
 

   
 
 
KORT OMTALE AV REGIONALE PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT 
MIDLAR FRÅ KVALITETSSATSINGA.  
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest 
 

Prosjektnamn 
Bedre tilpasset dosering av LAR-pasienter 
Hvordan få en individuelt bedre tilpasset dosering ved å endre rutiner ved forskrivning av 
substitusjons medikament til LAR-pasienter? 
 

Prosjekteigar (Helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet) 
 
Helse Bergen, Avdeling for Rusmedisin 
 

Prosjektleiar (kontaktperson) 
 
Alexandra Osland 
 

Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt.  
Kvifor blei prosjektet starta? 

LAR-pasienter får tilnærmet standardiserte doser av substitusjonsmedikament. Det er ikke tatt i bruk 
objektive målemetoder eller strukturer som sikrer pasientene anledning til å gi skikkelige og 
nyanserte tilbakemeldinger på deres erfaringer med behandlingstilbudet. Slike metoder og strukturer 
vil bedre sikre optimal effekt av den medikamentelle behandlingen og samtidig øke pasientenes 
muligheter til å nyttiggjøre seg annen viktig behandling og sosiale tiltak. 
Problemet faller inn under alle kategoriene ”viktig, vanskelig og vanlig”.  
Viktig fordi det er et kritisk pasientsikkerhetsproblem, vanskelig fordi det er lite evidensbasert praksis 
å vise til, og dette er et problem som omfatter mange pasienter. 
 

Mål for prosjektet  
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?  

Som et utgangspunkt for prosjektet må det foretas en null-linjemåling. 
Prosjektet vil ha en to-leddet målsetting: 
1- Ved hjelp av intervensjonen på kort sikt (6 mnd), få en mest mulig stabil score på to av 
indikatorene som betraktes som de mest sentrale. 
2- Ved hjelp av intervensjonen på lengre sikt (2 år), oppnå en definert score (defineres av prosjektet 
etter null-linjemålingen) på de to sentrale indikatorene. 
Målsettingene er oppnådd kun når de andre indikatorene er lik eller bedre enn null-linjemålingen. 
Målingene kan bli foretatt ved intervju med pasientene, og blodprøver ved foreskrivning av 
substitusjonsmedikament, evt. andre målemetoder som prosjektet kommer fram til. For å sikre 
prosessforbedringen, vil dette prosjektet også måle oppfyllelse av ny prosess gjennom å 
måle(tallfeste/registrere) andel evt. gjennomførte intervjuer, blodprøvetakinger og andre målinger. 
 

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt 
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast ? 

 
Det er i regi av KORFOR/Avdeling for rusmedisin opprettet et medisinsk forsknings- og 
kvalitetsregister i rusbehandling, som nå i 2011 piloteres ut i ulike behandlingstilbud i Helse Vest.  
Ut fra innhold og kategorisering i kvalitetsregisteret, er det valgt ut noen indikatorer for å måle grad 
av, blant annet, vellykket behandling(behandlingseffekt): Sosiale forhold, behandling, viktige 
hendelser, egen aktivitet, psykisk helse, fysisk helse og bruk av rusmidler. Disse indikatorene er det 
naturlig å bygge videre på i dette prosjektet. 
 
 
 



Side 2 
 

Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.) 
Bedring av rutine for foreskrivning av substitusjonsmedikament. 
 
 

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb 
 

Prosjektets resultater vil ha overføringsverdi til alle andre enheter i regionen som tilbyr LAR-
behandling. 
 
 

 

Oppstarttidspunkt (planlagt) 
September 2011 
 

Sluttidspunkt (planlagt) 
Februar 2012 

 


