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Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt

Kvifor blei prosjektet starta?
Å anvende kvalitetsindikatorerer anses som en av fleire viktige metoder for å vurdere og bedømme
kvalitet i helse og omsorgssektoren ( St meld 10) I Norge er det til nå utviklet få kvalitetsindikatorer. Det
blir derfor viktig at den enkelte helseinstitusjon bidrar i dette arbeidet slik at indikatorene utvikles ut frå
lokale behov (ibid)
Forsking viser at opprettholdelse av en god munnhygiene påvirkes av sykdom og sykehusinnleggelse, og
at pasientene ofte behøver hjelp med rengjøring av tenner og munnhule( Andersson mfl 2009)Dårlig
munnhygiene og munntørrhet er vanlige problem for pasienter innlagt i sjukehus. Samtidig viser studier
at munnhygiene ofte blir oversett av sykepleiere og ikkje dokumentert i pasientjournalen, sjølv om
sykepleierne anser god munnhygiene som viktig ( Wårdmfl ; Øhrn&Sjøden 1996)

Mål for prosjektet

Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til? Utvikling og
implementering av sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer for munnhygiene vil bidra til at pasienter ved
innleggelse i kirurgisk divisjon ikkje utvikler problemer i tenner og munnhule i løpet av oppholdet. Det
tas sikte på å innføre nye retningslinjer primo 2015 trinnvis i tre og tre poster , slik at alle pasienter i
forbindlese med innleggelse i kirurgisk divisjon gjennomgår en vurdering av munnhelse frå høsten 2015.

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt

Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast?
For å sikre for at en systematisk og sammenhengende tilnærming til utvikling av kvalitetsindikatorene, vil
« Anbefalinger for utvikling av kvalitetsindikatorer « frå rapporten « Utvikling og bruk av
kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten»(2008)anvendes som modell for utvikling av
sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer for munnhygiene. Modellen vektlegger bla begrepsavklaringer,
prioritering av kvalitetsdimensjoner, vitenskapelige kravog prosesser for seleksjon og utvikling, datakilder
og datagrunnlag, val av rapporteringsformat og revisjonssystem.
Evaluering av effekten av utvikling og implementering av sykepleisensitive kvalitetsindikatorer for
munnhygiene vil foregå i to faser : 1) Ultimo 2014, det skal foreligge skriftlige retningslinjer for vurdering,
handlinger, evaluering og dokumentasjon av pasientenes munnhygiene og munnstell og kva som er

sykepleierens ansvar. 2) Primo 2015: retningslinjene implementeres trinnvis i alle kirurgiske poster i
kirurgisk divisjon og skal iverksettes en undersøkelse om rutinene overholdes ultimo 2015.

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

Arbeidsgruppe vil nedsettes av sykepleiere frå sengepost og vi vil og ha en prosjektleder inn her.
Arbeid med utvikling av skriftlige retningslinjer for vurdering, handlinger, evaluering og dokumentasjon
av pasientenes munnhygiene og munnstell og kva som er sykepleirens ansvar utarbeides på bakgrunn av
tilgjengelig forsking på området, erfaringskunnskap i arbeidsgruppen og annen relevant faglitteratur.
Arbeidsgruppemøtene, total ca 9 ledes av en prosjektleder. Resultatet av arbeidet presenteres og
diskuteres i forum for avdspl og assisterende avdelingssykepleiere juni og desember 2014.
Implementering av « Rutiner for munnhygiene» frå 2015 ledes av fagsjef for sykepleietjenesten Anne Ree
Jensen og studentkoordinator Bente Rossavik i samarbeid med avdelingssykepleierne i kirurgisk divisjon.
Undersøkelse om rutinene overholdesutføres og ledes av postdoktor Sissel Husebø ultimo 2015.

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen

Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb
Resultatene for «Utvikling og implementering av sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer for munnhygiene
kan slik vi vurderer prosjektet overføres til andre avdelinger/institusjoner i både spesialisthelsetjenesten
og kommunehelsetkenesten
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