
 

 

Kort omtale av prosjekt som 
er tildelt såkornmidlar i 2017 
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om Program for pasienttryggleik i Helse Vest. 

Fyll inn i dei lyse felta. Skjemaet utvidar seg, der du treng meir plass til å skrive. 
Prosjektnamn 
Forebygging av utvikling av rusproblem hos unge under 18 år (innlagt for intoksikasjon eller annen 
rusrelatert skade/ tilstand som ikke henvises til psykiatrisk vurdering). 
Prosjekteigar (helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet) 
Helse Stavanger/Klinikk Psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige/Avdeling for rus og 
avhengighetsbehandling/Rus, Psykiatri, Somatikk-teamet  
Prosjektleiar (kontaktperson) 
Navn: Nathalie Idsøe 
E-postadresse: birgitte.nathalie.idsoe@sus.no 
Kva problem er det prosjektet skal forsøke å løyse? 
1) Legge til rette for at revidert EQS prosedyre (EQS ID 4761) blir kjent slik at pasienter i målgruppen 
får tilbud fra ruskonsulentordningen ved SUS. Hensikten med prosedyren er å identifisere og 
intervenere i forhold til risikoutsatt ungdom og deres familier (familiesamtaler) og formidle kontakt 
til øvrig hjelpeapparatet ved behov.  
2) Bidra til bedre dokumentasjon av hvor mange pasienter under 18 år med alkoholforgiftninger 
eller andre rusrelaterte innleggelser som blir behandlet ved SUS. 
Mål for prosjektet 
Å styrke tidlig intervensjonsarbeidet for å forebygge nye lidelser/skader og forhindre videreutvikling 
av et rusproblem hos unge under 18 år.  
Korleis skal du måle om endringa du skal gjennomføre i prosjektet er ei forbetring? 
Tallfestede mål for hvor mange i målgruppen som skal få et tilbud fra ruskonsulentordningen vil bli 
satt etter at vi har en bedre dokumentasjon over hvor mange pasienter under 18 år med 
alkoholforgiftninger eller andre rusrelaterte innleggelser som blir behandlet ved SUS.  
Gjennom statistikk fra DIPS (reinnleggelser og senere innleggelser) ønsker vi å dokumentere det 
videre behandlingsforløpet til pasienten. Tilsvarende statistikk vil bli hentet ut fra et sykehus i 
helseregionen uten dette tilbudet og vi vil dermed få sammenlignbare mål på effekten av arbeidet. 
Gjennomføre pasientakseptundersøkelse. 
Planlagt bruk av resultat i eiga eining 
Prosjektet vil bidra til at ruskonsulentenes arbeid med denne pasientgruppen og deres pårørende 
bygger på den beste kunnskapen om hva som er god organisering av arbeidet og de mest effektive 
intervensjonene. Prosjektet vil også føre til at medarbeiderne vil få bedre informasjon om arbeidet 
med denne pasientgruppen. I ruskonsulentordningen er det blitt utviklet et system for å kunne 
monitorer og rapportere på eget arbeid. Dette vil bli utviklet til også å gjelde målgruppen for dette 
prosjektet.  
Overføringsverdi/overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 
Fra 2013 er det blitt et krav fra Helse- og omsorgsdepartementet til helseforetakene at sykehusene 
skal ha systemer ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende 
rusproblemer. Ruskonsulentordningen ved SUS har bred erfaring og har jobbet målrettet i fag og 
tjeneste utvikling innen området som andre kan dra nytte av både regionalt og nasjonalt.   
Samarbeid med andre enheter står sentralt i prosjektet (Somatiske avd. og samarbeid med 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling og involverte kommunale tjenester). 
Oppstarttidspunkt                                                  Sluttidspunkt 
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