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Prosjektnamn 
 
Undervisningsvideo i bruk av Baxter Infusor pumpe og håndtering av veneport (VAP) 
Prosjekteigar (helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet) 
 
Helse Stavanger HF, Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Mobilt palliativt team (MPT) 
Prosjektleiar (kontaktperson) 
 
Janet Bakken, Sykpleier, MPT: janet.bakken@sus.no 
Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt 
 
I 2013 laget MPT undervisningsvideoer på subkutan kanyle og pumpe til kontinuerlig 
subkutan medisinering, som allerede er tatt i bruk, og som vi har hatt gode erfaringer med. 
MPT og undervisningssykepleier underviser helsepersonell fra SUS og fra kommunene i 
håndtering av Baxterpumpe og VAP, og vi ønsker derfor å lage tilsvarende 
undervisningsvideoer på disse prosedyrene. 
Mål for prosjektet 
 
Å forbedre undervisningssituasjoner, samt økt læring og kunnskapsoverføring. 
 
Ressurs- og kostnadsbesparelse 
 
Videoer som er tilgjengelige til en hver tid  
 
Øket læring (audio-visuelt) som igjen fører til økt kompetanse og øket pasientsikkerhet.  
 
Økt tilgang til en oppdatert, kunnskapsbasert prosedyre for å unngå at avdelingene lager sin 
egen prosedyre/standard. 
 
Metodisk tilnærming / evaluering og måling av effekt  
 
Vi vil starte med å utarbeide manuskript til videoene, og deretter filme med hjelp av 
kommunikasjonsavdelingen. Kommunikasjonsavd. har sagt seg villige til å bistå med 
filmingen. Videoene vil distribueres via EQS og intra-/internett.  
-evaluering i form av tilbakemeldinger fra helsepersonell som tar videoen i bruk. 
Planlagt bruk av resultat i eiga eining 
 
Undervisningsvideoene vil brukes i alle aktuelle undervisningssituasjoner, samt distribueres 
til helsepersonell på SUS og i kommunene via EQS, intra-og internett 
Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 
 



Undervisnisningsvideoer er et godt hjelpemiddel i undervisningssituasjoner. Det er også av 
stor betydning å ha disse videoene tilgjengelig for helsepersonell til en hver tid, siden man da 
ikke må vente på en planlagt undervisning for å lære aktuell prosedyre. Man kan også lettere 
vedlikeholde kunnskap ved å se videoene i etterkant av undervisningen. Det kan være 
ressurssbesparende med undervisningsvideoer da helsepersonell i en del tilfeller ikke må 
reise inn på sykehuset/ut i kommunen for å få/holde undervisning. Således kan prosjektet 
overføres til alle andre avdelinger og sykehus i regionen. Undervisningsvideoene legges også 
ut på internett slik at helsepersonell i hele regionen har tilgang til disse. 
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