
 

 

Kort omtale av prosjekt som 
er tildelt såkornmidlar i 20xx 
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om Program for pasienttryggleik i Helse Vest. 

Fyll inn i dei lyse felta. Skjemaet utvidar seg, der du treng meir plass til å skrive. 
Prosjektnamn 
Pilotprosjekt for bruk av videobasert kommunikasjon mellom 1. og 2. linjetjeneste til direkt 
pasientkontakt 
 
Prosjekteigar (helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet) 
Helse-Fonna/nevrologisk seksjon 
 
Prosjektleiar (kontaktperson) 
Ineke HogenEsch 
 
Kva problem er det prosjektet skal forsøke å løyse? 
Pasienter som bor i utkant av Helse Fonna sitt nedslagsfelt har lang reiseveg, og bruker ofte en heil 
dag for å komme til og frå sjukehus for en kort poliklinisk konsultasjon. Sjukehuset bruker i tillegg 
store ressursar på pasient transport. 
 
Mål for prosjektet 

- Optimalisering av behandling av pasienter som bor i utkant av nedslagsfelt frå nevrologisk 
seksjon og har lang reiseveg til Haugesund 

- Vurdere om man kan endre behandling og vurdere effekten av behandling via 
telekommunikasjon med nyopprettede mulighet for Lync gjennom Helsenett 

- Vurdere om Helsenett kan bruke til å undervise fastleger og drøfte pasienter med fastleger, 
for å redusere antall henvisninger og innleggelse 

 
Korleis skal du måle om endringa du skal gjennomføre i prosjektet er ei forbetring? 

- Kvalitativ evaluering av effekten via spørreskjema til pasienter, evt pårørende, fastleger og 
nevrolog; tilfredshet, behov for rekontakt, behov for henvisning 

- Vurdere om antall henvisninger frå disse kommuner har endret seg ila prosjektperiode, i 
forhold til historiske tall 

 
Planlagt bruk av resultat i eiga eining 
Dersom dette fungerer bra vil vi innføre dette for aktuelle pasientgrupper på nevrologisk poliklinikk. 
 
Overføringsverdi/overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 
Dersom gode resultater vil denne form for kommunikasjon kunne gjøres gjeldende for hele føretaket. 
Dersom det lykkes vil dette vil kunne føre til betre tilbod og lågare pasientreise kostnader 
 
Oppstarttidspunkt                                                  Sluttidspunkt 
 
Mai 2017 

Mai 2018 

 

                                

 



 

 

 

 


