
 

  

KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT 
KVALITETSUTVIKLINGSMIDLAR i 2012 
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest 

Prosjektnamn 
Utvikle en helhetlig og systematisert behandlingslinje for barn og unge med cerebral 
parese 

Prosjekteigar (helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet) 
Helse Bergen, Barneklinikken ved klinikkdirektør Britt Skadberg og 
Habiliteringstjenesten for barn og unge, HABU, ved enhetsleder Vigdis Jacobsen 

Prosjektleiar (kontaktperson) 
Vigdis Jacobsen 

Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt 
Kvifor blei prosjektet starta? 
Cerebral parese pasienter er en stor gruppe for HABU. Tilbudet til gruppen skal 
videreutvikles og styrkes etter som ny kunnskap  åpner opp  for å gi et kvalitativt bedre 
tilbud. Samtidig er det en forventning om at habiliteringstjenesten i større grad skal 
ivareta andre grupper av kronikere. Etter hvert som de ulike pasientforløpene blir mer 
komplekse og omfattende oppstår det nye planleggings- og koordineringsutfordringer. 
Vi ønsket å utvikle et mer forutsigbart pasientforløp med bedre samhandling i 
nettverket rundt barn og familie som gevinst. 

Mål for prosjektet  
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?  
Målet med dette prosjektet er å teste ut en måte å styrke behandlingslinjen for CP-
gruppen samtidig som prosessen ivaretar et helhetlig perspektiv på organiseringen av 
HABU og de gruppene av pasienter (nye og fremtidige) som trenger 
habiliteringstjenester. Et annet mål er å imøtekomme nasjonale føringer med å få 
helhetlige og koordinerte pasientforløp mellom ulike nivå. 

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt 
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast? 
Vi ønsker å utarbeide en konkret forbedret behandlingslinje for Cerebral Parese 
gruppen og samtidig peke på muligheter for generell styrking av habiliteringstilbudet til 
andre kronikere. 
 

Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.) 
Gi et oppfølgingstilbud til Cerebral Parese gruppen basert på utarbeidet 
behandlingslinje.  Bruke dette som utgangspunkt for å se på habiliteringstilbud til nye 
pasientgrupper.  

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb 
Dele kunnskap og erfaringar gjennom presentasjon på fagdager og konferanser 

Oppstarttidspunkt (planlagt) 
August 2012 

Sluttidspunkt (planlagt) 
31.12.2013 

 


