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Mål og visjon 

•MÅL; Kvalitetssikre og utvikle tjenestene i hele Ho avdelingen

•VISJON; Være et kunnskapsbasert «fyrtårn» 



Pasientsikkerhet

Brukermedvirkning

Kunnskapsbasert praksis

Forskning og innovasjon

Rekruttere og stabilisere fagpersonell.



Satsingsområder

•

 Implementering og oppfølging  av kvalitetsarbeid ute i virksomhetene

Indikatorer

Pro Act

Rekruttering

Virtuell avdeling



Økt pasientsikkerhet

Kunnskapsbygging som bidrar til forebygging 

Overvåkning 

God kommunikasjon 

Handlingsberedskap

Reproduced with the permission of Professor G B Smith (from Smith, GB. In-hospital cardiac arrest: Is it time for an in-hospital ‘chain of prevention’? Resuscitation 2010;81;9;1209-11)

”Chain of prevention” 
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Erfaringer

Kompetanseløft knyttet til systematisk observasjoner

Økt kvalitet i tilbudet

Økt fokus danner grunnlag for faglige diskusjoner og 
veiledning

Økt pasient sikkerhet

Oppleves nyttig på tvers av profesjoner

Fornøyde/trygge pårørende og pasienter 

«Dette er et av de mest nyttige tiltakene vi har 
gjennomført her på enheten!»

Spin-offs

 Morgenmøte

 Standardisert innkomstrutiner (inklusiv supplerende undersøkelse)

 Integrering av LMG innkomstrutiner

 Observasjonsrutiner tilpasset avdelingen og pasient gruppe.

 Standardisert innkomst og epikrise

 Tavlemøte og nye rutiner når det gjelder vakt skifte

 Nye dokumentasjonsregler

 Digitalisert skjema for henvisning til rtg og innleggelse på sykehuset

 Skjerpet regler for bruk av A (Gerica) og B (CGM) journal

 Oppdatert henvisningsrutiner til KAD

 Innkjøp at nye utstyr til hver avd. inklusiv PC/data stasjoner

 Innarbeidet rutiner mtp samtykekompetanse, HLR status,  behandlingsinnsattsnivå

 Månedlig internundervisning (1. tirsdag av hver mndr)

 Kommunal fagsykepleier – fagnettverk

 Integrering av case-simulering årlig trening evt. samkjøres med HLR kursdager

 Endret med helg og høytid legevisitt, beredskapslege tilkalles ved behov

 Fri gjøre bakvakt til LV samt frigjøre penge til andre LV prosjekter

 Økonomi: avsluttes med dedikert KAD legeberedskap

 Bruk av resurser/kompetanse i tvers kommune  

 To nye spesialister (nevrolog og barnelege) i 100% stilling

 Oppdatere rutiner knyttet til sykehjem (innkomst, LMG, årskontroll etc).

ProACT Norge

(www.proactnorge.org) 

- ProACT koordinator

- Styre medlem

Nytt styre for proACT Norge.

http://www.proactnorge.org/


Utfordring -rekruttering

• Stort behov for nye helsefaglig kompetanse fremover

• For at kommunesektoren skal kunne tilby samme nivå på tjenestene den 
nærmeste tiårsperioden må antall årsverk øke med om lag 40.000 frem mot 2020, ny 
beregning fra KS

• Vanskelig å rekruttere tilstrekkelig helsefaglig kompetanse

• For få blir utdannet til helsefaglig kompetanse – for å studieplasser

• For mange helsefaglig utdannet slutter i sektoren





• Student i Nord

• Beprof

•Hospitering

•Studentarbeid



Smart Helse- Nye boligløsninger, samordne tjenester, integrere ny 

teknologi. Samspill med nærmiljøet.  

Helsehuset -



Behov ute i virksomhetene skal styre vår jobb 

 Strategisk Kompetanseplanlegging

Overordnet kvalitetsplan - kvalitetsrapport

Samarbeidsparter Nord universitet , NLSH, 

USH



UTFORDRINGER

Likhet i tjenestetilbudet  i hele HO avdelingen – implementering 

Økonomi til å gi den ansatte kompetansepåfyll, kursdager og lovpålagte 
oppdateringskurs

Rekruttere og stabilisere fagpersonell.  
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