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Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om Program for pasienttryggleik i Helse Vest 

Prosjektnamn 
IP - prosjektet 
Prosjekteigar (helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet) 
Helse Stavanger, Avdeling unge voksne, RPS-teamet. 
Prosjektleiar (kontaktperson) 
Tore Berge 
Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt 
Undersøkelser viser at pasienter som henvises til tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) i liten grad har/får utarbeidet individuell plan. TSB i Helse 
Stavangers foretaksområde har etablert en prosjektgruppe som skal arbeide på 
ulike nivå for å gjøre noe med dette. 
Mål for prosjektet 
Alle pasienter i TSB, som etter lov har krav på det, skal ha individuell plan jf. 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 andre ledd og helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 7-1 andre ledd. 
Metodisk tilnærming / evaluering og måling av effekt  
Sørge for bedre informasjon til pasienter om lovfestet rett til individuell plan. 
Utarbeide pasienttilpasset informasjonsmateriell som kan bidra til at pasienter i 
større grad etterspør individuell plan. Forbedring av rutiner når det gjelder å 
vurdere behov for IP. Bidra til dialogmøter og samarbeidsseminarer om 
utarbeidelse av IP sammen med henvisende instanser. 
Effekt evalueres ved baselinemåling, deretter regelmessig målinger av antall 
pasienter i TSB (prosentvis) med IP.  
Planlagt bruk av resultat i eiga eining 
Resultatene fra prosjektet vil bli brukt til å kvalitetssikre at pasienter i TSB får 
utarbeidet individuell plan.  Prosjektet er forankret i Handlingsplan for 
Samarbeidsforum for rus 2014-2015, og vil slik lett kunne brukes av ulike 
avdelinger i Psykiatrisk divisjon. 
Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 
TSB i andre deler av regionen vil bli holdt løpende orientert om utviklingen i 
prosjektet og få anledning til å komme med innspill på hvordan arbeidet kan 
videreutvikles. Informasjon om prosjektet vil også bli spredt via Nasjonal 
kompetansetjeneste for TSB, som er interessert i erfaringene som høstes i dette 
arbeidet. Elles vil prosjektet også gi kunnskap om rutineforbedringer og 
stimuleringstiltak som kan knyttes til at flere pasienter utover TSB, som har 
behov for langvarige og koordinerte tjenester, kan få utarbeidet individuell plan.
Oppstarttidspunkt    Prosjektet er i gang            Sluttidspunkt 31.12.2015 
 


