Helse Førde!
EU-prosjektet i Trygg Kirurgi
2013-2014

Mål for prosjektet i Helse Førde:
– Overordnet mål: Redusere pasientskade
– Delmål: Trygg kirurgi med fokus på å redusere
postoperative sårinfeksjoner
• Bruke av Sjekklista ved alle kirurgiske inngrep på
operasjonsavdelinga
• Holde fokus ved gjennomgang av lista
• Bevisstgjøring ved tidspunkt for adm. av antibiotika,
riktig hårklipp og temp.måling

Resultat:

Høstferie

Juleferie
Juleferie

Redusering av motstand:
• Lett tilgjengelige sjekklister.
• Ta med ansatte på råd-> reviderte lista. Få et
eierforhold.
• Gjentagende informasjon til alle involverte på
avd.møter + morgenmøte.
• Presentere resultat på bruken av sjekklista +
før/etter-tall.
• Retningslinje for bruk av sjekklista.

Småskalatesting
Prosessmålingane viser:
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Resultatmålingane- målsetting
effekten av tiltaka skal visast som redusert
infeksjonsforekomst i sjukehusets
infeksjonsregistreringssystem og NOIS etter tid
Infeksjonsregistrering i 2012 ved ortopedisk kirurgi (del og totalprotese kirurgiske inngrep)viser at
det er operert 234 pasientar, 94,4 % evaluerte. Av dei evaluerte var det 5 overflatiske, 3 djupe sårinfeksjonar og 1 infeksjon i organ/hulrom
SUM postoperative sårinfeksjonar 9 (4,1 %).

Av 9 pasientar med
postoperativ
sårinfeksjon veit vi
ikkje om preoperativ
AB profylakse er
administrert til rett tid..
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Fortsette målingane og legge tala inn på ExtraNet
Spreiing av tiltakspakken til operasjonskodar som blir registrert i forhold til insidens
I anestesijournalen bør det komme fram når AB profylakse startar og sluttar
EU prosjekt som hjelpetiltak i Trygg Kirurgi
Retningslinjer i Trygg Kirurgi
Mini-Audit II
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Fastholdelse av forbedringen
• Fortsette med påminning/informasjon
• Vise personale tall som viser % bruk av lista
over en periode.
• Opprettet gruppe med av spl fra operasjon,
anestesi, oppvåkning og dagkirurgisk seksjon->
fokus på hvordan best holde pasientene
varme. SpotOn-utprøving(kjernetemp).
• Sjekklista i plakatformat -> positive
tilbakemeldinger.

