KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT
KVALITETSUTVIKLINGSMIDLAR i 2012
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest
Prosjektnamn
Helhetlig forløp for pasienter med KOLS
Prosjekteigar (helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet)
Lungeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus
Prosjektleiar (kontaktperson)
Birger N. Lærum, overlege, PhD, Lungeavdelingen
Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt
Kvifor blei prosjektet starta?
Hovedmål med prosjektet:
1. Utarbeide strukturert pasientforløp for KOLS i tråd med
samhandlingsreformen
2. Forbedre kvalitet i utredning, behandling og håndtering av KOLS-pasienter
3. Koordinere et forbedret palliativt behandlingstilbud for KOLS-pasienter i
terminalfasen
I forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen er det et stort behov for
tverrfaglig samhandling og forbedret håndtering av KOLS-pasienter, en gruppe som er
økende i antall og morbiditet. KOLS er en svært variabel sykdom, men som i alvorlige
former krever hyppige sykehusinnleggelser, avansert behandling, men i sluttfasen
betydelig innsats for å oppnå palliasjon. Til tross for internasjonalt anerkjente
behandlingsråd (GOLD guidelines), ser det ut til at optimal håndtering og behandling
kun lykkes hos ca 50% av pasientene (foreløpige tall frå Nasjonalt register for KOLS).
Tilgjengelig informasjon om parametere som gir råd om prognose og behandlingsnivå
er sprikende eller mangelfull. Prosjektet vil også undersøke følgende parametere:
1. Pasienttilfredshet
2. Liggetid
3. Endring i tid til re-innleggelse
Mål for prosjektet
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?
 Betre kvalitet i KOLS-behandling
 Meir strømlinjeformet forløp for pasientene, særlig innenfor sjukehus
 Inklusjon av undersøkelser som gir betre råd om behandlingsnivå og prognose
 Forbedre palliasjon ved sluttfase-KOLS
Metodisk tilnærming / evaluering av effekt
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast?
Tverfaglig gruppe inkl pasientrepresentant er sammensatt for å utarbeide et helhetlig
KOLS-forløp. Skisse for forløpet er utarbeidet. Kontakt er knyttet med internasjonalt
nettverk for KOLS-forløp, bl.a med miljø i Leuven, Belgia (Kris VanHaecht).

Hittil har kun 4 prosjektdager vært mulig å sette av pga travel klinisk høst, frå medio
november er det allokert ca 20% tid til prosjektet. Noe av midlene søkes overført til
2013, for praktisk implementering og evt ifm internasjonalt samarbeide.
Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.)
Forløpet utarbeides av helsepersonell som sjølv jobber daglig med pasientgruppen og
av pasient (-er) med KOLS. KOLS-forløpet blir grunnlaget for en sjekkliste som følger
pasientene gjennom sykehuset og til poliklinikk samt eksterne samarbeidspartnere.
Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb
Internundervisning, foredrag for samarbeidspartnere, presentasjon på konferanser og
nasjonal, evt internasjonal publikasjon
Oppstarttidspunkt (planlagt)
Vår 2013

Sluttidspunkt (planlagt)
Jul 2013
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