
   
 
 
KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT 
KVALITETSUTVIKLINGSMIDLAR i 2010.  
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest 
 

Prosjektnamn 
Brudd og Lukasjonsregistrering ved Ortopedisk 
avdeling SUS 
 
 

Prosjekteigar (Helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet) 
 

Helse Stavanger/ Ortopedisk avdeling 
 

Prosjektleiar (kontaktperson) 
 

Terje Meling 
Overlege Ort Avd 
SUS 
 

Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt.  
Kvifor blei prosjektet starta? 

Bruddregistreringen ved ortopedisk avdeling ble startet for å få en oversikt over 
antall brudd, pasienter og behandlingar som utføres på brudd i Sør-Rogaland. Vi 
har jobbet mye med den andelen som behandles på operasjonsstuen, nå vil vi ha 
meir fokus på den andelen som behandles på akutt poliklinikk. Noe som vil 
tilføre de pasientene/bruddene som ikkje trenger behandling på 
operasjonsstuen. Tallene kan brukes både som kvalitetssikringsindikatorer og 
som pilotstudier, til styrkeberegning og som epidemiologiske data. 
 

Mål for prosjektet  
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?  

1) Få på plass siste bit av årsrapport generatoren over de som er operert på 
operasjonsstuene.  
2) Komme i gang med kvalitetssikring av tallene som kommer inn frå Akutt 
poliklinikk. Og samtidig optimalisere software til oppgaven. 
 

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt 
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast ? 

1) Årsrapportgeneratoren skal være slik at brukerne skal kunne trykke på 
en/noen få knapper og så få opp de viktigste tallene som er innkommet i 
registeret. 
2) Dataene som innkommer frå akutt poliklinikk, kommer inn frå studenter, 
turnusleger, ortopeder og kirurger. For at alle disse kan rapportere etter felles 
retningslinjer må software fungere selvforklarende og legene få et minimum av 
opplæring og tilbakemelding ved feilrapportering. Man skal i software kunne 
lage rapporter som gjør at brukerne kan få ut rapporter og kontrollørene kan få 
frem kvalitetssikringstall. 
 

Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.) 
 



Pengene vil bli brukt til frikjøp av arbeidstid frå avdelingsarbeid til de involverte: Terje 
Meling, Knut Harboe og til en assistentlege som påtar seg oppgaven å være kontrollør 
til akutt poliklinikk databasen. 
 
 

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb 
 

Epidemiologien ved akutt poliklinikk vil si epidemilogien til Sør-Rogaland. De 
oppsamlede data vil kunne fungere til å hente ut grupper til oppfølgingsstudier, eller 
som pilotprosjekter for senere randomiserte studier. 
 
 

Oppstarttidspunkt (planlagt) 
 
Er allereie i gang 

Sluttidspunkt (planlagt) 
Vi må forsøke å få orden på 1) innen et halvt år 
2) innen utgangen av 2012. Men registrene vil jo 
fortsette utover dette. 

 


