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

Prosjektnamn

Analyse av data fra Synergi til læring av uønskede hendelser

Prosjekteigar (helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet)
Helse Stavanger, Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet

Prosjektleiar (kontaktperson)
Kristin Skårdal

Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt
Kvifor blei prosjektet starta?
Det meldes årlig i overkant av 2000 pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF. Helse
Stavanger HF har arbeidet systematisk for å motivere de ansatte til å registrere uønskede hendelser. For
at foretaket og de ansatte skal lære av uønskede hendelser, er det viktig at disse blir erkjent og analysert.
At hendelser blir lagt inn i et elektronisk verktøy som Synergi, gir bedre mulighet for slik læring og gir
ledelsen en enkel mulighet for å få oversikt over de uønskede hendelsene, samt ta ut rapporter for
analyse. Helse Stavanger HF tar systematisk ut Synergi- rapporter både på overordnet og lokalt nivå.
Systematisk analyse på overordnet nivå gjøres i liten grad.

Mål for prosjektet
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?
Formål med prosjektet / forbetringsmål – nytteverdi for pasient og/eller fagutvikling:
Helse Stavanger HF skal bruke data fra Synergi på overordnet nivå til å lære av feil og nesten-uhell.

Hovedmål med prosjektet:
Analysere data fra Synergi på et overordnet nivå for å lære av uønskede hendelser
 Undersøke hvilken nytte vi kan gjøre oss av de store datamengder som ligger i
Synergibasen
 Bruke data fra Synergibasen til å avdekke områder med størst risiko
 Undersøke om det er samsvar mellom uønskede hendelser registrert i Synergi og
resultater fra Global Trigger Tool (strukturert journalgjennomgang

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast?
Prosjektet bruker Demings sirkel (PDCA)
P: Forberede prosjekt
D: Gjennomføre analyse fra Synergi
C: Sammenlikne funn fra Synergi med resultater i GTT
A: Legge fram resultater og peke på områder for forbedring

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

Resultatene skal brukes til å utarbeide et system for analyse av data fra Synergi på overordnet nivå i Helse
Stavanger HF.

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

Synergi er et regionalt verktøy og resultater fra prosjektet vil ha overføringsverdi til alle helseforetakene i
Helse Vest RHF.

Oppstarttidspunkt (planlagt)

Sluttidspunkt (planlagt)

P.g.a sen tildeling av midler blir oppstart 15.08.12
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