
   
 
 
KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT 
KVALITETSUTVIKLINGSMIDLAR i 2010.  
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest 
 
Prosjektnamn 
 
Lokale føringar for ØNH kreftpasienter i Helse Vest 
Prosjekteigar (Helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet) 
SUS, ØNH 2AB 
 
Prosjektleiar (kontaktperson) 
 
Wenche Nyback kreftsykepleier 
Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt.  
Kvifor blei prosjektet starta? 
Over fleire år har vi som arbeider med denne gruppen pasienter sett behovet for å kvalitetssikre samhandlinga i helse 
Vest. Vi er tre lokale sjukehus som henviser pasienter til HUS, og har lite eller ingen skriftlige føringar for hvordan vi 
skal sikre pasientforløpet frå utredning til behandling. Dette gjelder også skriftlig informasjon til pasienter frå de får 
en kreftdiagnose og videre oppfølging. 
Ved tanke på at utredningen av kreftsykdommen skjer lokalt, og at pasienten må reise til HUS for å få behandling er 
det særs viktig at pasienten får skriftlig informasjon og en klar oppfølging igjennom samarbeidsrutiner.  
 
 
 
 
 
Mål for prosjektet  
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?  
 

1. En samarbeidsavtale/retningslinjer hvor blant annet rutiner for utredning, informasjon, melderutiner til og 
fra behandlende sjukehus, reisemåte, regler for ledsager etc. 

2. Felles pasientinformasjon frå lokal sjukehus til behandlende sjukehus, med informasjon om ØNH kreft, 
type behandling, onkologimøte, etcc. 

 
 
Metodisk tilnærming / evaluering av effekt 
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast ? 
 
Eg skal kontakte de grupper som er innvolvert i prosessen. Dette er leger, sykepleiere, lokalt og eksternt, 
Helfo, pasientreiser, etc. Kontakten vil foregå både via mail og ved planlagte møter. 
 
 
Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.) 
En samarbeidsavtale med retningslinjer skal brukes som et verktøy for å kvalitetssikre pasientforløpet. 
Skriftlig informasjon skal gi pasienten trygghet og tillit til sykehuset og behandlingen. 
 
 
 
Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb 
 
Haugesund sjukehus, Førde og SUS får felles føringar for pasienter som skal utredes før overflytting til behandling på HUS.  
Det planlegges og legge dette fram på en fagdag for ØNH sykepleiere 
 
Oppstarttidspunkt (planlagt) 
Uke 38 - 2010 

Sluttidspunkt (planlagt) 
Uke 22 - 2011 



 
 


