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Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt
Bakgrunn og detaljer
• Avviksmeldinger har vist at avdelingene har hatt flere kvinner med full urinblære etter fødsel.
• Studier viser at mangelfull tømming av urinblæren etter fødsel er en kjent problemstilling og
at det kan være ulike faktorer som gir risiko for dette.
• Overfylt blære gir økt risiko for atoni (kraftig blødning fra livmor etter fødsel) og
lekkasjeproblematikk med store negative påvirkninger av kvinnens sosiale liv.
• Mangelfull tømming av urinblæren kan også gi grobunn for urinveisinfeksjon.

Mål for prosjektet
Målet med prosjektet er å forebygge pasientskade som følge av overfylt urinblære etter fødsel.

Metodisk tilnærming / evaluering og måling av effekt
Vi benytter forbedringsmodellen med PDSA i dette prosjektet, som er samme metodikk som benyttes
i pasientsikkerhetsprogrammet.

Planlagt bruk av resultat i eiga eining
Synliggjøre resultater for ansatte/ledere på alle aktuelle enheter
Revidere avdelingens rutiner etter beste praksis
Undervisning på felles undervisningsdag om fysiologi, risikofaktorer, tiltak, senskader mm
Innføre sjekkliste ved overføring frå føde-til barselavdelingen
Gjennomgå avdelingens pasientinformasjon, vurdere behov for revidering
Videreføre simuleringsøvelser med fantom. Kjenne på livmor/blære
Kartlegge mulighet for oppfølging av kliniske resultatindikatorer

Målrettet informasjon til kvinnen om viktigheten av å tømme blæren
Bruke media for å informere kvinner generelt om viktigheten av å tømme blæren. Fokus på
Kvinnehelse.
Etablere samarbeid om tema med andre aktuelle enheter

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
Overføring av kunnskap og erfaringer vi tilegner oss i forbindelse med dette prosjektet har stor
overføringsverdi til andre sjukehus med føde-og barselavdelinger.
I tillegg vil dette også være aktuelt for helsestasjoner, fastleger og jordmødre i
kommunehelsetjenesten.
Det viktig at kvinner har kunnskap om viktigheten med å unngå overfylt blære. Dette prosjektet kan i
så måte være med på å spre kunnskap som kan bedre Kvinnehelsen.
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