Interkommunalt helseprosjekt Setesdal
TITTEL
PROSJEKTANSVARLIG
Delprosjekt

FORSKNINGSPROSJEKT SYKEPLEIEDOKUMENTASJON I PLO

BAKGRUNN

Faglige og juridiske mangler i den daglige dokumentasjon av sykepleie ved sykehjemmene i
Setesdal
 Bykle (antall pasienter: )
 Valle (antall pasienter: )
 Bygland (antall pasienter: )
 Evje (antall pasienter: )

UTFORDRING

Elektroniske systemer som ikke møter godt nok de krav som settes til sykepleiefaglig praksis/
dokumentasjon
Rutinene i forhold til hvordan det skal dokumenteres
Holdninger til dokumentasjon
Mange ansatte i reduserte stillinger
Ulik kompetanse hos de ansatte
Lederen

PROBLEMSTILLING

Hvilke kriterier må være tilstede for at dokumentasjon av sykepleie får et faglig og juridisk
forsvarlig innhold
Faglig forsvarlig=
At pasientens grunnleggende behov er ivaretatt, (j.fr.Forskrift for pleie og omsorgstjenester)
At pasientens individuelle sykepleie er synliggjort i dokumentasjonen
Juridisk forsvarlig=
At bakgrunn for helsehjelpen/sykepleien er dokumentert
At planlagt sykepleie er dokumentert
At sykepleietiltakene er dokumentert
At evaluering av tiltak er dokumentert
J(j.fr. Journalforskriften/Lov om helsepersonell)

MÅL

Universitetslektor Grete Vabo, UiA

1. Kartlegge nåværende situasjon
2. Implementere nye rutiner
3. Evaluere etter intervensjon
4. Skrive artikkel
Gjennom artikler og lokal informasjonsstrategi.

INFORMASJON
NYTTEVERDI
FOR HOVEDPROSJEKTET

Det at ansvarlig person for gjennomføring av delprosjekt er fysisk til stede, og aktivt med i det
å implementere nye rutiner, ved alle involverte sykehjem, vil medvirke til at intensjonen, dvs.
interkommunal samhandling har gode muligheter for å bli ivaretatt.

KOSTNADSBUDSJETT

Frikjøp av Grete Vabo primo oktober 2010 til ultimo april 2010
I en 50% stilling = 150.000 kr totalt for alle fire kommunene
Prosjektkoordinering av leder hovedprosjekt =

FINANSIERING

Forprosjekt finansieres gjennom prosjektleders 20% forskningsfri våren 2010.
Søknad om praksisprosjektmidler fra UiA
Skjønnsmidler fra fylkesmannen til videreføring av Interkommunalt helseprosjekt
Kommunene stiller prosjektmedarbeidere (ledere PLO) til disposisjon for prosjektleder med
inntil X timer
Kartlegging vår 2010
Implementering høst 2010/vår 2011
Lederne PLO i kommunene
Professor Olle Søderhamn UiA, (faglig ansvarlig for prosjektet og deltakelse fra UIA)
UiA + Samarbeid med Senter for Omsorgsforskning v/ Bjørnulf Arntsen

UTFØRELSESTIDSPUNKT
PROSJEKTDELTAKERE

