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

Prosjektnamn

Forebygging UVI – samhandlingsprosjekt mellom sjukehus og sjukeheim
Prosjekteigar (helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet)
Helse Førde/ Viseadm.dir /Fagavdelinga v/Fagdirektør
Prosjektleiar (kontaktperson)
Hygienesjukepleiar Karin Harris - prosjektleiar

Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt
Ut fra nasjonale og egne prevalensregistreringer både i sykehus og sykehjem så er det UVI
som dominerer på statistikken over registrerte infeksjoner og kateterbruk er hovedårsaken til
disse infeksjonene.
Prevalensregistrering for Helse Førde foreligger, og prevalensen for sykehjem i S&Fj. er 8%
og nesten halvparten av de registrerte infeksjonene er UVI.
Ved å ha fokus på både reduksjon av kateterbruk og riktige prosedyrer mener vi at dette vil
redusere UVI forekomsten.
Det har foregått et samarbeid om felles retningslinjer mellom Helse Førde og kommunene
siden 2004. De felles retningslinjene er bygd på Nasjonale anbefalinger

Mål for prosjektet

Redusere forekomsten av UVI både i sjukehus og sjukeheimer
 Unngå unødig bruk av kateter
 Utvikle en kultur for forbedring og felles læring som handler om dokumentasjon for
å legge inn kateter og ikke minst få fjernet kateter som er unødvendig

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt
Prosjektet vil nytte Forbetringsprogrammet i Helse Førde som metode og verktøy, og ved
behov motta prosjektstøtte frå Utviklingsavdelingen
Gjennom kartlegging (spørreundersøkelsen) vil vi få svar på omfanget av kateterbruk hos
inkontinente og om det er samsvar mellom praksis og anbefalte retningslinjer (ut fra erfaring
vet vi at det er ulik praksis) Funnene ved kartleggingen vil si hva vi kan forbedre, det kan
være opplæring av personale og/eller endringer i retningslinjer.
 Kartlegging - situasjonen no i forhold til praksis/ prosedyrene.
 Analyse og ny/endra løysing
 Implementering – undervisning (temadag)
 Evaluering – måling av forbedringstitaka vil foregå ved infeksjonsregistreringa
høsten 2012 og våren 2013
Gjennom GTT og prevalens vil vi kunne måle effekten ( Færre kateterbrukere og UVI)
(tiltak i pasienttryggleikskampanjen utarbeider og resultatmålingar)
Prosjektet ligg tett opp til tiltaket reduksjone av kateterrelatert UVI , og vil arbeide tett opp mot det.
Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.)
Resultata av prosjektet skal implementerast i eigen organisasjon, samt delast og søkt innført i sjukeheimar
i Sogn og Fjordane.

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

Prosjektet har overføringsverdi til andre føretak og kommunar regionalt og nasjonalt
Prosjektpresentasjon på Regionmøte i smittevern for Helse Vest og eventuelt
Folkehelseinstitutett

Presentasjon av resultat gjennom poster og evt presentasjon på fagdager,
kvalitetskonferanser og i samband med konferanser om samhandling.
Publisering av resultat gjennom artiklar på intra/internett og evt fagtidsskrift
Oppstarttidspunkt (planlagt)
Sluttidspunkt (planlagt)
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01.06.2013
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