KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT
KVALITETSUTVIKLINGSMIDLAR i 2010.
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest
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Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt.
Kvifor blei prosjektet starta?

Prosjektet blir startet for å møte og få økt forståelse for pasienter med
selvskadingsproblematikk, for å integrere en velutprøvd metode og for å få ned bruk av
tvang.
Denne pasient gruppen er det ikkje noe systematisk behandlingsopplegg for i Norge,
noe TASI er.
I søknad er metoden mer detaljert beskrevet
Mål for prosjektet
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?

Mål er å få økt kunnskap om og forståelse for selvskading, både frå pasient og
personalståsted, at dette skal bi betre tilnærming til selvskading som fenomen, og igjen
føre til reduksjon av tvang
At pasienten klarer å kjenne igjen egne varselsignaler og finne ”trygge rom”. At
personale gjennom økt kunnskap klarer å møte pasienten der pasienten er.
Metodisk tilnærming / evaluering av effekt
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast ?
Det er igangsatt en baseline, som vil være klar 01.09.11, metodisk fremdrift etter dette
vil være tuftet på TASI som system og modell, med lokal tilpasning.
Prosjektet vil bli evaluert fortløpende. Effekten blir målt i kvalitative(dybdeintervju med
pasienter og personale) og kvantitative (hyppighet av selvskadingstilfeller og
tvangsmiddelbruk)
Parallelt med vår evaluering, vil det foregå evaluering og oppfølging med TASI (i
nottinghamshire)
Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.)
TASI vil starte opp ved 2 pilotposter, og videre implementeres gjennom TMA
organisasjonen gjennom hele psykiatrisk divisjon

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb
Kunnskapen vil bli lagt frem på IAFMHS konferansen våren 2012, og ENTMA
konferansen 2012, mulig også schizofrenidagene 2012. Det vil bli skrevet artikler i
tilknytning til dette, som vil bli forsøkt publisert i ulike fagtidsskrift
Oppstarttidspunkt (planlagt)

Sluttidspunkt (planlagt)
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