
   
 
 
KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT 
KVALITETSUTVIKLINGSMIDLAR i 2010.  
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest 
 
Prosjektnamn 
 
Innføring av kvalitetsforbedring gjennom rutiner og tiltak under behandling og rehabilitering av pasienter 
med alvorlig psykisk lidelse for å avdekke mulig utvikling av metabolsk syndrom, og å forebygge somatisk 
sykdom. 
Prosjekteigar (Helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet) 
 
Helse Stavanger, HF, Psykiatrisk Divisjon, Avd. Unge Vaksne, Seksjon Engelsvoll 
Prosjektleiar (kontaktperson) 
 
Seksjonsoverlege, professor dr.med. Tor Kjetil Larsen 
Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt.  
Kvifor blei prosjektet starta? 
 
Pasientgruppa ved seksjonen har psykoselidelser som bl.a. schizofreni, ofte i 
kombinasjon med rusmisbruk i større eller mindre alvorlighetsgrad. De har ofte 
en livsstil preget av lite mosjon, dårlig kosthold, røyking og rusmiddelmisbruk. 
Vi vet at disse pasienter har økt somatisk sykelighet og lever 10-20% kortere enn 
resten av befolkninga og det er derfor viktig at vi følger med på pasienters 
somatiske helse og å forebygge og oppdage sykdom samt følge opp behandling 
 
Mål for prosjektet  
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?  
 
Implementere tiltak i form av systematiske målinger ifølge retningslinjer for å 
kunne avdekke utvikling av metabolsk syndrom 
 
 
Metodisk tilnærming / evaluering av effekt 
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast ? 
 
 
Gjennomføre målinger som beskrevet i søknaden på bakgrunn av retningslinjer 
gitt av Hdir og forskningsresultater relatert til kosthold og helse. 
Skrive artikkel om resultat av målinger etter 1 år. 
 
 
Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.) 
 
Presentasjon innad i divisjonen for implementering til andre deler av organisasjonen som jobber med 
pasienter innen schizofrenispekteret. 
 
Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb 
 
Ønsker å skrive artikkel og søke om at den blir antatt i et fagtidsskrift, samt presentere resultat på interne fagdager 
 
 



Oppstarttidspunkt (planlagt) 
Januar 2011 
 

Sluttidspunkt (planlagt) 
Desember 2011 

 


