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Rutiner og kvalitetssikring knyttet til behandling og utskriving av pasienter i psykisk 
helsevern 
 
1. Generelt 
 
Vi viser til telefaks med brev fra Helsedepartementet datert 12.08.04. Hensikten med brevet er å 
presisere hvilke styringssignaler og juridisk rammeverk som foreligger på dette området for å 
unngå at pasienter skrives ut uten forsvarlig oppfølging. Departementet ber videre om en 
tilbakemelding på hvordan dette er fulgt opp i helseforetakene og hvilke tiltak som iverksettes 
for å sikre at eventuell mangelfull etterlevelse av styringssignalene blir rettet opp. 
 
Helse Vest RHF har fulgt opp styringssignalene i styringsdokument til helseforetakene og 
gjennom avtalene med de private institusjonene. 
 
I styringsdokument til helseforetakene i 2003 ble det fokusert på styrings- og 
oppfølgingssystemer for å sikre at aktiviteten skjer i tråd med lovpålagte rammebetingelser med 
særlig fokus på bl.a. bruk av individuelle planer. Helseforetakene har rapportert tilbake i årlig 
melding for 2003. 
 
I styringsdokument for 2004 er også plikten til internkontroll understreket og helseforetakene er 
bedt om å bedre dokumentasjon på at virksomheten drives innen gjeldende lover og forskrifter. 
 
I forbindelse med Helsetilsynets tilsynsmelding som forelå i mars 2004, ble det bedt om en 
særskilt tilbakemelding fra helseforetakene på det forhold som der var belyst, bl.a. svikt i 
samhandling, manglende oppfølging av individuelle planer og sen oppfølging av epikriser. 
 
Bruk av individuelle planer er også særskilt tatt opp i den nasjonale psykiatrigruppen som ledes 
av Helse Øst RHF. Det er her foreslått egne registreringer i helseforetakene med ambisjon om å 
øke antallet som får individuell plan mellom målingene. 
 
I det nasjonale samarbeidet om kvalitetsindikatorer vurderes også bruk av individuell plan som 
en ny indikator. 
 
På bakgrunn av departementets brev har Helse Vest RHF bedt om en ny tilbakemelding fra 
helseforetakene og de private institusjonene vi har avtale med. 
 



Ut fra den korte tiden vi har hatt er vanskelig å gi en presis beskrivelse av situasjonen. 
 
Det gis nedenfor en kort oversikt fra de ulike helseforetakene/institusjonene: 
 
2. Individuell plan: 
 
Alle helseforetakene og de private institusjonene har imidlertid et klart fokus på bruk av 
individuelle planer og systemer for å sikre oppfølging. Hvor langt de enkelte 
helseforetakene/institusjonene er kommet når det gjelder å sikre at alle som ønsker og har krav 
på individuell plan er kommet, varierer imidlertid. Det gjelder også systemer for å sikre 
oppfølging. 
 
NKS Olaviken Behandlingssenter: god oppfølging av bruk av individuelle planer i samarbeid 
med innleggende instans 
 
Hospitalet Betanien: hittil først og fremst brukt ved langvarige opphold og personer med behov 
for sammensatte tjenester. Mål om at alle som ønsker det skal få det innen 01.10.04 med krav 
om avviksmelding. 
 
Jæren DPS: det er gitt opplæring og etablert system for å følge opp og etterleve forskriften. 
 
Voss DPS avd. Bjørkeli: alle pasienter blir vurdert i forhold til om det har behov for en 
individuell plan og internundervisning er gjennomført. 
 
Solli Nervesanatorium: arbeidet er godt i gang. 
 
Helse Fonna HF: klart mål om bruk av individuell plan med kontrollmålinger noen steder og 
utpekte personer med særskilt ansvar. Systemene for å sikre oppfølging er forskjellige men det 
arbeides med et felles internkontrollsystem for de forskjellige enhetene. 
 
Helse Førde HF: melder om god oppfølging selv ikke alle enheter har oversikt over hvor mange 
som ønsker individuell plan og som får det. Det er et rapportskjema hvor også bruk av 
individuell plan avkrysses som grunnlag for overordnet kontroll. 
 
Helse Bergen HF: bruk av individuelle planer er en prioritert oppgave. Det er gitt opplæring i 
bruk av individuelle planer og ved de enkelte enhetene er det utarbeidet et system for hvordan 
arbeidet skal gjennomføres. Ved noen enheter er det høy grad av måloppnåelse mens andre 
fremdeles har et stykke igjen. Arbeidet er prioritert i arbeidsavtaler med avdelingsledelsen.  
 
Helse Stavanger HF: individuelle planer har et sterkt fokus ved alle avdelinger og oppfyllelse av 
forskriften er satt som et absolutt krav i virksomhetsplanen for 2004. Det er et felles lederkrav 
at alle skal ha fått et slikt tilbud og dette skal registreres i alle journaler. 
 
3. Internkontroll 
 
Det gis her tilsvarende en kort oppsummering fra de ulike helseforetakene/institusjonene 
vedrørende rutiner for utskrivning. 
 
NKS Olaviken behandlingssenter: er etablert gode rutiner ved utskrivning av pasienter og 
avviksskjema selv om de er noe på etterskudd med oppdatering av kvalitetshåndbøkene. 
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Side 3 
 

Hospitalet Betanien: det er etablert faste rutiner og arbeides med kontrollrutiner for sikre 
oppfølging. 
 
Jæren DPS: mangler tilbakemelding på dette punkt 
 
Voss DPS avd. Bjørkeli: har utarbeidet rutiner for utskrivning med sjekklister for oppfølging. 
 
Solli Nervesanatorium: har rutiner for utskrivning og bl.a. etablert stilling som 
kvalitetskoordinator. 
 
Helse Fonna HF: har startet samarbeidsprosjekt med de største kommunene med bl.a. 
regulering av inn- og utskrivning og system for systematisk registrering av avvik og oppfølging. 
 
Helse Førde HF: det er etablert rutiner for utskrivning av pasienter. 
 
Helse Bergen HF: det er etablert rutiner ved utskrivning 
 
Helse Stavanger HF: det er etablert rutiner for utskrivning knyttet til ulike tilstander som også 
inngår i kvalitetshåndbok. 
 
4. Oppsummering 
 
Helse Vest RHF har både i 2003 og 2004 sterkt vektlagt utvikling av systemer for internkontroll 
som sikrer at virksomheten drives i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Bruk av individuell 
plan er et lovpålagt krav og et viktig virkemiddel i pasientbehandling og samhandling med 
primærhelsetjenesten for å sikre et sammenhengende tjenestetilbud. 
 
Vi registrerer en positiv utvikling i bruk av planer og utvikling av systemer for å sikre 
oppfølging og håndtere avvik. Alle enhetene er imidlertid ikke kommet like langt og Helse Vest 
vil fortsatt holde fokus på både bruk av individuell plan, gode rutiner for utskrivning av 
pasienter og tilhørende internkontrollsystemer. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hans K. Stenby 
plansjef 
 
 
 
 
 
 
 
 


