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Prosjektnamn
Bruk av skåringsverktøy i vurdering og behandling av smerte, sedasjon og delir- hos
kritisk syke før og etter forbedringstiltak

Prosjekteigar (helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet)
Helse Fonna HF, Haugesund Sjukehus, Kirurgisk klinikk ved Berit Håland

Prosjektleiar (kontaktperson)
Intensivlege Maria Elena Huanca Condori, Spesialist i anestesiologi, EDIC
(European Diploma in Intensive Care).

Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt
Vurdering og behandling innenfor områdene smerte, sedasjon og delir hos kritisk
syke og intuberte pasienter er utfordrende og kompleks. Internasjonale og nasjonale
retningslinjer anbefaler implementering av anerkjente monitoreringsverktøy.
Verktøyene finnes men det viser seg at det er vanskelig å implementere.

Mål for prosjektet
Målet er at det ordineres daglig og at det utføres, døgnet rundt, systematisk
vurderinger av sedasjon, smerte og delir. Funnene vil være viktige parametre i
vurdering av behandlingstiltakene.
Arbeidet med prosjektet vil også gi økt kunnskap om systematisk og tverrfaglig
kvalitetsforbedringsarbeid.

Metodisk tilnærming / evaluering og måling av effekt
Tilnærmingen blir å implementere gode skriftlige protokoller og retningslinjer.
Innføring og bruken av protokollene blir gjort ved hjelp av gjennombruddsmetodikk
og PDCA sirkel. Prosjektgruppa skal være aktiv med kontinuerlig undervisning og
kunnskapsøverføring til hele avdelingen.
Monitoreringsverktøyene er validerte oversettelser til norsk av:
RASS (The Richmond Agitation and Sedation Scale)
BPS (Behavioral Pain Scale)
CAM-ICU (Confussion Assesment Method for the ICU)
Prosjektgruppa skal evaluere etterlevelsen av protokollene og praksisen ved å
gjennomgå den skriftlige dokumentasjon i pasientjournaler.

Planlagt bruk av resultat i eiga eining
På slutten av prosjekttiden og i framtiden skal bruken av nevnte
monitoreringsverktøy være naturlig og selvfølgelig del av vurdering og behandling.

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
Prosjektet gir nyttig kunnskap om og erfaring i systematisk kvalitetsforbedringsarbeid
som kan brukes på andre fagområder i avdelingen. Denne kunnskapen kan deles
med alle andre seksjoner på sykehuset.
Kunnskap om smerte, delir og sedasjon monitorering kan brukes i store deler av
helsetjenesten.
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