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Bakgrunn for prosjektet

• Erfarte at vi hadde utfordringar når pasientar skulle frå institusjon til heim

• Kommunesamanslåing Florø og Måløy

• Fleire institusjonar

• Ulike sjekklister for utskriving på institusjonane

• Ulike kulturar 



Tverrfagleg arbeidsgruppe

• Institusjon, heimeteneste, saksbehandling, fysioterapeut, ergoterapeut og 
lege

• Informasjon til arbeidsgruppa om prosjektet

• Idemyldring
• Kva virkar/virkar ikkje?

• Mogelege tiltak

• Kven er involverte?

• Korleis ivareta brukarperspektivet?

• Oppgåvefordeling i arbeidsgruppa



Prosjekt parallelt med forbetringsutdanning

• Team frå Kinn (Måløy) deltok på forbetringsutdanning frå jan- 2020

• Krav om å jobbe med forbetringsprosjekt i eigen praksis parallelt med utdanninga

• Litt trøblete start: Endra mål, korona, endring i teamet, travel kvardag

• Opphald i utdanninga- opphald i prosjektet

• Oppstart digitale samlingar i utdanninga - Kom oss på «sporet» igjen



Det går framover!

• Nytt møte i arbeidsgruppa
• To møter, der vi på møte 2.hadde med deltakarar frå

Florø
• Svært nyttig å involvere når vi skal lage lister for heile 

kommunen
• Sjekklister for overgang mellom sjukeheim og heim:

• Utgangspunkt i sjekklister som var frå før, både i Måløy 
og Florø 

• Gjennomgang og evaluering på arbeidsgruppemøter
• Utarbeidde ny sjekkliste med utgangspunkt i gamle 

sjekklister både frå Florø og Måløy



Å finne felles mål

• Utfordrande å finne rett målsetting

• Arbeidsgruppa jobba mykje med å finne felles mål

• Endra målsetting fleire gonger



Forbetringsmodellen

TEST OG 
LÆRING

How much, by when»
«Some  is not a number, soon is not a
time»



Mål

• Alle rehabiliterings- og korttidspasientar på 
Aktivitetstunet skal ha hatt utskrivingsmøte og 
sjekkliste skal være gjennomgått før utreise. Innan
31.06.2021 skal vi nå 100%



Vi er i gang med målingar
Plan vidare

• Midtveisevaluering
• Nytt møte i arbeidsgruppa
• Gjennomgang av målingar
• Evt endre sjekkliste/korrigere

• Sluttevaluering
• Møte i arbeidsgruppa
• Målingar over tid
• Plan for «bredding» ut i organisasjonen
• Tanken er jo varig forbetring


