
 

 

Kort omtale av prosjekt som 
er tildelt såkornmidlar i 2017 
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 
Bedre oppfølging og behandling av kroniske sår på sengeposter. 
 
Prosjekteigar (helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet) 
Brith Halvorsen, oversykepleier Mottaksklinikken 
Anne Ree Jensen, klinikksjef Medisinsk klinikk 
 
Prosjektleiar (kontaktperson) 
Mari Robberstad 
 
Kva problem er det prosjektet skal forsøke å løyse? 
Stadig flere eldre pasienter lever med ulike typer kroniske sår (venøse leggsår, arterielle sår, 
diabetes fotsår, trykksår, m.m.). Disse er sjelden hovedårsak til innleggelse ved SUS, men skal likevel 
følges opp ved ansvarlig sengepost når pasienten er innlagt. Oppfølging og behandling av kroniske 
sår er dermed en del av hverdagen ved mange sengeposter. Hovedutfordringen er utilstrekkelig 
kompetanse både teoretisk og praktisk, samt utilstrekkelig faglig fokus. 
 
Mål for prosjektet 
Kva ønskjer du å oppnå med prosjektet?  

• At pasienten får god faglig oppfølging av kroniske sår under innleggelsen 
• Uttesting av ny måte å spre kunnskap på sår (kurs/workshops/bedside vegledning) 
• Planlagt og god ressursallokering mot kompetansekrevende oppgaver 

 
Konkret talfesta mål:  

• Alle kroniske sår (bidiagnose) dokumenteres i pasientjournal, samt behandling/oppfølging 
planlegges, ressurs-allokeres/tidsfestes og evalueres i pasientens behandlingsplan  

• Alle kroniske sår som ikke dekkes av hoveddiagnose, registreres med korrekt ICD-kode i 
epikrise  

 
Korleis skal du måle om endringa du skal gjennomføre i prosjektet er ei forbetring? 
Korleis veit du at endringa er ei forbetring?  
1) Økt tilfredshet hos pasienter/medarbeidere/leder   
2) Bedre dokumentasjon i pasientjournal. 
 
Korleis vil du måle resultatet av endringa du skal gjennomføre i prosjektet (resultatmål):  

• Andel pasienter inneliggende på sengepost med kroniske sår (bidiagnose), der dette er 
dokumentert gjennom 1) tiltak/behandlingsplan, 2) evaluering av sårbehandling og 3) ICD-
kode (teller: antall pasienter med dokumentert kronisk sår (se punkt 1-3 over), teller: antall 
pasienter på sengepost som faktisk har kronisk sår som bidiagnose). 

 
Korleis vil du måle undervegs (prosessmål) - forslag:  



 

 

• Oppfølging i spesifisert periode i epikriser og behandlingsplan (søke personvernombud)  
• Kvantitative oversikter – kodebruk på sengeposter og økonomiske rapporter 
• Antall gjennomførte kurs/internundervisning/workshops 
• Antall sengeposter med navngitt såransvarlig ressursperson som har gjennomgått 

undervisningsopplegg 
 
Planlagt bruk av resultat i eiga eining 
Implementering av standardiserte rutiner for: 

• Kompetanseheving/-overføring (undersøkelse, henvisning, behandling) gjennom tverrfaglig 
sårkurs og workshops/internundervisning 

• Dokumentering i pasientjournal 
• ICD-koding 
• Gjenfinning av informasjon på inter-/intranett  

 
Overføringsverdi/overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 

• Sårkurs gjøres tilgjengelig for helsepersonell i andre helseforetak og i 
kommunehelsetjenesten (fastlegekontor, sykehjem, hjemmesykepleien) 

• Standardisert informasjon på internett 
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