KORT OMTALE AV PROSKJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT
SÅKORNMIDLAR I 2014
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om Program for pasienttryggleik i Helse Vest

Prosjektnamn
«Raskere pasientforløp ved Urologisk seksjon»
Prosjekteigar (helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet)
Stavanger Universitetssykehus.
Kirurgisk divisjon / Urologisk seksjon
Sengepost 5D / Urologisk poliklinikk

Prosjektleiar (kontaktperson)
Overlege Hans Espeland (faglig ansvarlig)
Forskningskoordinator: Bernhard K. Bernhardsen (kontaktperson / sekretær)

Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt
-

-

Tidligere prosjekt vedr. Radikal prostatektomi viser:

Betydelig redusert liggetid ved mottak og forberedelse av pasient i poliklinikk.

Mer hensiktsmessig og strukturert bruk av personalresurssene fra sengepost

Effektivt mottak, mindre venting for pasienten

God tilbakemelding fra godt informerte og forberedte pasienter til operasjon
Disse erfaringene ønsker vi å overføre til andre pasientgrupper ved seksjonen
Utvide og bedre det tverrfaglige samarbeid med lege-/pleie- og sekretærtjenesten.
Seksjonen er i en presset bemannings- og driftsmessig situasjon (mangelfull bemanning på
legesiden / fristbrudd) og vi ønsker å fokusere på utvikling / endring av rutiner som bedrer
pasientflyten, effektiviserer arbeidet for de ansatte samtidig med at kvaliteten for pasientene
forbedres.

Mål for prosjektet
Formål med prosjektet
- Etablere mottaksenhet ved Urologisk seksjon med utgangspunkt i erfaringer fra tidligere
velfungerende prosjekt vedr. Radikal prostatektomi.
- Etablere rutiner vedr.

Mottak av pasient ved sykepleier fra sengepost og assistentlege/turnuslege.

Blodprøvetaking og evt. EKG i poliklinikk

Samtale med anestesi, evt. operasjonssykepleiere

Forberedelse av pasient i sengepost før inngrepet og oppfølging i etterkant til utskrivelse
- Implementere og evaluere nytt pasientforløp

Metodisk tilnærming / evaluering og måling av effekt
-

«Pasientfokusert redesign» planlegges brukt som metode i forbedringsarbeidet.
Oppdatering av eksisterende database for registrering av resultater (SPSS)
Evaluering / måling av liggetid for aktuelle pasientgrupper.
Evt.evaluering av tilbakemelding fra akuelle pasientgrupper ved telefonkontakt etter
innleggelse.

Planlagt bruk av resultat i eiga eining
-

Resultatene planlegges brukt til endring, forbedring av eksisterende rutiner og samarbeid innen
og mellom yrkesgruppene ved sengepost og poliklinikk.
Mer effektiv bruk av personalresurssene ved seksjonen
Dokumentere øket arealbehov ved poliklinikken

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
-

Overføringsverdi / samarbeid med andre avdelinger ved sykehuset
Videreutvikle eksisterende utveksling av erfaringer med andre sykehus.
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