Statusmåling
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Evaluering
AMK-samling,
Gardemoen, 9. april 2019

Statusmåling
Oppdatert med 100 % svar.

Simulering og fasilitatorer
60 % svarer bekreftende på at
- det er etablert system for gjennomgang av egen lydlogg med
evaluering
56 % svarer bekreftende på at
- det er etablert system for simulering i AMK-sentralen

På spørsmål om det er iverksatt tiltak for opplæring av publikum
«markedsføringstiltak», svarer 19 % at tiltak er etablert.
Antall fasilitatorer i sentralen varierer fra 1 til 10.
(Her var det noe lavere svarprosent 94%).

Levering av data til registrene
Spørsmålsstillingen gjør at data kun gir en pekepinn på omfanget av
datainnlevering. Her varierte det på hvordan tabellen er fylt ut.
Ut fra svarene er det likevel mulig å se at det leveres mest data til
hjertestansregisteret hvor 11 av 16 sentraler (69 % ) svarte at «alle» data
leveres.
Svarprosent «Alle data leveres» forøvrig:
• Hjerneslagsregisteret
4 (27%)
• Traumeregisteret
6 (40%)

Status lydlogg gjennomgang med veileder
Også her gjør spørsmålsstillingen at data kun gir en pekepinn på
omfanget av lydlogg-gjennomgang. Det er og stor variasjon på hvordan
tabellen er fylt ut.
Svarkategorien «Noen» den likevel åpenbart den mest hyppige.
Det som er interessant er at fordelingen mellom de fire kategoriene
(stans, brystsmerter, traume og slag) samt generell er omtrent lik.
Det er svært få sentraler som har krysset av for at alle lydlogger
gjennomgås.
Kun 2 sentraler svarer at de gjennomgår alle lydlogger på stans.

Andre tiltak gjennomført i sentralene
Få sentraler har meldt inn noe på dette punktet, men de som har meldt
inn har satt på følende egen tiltak.
•

Har egenevalueringsskjema, inkl fokus på startskortene ift hjertestansveiledning

•

Bruker klinisk debriefing som metode

•

Vaktleder som har veiledning som oppgave

•

In-situ simulering

•

Full-skala simulering

•

Case gjennomføres ukentlig

•

Hendelsesanalyser kvalitetsråd

•
•

Interne kvalitetsprosjekter
Har etablert resertifisering: årlig, satt i årsplan 1 dag pr år, gjennomgang av 10 lydlogger
pluss teknisk test Medarbeidersamtale pluss selvstudium, må ha 80 % score på alle tester for
å bestå resertifisering

Evaluering
av
samlingen

Hele 69 % svarer «HØY» både på spørsmål
* om dagens ble opplevd som nyttig
* om sentralen antar at samlingen vil gi økt aktivitet i
delprosjekt 113
På spørsmålet om oppfølging av samlingen ønskes i direkte forkant av
den planlagte samlingen 19. og 20 november svarer 93 % JA

På spørsmålet om det er planlagt å sende både leder og fagutvikler de
fleste JA, men noen kommenterer at dette vil avhenge av tema på
samlingen og økonomi.

Ønskede tema
• Felles arbeidsmetode mht bruk av indeks versus traumeplan
• Felles arbeidsmetode mht bruk av indeks versus satsingsområde
• Føringer (anbefalinger) mht praktisk gjennomføring av tiltakene, f.eks antall
fagdager i turnus for å ivareta kontinuitet i arbeidet
• Kollegastøtte / kollegadeltakelse i 113
• Hjelpe rydde i lovgivningen
• Kompetanse til AMK operatører
• Klarere retningslinjer og lovverk angående bruk av lydlogg
• Hjerteinfarkt - felles opplæring

Videre innspill til KoKom
• Ønske om mer struktur av gruppearbeidet
• Svært bra at man lager forslag til systemer / skjema som kan brukes av alle
• Kjempebra, trengte dette for å få i gang oppstarte med alle de "pålegg" som er kommet
• Var overveldende, men fikk mange gode innspill

• Felles diskusjon rundt skjema og utfordringer rundt dette
• Kan det lages en konkret sjekkliste før man tar ut en lydlogg på minnepinn?
• Fint at det ble presentert lovlige metoder for lagring av data !
• Felles læring, kunne noen sentraler stått frem å inspirert?
• Invitere kun ledelse til felles målsetning for AMK-sentralene i landet, f.eks.
gjennomføring av ulike nasjonale føringer

