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Status våren 2014 på internrevisjonsrapport om TSB
Internrevisjonen viser til revisjonsrapport frå 2012 om tverrfagleg spesialisert behandling av
rusavhengige. Rapporten vart lagt fram i alle føretaksstyra i januar og februar 2013 saman med
ein handlingsplan frå administrerande direktør. Internrevisjonen bad i september om ei
tilbakemelding på resultata så langt, og la fram sak om dette til revisjonsutvalet i Helse Vest i
desember same år.
Revisjonsutvalet vedtok å be om ny statusoppdatering våren 2014. Gjennom dette likelydande
brev, vil vi be reviderte føretak, og administrasjonen i RHF-et, om å få ein oppdatert status etter
same mal som sist.
Svarfrist: 28. april 2014
Internrevisjonen vil samstundes vise til kva som er protokollert frå RHF-styret si behandling
5.12.2012. Sjå vedlegg. Vi ber om at statusmeldinga gir tilstrekkeleg tilbakemelding på desse
punkta.
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Vedlegg
Godkjent protokoll frå RHF-styret 5.12.2012:
B 133/12 Internrevisjon av tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB)
Oppsummering:
Internrevisjonen har gjort ei undersøking av tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) i
Helse Vest. Undersøkinga har omfatta Helse Vest RHF, dei fire føretaka og private tenesteleverandørar.
Formålet med internrevisjonen var å sjå nærare på korleis spesialisthelsetenesta legg til rette for heilskaplege
pasientforløp innan TSB.
Hovudkonklusjonen i rapporten er at Helse Vest RHF, føretaka og dei private tenesteleverandørane saman gir
eit tverrfagleg, spesialisert behandlingstilbod for rusmiddelavhengige som er i tråd med nasjonale og regionale
føringar.
Samstundes er det utfordringar i feltet ein bør sjå nærare på, og internrevisjonen kjem med fleire tilrådingar.
Dei fleste er generelle og retta mot institusjonane i føretaka og dei private tenesteleverandørane, mens nokon
er retta direkte til RHF-et eller eit eller fleire av føretaka.
Saka blei diskutert i revisjonskomitemøte 4. desember.
Styret var særleg opptekne av følgjande problemstillingar:







Erfaringane med felles vurderingseining i Helse Bergen er gode. I dei 3 andre HF-a er det 14
vurderingseiningar og felles vurderingseining bør vurderast etablert i alle HF.
Pasientbehandlinga: Deltek psykologane nok i pasientbehandlinga og er kompetanse i
pasientbehandling tilfredstillande? Blir individuell plan nytta for alle som har rett til det? Forsking og
dokumentasjon på kva slags behandling som verker over tid. Samarbeid med kommunane om
oppfølging etter gjennomført behandling.
Pasientforløp: Praksis ved pasientutsett frist, oppfølging av pasientar som ikkje møter til behandling,
pasientforløp ved sprekk – mellom behandlingsnivå og mellom avrusing og behandling, registrering av
ventetid ved sprekk og pasientutsett frist.
IKT støtte: Kan det gjerast grep for å sikre rett rapportering og unngå problemstillingar grunna ulike
system hos tenesteleverandørane?

Rapporten blir sendt til HF-a med vedtaket frå RHF-styret. Styret får ei ny sak med orientering om korleis tiltaka
blir følgt opp i HF-a og der problemstillingane over blir belyste, hausten 2013.
Vedtak (samrøystes):
Styret slutta seg til tilrådingane i rapporten og ba om å bli orientert om det vidare arbeidet med oppfølging av
dei tiltak som føretaka sett i verk.
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Internt notat
Til:
Internrevisjonen Helse Vest
Fra: Eier- og fagavdelingen
Dato: 5. Mai 2014
Emne: Oppfølging av internrevisjon TSB

1. Bakgrunn
I brev datert 9. april 2014 ba internrevisjonen i Helse Vest om en statusoppdatering på tiltak
som RHF har satt i verk i forbindelse med internrevisjonen i 2012 på fagområdet tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Vest.
Et av forbedringspunktene i internrevisjon TSB var rettet mot Helse Vest RHF::
«RHF-et bør i samarbeid med føretaka, institusjonane og KORFOR utarbeide
resultatindikatorar som kan gje eit betre bilete på den faglege kvaliteten på tenestene»
Ledermøtet besluttet den 18. desember 2012 at eier- og fagavdelingen skulle samarbeide om
et notat til internrevisjonen som svarte opp dette punktet. I referat fra ledermøtet heter det:
«Oppfølgingspunkta frå rapporten blir og teke opp med dei private rusinstitusjonane
på rapporteringsmøte i februar. Når det gjeld indikatorar på kvalitet, må dette vere eit
nasjonalt ansvar.»
Eier- og fagavdelinga svarte internrevisjonen med et notat i august 2013 og redegjorde for
nasjonalt kvalitetsarbeid og for innspill fra private leverandører om oppfølging av kvalitet.
Notatet konkluderte med følgende 5 punkter:
«Eier- og fagavdelingen har følgende tiltak for å følge opp internrevisjonens
forbedringspunkt:
• Fortsette med rapporteringsmøter 2- 3 ganger i året.
• Gjennomføre en samling med mål om å spre suksesshistorier og bidra til fagutvikling
• Studere med interesse resultatene fra Kunnskapssenterets brukerundersøkelse og
bruke resultatene aktivt i den videre oppfølgingen av private leverandører.
• Avvente de nasjonale arbeidene om kvalitetsindikatorer for TSB, og innarbeide disse i
rapporteringsskjema når arbeidene er ferdigstilt.
• Avvente KORFORS arbeid med kvalitetsregisteret og ta dette i bruk når det er klart.»
Dette notatet er en oppdatering på de 5 nevnte punktene.

2. Oppdatering på tiltak angående faglig kvalitet i rustjenesten
•

Fortsette med rapporteringsmøter 2- 3 ganger i året.

Oppfølgingsmøter pågår 2 – 3 ganger i året. Innholdet i møtene er data rapport inn på skjema
til Helse Vest i forkant, utviklingsarbeid eller andre forhold som ønskes belyst.

•

Gjennomføre en samling med mål om å spre suksesshistorier og bidra til
fagutvikling

Helse Vest RHF, i samarbeid med KS og Fylkesmennene i Rogaland, Hordaland og Sogn og
Fjordane skal arrangere en 2 dagers fagsamling i juni 2014 i anledning at det er 10 år siden
tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble endel av spesialisthelsetjenesten. Både kvalitet i
rusbehandling og utviklingsarbeid er tema på samlingen, se vedlagte program for dagene.

•

Studere med interesse resultatene fra Kunnskapssenterets brukerundersøkelse og
bruke resultatene aktivt i den videre oppfølgingen av private leverandører.

I Helse Vest besvarte alle døgnenheter den nasjonale spørreskjemaundersøkelsen, totalt 165
pasienter. Pasientene var mest tilfredse med opplevelse av trygghet, å ha blitt møtt med
respekt og på samlet utbytte av behandlingen. Samlede utfordringer er samarbeid med
pårørende og tilrettelegging av tiden etter behandling. Svarene fra Helse Vest var i stor grad
sammenfallende med nasjonale svar, og uten store variasjoner i regionen. Unntaket var
tilgang på lege og psykolog, hvor det var store sprik i svarene i ulike enheter.
Hovedtrekkene fra undersøkelsen og de vesentligste resultatene fra den enkelte private
leverandør vil være tema på oppfølgingsmøte i løpet av 2014.

•

Avvente de nasjonale arbeidene om kvalitetsindikatorer for TSB, og innarbeide
disse i rapporteringsskjema når arbeidene er ferdigstilt.

Arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer pågår fortsatt og det er ikke konkludert med
spesifikke kvalitetsindikatorer for TSB. Alle enheter innen rus registrerer data om ventetider
på behandling, fristbrudd, «epikrisetid» (når epikrisen fra behandlingen blir sendt) og
hoveddiagnose hos pasienten, indikatorer som gjelder for alle fagområder.
Det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» har arbeidet med forebygging
av overdosedødsfall som et av sine innsatsområder. I tråd med programmet skal følgende
tiltak settes i verk for alle pasienter i kontakt med TSB som har brukt opiater eller GHB:
•
•
•

Pasienten skal ha informasjon om overdosefare ved utskriving
Pasienten skal få overdosekort og ha kopi av egen kriseplan
Pasienten skal få en konkret avtale om oppfølging for å forebygge overdosedødsfall

Tiltakene er anbefalt av fagfolk og skal være tiltak som trolig har størst virkning for å
forebygge overdosedødsfall. Gjennomføringen av tiltakene vil trolig redusere
overdosedødsfall og dermed øke kvaliteten i behandlingen. Helse Vest vil iverksette i løpet av
2014 at de private leverandørene innen rus rapporterer tertialvis på tiltakene.

•

Avvente KORFORS arbeid med kvalitetsregisteret og ta dette i bruk når det er
klart.»

Kvalitetsregisteret ble klart til utprøving i interne kvalitetsutviklingsprosjekt i januar 2014.
Alle helseforetak og trolig to private leverandører er plukket ut til å prøve ut
kvalitetsregisteret. Alle private leverandører har nedfelt i sine avtaler med Helse Vest at de
skal stille seg positive til utviklingsarbeid knyttet til kvalitetsregister rus og registrere i
registeret når det er klart.
For øvrig arbeider Helse Vest RHF med en regional plan innen TSB som også har et kapittel
om kvalitet som angår alle avdelinger innen TSB både helseforetak og private leverandører.
Følgende kvalitetstiltak er foreslått:
•
•
•
•

Aktivt bruke klinisk fagrevisjon innen TSB
Følge opp tiltakene i pasientsikkerhetsprogrammet
Følge opp og videreutvikle kvalitetsregister innen rus
Videreføre satsning på forskning og utviklingsarbeid innen rus, bl.a. KORFOR

Bergen 11 05 2014

Helse Vest RHF
Internrevisjonen
Dykkar ref 2012 / 265 – 2159/2014
Avdeling for rusmedisin (AFR), Haukeland Universitetssjukehus
Oppfølging av handlingsplan etter internrevisjon, status 28 04 3014:

Internrevisjonen peika på fylgjande, som generelle tilrådingar for TSB i regionen:
1.
2.
3.
4.
5.

Sikre at internkontroll systemet er kjent blant alle tilsette
Kvalitetssikre rapportering
Betre utnytting av fagkompetansen til Psykologane
Utvikle samhandling med kommunal sektor
Auka fokus på Individuell plan (IP)

Internrevisjonen peika på fylgjande, som spesiell tilråding vedkomande AFR:
1. AFR bør gå igjennom eigne prosedyrer, for å sikre at tilvisingane blir vurdert ut frå
tilstrekkeleg informasjon
2. AFR bør kommunisere ut sine rutiner og prosedyrer til relevante samarbeidspartar
3. AFR bør avklare med tilvisar kven som følgjer opp pasienten i tida frå tilvising er
vurdert, til tilbod i spesialisthelsetenesta blir starta opp.

AFR la fram ein handlingsplan for styret i 2013. I brev av 09 04 2014 ber Internrevisjonen om
ein oppdatert status, etter same mal som hausten 2012.
Status vedkomande handlingsplanen er pr 28 04 2014(tab 1):

Tabell 1, handlingsplan og status:
Tilråding, generell TSB
1. sikre at
internkontroll
systemet er kjent
blant alle tilsette
2. Kvalitetssikre
rapportering

Tiltak
Sluttføre første versjon
av EK og gjere den kjent
blant tilsette

Tidsfrist
01.05.2013

Status
Utført.
28 04 2014: EK blir kontinuerleg
oppdatert og utvikla.

Kvalitetssikre input og
output i DIPS, arbeide
med å etablere ei tredje
journalgruppe i DIPS

Ingen

Engasjert IKT konsulent for å bistå
i arbeidet, eiga prosjektgruppe med
avd dir, IKT konsulent, to
superbrukarar. Siktemål om å vere
ferdig sumaren 2014.
2804 2014: Prosjektet er svært
viktig for AFR, mange delmål er
nådd, det er vedteke å halde fram
med prosjektgruppa og IKT
konsulent i alle fall ut 2014.
Det var gjennomført
omorganisering før internrevisjon,
der psykologar fekk tildelt meir tid
til pasientarbeide, gjennom å
overlate administrativt arbeide til
personell med lågare fagleg
kompetanse. Det er etter
internrevisjonen etablert to
delprosjekt: Faste psykologmøter,
og tilnærming til utvida
opningstider i poliklinikk.
28 04 2014: Vidare prosess knytta
til utvida opningstid i samband
med hovedforhandlingane våren
2014.
Hurtig utvikling av samarbeide
med kommunal sektor, mange
omfattande prosjekt, nytt sidan
internrevisjon: Samarbeide om
LAR mødre, og barn av LAR
mødre, prosjekt for å sikre
overgang frå institusjon til eigen
bustad, større prosjektarbeide om
RoP pasient gruppa som skal bli
implementert frå januar 2014.
28 04 2014: RoP rapport ferdigstilt,
implementering i full gang.
Lovande start. Forhandlingar med
Bergen kommune om overtaking
av LAR utdelingssentra.

3.

Betre utnytting av
fagkompetansen til
psykologane

Revisjon av strategisk
handlingsplan, sikre betre
utnytting i samarbeide
med psykologane

01.09.2013

4.

Utvikle
samhandling med
kommunal sektor

Halde fram og utvikle det
omfattande samarbeidet
AFR har med kommunal
sektor

Ingen

5.

Auka fokus på
Individuell Plan (IP)

Kontrollere status
vedkomande IP for alle
pasientar som blir tilvist,
starte arbeidet med IP
dersom det ikkje er på

Umiddelbart,
og
kontinuerleg

Finansiering via ramme for
oppretting av post for behandling
av gravide rusmiddelavhengige
(frivilling behandling) og
familieambulatorium. Oppstart 1.
november 2014.
Utført.
28 04 2014: AFR vil føreta
internrevisjon av journalføring i
eigne seksjonar hausten 2014.

Tilråding, spesiell AFR
1. AFR bør gå
igjennom eigne
prosedyrar, for å
sikre at tilvisingane
blir vurdert ut frå
tilstrekkeleg
informasjon
2. AFR bør
kommunisere ut
sine rutiner til
relevante
samarbeidspartar

3.

AFR bør avklare
med tilvisar kven
som fylgjer opp
pasienten i tida frå
tilvisinga er vurdert,
til behandling tek til

plass
Tiltak
Gjennomgang og
kvalitetssikring av
gjeldande prosedyrer for
rettighetsvurdering,
utvikling av nye

Tidsfrist
01.07.2013

Utarbeide strategi, og
gjennomføre strategien

01.07.2013

Ingen nye. AFR
kommuniserer til tilvisar
at tilvisar er ansvarleg
inntil behandling i andrelina tek til

Ingen

Status
Utført.
28 04 2014: Hovudprosjekt våren
2014 og tidleg hausten 2014 blir å
sikre at alle tilvisingar blir vurdert
innan ein virkedag, og oppstart
behandling i poliklinikk innan 10
virkedagar.
AFR har starta dette arbeidet
saman med
Kommunikasjonsavdelinga, for å få
dette kommunisert gjennom
nettbasert løysing. Prosjektet er
stort, og vil vonaleg vere ferdig
innan nyttår.
28 04 2014: Nye nettsider er
etablert, og oppdatert informasjon
er lagt både på intranett og
internett.
Ordninga fungerer som tiltenkt.
Dersom det er trong for tidlege
tiltak frå andrelina, blir det sett ein
tidsfrist som reflekterer dette. Det
medfører at spesialisthelsetenesta
set inn rett tiltak til rett tid.
28 04 2014: Ein viser til punkt 1,
der ein peikar på at
rettighetsvurdering skal bli gjort
innan ein virkedag etter at tilvising
er motteken, og behandling skal
starte seinast innan ti virkedagar
etter at tilvising er motteken

Handlingsplan etter intern revisjon av TSB i Helse Fonna
Internrevisjonen si
tilråding

Administrerende direktør
si vurdering

Tiltak

Helse Stavanger, Helse Fonna og Helse Førde
bør gå gjennom sin praksis med pasient-utsatt
frist. Vurdere om ein oftare skal gi rett til
utgreiing av rett til helsehjelp

Vurderingseiningane følgjer nasjonale veiledarar
for rettighetsvurdering innan TSB og gjev som hovedregel
berre ein frist uavhengig av behandlings-nivå.
Behandling startar som hovedregel med poliklinisk
behandling innan gitt frist, og "pasientutsatt
frist/behandling" er då ikkje ein relevant problem-stilling for
våre pasientar.
Når det viser seg å vere behov for døgnbehandling i
institusjon, vert det i tråd med nasjonal veiledar ikkje gjeve
ny frist for dette, med mindre aktuell institusjon krevjer det.
Heller ikkje her er det difor noko aktuell problemstilling at
pasientar frå vår region må vente utover gjeven frist.
Begrepet pasientutsatt frist er eit noko uklart begrep og er
ikkje beskreve i TSB veiledaren. I DIPS vert pasientutsatt
frist registrert. I Helse Fonna var det registrert 0
pasientutsatt/fristbrot for døgnbehandling TSB (rus) i 2011.

Fagdag vart arrangert mai 2013, og det
skal vert arrangert ny fagdag i mai
2014. Då vil ein ha fokus på vurderingspraksis etter gjeldande retnings- liner.
Dette gjeld såvel frist-fastsetting som
bruk av rett til utgreiing. Sjå notat som
er vedlagt.

Helse Fonna skal følgje dei retningslinjer som blir gjeve i TSP
veiledaren

Tidsfrist

Ansvar

01.09.2013 Klinikkdirektør

Handlingsplan etter intern revisjon av TSB i Helse Fonna
Føretak og institusjonar bør avklare kven som
har ansvar for pasientane i ventetida og kva
tilbod dei skal få i denne tida. Dette for å
leggje til rette for meir heilskapelege
pasientforløp, sikre at pasienten møter til
behandling og kan dra nytte av behandlinga

Foretaka og institusjonane må arbeide med
system og kultur for å sikre korrekt
registrering og rapportering

Leiinga i føretaka og institusjonane bør sikre
at alle delane av internkontroll-systemet er
kjent av dei tilsette, slik at dei kan bidra til
kvalitetsutvikling og forbetring

Behandler i poliklinikken har dette ansvaret når
pasienten er starta i behandling, og dermed sikrast ein god
og forsvarleg behandling før og etter eit evt. døgn-opphald.
Dersom det oppstår eit problem med lang ventetid for
døgnbehandling, vurderast dette fort-løpande av
pasientansvarleg behandler utifrå eit
forsvarlegheitsprinsipp.
Helse Fonna har i dag tilfredstillande rutiner og
praksis på dette området. Desse må kvalitetssikrast og
utviklast vidare i tråd med intensjonane i Plan for psykisk
helsevern.
Dette er noko som må fokuserast på kontinuerleg i alle
avdelingar i Helse Fonna.

Gjennomføre vedteken Plan for psykisk
helsevern. Ha dette temaet
kontinuerlig oppe på TSB-møta for å
sørge for best mogleg pasientforløp for
denne pasientgruppa.
Plan for psykisk helsevern TSB er
konkretisert gjennom eige notat og vil
bli behandla hausten 2014.
Poliklinikkane har ansvar for oppfølging
i ventetida. Det er fokus på dette i TSBmøta

31.12.2014 Klinikkdirektør

Korrekt registrering er fast tema på TSBmøta. Kvalitetsrådgjevar i Klinikk for
psykisk helsevern skal gå gjennom
dagens praksis og gje tilbakemelding og
opp-læring i rett registrering og
rapportering.
Kvalitetsrådgjevar melder at
registrering og rapportering er blitt
bedre

31.12.2013 Klinikkdirektør

Dette er det kontinuerleg fokus på i alle einingar i Klinikk for Følgje opp gjeldande praksis
psykisk helsevern. Bruk av Synergi og talet på avvik vert
rapportert månadleg frå seksjonsleiar til klinikkdirektør. I
personalmøter er bruk av intern-kontrollsystem eit fast
tema.

01.08.2013 Klinikkdirektør

Handlingsplan etter intern revisjon av TSB i Helse Fonna
Døgninstitusjonane bør vurdere om psykologane sin kompetanse og kapasitet nyttast
godt nok

Døgninstitusjonane bør gjere samhandlingsavtalane betre kjent blant dei tilsette som
har direkte pasientkontakt. Dei bør også
vurdere metodar for å auke bruken av IP
som samhandlingsverktøy

Vurderingseiningar og institusjonar bør
sikre at pasienten får og forstår informasjon
om rettighetsvurdering

Bruk av psykologanes kompetanse ved døgninstitusjonane
vil bli gjennomgått og rapportert

Arbeidsoppgåver for psykologar innan
TSB er gjennomgått. Psykologar innan
TSB har
behandlingsansvar for inneliggande
pasientar og utreder og set diagnose i
samarbeid med psykiater og tverrfagleg
team. Psykologen har individuelle
samtalar
t
t l
Samhandlingsavtalane for rus og psykisk helsevern er under Samhandlingsavtalane
er gjort kjent i
arbeid. Når desse er gjort gjeldande vil dei bli gjort kjent
alle einingar på personalmøte og er lett
blant alle ansatte i Klinikk for psykisk helsevern. Det vil bli tilgjengelege på foretaket sine
lagt opp til seksjonsvis gjennomgang med personalet. Når heimesider. Det er eit godt samarbeid
det gjeld å auke bruk av IP vil ein ha eit spesielt fokus på
med aktuelle kommunar som har
dette i høve pasientar med rus og psykisk liing. På
pasientar innan TSB hjå oss. IP vert
ungdomseininga vert alle pasientar tilbudt IP dersom det
påbegynt av behandler om pasienten
vert vurdert å vere behov for dette
ikkje har det før eit behandlingstilbud i
spesialisthelsetenesta. Dei fleste
pasientar har ved utskriving fått
oppretta IP som då vert følgt opp vidare
av kommunane.

01.09.2013 Klinikkdirektør

Det er viktig at pasiantane får god og forståeleg
informasjon om deira rettar og om dei vurderingar
som er gjort i saka deira.

31.12.2013 Klinikkdirektør

TSB sine vurderingseiningar har
gjennomgått sine rutiner i høve dette.
Med rettighetsbrev vert det sendt ut
standardisert informasjon til alle
pasientar. I tillegg er det laga eit
informasjonshefte ved Ungdomseininga
på Karmøy som på ein god måte
forklarer prosedyre ved innlegging med
id

31.12.2013 Klinikkdirektør

NOTAT: Internkontrollrevisjon TSB 2013
I rapporten til internkontrollrevisjonen for TSB i 2013 står det anført at Helse Stavanger,
Helse Fonna og Helse Førde bør gå gjennom sin praksis med pasient-utsatt frist. Vurdere om
ein oftare skal gi rett til utgreiing av rett til helsehjelp. I forhold til dette vil Helse Fonna gjere
merksam på følgjande:
Fristen for når det senest er forsvarlig å gi prioritert helsehjelp («nødvendig helsehjelp» blir
fastsatt etter en faglig vurdering av spesialist på grunnlag av opplysningene om pasientens
tilstand; - slik den framkommer i henvisningen og/eller ved utfyllende kartlegging.
Denne fristen er juridisk bindende og er en juridisk størrelse knyttet til pasientens rettigheter
hjemlet i lov og forskrift. Når fristen er gitt, kan den følgelig ikke utsettes hverken av
pasienten eller behandlere.
Dersom det framkommer nye opplysninger som tilsier at pasientens tilstand er mer alvorlig
enn det som framkom i det opprinnelige grunnlaget for fristfastsettelsen, kan imidlertid fristen
gjøres kortere av forsvarlighetshensyn.
Den kan imidlertid i motsatt fall aldri gjøres lengre enn opprinnelig. Det vil i så fall frarøve
pasienten en allerede innvilget juridisk rettighet.
På bakgrunn av fritt sykehusvalg kan imidlertid pasienten ønske å opprettholde søknaden om
tilbud ved en gitt institusjon til tross for at denne ikke kan innfri den individuelle fristen til
prioritert helsehjelp som er satt.
Pasienten kan ikke utsette fristen, men derimot utsette behandlingsstarten. Fristen er
fremdeles den samme, men det regnes ikke lenger som formelt fristbrudd fordi
behandlingsstart er utsatt etter pasientens eget ønske om å benytte seg av fritt sykehusvalg.
Dette kalles «pasientutsatt behandlingsstart». Forutsetning for dette er at pasienten skal ha
blitt gitt et reelt alternativ innenfor den fastsatte fristen, men valgt bort dette til fordel for
behandlingsplass ved den institusjonen henvisningen først ble sendt til.
Etter vår erfaring får pasientene reelle alternativer til behandling innen frist i de aller fleste
tilfellene, men velger selv å vente fordi disse ikke passer godt nok til egne behandlingsbehov.
Når det gjelder retten til utredning av behandlingsbehov, er dette basert på spesialistens
vurdering om henvisningen inneholder tilstrekkelig opplysninger til at pasientens tilstand kan
betraktes som avklart nok til vurderes i forhold til alvorlighetsgrad, nytteverdi og
kostnadseffektivitet. En antar at dette alternativet brukes i tilstrekkelig grad henvisningen ikke
gir tilstrekkelig informasjon eller der det kliniske bildet som henvisningen beskriver faktisk er
uklart.
I Helse Fonna har en følgende rutiner:
Henvisningen blir vurdert i en av våre tverrfaglige vurderingsenheter med tanke på (prioritert)
helsehjelp. Frist blir satt som gir en dato for seineste forsvarlige tidspunkt for å motta den

prioriterte helsehjelpen. TSB møtet hver 14. dag skal kvalitetssikre dette arbeidet. Der skal
kompliserte saker tas opp og saker der en vurderer å ikke gi rett til helsehjelp.
De fleste behandlingsforløp hos oss starter poliklinisk. Vi gir som hovedregel en frist for
behandlingsløpet. I praksis har dette ikke betydd lengre ventetid for pasienter som blir vurdert
å trenge institusjonsbehandling. Erfaringene fra TSB er mer slik at ca 40 % av de pasientene
som har fått dato for innleggelse ikke møter opp på den oppsatte datoen.

Kenneth Eikeset
Klinikkdirektør

Bernt Netland
Ruskoordinator

Rapport vedr.
HANDLINGSPLAN

Oppfølging av tverrfagleg spesialisert behandling av
rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Førde HF

IR si tilråding

AD si vurdering

Tiltak

Tidsfrist

1.6.1 SYSTEM FOR
INTERNKONTROLL OG
RAPPORTERING
«Føretaka og institusjonane
har alle internkontrollsystem
som beskriv prosedyrar knytt
til pasientbehandling, brukarmedverknad, rapportering,
avviksmeldingar, planar for
kompetanseutvikling og
organisering/ mål for
verksemda som kan leggast
til grunn for å utvikla gode
rutinar og praksis på dei
gjeldande områda.
Leiinga bør sikre at alle
delane av
internkontrollsystemet er
kjent blant sine tilsette, slik
at dei kan bidra til
kvalitetsutvikling og
forbetring av dei ulike sidene
av drifta.»

Ansvar

Kommentar;
Ikkje alle ser verdien av korrekt
registrering, eller oppfattar dette
som del av kvalitetssikringssystemet vårt. Dette må det
arbeidast vidare med, og det er
nok rett som revisjonen skriv at
dette handlar om kulturar. Meir
systematikk i opplæringa må til.
Problemet med dette er grad av
konkretisering for å kunne lage
handlingsplan.

Helse Førde har følgjande
rapportering:
•
•
•
•

Tiltak:

a)Innen 1. jan 2014

a)Fagavdelinga vil lage ein
plan for oppfølging på dei
punkta som angår Helse
Førde og utarbeide
prosedyre for vidare
kvalitetssikringsarbeid.

b)kontinuerlig

b)Bevisstheita om,
kunnskapen om og bruken
av NCMP-kodesystemet må
aukast.

Leiinga får
kvalitetssikra tal via
Controller kvar månad
Styret får kvalitetssikra
tal frå til styremøta
NPR vert køyrt av
HVIKT kvart tertial
Rusdata vert køyrt av
HVIKT kvart tertial

NPR rapportering – data blir
sendt tilbake til føretaka for
kontroll og deretter publisert i
Styringsinformasjon. Dette gjeld
både for somatikken og psykisk
helsevern/TSB.
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NCMP- kodesystemet brukes i
økende grad i hht tiltak b

Ansvaret for undervising, bruk og
oppfølging av bruken av Rusdata er
lagt til Koordineringseininga.
a)

Fag- og
utviklingsavdelinga

b)

Einingsledere og
ruskoordinator

Helse Førde kan overvake internt
på eigendefinerte kodar og ta ut
rapportar. NCMP kodar er dei
medisinske prosedyrane. Desse
vert koda av behandlarar.
Rus-data: Det er utvikla 2
kvalitetsrapportar i DIPS knytt til
Rus-data som køyrast kvar
månad. Det vil bli utarbeidd
prosedyre for vidare
kvalitetssikringsarbeid.
Det har vore knytt ein del
usikkerheit til bruken av Rusdata, rapportar henta frå Rus-data
har ikkje vore pålitelege.
Bevisstheita og kunnskapen
kring NCMP-koding kan aukast,
slik at dette kodesystemet blir
brukt optimalt
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1.6.2 RHF-ET SI OPPFØLGING av
institusjonane;
«Internrevisjonen anbefaler
at RHF-et saman med
institusjonane og/eller
KORFOR søker å jobbe fram
andre målbare indikatorar
som kan gi eit betre bilete av
den faglege kvaliteten på
tenestene. tenestene.»

Kommentar: Dette punktet
gjeld primært ideelle/private
institusjonar som RHF-et har
avtale med.
Helse Førde har to
institusjonar innan TSB. For
Post 6 Tronvik sin del, er det
allereie i gang eit arbeid med
å kartleggje pasienterfaringar
med døgnopphald.

Tiltak: i løpet av våren 2013
skal dette spørjeskjemaet
vere implementert på post 6,
Tronvik. Innan utgangen av
2013 skal det vere
implementert på Rusposten
ved NPS.

Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenesten;
«Pasienterfaringsundersøkelser
innen tverrfaglig spesialisert
rusbehandling i 2013»
Denne ble gjennomført høsten 2013
Både Tronvik og NPS-seksjon Rus
deltar i
Pasienterfaringsundersøkelser innen
tverrfaglig spesialisert
rusbehandling i 2014

Kunnskapssenteret (Nasjonal
kunnskapssenter for
helsetenestene) har utvikla eit
spørjeskjema for å måle
pasientar sine erfaringar med
døgnopphald ved institusjonar
innan tverrfagleg spesialisert
rusbehandling og vurdert
ulike innsamlingsmetodar.
Spørjeskjema er
standardiserte og er allereie i
bruk på fleire institusjonar,
det er såleis mogleg å
samanlikne kvalitet på
tenestene institusjonane
imellom.
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Einingleiar ved post 6 og
einingsleiar ved post 3 (ruspostene i
Helse Førde

1.6.4 INFORMASJON TIL
PASIENTANE
«Internrevisjonen anbefaler
at føretaka og institusjonane i
større grad enn i dag, sikrar
at pasientane faktisk får og
forstår informasjonen om
vurderinga, og på denne
måten i større grad aukar
sjansen for at pasientane får
den behandlinga han/ ho har
krav på etter lova.»

1.7.2014
Tiltak: Dette må vere tema i
samhandlingsmøter mellom
føretaket og kommunane for
å ansvarleg gjere tilvisar.
Pasientane må informerast
om korleis systema fungerer.
Det må sikrast at det blir
gitt munnleg informasjon til
pasientane, ut frå
pasientane sine individuelle
føresetnader for å ta imot
bodskapen.

Systemet må vere tydeleg på
at tilvisar har ansvar for å
sikre at pasienten tek i mot
og forstår informasjonen.

Standardbrev (og
informasjonsmateriell) må
reviderast slik at dei blir
klårare og språk og innhald
skal være tilpassa brukarar
og pårørande
(brukarmedverknad skal
ivaretakast i dette arbeidet).
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Fag- og utviklingsavdelinga

1.6.5 ANSVARSDELINGA
MELLOM
SPESIALISTHELSETENESTE
OG KOMMUNANE I TIDA
ETTER VURDERING OG FØR
BEHANDLING
«Kommunale tenesteytarar
har i intervju gitt uttrykk for
at dei synest
spesialisthelsetenesta svikter
sitt ansvar i ventetida mellom
vurdering og behandling,
eller mellom
avrusing/stabilisering og
behandling. Internrevisjonen
anbefaler føretaka og
institusjonane å vurdere
korleis ein eventuelt kan
følgje opp pasientane i
ventetida før
behandlingsstart, i
samhandling med tilvisar og
kommunar.»

Kommentar; Post 6 Tronvik
har i gang eit arbeid med å
utvikle prosedyrar for
pasientar i «førinnleggingsfasen». Spesielt er
dette viktig for pasientar som
er tilviste til døgnbehandling
frå andre føretak. Pasientar i
vårt føretak blir tilbydde
poliklinisk oppfølging i
ventetida før
institusjonsbehandling. Dei
kan vere ustabile i oppmøtet i
ein slik fase.

Tiltak: Prosedyrar for «førinnleggingsfase», både for
ventetida til poliklinisk
behandling og for
døgnbehandling (post 3 og
post 6), blir implementert
innan september 2013. Det
blir etablert dataverktøy for
innkalling av pasientar i ein
poliklinisk fase via SMS.
Helse Førde har korte
ventetider til poliklinikk,
men det skal lagast interne
målsetjingar for å redusere
den ytterlegare i 2013.
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Prosedyrer for post 6 blir
implementert i des .2013, for post 3;
uvisst
Dataverktøy for innkalling av
pasient i poliklinikk via sms;
Ikke implementert
Frist 1.7.2014

Einingsleiarar ved post 3 og 6

Einingsleiarar ved poliklinikk og
IKT

1.6.6 FRISTAR OG FRISTBROT
«Det synest og vere ein systematisk
praksis i Helse Stavanger, Helse
Fonna og Helse Førde at pasientane
blir bedne om å seie frå seg fristen for
å komme på ein institusjon han/ ho
ønskjer behandling ved, for å unngå
fristbrot. Dersom pasientane
systematisk blir bedt om og seie frå
seg fristen for å få behandling ved ein
bestemt institusjon, har ikkje frist for
nødvendig helsehjelp nokon faktisk
betyding. Ved systematisk bruk av
pasientutsett frist og manglande
rapportering av fristbrot, undergraver
ein pasientane sine retter.»
«Internrevisjonen anbefaler og at
vurderingseiningane vurderer
hyppigare bruk av rett til utgreiing.
Dette kan gje ein moglegheit til å
vurdera pasienten og hans/ hennes
behandlingsbehov grundigare før ein
sett i gang behandling.»

Kommentar: Vår noværande
praksis er i tråd med sentrale
føringar: I nokre tilfelle
samtykkjer pasienten i å stå
på venteliste på ein bestemt
institusjon. Dette fører til at
pasienten sin rett til
behandling innan fastsett frist
fell bort. For at det skal skje,
er det ein føresetnad at
pasienten er klar over at det er
ein pasientutsett frist
pasienten har samtykka til og
følgjene av samtykket. Dette
går no fram av brev til
pasienten. Pasienten sitt
samtykke til å stå på
venteliste er ikkje åleine
tilstrekkeleg til å bli registrert
som pasientutsett frist. Det er
også avhengig av ei konkret
vurdering av den enkelte
pasient, om denne praksisen
er i samsvar med krav om
medisinsk forsvarlegheit.
Pasientane blir bevisstgjort
om viktigheita av å ta kontakt
med fastlege/tilvisande
instans ved forverring av
tilstanden, slik at pasienten
får nødvendig helsehjelp
innan forsvarleg fastsett
behandlingsfrist.

Tiltak: Fristbrot blir
handterte i tråd med
rettleiaren.
Vurderingseiningane må i
tillegg vurdere hyppigare
bruk alternativet « rett til
utgreiing», slik det er
omtala i
prioriteringsrettleiaren.

6

Dette er gjennomført

TSB-vurderingseininger

1.6.7 BEHANDLING
a)«Forsking viser at val av
behandlingsmetode og lengde på
behandling har mindre å seie for
utfallet av behandlinga, enn dei tre
faktorane tilgjengelegheit, individuell
tilpassing og kontinuitet i
behandlinga»
b)«Internrevisjonen ser det som viktig
at føretaka og institusjonane
opparbeider seg meir kunnskap om
andre behandlingsalternativ, som til
dømes sjølvhjelpsgrupper»
c)«Internrevisjonen anbefaler og at
det i enda større grad leggast til rette
for samarbeid med
forskingsavdelingar/einingar, og at ein
sikrar at kunnskap om god og effektiv
behandling blir rapportert og
systematisk nytta inn i drifta.»

Kommentar:
a) I tråd med Helse Førde sin
rusplan, blir dei aller fleste
behandla innan TSB
poliklinisk ved dei fire lokale
DPS-a sine poliklinikkar. Når
det er påkravd med
institusjonsbehandling,
ønskjer vi primært å nytte dei
lokale døgninstitusjonane:
Post 6 på Tronvik og
rusposten på Eid. Dernest
nyttar vi institusjonar som
Helse Vest har avtale med.
Samla er institusjonstilbodet
Helse Vest rår over såpass
differensiert at få pasientar
vel institusjonar utanom vårt
RHF.
Poliklinisk behandling gir god
individuell tilpassing, god
tilgjengelegheit og kontinuitet
i behandlinga – dette i langt
større grad enn
institusjonsbehandling.
b) Helse Førde har hatt eit
mangeårig samarbeid med
sjølvhjelpsgruppene knytt til det
lokale «Rusettervernet». Dette er
samansett av ulike lokale
sjølvhjelpsgrupper av tidlegare
pasientar, samt grupper for
pårørande. Rusettervernet har
vekentlege samlingar på Tronvik
post 6. Helse Vest støttar
«Rusettervernet i Sogn og
Fjordane» med kr 1 mill. årleg
etter anbefaling frå Helse Førde.

Tiltak:
a)Fortsette behandlingstilnærminga som er skissert
i Helse Førde sin rusplan:
Poliklinisk behandling som
første valet, og
institusjonsbehandling
nærast mogeleg pasienten
sin heimstad, betre tilgjenge
gjennom kortare ventetid,
som til dømes å bruke «ledig
plass»- systemet som er
etablert i Helse Vest.
b) Fortsetje samarbeidet med
«Rusettervernet i Sogn og
Fjordane», og halde fram med
kurs for treningskontaktar og
arbeidet med Aktiv på Dagtid

c) Forskningsprosjektet er i ferd
med å avslutte,
Rusposten på Eid;
saman med pasientar, personell
og leiing på post 3 -Eid i
Helse Førde er Coproduksjonsmetoden under
utvikling. . Denne metoden er
basert på erfaringane frå å
bruke handlingsorientert
forskingssamarbeid som
forskingsmetode. Coproduksjonsmetoden er
forankra i ein ideologi om eit
komplementært samarbeid
mellom personar med
erfaringsbasert, fagleg, leiingsog forskarkompetanse. Eit
konstruktivt samarbeid mellom
pasientar/brukarar, personell,
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a)gjennomført
b)Treningskontaktkurs holdes
jamnlig-nytt kurs høsten 2013

b)Faglig leder i Aktiv på
dagtid/ruskoordinator

Det holdes jevnlige
treningskontaktkurs; ett pr halvår

c)Stipendiat Tone Larsen

c)utgangen av 2014

Helse Førde har etablert
Treningskontaktordninga og
Aktiv på Dagtid, begge
ordningane har fått nasjonal
merksemd i og med at dei
byggjer på bruk av fysisk
aktivitet som
behandlingsalternativ innan
rusbehandling.
c) Post 6, Tronvik v/Tone Larsen
er i ferd med å avslutte eit
doktorgradsprosjekt. Hovudmålet
med dette prosjektet, er å utvikle
ein
metode
for
brukarmedverknad som varetek
både pasientane og sosial- og
helsepersonell i utvikling av
offentlege tenester. Delmåla vil
vere å dra nytte av pasientane sin
erfaringsbaserte kompetanse og
personalets formelle faglege
kompetanse, og å skape klima for
god dialog der både pasientar og
personale får ein reell påverknad
på utforming av tenestetilbodet.
Samstundes er det viktig å
integrere pasientkunnskapen i
behandlingspraksis,
slik
at
tilbodet er i ein kontinuerleg
justeringsprosess i forhold til å
vere pasientretta og heilheitleg.
Eit delmål vil også vere å
dokumentere pasientkunnskapen,
for å styrkje ei nyansert
framstilling
av
offentlege
tenester.

leiing og forskarar er
fundamentet for utvikling,
innovasjon og samskaping av
nye tenester. Denne metoden
sikrar ikkje berre auka
brukarmedverknad i
tenesteutvikling, men legg også
til rette for dialog mellom
leiing, personell og
pasientar/brukarar om
potensialet for tenestene som
vert tilbydd. Larsen er no i gang
med ein post doc-studie der Coproduksjonsmetoden vert
utprøvd på post 3 og post 5 i
tilknyting til NAV. I denne
samanheng er Tilrettelegging
og Undervisningsteamet
(TUTeamet) blitt etablert i
Psykiatrisk klinikk, Helse
Førde. Teamet består av
personar med erfaring frå
pasient-/brukar-, personell-,
leiar-, og forskarrolla, og dei
arbeider med å
implementere Coproduksjonsmetoden i
organisasjonar som ønskjer
dette.
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Psykiatrisk divisjon

Helse Vest RHF
Postboks 303, Forus
4066 Stavanger
v/ Bård Humberset

Deres ref:

Vår ref:
2012/2088 - 41266/2014

Saksbehandler:
Randi Mobæk

Dato:
14.05.2014

Status våren 2014 på internrevisjonsrapport om TSB
Viser til brev av 9. april 2014. Vi oversender her statusrapport for oppfølging av handlingsplanen for
oppfølging av internrevisjonen for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Stavanger HF.
Helse Stavanger HF har fulgt opp intern revisjonens rapport, viser til sak i Styret for Helse Stavanger
mars- 13, forrige tilbakemelding til Helse Vest RHF i september 2013 og denne statusrapporten for
våren 2014.
Helse Vest RHF ber om at det blir gitt tilstrekkelig tilbakemelding på punktene som styret for RHF-et
protokollerte den 5.12.12. Disse punktene har grundig blitt vurdert i Helse Stavangers oppfølging av
Internrevisjonen.
Oppfølging av problemstillingene fra Helse Vest RHF:
Vurderingsarbeidet: Foretaket har vurdert det som riktig å opprettholde ordningen med flere
vurderingssenheter som har jevnlige møter for å kvalitetssikre felles praksis, og ikke gått inn for en
felles vurderingsenhet innen TSB. Det gjøres regelmessig vurderinger og tiden for oppstart i
behandling i TSB er den laveste i RHF - området.
Pasientbehandling: Pasienterfaringsundersøkelse innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i regi av
Kunnskapssenteret i TSB høsten 2013 viser en god skåre på behandlingsinstitusjonene i foretaket.
For Gauselskogen behandlingsavdeling er 78 prosent av pasientene fornøyd med avdelingen. Ingen
gir skåre 5 som er det høyeste, og 3,3 er den laveste skåren. Pasientene trekker i særdeleshet fram
at de får nok tid med sin individualbehandler som et positivt trekk, mens de var minst fornøyd med
bistand til samhandlingen med pårørende. Psykologer blir brukt både som individualbehandlere og
som utredere i våre døgntilbud. Når det gjelder videreføringsleilighetene ved Gauselskogen var
gjennomsnittsskåren 4, som tilsvarer 80 prosent tilfredshet. Her er det større variasjon i
tilbakemeldingene fra mellom 2,5 som var lite tilfredshet med gruppetilbudet til 4,5 tilfredshet med
opplevelse av respekt og tid med sin behandler.
Veksthuset Rogaland har fått en gjennomsnittskåre på 4,1 som gir 82 prosent tilfredshet. Det er
meget positivt med en svarprosent på 100. Her varierer også tilbakemeldingene fra laveste skåre på
1,6 som gjaldt tilrettelegging for privatliv (her brukes felleskapet som metode slik at terapeutisk
legges det mindre vekt på privatlivet og mer for felleskapet. Blant annet har ingen enerom).
Institusjonen fikk best skåre for å sikre pasienter innflytelse på behandlingen sin. Alle var meget
fornøyde med dette.
Postadresse:
Helse Stavanger HF
Postboks 8100
4068 Stavanger

Elektronisk adresse:
post@sus.no
www.helse-stavanger.no

Besøksadresse:

Generell informasjon:
Sentralbord: 0 51 51
Org.nr: 983 974 678

Helse Stavanger bruker resultatet i pasienterfaringsundersøkelsen i kvalitetsforbedringsarbeid og ser
det også i også i sammenheng med oppfølgingen av internrevisjonen. Det blir gjennomført en
tilsvarende ny pasienttilfredshetsundersøkelse høsten 2014.
Pasientforløp: Vurderingsenhetene er etter tilsynet bedre skolert i kriterier for bruk av pasientutsatt
frist i henhold til prioriteringsforskriften og det forekommer nesten ikke lenger.
De andre forhold blir besvart på i malen fra Helse Vest RHF som viser til aktuelle punkter i
Internrevisjonens rapport.

IR si tilråding
Kap. 1.4
Individuell plan

Kap. 1.5
Helhetlige
pasientforløp

Kap. 1.5
Tilrettelegge for
prinsippene om
tilgjengelig,
individuell tilpasning
og kontinuitet

AD si vurdering
Helse Stavanger HF støtter
at det er et
forbedringsområde å
bedre informasjonen til
pasienter om lovmessig
rett til individuell plan.

Tiltak
Foretaket har
satt i gang et
kvalitetsforbedringsprosjekt om
dette (20122015)

Innen Helse Stavanger HF
er det jevnlige
samarbeidsmøter mellom
vurderingsenhetene og en
forstått oppgavefordeling.
Uansett hvordan en
henvisning sendes, blir det
gjort en kvalifisert
vurdering fra den
vurderingsenheten med
best kompetanse i forhold
til problematikk.
Helse Stavanger HF er
enige i at involverte
aktører bør vurdere om
det i enda større grad kan
legges til rette for
pasientforløp som bygger
på disse prinsippene.
Foretakets tjenester er
forsøkt tilrettelagt for å

Opprettholder
dagens praksis

Opprettholde
dagens praksis

Tidsfrist/status
Kvalitetsforbedringsprosjekt pågår fortsatt.
Igangsatt jan. 2013/
Vurderingsenhetene i TSB
har utarbeidet
pasienttilpasset
informasjonsmateriell
som fra april 2014 er
tilgjengelig på alle
venterom til TSBpoliklinikker. Har
presentert
forbedringsprosjektet på
TSBsamhandlingsseminar.
Søkt samhandlingsmidler
for 2014 (Hdir) for
ytterligere pasientmedierte tiltak slik at
informasjonen kan
forbedres.
Pågår/
Vurderingsenhetene TSB
møtes regelmessig for å
koordinere henvisninger
slik at vurderinger gjøres
innen frist og hos riktig
vurderingsenhet

Pågår

Ansvar
Div.dir

Div.dir

Div.dir

Side 2 av 5

Kap. 1.5
Behandlingsstart

Kvalitetsforbedrings
prosjekt om
individuell plan

oppnå dette i samsvar med
modellen til KORFOR som
det blir vist til.
Helse Stavanger HF mener
det er positivt at det
trekkes fram
organisatoriske
problemstillinger som
omhandler
behandlingsforberedende
tiltak for
rettighetspasienter.

Foretaket mener at det
kan avklares bedre
hvordan pasienter kan
følges opp i ventetiden før
behandlingsoppstart,
inkludert hvordan TSB og
henviser/kommune legger
til rette for
behandlingsforberedende
tiltak. Det bør også være
relevant å undersøke mer
grundig hvordan
vurderingsenheters
tilknytning til poliklinikk
eller institusjon faktisk
bidrar til
behandlingsforberedende
tiltak.
Helse Stavanger HF mener
at mye av utfordringene
som ligger i organisatoriske
problemstillinger kan
avklares på en bedre måte
for den enkelte pasient,
dersom
henviser/kommune i flere
tilfeller utarbeider
individuell plan i forkant av
henvisningen.
Foretaket er enig i at det er
behov for grundigere
informasjon til pasienter
om hva individuell plan er,
og hvordan slikt verktøy
kan være til hjelp i
behandlingsforløpene til
den enkelte.

Helse
Stavanger HF
har forsøkt å
jobbe i
henhold til
dette i de siste
5 årene
gjennom
samhandlingsp
rosjekt med
Stavanger og
Sandnes
kommune og
Stavanger
fengsel.

Pågår/ kontinuerlig fokus
på dette i jevnlige
samarbeidsmøter og
fagseminarer med
kommunene.
Opprettholder
samhandlingstiltak som
ivaretar dette,
eksempelvis K46, bidrag
til skolering av ansatte
ved Rusmestringsenheten
i Stavanger fengsel.
Både TSB
døgninstitusjonene
(Gauselskogen og
Veksthuset Rogaland) og
poliklinikker er proaktive
ifht samarbeid om
behandlingsstart overfor
henvisende instanser.

Div.dir

Helse
Stavanger HF
har startet opp
et
kvalitetsprosje
kt om
Individuell
plan, som skal
sikre at alle
pasienter har
individuell
plan.

Igangsatt høsten 2012/
Prosjektgruppe
m/brukerrepresentasjon
etablert. Målinger
gjennomført jan. 2012 og
jan. 2013.
Det er utarbeidet rutiner
for vurderingsenhetene
som skal sikre at
henvisende instans
vurderer behov for IP i
forkant eller i forbindelse
med henvisning.

Div.dir

Igangsatt jan. 2013/
Vurderingsenhetene i TSB
har utarbeidet
pasienttilpasset
informasjonsmateriell
som fra april 2014 er
tilgjengelig på alle
venterom til TSBSide 3 av 5

poliklinikker. Har
presentert
forbedringsprosjektet på
TSBsamhandlingsseminar.
Søkt samhandlingsmidler
for 2014 (hdir) for
ytterligere
pasientmedierte tiltak slik
at informasjonen kan
forbedres.
Kap. 1.5
Selvhjelpsgrupper

Kap. 1.5
Ha god
tverrfaglighet

Kap. 1.6
Innføre en ekstra
kvalitetsindikator

Positivt at internrevisjonen
trekker fram tilbudet om
selvhjelpsgrupper som noe
kan følges opp som
utskrivelsesforberedende
tiltak. Foretaket erfarer
også at slik deltakelse kan
fungere meget bra for
mange pasienter som er i
institusjonsbehandling.
Når det gjelder
psykologkompetansen i
døgninstitusjonene tror
Helse Stavanger HF at
denne i større grad kan
utnyttes til å
kartlegge/utrede
pasienters kognitive
fungering. Dette vil igjen
bidra til en bedre
tilpasning for
behandlingen for den
enkelte pasient.

Helse Stavanger HF ønsker
å starte opp et
pilotprosjekt som handler
om å innføre en
kvalitetsindikator som skal
rapportere andel avbrutt
behandling for brukere
under 23 år.
En slik kvalitetsindikator
kan bidra til å rette fokus
på tilgjengelighet og
fleksibilitet i
behandlingstilbudet. Et
overordnet formål knyttet
til et slikt prosjekt vil være
å redusere brudd i

Veksthuset i
Rogaland
legger
systematisk til
rette for at
pasienter kan
bruke
selvhjelpsgrup
per i distriktet.
Psykologer
inngår i alle
deler av våre
behandlingstilbud.
Foretaket
trenger
fortsatt en
styrking av
antall leger
innen TSB, for
å være
komplette på
vår tverrfaglige
sammensetnin
g.

Pågår kontinuerlig

Div.dir

Adm.dir
Oppstart jan. 2013/
Behovet for økt
legedekning i TSB er
dokumentert av Div.dir.
Helse Stavanger har ved
utstrakt samarbeid med
KORFOR økt sitt fokus
internt i TSB på å formidle
hvor vesentlig det er å
kartlegge kognitiv
fungering på pasienter i
TSB.
Dette prosjektet er ikke
startet opp. Imidlertid har
man stadig fokus på å
sikre gode
behandlingsforløp, slik at
man unngår brudd i
behandling for
målgruppen.

Div.dir
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Kap. 1.6
Gjennomgå praksis i
vurderingsenhetene

Kap 1.6
Behandlingslinje/
serviceerklæring

behandlingen for den
yngste målgruppen i TSB.
Helse Stavanger HF har
siden høst – 2012 sikret
oppfølging og utarbeiding
av gode rutiner for
vurderingsenhetenes
praksis i forhold til rett til
utredning.

Helse Stavanger

Pågår/
Vurderingsenhetene har i
samarbeidsmøter våren
2013 konkludert med at
det i større grad skal gis
rett til utredning når
pasienters tilstand ved
henvisning blir vurdert
som uavklart. Denne
praksisen er videreført i
2014.
Revidert serviceerklæring
for Rus og psykiske
lidelser er ferdigstilt 2012
(2.utgave)

Div.dir

Div. dir

Etablert arbeidsgrupper
for å utarbeide
standardisert
behandlingsforløp for
arbeid med gravide med
rusavhengighet og arbeid
med pasienter i
legemiddelassistert
rehabilitering. Arbeidet
blir ferdigstilt september
2014.

Med vennlig hilsen
Inger Kari Nerheim
divisjonsdirektør
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