
Sommeren kom 
og 

forbedringsarbeidet gikk



Overordnet mål
Sikre brukermedvirkning og gode pasientforløp ved implementering av «Hva er viktig for 

deg?» hos alle inneliggende pasienter i Sykehuset Telemark, avd. Notodden innen 
prosjektslutt i mai 2023. 



Hva skal vi fokusere på: 

Innkomst: 
o Innkomstjournalen skal inneholde riktige og oppdaterte opplysninger
o Tydelig plan på videre tiltak for innleggelse
o Kvalitetssikre at pårørende er oppført og informert
o Legemiddelsamstemming 
o CFS «Clinical frailty scale» prosedyre



Under innleggelsen: 
o Opprettholde Pre-visitt som et viktig tverrfaglig møtepunkt
o Tavlemøter brukes som sjekkliste

- «Hva er viktig for deg?» som eget punkt på tavla
o Tilpasset informasjon og brukermedvirkning med pasient og pårørende
o Forbedre kvaliteten på kartleggingsnotat, dokumentere og følge opp «Hva er viktig

for deg?»
o Sikre god opplæring til alle nyansatte i PLO-meldinger
o Samhandle og oppdatere kommunen underveis om pasientens status og mulig økt 

hjelpebehov

Utskrivelsen

oPlanlegging av utskrivelse
oStarter planlegging av utskrivelse tidlig

oTilstrebe utskrivelesesamtale dagen før

oSette UK-dato og UK-notat dagen før planlagt utreise

oEget punkt i Epikrise « informasjon gitt til pasienten» brukes skiftelig

oTydelig behandlingsavklaring i epikrise (spesielt viktig hos komplekse pasienter)



Hva har vi arbeidet med for å gjennomføre tiltak
o Informasjon og inkludering

o Informere alle som vil bli berørte av ansatte
o Bruk av buttons
o Laget egen informasjonsbrosjyre

o Dokumentasjon
o Endring i DIPS SPL Kartleggingsnotat for hele STHF
o Forbedre kvaliteten på dokumentasjon
o Epikrisepunkt med informasjon til pasienten

o Sjekkliste
o Fra innkomst til utskrivelse

o Tavlemøter
o Tilpasse alle tavlene
o Reviderte tavlene og fikk med «Hva er viktig for 

deg?»



Nullpunktmåling uke 14
Notodden sykehus



Målinger uke 33



Erfaringer: 
o Vi brukte lang tid på informasjonsarbeidet til ansatte 

o Flere tiltak og fokusområder ble satt i gang samtidig
o Vi valgte å ha litt forbedring på flere områder istedenfor mye forbedring på ett område
o Påvirket målingene og «resultatene» 
o Likevel en god start på noe vi ønsker å forbedre oss på

o Oppstart av sjekklister 15.06
o Utfordringer med implementering før/under ferieavviklingen 
o Mange punkter og tidkrevende i en hektisk hverdag 
o Mottak startet sjekklisten, lite fokus på sengepost
o Revidert sjekkliste har fått gode tilbakemeldinger fra ansatte på sengepostene

o Målinger 
o Mange punkter å måle, mye å gå igjennom
o Vanskelig å velge ut områder som vi ønsket å måle
o Tidskrevende 



o «Hva er viktig for deg?»
o Annerledes å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» på sykehuset enn i kommunen der pasienten bor
o Mange ulike svar
o Vanskelig å stille spørsmålet, men gode tilbakemeldinger fra pasienter som hadde blitt stilt spørsmålet
o Markering av «Hva er viktig for deg?» dagen var en innholdsrik og fin dag

o Sommeren
o Visittgruppene var annerledes i sommer, noe som gjorde at tavlemøtene ble vanskelig å gjennomføre
o Mange nyansatte som ikke hadde blitt gjort kjent med prosjektet
o Mindre fokus på legene/ endring i drift
o Vanskelig å holde en rød tråd i prosjektet

o Dokumentasjon: 
o Veldig fornøyd med at vi har fått med «Hva er viktig for deg?» er et eget punkt i spl. Kartleggingsnotat i DIPS for hele STHF
o Til tross for at sommeren kom, var det faktisk en del pasienter som hadde blitt spurt

o Teamsammensetning
o God ledelsesforankring
o Lite ressurser tilgjengelig v/oppstart
o Ønsker å få inkludert Skien og Psyk. etter hvert  



«Hva er viktig
for deg?»-dagen

ble markert 09.06 med stand både i Skien og 
Notodden





Planen videre

o Tar opp igjen tråden fra i sommer
o Informere nye leger og ansatte på sengeposten
o Ta jevnlig målinger og vise til ansatte for å gi økt motivasjon

o Revidert sjekklisten 
o Økt fokus på sjekklisten
o Ta stikkprøver, justere og evaluere

o Stikkprøver for å se at tavlene blir brukt
o Ta jevnlig stikkprøver for å kontrollere at tavlene blir brukt

o Måle effekt av tiltak og justere fortløpende
o Innkomst
o Epikrise 
o Spl. kartleggingsnotat


	Sommeren kom �og �forbedringsarbeidet gikk
	Overordnet mål
	Hva skal vi fokusere på: 
	Slide Number 4
	Hva har vi arbeidet med for å gjennomføre tiltak
	Nullpunktmåling uke 14�Notodden sykehus
	Målinger uke 33
	Erfaringer: 
	Slide Number 9
	�«Hva er viktig� for deg?»-dagen�ble markert 09.06 med stand både i Skien og Notodden
	Slide Number 11
	Planen videre

