KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT
KVALITETSUTVIKLINGSMIDLAR I 2011
Prosjektnamn
Hvordan sikre kvalitet i pasientforløpet i samhandlingen mellom 1. og 2. linjetjenesten for
brukere med komplekse problemstillinger?
Prosjekteigar (HF/avdeling/eining ansvarleg for prosjektet)
Helse Fonna v/ klinikkdirektør Laila Nemeth og seksjonsleder Marie Mellingen
Prosjektleiar (kontaktperson)
Karin O. Vikse – ergoterapeutspesialist Team for voksenhabilitering
Samarbeidspartar/prosjektdeltakarar
Irene Krystad – spesialfysioterapeut Team for voksenhabilitering
Bakgrunn for prosjektet / hovudpunkt
Kvifor blei prosjektet starta?

Helsedirektoratets Veileder 06/2009 ”Habiliteringstjenesten for vaksne – i
spesialisthelsetjenesten”, utvidelse av målgrupper.
Oppfølging av tidligere kvalitetsutviklingsprosjekt (2008 -09) med tema kvalitet i samhandlinga
mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten der fastlegens behov for bistand i utredning og
medisinsk oppfølging av sjeldne og komplekse tilstander ble understreket
Mål for prosjektet
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?

- Bedre kvalitet på tverrfaglig utredning/ diagnostisering og oppfølging/ kontroller.
- Økt kompetanse ved sjeldne tilstander.
- Styrke fokus på medisinske, motoriske, kognitive og sosiale aspekt i utrednings- og
diagnostiseringsarbeidet.
Metodisk tilnærming / evaluering av effekt
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast?

- Etablere tverrfaglig poliklinikk en dag i uka.
- Utvikle og prøve ut standardiserte prosedyrer for et godt pasientforløp.
- Fungere som koordinerende instans innad i helseforetaket ved behov for flere
innsatsområder.
- Øke samhandlingen med kompetansesentra.
- Effekt: Måling av effekt – kvalitet i pasientforløp ved brukertilfredshet hos henviser (fastlege)
og pasient / pårørende.
Planlagte bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m.v.)
Videreføre og videreutvikle det tverrfaglige polikliniske arbeidet i ordinær drift
Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb.

I et tidligere fagutviklingsarbeid gjennomført av Team for voksenhabilitering i 2008 og 2009,
understreket kommunelegene deres behov for bistand fra spesialisthelsetjenesten ved utredning og
diagnostisering, samt medisinske kontroller ved sjeldne syndrom.
Gjennom dette prosjektet ønsker vi å imøtekomme dette behovet i forhold til å bedre tilbudet
overfor voksenhabiliteringens målgruppe, både når det gjelder de brukere vi allerede har
kontakt med, men ikke minst i forhold til de brukerne som ikke har hatt et oppfølgingstilbud
innen habilitering i spesialisthelsetjenesten.
Overføringsverdi til andre pasientgrupper i helseforetaket og andre habiliteringstjenester i andre

helseforetak.
Er meldt som tema til felles fagdag for habiliteringstjenestene for voksne i Helse Vest.
Oppstarttidspunkt (planlagt)
Våren 2011

Sluttidspunkt (planlagt)
Juni 2013

