
 

   
 
 
KORT OMTALE AV REGIONALE PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILD ELT 
MIDLAR FRÅ KVALITETSSATSINGA.  
 
Prosjektnamn 
Rehabilitering av brannskadepasienter 
 
Prosjekteigar (Helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for 
prosjektet) 
Samarbeid mellom Rehabiliteringsklinikken og Kirurgisk klinikk i Helse 
Bergen 
 
Prosjektleiar (kontaktperson) 
Avdelingssykepleier Lisbeth Sparre, Rehabiliteringsklinikken 
 
Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt.  
Kvifor blei prosjektet starta?  
Prosjektet er en oppfølging av et prosjekt som ble avluttet våren 2010, 
”Brannskaden, fremtidig organisering og lokalisering”. En av 
hovedkonklusjonene var å vurdere et samarbeid i Helse-Bergen for å 
kunne igangsette rehabilitering av brannskadepasienter på et tidligere 
tidspunkt enn tilfelle har vært. Brannskadeavsnittet (BSA) er en 
intensivavdeling med lang liggetid (gjennomsnitt 23,5 dager i 2010), og ofte 
lenge etter pasienten er ute av intensivfasen, men fortsatt har behov for 
sårbehandling. Det finnes få rehabiliteringstilbud til denne gruppen 
pasienter i Norge.  BSA har over år sett behovet for å kunne skrive 
pasientene ut på et tidliger tidspunkt, gitt et faglig forsvarlig tilbod. 
Å etablere et tett samabeid med Rehabiliteringsklinikken og BSA gjør at 
pasienten raskere kommer i gang med spesialisert rehabilitering, samtidig 
som den geografiske nærheten gjør at sårstell og kompetanseoverføring blir 
enklere.   
 
Mål for prosjektet  
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?  
Brannskadepasientene kommer raskere i gang med spesialisert 
rehabilitering, samtidig som personalet på de to avdelingene samarbeider 
om stell av brannskadesårene til pasienten så lenge det er behov for dette. 
 
Rehabiliteringsklinikken opparbeider kompetanse på å stelle enklere 
brannsår, og at det i fremtiden vil bli mulig å overføre flere grupper av 
pasienter til Rehabiliteringsklinikken.  Blant annet er det et potensiale i å 
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overføre barn mellom avdelingane.  
 
Metodisk tilnærming / evaluering av effekt 
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast? 
Det etableres en organisering for kontinuerlig samarbeid og 
kompetanseoverføring mellom avdelingane.  
 
Resultatet måles etter et år, både kvantitativt og kvalitativt.  
Kvantitativt med tanke på blant annet liggetid i begge avdelinger , antall 
utførte sårstell, og eventuelle reinnleggelser i Brannskadeavsnittet.  
 
Kvalitativt vil vi måle både personalets tilfredshet med etablering av et 
samarbeid og pasientenes tilfredshet.  
 
Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.) 
Resultatene frå prosjektet kan benyttes til å strukturere samarbeid med 
andre avdelinger, spesielt kva gjelder muligheten for 
kompetanseoverføring. 
Hypotesen er at resultatene vil vise betydningen av et tett samarbeid i hele 
pasientforløpet, også i geografisk forstand. Det er behov for spesialisert 
rehabilitering til brannskadepasienter, noe det er lite kompetanse på i 
Norge med unntak av Sunnås. Vi er av den oppfatning at tilbudet burde 
være sentralisert, og at nærheten mellom BSA og Rehabilietringsklinikken 
vil føre til at pasienten raskere blir rehabilitert og kan tilbakeføres til 
”samfunnet”. 
 
Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i 
regionen 
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb 
 
Måten å organisere samarbeidet på kan være en modell andre kan dra 
erfaring av. Resultatene vil bli publisert i aktuelle tidsskrift. 
 
Oppstarttidspunkt (planlagt) 
23/2-11. 
 

Sluttidspunkt (planlagt) 
31/12-11. 

 


