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Bakgrunn for prosjektet / hovudpunkt. 
Kvifor blei prosjektet starte ? 
Bakgrunn for prosjektet 

• Relativt lang postoperativ liggetid ved eksisterende rutiner og operasjonsmetode. 
• Ønske om raskere pasientforløp fra innleggelse i sengepost til utskriving fra avdeling. 
• Innføring av ny operasjonsteknikk med robotassistert kirurgi. 

Formål med prosjektet 
• Bevist holdning hos pasient og ansatte gjennom hele pasientforløpet at liggetiden planlegges til 2 maks  

3 dager. 
• Utarbeide rutiner i alle ledd for raskere pasientforløp ved urologisk minimalinvasiv kirurgi.  
• Gjennomføre en kontrollert studie på 20 – 30 pasienter i perioden 01.11.2010 – 01.06.2011. (Radikal 

prostatectomi/robotassistert) 
• Implementere evt. nytt pasientforløp med nye rutiner for aktuelle pasientgruppe.  

 
Mål for prosjektet  
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føra til. 
Nytteverdi for pasient 

• Kortere liggetid 
• Raskere rekonvalesens. 
• Mindre risiko for komplikasjoner 

Nytteverdi vedr. fagutvikling. 
• Inspirerende å utvikle nytt pasientforløp og nye rutiner hvor det blir fokusert på andre sider ved 

utdannelse og erfaring. 
• Tverrfaglig samarbeid med lege-/pleie- og sekretærtjenesten på sengepost og poliklinikk. 

 
Metodisk tilnærming / evaluering av effekt 

• ”Pasientfokusert redesign.” Metode for forbedringsarbeidet. ( Hefte: Ringerike sjukehus HF 2004) 
• Utarbeiding av ny / oppdatering av eksisterende database for registrering av resultater (SPSS) 
• Sammenligne resultatene med allerede eksisterende tallmatriale 

 
Planlagde oppgåver/aktivitetar i prosjektet 

• Forberedelse av prosjektet med litteratursøk og innhenting av erfaringer frå eget og andre sykehus. 
• Kartlegging og analyse av eksisterende pasientforløp og rutiner. 
• Planlegging av nytt pasientforløp og utarbeiding av tilhørende rutiner og evalueringsverktøy 
• Oppstart av prosjektperiode med utprøving av nye rutiner og registrering av data. 
• Evaluering av data som er samlet inn og erfaringer som er gjort.  

 
Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 

• Overføringsverdi til andre pasientforløp ved Urologisk seksjon, f.eks. TUR – p / TUR - v, Nefrectomi 
• Overføringsverdi til andre pasientgrupper i avdeling og divisjon 
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