Kort omtale av prosjekt som
er tildelt så kornmidlar i 2017

Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om Program for pasienttryggleik i Helse Vest.
Fyll inn i dei lyse felta. Skjemaet utvidar seg, der du treng meir plass til å skrive.
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Pakkeforløp autisme: Implementering av et standardisert utredningsforløp for
autismespekterforstyrrelse hos barn og unge ved BUPene i Helse Fonna
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Kva problem er det prosjektet skal forsøke å løyse?
Kartleggingen av dagens pasientforløp ved BUPene viser at utredningen av autismespektervansker
tar unødvendig lang tid og at det er unødvendig variasjon i forhold til hensiktsmessig organisering.
Blant annet er det for lang ventetid på enkeltundersøkelser. For å sikre at barn og unge med
mistanke om autismespekterforstyrrelse får raskere og kvalitetssikrede utredningsforløp og sikres
brukermedvirkning underveis i utredningen er det behov for kvalitetsforbedringsprosjekt med fokus på
forbedring av utredningsprosessen.

Mål for prosjektet
Hovedmål for prosjektet er å implementere et standardisert utredningsforløp for
autismespekterforstyrrelse hos barn og unge 0-18 år. Implementering av et pakkeforløp for utredning
forventes å redusere unødvendig ventetid og uønsket variasjon i pasientforløpene.
Forbedringsmål for prosjektet:
1) Økt kvalitet på henvisning ved implementering av sjekkliste for henvisning
2) 50 % reduksjon i utredningstid fra oppstart til konklusjon vedrørende diagnose
3) Standardisert diagnoseformidling til pasient og pårørende etter satt diagnose ved
implementering av sjekkliste for diagnoseformidling
4) Tilby informasjonskurs til barn/ungdom og foresatte om diagnosen. Økt brukertilfredshet hos
pasient og foresatte ved utredning for autisme

Korleis skal du måle om endringa du skal gjennomføre i prosjektet er ei forbetring?
Nytteeffekt 1: Mål på kvalitet på henvisning ved bruk av sjekkliste. Måles ved baseline og etter
implementering ved bruk av SPC
Nytteeffekt 2: Utredningstid målt fra oppstart i BUP til konklusjon vedrørende diagnose. Måles ved
baseline og etter implementering.
Nytteeffekt 3: Bruk av sjekkliste for diagnoseformidling. Forbedringsmål 100%.
Nytteeffekt 4: Informasjonskurs til pasient og pårørende. Tilbud til 100% av pasientene.
Nytteeffekt 5: Økt brukertilfredshet. Måles før og etter implementering ved bruk av spørreskjema

utviklet til formålet med både lukkede og opne spørsmål.

Planlagt bruk av resultat i eiga eining
Prosjektet har følgende planlagte aktiviteter i prosjektperioden:
1. Implementere pakkeforløp for utredning av autismespekterforstyrrelse som initieres når
basisutredning konkluderer med utredning av autisme
2. Utvikle rutiner/logistikk for utredningsforløpene (rutiner i DIPS, involverte fagpersoner,
avsetting av tid i timebøker, brev til pasient og foresatte med alle timer, testmateriell)
3. Kompetanseheving og metodeopplæring blant aktuelle behandlere
4. Kvalitetssikre bruk av tester og utredningsverktøy for autismespekterforstyrrelse
(kalibrering?)
5. Utvikle sjekkliste for diagnoseformidling
6. Implementere diagnoseformidlingkurs til barn/unge som får diagnosen og deres foresatte
Gjennomføre brukertilfredsundersøkelser blant barn/unge og foresatte
Alle aktiviteter implementeres i drift og følges opp med målinger i etterkant av prosjektslutt. I
prosjektperioden vil en ha fortløpende evalueringer når nye aktiviteter testes ut.

Overføringsverdi/overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
Lokalt pakkeforløp for utredning av autisme kan implementeres i andre BUPer. Erfaringer fra
implementering vil ha overføringsverdi til utredningsforløp ved andre tilstandsbilder i både BUP og
DPS, og vil særlig være aktuelt ved utredning av ADHD. Erfaringer frå prosjektet vil komme til nytte
ved implementering av de nasjonale forløpene for psykisk helsevern.
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