KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT
KVALITETSUTVIKLINGSMIDLAR i 2013

Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest

Prosjektnamn
Gruppeinformasjon til kreftpasienter som skal gjennomgå strålebehandling

Prosjekteigar (helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet)
Helse Vest RHF, Stavanger Universitetssjukehus HF, Medisinsk Divisjon, Avdeling for blodog kreftsykdommer, Stråleterapien

Prosjektleiar (kontaktperson)
Mariette Abrahamsson, Stråleterapeut, Stråleterapien, Avdeling for blod- og
kreftsykdommer, Medisinsk Divisjon, Stavanger Universitetssjukehus, Telefon: 51 51 90 30
(sentralbord), E-mail: abma@sus.no

Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt

Kvifor blei prosjektet starta?
Hensikten med prosjektet er å få pasientene til å føle seg trygge når de kommer til
strålebehandling. Mange er urolige fordi de ikke vet hva stråling er, og utstyret som brukes
til behandling er stort og skremmende. Den jobben som gjøres første gang pasienten
kommer til planlegging danner grunnlag for hele behandlingen som kan vare opp til 39
dager. Hvis pasienten ikke er trygg og slapper av første gang, dras «feilkilder» med i forhold
til posisjonering gjennom hele behandlingen.

Mål for prosjektet

Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?
Formålet med prosjektet er å prøve ut en ny måte å gi informasjon på til pasienter.
Avdelingen ønsker å ha gruppeinformasjon som et tilbud før behandlingen begynner for å
gjøre pasientene trygge.

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt

Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast?
Dette tenkes gjennomført som et prøveprosjekt i en periode. Evaluering gjøres ved bruk av
spørreskjema til pasienter og evt. pårørende som har deltatt på gruppeinformasjonen i en
periode høsten 2013 og/eller våren 2014.

Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.)
Gjennomføre gruppeinformasjonsmøte i en prøveperiode og evaluere resurssbruk og effekt
av gruppeinformasjon. Vurdere om tilbudet bør innføres i avdelingen

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

Artikkel fagtidskriftet Hold Pusten, internundervisning og presentasjon på andre avdelingar.

Oppstarttidspunkt (planlagt)

Sluttidspunkt (planlagt)

September 2013

Desember 2014

