
 

«Våre erfaringar på Valen 

sjukehus» 

Ved  

Fagutviklingssjukepleiar Torill Storhaug Fotland 

Funksjonsleder på akuttposten Valen Liv Rose Olderkjær Larsen 



Rolla som  

tilrettelegger 



 

 



Måling av resultat i praksis 

(prosessens stemme) 

• Ta utgangspunkt i sjekkliste som er 

laget 

• Velge ut viktige punkt frå alle 

yrkesgrupper 

• Det som er dokumentert er fasiten. 



 



 



 



 

TERMA opplæring i Helse Fonna 



Kva gjer vi med våre funn? 



   Drar vi same vei mot målet? 

Når resultatet er dårlig har vi mange avvik 

• Kjenner ikkje til prosedyren ? 

• Mangler lojalitet til å følgje prosedyre? 

• Mangler kunnskap ? 

• Prioriteres ikkje når en har det travelt ? 

• Kommunikasjonssvikt ? 
 



Prinsipp for å velge ut 

forbedringsområde ?  

• Vanlig 

• Viktig 

• Vanskelig 



 

 



Kva skal me velgja i vårt 

utfordringsbilete ? 

• Sykepleier må gjennomføre alle innkomstrutiner 

• Vakthavende lege må bruke Triage for å vurdere farlighet ved 

innkomst 

• Sykepleier må lage veiledende behandlingsplan i Dips innen 24 t 

• Behandler må lage behandlingsplan i journal innen 24 t 

• Behandler må informere pasienten om diagnose 

• Sykepleier må registrer IP behov og melde videre til neste instans 

• Sjekkliste for behandler må brukes under visitt 

 

 

 
TERMA opplæring i Helse Fonna 



Tilbakemeldinger fra 

pasientene våre  

(pasientens semme) 

• Tok utgangspunkt i kunnskapssenteret 

sin brukerundersøkelse 

• Innhenting av pasienterfaringer ble en 

del av utskrivingsprosedyren 

• Plassert postkasse for innhenting av 

disse i posten 



TERMA opplæring i Helse Fonna 



 

TERMA opplæring i Helse Fonna 



 

TERMA opplæring i Helse Fonna 



Variasjon frå pasient til pasient 

 



 

 



Kva skal me velgja i vårt 

utfordringsbilete ? 

• Pasienten ynskjer meir informasjon 

• Pasientane ynskjer å vere meir involverte i sin behandling 

• Pasientane ynskjer meir tilpassa behandling 

• Pasientane ynskjer å vere meir forberedt på tida etter utskriving 

 

 

 

TERMA opplæring i Helse Fonna 



 

TERMA opplæring i Helse Fonna 



Kva gjer vi med våre funn? 



Prinsipp for å velge ut 

forbedringsområde ?  

• Vanlig 

• Viktig 

• Vanskelig 



 



Finnes det en sammenheng ? 

TERMA opplæring i Helse Fonna 

«Prosessenst stemme» 

• Sykepleier må gjennomføre alle innkomstrutiner 

• Vakthavende lege må bruke Triage for å vurdere farlighet ved innkomst 

• Sykepleier må lage veiledende behandlingsplan i Dips innen 24 t 

• Behandler må lage behandlingsplan i journal innen 24 t 

• Sjekkliste for behandler må brukes under visitt 

• Behandler må informere pasienten om diagnose 

• Sykepleier må registrer IP behov og melde videre til neste instans 

 

 
«Pasientens stemme» 

• Pasienten ynskjer meir informasjon 

• Pasientane ynskjer å vere meir involverte i sin behandling 

• Pasientane ynskjer meir tilpassa behandling 

• Pasientane ynskjer å vere meir forberedt på tida etter utskriving 

 

 

 





 

 


