


Forord 

 
Initiativ til dette gjennombruddsprosjektet kom fra Norsk psykiatrisk forening som mente at et 
gjennombruddsprosjekt ville styrke oppmerksomheten vedrørende tidlig oppdagelse og 
behandling av første gangs psykose.  
 
Legeforeningen har i statusrapporten i 2004: Psykiske lidelser - Faglighet og verdighet påpekt bl.a.: 
 ”Legeforeningen mener at ventetider for behandling må reduseres. For en rekke psykiske lidelser er rask 
 intervensjon, tidlig utredning, diagnostisering og målrettet behandling avgjørende for å hindre et langvarig 
 sykdomsforløp.” 
 
Gjennombruddsprosjektet var forankret i et samarbeid mellom Den norske psykologforening, 
Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, foreningen Mental Helse Norge og Legeforeningen ved 
Norsk psykiatrisk forening og Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. 
 
Dette gjennombruddsprosjektet var forskjellig fra tidligere prosjekter som Legeforeningen har 
gjennomført ved at 

- alle forbedringsteamene forpliktet seg til å fortsette med målinger av eget kvalitetsarbeid i 
ett år etter den egentlige prosjektperioden 

- det ble gjennomført en fellessamling etter ett år, der teamene redegjorde for sine 
resultater gjennom året 

- International Research Institute of Stavanger (IRIS, tidligere Rogalandsforskning) fulgte 
gjennombruddsprosjektet og utførte to studier (en i selve prosjektperioden og en det 
påfølgende året). Rapportene fra IRIS er tilgjengelige på nettet 1 

 
De 23 behandlingsenhetene som gjennomførte prosjektet kom fra hele landet. 
 
Faglig utviklingsarbeid krever ressurser og tar tid, samt forutsetter ledelsesforankring.  
I flere av i sluttrapportene beskrives at forbedringsteamene var blitt mer faglig bevisste gjennom 
forbedringsarbeidet, mer systematiske i arbeidet med pasientene, bedre til å dokumentere og mer 
oppmerksomme på nytten av å gjøre målinger.  
Den store utfordringen er å ta vare på forbedringene som oppnås og å sørge for at systematisk 
forbedringsarbeid generelt blir en naturlig del av virksomheten. 
 
Legeforeningen vil takke Helsedirektoratet, Norsk Sykepleierforbund, KS, Fagforbundet og 
Legeforeningens kvalitetsfond for økonomiske og organisatoriske bidrag som gjorde det mulig å 
gjennomføre prosjektet. I tillegg vil vi takke ressursgruppen som ga prosjektet faglig innhold og 
veilederne som var tilgjenglige med råd og støtte i hele perioden.  
 
Sist, men ikke minst, takker vi alle behandlingsenhetene som deltok, og vi håper at erfaringen har 
gitt inspirasjon til å fortsette med forbedringsarbeidet og bruke metoden de har lært til 
kontinuerlig lokal forbedring. 
 
Bjarne Riis Strøm 
fagdirektør 

                                            
1
 

http://www.iris.no/internet/student.nsf/wvDocId/218208688733E64CC12579CD00526DED?OpenDocu
ment  

http://www.iris.no/internet/student.nsf/wvDocId/218208688733E64CC12579CD00526DED?OpenDocument
http://www.iris.no/internet/student.nsf/wvDocId/218208688733E64CC12579CD00526DED?OpenDocument
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Innledning 
Tove Mathiesen og Jan Olav Johannessen 
 
De to siste tiårene, fra ca 1990, har brakt fram en ny forståelse av hva psykisk lidelse er. Mange 
snakker om et paradigmeskifte. På 70- og 80-tallet var psykiatrien orientert mot en kategoriell 
forståelse av hva psykisk lidelse er, dvs. at man så på de ulike diagnostiske kategorier som atskilte 
sykdomsenheter. Fokuset i 90- og 2000-tallet har vært på de tidlige faser i utviklingen av 
psykoselidelsen, og sammen med genforskningen har dette fokus bidratt til å vise at psykiske 
lidelser utvikler seg i et kontinuum, og at vi snakker om overlappende lidelser hvor også det 
genetiske substrat langt på vei er felles for de ulike lidelsene. 
 
Det tar lang tid å få implementert ny kunnskap fra forskning til klinisk praksis, mange sier at det 
tar over ti år. Forskning både i Norge og internasjonalt har de siste to tiårene vist at man oppnår 
bedre behandlingsresultater dersom behandlingen settes tidligere inn, og flere undersøkelser har 
vist at tidspunktet for behandlingsstart er like viktig for prognosen som selve kvaliteten på 
behandlingen. Begge deler er selvsagt viktig. Ved tidlig oppdagelse og behandlingsstart av 
psykoselidelser får man en vinn-vinn-vinn-vinn situasjon: pasienten er mindre syk når han/hun 
kommer til behandlingen, prognose blir bedre, og samfunnsomkostningene blir redusert. Og så 
blir belastningen for pårørende mindre. 
 
Men, fremdeles er det slik over store deler av landet vårt at Varighet av ubehandlet psykose (VUP), 
dvs. den tiden det tar fra psykosesammenbruddet til behandlingsstart er 2 år i gjennomsnitt. 
Forskning og klinisk praksis har vist at det er mulig å redusere VUP til 4 uker (median). 
 
Norsk psykiatrisk forening, Norsk psykologforening, Mental helse og Norsk sykepleierforbund 
har alle som uttalt målsetting å tilby «hjelp når du trenger det», dvs. redusere ventetider, og gi 
bedre og mer tilpasset behandling. Psykisk lidelse er unge menneskers lidelse: 75% av all psykisk 
lidelse debuterer før fylte 25 år. Vi ser en foruroligende økning i antall unge uføretrygdede pga 
psykiske lidelser, på tross av betydelig ressurstilførsel til det psykisk helsefeltet de siste årene. 
Etter våre foreningers oppfatning ligger mye av svaret på denne utfordringen nettopp i det som 
har vært dette gjennombruddsprosjektets hovedformål: bedre tilgjengelighet, og bedre tilpasset 
behandling. Her har 25 delprosjekter fra hele landet fokusert på ulike sider av denne 
problematikken, i samarbeid med primærhelsetjeneste, helsesøstertjenester og skoler. 
Mer enn 100 dedikerte medarbeider fra det psykisk helsefeltet har lært seg en systematisk metode, 
statistisk prosesskontroll, for evaluering og kvalitetssikring av ulike sider av behandlingstilbudet. 
Slik sett har prosjektet gitt gevinst utover det primære siktemålet ved at man har tilført viktige 
aktører i helsetjenesten kompetanse også på metode for kvalitetssikring. 
 
Et viktig aspekt ved akkurat dette gjennombruddsprosjektet har vært at prosjektperioden har blitt 
utvidet i forhold til tidligere prosjekter, og at man har fått foretatt en ekstern evaluering for å se 
om prosjektene medfører varig bedring. Dette var også et uttalt ønske fra Helsedirektoratet, som 
har støttet tidligere gjennombruddsprosjekter finansielt. Evalueringen har vært utført av IRIS 
(International Research Institute of Stavanger). De foreløpige rapportene er lovende. 
 
Vi ønsker å takke all deltakere, enkeltpersoner, institusjoner og foreninger for godt og aktivt 
samarbeid i et prosjekt hvis formål har hatt som mål å bringe god behandling raskere til våre 
pasienter. Takk. 
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Del 1  

Gjennombruddsprosjekt 

Konsept og organisering 

Gjennombruddsmetodikken bygger på en metode som i senere år er mye brukt i  
Kvalitetsforbedringsprosjekter i bl.a. USA, Sverige, Nederland og Norge. Metoden er  
opprinnelig utviklet ved Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston, som er en 
nonprofit organisasjon og er ledende innen kvalitetsutvikling i USA (www.ihi.org). IHI har siden 
1995 gjennomført en serie ”gjennombruddsprosjekter” (”Breakthrough series" (BTS)), på 
områder som astma, intensivbehandling, legemiddelbivirkninger, keisersnitt, forskrivningspraksis, 
ryggsmerter, forsyningsfunksjon, terminalomsorg, hjertekirurgi og ventetider. 
 
Legeforeningen har i mer enn ti år brukt Gjennombruddsmetoden for å bedre 
prosessene/resultatene innenfor utvalgte områder i helsetjenesten. Prosjektene har hatt fokus på 
prosessforbedringer og kan vise til mange gode resultater.  
Sluttrapporter fra noen av de norske gjennombruddsprosjektene finnes på Legeforeningenes 
hjemmesider. 
 
Grunnlaget for gjennombruddsprosjektene, er observasjonen av at klinisk praksis ofte 
er forskjellig fra det optimale (basert på vitenskapelig kunnskap). IHIs utgangspunkt er begrepet 
“Achievable Benefits Not Achieved” (ABNA). Alle områder der det er et gap mellom det en gjør 
og det en ut fra eksisterende kunnskap og teknologi kunne ha gjort, er kandidater for et 
gjennombruddsprosjekt. Oppgaven er å sørge for at de muligheter som faktisk finnes tas i bruk 
på en bedre måte. 
 
Hvorfor betegnelsen ”Gjennombrudd”? 
Fordi konseptet innebærer at man i forbedringsarbeidet setter seg radikale mål som fordrer 
radikal og annerledes tenkning. Bruddet med gamle vaner og rutiner blir et ”Gjennombrudd” 
– når det lykkes. 
 
Hva er så spesielt med dette konseptet? 
Det er både banalt og spesielt på samme tid. Det banale består i velkjente faktorer som vi vet 
fremmer menneskers arbeidsinnsats, entusiasme og effektivitet når det gjelder å løse et 
problem. Vi nevner: direkte eierforhold til problemet, påvirkningsmulighet, fellesskap, 
konkurranseånd, resultatmåling, ytre press, sekundering, veiledning og støtte. Det spesielle er 
at disse faktorene er bygget inn i en strukturert, fastlagt ramme, hvor hver ting kommer på rett 
plass og til rett tid. Rammen innebærer fastlagte arbeidsformer, tidsfrister, innsending av 
rapporter og ikke minst deltakelse på forbedringsseminar. 
 
 
Gangen i et gjennombruddsprosjekt er som følger:  

1. Først identifiseres forbedringsmuligheter på det utvalgte fagfeltet av en gruppe som er 
eksperter på det utvalgte emnes medisinske sider.  

2. Sykehusavdelinger eller andre helsetjenesteenheter inviteres til å delta i prosjektet.  
3. De deltagende enheter etablerer lokale forbedringsteam.  
4. Prosessendringsrådgivere/veiledere veileder forbedringsteamene i de deltakende enhetene 

gjennom en endringsperiode på i underkant av ett år. 
5. I løpet av denne perioden arrangeres tre forbedringsseminar. Der kommer 

ressursgruppen, veiledergruppen og de deltakende enhetene sammen og utveksler 
erfaringer og ideer. 
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6. Veiledergruppen følger opp de lokale forbedringsteamene i periodene mellom 
forbedringsseminarene, gjennom veiledningsbesøk, ved e-postnettverk og 
telefonkonferanser. 

 
 

 
 
 
 
Gjennombruddsmetoden har vist seg egnet for overføring til norske forhold. 
Erfaringene fra de norske keisersnitt-, intensivmedisin- og psykiatriprosjektene er gode, og nye 
prosjekter kan bygges på dem – og på den erfaringsutveksling som Legeforeningen har etablert 
med de miljøer i Sverige, Danmark og Nederland som driver gjennombruddsprosjekter. 
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Målinger i forbedringsarbeid 

Bjørnar Nyen 

 
Hvordan kan vi vite at de tiltakene vi setter i gang faktisk fører til at tjenestene våre blir bedre? 
For å kunne dokumentere forbedringene og spre kunnskap om hva som virker er det ofte 
nødvendig å gjennomføre målinger både før, underveis og etter at tiltakene er iverksatt. 
 
Sett mål 
Det vil være behov for både overordnede mål og mer praktisk rettede mål. Utgangspunkt for å 
sette målene vil ofte være kartleggingen av nåværende praksis.  
Målene bør konkretiseres slik at de fyller følgende kriterier (SMART mål): 

 Spesifikke: klar, konkret, entydig angivelse av forventet resultat - helst tallfestet 

 Målbare: man skal kunne vite om målet er oppnådd 

 Ansporende: være utfordrende, gi mulighet for egenutvikling og inspirere til 
nytenkning 

 Realistiske: oppnåelig i forhold til andre oppgaver og ressurser 

 Tidsbestemt: angi når resultatet skal være nådd 
 

Enighet om målet: forankring i arbeidsgruppen, hos medarbeiderne og hos ledelsen 
Jo tydeligere målene er, jo lettere er det å vite om de er nådd. 
 
Finn nyttige indikatorer 
For å måle kvaliteten på et område benyttes indikatorer. En indikator er en målbar variabel som 
anvendes til å overvåke og evaluere kvaliteten.  
Indikatorer kan inndeles i resultatindikatorer og prosessindikatorer.  

 Resultatindikatorer sier noe om sluttresultatet, ofte sett fra pasientens synsvinkel, for 
eksempel pasienttilfredshet.  

 Prosessindikatorer sier noe om de prosesser som leder frem til resultatene. Dersom 
forskningsbasert kunnskap tilsier at det er klar sammenheng mellom valg av prosess og de 
resultater man ønsker å oppnå, kan det være tilstrekkelig å benytte prosessmål. 

Det er viktig å måle det mest nødvendige og så langt som mulig bruke data som er lett 
tilgjengelige og slik unngå å bruke for mye ressurser på datafangst og databearbeiding. Noen 
indikatorer er allerede utviklet; ellers må de utvikles.  

Gjør målinger 
Hensikten med å gjøre målinger i forbedringsarbeid er å vise de forbedringer som skjer etter 
gjennomføringen av tiltakene.  
Utvikling og forbedring kan ofte måles ved uttrekk av små stikkprøver. I forbedringsarbeid vil 
kravene til dataenes nøyaktighet gjerne være mindre enn ved forskning.  
 

Statistisk prosesskontroll (SPC) 

Målinger ved forbedringsarbeid egner seg ofte for presentasjon i tidsseriediagrammer. Disse viser 
indikatoren over tid og gjør det mulig raskt å påvise forandringer som skjer. Et egnet verktøy her 
er statistisk prosesskontroll.  

 Det kan gi informasjon om nivået på prosessen, om den er stabil eller om den er 
uforutsigbar med for stor variasjon.  

 SPC kan brukes både på små og store tallmaterialer.  
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 SPC gir en grafisk fremstilling av dataene som er velegnet til å lære av prosessene og 
formidle resultatene videre.   

 

Figur 1 viser et eksempel på SPC-diagram. Det er fra sluttrapporten til et forbedringsteam som 
deltok i Legeforeningens gjennombruddsprosjekt i sykehjemsmedisin i 2008. 

 

 

Figur 1. Antall sykebesøk til Flora Omsorgssenter pr måned, før og etter endring ved årsskiftet 
2007/2008. Sykebesøk foretatt av sykehjemslegen er ekskludert. Endringen er signifikant. 
Mer stoff om SPC finnes i Helsebiblioteket.  

Thor et al har skrevet en oversiktsartikkel over SPC brukt i forbedringsarbeid i helsetjenesten og 
drøftet fordeler, begrensninger, hindringer og faktorer som bidrar ved bruken.  

http://www.helsebiblioteket.no/Kvalitetsforbedring/Kvalitetsm%C3%A5ling
http://qualitysafety.bmj.com/content/16/5/387.full.pdf
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Del 2  

Ressursgruppen 

Ressursgruppen er prosjektets faglige fundament og forankrer det i fagmiljøet. Gruppen var satt 
sammen av leger fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, psykologer, psykiatrisk 
sykepleier, helsesøster og representanter for brukere og pårørende. Gruppens oppgave var i 
første omgang å skissere mulige forbedringsområder som skulle være tilstrekkelig konkrete, 
målbare og gjennomførbare. I tillegg bidro de på forbedringsseminarene med foredrag og 
veiledning.  
 
Ressursgruppen besto av følgende medlemmer: 

 Jan Olav Johannessen (leder), Norsk psykiatrisk forening 

 Tove Mathiesen, Norsk Psykologforening 

 Hilde Skrede, Norsk forening for allmennmedisin 

 Tove Helga Buseth, Norsk Psykologforening 

 Jo Erik Brøin, Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 

 Torill Gjerpe Hansen, Norsk Sykepleierforbund 

 Roar Nordbotten, Mental Helse 

 Anne-Helene Råstad, Landsrådet for Pårørende innen Psykisk helse 

 Greta Jentoft, Norsk Sykepleierforbund 
 
Følgende forbedringsområder ble valgt ut og presentert for gruppene: 

1. Bedre tilgjengelighet og kompetanseheving  
2. Bedre utrednings- og behandlingstilbud 
3. Samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten  
4. Samarbeid med undervisningssektoren 
5. Informasjonsarbeid 
6. Organisering av helsetjenesten 
7. Resultatfokus 

Veiledergruppen 

Legeforeningen har i gjennombruddsprosjektene hatt en fast gruppe veiledere som har en sentral 
rolle i fremdriften av forbedringsarbeidet i de ulike forbedringsteamene.  
Veiledergruppen følger opp de lokale forbedringsteamene i periodene mellom 
forbedringsseminarene, gjennom veiledningsbesøk, ved e-postnettverk og telefonkonferanser. De 
bidrar også aktivt inn i forbedringsseminarene og er en viktig støtte for prosjektleder.  
 
Veiledergruppen besto av følgende medlemmer: 

 Gro Sævil Helljesen, leder av veiledergruppen 

 Rune Modell 

 Terje-Ørnulf Korsnes 

 Torstein Rønningen 

 Ada Schreiner 

 Marit Frogner 

 Ellen Andersen 

 Janecke Thesen 

 Sissel Andreassen 

 Øyvind Antonsen 
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 Aleidis Skard Brandrud 

 Thomas Østerby 

 Thorfinnur Gudmundsson 

 Bjørnar Nyen 

 Tordis Sørensen Høifødt 
 
Prosjektleder for gjennombruddsprosjektet var Wenche Jensen. 
 

Ressursgruppens forslag til forbedringsarbeid fordelt etter tema 

Tema 1: Bedre tilgjengelighet og kompetanseheving  
 
Forslag 1.1 
Opprette lokal TIPS-telefon som gir informasjon om psykoser ved bekymring, og om hvor de 
kan henvende seg videre. 

 
Eksempel  
En egnet enhet med psykosekompetanse etablerer TIPS- telefon i en prøveperiode, utarbeider 
brosjyrer og annonserer i lokalavisen.  
 
Mål 
Registrere antall og type henvendelser.  
Måle om det blir flere henvendelser til spesialisthelsetjenesten. 
 
Forslag 1.2 
Legevakten får økt kompetanse til å kartlegge mulig psykose. 
 
Eksempel  
Det tas i bruk verktøy slik at legen kan fange opp mulige psykiske symptomer.  
 
Mål 
Antall opplært, antall henvendelser, antall med psykose.  
 
Forslag 1.3 
Senke terskelen for å få hjelp, prøveprosjekt hvor pårørende og andre kan henvende seg direkte.  
 
Eksempel  
Åpne for at pasienter/pårørende kan henvende seg direkte til egnet enhet/team ved mistanke om 
psykoseutvikling. Inntak innen 24 el 48 timer om aktuelt.  
 
Mål  
Antall og type henvendelser, tid til mottak, endring i varighet av ubehandlet psykose (VUP). 
 
Forslag 1.4 
Øke helsesøstres kompetanse slik at de kan bidra til tidlig oppdagelse, lære om tidlige tegn og 
viktighet av tilgjengelighet.  
 
Eksempel 
Tilstedeværelse av spesialisthelsetjenesten en gang per uke ved Helsestasjon for ungdom for å øke 
oppmerksomhet, kompetanse samt gi veiledning.  
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Mål 
Antall opplært, ganger til stede, endring i henvendelser i etterkant av dette. 
 
Forslag 1.5 
Rutiner for førstegangspsykosepasienter som ikke møter opp.  
 
Eksempel  
Det etableres klare rutiner/systemer (f.eks. sende SMS, oppsøke) for å hindre at disse pasientene 
mister kontakten med spesialisthelsetjenesten før de er ferdig utredet og behandlet.  
 
Mål 
Før- og etterregistrering. Hvor mange glipper? Hjalp tiltaket? 
 
Forslag 1.6 
Fastlegen innkaller alle 15 åringer til samtale.  
 
Eksempel  
Gi time med god tid for å bygge relasjoner, bli kjent for å bidra til lavere terskel for den unge. 
 
Mål 
Konkret mål kan være å se hvor stor prosent som faktisk kommer til en slik første 
kontaktsamtale, og om det er noen som trenger hjelp.  
 
Forslag 1.7 
Øke fastlegers kompetanse på og mulighet for å fange opp symptomer på alvorlig psykisk lidelse 
tidlig.  
 
Eksempel 
Undervise i eget opptaksområde, opplæring og f.eks. presentere et screening-verktøy (TIPS 
skjema).  
 
Mål 
Antall leger besøkt, endring i deres oppmerksomhet og bevissthet for å oppdage symptomer 
raskt. Endring i antall henvisninger, ev. type.  
 
Forslag 1.8 
Prøveprosjekt der elever skal finne sin egen fastlege og innhente informasjon om tilbudet.  
 
Eksempel  
Helsestasjon utarbeider et undervisningsopplegg i samarbeid med en skole.  
 
Mål 
Andel som fant fastlegen sin. 
 
Forslag 1.9 
Forenkle politiets mulighet til å sende bekymringsmeldinger til DPS/akuttpoliklinikk.  
 
Eksempel 
Politiet informeres og det utarbeides et eget skjema til politiet med en klar adresse.  
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Mål 
Antall opplært/ informert. Antall mottatte meldinger. Blir flere fanget opp? 
 

Tema 2: Bedre utrednings- og behandlingstilbud 
 
Forslag 2.1 
Alle 1.gangs henvendelser til spesialisthelsetjenesten vurderes ang. mistanke om psykose. 
 
Eksempel 
Etablere faste rutiner for dette; for risikovurdering for psykose, f.eks. med PANSS. 
 
Mål 
Andel som får en slik vurdering etter innføring. 
 
Forslag 2.2 
Øke DPS’ers kompetanse på psykosevurdering. 
 
Eksempel 
Etablere opplæringsprogram i PANSS.  
 
Mål 
Antall opplært. 
 
Forslag 2.3 
Øke egen avdelings bevissthet om oppnådde behandlingsresultater ved førstegangspsykose.  
 
Eksempel 
Etterundersøke pasienter fra i fjor (en årskohort med førstegangspsykose) og se hvordan det har 
gått. Bruke PANSS og internasjonalt anerkjente definisjoner på remisjon, recovery.  
 
Mål 
Få kunnskap om egne behandlingsresultater. Sette opp mål for egen organisasjon.  
 
Forslag 2.4 
Styrke brukermedvirkning og ivaretakelse av brukernes erfaringer.  
 
Eksempel 
Egne temakvelder for pasienter med førstegangspsykose. Samtaler med pårørende. 
 
Mål 
Antall arrangementer, antall deltakere, andel av pasienter/pårørende som tar i mot tilbudet.  
 
Forslag 2.5 
Styrke familiesamarbeidet.  
 
Eksempel 
Sikre at alle får et familietilbud. Skolering av ansatte. Starte innføring av flerfamiliearbeid. 
 
Mål 
At rutiner blir etablert. Andel ansatte som får opplæring. Andel familier som får tilbudet.  
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Forslag 2.6 
Fokus på at pasienter er delaktig i egen behandling. 
 
Eksempel 
Utarbeide et evalueringssystem for dette.  
 
Mål 
Andel pasienter som omfattes av systemet.  
 
Forslag 2.7 
Innføre minimum behandlingsstandard.  
 
Eksempel 
Evidensbasert minimumstilbud består av følgende elementer: familiesamarbeid, psykoterapi 
(kognitiv terapi), psykososialt arbeid og medikamenter. Sjekkliste for de ulike elementer. 
 
Mål 
Man etablerer et slikt program/slike rutiner. Andel pasienter som får tilbudet og andel som tar i 
mot. 
 
Forslag 2.8 
Innføre evidensbasert medisinering.  
 
Eksempel 
Lage behandlingsalgoritme for medikamentelle strategier ved førstegangspsykose.  
 
Mål 
Om man lager og tar i bruk en slik algoritme, måle om det endrer /evt. reduserer 
medikamentbruken. 
 
Forslag 2.9 
Etablere en standard for psykoterapi for førstegangspsykose.  
 
Eksempel 
Kognitiv terapi er en evidensbasert behandling ved psykoser. Tilpasse/implementere 
behandlingsmanual, og etablere et treningsprogram for terapeuter.  
 
Mål 
Manual implementert. Antall opplærte – og evaluering av treningsprogrammet. 
 
Forslag 2.10 
Utprøve musikkterapi og andre kunstterapiformer ved førstegangspsykoser.   
 
Eksempel 
Lage en prøveordning for musikkterapi for pasienter med førstegangspsykose.  
 
Mål 
Plan for innføring i egen organisasjon utformet. 
Antall deltakere med, andel gjennomført – og deltakernes fornøydhet. 
Endring i symptombelastning eller i opplevd livskvalitet.  



Gjennombruddsprosjekt  
Tidlig oppdagelse og behandling av første gangs psykose 

Den norske legeforening 2012 14 

 
Forslag 2.11 
Styrke forståelsen av psykosegruppen hos overordnet ledelse.  
Gi ledere økt kompetanse for å kunne prioritere.  
 
Eksempel 
Bidra til at dette blir tema på ledermøter.  
Informasjons- og undervisningsopplegg, utarbeide eget opplegg for ledere.  
 
Mål 
Andel ledere informert? Antall møter? Endring i organisering? 
 
Forslag 2.12 
Kvalitetssikre behandlingstilbud til pasienter med førstegangspsykose som ikke oppnår remisjon 
innen tre måneder / som ikke responderer.  
 
Eksempel 
Eget behandlingstilbud for non-respondere.  
 
Mål 
Antall som får et slikt tilbud. Andel som oppnår remisjon. 
 
Forslag 2.13 
Pasienter som legges inn etter selvmordsforsøk følges opp spesielt. 
 
Eksempel 
Det etableres faste rutiner for dette.  
 
Mål 
Andel pasienter som følges opp i henhold til rutinene.  
 
Forslag 2.14 
Pasienter med rusutløst psykose for 1. gang følges opp spesielt.  
 
Eksempel 
Det etableres faste rutiner for dette.  
 
Mål 
Andel pasienter som følges opp i henhold til rutinene.  
 
Forslag 2.15 
Vektlegge relasjonen og styrke den i behandlingssammenheng.   
 
Eksempel 
Ta i bruk løpende evaluering av behandlingen for eksempel ved bruk av Scott & Miller.  
 
Mål 
Tilfredshetsmåling, endring over tid etter implementert.  
 
Forslag 2.16 
Kartlegge rusproblematikk.  
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Eksempel 
Bruke kartleggingsverktøy som for eksempel Audit/Dudit og/eller Drake-skalaen.  
 
Mål 
Antall kartlagt. Andel med rusproblematikk.  
 

Tema 3: Samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten 

Forslag 3.1 
Heve kvaliteten på henvisninger fra 1. til 2. linjen.  
 
Eksempel 
Samarbeidsmøter mellom 1. og 2. linjetjenesten.  
Utvikle standardiserte henvisningsskjemaer eller bruk av TIPS/prodromal-skjema. 
Flere yrkesgrupper skriver henvisninger. 
Utarbeide sjekkliste. 
 
Mål 
Antall møter, antall deltakere. 
Bruk av henvisningsskjemaet, andel. 
Endring i antall henvisninger? 
Blir henvisningene kvalitativt bedre? 
Kortes behandlingstid av henvisninger? 
Endring i tid til inntak?  
 
Forslag 3.2 
Utvikle redskap for gode samhandlingsrutiner mellom nivåene.  
 
Eksempel 
Utarbeider nye retningslinjer for samarbeid, for eksempel ”Slå på tråden kampanje”.  
Felleskonsultasjoner rundt pasienter med uklare tilstander.  
 
Mål  
Redusere eller nedkorte behandlingstid av henvisninger.  
Tid til kontaktetablering. Antall felleskonsultasjoner. 
 
Forslag 3.3 
Bedre rutiner for samarbeid i samme nivå, dvs. 1. linjen og deres etater.  
 
Eksempel  
Utarbeider nye retningslinjer for samarbeid.  
 
Mål 
Retningslinjer utarbeidet, implementert? 
Følges de? Fornøydhetsmåling.  

Tema 4: Samarbeid med undervisningssektoren 

Forslag 4.1 
Kompetanseheving overfor lærere og elever for å fange opp utsatte grupper.  
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Eksempel  
Et DPS velger ut en videregående skole i sitt opptaksområde og anvender eksisterende 
undervisningsmateriale.  
 
Mål 
Endring i antall henvendelser.  
Grad av fornøydhet og kunnskapsnivå før og etter.  
 
Forslag 4.2 
Samarbeid med videregående skole. 
 
Eksempel  
Kurs for eller møter med sosialrådgivere i eget opptaksområde.  
 
Mål 
Antall møter, antall på kurs, antall henvist, kunnskap og fornøydhet før og etter.  
 
Forslag 4.3 
Drop out – fokus på elever som dropper ut av videregående.  
 
Eksempel  
Samhandling innen 1.linjen om oppfølging av disse ungdommene. 
Eget prosjekt for ”gutteskulkere”.  
Samarbeid med OT (oppfølgingstjenesten i videregående skole). 
 
Mål 
Antall elever, hva gjøres med dem. 
Andel som henvises til behandling, andel psykose.  
 
Forslag 4.4 
Samarbeid med PPT.  
 
Eksempel  
Kurs for eller planmessige møter med skolepsykologer/PPT i eget opptaksområde.  
 
Mål  
Antall møter, antall på kurs, antall henvist, kunnskap og fornøydhet før og etter.  

Tema 5: Informasjonsarbeid  

Forslag 5.1 
Anti-stigma arbeid.  
 
Eksempel  
Begrenset informasjonskampanje i et lokalområde. 
Besøk på videregående skoler til elevråd o.l. 
La fokusgrupper evaluere innholdet i informasjonen. 
 
Mål 
Måle kunnskap om psykisk lidelse og holdninger før og etter i utvalgte grupper, f.eks. noen 
skoleklasser, fokusgrupper.  
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Forslag 5.2 
Styrke informasjonen om at behandling nytter. 
 
Eksempel  
Brukere står frem? Pasienter og pårørende. 
Samarbeide med LPP og MH lokalt. 
Få bevissthet om egne behandlingsresultater. 
 
Mål 
Hvem har fått informasjon og om hva.  
 
Forslag 5.3 
Utvikle nettside med informasjon om kompetanse og behandlingstilbud ved FEP. 
 
Eksempel  
Tilpasse til lokalt bruk informasjonspakker eller brosjyrer som kan distribueres.  
Bør ha info om lokale hjelpetilbud.  
 
Mål 
Mål faktisk bruk av sidene, eventuelt materiell distribuert. 

Tema 6: Organisering av helsetjenesten 

Forslag 6.1 
Etablere oppdagelsesrutiner for pasienter med førstegangspsykose.  
 
Eksempel  
Etablere oppdagelsesteam.  
 
Mål 
Plan/fremdriftsplan etablert, rutiner etablert. Team etablert. Antall henvendelser, type 
henvendelser.  
 
Forslag 6.2 
Lage egen avdeling/struktur for pasienter med førstegangspsykoser.  
 
Eksempel  
Sette ned plangruppe. 
 
Mål 
Ferdigstille og vedta planer. Ev. arrangere studietur til områder som har slike avdelinger.  
 
Forslag 6.3 
Innføre utrednings- og behandlingslinje for pasienter med førstegangspsykose.  
 
Eksempel  
Lage /tilpasse en utrednings- og behandlingsstandard for pasienter med førstegangspsykose.  
 
Mål 
Etablert utrednings- og behandlingslinje. 
Måle andel pasienter som får dette tilbudet. 
Måle pasienters og behandleres fornøydhet.  
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Forslag 6.4 
Kontinuitet, hvordan sikre? 
 
Eksempel  
Pasienter med førstegangspsykose skal innen 1 uke etter første innleggelse/samtale i poliklinikk 
få tildelt behandler som skal følge pasienten over 2 år.  
 
Mål  
Hvor mange behandlere har pasienter i denne gruppen fra siste år hatt i gjennomsnitt.  
 
Forslag 6.5 
Etablere en egen gruppe i DPS/poliklinikk som spesialiserer seg på behandling av pasienter med 
førstegangspsykoser.  
 
Eksempel  
Lage kompetansehevingsopplegg for behandlere som skal utgjøre en slik gruppe.  
 
Mål 
Skissere og igangsette dette kompetanseoppbyggingsopplegget.  
På sikt evaluere behandlingsopplegget: a) fikk vi det til og b)hjalp det? 

Tema 7: Resultatfokus 

Forslag 7.1 
Kvalitetssikre og forbedre registrering av kvalitetsindikatoren Varighet av Ubehandlet Psykoser 
(VUP) i egen organisasjon.  
 
Eksempel  
Etablere/tilpasse rutiner for slik måling, samt trening i måling.  
 
Mål 
Fikk man etablert et system for måling/rapportering. 
Fikk man innført rutiner for opplæring. 
Endring i rapporteringspraksis før – etter. 
 
Forslag 7.2 
Antall (prosent) pasienter med førstegangspsykoser som oppnår remisjon etter 1 år.  
 
Eksempel  
Opplæring i vurdering av remisjon basert på internasjonale kriterier.  
 
Mål 
Faktisk resultat i %.  
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Del 3   

Teamenes forbedringsområder 

Tema 1: Bedre tilgjengelighet og kompetanseheving  

1. Enhet for førstegangspsykose, SSK i samarbeid med Samfunnsmedisinsk enhet, 
Kristiansand kommune  

 
Beskrivelse av virksomheten  
Enhet for førstegangspsykoser, post 2.1, SSHF, Kristiansand har 10 sengeplasser; døgn-, dag - og 
poliklinisk post. Utredning, behandling og oppfølging av pasienter. Samarbeidsprosjekt mellom 
Enhet for Førstegangspsykose og Samfunnsmedisinsk Enhet i Kristiansand kommune.  
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Det vi har ønsket å oppnå med gjennombruddsprosjektet er å komme tidligere i kontakt med 
personer som står i fare for å utvikle en psykose. Det har også vært ønskelig å bli mer offensivt 
utadrettet for å møte mennesker utenfor sykehuset i stedet for passivt å vente til de blir innlagt. 
Det har vært viktig å knytte varige kontakter mellom de som jobber i kommune og de som jobber 
på sykehus. 

Resultatmål:  

50% økning sammenliknet med tall fra 2009 av antall mennesker med oppdaget 
førstegangspsykose (F20-F29) i Kristiansand kommune. 

Tiltaksmål: 

 å senke terskelen for henvendelser fra helsesøstre som jobber i videregående skole, 
ungdomsskole og sykepleiere på legevakt  

 kompetanseheving internt og i 1.linje 

 redusere VUP, ”komme tidligere til” 

 etablere en samarbeidsform og et verktøy vi kan bruke videre i andre kommuner i Agder for 
videre samarbeid 

 informasjon til leger og helsesekretærer på legesentre i Kristiansand om hva post 2.1 kan tilby. 
Undervisning om tidlig oppdagelse av psykose på legeseminar i november. 

 
Tiltak  

 Undervisningsopplegget som ble utarbeidet i vår er blitt benyttet overfor helsesøstre i 
VGS/ungdomsskole i Kristiansand kommune og sykepleiere på legevakten i Kristiansand.  

 Informasjon til fastleger og helsesekretærer på 14 legesentre i Kristiansand. 

 Vi har i løpet av det siste året også jobbet med å tilpasse 5 forskjellige brosjyrer som er laget 
både ved TIPS SørØst og ved TIPS Stavanger til utdeling til legesentre, helsesøstre og andre 
vi har hatt undervisning for. Vi har her innhentet priser for hva det vil koste, og utarbeidet 
forslag til endringer i tekst for å tilpasse det til Kristiansand og Vest-Agder. For tiden ligger 
dette utenfor gruppens myndighet å jobbe videre med, da det står på bl.a. økonomi.  

 
Målinger  
På bakgrunn av erfaringer som ble gjort i forbindelse med undervisning for sykepleiere på 
legevakten i Kristiansand, valgte gruppen å ikke gå videre med målinger vedrørende undervisning 
til eller henvendelser fra sykepleiere på legevakt. Gruppen er i stadig større grad blitt klar over 
helsesøstrenes spesielle mulighet til å finne mennesker med tidlige tegn på psykose, og vi har 
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derfor valgt å prioritere kontakten med helsesøstrene. Erfaringene fra undervisning til sykepleiere 
på legevakt, viste at de der oftest kommer i kontakt med mennesker der psykosen er et faktum. 
 Når det gjelder legesentre var ambisjonen vår å ha en kort informasjon på lunsjmøter til 
alle legesentre i Kristiansand om enhet for førstegangspsykose og vårt tilbud om å kunne komme 
ut og hjelpe til med kartlegging/avklaring av eventuelle psykotiske symptomer. Dette er av flere 
grunner blitt redusert til at vi ønsker å prøve dette ut på 3 av de 14 legesentrene som finnes i 
Kristiansand. Erfaringene fra undervisningen vil vise om vi kommer til å gjøre avtaler med de 11 
andre eller ikke. 
 Før FS2 vurderte vi en journalstudie for å se om vi kunne få et noe bedre tallmateriale å 
gå ut ifra når vi skulle se på bl.a. VUP. Det valgte vi etter nøye vurdering ikke å gå inn i. Delvis 
pga bruk av ressurser i prosjektet og delvis fordi dette er noe som vurderes utført i den 
kommende POP-studien som enhet for førstegangspsykose skal inn i de kommende årene. 
Målemetoden vår har vært registrering av data i et regneark med en arkfane for hver 
måleparameter. Dataene er forsøkt omgjort til tall (der dette er naturlig) for at dataene enkelt skal 
kunne brukes også senere dersom dette skulle være aktuelt. Det viste seg at tallmaterialet ikke er 
egnet for statistisk prosesskontroll (SPC), og vi fremstiller derfor aktuelle data i søylediagram i 
vedlegg 1. Når det gjelder tallene vi har funnet, så kan det sies følgende:   

1. Tallene vi har funnet er små. I vårt prosjekt har vi som mål å se en 50% økning i antall 
oppdagede mennesker med førstegangspsykose (ICD-10, F20-F29) i kommunen. Tallet for 
hele 2009 er 5 personer i Kristiansand kommune. I løpet av registreringsperioden vår 
(01.01.10-12.10.2010) så har vi registrert 9 personer med førstegangspsykose i kommunen. 
Dermed kan vi si at vi har nådd målet. Når det gjelder indikatoren Varighet av Ubehandlet 
Psykose (VUP), ser vi at mens det gjennomsnittlige antallet uker VUP for de 5 personene vi 
fant i 2009 var på 62,7 uker, så gikk tallet opp til 74,5 uker i 2010. 

2. Ingen av de 9 personene er oppdaget pga tiltak i gjennombruddsprosjektet. Det vil si at enhet 
for førstegangspsykose fortsatt får de aller fleste pasientene via akuttposter eller henvendelser 
fra poliklinikker/fastleger. 2 personer er henvist fra poliklinikk, 1 person fra akutteam DPS, 1 
person fra fastlege og 5 personer fra akuttpost. I 2010 dro 2 av de 9 vi fant gjennomsnittet av 
VUP opp til 74,5 uker. Korrigerer vi for disse 2, så var gjennomsnittet en VUP på 13 uker. 

3. Vi har hatt undervisning før og etter sommeren for 21 helsesøstre som jobber på 
videregående skoler og ungdomsskoler i Kristiansand kommune. 

4. Vi har mottatt 7 henvendelser fra helsesøstre etter gjennomført undervisning og 
påminnelsesmail sendt etter sommerferien. 5 av de 7 henvendelsene er kommet 1 til 3 uker 
etter kontakt. Vi har gjennomført 3 samtaler på VGS på bakgrunn av disse henvendelsene. 
Det er brukt spørsmål fra PANSS intervju, men det er ikke benyttet en full SCI-PANSS.  

5. Det er planlagt lunsjundervisning på et legesenter. 

Vi ser at vi kunne ha vært flinkere til å gjøre registreringene våre i tidsserier for å følge endring 
over tid. Dette vil vi se nærmere på i fortsettelsen av prosjektet og den kommende POP-studien. 
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Resultat  
Resultatene fra gjennombruddsprosjektet i Kristiansand ligger på andre områder enn de 
tallmessige. Tallene vi har funnet er for små til å kunne si noe om dette er en normal variasjon fra 
år til år eller om det er en varig økning i antall oppdagede personer med første episode psykose. 
Resultatene av den gruppeprosessen som prosjektgruppen har vært en del av er det vi ønsker å 
tillegge vekt. Både representantene fra Enhet for førstegangspsykose og for Samfunnsmedisinsk 
enhet i Kristiansand kommune har hatt et forum der vi har kunnet jobbe med et tilbud på en 
systematisk måte.  

De av oss som kommer fra Enhet for førstegangspsykose har fått et helt annet innblikk i 
hva som skjer i Kristiansand kommune. Vi har knyttet kontakter med helsesøstre på videregående 
skoler og på ungdomsskoler. Det er også blitt lagt en plan for videre samarbeid også etter at 
gjennombruddsprosjektet er avsluttet.  

Helsesøstrene i videregående skole og ungdomsskolene har fått mulighet til raskt å få 
hjelp til vurdering av elever med problemer som kan knyttes til risiko for å utvikle psykose.  
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Hvis vi ser på pasientstrømmen til enhet for førstegangspsykose, så ser vi at pasientene 
kommer fra akuttposter (5), poliklinikker (2), akutteam (1) og fastleger (1). Dette gir gruppen en 
indikasjon på at pasientene kommer til enhet for førstegangs psykose relativt sent i forløpet. Ofte 
etter at den aktive psykosen er på vei tilbake og pasienten er i bedring.  
 
Læring 
Gruppen har hatt møter ca hver 3 uke siden oppstart i februar/mars frem til sommeren. Fra 
august til d.d. har ikke gruppen som helhet hatt regelmessige møter. Men hyppig kontakt på epost 
og i forbindelse med undervisning. 

Personalet ved enhet for førstegangspsykose og kommunen har blitt fristilt til 
møtedeltakelse, utarbeidelse av undervisningspakke, selve undervisningen og fellessamlingene. 
Samtlige gruppemedlemmer har lært/repetert fagstoff om tidlige tegn ved psykose og systematisk 
kartlegging. Det har vært givende å delta på telefonkonferanse, utarbeide poster og delta på 
fellessamlinger, og betydelig vanskeligere med målinger og tall. 

Vår samlede erfaring med gjennombruddsmetoden er at metoden har gjennomslagskraft, 
men vi opplever for stort fokus på kvantitative data, målinger og tall. 
 
Gruppen fortsatte registreringene i 2011 med SPC:  

 
2009: Pasient nr 1-4        2010: Pasient nr 5 – 15  2011: Pasient nr 16-22 

Brudd i kurven (mellom pasient 6 og 7) markerer prosjektstart i februar 2010.  

 
Erfaringer i løpet av 2011 
Muligheter og barrierer i avdelingens forbedringsprosesser 
Muligheter: God pleiefaktor i enheten. Godkjent poliklinikk. Godt grunnlag fra det arbeidet som 
er gjort i gjennombruddsprosjektet. 
Barrierer: Mange prosesser som skjer samtidig derfor vanskelig å holde et stabilt, jevnt fokus.  
 
Hva har prosjektgruppen lært om forbedringsarbeid?  
Forbedringsarbeid tar tid og det er viktig ”å holde trykket oppe”. Det er viktig å følge tallene 
videre, med mål om å komme tilbake til en mer stabil prosess lik den vi hadde i 2010.  
 
Hva har prosjektgruppen lært av fagkunnskap? 
Vi har lært mye om systematikk og hvordan forbedringsarbeid kan gjennomføres. Det er også 
viktig at vi i løpet av prosjektarbeidet har knyttet gode kontakter som vi håper vil være nyttige 
fremover. Dette gjelder kontakt med helsesøstre i Vest-Agder, i barne- og ungdomspsykiatrien og 
mellom enhet for førstegangspsykose og samfunnsmedisinsk enhet i Kristiansand kommune. 
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2. Ungdomsklinikken, ABUP, Sørlandet sykehus 
 
Beskrivelse av virksomheten  
Akutt døgnenhet og ambulant akutt team i Sørlandet sykehus, ABUP dekker Aust- og Vest- 
Agder. Døgnenheten har 6 plasser og består av 1 overlegestilling og 1 ass.lege/lege under 
spesialisering, 2 psykologer, 25 miljøterapeuter fordelt på dag, natt og helg. I tillegg 1 sekretær og 
3 andre. Ambulant akutt team har 2,5 psykologstillinger, 4 miljøterapeuter. Enhetslederen er felles 
for begge enheter. I tillegg 1 koordinerende miljøterapeut som bl.a. har ansvar for all 
akutthenvendelse ved Ungdomsklinikken.  
 
Hensikten med prosjektet og mål  

o Komme raskere i kontakt med de ungdommene som kan stå i fare for å utvikle en mulig 
psykose. Ved å få tidligere hjelp vil utsiktene til et bedre liv økes. 

o Heve kompetanse og fokus innad på avdelingen og utad hos samarbeidspartene. Med økt 
kompetanse og fokus mener vi å kunne tørre å stille utdypende spørsmål til de som er 
bekymret og være obs på og ikke bagatellisere problemstillingen. Dette for om mulig å 
oppdage tegn eller fare for psykoseproblematikk på et tidligere nivå. 

o Et bedre og tettere samarbeid og kontakt med samarbeidsparter gjennom den 
nyopprettede kontakttelefonen. Målet er at dette vil endre terskelen mellom 1. og 2. 
linjen, slik at det blir lettere å ta kontakt.  

 
Tiltak  

o Opprettet kontakttelefon for utvalgte samarbeidspartnere i Arendal kommune 
(helsesøstre, kontaktlærere, sosiallærere i videregående skole, sosiallærer/ 
oppvekstmedarbeidere på 3 ungdomsskoler, Helsestasjon for ungdom og 
Ungdomsteamet). Kontakttelefonen er tenkt som en rådgivnings-/veiledningstelefon som 
gir råd og evt. hjelp til raskt å komme i rett kontakt med hjelpeapparatet ut ifra 
alvorlighetsgrad. (Rett hjelp på rett nivå.) 

o Gjennomført internundervisning på Ungdomsklinikken for å øke fokus og kunnskap. 
Drøftet psykose som tema i behandlingsmøter og ellers i det daglige pasientarbeidet. 

o Møtte de ulike samarbeidspartene for å informere og diskutere problematikken. Delt ut 
informasjonsbrosjyrer om psykose og informasjon om prosjektet.   

o Invitert helsesøstre og Ungdomsteamet til intern undervisning. 
 
Målinger  

o Registrert antall henvendelser på telefon. 
o Delt ut evalueringsskjema både eksternt og internt i mars og august for å måle kunnskap 

og fokus i gruppene. 
o Innført intern månedlig registrering av alle innlagte pasienter for å finne ut hvor ofte vi 

har vurdert og/eller påvist psykose, spesielt der angst og depresjon er til stede. 
 
Resultat  

o Hovedmålet  
Nedgang i tiden for ubehandlet psykose viser seg urealistisk å måle da tidligere 
registrering av VUP er mangelfull.  
Våre registrerte tall for VUP baserer seg på pasienter med tidligere innleggelser der VUP 
allerede har vært kjent. Kun en pasient har en nyregistrert VUP. 

o Nyopprettet telefon 
Foreløpig har det bare vært fem henvendelser fordelt i hele perioden. Tilbakemelding fra 
samarbeidspartene har derimot vært veldig positive. De sier at de føler en trygghet og 
avlastning i møte med elever som sliter, når de nå har denne telefonen de kan benytte. Da 
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disse tallene er så små har vi ikke utformet noe diagram, da det ikke vil kunne vise noen 
tendenser eller endringer. To av henvendelsene er ført videre i systemet. 

o Evalueringsskjema ang. kunnskap og fokus 
Målet var å øke kunnskapsnivået og fokus i forhold til tidlig oppdagelse av psykose med 
minimum 30 %. 
Planen var å dele ut skjema tre ganger. Dette har ikke latt seg gjennomføre mer enn to 
ganger da det har vært vanskelig å få tilbake svar fra enkelte grupper. Kun første måling 
har vært fullstendig. I andre måling mottok vi ikke svar fra Ambulant team og lav 
svarprosent hos lærere. Henviser til vedlagte grafer hvor AAT er utelatt.  

o Internt månedlig registreringsskjema 
Ut ifra baseline som er registrering av årets tre første måneder, ønsket vi 30 % økning i 
saker der psykose har vært drøftet/vurdert som en mulighet.  Gjennom 
internundervisning og økt fokus i avdelingen skulle vi oppnå forventet økning. Foreløpige 
tall viser noe økning, men grafene viser ikke dette visuelt tilfredsstillende.   

 
Læring 

o Vanskelig å finne rom og holde fokus i en travel hverdag. Gruppa består fortsatt av de 
samme personene som startet i prosjektet. Overlegen har i lengre periode vært sykemeldt. 
Heller ingen store endringer innad i organisasjonen. Prosjektet lå på vent i sommerferien 
og måtte restartes etter sommeren. Gruppa har i høst jobbet mer ad.hoc og ikke 
bestandig klart å holde ukentlige møter.  

o Det å heve fokus og kunnskapsnivå krever iherdig og målrettet arbeid over tid. 
Tilbakemeldinger vi har fått fra både interne og eksterne parter har vist at undervisning 
og diskusjonsmøter har vært nyttig og lærerikt. 

o Engasjement og trygghet i et så kortvarig prosjekt viste seg å bli utfordrende. Både lærer 
og helsesøstre gir uttrykk for at de er glad for at prosjektet skal videreføres utover 
prosjektperioden. Det blir da et mer reelt tilbud som de ser nytten av over tid.  

o Gruppa har økt kompetansen og fokus på psykosefeltet spesielt og psykisk helse generelt. 
Vi har også lært våre samarbeidsparters hverdag bedre å kjenne. 

o Det å oppleve entusiasme hos de involverte parter har vært positivt for fremdriften i 
arbeidet. Det kan se ut som vi gjennom arbeidet har senket terskelen mellom 1.linjen og 
oss, og fått til et samarbeid.  

o I starten var det vanskelig å ”selge” prosjektet til samarbeidspartene pga dets korte 
varighet. Det har vært krevende å få til fellesmøter med travle samarbeidsparter.  

o Praktiske vanskeligheter med å få installert SPC-programmet. I tillegg til at egne 
kunnskaper om statistikkarbeid har vært mangelfulle.  

o Andre arbeidsoppgaver i jobben har til tider gjort det vanskelig å sette av tid. Vi er en 
akuttavdeling og kan dermed ikke alltid planlegge hverdagen.  

o Gjennombruddsmetoden i seg selv har vært bra og lærerik. Tidsfrister har fått oss til å 
fullføre oppgaver som vi kanskje ville har utsatt. Statistikkprogrammet har vist seg 
vanskelig å benytte både pga praktiske problemer og også da tallmaterialet er så lite at det 
vanskeliggjør bearbeidingen. Hadde vi hatt bedre tallmaterialer ser vi at dette kunne gitt 
oss en god oversikt over fremgang og mulige endringsområder.   
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Etter prosjektperioden fortsatte gruppen måling av vurdert psykose for innlagte pasienter:  

 

 
 

Dato Prosent Antall pasienter 

1.apr. 10 31,6 19 pas 

1.mai. 10 30,0 10 pas 

1.jun. 10 100,0   4 pas 

1.jul. 10 55,0   9 pas 

1.aug. 10 44,0   9 pas 

1.sep. 10 57,0   7 pas 

1.okt. 10 50,0   6 pas  

1.jun. 11 30,0  10 pas 

1.sep. 11 17,0    6 pas 

1.des. 11 60,0  11 pas 
Antallet sier hvor mange ungdommer som er innlagt i en måned, og prosenttallene i Y-
aksen angir i hvilken grad vi har vurdert mulig psykose hos en pasient. X-aksen angir 
målepunkter i dato. Nye målinger er indikert med rødt. 

 
Hva har gruppen lært i tiden etter gjennombruddsprosjektet? 
o I første omgang ønsket vi å lære mer om hvordan oppdage tidlige tegn på psykose. Gjennom 

prosessen har vi sett at både kunnskap og fokus innad i egen avdeling har vært økende. I 
tillegg er behandlingslinjen for unge med psykoseproblematikk nå snart ferdig utarbeidet.  

o I en akuttavdeling har vi sett at det til tider har vært vanskelig å finne rom for praktisk 
gjennomføring av forbedringsarbeid. Vi har lært at forbedringsarbeid krever systematikk, 
disiplin, pågangsmot og entusiasme. I tillegg ser vi at den innsatsen vi legger i forkant ikke 
nødvendigvis svarer til resultatene vi hadde forventet.  

o Vi har fått økt fagkunnskap, i tillegg til at vi har fått oppdatert tidligere kunnskap. Vi er også 
blitt sikrere på egen fagkompetanse.  

o Vi ser at selv om vi ikke kan måle at VUP-tallene har gått ned blir det ringvirkninger i 
systemet når psykose kommet mer i fokus i hele ABUP og konkrete endringer er iverksatt.  

o Ungdomsteamet som har vært deltager i prosjektet har fått økt kunnskap om psykose.  
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3. Psykoseseksjonen, Sykehuset Namsos 
 
Beskrivelse av virksomheten  
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten (Seksjon Psykose), BUP, 
Mental Helse og psykiatritjenesten i Overhalla kommune.  TIPS-telefonen er etablert i Seksjon 
Psykose som er en sengepost og poliklinikk med et utrednings- og behandlingstilbud for 
pasienter med mistanke om eller kjent psykoseproblematikk.  
 
Hensikten med prosjektet og mål  

1) Innføre et lavterskeltilbud, oppdage alvorlige sinnslidelser og risikotilstander tidligere, slik 
at tid mellom henvisningene reduseres med 50 %. 

2) Redusere gjennomsnittsalder på nyhenviste pasienter. 
3) Øke samhandling mellom de ulike aktørene og heve kompetanse. 

 
Vi ønsker å redusere VUP. Mye forskning viser at dette er viktig, og vi mener det er unødvendig å 
ha en grundig redegjøring for det her. I den forbindelse tenker vi å gjøre oss mer tilgjengelig for 
folk flest som er bekymret for at de selv eller andre er i ferd med å utvikle psykose. 
 
Tiltak  

1) Etablert TIPS-telefon: 952 93 949. 
2) Etablert gruppe som betjener telefonen. 
3) Etablert sjekklister og rutiner (screening). 
4) Felles inntaksmøte mellom Seksjon Psykose og BUP er i etableringsfasen. 
5) Utarbeidet informasjons og læringsmateriale. 
6) Opplæring og informasjon ved kampanjer og besøk hos videregående skoler, fastleger, 

psykiatritjenesten og helsesøstere i 16 kommuner, diverse treffsted for ungdom.  
 

Implementering av nye tilbud tar tid og krever ressurser. Det krever også ressurser til reising og 
markedsføring. Prosjektet har ført til økt kunnskap og samhandling internt og eksternt. 
 
Målinger  
Målemetode er Statistisk ProsessKontroll (SPC). Ved alle henvendelser til TIPS-telefonen og 
henvisninger til Seksjon for psykosebehandling registreres dato for kontakt, kjønn, og alder. 
Disse registreringene er brukt til måling i prosjektet. Det er også kommet med 3 nye 
henvendelser som vi ikke rakk å ta inn i målingene for sluttrapporten.   
 

Målingene i prosjektperioden og perioden etter viser signifikant endring i alder og dager 
mellom henvisning når en sammenligner data før og etter etablering av TIPS-telefonen. Vi har 
lært oss å bruke nye utredningsverktøy. SPC-diagrammet viser dager mellom henvendelser: 

Før oppstart av TIPS hadde Seksjon for psykosebehandling henvendelser /henvisninger til 
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seksjonen for første gang, hver 18,5 dag. Etter oppstart av TIPS har en henvendelser til 
Seksjonen enten ved telefon eller førstegangshenvisning hver 6,87 dag. Disse tallene inneholder 
også 8 ordinære henvisninger. 
 

Alder

EpiData Analysis Graph

  Mean: 29.86 UCL: 60.98 |   Mean: 21.51 UCL: 46.50
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Gjennomsnittsalder på pasienter som var henvist med mistanke om psykose (for første gang) før 
oppstart av TIPS var 29,86 år. Gjennomsnittsalder på henvendelser etter oppstart av TIPS-
telefonen 21,5 år (dette omfatter henvendelser på TIPS-telefonen og 8 henviste pasienter). 
Gjennomsnittsalder på pasienter som er henvist på ordinær måte i prosjektperioden er 28,1 år. 
 
Hvem tar kontakt? 
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Resultat 
Målingene viser signifikant reduksjon i alder og dager mellom henvisning når en sammenligner 
data før og etter etablering av TIPS telefonen. Henvendelseshyppighet og lavere 
gjennomsnittsalder har vært stabil siden oppstart av TIPS-telefonen juni 2010. Vi har lært oss å 
bruke nye utredningsverktøy gjennom kurs og intern opplæring (SIPS/Panns). Ved å kartlegge 

Kommunal psykiatritjeneste  16 

Fastlege    14 

Familie   11 

Internt   7 

BUP   7 

Personen selv   6 

Skole   5 

NAV  4 

PPT   2 

Mottak   1 

Barnevern   1 
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hvem som tar kontakt kan vi bedre tilpasse informasjonsarbeidet. Det har ikke vært fokus på 
informasjon rettet mot NAV, men vi ser at NAV tar kontakt i økende grad. Dette har resultert i 
samarbeid med NAV i ulike prosjekter. 
 
Hva har skjedd med de henvendelser som har kommet? 
- 31 henvendelser har resultert i tiltak hvor en møter samarbeidspartnere og drøfter saker, eller 

TIPS-kartlegging av ungdom/eller at en bidrar sammen med PAB i annen enhet i utredning 
og behandling, 

- 4 saker hvor psykosediagnose er satt, 

- 5 saker som er under utredning for førstegangspsykose. 
 
Utfordringer er bl.a. anonyme henvendelser fra f.eks. NAV. I slike saker tilbyr TIPS å møte 
”melder” og diskutere saken anonymt for å finne ut i fellesskap hva som kan være hensiktsmessig 
å gjøre (motivering/kartlegging/kontakt med fastlege og lignende). 
 
Læring 
Det har vært at stor betydning for videreføringen av TIPS-arbeidet etter prosjektet at noen har 
hatt definert ansvar for TIPS (målinger, telefonturnus, informasjonsarbeid, opplæring) etter 
prosjektperioden. Det har vært ansatt en prosjektleder i 50 % stilling i 2011. 

En har fått til et tettere samarbeid mellom voksenpsykiatri og BUP med ukentlige 
samarbeidsmøter og felles utredningsløp. En har også ansatt en psykolog fra BUP i 
voksenpsykiatri(TIPS) i løpet av 2011.  

Veien videre 
Det er besluttet at TIPS-tilbudet videreføres i klinikken i ordinær drift. TIPS videreføres i den 
form det drives i dag, som et samarbeid mellom Seksjon for psykosebehandling og BUP Namsos. 
 

4. Helgelandssykehuset, DPS Mosjøen 
 
Beskrivelse av virksomheten  
Gruppen består av deltakere fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykose- og 
rehabiliteringsteam, voksenpsykiatrisk poliklinikk og klinikkavdeling for ungdom. 
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Vi ønsker at spesialisthelsetjenesten skal involveres med sin kompetanse på et tidligere tidspunkt i 
forløpet for denne pasientgruppen. Målet ble valgt fordi vi anser at det tradisjonelt sett har tatt 
for lang tid før mennesker med mistanke om psykotisk lidelse har blitt henvist til 
spesialisthelsetjenesten, og at det internt ikke har vært nok bevissthet rundt utnytting av 
eksisterende kompetanse på feltet. Vi vil nå målet ved å markedsføre vakttelefoner ved vårt DPS 
for våre samarbeidsparter, øke den generelle kunnskapen om psykoseproblematikk, samt endre 
interne rutiner ved vårt DPS. Endringer vil måles ved en økning av antall henvendelser om denne 
gruppen, samt økning i involveringen fra senterets psykoseteam. Medlemmene i gruppen er 
involvert i de fleste tiltak og prosesser som er satt i verk. Vi har ukentlige møter i 
prosjektgruppen hvor vi identifiserer nye problemstillinger og følger opp iverksatte tiltak.  
 
Tiltak  
1. Utvikling av baselinedata.   
2. Det er utviklet sjekklister til bruk internt og til samarbeidsparter. Dette for å identifisere 

risikosymptomer på psykotisk lidelse.  
3. Det er utviklet og gjennomført undervisningsopplegg angående prosjektet og 

psykoseproblematikk. 
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4. Det er gjennomført internundervisning på alle avdelinger på senteret. 
5. Det er gjennomført undervisning for NAV i Vefsn kommune, samt informasjonsmøter for 

helsesøstre, psykiatritjeneste, fastleger og barnevernet.  
6. Det er sendt informasjonsbrev om prosjektet til våre samarbeidsparter.  
7. Det er laget en reportasje om prosjektet på sykehusets intranett.  
8. Markedsføring av prosjektet gjennom lokalavisen. 
9. Oppfølging av ansatte ved DPS for å sikre at prosjektpasienter blir identifisert og rapportert 

til prosjektgruppen. Utvikling av interne rutiner for involvering og tiltak fra Psykoseteamet. 
10. Registrering av resultater og analyser av disse ved bruk av EPI-Data.  
 
Målinger  
Det er gjennomført målinger hvor henvendelser/henvisninger på risikogruppen registreres med 
alder, dato for henvisning, dato for opprettet tiltak m.m. Målingene vil indikere om det foreligger 
økning i antall henvisninger etter prosjektstart, samt om tiltakene iverksettes raskere 
sammenliknet med base-line data. Med andre ord tid mellom henvisninger og tid fra henvisning 
til iverksatt tiltak. Andre relevante endringsparametere kan være alder på henviste pasienter 
og/eller kjønn. 
 
Resultat  
Følgende resultater er så langt avdekket i vårt prosjekt. I forhold til hovedmålsettingen med 
økning i antall henvisninger med 40 % har vi så langt ikke nådd målsettingen. Resultatene viser en 
økning på ca. 20 %, men det er primært en uteligger på 53 dager som ”ødelegger” for vårt snitt. 
Her må ferien ta noe av skylden, da det ikke kom noen henvendelser i denne perioden. Dersom 
man utelater måling nr. 38 (pga ferie), er faktisk resultatforbedringen på 65%.  
 
En delmålsetting vi hadde var å redusere tiden fra henvendelse til første tiltak. Her har vi en 
signifikant forbedring, med reduksjon på hele 64 % sammenliknet med base-line. Dette er et 
viktig resultat for oss, da det viser at vi kommer raskere på banen i de sakene hvor det foreligger 
mistanke om psykose. Som tjeneste blir vi også mer forutsigbare for våre samarbeidsparter, da 
variasjonen også har gått mye ned.  

 

Tid fra henvisning til første tiltak (dager)

EpiData Analysis Graph
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Antall dager mellom henvisninger

EpiData Analysis Graph
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Læring 
Prosjektgruppen har hatt relativt god tid til å prioritere dette prosjektet, men en travel klinisk 
hverdag fører nok til at tidsbruken har vært optimal. Ledelsen har vært svært samarbeidsvillig og 
vært gode på å tilrettelegge for oss hele veien. Prosjektet er derfor godt forankret. Det er stor 
interesse blant ansatte internt og ansatte hos våre samarbeidsparter for prosjektet. Det verdsettes 
at spesialisthelsetjenesten kommer mer på banen, gjør seg selv lettere tilgjengelig, og at vi internt 
øker kontaktflaten mellom de ulike avdelingene. Dette har vi fått konkrete tilbakemeldinger om, 
og det er et positivt resultat av prosjektgruppens arbeid. Gruppen har hatt en utfordring med å 
holde trykket oppe i prosjektet, spesielt da sommerferien kom like etter at prosjektet ble lansert. I 
så måte kan man si at prosjektet nok ikke er integrert fullstendig i den daglige praksis, men internt 
har vi observert at ansatte har økt sin kunnskap om risikosymptomer for psykose, økt 
samarbeidet på tvers av avdelingene og blitt bedre skikket til å skille psykotiske tilstander fra 
andre psykiske lidelser. Vi har også konkrete erfaringer hvor unge psykotiske mennesker har fått 
rask og profesjonell hjelp, samt at vi med vår kompetanse har bidratt til å avkrefte 
psykosetilstander i tilfeller der 1. linjen har vært usikre. Dette er et like viktig mål for oss, og 
sikrer at alle pasienter får adekvat behandling.  
 
Erfaringer etter prosjektperioden 

 Vi observerer at nye saker som kommer inn blir raskt fulgt opp, uavhengig av avdeling 
henvendelsen kommer til. Samarbeidet rundt psykosepasientene har blitt merkbart bedre 
mellom avdelingene. Ved nye saker blir psykoseteamet kontaktet umiddelbart, og man 
kommer raskt i gang med adekvat oppfølging. 

 Prosjektgruppen har bl.a. erfart at det er mulig å få til varige endringer på DPS-nivå. 

 Prosjektgruppen har lært mye om forbedringsarbeid, bl.a. om tidsbruk, organisering, 
planlegging, forankring og evaluering 

 Prosjektgruppen har fått økt kunnskap om effekten av tidlig intervensjon. Kunnskapen om 
psykose er også økt, og formidlet videre både internt og eksternt. 

 
 
 
 
 
 

20 % forbedring. 
Ser man bort fra pkt. 38 
(pga. ferie) er 
forbedring på 65% 
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5. TIPS Stavanger 
 
Beskrivelse av virksomheten  
Regionalt senter for psykoseforskning og TIPS (Tidlig intervensjon ved psykose). 
Oppdagelsesteamet i TIPS, som er engasjert i prosjektet (http://www.tips-
info.com/no/nyheter/273-gjennombruddsprosjektet-2010), har to heltidsstillinger og to 
deltidsstillinger bestående av psykiatriske sykepleiere.  
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Målet er å øke antall kontakter fra ungdom mellom 15 og 20 år med 20 %. Ved å være tilgjengelig 
ved Ungdom og Fritid i Stavanger kommune en kveld i uken, og i tillegg via TIPS-telefonen som 
er åpen alle hverdager kl 09-15 vil vi prøve å få flere i målgruppen til å ta kontakt. 

Hensikten med tiltaket er å prøve ut en helt ny intervensjon ved å være tilgjengelig der 
ungdommen er. Ungdom og Fritid inkluderer Helsestasjon for ungdom, Uteseksjonen og 
Metropolis som er den største kommunale fritidsklubb i Stavanger kommune. Dette bygger på en 
modell fra Melbourne i Australia, som viser at en kommer tidligere i gang med behandling av 
psykoser, og som igjen viser et bedre behandlingsforløp. 
 
Tiltak  

 Samarbeidsavtale mellom TIPS og Stavanger kommune avdeling Unge Voksne. 

 Vi har fått i gang et samarbeid hvor vi tilbyr samtaler med ungdommer mellom 15 og 20 år en 
gang i uken på ettermiddagene. Vi har i tilegg blitt kjent med Uteseksjonen og Helsestasjon 
for ungdom, som vi har fått et godt samarbeid med. 

 Vi har hatt fire helsides annonser i Stavanger Aftenblad (regionavis) og i Rogalands avis 
(lokalavis for Stavanger) med informasjon om tilbudet vårt. 

 Det har gitt resultat i minst to nye henvendelser uken etter annonseringen.  

 Vi har annonsert med plakater på alle de nærliggende videregående skolene om tilbudet, og 
informert sosiallærerne på de ulike skolene. Vi har snakket med og hengt opp plakater i PPT 
(Pedagogisk-psykologisk tjeneste) Stavangers lokaler. 

 Vi har ikke fått nye henvisninger direkte fra videregående skoler, men utelukker ikke at det 
kan indirekte ha ført til nye kontakter.  

 Det er plassert en ”rullegardin” som beskriver tilbudet i Ungdom og Fritids lokaler.  

 Vi har kontinuerlig registrert alle nye henvendelser til TIPS-telefonen som gjelder 
aldersgruppen som er sammenligningsgrunnlaget. 

 Det er nye henvendelser, på grunn av tilbudet (se tabell), men vi har også fått henvendelser 
fra andre instanser som f.eks. Uteseksjonen fordi tilbudet vårt er blitt kjent. 

 
Målinger  
Vi har ved å registrere alle henvendelser på eget skjema som brukes i TIPS fått oversikt over 
hvem som kontakter oss. Skjemaet inneholder navn, alder osv. Vi har en egen rubrikk for 
prosjektet vårt. Registreringer via telefon eller oppmøte ved Ungdom og Fritid den ene dagen i 
uken kan knyttes direkte til vårt tilbud.  

Vi teller antall henvendelser fra skole (inkl. helsestasjon for ungdom og PPT) i tillegg til 
henvendelser gjennom intervensjonen (Glasshuset). Vi viser månedlige målinger for å synliggjøre 
de periodene som det er størst avvik, som eks. juni og juli. 
 
 
 
 
 

http://www.tips-info.com/no/nyheter/273-gjennombruddsprosjektet-2010
http://www.tips-info.com/no/nyheter/273-gjennombruddsprosjektet-2010
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Resultat  

 
Henvendelser til TIPS fra aldersgruppe 15-20 år i Stavangerregionen 
Fra okt. 09 t.o.m. mar.10 representerer baseline. Mai 10 t.o.m. sep.10 er perioden hvor tiltaket er 
innført. Tallet 2 på y-aksen representerer henvendelser for den nevnte aldersgruppen som blir 
henvist fra familie, sengepost, poliklinikker og lignende. Tallet 1 på y-aksen representerer 
kontakter fra skole/PPT på baseline, og skole/PPT/glassrommet i oppfølgingsperioden. 
Sommerperioden juni/juli/august var som forventet en periode med lav aktivitet på Ungdom og 
Fritid, skolene og PPT. Noe som kan sees på antall kontakt i den nevnte periode. Det ser dog ut 
til å ta seg betraktelig opp igjen i løpet av september 2010, noe som også sammenfaller med mer 
annonsering. Det er for tidlig på dette tidspunktet å konkludere om det er en signifikant forskjell 
da sammenligningsgrunnlaget fortsatt er for lite. Tabellene under vil gi en nærmere beskrivelse av 
dette.  
 
Baselinedata okt. 2009 t.o.m. mars 2010  Oppfølgingsdata mai – t.o.m. sept. 2010 

    Antall    %      Antall    % 
Skole/PPT   10 13,5  Skole/PPT/Glassrommet  11 22,9 
Henvendelser fra andre   64 86.5  Henvendelser fra andre  37 77,1 
Total    74 100  Total    48 100 

 
Tabellene tar utgangspunkt i aldersgruppe 15-20 år i Stavangerregionen.  
Som tidligere beskrevet startet perioden med å sitte på glassrommet medio mai 2010. I 
oppfølgingsperioden fikk vi 11 henvendelser fra skole/PPT/Glassrommet, av disse 11 var 7 som 
følge av direkte henvendelser mens vi satt på Glassrommet. I perioden med baselinedata var det 
samme antallet 10, da var henvendelsene direkte på TIPS-telefonen. Da vi ikke har fulle 6 
måneder med oppfølgingsdata, blir det ikke lett å gjøre en direkte sammenligning. Lav aktivitet i 
sommerferien har nok også virket inn. På baseline kommer 13,5 % av totale henvendelser fra 
skole/PPT. I oppfølgingsperioden er 22,9 % av totale henvendelser fra skole/PPT/glassrommet. 
Selv om ikke vi har fulle 6 måneder og med lav sommeraktivitet har antall henvendelser holdt seg 
stabilt. Om sommeren er det vanligvis mindre aktivitet på TIPS-telefonen. Da dette er et 
pågående prosjekt vil vi forhåpentligvis kunne påvise dette bedre.  
 
Registreringer mellom FS3 og FS4 okt. 2010-des. 2011 

 Antall % 

Skole/PPT/Glassrommet 40 13.0 

Henvendelse fra andre 268 87.0 

Total 308 100.0 

 
I perioden etter FS3 som er lengre periode enn 6 måneder har det kommet 40 henvendelser fra 
skole/PPT/glassrommet, 12 av disse er som følge av virksomheten ved Ungdom og Fritid. Det 
ble utført 9 PANSS intervjuer, og det ble gitt 3 konsultasjoner. På bakgrunn av PANSS ble det 
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funnet 2 første gangs psykoser, som ble knyttet opp til umiddelbar behandling på UV Gausel. 
Det ble henvist ytterligere 2 til videre poliklinisk utredning av nærsymptomer på psykose. 3 ble 
henvist til regulær behandling. 2 ble fortsatt fulgt opp av helsesøstrene. 
 Vi visste i utgangspunktet lite om hva som var å hente ved å tilby denne tjenesten. Ved 
nærmere realistisk tanke på insidenstall på psykose så kunne man ikke forvente en kjempestor 
økning. Vi har også funnet 2 første gangs psykoser ved denne virksomheten. Dette har vært 
personer som har kommet inn til helsestasjonen eller uteseksjonen på litt utradisjonelt vis. Det 
kan tenkes at de ville blitt plukket opp av oppdagerteamet på et senere tidspunkt, men nå kom 
behandlingsoppstarten og videre utredning i gang i løpet av en uke. Tiltaket sees på som en 
suksess, sett i lys av at vi faktisk har funnet en annen arena hvor vi faktisk kan tilby folk en slik 
tjeneste, og ikke minst hjelpe uten forsinkende ledd. 
 
Læring 
Vi har integrert gjennombruddsprosjektet i våre daglige aktiviteter ved TIPS. Vi har engasjert alle 
fem i Oppdagelsesteamet med å være tilstede i Glassrommet på rundgang, et eget rom ved 
Ungdom og Fritid sine lokaler i Stavanger sentrum. De som er ansvarlige i prosjektet har hatt tett 
kontakt, og har involvert andre til å lage annonser og legge til rette for det praktiske. 

Det er ikke brukt mye ekstra ressurser på prosjektet, i og med at det går inn et allerede 
etablert tilbud, og det har ikke vært endringer i organisasjonen underveis. 
 Vi har lært at det er tar lang tid før endringer skjer. Vi hadde en utfordring i at prosjektet 
startet rett før sommerferien, og at det derfor ble litt glemt i ferien. Vi har fått flere henvendelser 
i høst, noe som også kan være pga. annonsering i de to store avisene i området. Vi har brukt 
internett (www.tips-info.com) og hengt opp plakater på alle videregående skoler. Det kan også 
være at noen av de henvendelsene vi kunne fått via Glassrommet har kommet direkte til TIPS-
telefonene uten at vi har fått vite hvordan de ble kjent med tilbudet. 
 Det har vært en positiv holdning fra ledelse og ellers i organisasjonen for å gjennomføre 
prosjektet. Det er også etablert en tett og god kontakt med helsestasjon for ungdom og 
uteseksjonen i kommunen som et resultat av prosjektet.  
 Det mest givende med prosjektet har vært den positive mottakelsen fra 
førstelinjetjenesten. Vi har fått kontakt med flere ungdommer som kanskje ikke ville tatt kontakt 
gjennom vårt ordinære tilbud. 
 Det mest vanskelige har vært å få flere ungdommer til å ta direkte kontakt. Det kan 
skyldes at tilbudet ikke er godt nok etablert enda, eller at tilgjengeligheten fortsatt ikke er god 
nok. Vi har også fått erfare at det tar lang tid fra ide til prosjektet kommer skikkelig i gang. 
 
Erfaringer etter prosjektperioden 
Muligheter og barrierer i avdelingens forbedringsprosesser? 

- Hovedargumentet har hele tiden vært at TIPS har hatt et oppdagerteam med lavterskel for 
utredning. Spørsmålet har vært om tiltaket som ble innført ville føre til flere henvendelser. 
Det er gjort en del forskjellige erfaringer, bl.a. har man funnet to tilfeller med psykose ved å 
ha et slikt tilbud. Man har også hjulpet folk inn i polikliniske tjenester og annen type 
oppfølging. Barrierene har blitt brutt ned da det koker ned til å hjelpe enkeltpersoner som har 
behov for det. Med tanke på omkostninger og personlig lidelse så trenger man ikke å finne 
mange psykoser eller nærpsykoser for å kunne kalle det en suksess. 

Hva har prosjektgruppen lært om forbedringsarbeid? 

- Prosessene som medfører samarbeid med en viktig arena, og ikke minst at man møter såpass 
mye godvilje har bare økt interessen for mer forbedringsarbeid.  

Hva har prosjektgruppen lært av fagkunnskap? 

- Oppdagerteamet har allerede bred kompetanse i utredningsarbeid og behandlingssystemet.  
 

http://www.tips-info.com/
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Vi mener selv at det har vært en signifikant forbedring; ikke ut i fra prosentmålet som var å øke 
antall henvendelser fra personer mellom 15-20 år med 20 %, men ut fra at vi faktisk har oppdaget 
og hjulpet 2 førstegangs psykoser inn i behandling, samt 2 såkalte nær-psykosetilfeller. Måten de 
kom inn til hjelpetjenesten har lært oss noe om at de ofte tar kontakt med andre instanser før det 
er aktuelt med spesialhelsetjeneste. Ved å redusere veien inn til spesialhelsetjenesten vil man 
kunne være til stede på gitte tidspunkt og således vil det være mindre stigmatiserende å treffe 
vedkommende på en helsestasjon enn på et sykehus. Vi vil fortsette med tjenesten også i 
fremtiden, og det er mer aktuelt å utvide den enn å ta den bort.  
 

6. DPS Lillehammer og BUP og VOP Otta 
 
Beskrivelse av virksomheten  
VOP Otta er et av tre team i poliklinikk Lillehammer og har to stillinger for psykiater, en lege i 
spesialisering, tre psykologer (en i rusteam), fire psykiatriske sykepleiere, (en ambulerende), tre 
sosionomer (en i rusteam), en psykomotorisk fysioterapeut og to sekretærer.  
BUP Otta er en del av BUP Lillehammer og har tre psykologstillinger, en klinisk sosionom, en 
klinisk pedagog, en psykiatrisk sykepleier, en ambulant terapeut, en legestilling (behov dekket fra 
Lillehammer) og en sekretær.  
DPS døgnavd. for psykosepasienter på Otta har 8 plasser og er 6 km fra poliklinikken. 
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Det er få henvisninger og forespørsler med mistanke om tidlig, uoppdaget psykose både i BUP 
og VOP. Er det så få uoppdagede tilfeller, eller at vi er for dårlige til å diagnostisere tidlig 
psykose? Er kunnskapen om tidlig psykose for dårlig i befolkningen og hos potensielle henvisere? 
Er tilgjengeligheten til spesialisttjenestene for dårlig/lite kjent? Kan det skyldes at debutalderen 
oftest er mellom 16 -19 år, og slik sett er i skjæringspunktet mellom BUP og VOP? 
 
 
Mål med prosjektet 
Resultatmål 1:  30% økning i antall henvisninger med psykoseproblematikk i aldersgruppa 16 -19 år 
Tiltaksmål 1:  Øke kunnskapen om tidlig tegn på psykose for å få flere og mer 

spesifiserte henvisninger. 
Tiltak:    Undervising til fastleger, helsesøster og videregående skole. 

Generell informasjon gjennom lokalaviser, brukarorganisasjoner og 
pårørendeorganisasjoner. 

Resultatmål 2:  Øke samarbeidet mellom BUP og VOP i utredning og behandling av pasienter i 
aldersgruppa 16-19 år med psykoseproblematikk med 100%. 

Tiltaksmål 2:  Ha felles vurdering av henvising og oppstart av utredning innen ei veke 
ved mistanke om psykose. 

Tiltak:    Samarbeide i pasientsaker.  
Felles vurdering av henvisning. 
Val av utreder og 1. inntakssamtale/1.vurderingssamtale innen 1 veke. 

 
Tiltak 1: Vi har vært ute på alle fastlegekontor, videregående skoler og PPT i vårt opptaksområde 
(7 kommuner og 2 v.g.skoler med til sammen 4 avdelinger) i løpet av mai/juni og august og 
undervist om tidlig tegn på psykose. Vi har møtt 105 personer.  
 
Det var stort behov, mye engasjement og interesse for temaet. Mange saker ble tatt opp anonymt 
med oss. Helsepersonell opplevde at alvorlige saker ikke ble prioritert ved henvisning. Mange har 
erfart at det er vanskelig å få med legene, men det møtte klart flere leger enn vi hadde forventet. 
Enkelte lærere viste klar usikkerhet og noe motstand mot å skulle stille spørsmål relatert til tidlig 
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tegn på psykose til sine elever. Likevel er det flere lærere som har stilt spørsmål ved om elever 
kan ha alvorlige psykiske vansker etter skolestart i høst.  
 
Hva har vi lært: Informasjonsarbeid er vanskelig og må nok stadig gjentas. Nesten all 
undervisning ble gitt rett før skoleslutt og kan ha blitt glemt. Ting tar tid. Det kan være grunn til å 
se nærmere på usikkerhet og motstand lærergruppa viste, for å få mer kunnskap om hva 
usikkerheten bunner i, da denne usikkerheten kan være et hinder for å fange opp flere med 
psykose tidligere. Vi har erfart at det kan være en underrapportering av psykosebeskrivelser i 
henvisninger som gjør at tidlig tegn på psykose blir oversett. Hva kan denne underrapporteringen 
skyldes?  
 
Tiltak 2: Vi startet samtidig et systematisk samarbeid mellom BUP og VOP for å utvikle gode 
samhandlingsrutiner både under utredning og i behandling. Vi har hatt stor økning i drøfting av 
saker og hatt felles vurdering av flere pasienter. Vi har hatt flere drøftinger om symptomene skal 
forstås som psykose eller som en dissosiasjon..  
 
Hva har vi lært? Det kan synes som om det er forskjellig kultur for å utrede og stille 
psykosediagnose i BUP og VOP. VOP setter i større grad psykosediagnose, mens BUP oftere ser 
dette i et utviklings- og traumeperspektiv. Er dette udelt negativt? Hvordan vil dette slå ut for 
VUP? Vi har hatt stor nytte av å utvikle en samhandlingskunnskap som favner både voksne og 
barn/unge-perspektivet til beste for aldersgruppa vi har fokusert på. Temaet tidlig psykose har 
kommet mer på dagsorden i både BUP og VOP pga samhandlingen, og flere er interessert i å 
skaffe seg mer kunnskap om psykoseproblematikk. Dette kan på sikt bidra til kortere VUP? 
 
Målinger og resultat 
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Figur 1: Vi har gått gjennom alle henvisninger på pasienter 16 – 19 år som har kommet til BUP 
og VOP fra 01.01.09 – 01.05.10 for å finne henvisinger med psykoseproblematikk. Av totalt 41 
pasienter i aldersgruppen, fant vi 4 pasienter i VOP og 2 pasienter i BUP der det ble beskrevet 
psykosesymptom i henvisning. Etter 01.05.10, som er starten på ny registreringsperiode etter at vi 
har startet undervisning om psykoselidelser har vi fått 1 ny henvisning.  
Vi ser ingen økning i henvisninger med psykoseproblematikk foreløpig.  
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Figur 2: Vi har registrert samarbeidssaker BUP/VOP frå 01.01.09 - 01.03.10 og deretter 
samarbeidssaker etter prosjektstart fra 01.03.10 - 01.10.10. 
Det er stor endring i aktivitet etter at prosjektet startet. 
 
Læring 
Vi fikk en uheldig start på prosjektet fordi vår overlege og primus motor for prosjektet ble 
langvarig sykmeldt, men vi valgte likevel å gjennomføre deler av prosjektet. Vi har hatt faste 
møter hver fredag morgen til planlegging av tiltakene. Vi har fått lov å bruke den tid vi har trengt 
til å gjennomføre tiltakene, men har måttet være fleksible i forhold til arbeidstid.   
Vi har lært at prosjektarbeid krever stor grad av entusiasme og engasjement fra 
prosjektdeltagerne. Vi har opplevd god støtte til gjennomføringen, men det har vært en 
utfordring å skape et engasjement oppover i systemet, og blant egne kollegaer. Det mest givende 
har vært samarbeidet mellom BUP og VOP og kunnskapen vi har fått om hverandre og 
samhandlingskunnskapen vi har utviklet. Vi har blitt tryggere i å møte både pasienter og 
samarbeidsparter i spørsmål om psykoseproblematikk. Det vanskeligste har vært å få 
implementert ny kunnskap til målgruppen slik at vi ser effekt av dette. Vi tror likevel dette vil vise 
seg bedre på lengre sikt, da vi opplever større interesse for temaet.  Gjennombruddsprosjektet 
som metode har stresset oss noe fordi vi har hatt så lite å måle på og lite resultater å vise til, noe 
som kan bety både for snever målgruppe og for lite pasientgrunnlag. 
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7. Sykehuset Innlandet, Avd. for psykosebehandling og rehabilitering  

Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser Sanderud  
Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser Reinsvoll 

 
Beskrivelse av virksomheten  
Sykehuset Innlandet, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering har to enheter for tidlig 
intervensjon ved psykoser, lokalisert på Sanderud og Reinsvoll. Enhetene utreder og behandler 
ungdom fra 15 år og oppover med mistanke om eller etablert førstegangs psykose. Totalt har 
enhetene 20 sengeplasser, 8 på Reinsvoll, 12 på Sanderud samt poliklinikk. Til sammen har 
enhetene ca. 50 stillinger, hvorav 3 psykologspesialister og 2 psykiatere.  
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Bedre vår kompetanseformidling til samarbeidspartnere, i første omgang fastlegene, slik at antall 
henviste pasienter med mistanke om eller etablert førstegangspsykose øker med 30 %.  
På lang sikt er målet å redusere varighet av ubehandlet psykose (VUP) i vårt opptaksområde.  
 
Tiltak  

o Sendt brev til alle fastlegene i opptaksområde med  
- informasjon om avdelingen 
- brosjyre om tidlige tegn på psykose 
- spørreskjema om fastlegenes ønsker med hensyn til kontakt og samhandling med 

Enhet for tidlig intervensjon 
o Møte med brukerorganisasjon (Mental Helse)  
o Møte med praksiskonsulent i Sykehuset Innlandet  

 
Målinger 

Alder på henvist populasjon 
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Fastlegeundersøkelsen 
Spørreskjema ang. spesifiserte ønsker om kontakt med avdelingen. Svar fra 74 (21%) av i alt 353 
fastleger i Hedmark og Oppland. 
 
Resultat  

 Gjennomført planlagt tiltak/spørreundersøkelse ovenfor fastlegene. 

 Det er ikke oppnådd måloppnåelse mht økning i antall henvendelser.  

 I prosjektperioden er det tvert imot registrert færre henvisninger per måned sammenlignet 
med basisdata (pga sommerferie?). 

 Alder på henvist populasjon er litt fallende i prosjektperioden sammenlignet med i basisdata. 
 
Læring 

 En organisasjon i endring og enheter lokalisert langt fra hverandre har gitt utfordringer mht 
møtevirksomhet og tidsbruk selv om prosjektet er godt forankret og har støtte i ledelsen. 

 Kvalitativt nyttig med felles prosjektarbeid mellom ulike enheter. 

 Vanskelig å finne god indikator for resultat og mål på forbedring med så kort prosjekttid.  
 
Veien videre:  

 Forlenge registrering av alle mottatte henvisninger slik at vi kan følge endringer over lengre 
tid mht flere parametre   

 Fortsette forbedring av arbeidet med tidlig intervensjon i Sykehuset Innlandet ved hjelp av 
TIPS koordinator, TIPS team og TIPS nettverk  

 Oppfølging av resultat av fastlegeundersøkelsen:  
o Etablere nye rutiner for rask kontakt med pasientens fastlege etter henvisning mottatt 
o Utvikle kurspakke tilpasset fastlegene i samarbeid med TIPS Sør-Øst. Kursene søkes 

godkjent fra Den norske legeforening som tellende for videre- og etterutdanning i 
allmennmedisin 

o Gjennomføre systematisk kursing av fastleger, gjerne med grupper av flere legekontor  
 

%-fordeling per svaralternativ: 

2,21 % 
7,18 % 

18,23 % 

7,73 % 

29,83 % 

26,52 % 

8,29 % 

Kurs/undervisning på det enkelte legekontor Kurs/undervisning av grupper m/flere fastleger 

Samarbeid i forhold til enkeltpasienter Informasjonsbrosjyrer 

Felles konsultasjon m/pasient hos fastlege Utarbeidelse av felles henvisningsmal 

Annet (bedt om spesifikasjon) 
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8. Sykehuset Buskerud, DPS, Psykoseteamet 
 
Beskrivelse av virksomheten  
Psykoseteamet i Drammen er en del av DPS Drammen poliklinikk, der man i tillegg har tre 
allmennteam og en gruppeterapienhet. Det er 4 fagstillinger i teamet, psykiater, psyk.sykepleier, 
psykolog og klinisk sosionom, samt en sekretær. 
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Våre spørsmål var i utgangspunktet knyttet til undring rundt hvorvidt tilgjengeligheten for unge 
som er i ferd med å utvikle en alvorlig psykisk lidelse er god nok, og om de får den hjelpen de har 
behov for raskt nok. Vi ønsket mer fokus på tidlige tegn til psykose gjennom et tettere samarbeid 
med allmennteamene og henvisere. Vi ville med det prøve å bidra til at flere innen målgruppen 
kunne komme raskere til behandling i Psykoseteamet. På bakgrunn av dette bestemte vi oss for å 
undersøke hva som skjer med henvisningene fra de blir vurdert i inntaksmøtet i poliklinikken, til 
første vurderingssamtale i Psykoseteamet. Vi hadde også et ønske om å bedre samarbeidet med 
Psyk.avd. og BUPA om de helt unge.  
 
Tiltak  
1. Ukentlige møter i prosjektgruppen fra oppstart av prosjektet i februar 2010. 
2. Vi har avklart med Bergfløtt poliklinikk at de i større grad kan ta pasienter over 30 år med 

psykoseproblematikk til vurdering/behandling. Dette vil frigjøre kapasitet til å ta inn flere av 
de unge med diffuse tegn til psykose i Psykoseteamet. Bergfløtt er en samarbeidende 
poliklinikk som jobber med pasienter som har langvarige psykoselidelser. 

3. Vi har registrert de 30 siste pasientene tatt inn til behandling i Psykoseteamet (før 1.4.10). 
4. Utarbeidet et skåringsskjema for vurdering av henvisninger i med tidlige tegn til psykose. 
5. Gjennomgang av 100 henvisninger fra før 01.04.10 til poliklinikken på de under 20 år. Vi 

vurderte henvisningene opp mot skåringsskjemaet over tidlige tegn til psykose, og registrerte 
hva vi kunne finne av disse i hver henvisning. Av de 100 pasientene ble 4 henvist direkte til 
Psykoseteamet og 5 kom senere i løpet. 

6. Gjennomgang av alle henvisninger til poliklinikken på de under 23 år, 15.8.10-15.10.10. 
7. Utformet brev om Gjennombruddsprosjektet, med ønske om økt oppmerksomhet på 

prodromaltegn og tettere samarbeid med henvisere. Brevet og skåringsskjema er sendt til alle 
fastleger i de fem opptakskommunene, kommuneoverlegene, legevaktene, klinikkledelsen og 
sykehusets intranett. 

8. Undervisning i poliklinikken 02.09.10, i BUPA sammen med brukerrepresentant 28.9.10, 
informasjon til ledelsen ved Psyk.avd. 22.9.10 og undervisning Fjellbrott 08.12.10. 

 
Målinger  
Henvisninger til Psykoseteamet 

 Baseline: 30 pasienter før 1.04.10 til behandling i Psykoseteamet. Vi har registrert når 
henvisningene er mottatt til poliklinikken, når pasienten ble innkalt til mottakssamtale i 
Psykoseteamet, samt aldersfordeling. 

 Vi har gjort tilsvarende registrering på alle som startet i behandling i Psykoseteamet i 
prosjektperioden fra 1.04.10 til 15.10.10. 

Henvisninger til poliklinikken 

 Gjennomgang av de 100 siste henvisningene før 1.04.10 på pasienter under 20 år, med 
bruk av skåringsskjema, hvorav i alt 9 ble tatt inn til behandling i Psykoseteamet. 

 I prosjektperioden mellom 15.08.10 og 15.10.10, vurderte vi alle henvisninger på pasienter 
under 23 år søkt til poliklinikken. Per 15.10.10 har vi vurdert 23 henvisninger og av disse 
er 5 tatt inn i prosjektet for utredning med tanke på prodromaltegn.   
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Resultat  
Vi har i fasen med gjennomgangen av henvisningene på de under 23 år fått for få data til å kunne 
si noe bestemt om hvorvidt det har påvirket eller endret behandlingstilbudet/tilgjengeligheten i 
betydelig grad. Men vi mener å ha sett at det er stor forskjell på muligheten for å ta inn raskt til en 
første vurderingssamtale, avhengig av om pasienten blir vurdert til inntak i Psykoseteamet eller til 
et av allmennteamene. 
 Den store tilstrømningen av henvisninger til poliklinikken kan gi uheldig ventetid før 
inntak i allmennteamene. I Psykoseteamet kan vi ta inn pasienter i løpet av ca 14 dager og har 
ikke venteliste.  
 Av henvisningene vi har vurdert, ser vi at mange gjelder unge mennesker med alvorlige 
symptomer. De har falt ut av skole/arbeid, og kan ha omfattende sosiale problemer og konflikter 
i familien. Dette kan være ungdom i faresonen for å utvikle alvorlige psykiske lidelser 
(prodromaltegn eller ei). 
 Ut fra tallene vi har innhentet ser vi at av de 100 (20 år og yngre), før 1.04.10 ble 9 henvist 
til Psykoseteamet. Av de 23 (23 år og yngre) som ble vurdert i prosjektperioden (15.08.10 til 
15.10.10) er 5 tatt inn til behandling i Psykoseteamet. Dette kan antyde en betydelig økning av 
pasienter fra poliklinikkens inntaksteam til Psykoseteamet, selv om tallene ikke er helt 
sammenlignbare.  
 Disse erfaringene har fått oss til å tenke at et ungteam for alle under f.eks. 23 år, kunne 
sikre raskere inntak og avklaring av problematikk og eventuelt videre henvisning til relevant 
behandling. Bør Psykoseteamet endre profil og bli et ungteam? Skal det opprettes et nytt team i 
tillegg? Det kan bli en spennende drøfting videre.   
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Læring 

- Mest av alt har Gjennombruddsprosjektet vært en studie av egen organisasjon og egen 
praksis.  

- Vi har sett svakheter i eget system; kanskje mistes noen (der psykose-problematikk ikke blir 
oppdaget), eller forsinkelser ved inntak i Psykoseteamet. 

- Henvisningene ofte gir liten informasjon om mistanke om psykose. Vi har sannsynligvis noe 
å hente ved å ta direkte kontakt med henvisere. 

- Et tettere samarbeid med BUPA og Psyk.avd. om de unge i gruppen 17 - 18 år kan kanskje 
bidra til større fokus på prodromaltegn. 

- Ut fra informasjonen i henvisningene var det få beskrivelser av tidlige tegn til 
psykose/selvforstyrrelse. Indikerer det en god eller dårlig observasjon/beskrivelse? Er det 
mulig at henviser (lege, helsesøster, sosiallærer, behandlere m.fl.) ikke ser tegnene/ikke forstår 
tegnene, eller at de ennå ikke er til stede? Kan det handle om manglende kunnskap, at 
tegnene er så subtile at pasienten ikke har ord for å beskrive det, at de blir feiltolket? Eller er 
det slik at inntaksmøtet i poliklinikken bare overfører pasienter med klare tegn til psykose 
videre til Psykoseteamet, og at Psykoseteamet har signalisert en for høy terskel for inntak av 
pasienter? 

- Ved å ha fokus på dette i prosjektperioden har vi sett at vi, for å få tak i de unge med 
prodromaltegn, sannsynligvis må endre praksis gjennom i tydeligere grad å fokusere på 
pasienter med mindre klare symptomer (f.eks. depresjon, angst, funksjonsfall + ung). 

- Vi har i flere tilfeller sett nytten av å ta direkte kontakt med pasienten hvis noe har vært uklart 
i henvisningen. Det har fått oss til å se det paradoksale i at den som eier problemet ikke blir 
hørt/snakket med i fordelingsprosessen og at avgjørelser kan bli tatt på sviktende grunnlag 
der ikke henvisningene inneholder nok informasjon.  

-  

9. Psykoseteamet, Salten DPS, Nordlandssykehuset 
 
Beskrivelse av virksomheten  
Psykoseteamet er et team som arbeider med tidlig intervensjon hos mennesker som har en 
førstegangspsykose eller står i fare for å utvikle en slik tilstand (befolkningsgrunnlag: 77 000). 
Teamet har vært i funksjon i 9 ½ år, hatt 453 henvendelser hvorav 213 har fått minimum to års 
oppfølging (104 av disse med diagnosen F20-F29). Teamet består i dag av en psykologspesialist, 
to psykologer og to familiekonsulenter (sosionom med videreutdanninger og klinisk vernepleier). 
Psykiater er tilknyttet teamet. Vi jobber ambulant og etter en case-management-modell. Vi har 
stort fokus også på pasientenes familie og nettverk. Tilbudet er gratis og vi har aldri hatt ventetid. 
Teamet er et lavterskeltilbud. Henvisning fra lege er ikke nødvendig.  
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Psykoseteamets mål i gjennombruddsprosjektet var å nå ut med tilbudet vårt til flere unge 
mennesker som står i fare for å utvikle en alvorlig psykisk lidelse. Vi har over flere år fått erfaring 
med, og tilbakemelding fra samarbeidspartnere om at vår måte å arbeide på ofte synes mer 
hensiktsmessig enn et ordinært poliklinisk tilbud for denne pasientgruppen. Vi ønsket også å 
utvide vårt tilbud til å gjelde for mennesker med bipolar I-lidelse, PTSD med psykoselignende 
symptomer, samt til mennesker med rusutløste psykoser der de psykotiske symptomer vedvarer 
og ikke kan knyttes direkte til rusmiddelbruken. På bakgrunn av utvidet målgruppe er teamet blitt 
tilført en ekstra behandlerstilling og er fullt bemannet fra januar 2011. 
 
Utvidelse av målgruppen innebar at vi måtte definere hva vi vil legge i UHR-begrepet. For å gjøre 
dette ble det foretatt litteratursøk og gjennomgang av lister om atferd som gir grunn til 
bekymring fra andre helseforetak (bl.a. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved 
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psykoser, Helse Sør-Øst, TIPS Sør-Øst og TIPS Stavanger). Vår egen liste ble noe endret og ser 
nå ut som følger: 
 

Endret atferd som gir grunn til bekymring: 

 Trekker seg tilbake fra familie og venner 

 Angst 

 Funksjonsfall på skole eller i ADL-ferdigheter 

 Kutter ut trening og hobbyer 

 Vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet 

 Endret søvnmønster; sover dårlig, snur døgnet, ”trenger mindre søvn” 

 Ekstrem opptatthet av ett spesielt tema 

 Variabelt funksjonsnivå 

 Psykosesymptomer ved rus 

 Snakker og tenker raskere 

 Økt aktivitet; energisk, idérikdom 

 Ukritisk atferd; pengebruk, seksuell aktivitet, rus, annen risikoatferd 

 Tristhet/selvskading/selvmordstanker 

 Underlige reaksjoner; f.eks. le når noe er trist 

 Reguleringsvansker, stemningssvingninger/store sinneutbrudd 

 Tvang/ritualer 

 Sanseforstyrrelser; visuelle, auditive, taktile, gustatoriske, olfaktoriske 

 Tankepåvirkning/tankelesing 

 Tankeforstyrrelser; tankekjør, tankestopp 

 Uvirkelighetsfølelse 

 Mistenksomhet/forfølgelsesideer 

 Opplevelse av å være helt spesiell 

 Desorganisering/forvirring; skriver/snakker om ting som ikke gir mening 

 
Resultatmål  
Øke antall henvendelser som omhandler mennesker i en UHR-fase. 
 
Andre mål  

- Øke kunnskap om tidlige tegn på psykose hos samarbeidspartnere. 

- Oppdatere kunnskapen om hvordan en UHR-tilstand defineres i litteraturen og se dette i 
sammenheng med vårt tilbud og vår geografi.  

- Bedre samhandling med andre enheter lokalt. 
 
Tiltak  

- Utarbeide informasjonsmateriell 

- Undervise samarbeidspartnere: 
23.4.2010: Helsesøster, jordmødre, utekontakten og oppfølgingstjenesten, Bodø 
kommune 
29.4.2010: VOP 
25.8.2010: Medisinerstudentene, Nordlandssykehuset 
14.9.2010: Akuttenhetene, Klinikk for rus og psykiatri, Nordlandssykehuset 
27.9.2010: BUP 
14.10.2010: Alle fastleger i Bodø kommune 

- Sendt informasjonsbrev til alle fastleger i Salten, mai 2010 

- Etablere bedre samarbeid med andre enheter ved sykehuset 
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Målinger  
Vi har registrert hvor mange henvendelser som var vurdert å være UHR-pasienter fra 1.mai til 17. 
oktober i 2008, 2009 og 2010.  
 
Resultat  
 Antall henvendelser   UHR   Prosentandel UHR av totalt  
 1. mai – 17. okt.      antall henvendelser 
2008    20       5   25% 
2009   22       9   41% 
2010   26      18   69% 
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Psykoseteamet har økt undervisningen til samarbeidspartnere i prosjektperioden. 
 Psykoseteamet har gjennom litteratursøk økt sin kompetanse om hva forskningen 
legger i UHR-tilstander. Det er funnet at teamet har gitt et tilbud til mange mennesker med slike 
tilstander allerede.  
 Psykoseteamet, BUPA og Enhet for nysyke ved Nordlandssykehuset har etablert et 
Psykoseforum med regelmessige møter. Tema i møtene er forskning presentert på ulike 
konferanser, presentasjon av lokale forskningsprosjekter, samarbeid om utvikling av 
behandlingslinjer på sykehuset, samarbeid knyttet til utvikling av informasjonsmateriell. 
 
Læring 
I prosjektperioden er det brukt mest tid på litteraturgjennomgang og påfølgende utvikling av ny 
liste med ”atferd som gir grunn til bekymring”. Det har også vært brukt mer tid enn vanlig på 
undervisning og forberedelse til undervisning av samarbeidspartnere. 
 Psykoseteamet har ved litteratursøk økt fagkunnskapen om hva som legges i UHR-
begrepet. Når det gjelder kunnskap om forbedring av tjenester, så var storparten av dette kjent 
før gjennombruddsprosjektet. Forbedring av tjenester kan sees på og måles på mange ulike 
måter. Kvantitative mål er nødvendigvis ikke det som er mest hensiktsmessig i så måte. 
Gjennombruddsmetoden er nok bra som metode når en skal måle endringer og har interessante 
mål med et større tallmateriale. Fokus på måling og generelt om metoden har ut fra vår 
opplevelse fått for stort fokus i prosjektet på bekostning av oppdatert fagkunnskap. Dette har 
vært opplevd som uheldig.  
 Av positive forhold vil vi anføre at deltagelse i prosjektet har fasilitert allerede 
planlagte tiltak. Det har også bidratt til bedre samarbeid med og kjennskap til andre enheter ved 
sykehuset, bl.a. gjennom oppretting av et eget psykoseforum.  
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10. Senter for barn og unges psykiske helse, TIPS Ung Oslo Syd, Oslo 
Universitetssykehus 

 
Beskrivelse av virksomheten  
TIPS Ung Oslo Syd består av et tverrfaglig team med 4,5 stillinger. Vi arbeider med tidlig 
oppdagelse av psykoserisiko og tidlig intervensjon ved psykoser hos ungdom ca 12-18 år. Vi 
screener for psykoserisiko ved tre poliklinikker (Søndre Nordstrand, Nordstrand og Østensjø) og 
vi inngår i behandlerteam omkring pasienter med påvist psykose eller sterk psykoserisiko. Vi 
utreder, vurderer og tilbyr behandling, og samarbeider med andre med det mål om at våre 
kollegaer skal få støtte og mer kompetanse i psykosebehandling og psykoserisikovurderinger.  
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Vi ønsket å utvikle og utvide det etablerte samarbeidet med kommune- og 1.linjetjenesten, og bli 
mer systematiske i vårt arbeid. Vi hadde et undervisningsopplegg som tidligere var brukt overfor 
helsesøstre, barnevernet og flere skoler i vårt område. Likevel fikk vi svært få direkte 
henvendelser fra førstelinjen.  

Hovedmålet med deltakelse i Gjennombruddsprosjektet var å få flere relevante 
henvendelser fra førstelinjetjenesten om pasienter med mulig psykoserisiko. Vi ønsket flere 
relevante henvendelser fra utvalgte samarbeidspartnere, to fastlegekontorer og 
skolehelsetjenesten ved tre videregående skoler i vårt opptaksområde. Relevante henvendelser 
bør hovedsakelig føre til en henvisning til teamet, om ikke annet avtales. Dette betyr at vi 
kommer tidligere til i behandlingsforløpet enn vi gjør pr i dag og får pasientene via våre lokale 
poliklinikker. 
 
Tiltak  
Utførte endringer/aktiviteter Hva vi lærte 
Innhentet litteratur om 
psykoserisiko og sjekklister knyttet 
til risikotilstanden. 

 
Laget vår egen vri på sjekklisten, 
tilpasset våre unge pasienter. 
 
Kontaktet skolehelsetjenesten ved 
tre videregående skoler.  
 
Vi kontaktet 4 fastlegekontor for 
utprøving og samarbeid. 
 
 
 
Alle samarbeidspartnere fikk en 
hyggelig påminnelse om å bruke 
sjekklisten litt utpå høsten. 
 
 
 
 
Vi skal fortsette å bruke sjekklisten, 
og vil evaluere utformingen av den 
sammen med samarbeidspartnere i 
1.linjetjenesten og i poliklinikken.  

Det finnes en del litteratur og sjekklister, men lite rettet mot 
barn/unge. 

 
 
At det var mulig å lage en oversiktelig liste på en side, men at den 
ikke nødvendigvis genererer flere pasienter. 
 
Helsesøstre er positive og ønsker samarbeid. Alle sa umiddelbart 
ja til å prøve sjekklisten og til et møte med teamet. 
 
Et fastlegekontor vi har hatt godt samarbeid med tidligere sa ja til 
et lunsjmøte. To fastlegekontor avslo. Ved det siste kontoret 
ønsket en skolelege å prøve ut sjekklisten. Det kan være krevende 
å få til samarbeid med fastleger, og enkelte er lite tilgjengelige.  
 
Prosjektperioden førte ikke til nye henvendelser fra 
samarbeidspartnerne våre i. Helsesøstrene har brukt sjekklisten i 
møte med ungdom, men det har ikke vært indikasjoner på 
henvendelse til TIPS. Vi vet ikke om fastlegene har brukt den. 
Prosjektperioden har vart kort, og tilstanden er lavfrekvent. I 
tillegg kan være at man glemmer å bruke den i hverdagen.  
 
Selv om vi ikke har oppnådd noen måltall får vi innspill på at en 
sjekkliste er nyttig fra andre vi har vist den til og vil fortsette å 
bruke den. 
 



Gjennombruddsprosjekt  
Tidlig oppdagelse og behandling av første gangs psykose 

Den norske legeforening 2012 45 

Målinger  
Da vi ikke har oppnådd noen flere henvendelser fra våre samarbeidspartnere i perioden kan vi 
ikke presentere målinger.  
 
Resultat  
Vi har ikke oppnådd konkrete resultater i form av flere henvendelser i perioden. Vi har utarbeidet 
en enkel og lettfattelig sjekkliste, og har begynt å arbeide mot en liten brosjyre som inneholder 
sjekklisten og litt info om teamet og hvordan komme i kontakt med oss. Vi har fått økt fokus på 
hvordan vi kan arbeide ut mot kommunehelsetjenesten og det har generert noen planlagte møter 
med andre aktuelle samarbeidspartnere, som drop-out team, barnevern etc.  
 
Læring 
Systematisk arbeid i Gjennombruddsprosjektet krever tid og fokus. Dette har vært litt varierende 
pga sykefravær, lav bemanning, nyansettelser og omorganiseringer. Vi har ikke hatt nok tid til å 
arbeide systematisk, men gjort en del innimellom. Ting tar tid er vel vår fremste erfaring, men vi 
fortsetter arbeidet. Prosjektperioden har vært kort. Vi påbegynte arbeidet i februar og kontaktet 
utvalgte samarbeidspartnere i mai og juni. Sommeren er i BUP’verdenen svært stille til et godt 
stykke etter skolestart. Ungdom er på ferie og det er generelt svært få henvendelser til BUP i juni-
september. Det betyr at vi har hatt liten reell mulighet for å oppnå mange nye henvendelser. Vi 
ser nå at vi kunne bedt våre samarbeidspartnere rapportere hvor mange ganger de har brukt 
sjekklisten, selv om det ikke har ført til henvendelser. Dette oppdaget vi etter at helsesøstrene 
rapporterte at de hadde brukt listen, selv om den ikke førte til henvendelse. Vi har gjort oss svært 
avhengige av andre i vårt prosjekt og kan derved ikke ha samme fremdrift som i et internt 
prosjekt.  
 
Erfaringer etter prosjektslutt 
Det som ble besluttet gjennomført i 2011, og som er gjort, er å lage en brosjyre sammen med 
Søndre Oslo DPS TIPS-teamet. Brosjyren beskriver hvem vi er, hva vi tilbyr og omtaler 
sjekklisten med risikosymptomer vi ber samarbeidspartnerne være oppmerksomme på. Brosjyren 
er sendt til fastlegekontorene, psykisk helseteam, ungdoms- og videregående skoler, barnevern og 
ppt i vårt felles opptaksområde i Oslo Syd. Det ble også avholdt et møte/undervisning om 
psykose og risikotilstander der alle ungdomsskolene i opptaksområdet ved helsetjenesten og 
rådgivere ble invitert.  
 I 2011 mottok vi 10 henvendelser direkte fra førstelinjetjenesten; en fra fastlege, en fra 
barnevernet og seks fra skolehelsetjenesten ved videregående skoler og to fra ungdomsskoler. 
Skolehelsetjenestene brukte sjekklisten, men ikke de to andre henvendelsene. De to rådgiverne 
fra ungdomsskolene ringte for konsultasjon, uten at det medførte henvisning, etter å ha deltatt på 
undervisningen vi holdt for alle ungdomsskolene i april. De andre åtte medførte en henvisning.  
 Tallene er såpass små at vi ikke har sett det formålstjenelig å bruke SPC.  
Konsekvensen av resultatet er å fortsette å invitere til undervisningsmøter og bruke brosjyren 
med sjekklisten aktivt når vi er rundt hos samarbeidspartnere.  
 
Hva har gruppen lært i tiden etter gjennombruddsprosjektet? 
Vi står fritt til å organisere informasjonsspredning og muligheter som vi selv vil, så lenge vi 
holder produksjonskrav og budsjett, men informasjonsarbeidet vårt har en lav kostnadsramme da 
det primært handler om utsending og møtedeltakelse. Som vi skrev i sluttrapporten; Et 
systematisk arbeid som det Gjennombruddsprosjektet innebærer krever tid og fokus. Det har 
vært litt varierende pga sykefravær, lav bemanning, nyansettelser og omorganiseringer. Vi har ikke 
hatt ønsket tid til å arbeide systematisk, men gjort en del innimellom. Ting tar tid er vel vår 
fremste erfaring, men vi fortsetter arbeidet, og ser at det har en hensikt.  
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11. Enhet for psykoser, Ullevål, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Senter for 
psykisk helse – Barn og Ungdom 

 
Beskrivelse av virksomheten  
Enhet for Psykoser (EFP) er en utrednings- og behandlingsavdeling for barn og unge i alderen 
12-18 år på 3.linjenivå. Avdelingen har kontinuerlig drift 24 timer 365 dager i året, og er 
organisert ved døgnavdeling (4 plasser) og (hadde) dagavdeling (4-6 plasser). I tillegg ble det 
jobbet ambulant, konsultativt og poliklinisk.  
Ansatte: 2 overleger (nå 1), 1 lis-lege, 3 psykologstillinger, 14 (nå 10) miljøterapeuter i turnus, 2 
nattevakter per natt.  

Det har i løpet av 2010 blitt trukket tilbake midler fra driftsbudsjettet, noe som har ført til 
at driften ved avdelingen denne høsten har blitt radikalt redusert. Dagavdelingen er innstilt, og 
det er liten kapasitet til utadrettet virksomhet. 
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Vi ønsker at Gjennombruddsprosjektet skal gi mulighet for at unge med tidlige prodromal/ 
psykosesymptomer får hjelp før reelt psykosegjennombrudd. Vi ønsker å øke samarbeidet 
mellom EFP og BUP, og gjennom dette øke muligheten for å senke VUP for barn og unge 
mellom 12 og 18 år i Oslo.   

Slik avdelingen er organisert i dag blir tilbudet ved EFP i hovedsak utløst ved at det 
skrives velbegrunnede søknader inn til avdelingen, gjerne fra BUP’er. Vår erfaring er at 
symptomene i noen tilfeller har fått utvikle seg over for lang tid, slik at man til slutt ser de 
klassiske psykosesymptomene før det forfattes en sikker søknad inn til EFP. I ettertid, og ved 
gjennomgåelse av sykdomsforløpets ulike sider, ser vi at man i mange tilfeller kunne kommet 
enda tidligere til med utredning og behandling.  

Gjennombruddsprosjektet brukes derfor til gjennomføring av et pilotprosjekt overfor én 
BUP i Oslo. Gjennom prosjektet ønsker vi å identifisere ungdommer med mulig 
psykoseproblematikk, slik at de får adekvat utredning og behandling så tidlig som mulig. 
 
 
Tiltak  
1) Vi presenterte prosjektet muntlig til ca full forsamling på BUP’en 22.03.10.  
2) Vi forfattet et skriv som forklarer prosjektet og hensikten med det.  
3) I tillegg overleverte vi 22.03.10 et ”grovsorterende” skåringsskjema på prodromalt nivå. 

Hensikten med dette skjemaet er å spore tankegangen inn på relevante spørsmål man kan 
stille til barn/ ungdom i prodromalfase. 

4) Vi har jevnlige drøftningssamtaler på BUP’en hver 2. uke, hvor behandlere kan komme 
innom for felles drøfting av saker.  

5) Vi synes vi kom veldig godt i gang før sommerferien, og hadde totalt 5 saker til drøfting. Vi 
har blitt veldig godt mottatt ved BUP’en, og har en opplevelse av at prosjektet er meningsfullt 
både for BUP og EFP.  

 
Målinger  
Denne høsten har vi ikke hatt noen saker til drøfting. Ved kontakt med BUP’en har de vist til at 
de har hatt saker med psykoseproblematikk som de har håndtert greit selv. Vi har minnet BUP’en 
om at prosjektet ønsker å jobbe på symptomnivå før faktisk psykosegjennombrudd, og at vi i 
denne forbindelse i samarbeid med BUP’en kan ha stor nytte av å se de på de symptomene som 
meldte seg før faktisk psykosegjennombrudd. Vi har ikke fått tilbakemelding på denne 
henvendelsen, og presenterer derfor målinger vi gjorde før sommerferien: 

Vi har vært i kontakt med BUP’ens ledelse om ”oppmøtetørke”, og spurt om det er ting 
vi kan gjøre annerledes. Der formidles det at de på BUP er fornøyd med muligheten for å drøfte 
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saker, og at det ikke er klart hva som årsaken til at ingen har benyttet seg av drøftingsmøtene. Vi 
håper på mulighet for å gå inn i de sakene som endte opp med psykosediagnose i sommer, da 
både BUP og EFP kan lære av dette.  
 
Antall henvendelser  
fra BUP 
                   Prosjektstart 

  5           
         
    
  4            
 
 
  3  
 
   
  2 
   
   
  1                                     
                  

2015 
      2005     2006 2007    2008      2009     2010  2011    2012 

 
Beskrivelse av søylediagrammet 
Søylene viser antall henvendelser til EFP i perioden 2005 – 2010 fra gjeldende BUP, altså tre. 
Etter prosjektets oppstart har vi hatt drøftinger rundt 5 ungdommer med mulig 
psykoseproblematikk i løpet av prosjektperioden i 2010. Vi hadde en målsetting om å kunne 
finne ca 20 stykker, som er det statistiske antall ungdommer med psykoseproblematikk denne 
BUP’en til enhver tid burde ha kjennskap til. 
 
Resultat  
Målet i prosjektperioden var identifisering og adekvat behandling til 20 psykosepasienter ved en 
gitt BUP i Oslo i løpet av 2010. Denne BUP’en har pr i dag ingen registrerte pasienter i 
psykosesegmentet – statistisk burde det til enhver tid være 20 registrerte psykosepasienter i 
alderen 12-18 år i dette opptaksområdet. Deretter prevalens på 4 nye tilfeller pr år. Etter 
prosjektets oppstart har vi hatt drøftinger rundt 5 ungdommer med mulig psykoseproblematikk i 
løpet av prosjektperioden i 2010.  
 
Læring 
Både rammer og vilkår for prosjektet er endret i prosjektperioden. En miljøterapeut går over i 
annen jobb, mens legen sluttet i oktober. Videre gjør innskrenkninger i budsjettet og betydelige 
omorganiseringer av OUS at fokuset på arbeidsoppgaver er endret. Omorganiseringene er så 
langt lite avklart, men kan gi avgjørende føringer til om prosjektets grunnideer lar seg videreføre, 
- gitt nye budsjettrammer fra 2011. 

Vi opplever at de fleste BUP’ers organisasjonsform per i dag kanskje ikke er så godt egnet 
til å frembringe kunnskap om de tidlige prodromal/ psykosesymptomene. Vi mener det trengs 
forholdsvis mye tid og kontinuitet i samvær med den unge og familien for å få et reelt innblikk i 
disse ofte vage symptomene – og for å kunne gjøre en mest mulig presis diagnostisering. Med 
mye tid menes her dag- eller døgnobservasjon og samvær over noe tid. Vi tror at det i liten grad 
kan forventes at den unge greier å verbalisere eller vise sine symptomer/lidelse i samværet en 
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poliklinisk time innebærer. I tillegg har EFP erfaring med at det for mange kreves en trygg og 
kontinuerlig relasjon før det føles greit å ordsette sine symptomer eller vanskeligheter.  

Imidlertid har vi fortsatt tro på at prosjektideen er bærekraftig, og at det ved enda større 
fokus og noen års (?) virke vil være gode muligheter for systematisk å fange opp disse unge i 
tidlige faser. Dette er jo for så vidt nybrottsarbeid på flere plan. For EFP er det noe nytt å dra ut 
av huset på denne måten – og for BUP’en er det noe nytt å få denne muligheten inn dørene. EFP 
har videre lært mye av å reise ut fra sine ”trygge” institusjonsrammer og jobbe med faglige 
drøftninger i felleskap med andre.  

Uansett tror vi at prosjektet har bidratt til økt fokus på psykoseproblematikk i 
ungdomspopulasjonen. Likeså har vi bygget ned noen terskler for direkte kontakt mellom BUP 
og EFP. Utfordringen videre vil være å opprettholde og vedlikeholde både fokus på 
psykoseproblematikk og etablering av felles faglige kontaktpunkter i ungdomsfeltet. 
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Tema 2: Bedre utredning og behandlingstilbud 

1. TIPS Asker og Bærum 
 
Beskrivelse av virksomheten  
TIPS Asker og Bærum er en poliklinisk/ambulant enhet som utreder og behandler ungdom (15-
30 år) som har utviklet eller har høy risiko (HR) for å utvikle en førstegangspsykose. Teamet har 
4 behandlere (overlege, psykologspesialist, spesial ergoterapeut og sykepleier) og en sekretær. Vi 
har i overkant av 100 pasienter innskrevet til enhver tid.  
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Vi må bli flinkere til å plukke ut riktige pasienter til vårt tilbud og gi dem tilbud raskt. 
TIPS gir et omfattende og langvarig tilbud. Vi ønsker ikke å ha lang ventetid.  
Vi ønsker å få pasientene tidlig, helst før de blir psykotiske (HR-gruppen).  
Vi er helt avhengige av at skolen, primærhelsetjenesten og deler av spesialist-helsetjenesten er 
oppmerksomme på disse pasientene. Dette krever kunnskap og hjelpemidler.  
 
Tiltak  

1. Forbedringsprosjektet er blitt presentert og diskutert med enhetens brukergruppe 
(erfaringskonsulentpanel).  

2. Vi har definert avdelingens inntaks/vurderingsprosedyre i form av en intern sjekkliste. 
3. Sammen har vi utviklet et eksternt symptomscreeningsskjema med tilhørende manual, for å lette 

den eksterne vurderingen hos helsesøstre, primærleger og annet personell i skole- og 
primærhelsetjenesten. 

4. Vi har også laget en ekstern sjekkliste over andre risikofaktorer som skal vurderes i denne 
sammenheng. Begge disse hjelpemidlene distribueres til helsesøstre, primærleger og annen 
kommunehelsetjeneste. 

5. Vi arrangerte et heldags psykosekurs for helsesøstre, kommunale lavterskeltilbud og PP-
rådgivere i juni med mer enn 50 deltakere. 

 
Målinger  
Kvaliteten på avdelingens praksis for inntak/vurdering er definert som antall positive poeng på 
den interne sjekklisten. Målingene viser at vi oppnådde 46 % økning i kvaliteten etter endring 
(figur 1). Dette er et signifikant nivåskifte i ønsket retning. Figur 2a viser en foreløpig reduksjon 
av ventetid til første konsultasjon fra beslutning om inntak på 3 dager (65 %). Antall inntak fra 
helsesøstre har ikke økt etter psykosekurset i juni. Det er for tidlig å påvise noen effekt av dette 
allerede nå, bare to måneder etter skolestart.  
 

Resultat  
Inntaks/vurderingsprosedyren fungerer som planlagt, og blir en fast rutine. Ekstern sjekkliste og 
screeninginstrument er nå lagt inn i helsesøstrenes journal og kan enkelt hentes frem. 
Screeningskjemaet var vanskelig å bruke i første versjon. Vi har laget en ny versjon med en 
tilhørende manual. Enkelte fastleger har fått instrumentene og tatt dem i bruk. Vi har fått positive 
tilbakemeldinger. 
 
Læring 
Metodeutvikling, sjekklister og screeningverktøy er en krevende prosess. Man kan lett bli ”stengt” 
inne i sin egen tankegang og glemme at verden ser annerledes ut for personer som ikke jobber 
med psykoseproblematikk hele tiden. Det er viktig at brukere gir tilbakemelding på verktøyene.  
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Målingene har fortsatt etter prosjektperioden: 
 

 
 
Figur 1. 
Målingene viser at vi har greid å vedlikeholde det kvalitetsnivået på inntaksvurderingen som vi 
oppnådde i prosjektperioden som er de 9 observasjonene markert ved pilen i figur 1. Endringen i 
forhold til Baseline er på 35 % og nivåskiftet er signifikant. Spredningen er noe redusert i forhold 
til prosjektperioden som et tegn på at inntaksprosessen er godt innarbeidet. 
 

 
Figur 2a. 
Vi har holdt fast på nedgangen i ventetid fra prosjektperioden (figur 2a). Reduksjonen er stor 
(25%) og nivåskiftet er signifikant i forhold til en i utgangspunktet kort ventetid (baseline). 
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Figur 2b. 
Spredningen er også signifikant redusert i løpet av oppfølgingsåret med flere enn åtte punkter på 
rad under baseline på mR-diagrammet (figur 2b).  
 
 
 

 
Figur 3. 
Våre vurderinger av inntakene etter 3 konsultasjoner viser at vi har bra presisjon i 
inntaksprosedyren (figur 3). Ca. 75 % av inntakene passer ”svært bra” eller ”bra” i teamets 
målgruppe. Dette mener vi er akseptabelt i en klinisk hverdag og i forhold til kunnskapsnivået 
innen feltet. 
 
Prosjektet har vist at ved så sjeldne tilstander som psykoser er det vesentlig med en kontinuerlig 
oppfølging av samarbeidet med primærhelsetjenesten. Det er viktig at vi i fortsettelsen har en 
enda bedre kontakt med fastlegene. Det kan vi gjøre ved å involvere fastlegen til de pasientene vi 
allerede har inne i teamet. Fastlegene bør involveres i den somatiske oppfølgingen av pasientene. 
Vi har erfart at det er lettere å samarbeide om konkrete pasienter enn å få dem med på 
orienteringsmøter om psykoser. Konkret vil det bli satt i gang arbeid for å forbedre den 
somatiske oppfølgingen av alle pasienter i avdelingen ved hjelp av ”gjennombruddsmetodikk”. 
 
Overfor helsesøstrene vil vi intensivere kontakten med fire faste møter i året.  
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Hva har gruppen lært i tiden etter gjennombruddsprosjektet? 
- ”Gjennombruddsmetodikk” kan være veldig nyttig i forbedringsarbeid. To faktorer er spesielt 

viktige: målinger og nær kontakt med en ekstern veileder. 

- Viktig er det også å drive arbeidet over en lengre tidsperiode. Ett år er for lite. Man bruker det 
første året på å lære metoden og se mulighetene den gir. 

- Ved å gjennomføre flere konkrete prosjekter bygger man langsomt opp en forbedringskultur. 
Man skjønner ikke på forhånd betydningen av å prioritere denne type arbeid før man har gjort 
det i praksis.  

- Det er viktig å få noen positive resultater i starten.  

- Et hinder for forbedringsarbeid kan være mangel på personer med kompetanse på 
forbedringsarbeid i organisasjonen, dvs. tilgang på veiledere. 

 

2.  Helse Fonna: BUP Haugesund og psykoseposten ved Haugalandet DPS (HDPS) 
 
Beskrivelse av BUP: To døgnposter; barnepost og ungdomspost med til sammen ti senger i 
tillegg til poliklinikk. Det var ca 1245 behandlede pasienter i poliklinikk og post i 2009.  
Beskrivelse av HDPS, psykosepost: Ti sengeplasser (totalt 22 årsverk). Det var ca 190 
innleggelser i 2009. 
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Personalet skal bedre kompetanse på å oppdage psykose og å gjøre differensialdiagnostiske 
vurderinger av bruk av rusmidler. Målet ble valgt fordi det ikke foreligger klare retningslinjer for 
systematisk screening av psykose og rus ved BUP og av rus ved HDPS. Vi vet at tidlig 
oppdagelse av psykose har betydning for prognosen. Det er også kjent komorbiditet mellom rus 
og psykose, det er derfor viktig å kartlegge hvor mange med psykose som har et rusproblem. 
Dette vil påvirke valg av behandling, tidlige intervensjonstiltak, prognose med mer.  
 
BUP 
1. 90 % av alle pasienter skal gjennomgå systematisk screening for psykose og bruk av rusmidler 

(i løpet av de tre første samtalene) innen 30.09.10. 
2. 30 % redusert tid fra inntakssamtale til psykosediagnose settes første gang.  
 
Psykosepost ved Haugaland DPS 
1. 90 % av alle innlagte pasienter på psykoseposten skal gjennomgå systematisk screening for 

bruk av rusmidler innen 30.09.10 
2. Evaluering av epikrisekvalitet. Epikrisen skal i større grad enn tidligere omtale bruk av 

rusmidler, innen 30.09.10. Andelen skal økes fra 50 % til 90 % 
 
Tiltak  

- Informert om prosjektet og praktisk gjennomføring av dette på hver sin enhet. 

- Gjennomgått ulike screeningverktøy, valgt ut egnede instrumenter til bruk i HDPS/BUP. 

- Gitt opplæring og innført at behandlerne ved BUP skal screene alle nyhenviste pasienter 
f.o.m. 12 år for psykose og rus ved bruk av to enkle skjema i løpet av de tre første samtalene. 

- Gitt opplæring i og innført systematisk russcreening ved psykoseposten ved HDPS ved bruk 
av AUDIT og DUDIT.  

- Undervist behandlere om psykose og rus 2 ganger à 2 timer. Tema som ble tatt opp var 
tidlige tegn på psykose og sammenhengen psykose/rus.  

- Utviklet sjekkliste for scoring av epikriser på HDPS, der kvaliteten på epikrisen vurderes. 

- Gjennomført 2 møter med seksjonsledergruppen i psykiatrisk klinikk for å forankre 
prosjektet i eksisterende strukturer ved BUP og HDPS.  
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Det har en vært en utfordrende og tidkrevende prosess å få screeningsverktøyene implementert i 
driften.  
 
Målingene har fortsatt etter prosjektperioden: 

I Chart: Kvalitativ beskrivelse av rus i epikriser

ved psykoseposten, Haugaland DPS, score 0-6

EpiData Analysis Graph
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Figur 1.  
Baselinemåling viser stor spredning i registrering av rus og rusdiagnose. Ved 1. måling har vi økt 
gjennomsnitt, men vi ser fortsatt at mange epikriser ikke inneholder beskrivelse av rus. Ved 2. 
måling har gjennomsnittet sunket og i ca. 50 % av epikrisene er det fortsatt ikke rusbeskrivelse. 3. 
måling viser en betydelig bedring i beskrivelse av rus i epikriser og vi ser en spesiell variasjon ved 
at 8 eller flere påfølgende punkter faller på samme side av senterlinjen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. 
Baseline viser at kvaliteten på epikrisene varierer. Før intervensjon var gjennomsnitt 18 poeng. 
Grafen viser at etter 1. måling er gjennomsnitt-scoren økt til ca 20 poeng. 2. måling viser økt 
spredning i epikrisepoeng og lavere gjennomsnitt enn ved baseline og 1. måling. Siste måling har 
gjennomsnittet økt og spredningen noe mindre enn ved 2. måling  

I Chart: Måling av epikrisekvalitet

ved psykoseposten, Haugaland DPS, score 0-24

EpiData Analysis Graph
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Kommentar til samlet resultat (figur 1 og 2): Ved 1. måling tenker vi at en medvirkende faktor 
til stor spredning i epikrisekvalitet og rusbeskrivelse vil være vikarbruk ved avvikling av 
sommerferie og manglede opplæring av disse. Mellom 1. og 2. måling har begge representantene 
fra gjennombruddsprosjektet vært i permisjon og det er nærliggende å anta at fokuset på 
prosjektets mål har avtatt. I perioden mellom 2. og 3. måling blir det igjen satt fokus på 
kartlegging av rus og forbedring av epikrisekvalitet. 80 % av epikrisene inneholder beskrivelse av 
rus. Det er mer stabil sammensetning av behandler på posten.  
 

Baseline Modifisert VUP ved BUP Haugesund

  Mean: 32.30 UCL: 129.83 |   Mean: 23.67 UCL: 108.79
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Figur 3 
Ingen nyoppdagede psykoser fra FS3 til 01.11.11. Graf uendret. Totalt antall screenede i hele 
prosjektperioden er 17 %. 
 
Det har vært en utfordring å ta screeningsskjemaene i bruk i den daglige driften. Etter innføring 
av DIPS har det vært uklart hvordan en skal screene, på papir eller elektronisk. En del har 
screenet pasienter og lagt papirene rett i journal uten at vi har fått registrert dem i vårt prosjekt. 
 
BUP: Det er besluttet på ledelsesnivå at tiltakene skal videreføres. Man vil arbeide for at ny 
praksis skal inngå som et ledd i felles behandlingslinje for psykose i Helse Fonna. 
Prosjektgruppen skal fortsette arbeidet med å bruk av screening, og arbeidet med 
behandlingslinje for psykose ved BUP som skal inngå i psykosekjeden i Helse Fonna.  
 
Prioriterte innsatsområder: Spre informasjon om retningslinjer til behandlere gjennom ulike 
kanaler som husmøter, e-post, informasjon på teammøter mm. Arbeid med behandlingslinje for 
psykose ved BUP. 
 
HDPS ved psykosepost: Fokuset videre blir å kvalitetssikre innføringen av ny 
russcreeningsrutine på posten. Denne rutinen er en del flere sentrale sjekkpunkter som skal 
avklares for alle inneliggende pasienter. Det er i samråd med ledelsen besluttet at prosjektet nå 
avsluttes, da prosjektet er blitt en del av postens og organisasjonens daglige rutiner. Prosjektet har 
ført til at satsingsområdet er blitt tettere forankret i ledelsen. Det er blant annet vedtatt å 
gjennomgå en årlig revisjon av et utvalg på 20 – 30 epikriser.   
 
Hva har gruppen lært? 
Det tar lang tid å implementere endringer i organisasjonen. Ny praksis bør være mest mulig 
personuavhengig. Endringer som er personavhengige er vanskelig å holde ved like over tid.  
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3. Gausel poliklinikk, Stavanger Universitetssykehus 
 
Beskrivelse av virksomheten  
Poliklinikk for unge voksne i alderen 16-30 år med psykose eller mistanke om psykose. Ansatte: 2 
psykiatere, 5 psykologspesialister, 7 psykiatriske sykepleiere, 3 sosionomer, 1 psykiatrisk 
vernepleier, 1 fysioterapeut, 2 merkantile.  
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Etter omorganisering i 2009 fikk alle ansatte i kliniske stillinger ansvar for utredning og 
diagnostisering i egne saker. Omorganiseringen medførte behov for økt kompetanse på utredning 
og formell diagnostikk.  
 
Tiltak  

 Innføring av en sjekkliste for utredning av psykose.  

 Systematisk bruk av sjekklisten ved gjennomgang av pasientsaker på ukentlige teammøter.  

 Undervisning i formell diagnostikk/ICD-10 for alle medarbeidere i poliklinikken.  

 Etablering av en tverrfaglig diagnosegruppe med møter hver 14. dag for å drøfte det kliniske 
diagnostiske arbeidet.   

 
Målinger  
a. Vurdering av kvaliteten på utredningen før og etter kvalitetsforbedringstiltakene. Kvaliteten 

ble målt ved hjelp av sjekklisten: Hvor mange av sjekklistens punkter er dokumentert 
gjennomført. Skåret ved gjennomlesing av utvalgte pasientjournaler. Gjennomgang av 15 
pasientjournaler før kvalitetsforbedringstiltakene, dvs. våren 2010 og oppfølgende 
gjennomgang av 10 nye pasientjournaler etter tiltakene, dvs. høsten 2010. 
Observasjonsperiode: 10 første konsultasjoner max 3 første måneder etter behandlingsstart. 

b. Mål på antall dager fra oppstart av utredning til det er registrert formell diagnose.  
c. Vurdering av de ansattes fortrolighet og trivsel med utredning og diagnostisering før og etter 

tiltakene: Målt ved hjelp av et utarbeidet spørreskjema. 
 
Resultat  
A) Kvalitet på utredning målt ved de enkelte kategorier i sjekklisten og totalskåre 
Kategorier i sjekklisten: 
Måling viser en gjennomsnittlig bedring på samtlige kategorier i sjekklisten. Bedringen er markant 
for kategoriene Affektive symptomer (118 %) og Funksjonsbeskrivelser (41 %), noe mindre på 
Psykotiske symptomer (25 %) og Vurderinger (21 %). Bedringen er beskjeden på kategoriene 
Somatisk utredning (11 %), Rusanamnese (11 %) og Diverse (16 %).  
 
Registreringene har fortsatt etter prosjektperioden: 
Kvaliteten på utredningsarbeidet ble også denne gang utført og målt ved hjelp av tidligere 
utarbeidet sjekkliste. Bruken av denne, samt ukentlige tverrfaglige teammøter og diagnosegrupper 
har blitt videreført. En har forsøkt å kvalitetssikre utredning og diagnostisering ved at alle ny 
henviste pasientsaker har vært gjennomgått i nevnte fora. Erfaring viser at nær alle pasientsaker 
har vært drøftet. Poliklinikkens medarbeidere har funnet denne møtestrukturen og arbeidsformen 
nyttig og hensiktsmessig.  
 
1) Vurdering av kvaliteten på utredningen før og etter kvalitetsforbedringstiltakene, samt ett års 
oppfølgningsmåling. Kvaliteten ble målt ved hjelp av sjekklisten: hvor mange av sjekklistens 
punkter er dokumentert gjennomført. Skåret ved gjennomlesing av utvalgte pasientjournaler. 
Gjennomgang av 15 pasientjournaler før kvalitetsforbedringstiltakene, dvs. våren 2010 og 



Gjennombruddsprosjekt  
Tidlig oppdagelse og behandling av første gangs psykose 

Den norske legeforening 2012 56 

oppfølgende gjennomgang av 10 nye pasientjournaler etter tiltakene, dvs. høsten 2010. 15 
pasientjournaler er gjennomgått ett år etter, våren 2011. Observasjonsperiode: 10 første 
konsultasjoner maks 3 første måneder etter behandlingsstart. 2) Mål på antall dager fra oppstart 
av utredning til det er registrert formell diagnose.  
 

 
 
Blå: Vår 2010, Rød: Høst 2010 og vår 2011 
 

I-diagram. Totalskår for kvalitet på utredning, før og etter tiltak, 2010 - 2011

Unge voksne (16-30 år) med psykose eller mistanke om psykose, Poliklinikken Gausel

EpiData Analysis Graph

  Mean: 34.53 UCL: 75.38 |   Mean: 48.44 LCL: 23.50 UCL: 73.38
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I diagrammet er y-aksen markert opp til 75 selv om maksimal skåre er 60 (markert med svart linje). Dette er 
gjort for å få med øvre kontrollgrense som uttrykk for variasjonen. 
 
Totalskåre på sjekklisten: 
Dersom en slår sammen gjennomsnittsskårene for alle kategoriene til en gjennomsnittlig 
totalskåre, blir det en bedring fra 34,5 til 48,5 poeng av totalt 60 mulige. Ved 2. måling høsten 
2010 var gjennomsnittlig bedring 45 poeng. En ytterligere bedring på 3,5 poeng viste seg ved siste 
måling. Mål på spredning viser at vi har kommet opp på et signifikant høyere nivå enn før tiltak. 
Etter pasient nr. 22 ligger alle punkter over tidligere gjennomsnitt. Variasjonen er betydelig 
mindre enn før.  
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I-diagram. Varighet fra oppstart til diagnose satt, 2010 - 2011

Unge voksne (16-30 år) med psykose eller mistanke om psykose, Poliklinikken Gausel

EpiData Analysis Graph

  Mean: 32.31 UCL: 125.41 |   Mean: 9.92 UCL: 46.23
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Pas. nr. 5, 7 og 22 er ikke tatt med i beregning av gjennomsnitt eller kontrollgrense fordi diagnosen enten ikke er 
satt eller de har fått diagnose etter mer enn 90 dager 
 
B) Tid fra oppstart av utredning til formelt registret diagnose: 
Det har vært en reduksjon i antall dager fra oppstart av utredning til formelt registrert diagnose 
fra gjennomsnittlige 32 til 10 dager. Dette er 3 dager økning fra målingen høsten 2010. Tre 
pasienter som ikke hadde fått registrert diagnose innen 90 dager ikke er tatt med; to i 
datamaterialet før prosjektstart og en etter. Spredningen har også blitt vesentlig redusert. 
Resultatet viser signifikant kortere varighet enn tidligere ved at mer enn 8 punkter ligger under 
tidligere gjennomsnitt (først fra pasient nr 19 til 27 og så fra pasient 29 – 40). 
 
Måling våren 2010 viste at vi hadde et særlig stort forbedringspotensial når det gjaldt utredning av 
affektive symptomer. Ikke overraskende er det på dette området den registrerte bedringen har 
vært størst, men bedring er til stede i samtlige kategorier. Mål på spredning viser at vi har kommet 
opp på et signifikant høyere nivå etter tiltak, målt ved totalskåren. 
Dette gir en gjennomsnittlig bedring på 40,5 %, godt over den tallfestede målsettingen om en 
bedring på 30 %. Vi har også klart å oppnå signifikant kortere varighet fra oppstart av utredning 
til formelt registret diagnose etter at tiltak ble iverksatt ved vår poliklinikk. Kontrollmålingen nå 
viser at våre opprinnelige tiltak har gitt ønsket effekt over tid. Våre tiltak ble forankret ved 
ledelsen og teamledere, samt integrert i poliklinikkens møtestruktur. Dette mener vi har hatt 
avgjørende betydning for det gode resultatet ved nåværende kontrollmåling. 
Tiltakene fortsetter fremover siden de nå er godt integrert i daglig drift. Vi vil opprettholde dette 
nivået, og sørge for at nye medarbeidere for opplæring og innføring i dette arbeidet. 
 
Hva har gruppen lært i tiden etter gjennombruddsprosjektet? 
Ved å ha med sentrale lederpersoner oppnås større gjennomslag. Forbedringsarbeidet har krevd 
engasjement, innsats og tid. Vi har lært at slikt arbeid nytter. Opplæringen i SPC i prosjektet var 
utilstrekkelig. Det er risiko for at sentrale gruppemedlemmer slutter når prosjektperioden er så 
lang som den er, og dette gjør prosjektet sårbart.  
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4. A3, Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssykehus 
 
Beskrivelse av virksomheten  
Førstegangs psykoseavdeling. 14 sengeplasser hvorav 10 er forbeholdt målgruppe og 4 er 
akuttplasser. Vi har 22 miljøstillinger, 4 behandlerstillinger, 1 sosionom og en sekretær.  
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Hensikten med prosjektet var å øke pasienters opplevelse av deltakelse i egen behandlingen. Vi 
ønsker å innføre kognitiv terapi i miljøterapien, og for at det skal kunne la seg gjennomføre må 
det legges et større fokus på egen aktivitet i behandlingen fra pasientenes side. Personalet må få et 
økt fokus på dette området også i miljøterapien for at det skal la seg gjennomføre. 

Tidligere jobbet avdelingen med dobbeldiagnoseproblematikk. Det en opplevde da var at 
miljøterapien var mye farget av en typisk ”vokterrolle”, og en ønsker nå å gå over i en 
behandlerrolle med et økt fokus på symptomproblematikk og utarbeidelse av plan for 
behandlingen.  

En tenker å nå målet med å innføre et symptomscore-verktøy, kontinuitetsskjema, hvor 
miljøpersonale/behandler og pasient sammen kartlegger symptomer, problemområder og 
sammen utarbeider behandlingen. 

For å nå dette målet vil vi utarbeide rutiner på utførelse av kontinuitetsskjema, 
informasjon, og veiledning i hvordan det aktivt skal brukes, samt finne gode måter å 
dokumentere resultatene fra målingen. Dette skal implementeres i behandlingslinjen. 

Vi ønsker å bruke ulike scoringsverktøy for å finne ut om endringer fører til forbedring. 
Det har blitt utført en WAS (ward atmosphere scale) på avdelingen. Denne måler en del 

faktorer på hele avdelingen og omfatter både pasienter og personale. For å utelukke personalets 
påvirkning på brukertilfredshet om delaktighet i egen behandling har vi på bakgrunn av WAS 
utformet en mini WAS. Den inneholder de spørsmålene som omhandler pasientens syn på 
behandling, autonomi, delaktighet og engasjement.   
 
Tiltak  

- Har kartlagt tidsbruk på utfylling av kontinuitetsskjemaet. Tidsbruken er ca ½ time på 
førstegangskartlegging, noe mindre når en bruker det systematisk. 

- Skjemaet har i liten grad vært prøvd ut før prosjektet, og vi så behov for mer informasjon om 
hvordan og ikke minst hvorfor vi ønsker å bruke skjemaet. 

- De som prøvde ut skjemaet så at det var lettere å fylle ut enn de hadde trodd. 

- Har brukt tid på å utarbeide en mini WAS som er tilpasset målingsfaktorer på det området vi 
ønsker forbedring på. 

- Har utført brukermedvirkningsundersøkelser 3 ganger, dette tok lenger tid en antatt da vi 
hadde bestemt at de som ble spurt skulle være innlagt i min. 14 dager. 

- Hatt fokus på kontinuitetsskjema og undervisning i hvordan det anvendes. 

- Det har ikke vært enkelt å finne tid og rom til å drive undervisning og oppfølging på dette. 

- Det har ikke blitt kartlagt hvor mange kontinuitetsskjema som har blitt brukt i perioden, eller 
systematisert en måte å få dette kartlagt på. 

Det vi har erfart er at det har vært utfordrende å finne tid og rom til å iverksette planer og tiltak 
da arbeidsbelastningen på posten endres i stor grad fra dag til dag, dette mye fordi vi også 
fungerer som akuttpost på tvers av spesialpostfunksjonen (det var ønskelig å undersøke denne 
målgruppen). 
 
Målinger  
Egenprodusert måleskjema, basert på WAS (ward atmosphere scale). Vi har målt engasjement, 
spontanitet, autonomi, praktisk orientering, personlig problem-orientering og personalkontroll. 
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Spørsmål var knyttet opp mot de 6 ulike kategoriene hvor pasienten skulle rangere fra 0 til 5 
hvorvidt de var enige eller ikke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. måling ble utført rett etter oppstart av prosjektet, i månedsskiftet mars-april. Det var da et økt 
fokus på prosjektet og personale var interessert i å prøve ut kontinuitetsskjemaet. 

2. måling ble utført i juli måned, midt i ferieavviklingen både blant miljøpersonale og 
behandlere. Bruk av ekstravakter, vikarer og noe redusert bemanning. Posten hadde en større 
akuttfunksjon i denne perioden, dermed redusert antall kandidater til målingen. Dette kan ha hatt 
stor innvirkning på måletallene da det bare var 4 som svarte på skjemaet. Det hadde i løpet av 
sommeren vært sporadisk fokus på prosjektet og kontinuitetsskjemaet. 

3. måling ble utført i slutten av september. Det var igjen rettet et fokus mot bruk av 
kontinuitetsskjema men perioden var samtidig preget av større gjennomstrømning en ved 
oppstart.  
 
Året har hatt en innleggelsesrate over gjennomsnittet på hele foretaket, dette har også posten fått 
erfare med stort belegg og stor gjennomstrømning av pasienter. Vi hadde i utgangspunktet satt 
krav om at de som skulle delta i målingen måtte ha vært innlagt i min 14. dager dette fordi en del 
av spørsmålene i undersøkelsen dreier seg om opplevelse over tid. Kontinuitetsskjemaet skulle 
brukes systematisk over tid for å evaluere symptomer, behandling og dens innvirkning på 
symptomer over tid. Da gjennomstrømmingen til tider har vært stor har det ikke vært mulig å 
bruke dette skjemaet over en gitt periode, noe som igjen har medført at det har blitt brukt i 
mindre grad en ønskelig. At prosjektet også pågår i sommerferien har hatt innvirkning på måling 
og bruk av kontinuitetsskjemaet.  
 
Resultat  
Hensikten med innføring av dette verktøyet, veiledning, undervisning og trening på bruken av 
skjemaet samt dokumentasjon av funn vil bli understreket videre. Målet er at vi skal nå det 
opprinnelige målet på å styrke pasientens opplevelse av delaktighet i egen behandling med 80 %.  
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Implementering av kognitiv terapi i miljøterapien er tenkt startet på nyåret 2011, noe vi tror kan 
bidra i å sette søkelyset på kontinuitetsskjemaet også, da det egner seg som et verktøy i 
kartleggingen av symptomer og problemområder.  
 
Læring 
Utfordringen vi møtte under prosjektperioden var å fristille personale. Det var gjerne planlagt og 
satt av tid til å møtes, samt leid inn ekstra personale, men pga uforutsigbarhet i postens daglige 
virke var det ikke alltid vi fikk disponere tiden som planlagt.  

Det har vært varierende interesse blant personalgruppen på selv prosjektet, noe som igjen 
viser seg ved iverksetting og oppfølging av kontinuitetsskjemaet. Posten har nylig blitt 
omorganisert, dette har ført til innføring av en del nye rutiner og oppgaver, både organisatorisk 
og på personalnivå. Det har av erfaring vist seg at det tar tid å få strukturert opptil 40 ansatte til å 
jobbe i ny struktur, og dette jobbes det videre med fortsatt. Å få gjennombruddsprosjektet på 
toppen av dette var kanskje litt i overkant, da personalet kan få litt for mye å forholde seg til i en 
oppstartsfase. Kort tid til et stort prosjekt.  
 Det vi har lært om fagkunnskap og forbedringskunnskap er at det MÅ settes av mye tid til 

å få til forbedring. 
 
Erfaringer etter prosjektperioden: 

o Vi ønsker på sikt å få nok data til å kunne bekrefte vår antakelse om at bruk av 
kontinuitetsskjema gjennom et behandlingsforløp øker den innlagtes følte 
brukermedvirkning. Arbeidet har til nå ført til at personalgruppen er blitt mer 
oppmerksom på bruken av strukturerte skjema, men det er enda en vei å gå før en har 
klart å implementere det i den daglige driften. 

o Gruppen har gjennom prosessen blitt ”oppløst” pga. bl.a. permisjoner og består nå kun 
av to personer. Det har vist seg vanskelig å motivere andre for å ta plass i 
forbedringsarbeidet. Hos de to gjenværende drukner forbedringsarbeidet mye i de daglige 
arbeidsoppgavene. Det har vist seg vanskelig å gjennomføre planlagte møter og å sette av 
tid spesifikt til arbeid med prosjektet.  

o Vi innser at vi ikke kommer videre uten å prioritere prosjektet på en helt annen måte. 
Dette er ikke noe som vil skje av seg selv. Det er sannsynlig at prosjektgruppen vil bli 
gjenforent i løpet av 2012 og at en da kan sette i gang et mer systematisk arbeid. Hvis 
gruppen ikke blir gjenforent vil det være nødvendig å finne nye medlemmer. 

 
Det skal være fullt mulig å gjennomføre dette prosjektet, da antall målgruppepasienter gjennom et 
år skal være tilstrekkelig. Periodevis har det dog til nå vært perioder med mange svært krevende 
akuttpasienter og få målgruppepasienter. Etter slike perioder har det vist seg vanskelig å ta opp 
igjen arbeidet med kontinuitetsskjema. Det at avdelingen ikke er en ”ren” spesialavdeling er en 
stor barriere. Vi har en svært kompetent og erfaren miljøgruppe, noe som gir oss tro på at vi på 
sikt skal nå våre mål.  
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5. DPS Kristiansund 
 
Beskrivelse av virksomheten  
DPS’et består av en allmennpsykiatrisk døgnenhet og en allmennpsykiatrisk poliklinikk med 24 
sengeplasser fordelt på to poster. Døgnenheten har lege og psykolog ansatt ved poliklinikken. 
Poliklinikken har 40 stillinger, hvorav 4 overlegestillinger, 12 psykologspesialiststillinger og 14 
fagkonsulenter med tverrfaglig høgskoleutdanning og videreutdanning. Poliklinikken er organisert 
i 5 team. 
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Poliklinikken har gjennomført studien Kvalitetssikring av psykosediagnoser, dvs. forsket på kvaliteten 
på diagnostisk dokumentasjon i journal. Vi fant at strukturerte diagnostiske utredningsverktøy og 
kartleggingsmetoder sjelden benyttes. Det ble konkludert med at det er behov for å manualisere 
retningslinjer for kvalitetssikring av schizofrenidiagnoser (F20 – F29) i pasientjournaler. Dette er 
et prioritert satsningsområde ved poliklinikken med tanke på kvalitetsforbedring og felles 
kompetanseheving. Implementeringsarbeidet byr på utfordringer.  

Alle nyhenviste pasienter til poliklinikken blir tilbudt en vurderingssamtale hos 
psykolog/lege som et ledd i prioriteringsarbeidet. Etter denne samtalen blir behovet for videre 
behandling avklart. Symptomer på psykoser er ikke alltid like åpenbare, og tidlig oppdagelse kan 
være avhengig av om riktige spørsmål stilles. Dette kan være et svakt punkt i forhold til tidlig 
oppdagelse av psykose.  

Hensikten med deltakelse i gjennombruddsprosjektet er å øke kompetansen hos samtlige 
fagpersoner til tidlig oppdagelse av psykose og rusproblematikk og kvalitetssikre 
journaldokumentasjon. Målet skulle nås gjennom felles opplæring i PANSS og russcreening.  

Resultatmål: 50 % forbedring av journalføring av vurderingssamtaler for å fange opp pasienter 
som står i fare for å utvikle psykose. 

Tiltaksmål: Økt bevissthet og kompetanse i vurdering og dokumentasjon i journal. 
 
Tiltak  
Vi utarbeidet sjekkliste for viktige områder som bør beskrives for å avdekke psykoserisiko og 
rusproblematikk. 29 anonymiserte journalnotat av vurderingssamtaler av nyhenviste pasienter 
under 35 år skåres. Opplæringstiltak ble gjennomført for samtlige ansatte ved poliklinikken. Ny 
måling ble utført etter intervensjon ved bruk av samme sjekklisten ved skåring av 29 nye 
journaler.  

Læring: Ansatte viste i utgangspunktet skepsis til opplæringen og mente det var unødvendig 
tidsbruk og ikke relevant for alle. Etter opplæringen benyttes PANSS av flere team.  
 
Målinger  
I dette prosjektet har vi brukt SPC som målemetode, og sjekklisten som er brukt til 
journalskåring gir dataene til målingene. Sjekklisten har totalt 15 punkter, og det skåres ja eller nei 
om aktuelle punkter er dokumentert i journal. Målgruppen er nyhenviste pasienter under 35 år.  
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Baseline: 29 påfølgende journalnotat av vurderingssamtaler fra15.02.10.  
Måling etter intervensjon: 29 påfølgende journalnotat etter 15.05.10. 

 
Diagrammet viser de positive funnene, dvs. antall ja, jfr. Y-aksen.  Diagrammets X-akse viser 
sjekklistens 15 punkt i baseline (1 – 15) og etter intervensjonen (16-30).  
 
Resultat  
Resultatet viser 25 % forbedring av kvalitet på journaldokumentasjon etter intervensjonen. 
Funnene er imidlertid ikke signifikante. Ved baseline registrerte vi spesielt få ja-skårer på punkt 6 
(syns- og hørselshallusinasjoner) og 12 (endring i kognitiv fungering). Etter intervensjon 
registrerer vi fortsatt svært få ja-skårer på dokumentasjon av punkt 12, jfr. 27 i diagrammet. 
Diagrammet viser at variasjon i kvaliteten på journaldokumentasjonen er redusert etter 
intervensjonen.  
 
Læring 
Gjennombruddsprosjektet er et satsningsområde som ledelsen prioriterer. Prosjektet har ikke ført 
til organisatoriske endringer eller nye retningslinjer, men har ført til større fokus på oppdagelse av 
psykoseproblematikk.   

Til tross for at ansatte var skeptiske til opplæring i screeningverktøy, er tilbakemeldingene 
i etterkant positive. Hvis vi skal få til en varig forbedring, må vi bruke mer tid på innføringen av 
det vi har lært. 
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6. Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Universitetssykehuset i Nord Norge 
 
Hensikten med prosjektet og mål  
UPS har 6 døgnplasser for ungdom (13-18 år) fra Svalbard, Finnmark og Troms. Hovedfokus er 
tverrfaglig utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelser som psykose, affektive lidelser 
og nevropsykiatriske tilstander. Avdelingen har akuttansvar. Vi vektlegger fagutvikling innen 
miljøterapi og strukturert tverrfaglig samhandling. Avdelingen har ca 50 stillinger.    
 
Tiltak  
1. Valg av utredningsstandard ble gjort etter søk i nasjonale og internasjonale databaser. 

Standarden skulle være faglig god nok, tilpasset norske forhold og praktisk gjennomførbar i 
UPS. Vi valgte å bygge videre på forslag for BUP fra TIPS Sør-Øst. Standarden ble 
konkretisert i form av 30 punkter på en sjekkliste. 

2. Kartlegging av praksis. En tverrfaglig gruppe gikk gjennom de siste 50 journalene før 
prosjektstart og plukket ut alle (18 stk) der psykose er nevnt i henvisningen. Disse 18 
journalene ble kontrollert opp mot de 30 punktene i sjekklisten. Kontrollen avdekket avvik 
fra ønsket standard. Hvert avvik ble diskutert mtp mulig forbedring av praksis.    

3. Opplæring. To fagdager á 6t for alt klinisk personale på UPS. Fokus på observasjon og 
utredning, gjennombruddsprosjektet (arbeidsform og funn), brukererfaringer og behandling 
av psykose i avdelingen. To internundervisningstimer for hele Barne-og ungdomspsykiatrisk 
avdeling. Tema første gang var generelle prinsipper for behandling av psykose med vekt på 
aktuell norsk helsepolitikk. Andre dag var tema erfaringer fra gjennombruddsprosjektet.  
Med tanke på å få til endring har vi sett nødvendigheten av å spre tydelig informasjon om 
prosjektets innhold og mål, og hva dette vil innebære for den enkeltes praksis i avdelingen. 

4. Forankring i ledelsen. Ledelsen ved UPS er løpende orientert om prosjektet. Ledelsen har 
fristilt 3 personer for å arbeide med prosjektet i to uker. Leder for BUPA og leder for Barne- 
og ungdomsklinikken har vært til stede ved internundervisning og støttet prosjektarbeidet. 
Arbeidet med prosjektet er tatt med som del av LEAN-prosjektet for UPS. Ledelsens 
engasjement og støtte har bidratt til å styrke prosjektets legitimitet og status i avdelingen.  

5. Bedre samhandling. Journalgjennomgangen viste at innføring av ett felles 
kommunikasjonssystem ville gi betydelig gevinst mtp den tverrfaglige utredningen. Fra 
oktober har alle ansatte tilgang til BUP-data. Opplæring og etablering av ny praksis pågår.  

 
Målingene har fortsatt etter prosjektperioden:  
Sum riktige utredningstiltak 
Vi måler altså ikke antall utførte tiltak, men antall riktige vurderinger i fht nødvendige utredningstiltak 
i hvert enkelt tilfelle. Eks: Ikke utført Dawba kan gi ”poeng”, hvis utelatelsen vurderes som riktig.  

I-diagram over antall poeng for riktige  utredningstiltak for  

førstegangspsykose per pasient. UPS UNN  (Max skåre = 25 poeng)
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Gjennomsnittet av antall score for riktige utredingstiltak per pasient har steget med 9 %, og andelen utredninger 
med topp skåre (24 og 25 poeng) er steget med 60 %. Ingen av disse endringene er signifikante. 
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 Endringen kan representere en forbedring ved at variasjonen er mindre.  

 Større antall med toppscore kan tolkes som tegn på et mer fokusert utredningsarbeid og 
flere riktige vurderinger i utredningsfasen.  

 Kompetansehevingen som følge av prosjektet kan ha medvirket til mer kvalifiserte og 
presise skåringer ved siste måling. 

 
Antall liggedøgn 

 
I-diagrammet viser en reduksjon i liggetiden på 28 %, endringen er signifikant.  
Pas 4. stikker seg ut med en lang utredningsperiode pga spesielle omstendigheter, men tilhører likevel målgruppen. 
Pas 21. tilhører målgruppen, utredet vseksjonen i hovedsak som dagpasient. 
 
”(...) tegn på at reduksjonen i liggetid skyldes en mer samordnet og målrettet praksis.” 
Reduksjon av liggedøgn har ikke vært et bevisst valgt forbedringsmål. Vi velger å tolke dette som 
et positivt resultat av prosjektet og et tegn på at utredningen er blitt mer systematisert og 
målrettet. En positiv følge er at pasienten ikke er innlagt uhensiktsmessig lenge. Funnet kan også 
tolkes negativt, for eksempel at pasienten blir sendt for tidlig hjem av økonomiske hensyn o.l. 
Målingen av journalene gir imidlertid inntrykk av at vi har opprettholdt kvalitetsnivået på 
utredningen, samtidig som liggetiden er forkortet. 
 
Miljøterapeutisk utredning 

I-diagram over antall utførte  miljøobservasjon inlkludert EuroADAD
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I-diagrammet viser en signifikant økning i antall utførte tiltak for miljøobservasjon på 31 %. 
 

 En klar forbedring! Målet om å styrke miljøobservasjonene gjennom for eksempel 
kurs/undervisning, tilgang til felles dokumentasjonssystem m.m. har gitt resultater. Det 
har ført til en tydeliggjøring av miljøpersonalets kompetanse og verdi i utredningen  

 
 
 

 I-diagram over antall liggedøgn per pasient 
før og etter utredningsprosjekt ved UPS UNN 
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Oppsummering 

 Vi har fulgt planen for oppfølgingen av våre mål, og ved gjennomgang av tiltakene er vi 
positivt overrasket over resultatene. 

 Målingene avdekket den gjeldende utredningspraksisen, og utredningsprogrammet er på 
bakgrunn av disse senere gjennomgått og revidert i forhold til prioriterte verktøy ved 
seksjonen.   

 Vi undrer på om reduksjonen i liggetid og en mer systematisert utredningspraksis også 
kan ha gitt utslag i en redusert varighet av ubehandlet psykose (VUP). Reduksjon i VUP 
har ikke vært et definert valgt mål.  

 Det er ved siste måling registrert flere henvisninger med spørsmål om psykose. Kan vårt 
arbeid innad i seksjonen ha hatt innvirkning på 1. og 2. linjetjenestens kjennskap om 
tidlige tegn på psykose? 

 SPC fra siste måling viser som en fellesnevner mindre variasjon på alle områder. Dette 
tolker vi som et resultat av prosjektet, der vi har satt søkelyset på forbedringsområder. 
Utredningen er blitt mer fokusert og systematisert. 

 Vi har erfart at bruk av SPC er svært nyttig og spennende å jobbe med. Ved å visualisere 
funn tydeliggjøres variasjoner og endringer på en troverdig måte. Dette er understøttende 
i prosessen med å implementere prosjektets forbedringsmål. 

 Vårt mål om 90 % etterlevelse av utredningsprogrammet har hittil ikke vært målt, da dette 
programmet ennå ikke er ferdig utarbeidet og implementert. Utviklingen ser imidlertid 
bra ut.  

 Da målingene først er avsluttet høsten 2011, anser vi oppfølgingsarbeidet som nylig 
startet. Dermed er endringsarbeidet fortsatt i utprøvingsfasen, og for tidlig å korrigere.  

 I første rekke prioriteres det å få utredningsprogrammet ferdigstilt og i bruk. 

 Vi må ta hensyn til de ressurskrevende sidene ved å implementere endringer. Det er f.eks 
utfordrende å skape et eierforhold til prosjektet i en stor, tverrfaglig personalgruppe, og 
opprettholde prosjektets mål når Barne- og Ungdomsklinikken skal etablere nytt 
elektronisk dokumentasjonssystem m.m. 

 Vi vil prioritere å sette de mange identifiserte forbedringsområdene på dagsordenen 
gjennom konkrete tiltak. 

 Det anses som fordelaktig at ”psykosegruppa” ivaretar en aktiv rolle i 
oppfølgingsarbeidet. 

 
Hva har gruppen lært i tiden etter gjennombruddsprosjektet? 

 Vi har erfart at grundig og kontinuerlig forbedringsarbeid gir resultater. En stabil og 
motivert arbeidsgruppe er en forutsetning. 

 Arbeid i akuttavdeling er krevende og uforutsigbart når det gjelder å avsette ressurser til 
forbedringsprosesser. 

 Prosjektarbeid av dette format har ikke vært gjort tidligere ved seksjonen. Kombinasjonen 
av ”nybrottsarbeid” og høy prioritet hos ledelsen, har hatt positiv innvirkning på 
personalets innstilling og engasjement.  

 Gjennom prosjektarbeidet er vi blitt tryggere på hva en god nok utredning og diagnostikk 
ved UPS bør omfatte.    
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7. Enhet for nysyke (ENP), Rehabiliteringsavdelingen Nordlandssykehuset, Psykisk 
helse og rusklinikken 

 
Beskrivelse av virksomheten  
ENP tar i mot mennesker med psykoseproblematikk i alderen 16-30 år for utredning, behandling 
og rehabilitering.  
Enheten har 34 stillingshjemler for miljøpersonale som består av sykepleiere, vernepleiere, 
sosionom og førskolelærere. Enheten har tilknyttet 3 stillingshjemler for psykologspesialister, 1 
klinisk sosionom og 1 overlege.  
Enheten har 19 sengeplasser og behandlingstiden er satt til opp til ca. 24 måneder med 
pendlingsfase mellom avdeling og hjem. 
Ledelse består av enhetsleder, ass. enhetsleder og fagrådgiver. 
 
Hensikten med prosjektet og mål  
ENP var et resultat av en omorganiseringsprosess hvor tre tidligere separate enheter var blitt 
sammenslått. Prosessen var langvarig og krevende, og medførte periodevis et fokus bort fra 
kvalitet i arbeidet med pasientene, til fokus på interne prosesser. Med deltagelse i 
gjennombruddsprosjektet ønsket vi å oppnå følgende målsetninger: 
 

1. Øke vår felles kunnskap og kompetanse til å vurdere symptomer på psykose og funksjon. 
2. Gjennom felles kompetanseøkning også bidra til at enheten får en felles faglig basis som gir et bedre og 

mer samkjørt behandlingstilbud 
3. Innføre faste strukturer som opprettholder faglig kompetanse på enhetens utredningsinstrumenter både for 

nyansatte og andre.    
 
Målgruppe 
Personalet ved avdelingen 
 
Målsetning 

1. Undervisning i vurdering av Global Assessment Scale (GAF) og Positive and Negative Syndrome Scale 
(PANSS). 

2. Innføre bruk av metodene i vår utredning, evaluering og behandling. 
 

Metode og gjennomførte tiltak 
1. Undervist og gjennomført praktisk trening i  

a. ½ dags kurs i Global Assessment Scale (GAF)  
b. 2 dagers kurs i Positive og Negative Syndrome Scale (PANSS), som har innbefattet en 

selvlaget video hvor PANSS-intervjuet gjennomføres med en ”skuespiller” pasient og 
skåres av personalgruppen.   

2. Gjennomført fagdag hvor miljøpersonalet selv har undervist hverandre i kartlegging av  
a. Rus/medikamenter,  
b. ADL,  
c. Søvn,  
d. Familie/nettverkskart, 
e. Livslinje. 

3. Innført standardisert bruk av metodene i utredning, behandling og evaluering.  
4. Endret mal i journalsystem som påminner for utredningsstandard.  
5. Innført fast undervisning for personalgruppen som allerede er startet.  
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Spørreskjemaet vi utviklet inneholdt 46 spørsmål vedrørende kjennskap og beherskelse av 23 
utvalgte aspekt i utredning ved ENP. Dette innbefattet enkeltvurderinger i PANSS, samt andre 
kartleggingsinstrument.  
 
Svaralternativene var: Ikke i det hele tatt (0), Litt (1), Bra (3), og Meget bra (4).  
 
Maksimumsskåre for hvert enkelt individ er 184 på hele spørreskjemaet, mens maksimumskåre 
på hvert enkelt spørsmål er 96 for hele personalgruppen.   
 
Personalgruppen ble målt ved baseline, og på nytt i september 2010 etter gjennomført 
metodetilnærming. Ved første måletidspunkt viser personalet som ventet lavt skår på både 
beherskelse og kjennskap til mange av spørsmålene i bl.a. PANSS som ikke har vært standard 
utredning hos miljøpersonalet tidligere. Profilen til hver enkelt person var preget av stor 
diskrepans mellom ”gamle” og nyinnførte instrumenter. Denne diskrepansen hadde de fleste som 
deltok, slik at profilen til gruppa var jevn. Dette tror vi var viktig for en positiv innstilling til de 
tiltak som ble iverksatt. Ved 2. måling ser vi, også som ventet, en klar stigning i kjennskap til de 
instrumenter det nå har vært gjennomført undervisning i. Det resultat vi ikke hadde ventet i løpet 
av så kort tid, var en enda større økning i rapportering av beherskelse av nyinnførte 
utredningsinstrument. Det er ikke lenger påfallende stor variasjon mellom tidligere benyttede 
instrumenter ved avdelingen (spm 17-20), og de nyinnførte (spm. 1-16). Vår forbedringsprosent 
er høy, og klart over målet som var 30% forbedring. De 3 som skiller seg ut i siste måling er tre 
personer som av ulike årsaker ikke har gjennomført undervisningsopplegget. Vi er fornøyd med 
at vi gjennom vårt gjennombruddsprosjekt har greid å øke ikke bare kjennskap, men også 
beherskelse av bruk. Dette tror vi betyr at vi har lykkes med å implementere instrumentene i vår 
daglige virksomhet. Dette viser at vi kan innføre forandringer i løpet av ganske kort tid, når 
endringene oppleves relevante og prosessen er tverrfaglig og støttet av ledelsen ved avdelingen.  
 
Læring 
Å drive med kontinuerlig forbedringsarbeid er krevende og må prioriteres gjennom fristilling av 
personale. Forankring i ledelsen er helt nødvendig for å gjennomføre og ha fokus på 
forbedringsprosesser. Gruppa som har drevet med gjennombruddsprosjektet har blitt preget av 
endringer i deltagernes ansettelsesforhold og sykemeldinger, og dette har satt ekstra fokus på 
hvordan endringer må forankres i organisasjonen gjennom ledelse og strukturer, og ikke ved 
enkeltindivider. I fremtiden vil det også være ønskelig å kunne gjøre målinger rettet mot 
pasientene, eller faktorer rundt pasientene, men dette vil måtte foregå over en lengre tidsperiode. 
Utfordringer videre vil bli å opprettholde en kultur for forbedringsarbeid og etablere faste 
strukturer for dette. Vi ønsker videre innspill på hvordan opprettholde gode forbindelser og 
samspill/fordeling av oppgaver og tjenester til unge mennesker med psykoseproblematikk i et 
fylke med lange avstander mellom DPS og sentralsykehuset.   
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Erfaringer etter avsluttet prosjektperiode: 
 

 
 
Ved avdelingen har vi benyttet et spørreskjema med 46 spørsmål som berører kjennskap og 
beherskelse til utvalgte instrumenter vi ønsker å ha som grunnkompetanse ved enheten. 
Søylediagrammet viser at vi har hatt en stor gjennomsnittlig økning i miljøpersonalets kjennskap 
og beherskelse av bruk av instrumentene.   
 
Gjennombruddsprosjektet har ført til en kompetanseheving på grunnkompetansen i avdelingen 
vedr. bruk av utredningsverktøyene PANSS og GAF. Det har ført til en felles språkbruk i møtene 
ved avdelingen og felles forståelsesgrunnlag ved drøfting av pasienter og deres symptomatologi.  
 
På tross av at ledelse som var til stede ved avdelingen ved oppstart av prosjektet har sluttet, har 
innføring av endringer i faste strukturer og rutiner medført at endringene som vi fikk tidlig i 
prosjektet har vedvart. Prosjektet videreføres slik gjennom: 
 

1. Fast gruppe som skal opprettholde fagdager og undervisning ved enheten. 
2. Implementerte rutiner for utredning opprettholdes og videreføres gjennom ny ledelse. 

Tema drøftes med ledelse slik at det sikres videreføring. 
 

Hva har gruppen lært? 
For å opprettholde endringer over tid, må dette nedfelles i rutiner og inn i klinisk praksis. Noen 
må ha et ansvar for å følge prosessen opp. Det må også gjøres evalueringer underveis slik at man 
kan videreutvikle den kompetanse som det er lagt et grunnlag for. Det anses som viktig at det 
legges vekt på å engasjere flere ved avdelingen som kan få ansvar for å opprettholde det faglige 
fokus slik at dette ikke konsentreres om for få personer.  
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Tema 3: Samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten 

1. Vinderen DPS 
 
Beskrivelse av virksomheten  
Distriktspsykiatriske senter Vinderen og Psykiatrisk avdeling Vinderen er en del av 
Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. DPS’et er et av landets største og yter psykiatriske 
spesialisthelsetjenester til de rundt 120 000 innbyggerne i bydelene Frogner, Vestre Aker og 
Ullern. Arbeid med tidlig oppdagelse av førstegangs psykose så vel som tilbakefall av psykose er 
underlagt allmennpoliklinikken.  
 
Hensikten med prosjektet og mål  

A. Forbedre samarbeidet med primærhelsetjenesten for å redusere VUP:  

- Få ut informasjon om høyrisikotilstander til samarbeidspartnere på bydelsnivå, 
fastleger, pasienter og pårørende. 

- Identifisere høyrisikotilstander og følge disse spesielt for å utsette/forhindre 
konvertering til psykose. 

- Redusere VUP (som kunne brukes som måleindikator).  

- Øke henvendelser til TIPS-telefonen (som også kunne brukes som måleindikator). 
B. Sjekke faktisk behandling/oppfølging opp mot målene for behandlingslinjen: 

- Fokusere på implementeringsarbeidet ved klinikken. 

- Gjennomgå enkeltsaker/saksforløp etter for eksempel henvendelser til TIPS-
telefonen etter et singelcasedesign. 

- Se hvorvidt vi klarer å etterfølge hurtighet i henvisning, utredningsplanarbeid, drop-
out osv. 

- Bruke gode behandlingsforløp som eksempler på hvordan godt arbeid kan gjøres 
bedre. 

- Etablere en utredningsplan for psykose og høyrisikotilstander (UHR) i 
journalsystemet som gjør det mulig å følge opp disse tilstandene bedre.  

- Innføre bruk av brukertilfredshetsskjema. 
 
Tiltak  

A. Samarbeid primærhelsetjeneste 

 Behandlingslinje på intra-/internett (www.diakonsyk.no/prosesskart/psykose) 

- Informasjon om behandlingslinje på Helsebiblioteket 

- Igangsatt telling av besøk på behandlingslinjen på internett 

- Skrevet artikkel om etableringen av behandlingslinjen til TIPS sørøst 

- Presentert behandlingslinje og gjennombruddsprosjekt på psykosekonferanse 
Bergen 9.9.10 

 Sende ut e-post og brev til alle fastleger i sektor om:  

- VUP og psykose i uke 27/38,  

- brosjyren "Kan det være psykose?" 

- TIPS-informasjon, screeningskjema  

- Planlagt meritterende kurs for fastleger om psykose, januar 2011 

- Kontaktet media for å komme ut med informasjon om den høye VUPen for å 
få spredt informasjon om psykose 

B. Internt kvalitetsarbeid 

 Laget statistikk på VUP fra 2008 og 2009 

- Kontaktet Helsedepartementet, Norsk pasientregister og samarbeidspartnere 
om VUP indikator og tall 
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- Avdekket at VUP ikke er rapportert overhode fra Diakonhjemmet 

 Planlagt prosedyrer for bruk av brukertilfredshetsskjema 

 Utredningsplan i DIPS er klar 

- Kan gi et grunnlag for å kartlegge UHR tilstander 

 Skolert akutteamet i prodromaltilstander 

 Satt i gang registrering av bruk av TIPS-telefon og screeninginstrumenter 

 Oppfølgingskurs i kognitiv terapi ved psykose 2010, med dagskurs spesifikt mot 
psykose, samt 10 timers veiledning. 

 
Målinger  

A. Samarbeid primærhelsetjeneste 

 282 besøk på BHL internett siste måned viser at det er et godt redskap til å 
kommunisere utad. 

B. Internt kvalitetsarbeid 

 Målinger fra 2008 og 2009 viser et snitt på VUP på 107.3 uker og en median på 50 
uker. Dette er svært høye tall, som det er svært viktig å få redusert. 

- Vi har ikke nok antall N til å få reliabel statistikk på forbedringer før i 2011. 

 Bruk av TIPS telefon: 1 gang 

 Bruk av screeninginstrumenter: 4 ganger 

 Bruk av utredningsplan klar, men har ikke blitt tilgjengelig grunnet forsinkelser i DIPS. 
 
Resultat  

A. Samarbeid primærhelsetjeneste 

 Økt bevissthet og kunnskap om psykose, VUP, BHL. 

 Vi ser av besøk på BHL på internett at kommunikasjon med samarbeidspartnere, 
pårørende og pasienter øker. 

B. Internt kvalitetsarbeid 

 Etablert nye prosedyrer som forbedrer arbeidet med psykose. 

 Fått fremstilt tall på VUP som gjør oss i stand til å sammenlikne oss og måle. 

- Gir oss grunnlag for å gjennomgå årsaker til lang VUP og treffe nye tiltak. 

 Utredningsplan i DIPS vil kunne gi indikasjon på UHR 

- gjør at vi kan monitorere denne delen av behandlingen bedre. 

- følge på gruppenivå. 

 Vi kan presentere målinger regelmessig for ressursgruppe og ledelse i fortsettelsen. 

 Vil tydeliggjøre bruken av BHL internt. 

 Økt bevissthet og kunnskap om psykose, VUP, BHL. 

 Delt gode erfaringer med god psykosebehandling og god bruk av BHL. 
 
Læring 

o At det er et langsiktig arbeid som ikke vil komme i mål til utgangen av 
gjennombruddsprosjektet. 

o At forpliktelse i alle ledd gir resultater. 
o Det gjenstår en del arbeid; både internt og opplysningsarbeid ut mot pasienter, pårørende 

og primærhelsetjeneste før vi kan si å være i mål.  
o Hovedmålet for arbeidet fremover vil være:  

 å gjøre behandlingslinjen kjent for alle i opptaksområdet, 

 øke informasjonen om psykose, 

 redusere varigheten av ubehandlet psykose hos befolkningen i vårt nedslagsfelt. 
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Hva har gruppen lært i tiden etter gjennombruddsprosjektet? 

 Muligheter og barrierer i avdelingens forbedringsprosesser? 
Stadig å se utviklingspotensial, og at tid er en viktig ressurs. 

 Hva har prosjektgruppen lært om forbedringsarbeid? 
At det er et kontinuerlig arbeid, at kontinuitet er en akilleshæl, og at endringsarbeid er en 
kontinuerlig prosess.  

 Hva har prosjektgruppen lært av fagkunnskap? 
Med de sårbarhetersfaktorer som er nevnt, har vi med å være med i TIPS-arbeidet, møter, 
kurs, konferanser og det interne arbeidet fått være med i de faglige diskusjonene, hentet 
lærdom av eget og andres arbeid. Dette gjør oss i stand til å fremme nye måter å 
optimalisere dette arbeidet på. 

 

2. DPS Ringerike, Vestre Viken HF 
 
Beskrivelse av virksomheten  

 BUP-enhet: To overleger, to LIS leger, 14 andre fra ulike yrkesgrupper (psykologer, 
sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, sykepleiere, fysioterapeuter) 

 VP: Seks overleger, to LIS leger, ca 20 andre fra ulike yrkesgrupper (psykologer, sosionomer, 
ergoterapeuter, vernepleiere, sykepleiere, fysioterapeuter). 

 Rusteam: To psykologer, tre sykepleiere, en sosionom, en overlege. 

 Psyk. Døgn/dag, Avd. Røyse: To overleger, to LIS leger, en psykolog, en sosionom, ca 40 
andre fra ulike yrkesgrupper (psykologer, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, fysioterapeut, 
hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitør).  

 Ambulant tjeneste: En overlege, en spesial vernepleier og en spesial sykepleier. 
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Hensikten med endringen er i TIPS sin ånd å redusere varighet av ubehandlet psykose ved vårt 
DPS. Dette målet har vi forsøkt å nå ved kompetanseheving, ved å lage en behandlingslinje for 
denne pasientgruppen og ved å jobbe med informasjon/undervisning til våre samarbeidspartnere.  
 
Tiltak  

 Deltagelse fra gruppen på alle DPS’ets inntaksmøter.  

 Ukentlige møter hvor forbedringsteamet har diskutert henvisninger med mistanke om 
psykoseutvikling.  

 Jobbet med å organisere det vi har av prosedyrer som er relevante for 
UHR/psykosepasienter og organisere dette inn i en behandlingslinje (BHL), samt 
redusere terskelen for inntak av målgruppen ved å opprette TIPS-telefon. 

 Undervisning/fagdager eksternt og internt 
 
Målinger  
For å monitorere praksis og om målet om reduksjon av VUP med 30 % blir nådd, bruker vi SPC. 
Vi har utarbeidet en sjekkliste, som inneholder både tidsindikatorer og kvalitetsmål. 
Vi skal også måle tiden fra henvisning til diagnose er satt og behandling igangsatt, og i tillegg 
kontrollere journaler for om god prosedyre for psykoseutredning er gjort. Denne prosedyren 
ligger i vår BHL. Det lar seg ikke gjøre å finne data til en baseline, vi må i stedet satse på å følge 
med på (monitorere) praksis etter endring med utgangspunkt i sjekklisten. Sjekklisten ligger som 
en del av BHL, og pasienter som faller inn under behandlingslinjen vil bli fulgt opp med 
monitorering av praksis i henhold til våre forbedrede retningslinjer. Foreløpig ingen pasienter.  
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Resultat  
Etter å ha prøvd ut modellen med psykoseteam, har vi besluttet at det ved vårt DPS ikke er 
hensiktsmessig med et eget team, da pasientgrunnlaget er så lite og dermed antall UHR/psykose 
pasienter lavt. Ny prosedyre er at vakthavende i avdelingen også skal betjene en ”TIPS telefon”, 
og på denne måten senke terskelen for henvendelser fra fastlege, helsesøstre, pasienter, 
pårørende, lærere o.s.v., for å gi råd veiledning, samt sørge for at UHR pasienter får en rask 
vurdering ved vårt DPS. Denne prosedyren er lagt inn i vår BHL for psykosepasienter i 
sykehusets elektroniske kvalitetshåndbok, sammen med resten av avdelingens prosedyrer for 
utredning og behandling av psykosepasienter.  
 
Læring 

 Det var ikke beskrevet, lagt rammer eller vilkår for prosjektarbeidet fra ledelsens side, men 
basert på velvillighet til bruk av tid i prosjektperioden. Prosjektet har for en stor del blitt gjort 
i tillegg til ordinære oppgaver, dog med noe lavere produksjon for enkelte. 

 Sammensetningen av gruppen ble endret underveis på grunn av planlagte permisjoner. Dette 
var uheldig. Vi hadde også startproblemer vedrørende struktur, oppmøte, avtaler etc. Dette 
løste vi ved å dele lederoppgavene mellom en administrativ leder og en fagleder, og endre på 
oppgavefordeling i gruppen. Videre tok vi inn et nytt medlem med datakompetanse og 
kompetanse på kvalitetsarbeid. 

 Vi har, av egne erfaringer og ved samtaler med de andre forbedringsteamene, lært at 
varigheten av VUP lar seg først og fremst påvirke ved å senke terskelen for tilgjengelighet og 
inntak i spesialisthelsetjenesten, samt kunnskap til å kunne identifisere UHR pasienter, spisse 
kunnskapen internt i DPS’et, hos fagpersoner eksternt og i befolkningen generelt, samt sikre 
at denne pasientgruppen får kvalifiserte behandlere. 

 Vi har erfart at VUP som måleindikator er utfordrende, både med tanke på felles forståelse av 
hva man måler, samt varierende kunnskap om VUP både lokalt og ellers i landet.  

 
 

 
 

Ja (2) Nei (0) Delvis (1) Uaktuell (9) Skår 
1 Oppstart av arbeidet er forankret og teamavtale er signert i klinikk- og avdelingsledelse 2 2 
2 Behandlingslinjeteamet er et tverrfaglig team med representanter fra alle involverte enheter 2 2 
3 Brukerrepresentanter har vært involvert i utviklingen av behandlingslinjen 0 0 

4 Representanter fra primærhelsetjeneste og evt andre aktuelle samhandlingsparter har vært  
involvert i utviklingen av behandlingslinjen  0 0 

5 Behandlingslinjeansvarlig lege/psykolog er definert/navngitt 2 2 
6 Behandlingslinjekoordinator er definert/navngitt 2 2 
7 Pasientgruppen som behandlingslinjen gjelder for er definert 2 2 
8 Brukererfaring fra aktuell pasientgruppe er innhentet 0 0 
9 Elektronisk fremstilling av behandlingslinjen er i henhold til mal fra HSØ/Vestre Viken HF 2 2 

10 De som skal bruke behandlingslinjen er involvert i utviklingen av behandlingslinjen 1 1 
11 Det er dokumentert at behandlingslinjen er basert på kunnskapsbasert praksis 1 1 
12 Behandlingslinjen er utarbeidet  i henhold til de lokale forholdene (konteksten) den skal brukes i 2 2 
13 Behandlingslinjen har definerte måleindikatorer i henhold til Bataldens verdikompass 0 0 
14 Indikatorersettet (i henhold til punkt 13) monitoreres jevnlig 0 0 
15 Behandlingslinjen inneholder skriftlig informasjon til pasient og pårørende 2 2 
16 Behandlingslinjen er godkjent av avdelingsledelse før implementering 2 2 
17 Behandlingslinjen er godkjent av klinikkledelse før implementering 0 0 
18 Godkjent behandlingslinjen er presentert for fagmiljøene i alle berørte avdelinger 0 0 
19 Behandlingslinjen er publisert på intranett 0 0 
20 Behandlingslinjen er publisert på internett 9 9 
21 Behandlingslinjen er enkel å finne for pasienter/pårørende 9 9 
22 Oppfølging av behandlingslinjen er planlagt med definerte oppfølgingspunkter 0 0 

SUM (uaktuelle ikke medregnet) 20 
Grad av programoppfyllelse (%-vis) 50,0 
Antall tellende (dvs alle minus uaktuelle) 20 

Figur 1. Sjekkliste for fremdrift ved utvikling av behandlingslinjer 
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Erfaringer etter gjennombruddsprosjektet? 
o Vi ser at kunnskapen om UHR kriterier er kommet tydeligere frem etter 

gjennombruddsprosjektet, og at konsekvenser av ubehandlet psykose har kommet mer i 
fokus.  

o Vi fant at avdelingen hadde gode, men prosedyrer og dokumentasjon var lite 
systematisert og trengte oppdateringer. 

o Vi har nådd målet om å utvikle minst 50 % av en behandlingslinje i henhold til 
sjekkliste utarbeidet av HSØ, som vist i figur 1.  

o Planen for oppfølgingsåret var godt forankret hos og støttet opp om av ledelsen, se 
forøvrig sjekklisten i figur 1. 

o Vi har delvis fulgt planen, men ikke kommet så langt som vi innerst inne hadde håpet. 
Vi hadde lagt en plan om å involvere brukerorganisasjon, samt presentere BHL for alle 
fagmiljøene, men uforutsette hendelser har i tillegg til en krevende omorganisering 
skapt et annet fokus (se punkt 5). 

 
Videre planer: 

o Det skal informeres om BHL for pasienter med førstegangs psykose. BHL beholdes som 
den er. Det er lite endringer fra allerede eksisterende praksis. Endringen består 
hovedsakelig i at tidligere prosedyrer og dokumentasjon nå en systematisert, slik at den er 
lettere å finne frem i. 

o TIPS-telefonen er etablert, men bør videreutvikles med tanke på primærhelsetjenesten ut 
over fastleger.    

o Vi vil jobbe videre med fokus på tidlig oppdagelse, samt tilgjengelighet for befolkningen, 
og opprettholde det gode pasientarbeidet som gjøres i avdelingen. 

 
Hva har gruppen lært i tiden etter gjennombruddsprosjektet? 

o Systemutvikling forutsetter en viss forutsigbarhet vedrørende organisatorisk tilhørighet og 
ledelse. Som ledd i den omorganisertingen som følger fusjonen mellom de fire 
sykehusene i Vestre Viken, har våre enheter i hele oppfølgingsåret (og prosjektperioden) 
opplevd en stor grad av uvisshet vedrørende avdelingsinndeling og lederstruktur. Det har 
f.eks. medført at vi ikke lengre har BUP med oss.  

o Det hører også med til omstendighetene at vårt DPS ble sterkt involvert i behandlingen 
av 22. juli-ofrene og deres pårørende, både på Ringerike og på Sundvollen. 
Oppfølgingsarbeidet pågår fortsatt, og kapasiteten til å drive med forbedringsarbeid har 
vært merkbart redusert det siste halve året (personlig og organisatorisk).   

o Vi har lært at det er viktig å begrense standardiseringen av pasientbehandlingen (BHL) i 
psykiatrien til de enkle områdene av tjenesten. Vi finner det ikke tilrådelig å standardisere 
de kompliserte og komplekse delene av behandlingen, som handler om en høy grad av 
komorbiditet. Dette gjør det nærmest umulig å sammenligne pasienter med samme 
diagnose.  
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3. Psykiatrien i Vestfold (PiV)  
 
Beskrivelse av virksomheten  
Søndre Vestfold DPS, Rehab.pol.: To overleger, to psykologer og 13 behandlere (spl, vernepl, 
sosionom), to sekretærer. Poliklinikken har behandlingsansvar for 150 pasienter. 

Nordre Vestfold DPS, Rehab. pol. (Holmestrand og Tønsberg): Fem overleger (3,8 årsverk), tre 
psykologer og 21 behandlere (spl, sosionom og vernepl), fire sekretærer. 250 pasienter. 

Post 5 (Utredningspost for unge med psykoselidelser): En overlege, to psykologer. Behandler 
inntil 30 pasienter årlig, dels ved døgninnleggelser (7 senger) og dels poliklinikk oppfølging. Har 
også fysioterapeut og sekretær. 
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Beregninger antyder at insidensen av førstegangspsykoser i Vestfold er omkring 50 per år. Selv 
om antallet er lite er lidelsen for den enkelte og dens omgivelser stor. Samfunnskostnadene er 
betydelige. Vi valgte ut to fokusområder hvor man med enkle grep vil kunne øke kvaliteten på 
behandlingen. Vi ønsket å bedre vårt samarbeid med pasientens fastlege og med pasientens 
pårørende. Fellesnevneren er at den som står pasienten nærmest også bør være godt informert og 
bringes på banen tidlig. 

Ønskede konsekvenser av vårt arbeid var at samarbeidet med fastlege skulle være til hjelp 
for pasienten både under utrednings- og behandlingsfasen og senere. Å invitere pårørende med i 
behandlingen vil kunne gagne pasienten på mange vis; bl.a. redusere ensomhet, selvmordsfaren, 
fordommer og uvitenhet, bedre familieatmosfæren (redusere fiendtlighet, kritikk og 
overinvolvering, altså såkalt ”expressed emotions”), samt øke compliance av medisiner og 
oppfølging.  
 Våre resultatmål var å bedre vårt samarbeid med fastlegene og heve kvaliteten av 
pårørendesamarbeid. For begge disse satt vi som mål 30 % forbedring. Samarbeidet ble vurdert i 
forhold til henholdsvis 8 og 6 punkter. Som bieffekt var det ønskelig få en ensartet tilnærming på 
tvers av deltagende enheter og å få mindre variasjon i kvalitet som leveres.  

Tiltaksmålene som ble satt var å sikre ledelsesforankring av prosjektet, engasjere 
behandlere bl.a. via informasjonsmøter, internundervisning, oppslag på intranettsider og i 
organisasjonens nyhetsavis og å utarbeide en sjekkliste til behandlere samt utarbeide et 
scoringsverktøy for kvalitet.  
 
Tiltak  
På bakgrunn av interne drøftinger i gruppa kom vi frem til det vi anså som “best practice” 
innenfor samarbeid med både fastleger og pårørende. Det ble vektlagt hva som var realistiske 
endringer (“by next thursday”) i forhold til eksisterende praksis. 
I vårt samarbeid med fastlegene ble følgende vektlagt:  
a) om pasienten har en fastlege og ønsker samarbeid med denne,  
b) om fastlege har mottatt brev om at henvisningen er mottatt og tid for første konsultasjon,  
c) innkomstnotat,  
d) behandlingsplan,  
e) oppsummeringsnotat,  
f) epikrise,  
g) antall telefonkontakter med fastlege og  
h) invitasjon til og deltagelse i ansvarsgruppe.  

Kvaliteten på pårørendesamarbeidet ble målt på følgende punkter:  
a) om pasienten har en nærmeste pårørende og om samarbeid med denne tillates,  
b) om denne er informert om formalia mm,  
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c) har mottatt krisesamtale,  
d) om det ble avholdt fellessamtale med pasient og pårørende,  
e) om pårørende fikk tilbud om informasjonskurs og  
f) om pårørende ble invitert med i ansvarsgruppemøter.  
 
Målingene fortsatte etter prosjektperioden  
Punktene angitt i avsnittet ”tiltak” ble skåret med 0-2 poeng slik at maksimalskåre ble henholdsvis 16 
poeng og 12 poeng for fastlege- og pårørendesamarbeidet.  
 

I-diagram. Skår på samhandlingen mellom fastlege og Psykiatrien i Vestfold

 Pasienter med førstegangspsykose fra 2009 til 2011, før og etter innsatt tiltak

EpiData Analysis Graph
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I-diagram. Skår på samhandlingen mellom pårørende og Psykiatrien i Vestfold

Pasienter med førstegangspsykose, fra 2009 til 2011, før og etter innsatt tiltak

EpiData Analysis Graph
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Her går y-aksen til 13 selv om maks-score er 12 – det er gjort for å få med øvre kontrollgrense. 

 
Resultat  
For samarbeidet med fastlegene har vi påvist en bedring på 40 %. Økningen er svært lovende og 
signifikant. Målet vi hadde satt opp er nådd. To av verdiene overstiger kontrollgrensene fra 
basismålingene. Dette samt at hele 11 av 34 skårer i intervensjonsperioden var 3 eller lavere 
gjorde at variasjonsbredden økte. Delmålet om mindre variasjon ble således ikke nådd. Det lave 
utgangspunktet før intervensjon hevet seg til om lag til en tredjedel av maksimalskår. 
 Kvaliteten på samarbeid med pårørende ga en ikke-signifikant bedring på kun 12 %. 
Målet om 30 % ble ikke nådd. Grafen antyder en stigende kurve gjennom intervensjonsperioden. 
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Det er verdt å merke seg at 6 av 34 skårer etter intervensjon er 3 eller lavere. Variasjonsbredden 
har økt noe hvilket vitner om vedvarende ujevn kvalitet i pårørendesamarbeidet. Utgangspunktet 
før intervensjon hevet seg til over det halve av maksimalskåren. 
 Den store variasjonen i kvalitet vises tydelig av grafenes kirkespir. Dette er et klart tegn til 
at avdelingene bør fortsette å etterstrebe en ytterligere hevet og jevnere kvalitet. Det er all grunn 
til å hevde at man vil få et langt bedre behandlingsforløp om man får et godt samarbeide med 
pasientens fastleger og pårørende. 
 
I vår søken etter plausible forklaringer på hvorfor kvaliteten ikke ble enda bedre har vi kommet 
frem til tre faktorer: 

1) På systemnivå ser vi at den store geografiske spredning mellom deltagerne kan ha spilt 
inn. Avstanden har gjort at gruppen kun har jobbet sammen i planlagte møter og at ad 
hoc drøftinger ikke har funnet sted. Det kan ha spilt inn at de ønskede forbedringer ikke 
er implementert som rutiner i de ulike avdelingene. Ettersom gruppen tilhører ulike 
avdelinger utviklet det seg i liten grad et tydelig eierskap blant ledergruppen. 

2) På behandlernivå ville det gagnet pasientene om man hadde klart å etablere en kultur hvor 
det var et sterkere fokus på tidlig intervensjon. I en hverdag preget av stadige endringer 
har det vært utfordrende å nå frem med vårt budskap. En målrettet støtte i forhold til 
”markedsføring” kunne ha fremmet et sterkere ”gjennombrudd”. At pasienter til tross for 
ønske om samarbeid (2 poeng) ikke mottar tilbudet er betenkelig. Likeledes at man ikke 
evnet å motivere om lag 10 % av pasientene til at pårørende trekkes inn i behandlingen.   

3) På pasientnivå har vi merket oss at alliansearbeid tar tid og at det kan være mange grunner 
til at behandlere ikke når frem med sine gode intervensjoner. Eksempler kan være stor 
avstand til barndomshjemmet og lang prodromalfase med negative symptomer. Andre 
kan være en uklar oppfatning av begrepet ”nærmeste pårørende” slik at pasientens 
foreldre har blitt valgt selv om andre har stått pasienten nærmere.  

 
Avsluttende kommentarer 
Vi ser at gruppen kunne ha profilert seg bedre utad, men ut fra de forutsetningene vi hadde er vi 
allikevel godt fornøyde med resultatet. At gruppa besto av 4 yrkesgrupper fra 3 ulike avdelinger 
ga nyttige erfaringer. Gruppa har i stor grad vært selvdreven. I prosjektperioden har det også vært 
relativt stort sykefravær blant behandlere og også andre organisatoriske utfordringer som har tatt 
fokus bort fra prosjektet. Arbeidet med kvalitetsforbedring har gitt nyttige erfaringer for 
deltagerne i gruppen. Det er all grunn til å tro at det vi har hatt fokus på vil styrkes ytterligere fra 
2012 og fremover med både samhandlingsreformen og de nye nasjonale retningslinjene for 
psykosebehandling. Således vil det være fristende å gjøre opp et nytt tallmateriale når de endringer 
som det legges opp til får satt seg. For pasientene og deres nærmeste er grunn til å håpe at vårt 
engasjement disse årene har beredt grunnen for de kommende føringene i samhandlingsreformen 
og de kommende retningslinjene. Utvikling og implementering av behandlingslinjer for 
psykosebehandling vil og sikre at samarbeidet styrkes. 
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4. Tiller DPS, Ambulant akutteam 
 
Beskrivelse av virksomheten  
Tiller DPS har et opptaksområde som inkluderer 75 000 innbyggere i Trondheims sør-vestre 
områder og Klæbu og Melhus kommuner. Tiller DPS har 36 sengeplasser og 4 poliklinikker; 3 
allmennpsykiatriske poliklinikker og et ambulant akutteam.  
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Hovedmålet med prosjektet var å heve kvaliteten på henvisninger fra fastleger til psykiatriske 
poliklinikker ved Tiller DPS, spesifikt for psykose og rus. 
 
Tiltak  
Det ble utviklet informasjonsmateriell (symptom og tegn på psykose/prodomalfasesymptom og 
enkle råd om rusanamnese/CAGE-intervju). Dette ble presentert ved 18 fastlegekontor i 
opptaksområdet, sammen med informasjon om gjennombruddsprosjektet og anmodning om å 
vurdere psykose/rus i henvisninger. Kopier av informasjonsmaterialet ble lagt igjen til de legene 
som ikke deltok i undervisningen. Videre ble det utarbeidet en skåringsmanual for henvisninger 
for å gradere kvaliteten ved vurdering av psykose og rus. Skåring 6 indikerte entydige 
opplysninger om at psykose/rus var vurdert og avklart, mens skår 1 ble gitt til henvisninger som 
ikke omtalte psykose/rus (se tabell 1).  
 
Målinger  
Vi inkluderte 96 henvisninger, 48 henvisninger før intervensjon (de 4 første pasientene henvist til 
hver av de 4 poliklinikkene ved Tiller DPS, tre måneder før intervensjon), og 48 henvisninger 
etter intervensjon, utplukka på tilsvarende måte. Bare henvisninger fra fastlegekontor i 
opptaksområdet ble inkludert. Henvisningene ble anonymisert og randomisert ved at navn på 
pasient, henviser og dato ble slettet. Skåring ble utført av andre enn de som hadde hentet ut og 
anonymisert/randomisert henvisningene. 
 
Resultat  
Totalt 96 henvisninger (48 henvisninger før og 48 etter intervensjon) ble inkludert i prosjektet for 
å studere sammenheng mellom undervisning om psykose/rus og kvalitet på henvisninger. 
Målinger viste noe høyere skår for alle 3 målepunkt etter intervensjon i forhold til målepunkt før 
intervensjon (se figur 1).   
 
Figur 1 

Figur 1. 
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Gjennomsnittsskår for måleperiodene før intervensjon var 2,25 og gjennomsnittskår etter 
intervensjon var 2,40. I tabell 1 ser vi at fordeling før og etter intervensjon var signifikant 
forskjellig i krysstabell med Fishers eksakt test. 
 
Tabell 1 Krysstabell skår før og etter intervensjon  

Skår  Før Etter Total 

1. Ingen spor av vurdering av rus/psykose N 24 30 54 

  % 44,4 55,6 100,0 

2. Spor av vurdering rus/psykose N 9 2 11 

 % 81,8 18,2 100,0 

3. Spor i henvisinga etter vurdering av både rus og psykose -    

4. Enten psykose eller rus er vurdert og avklart N 11 7 18 

 % 61,1 38,9 100,0 

5. Spørsmål om rus eller psykose er vurdert og avklart, og spor av at 
enten psykose eller rus (det som mangler) er vurdert. 

N 2 1 3 

 % 66,7 33,3 100,0 

6. Spørsmålet om psykose/rus vurdert og avklart N 2 8 10 

 % 20,0 80,0 100,0 

Totalt N 48 48 96 

 % 50,0 50,0 100,0 

 Verdi   Exact Sig. (2-halet) 

Fisher's Exact Test 9,827   ,032* 

 
Læring 
Etter intervensjonen ble det en viss forbedring av henvisningene ved utvalgte parametre. Det 
som likevel var mest slående var i hvor stor grad opplysninger om psykose og rusmiddelbruk var 
fraværende i henvisingene, ut fra antall henvisninger med skår 1. Tjuefire henvisninger før og 30 
etter intervensjonen hadde ingen opplysninger om rus og/eller psykose.  
  
For mange kliniske problemstillinger vil spørsmålet om psykose framstå som litt fjernt for 
fastleger. Men opplysninger om rusmiddelbruk vil være relevant for et flertall av psykiske lidelser. 
Mangelfull kjennskap til dette vil gjøre vurdering av henvisninger vanskeligere, og kan bidra til at 
pasienter enten får urettmessige avslag på søknadene sine, eller får ventetid i strid med 
anbefalinger i rettlederen. 
  
Våre besøk på fastlegekontora hadde liten innverkning på kvaliteten av henvisningene med 
hensyn til de to parametrene vi valgte ut: vurdering av psykose og rusmiddelbruk. Vi fikk ikke alle 
fastlegene i tale, hadde ikke personlig samtale med hver enkelt. Det var heller ikke lagt inn noen 
belønning som kunne bidratt til å endre fastlegenes praksis i samsvar med vårt ønske. Måten å 
utforme henvisningene på syntes nokså fasttømra for hver enkelt fastlege, og vår tilnærming var 
for lite målretta til å skape endring. 
  
Vi har tross dette en opplevelse av at vi gjennom våre besøk har bidratt til nærmere kontakt 
mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene i opptaksområdet, noe som kan ha bidratt til lettere 
uformell kommunikasjon, men dette har vi ikke handfaste tall for. 
  
Forbedring av henvisningene vil gjøre det lettere for de psykiatriske poliklinikkene å vurdere og å 
prioritere rett. Vi ønsker å ta en ny informasjonsrunde til fastlegekontora i løpet av 2011, og gjøre 
en ny tilsvarende evaluering i etterkant av denne.  
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Tema 5: Informasjonsarbeid  

1. Bergfløtt behandlingssenter, Døgnenheten 
 
Beskrivelse av virksomheten  
Bergfløtt behandlingssenter er en privat institusjon, eid av Kirkens Sosialtjeneste, med driftsavtale 
med Helse Sør-Øst. Senteret har poliklinikk og 12 døgnplasser og behandler unge mennesker 
med psykoseproblematikk. Døgnenheten behandler ca 50 pasienter per år og har 22 ansatte, 
hvorav en psykiater i halv stilling og to psykologer.  
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Med bakgrunn i forståelse av at pårørendesamarbeid er en viktig og avgjørende del av et godt 
behandlingstilbud for unge med psykoseproblematikk ønsket vi å øke kvaliteten og minske 
tilfeldig variasjon i dette arbeidet.  

For å oppnå målsettingen ville vi i prosjektet fokusere på tre elementer:  

1. Sikre en strukturert 1.gangssamtale for alle pårørende.  

2. Gjennomføre et skoleringsprogram i pårørendesamarbeid for alle ansatte. 

3. Utvikle en ”sjekkliste” for pårørendesamarbeidet ved institusjonen. 

De endringene vi ønsket å oppnå var å utvikle helheten i pårørendesamarbeidet, minske tilfeldig 
variasjon, øke kompetansen hos ansatte, sikre minimumskrav samt utvikle rutiner både for 
gjennomføring av samtaler og for dokumentasjon av dette arbeidet. 
 
Tiltak  
Vi har utarbeidet en sjekkliste med 23 punkter knyttet til områder og temaer vi mener er viktig å 
holde oppe i pårørendesamarbeidet. Listen er utarbeidet i samarbeid med de ansatte og med 
innspill fra pasienter og pårørende. 
 Vi har innført bruken av sjekklisten som obligatorisk for alle pasientansvarlige sykepleiere 
og behandlere, og avklart hovedansvar for utfylling og oppdatering av listen som inngår som en 
del av pasientjournal.  
 Det er videre utarbeidet en mal for 1.gangssamtale: Når den skal gjennomføres, hvem 
som har ansvar for innkalling og gjennomføring, hvem som skal være med, hvor den skal foregå 
og prioritert innhold.  
 Skoleringsprogram av alle ansatte er gjennomført: Tre ganger er det gjennomført en time 
felles internundervisning knyttet til betydningen av pårørendesamarbeid og prosjektet. I tillegg er 
det gitt omfattende individuell rettledning og veiledning knyttet til bruk av sjekkliste og i 
forbindelse med 1.gangsamtaler 
 
Målingene fortsatte etter prosjektperioden: 
Resultatet er en fortsatt økning av antall gjennomførte 1.gangssamtaler innen vedtatt struktur 
(hva, hvem, hvor og når) 

 Absolutte 
tall 

Justert for de som til tross for betydelig motivasjon 
reserverer seg mot kontakt med pårørende 

1.kv. 2010 (baseline) 31%  

2.kv. 2010 71%  

3.kv. 2010 72% 87% 

4.kv  2010 88% 88% 

1.halvår 2011 79% 83% 

2.halvår 2011  70% 92% 

For 3.kvartal 2010, og for de to målingene i 2011 er dette tallet korrigert for de pasientene som 
tiltross for betydelig motivasjon fortsatt reserverer seg mot at førstegangssamtale med pårørende 
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blir avholdt i henhold til tidsfrist og mal. Disse tallene viser at målsettingen om 90 % er nådd 
siste halvår i oppfølgingsåret. Materiale viser også at motivasjonsarbeid bidrar til at kontakten 
med pårørende øker over tid. Andelen pasienter hvor det nå er etablert en løpende dialog med 
pårørende har det siste året vært 86 %.  

Pårørendesamarbeid prosjektår 2010

Bergfløtt Behandlingssenter

EpiData Analysis Graph

  Median: 14.00 |   Median: 16.00 |   Median: 18.00 |   Median: 19.00
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Pårørendesamarbeid oppfølgingsår 2011

Bergfløtt Behandlingssenter

EpiData Analysis Graph

  Median: 17.00 |   Median: 17.50
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Utvikling av positive avkrysninger på sjekkliste Modustallet (mest vanlig avkrysning) 
1. kvartal 2010  12.14  (22 pasienter)  13 
2. kvartal 2010  15.24  (17 pasienter)  14 
3. kvartal 2010  15.94  (18 pasienter)  20 
4. kvartal 2010  16.60  (15 pasienter)  20 
1. halvår 2011  16.63  (19 pasienter)  18 
2. halvår 2011  15.6  (17 pasienter)  20 
 
Vi ser at den markante økningen i antall positive avkrysninger etter baseline våren 2010 har holdt 
seg stabil også i året etter avsluttet prosjekt. 
 
Vi har ikke lykkes helt å nå målsettingen, men en kvalitativ gjennomgang av resultatene viser at 
resterende variasjon ikke er tilfeldig, og i stor grad er knyttet til:  

- at pasient reserverer seg mot den type kontakt med pårørende.  

- at aktuelle pårørende ikke er i stand til å følge opp pasienten (alder, egen sykdom), 

- ikke-planlagt avbrudd av behandlingsforløp. 

- for oppfølgingsåret viser en gjennomgang at lave avkrysningstall i to tilfeller i noen grad 
kan tilbakeføres til system/personlig svikt. 



Gjennombruddsprosjekt  
Tidlig oppdagelse og behandling av første gangs psykose 

Den norske legeforening 2012 82 

 
Oppsummering av resultater 
Målingene viser stor grad av stabilitet etter oppstart. Betydelige bedring i forhold til baseline. 
Vedvarende stabilt nivå etter prosjektets avslutning. Mindre absolutt variasjon og betydelig 
mindre tilfeldig variasjon.   
 Vi har unngått forventet nedgang i resultat etter prosjektets slutt. Dette skyldes primært at 
de ulike tiltak er godt innarbeidet på systemnivå, i tillegg til vedvarende konkret 
oppfølgingsarbeid. 
 Det etablerte systemet med sjekkliste, ansvar for utfylling og regelmessig oppsummering 
gir oss en løpende og god oversikt over hva som gjøres av familie/pårørende arbeid, og over 
årsakene til avvik i score for den enkelte pasient. 
 Vi ser at de enkelte avkrysningspunktenes betydning for kvaliteten og omfang av 
familie/pårørende arbeidet er høyst forskjellig, og at dette må vektlegges når det gjøres kvalitative 
vurderinger av de enkelte samarbeidsprosesser. Det er åpenbart at en avkrysning på at det er 
etablert og gjennomføres faste familiesamtaler har større betydning enn hvorvidt pasient har gitt 
samtykke til at spesifikk informasjon blir gitt til pårørende. Det er videre også klart at det viktigste 
med en førstegangssamtale er at den blir gjennomført på en god måte innen rimelig tid, at den gir 
et godt utgangspunkt for et videre samarbeid, og ikke hvorvidt grensen på 3 uker overholdes. 
 Andelen ferdig utfylte lister ved oppsummeringstidspunktet har økt og det er i mindre 
grad behov for ”purringer”  
 Vi har fulgt den planen vi la for det første oppfølgingsåret. 
 
Hvilke konsekvenser får resultatet av oppfølgingsarbeidet så langt. 

o Pårørende/familiesamarbeidet vil fortsatt være høyt prioritert og er inkludert i 
institusjonens strategiplan for 2011 – 2014 som en del av hovedsatsningsområdet: Økt 
brukermedvirkning. Dette vil bl.a. innebære innføring av systematiske pårørende 
tilfredshetsundersøkelser. Disse vil inkluderes i sjekklista 

o Vi vil se på muligheten av å vekte de ulike punktene i sjekklisten. Se mer spesifikt på 
hvilke punkter i sjekklisten som er de mest sentrale med sikte på å sikre en høyest mulig 
kvalitet på de enkelte tiltak. 

o Vi ser behovet for å utvide pårørende/familie til også i noen sammenhenger å involvere 
andre i det nære nettverket. Det er iverksatt tiltak for å sikre bedre og mer stabile 
pårørende/nettverks-kvelder med undervisning og sosialt samvær 

 
Hva har gruppen lært i tiden etter gjennombruddsprosjektet? 
Viktig å fortsette med målinger. Tall gir bedre grunnlag for oversikt, vurderinger og tiltak enn 
”bare” synsing.  
Samtidig kan bare tall gi skjevt bilde av hvordan situasjonen egentlig er, og kan ikke erstatte en 
kvalitativ vurdering av det enkelte tiltak. 
 
Prosjektet har bidratt til å øke vår bevissthet rundt familie/pårørendearbeid. 
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Del 4 

 

Følgeforskning i prosjektet 

 
Til sammen 25 lokale prosjektgrupper ved ulike enheter/avdelinger fra hele landet har deltatt i 
prosjektet. Prosjektgruppene har deltatt på tre forbedringsseminarer i perioden november 2009 til 
november 2010. De har også i 2011 fortsatt å registrere data og sende dette inn til det sentrale 
prosjektet. Endelig avslutning av GBP fant sted ved et siste seminar i januar 2012 (FS4).  
 
Midtveis i prosjektet, høsten 2010, ble tre lokale prosjekter fulgt i en studie (Fjær, 2010) 
gjennomført av IRIS (International Research Institute of Stavanger). Hensikten med studien var å 
få kunnskap om hva som ble opplevd som viktige betingelser for iverksetting av selve prosjektet, 
hvordan det blir tilpasset lokale forhold og hva som ble kilder til varig kvalitetsforbedring. Ved 
avslutning av prosjektet høsten 2011- januar 2012 ønsket Legeforening en ny oppfølging av disse 
tre prosjektgruppene, samt en undersøkelse av hvordan det har gått med samtlige 25 lokale 
prosjekter. Rapport IRIS – 2012/002 Kvalitetsforbedring i helsesektoren finnes på www.iris.no.  
 

Sammendrag av rapporten  

Bakgrunn: Gjennombruddsprosjektet (GBP) Tidlig oppdagelse og behandling av første gangs psykose ble 
startet opp i 2009 av Legeforeningen i samarbeid med Sykepleierforbundet, Fagforbundet og 
Psykologforeningen. Det deltok til sammen 25 lokale prosjektgrupper fra hele landet i prosjektet.  
 
Mål: Det overordnede målet med denne studien var å få innsikt i prosjektgruppenes erfaringer i 
GBP Tidlig oppdagelse og behandling av psykose, og hvilke forhold som har hatt innvirkning på 
resultatene. Aktuelle problemstillinger i studien har vært: Hva kjennetegner de ulike prosjektene 
når det gjelder gjennomføring av GBP og opplevelse av kvalitetsforbedring? Hvilke forhold 
oppleves som hemmende og fremmende for arbeidet med kvalitetsforbedring? Hvordan har 
prosjektet vært forankret i ledelsen?  
 
Metode: Prosjektet har vært en tredelt studie bestående av: (1) En kvantitativ spørreundersøkelse 
med telefonintervjuer av 24 lokale prosjektgrupper, (2) en kvalitativ undersøkelse med 
fokusgruppeintervjuer av tre lokale prosjektgrupper, og (3) en elektronisk spørreundersøkelse 
blant toppledere innen psykisk helsevern i de representerte helseforetakene.  
 
Resultater:  
Spørreundersøkelse: De 24 lokale prosjektene fordelte seg på alle fire helseregioner, hvorav flest 
var lokalisert i Helse Sør-Øst. Femten av prosjektene var lokalisert i sykehus, mens de resterende 
ni var i DPS’er. Halvparten av prosjektene var organisert i kun én enhet (for eksempel en 
sengepost eller poliklinikk), og halvparten av prosjektene besto av flere organisatoriske enheter. 
Atten av de 24 prosjektene var aktive hele perioden. To prosjekter hadde et opphold for så å 
starte opp igjen, mens fire avbrøt underveis. Årsaker til avbrudd ble oppgitt å være manglende 
engasjement, urealistiske mål, manglende støtte, lite aktivitet og en opplevelse av lite nytteverdi 
ved å delta. Omtrent halvparten av prosjektene ble opplevd å ha nådd sine tallfestede mål. Nevnte 
årsaker til at tallfestede mål ikke ble nådd, var lav forekomst av problemstillingene (lite 
tallgrunnlag/pasienter), kort prosjektperiode, vanskelige målevariabler og konkurrerende 
forbedringsprosjekter i enheten.  
 

http://www.iris.no/
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De lokale prosjektgruppene besto av 2–7 deltakere, og de hyppigst representerte profesjonene i 
gruppene var psykiatrisk sykepleier, psykolog, psykiater og psykologspesialist. Både prosjektleder 
og prosjektgruppene mente at de i nokså stor grad hadde tilstrekkelig kompetanse, men i middels 
grad hadde nok tid til prosjektarbeidet. Prosjektgruppene mente samlet sett at rollene og 
ansvarsområdene i gruppen var nokså godt avklart ved prosjektstart. Det forekom utskiftninger i 11 av 
prosjektene, og åtte av prosjektene byttet prosjektleder i løpet av perioden.  
 
Prosjektene hadde ulike tema, og disse handlet oftest om forbedring av samarbeid og 
kompetanseheving. Ifølge informantene var det stor enighet om tema i gruppene og ledelsen, og 
de mente at temaet i nokså stor grad fanget opp de viktigste utfordringene. Det var store 
variasjoner hvorvidt medlemmene i prosjektene opplevde at målsettingen deres var realistisk. 
Informantene mente at forankringen av prosjektets idégrunnlag var nokså høy både i fag- og 
toppledelsen, mens involveringen av fagledelsen var middels høy og av toppledelsen nokså lav.  
 
Bruken av måleverktøyet Statistisk prosesskontroll (SPC) var svært varierende. Halvparten av 
prosjektene brukte det i liten eller nokså liten grad, og over halvparten svarte at de ikke kommer 8  
til å fortsette med SPC-målingene i fremtiden. Det varierte også hvor fornøyd prosjektgruppene 
var med veiledningen. De opplevde at veileder i stor grad var tilgjengelig, men ”kun” i middels grad 
hadde kunnskap om enhetens organisatoriske rammer og kjennetegn. Samlet sett svarte 
prosjektene at utbytte fra fellessamlingene var midt på treet. Videre kommenterte informantene at 
innholdet i større grad burde tilpasses målgruppen, selv om dette sikkert kunne være utfordrende 
med tanke på varierende kompetanse i gruppene.  
 
Om endret praksis svarte prosjektene at de i nokså stor grad hadde gjennomført planlagte 
kvalitetsforbedringstiltak. Samhandling internt og mellom tjenestenivåer var forbedret i middels 
grad. De svarte også at fokuset på tverrfaglighet og brukermedvirkning kun i middels grad har 
økt. Informantene svarte at de i nokså stor grad har definert mål for opprettholdelse av endret 
praksis, og at ledelsen i nokså stor grad var åpen for og har gitt støtte til endret praksis.  
 
Rett under halvparten av prosjektgruppene opplevde å ikke ha fått undervisning eller informasjon 
om hvordan å spre erfaringer. De fleste hadde likevel definert mål for erfaringsspredning, og da 
hovedsakelig med egen avdeling eller enheter/avdelinger i egen virksomhet som målgruppe. De 
fleste hadde selv tatt initiativ til tiltakene for erfaringsspredning.  
 
Over halvparten av prosjektene utarbeidet informasjonsmateriell som en del av GBP. Kun to 
etablerte TIPS-telefon som en del av GBP, men ni av prosjektene hadde dette allerede ved oppstart 
av prosjektet.  
 
De største forskjellene mellom prosjektene fantes innen områdene SPC-målinger, veiledning og 
fellessamlinger. Det var også store forskjeller mellom prosjektene etter inndelingene når det gjaldt 
å sette realistiske mål.  
 
Fokusgruppeintervjuer: Resultatene viste at det var ulike forhold som kunne virke hemmende og 
fremmende for å lykkes med prosjektgjennomføringen. Hva informantene vektla som fremmende 
faktorer, var knyttet til egenskaper (engasjement, ildsjeler) og kompetanse (fagspesialister, 
måleansvarlige), samt kontinuitet i gruppen. Videre var ledelsesforankring og involvering, 
tilstrekkelige ressurser (tid), og selve strukturen i gjennombruddsprosjektet (frister, veileder) 
sentrale forhold for å lykkes. Også bistand/støtte fra interne tverrfaglige grupper med 
psykoseproblematikk som tema, ble trukket fram som viktig.  
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Alle de faktorene som ble nevnt som fremmende i intervjuene ble med motsatt fortegn også 
omtalt som hemmende for prosjektgjennomføringen. Eksempelvis var kontinuitet i gruppen nevnt 
som en fremmende faktor, samtidig som mangel på kontinuitet ble omtalt som en hemmende 
faktor. Enkelte opplevde at roller og ansvar i prosjektgruppen ikke var avklart på et tidlig 
tidspunkt, mens andre utfordringer var knyttet til målinger og resultater; manglende kunnskap om 
SPC og målinger, og for få målevariabler. Også overordnede rammer i virksomheten 
(budsjettnedskjæringer, omorganiseringer, revisjoner og innføring av nye datasystem) ble opplevd 
som hemmende for prosjektgjennomføringen.  
 
Forankring i toppledelsen: Resultatene viste at så godt som alle topplederne kjente til det nasjonale 
gjennombruddsprosjektet for tidlig oppdagelse og behandling av psykose, mens det bare var en 
tredjedel av lederne som kjente til pågående lokale gjennombruddsprosjekt i sin klinikk. Lederne 
var i nokså liten grad involvert i arbeidet lokalt. Over halvparten av topplederne opplevde at 
lokale prosjekt hadde oppnådd kvalitetsforbedring på området, og de var i nokså stor grad 
fornøyd med resultatene. Alle topplederne mente at arbeidet med tidlig oppdagelse og behandling 
av psykose fortsatt vil være et strategisk satsingsområde fremover.  
 
Konklusjon: Denne studien viste at en standardisert metode som Gjennombruddsmodellen både 
har styrker og svakheter i arbeidet med å oppnå kvalitetsforbedring. På den ene siden synes 
metodikken å virke drivende, og den hjelper prosjektgruppene med å strukturere arbeidet. 
Samtidig viser resultatene at det er utfordrende elementer knyttet til en slik standardisert metode. 
I noen grad kan det synes som om at rammene for prosjektet er for strenge, og at SPC nærmest 
blir et mål i seg selv. Denne type kvantifisering kan være en lite nærliggende arbeidsmåte for 
klinikere, ikke minst innenfor et fagområde som psykose, hvor det er et relativt lite 
pasientgrunnlag. Metoden krever en viss hyppighet av fenomenet det skal gjøres noe med for at 
den skal fungere. For prosjektgruppene er tallfesting av resultatmål obligatorisk, men resultatene 
viser at disse ikke fungerer styrende, men passer dersom målene er realistiske. Det ble også 
opplevd som en svakhet at veilederne i GBP har lite kunnskap om den organisatoriske 
konteksten som prosjektene arbeider innenfor, noe som kan tyde på at prosjektene hadde behov 
for faglig veiledning utover det som var tenkt å være veiledernes rolle. Studien viser at det er 
viktig å erkjenne behov og forskjeller i prosjektene, og at det må gjøres spesifikke tilpasninger av 
Gjennombruddsmodellen både innenfor det valgte forbedringsområdet, og til hvert enkelt 
prosjekt. 

 




