
 

   
 

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

Prosjektnamn 
 

Pasientforløp innan psykisk helsevern for barn og unge i Helse Førde 

Prosjekteigar (helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet) 

 
Helse Førde, Klinikkdirektør Ole Christian Reusch, psykisk helsevern.  

Prosjektleiar (kontaktperson) 

Avdelingssjef  psykisk helsevern for barn og unge, Liv Åse Dybdal 
 

Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt 
Kvifor blei prosjektet starta? 
Helse Førde omorganiserte psykisk helsevern for barn og unge i 2011, slik at tre poliklinikkar og ein 
sengepost som tidlegare var sjølvstendige einingar no er samla til ei avdeling. 
I den samanheng vart det og nødvendig å sjå på prioriteringar, arbeidsmåter og ressursbruk i dei ulike 
seksjonane. Det er og viktig å utvikle og sikre felles kultur når fleire einingar vert samla i ei avdeling. 
Ein har og sett behovet for å få heilskaplege pasientforløp innan tilbodet til barn og unge i psykisk 
helsevern 
 

Mål for prosjektet  
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?  
Hovudmålet med prosjektet er å sikre barn og unge med psykiske lidingar eit likeverdig 
behandlingstilbod i Helse Førde. 
 
Eit av måla med prosjektet er å identifiserer flaskehalsar i pasientbehandlinga frå motteke 
tilvising til epikrise sendt. Vidare skal prosjektet bidra med endingsforslag i arbeidsmåtar 
som sikrar optimal bruk av avdelinga sine ressursar. 

 Rett hjelp til rett tid på rett omsorgsnivå 

 Rett prioritering 

 Rette arbeidsmåtar 

 Rett fagkompetanse 
 

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt 
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast? 
 
Prosjektet vil bruke Forbetringsprogrammet sin forbetringsflyt, og eventuellt motta rettleing 
og prosjektstøtte frå der det er nødvendig. 
Prosjektet vil: 

 Kartlegge nosituasjonen, og identifisere utfordringane 

 Analyse av funn i kartlegging 

 Utarbeide forslag til løysingar 

 Implementering av nye løysingar 
 
Evaluering av effekt gjennom utarbeidde måleindikatorer, og etter indikatorer som alt er i 
bruk, t.d ventelister, tal behandla pasientar med mer. 
 

Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.) 

 
Når dei nye løysingane ligg føre skal endringane implementerast i den daglege drifta. 
 

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 



Side 2 

 

Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb 
 

Prosjektet vil ha overføringsverdi til andre avdelingar både i Helse Førde og i Helse Vest. 
Erfaringsoverføring på pasientforløpsarbeid er viktig. Samarbeid med anna forløpsarbeid 
kan vere nyttig. 
Prosjektet vil kunne presentere arbeide gjennom bruk av intranett/internett, poster og 
presentasjon på kurs og konferanser lokalt og regionalt. 
 

 

Oppstarttidspunkt (planlagt) 

01.03.2012 
 

Sluttidspunkt (planlagt) 

01.03.2013 

 


