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PasOp 2015

Sykehusenheten i Sandnessjøen i 2015 scoret lavt på Pasient 
tilfredshetsundersøkelsene (Pasop). Spesielt lavt på følgende to momenter:

Utskrivning identifisert med følgende to spørsmål: Ble du informert 
om hva du selv kunne gjøre hjemme ved eventuelle tilbakefall? Ble du 
informert om hvilke plager du kunne regne med å få i tiden etter 
sykehusoppholdet? 

Samhandling identifisert med følgende to spørsmål: Opplever du at 
sykehuset har samarbeidet bra med fastlegen din om det du var innlagt 
for? Opplever du at sykehuset har samarbeidet bra med 
hjemmetjenesten/andre kommunale tjenester om det du var innlagt for? 



• Det ble satt ned en gruppen ble ledet av Hans Henrik Strøm og besto av 
sykepleiere fra medisinsk og kirurgisk sengepost, leger fra Kirurgisk 
avdeling, gynekologisk avdeling, FMR og medisinsk avdeling, i tillegg til 
representanter fra hjemmetjenesten i Brønnøysund (Annie Brattås) og 
Sandnessjøen (Geir Brønstad).

• Det ble sett på flere tiltak, men endt opp i to prosedyrer – PR 43659 
Veileder for utskrivingssamtale med medisinske pasienter og PR 37777 
Prosedyre for epikrise med.leger Sandnessjøen.

• Prosedyrene er presentert for alle legene på torsdagsmøte, samt lagt inn i 
turnusveilederen som deles ut til alle nyansatte leger hos oss. 

• Tavlemøtene.

• Sees på ytterligere tiltak

Tiltak
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• Områder som inngår i risikovurderingen: FLAGG/NEWS (tidlig oppdagelse 
av forverret tilstand), venflon/CVK, Trykksår, Fall, UVI, Ernæring, PLO, 
Annet. Settes inn og ut-dato, viktig for samhandling.

• Pårørende som barn (magnet) utskrivingssamtale (magnet) telemetri 
(magnet)

Risikotavler på sengepostene
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Helgelandssykehuset Sandnessjøen har med utgangspunkt i Helse Nords 
traumesystem, og i samarbeid med UNN Harstad utviklet et felles akuttmedisinsk 
system for ivaretagelse av; 

• alvorlige syke voksne 

• alvorlig syke barn 

• alvorlig syke nyfødte 

• pasienter som får akutt forverring under en innleggelse 

• massetilstrømning til sykehuset. 

• Systemet innebærer 50 teamtreninger i året stramt organisert i den daglige 
driften. I tillegg har man halvårlige forelesningsrekker. Det utvikles kontinuerlig 
prosedyrer. Det gjennomføres nå ca 250 reelle teamutkallinger i året ved 
sykehuset.

• Pasientbehandlingen følges opp med registrering av kvaliteten av mottaket for 
sentrale pasientgrupper.

• Ansatt BEST-koordinator på alle tre enhetene.

BEST (Bedre og systematisk teamtrening)

5



For dette prosjektet vant Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
årets første forbedringspris i 2017 fra Helse Nord på 200 000 kr.
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• Utnytt ressurssene på en bedre måte

• Opplæringsarena

• Akuttberedskap

• Bedre samarbeid

Scopi-prosjekt
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• Bedre samordning

• Utnytt all kapasitet i poliklinikkene

• Økt service til publikum

Felles timekontor
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Kreft.pol
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• Behandlingsplaner i poliklinikkene

Planen skal være konkret og tidsavgrenset og brukes aktivt under behandling, evaluering og 
avslutning. 

• Innføring av CORE

En ny metode for å vurdere terapieffekten i et behandlingsforløp skal gjøre det enklere å justere 
kursen hvis man ikke ser ønsket effekt av behandlingen. CORE er et av verktøyene som er med på 
å definere klare mål for behandlingen, og vurdere når et behandlingsforløp bør avsluttes.

Psykisk helse og rus
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• Lokalt prosjekt på enhet

• Prosjekt på foretaksnivå

Rekruttering av sykepleiere
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Det har også vært eget møte med pleie og omsorgsavdelingen i 
Brønnøysund, Sømna, Vega og Vevelstad.

Informasjon og samhandlingsmøte med 
Brønnøysund, Vega, Vevelstad og Sømna kommune
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Stort fokus på å melde avvik slik at vi kan få en mer helhetlig 
oversikt og sette i gang gode tiltak, f.eks fall og legemidler.

Viktigheten av å melde avvik
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Virkemidler

• Forankring hos ledelsen

• Involvering av de ansatte

• Kvalitetsdager

• Skape Kultur

• Ting tar tid.

• Trenger noen som etterspør og pusher på.

• Møtevirksomhet

• Lite miljø
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Hvordan få alle med på «laget»?
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Tusen takk for 
oppmerksomheten
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