Hospitalsdonationer givet Novartis Healthcare A/S
Regionshospitalet Viborg, hjertemedicinsk
afdeling – Støtte til kvalitetsprojekt HF
Navn på aktivitet/projekt/udstyr/enhed, som
donation støtter

Navn(e) på hospitalet/afdelingen eller lignende,
som håndterer aktiviteten, projektet, udstyret eller
enheden

Regionshospitalet Viborg, Hjertemedicinsk
Afdeling, Heibergs Allé 4, Postboks 130, DK-8800
Viborg, Danmark, SE nr. 29 76 29 88,
og
Aarhus University, Department of Clinical
Medicine, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, DK8200 Aarhus N, Danmark, VAT 31119103 (jointly
”Regionshospitalet Viborg”)

Type aktivitet/projekt/udstyr/enhed, som
donationen ydes til

Kan man ved at øge fokus på patientgruppen og
tilbyde undervisning af læger og sygeplejersker
fra GP sektoren øge opsporingen af
symptomatiske hjertesvigtpatienter?
Kan man udvikle værktøjer som vil hjælpe GP’er
med at identificere denne patientgruppe?

Formålet med aktiviteten/projektet/udstyret/
enheden, som donationen gives til

At øge fokus på patientgruppen gennem
uddannelse i hjertesvigt og dermed øge antallet af
genhenvisninger af kronisk symptomatiske
hjertesvigtpatienter med forværring fra primær
sektor for at sikre at denne patientgruppe bliver
tilbudt optimering af behandling, som sikrer bedre
overlevelse, færre indlæggelser og forbedret
livskvalitet
At udvikle metoder/værktøjer, der kan
hjælpe/understøtte tidlig identificering af de
hjertesvigtspatienter i GP sektoren som udvikler
forværring

Tidshorisont (hvis muligt)

Projektet igangsættes 28. August 2018 og
forventes afsluttet 31-05-2019.
I løbet af augsut/september måned vil der blive
afholdt 3 uddannelsesmøder for praktiserende
læger og deres kliniksygeplejersker i Kjellerup,
Skive og Viborg. De praktiserende læger skal
herefter fokusere på patienter med diagnosen
hjertesvigt i deres klinik og hvis der ved reevaluering opdages forværring af symptomer, skal
disse genhenvises til fornyet evaluering på Viborg
Sygehus. Henvisningen markeres med
”Kvalitetsprojekt HF”.

231.280 DKK
Den finansielle bevillingsstørrelse

Naturaliers omfang, indhold og anslåede værdi

Udvikling og udarbejdelse af projekt og tilhørende
redskaber. Varetage og koordinere intern
kommunikation omkring projektet. Læge og
sygeplejerske undervisning af GP’s 2,5 time x 3
Kontakt og koordinering med praksiskoordinator,
lokalt lab etc. Læge og sygeplejerske klinisk
vurdering af de genhenviste patienter: BT, p, NTproBNP,vægt, evt ekko. Opfølgning og evaluering
af projektet

