekningen ved alle somatiske avdelinger i Helse Bergen. Vi vil også innhente
forbrukstall på vaksiner basert på vaksineleveranser fra sykehusapoteket til avdelingene. Vi skal
så sammenligne vaksinasjonsdekningen og forbrukstallene for 2011-2012 og 2012-2013.
2. Ved hjelp av personalregistreringsverktøyet Agresso/minGAT vil vi måle sjukefråværet og
sammenligne sjukefråværet i 2011-2012 og 2012-2013.

Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.)

Resultatene vil vi bruke i det videre arbeidet med å auke vaksinasjonsdekningen i helseforetaket,
bl.a ved å rapportere tallene tilbake til avdelingene.

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

Vi vil måle effekten av årets kommunikasjonsstrategi ved å sammenligne vaksinasjonsdekningen
og forbrukstall av vaksiner i sesongene 2011-2012 og 2012-2013. Resultatene vil bli presentert
på neste års kvalitetskonferanse i Helse Vest.
Vi vil sammenfatte kommunikasjonsstrategien i ein kvalitetsforbedringsmodell som kan nyttast
ved andre helseforetak i regionen.

Oppstarttidspunkt (planlagt)
01.09.2012

Sluttidspunkt (planlagt)
01.09.2013
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