
Søknad om samhandlingsmidler – SØ og kommunene i Østfold 
Tittel på tiltaket 
Navn på søker 
Angi forankring og navn på 
ansvarlig virksomhet/enhet 
Navn på samarbeidspartner 
- hvem deltar fra kommune, SØ og
brukere
Prosjektansvarlig/ 
Kontaktperson 

Navn:   
Virksomhet: 
Adresse:  
Telefon:     
E-post:

Beskrivelse av prosjekt 
- inkl. bakgrunn for ideen
Mål/hensikt (målgruppe) 
Er det undersøkt om andre 
allerede har realisert dette 
tiltaket?  
- gi utfyllende informasjon
Redegjør kort for 
metodikken som er tenkt 
benyttet 
Brukermedvirkning 

Forventet nytteverdi for 
brukere/pasienter 
Forventet økonomisk 
gevinst 
- Viktig for overføring drift
Plan for implementering i 
drift - bruk av funn 
Beskriv overføringsverdi 
Hvordan skal prosjektet 
evalueres 
- inkl. monitorering/
rapportering under veis
Prosjektets totale 
budsjett 
- inkl. egenfinansiering
Søknadssum for denne 
søknad 
Milepælsplan 
- prosjektets lengde
Ev vedlegg 
- angi navn og nummer

Søknaden med evt. vedlegg sendes på e-post til sekratiatet for Samhandlingsutvalget: samhandling@so-hf.no 
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	Angi forankring og navn på ansvarlig virksomhetenhet: Anestesi Kalnes
	Navn på samarbeidspartner hvem deltar fra kommune SØ og brukere: Pasienter tilhørende i samtlige kommuner i sykehusets opptaksområde.
	Navn:  Ellen Lunde
	Virksomhet:  Anestesi
	Adresse:  Sykehuset Østfold Kalnes
	Telefon:  
	Epost: ellen.marie.lunde@so-hf.no
	Beskrivelse av prosjekt inkl bakgrunn for ideen: Bakgrunnen for dette fagutviklingsprosjektet er å få mer kunnskap om bruken av PICC-line og MID-line katetre og kateterrelaterte komplikasjoner etter utskrivelse fra sykehuset. Se vedlagte prosjektbeskrivelse.
	Målhensikt målgruppe: Brukere av PICC-line og MID-line i kommunehelsetjenesten.
	Er det undersøkt om andre allerede har realisert dette tiltaket gi utfyllende informasjon: Det foreligger svært lite kunnskap innenfor dette området i Norge, slik at dette vil være et nybrottsarbeid. 
	Redegjør kort for metodikken som er tenkt benyttet: Telefonintervju m/pasienter og aktuelle behandlere i det kommunale hjelpeapparatet som står for den praktiske bruken av kateterne.
	Brukermedvirkning: Brukere vil bli kontaktet jevnlig i den prioden de har et kateter innlagt.
	Forventet nytteverdi for brukerepasienter: Før det første få mer kunnskap om eventuelle komplikasjoner, og målrette bruken av kateterne i forhold til hva de er tiltenkt.
	Forventet økonomisk gevinst Viktig for overføring drift: 
	Plan for implementering i drift bruk av funn: 
	Beskriv overføringsverdi: Prosjektet vil bidra til økt kunnskap om bruken av katerne som vil bli formidlet til alle samarbeidende kommuner.
	Hvordan skal prosjektet evalueres inkl monitorering rapportering under veis: Prosjektlengde er satt til ett år, og det vil bli gjort en midtveisevaluering etter om lag halve prosjekttiden.
	Prosjektets totale budsjett inkl egenfinansiering: Det er noe krevende å anslå hvor mye tid det vil ta å følge opp alle pasienter i den aktuelle perioden, men det anslås til to dager per uke. Totalt kostnad for dette vil bli 246 000 kr. Avdelingen ser for seg å dekke om lag 50% av denne summen.
	Søknadssum for denne søknad: 7,5 timer per uke x 50 uker x 328 kr/time = 123 000
	Milepælsplan prosjektets lengde: Ett år
	Ev vedlegg angi navn og nummer: Vedlagt prosjektbeskrivelse
	Navn på søker: Ellen Lunde og Thomas Lie
	Tittel på tiltaket: Kartlegge bruken av piccline/midline, og eventuelle komplikasjoner etter utskrivelse fra sykehuset


