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Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt

Kvifor blei prosjektet starta?
 Intensivavdelingen behandler kritisk syke pasienter. Behandlingen er
ressurskrevende, og ca 75 % overlever. Studier viser at mange pasienter sliter både
fysisk og psykisk etterpå og har en lang rehabiliteringstid. De får ingen oppfølging
fra intensivavdelingen ved SUS. Pårørende tilbys etterlattesamtale ved dødsfall i
avdelingen.
 Vi ønsker å gi et oppfølgingstilbud til intensivpasienter som utskrives fra sykehuset
 Ved å systematisere erfaringar fra tidligere pasienter kan vi få økt forståelse for
intensivpasientenes spesielle situasjon.
 Vi ønsker å bruke tidligere pasienters erfaringer til å forbedre praksis.

Mål for prosjektet

Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?
Betre oppfølging av pasienter etter intensivbehandling
Forberede pasientene på rehabiliteringstiden ved å gi generell og praktisk informasjon før
hjemreise.

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt

Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast?
 Vi skal lage en pasientbrosjyre. Brosjyren skal inneholde generell informasjon og
praktiske råd for rehabiliteringstiden. Brosjyren gis til pasientene før utskriving.
 Vi ønsker å tilby pasienter personlig oppfølging gjennom telefonsamtale etter
utskrivelse. Disse pasienterfaringene (dataene) vil vi systematisk registrere og
bearbeide
 Vi vil evaluere pasienters- og pårørendes erfaringer med pasientbrosjyren og bruke
dem i kvalitetsforbedring av brosjyre og om nødvendig også av pleie og
behandlingsprosesser i avdelingen

Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.)
Pasientbrosjyren vil evalueres og evt justeres, og målet er at intensivpasienter skal få med
seg en informajonsbrosjyre før de skrives ut fra sykehuset.

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen

Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb
 Pasientbrosjyren kan være nyttig for alle tidligere intensivpasienter og deres
nærmeste. Den kan ha overføringsverdi til andre pasienter som har vært alvorlig
syke.
 Formidle resultater til kollegaer i intensivavdelingen og evt til sengeposter som
mottar tidligere intensivpasienter.
 Publisere fagartikkel.
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