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Prosjekt – Fra papirbasert til elektronisk registrering – LTMV registeret 2014. 

Register for Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) er i gang med en stor omstilling fra papirbasert til 
elektronisk registrering. Overgangsfasen har vært lang og gjort oversikten over registrerte pasienter vanskeligere. 
Nå er imidlertid løsningen på plass og det elektroniske registeret vil gjøre at vi i fremtiden vil ha god oversikt 
over hvilke pasienter vi har i registeret både lokalt og sentralt. Alle som rapporterer til registeret får opplysninger 
om egne pasienter i registeret. 

Vi ser imidlertid at for alle Helseforetak er det nødvendig med en betydelig arbeidsinnsats for å få opp 
dekningsgraden igjen for alle pasientgrupper som bruker BiPAP og respirator. Det er sterkt fokus på høy 
dekningsgrad fordi det bare er da vi kan være sikre på at våre resultater er dekkende for hele pasientgruppen. 
Registeret ønsker derfor å bidra med økonomiske incentiver i denne overgangsfasen. 

Prosjekt beskrivelse:  
A. Registrering 
1. Alle tidligere registreringer på papirskjema til registeret er i ferd med å bli plottet i det elektroniske 

registeret. Alle som rapporterer nye pasienter eller endringer på nåværende pasienter til registeret vil ha 
fortløpende oversikt over pasienter som hører til det lokale helseforetaket. 

2. Lister over pasienter med BiPAP og hjemmerespirator kan innhentes fra den lokale 
behandlingshjelpemiddelsentralen.  

3. Oversikt over registrerte lokale pasienter sammenholdes med lister fra den lokale 
behandlingshjelpemiddelsentralen, og pasienter som er aktuelle for inkludering sorteres ut. 

4. Aktuelle pasienter må spørres om samtykke til registrering og deretter registreres i registeret. 
B. Opplæring 
1. Det vil være avgjørende for en god overgang at det satses på tilstrekkelig opplæring av helsepersonell i alle 

helseforetak som har ansvar for å registrere pasientene.  
2. Dette vil gjøres via skriftlig og muntlig informasjon/undervisning fra registeret sentralt, men også via lokale 

koordinatorer som kan bringe informasjonen videre hos sine medarbeidere. 
3. I tillegg vil det være behov for praktisk veiledning med registrering når registeret tas i bruk. 
C. Implementering av rutiner for kontinuerlig registre ring 
1. Lokal tilrettelegging og implementering av rutiner for å opprettholde bedre kontinuerlig registrering i 

fortsettelsen. 
2. Styrke samarbeidet med den lokale Behandlingshjelpemiddel-sentralen. 
3. Oppfølging av nøkkelpersoner på post og poliklinikk. 
4. Tilfredsstillende tilgang på spørreskjema og informasjon 
5. Utarbeidelse av automatisk påminning om registrering 
D. Evaluering 
1. Registreringsgrad i registeret 
2. Muntlige og skriftlige tilbakemeldinger fra brukerne 
3. Overføring av gode rutiner på tvers av helseforetakene 
 
Registeret har i 2014 tilgjengelige midler som vi ønsker å bruke til hjelp i dette arbeidet. 

Alle helseforetak kan søke om å få midler. Tildeling av midler blir gradert etter hvor mange pasienter foretaket 
har med BiPAP og hjemmerespirator behandling. Det vil også utdeles ekstra bonus når man har fått registrert 
sine aktuelle pasienter (> 90%). Eventuelle fremtidige tilskudd vil bli gradert ut fra hvor mange pasienter som er 
registrert siste år.   

Hvordan pengene blir brukt vil være opp til hvert enkelt sted. Det kan for eksempel være å frikjøpe personer for 
å gjøre jobben, bruke midlene til kurs, kongresser og opplæring eller lignende. 

Vi håper at dere vil se mulighet for å gjennomføre prosjektet, og derved gi et felles løft for kvaliteten på 
behandlingstilbudet til beste for våre pasienter og samtidig styrke det lokale fagmiljøets mulighet for å utvikle 
seg videre.   

Søknad om tildeling av penger til dette formålet sendes til registeret. Vedlagt er søknadskjema.                     
Søknadsfrist 31.10.14. 
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SØKNAD OM MIDLER TIL PROSJEKT 

Fra papirbasert til elektronisk registrering – LTMV  registeret 2014 

INFORMASJON OM SØKER 

Navn  

Yrke  

Arbeidsted (Sykehus)  

Helseforetak  

Helseregion  

Telefon  

E-post  

 

FORANKRING LOKALT 

Avklaring av deltagelse i prosjekt er gjort med nærmeste leder 

Navn leder  

 

PASIENTER 

Antall pasienter med BiPAP eller hjemmerespirator per sept 2014 i henhold til lister fra 

behandlingshjelpemiddelsentralen. 

Navn på lokal Behandlingshjelpemiddelsentral  

 

Antall pasienter med BiPAP  

Antall pasienter med Respirator  

  

Antall pasienter totalt  
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BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 

Planlagt prosjektstart 

og -slutt 

Oktober 2014  - Februar 2015 

Formålet med 

prosjektet 

Hovedformålet er å øke dekningsgraden i registeret for å kunne få 
bedre oversikt over egne pasienter med BiPAP og Hjemmerespirator. 

Metodisk tilnærming 

 

 

 

 

A Registrering 

1. Alle tidligere registreringer på papirskjema til registeret er i ferd 
med å bli plottet i det elektroniske registeret. Alle som rapporterer 
til registeret vil da ha fortløpende oversikt over sine lokale 
pasienter. 

2. Lister over pasienter med BiPAP og hjemmerespirator innhentes fra 
den lokale behandlingshjelpemiddelsentralen.  

3. Oversikt over registrerte lokale pasienter sammenholdes med lister 
fra den lokale behandlingshjelpemiddelsentralen, og pasienter som 
er aktuelle for inkludering sorteres ut. 

4. Aktuelle pasienter må spørres om samtykke til registrering og 
deretter registreres i registeret. 
 

B Opplæring 

1. Det vil være avgjørende for en god overgang at det satses på 
tilstrekkelig opplæring av helsepersonell i alle helseforetak som har 
ansvar for å registrere pasientene.  

2. Dette vil gjøres via skriftlig og muntlig informasjon/undervisning 
fra registeret sentralt, men også via lokale koordinatorer som kan 
bringe informasjonen videre hos sine medarbeidere. 

3. I tillegg vil det være behov for praktisk veiledning med registrering 
når registeret tas i bruk. 
 

C Implementering av rutiner for kontinuerlig registrering 

1. Lokal tilrettelegging og implementering av rutiner for å 
opprettholde bedre kontinuerlig registrering i fortsettelsen. 

2. Styrke samarbeidet med den lokale Behandlingshjelpemiddel-
sentralen. 

3. Oppfølging av nøkkelpersoner på post og poliklinikk. 
4. Tilfredsstillende tilgang på spørreskjema og informasjon 
5. Utarbeidelse av automatisk påminning om registrering 

 
D Evaluering 

1. Registreringsgrad i registeret 
2. Muntlige og skriftlige tilbakemeldinger fra brukerne 
3. Overføring av gode rutiner på tvers av helseforetakene 
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DATO/STED 

Dato  

Sted  

Søknad sendt av  

   


