
 

 

Kort omtale av prosjekt som 
er tildelt sa kornmidlar i 2017 

Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om Program for pasienttryggleik i Helse Vest. 

 

Prosjektnamn 

«Forbetra akuttforløp for geriatriske pasientar» 
Prosjekteigar (helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet) 

Helse Bergen, Mottaksklinikken ved klinikkdirektør Anne Taule.  
Mottaksklinikken FoU/Utgreiingsmottak 1 

Prosjektleiar (kontaktperson) 

Heidi S. Brevik, heidi.brevik@helse-bergen.no  telefon 55972528/ 91143817 

Kva problem er det prosjektet skal forsøke å løyse? 

Utgreiingsmottak 1 i Mottaksklinikken ved HUS blei åpnet 3. mai 2016 som et tilbud til pasienter 
med sammensatte sykdommer og uklare tilstander. En del av pasientene i UMO er geriatriske 
pasienter med tap av ADL (aktiviteter i dagliglivet) funksjon og mistanke om kognitiv svikt.  
I dag brukes det ulike verktøy til å kartlegge funksjonsnivået til pasientene, men de ulike 
kartleggingene er ikke systematisert og satt sammen. Dette kan medføre at pasientens behov for 
oppfølging etter utskrivelse fra sykehuset kan framstå som utydelig for pasienter/pårørende og for 
oppfølgende instans 
Dette såkornprosjektet gir en unik mulighet til å utvikle og implementere et bedre tilbud til denne 
pasientgruppen i tverrfaglig samarbeid mellom sykepleiere, leger og ergoterapeuter.  

Mål for prosjektet 

Overordnet mål: Å forbedre akuttforløpet for eldre pasienter med akutt funksjonssvikt som er 
innlagt ved Utgreingsmottaket (UMO) i Mottaksklinikken ved Haukeland universitetssjukehus.  

 Pasienter med tap av aktiviteter i dagliglivet (ADL) og mistanke om kognitiv svikt skal få en 
strukturert, tverrfaglig utreding, behandling og vurdering med økt fokus på mestring av 
daglige aktiviteter og kognitivt funksjonsnivå 

Korleis skal du måle resultatet av endringa du skal gjennomføre i prosjektet? 

Brukerundersøkelse både av pasienter/pårørende og helsepersonell både før og etter 
implementering på kvalitet og effektivitet.  

Planlagt bruk av resultat i eiga eining 

Målsettingen er at «tiltakspakken» skal implemeteres i første omgang i Utgreiingsmottak 1 i 
Mottaksklinikken. Videre er planen å implementere «tiltakspakken»/delforløpet også i andre 
enheter i Mottaksklinikken;  som for eksempel Utgreiingsmottak 2 (som er planlagt og åpne høsten 
2017).  

Overføringsverdi/overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 

Det vil framover bli flere geriatriske pasienter med tap av ADL funksjoner som vil ha behov for 
forutsigbare gode og effektive pasientforløp når de er innlagt i sykehus. Denne pasientgruppen vil 
være innlagt ved ulike avdelinger/enheter. Dette gjør at dette prosjektet vil være av interesse for 
mange avdelinger/enheter i regionen. 

Oppstarttidspunkt                                                  Sluttidspunkt 
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