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Problemstilling, bakgrunn og organisatorisk forankring  
 
Bakgrunn for prosjektet er behovet for et nært og strukturert samarbeid med fastlegene i Bjørgvin 
DPS sitt opptaksområde for å ivareta et sammenhengende behandlingsforløp. Prosjektet vil 
omfatte samarbeidsstruktur og samarbeidsforhold, herunder tellende undervisningsprogram og 
informasjonsmateriale til fastlegene.  
Prosjektet forankres i Oppdragsdokumentet 2011, i HOD sin veileder IS 1388 Psykisk helsevern 
for voksne, Distriktspsykiatriske sentre og i St.meld. nr. 47 om Samhandlingsreformen. 

 
(Oppdragsdokumentet 2011) 
”Bjørgvin DPS skal realisera perspektiva i Samhandlingsreforma gjennom deltaking i 
samarbeidsorgan og samarbeidsprosjekt samt utvikling av lokale tiltak, som alle bidreg til å 
styrka tilrettelegginga av eit heilskapleg behandlingstilbodet innan psykisk helse. 
Tiltak for oppfølging: Halda fram arbeidet med å utvikle akuttfunksjonen. Samarbeid med 
fastlegar og utvikling av ambulante tenester skal ha særleg merksemd” 
 
(DPS veileder) 
”God samhandling kjennetegnes av gjensidig informasjons og kompetanseutveksling, at de 
ulike instansene til enhver tid vet hva som er deres oppgaver og ansvar og at en har gjensidig 
respekt for hverandres kompetanse og oppgaver. Manglende samhandling og manglende 
kunnskap om hverandres tilbud kan føre til at brukere og pårørende blir overlatt til seg selv 
når behovet for hjelp er størst, eller at de ikke får tilgang til nødvendig informasjon. 
Resultatet kan bli unødig lidelse og forverring av situasjonen. Samhandling og samarbeid 
mellom involverte instanser vil være avgjørende foren kvalitativ god og sammenhengende 
tjeneste.”  
 
(St m 47) 
”Vi har i liten grad systemer som understøtter pasientens behov for helhet i pasientforløpet. 
Derimot har vi mange systemer som er rettet inn mot deltjenestene. Ansvar og oppgaver er 
fordelt på to forvaltningsnivå, kommunene forvalter primærhelsetjenesten og 
omsorgstjenestene, og stat/helseforetak forvalter spesialisthelsetjenesten. I tillegg er det 
mange organisatoriske oppsplittinger både innad i kommunen og innad i helseforetakene. Vi 
har rettighets-, finansierings-, beslutnings-, brukermedvirknings- og 
prioriteringsbestemmelser rettet inn mot henholdsvis spesialisthelsetjenester og kommunale 
tjenester, men vi har i liten grad systemer som er rettet inn mot pasientens samlede behov. De 
ulike aktørene har i liten grad ansvar for å legge til rette for en god veksling med andre 
aktører. Alle måles og belønnes på det de gjør innenfor egen «søyle» – og ikke på det de gjør 
på tvers.”  

 
Bjørgvin DPS ble i 2009 etablert som lokalsykehus og har gradvis endret pasientinntaket. 
Tidligere kom de fleste pasienthenvisninger fra sykehuset. Nå kommer ca 70 % av alle 
henvisninger direkte fra 1 linje. Henvendelsene omhandler behov for akutthjelp, elektiv 
behandling, råd og veiledning. Dette har aktualisert behovet for et strukturert samarbeid med 
fastlegene.   
  
Organisatoriske forankring for prosjektet er Psykiatrisk divisjon med direktør Hans Olav 
Instefjord og ledergruppen i Bjørgvin DPS som består av avdelingssjefene Tone Tveit, Synnøve 
Iden, Sadique Hasan og Sissel Horten samt ass avdelingssjef Oddhild Lien og Fredrik Hiis Bergh. 
Prosjektet vil organiseres med prosjektgruppe og prosjektleder, styrings og referansegruppe. 
Se vedlegg 4 



Målsetting 
 
Effektmål:  
Kvalitetssikre pasientflyt mellom DPS og fastlege med bakgrunn i krav til spesialisthelsetjenesten 
og føringer i samhandlingsreform.  
Resultatmål:  
• Tellende undervisningsprogram og informasjonsmateriell for fastlegene  
• Fast møtestruktur  
• Forankring av rutiner i vedtatt samarbeidsavtale. 
 
Interessentanalyse 
 
Pasienter i opptaksområdet er prosjektets viktigste interessenter og målet er å kvalitetssikre 
behandlingstilbudet.  
 
Fastlegene prosjektet omhandler er sentrale aktører. Dette gjelder fastlegene i bydelene Åsane og 
Arna i Bergen samt kommune Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy 
og Radøy. Til sammen omhandler dette 72 fastleger fordelt på 22 adresser. Se vedlagt liste 
Fastlegen er vanligvis første kontakt når sykdom inntreffer og det er viktig at pasienten ved 
behov raskt kan komme til spesialisthelsetjenesten. Også at pasienten får sikret god oppfølging 
etter behandling. I veileder for distriktspsykiatriske sentre presiseres følgende: 

”De som arbeider med psykisk helsearbeid i kommunen er DPS-ets viktigste 
samarbeidspartnere. Fastlegen har her en sentral rolle.  De fleste pasienter ved DPS er 
henvist fra fastlegen, og vil bli fulgt opp av denne etter avsluttet spesialistbehandling.  Mange 
pasienter vil også ha kontakt med sin fastlege mens de mottar behandling fra 
spesialisthelsetjenesten. Det er derfor viktig å etablere kontakt med fastlege og andre aktuelle 
tjenesteytere i kommunen både ved behandlingsstart, under behandlingen og ved avslutning.” 

 
Videre står det i HOD sin veileder IS 1332 Psykisk helsearbeid i kommunene: 

”Fastlegens medisinske arbeid er en viktig del av det samlede psykiske helsearbeidet i 
kommunen, De aller fleste som har psykiske lidelser og trenger medisinsk utredning og 
behandling, kommer først til fastlegen. Bare et fåtall henvises til spesialisthelsetjenesten, og 
de fleste pasienter med lettere og moderate psykiske lidelser blir behandlet og fulgt opp av 
fastlegene. Fastlegene har også medisinsk oppfølgingsansvar for de fleste pasienter med 
alvorlige psykiske lidelser. Fastlegereformen har som mål å bidra til kontinuitet i lege-
/pasientforholdet og bedre tilgjengeligheten til allmennlegetjenester for mennesker med 
sammensatte og kroniske problemstillinger som eksempelvis de psykisk syke. En viktig 
utfordring for fastlegene er at det settes av nok tid til arbeid med alvorlig psykisk syke. Dette 
betyr blant annet å kunne være fleksibel i å tilby hjelp når brukeren ber om det. Støtte til 
pårørende vil være en del av legens oppgave i denne sammenhengen.  

 
Leger og psykologer i Bjørgvin DPS er også viktige interessenter. De har behov for et fast 
samarbeid for å sikre pasientene god oppfølging i tråd med vedtatte rutiner for samhandling 
mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten innenfor Helse Bergens opptaksområde innen 
psykisk helsevern.  
 
Kommuneoverlegene er interessenter og viktig for å nå og engasjere fastlegene.  
Det samme gjelder praksiskonsulent som har ansvar for å forbedre kommunikasjon og rutiner 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunenes helse- og sosialtjenester.  
 



Fagdirektør i Psykiatrisk divisjon vil være en viktig interessent ettersom en vesentlig del av 
prosjektet omfatter et undervisnningsprogram.. Han vil kunne gi innspill til programmets innhold 
og struktur samt være en viktig foreleser.  
 
Fagforeningene kan spille en rolle i forbindelse med endrede oppgaver og arbeidstid og jeg 
velger å definere dem som interessenter.   
Se vedlegg 1 - Interessentanalyse 
 
Risikoanalyse  
For å sikre prosjektet har jeg foretatt en risikoanalyse. Analysen er gjort på følgende 5 områder 
som er kritiske for resultatet: Prosjektleder, informasjon og 1. samarbeidsmøte, fastlegene, 
undervisningsprogrammet og spesialistene ved Bjørgvin DPS 
Se vedlegg 2 - Risikoanalyse 

 
Kommunikasjonsplan 
Budskapet i prosjektet er at Bjørgvin DPS skal etablere et fast samarbeidsfora med fastlegene i 
opptaksområdet for å sikre gode tjenester og pasientforløp forankret gjeldende samarbeidsavtale.  
Målgruppen for denne kommunikasjonen er fastlegene i opptaksområdet, kommuneoverlegene, 
psykiatritjenesten i kommunen, praksiskonsulent, ledere og spesialistene i Bjørgvin DPS, 
fagforeninger og vernetjenesten og divisjonsdirektør. 
Se vedlegg 3 - kommunikasjonsplan 

Fremdriftsplan med milepæler 
Prosjektstart er satt til 1. mai med mål om implementering innen 1.jan 2012  
Se vedlegg 5 - Fremdriftsplan 

Budsjett  
Kostnadene vil omfatte ev tillegg til prosjektleder, trykking av informasjonsmateriale og ev 
innleie av forelesere til undrevisningsprogram. I all hovedsak utføres prosjektet av fast ansatt 
personale. Prosjektet vil ikke ha større kostnad enn at det inngår i budsjettrammene for 2011. 

Konklusjoner og anbefalinger  
En sømløs behandlingskjede for pasientene gir sikkerhet og kvalitet. Prosjektet bidrar i høy grad 
til dette. Prosjektet er konkret og forholdsvis enkelt å gjennomføre. Men det vil være tidkrevende 
da det er mange fastleger som skal involveres på et heller stort opptaksområde.   
Organisering er derfor et nøkkelspørsmål. Prosjektleder må involvere alle avdelingene - spesielt 
gjelder det fordeling av samarbeidsmøtene.  Ettersom det er et stort antall fastleger fordelt på 
mange steder er det av betydning at dette arbeidet forankres i en fast struktur og inngår som en av 
hovedoppgavene til senteret. Oppgaven må gis prioritet slik at den ikke forseres pga stort 
arbeidspress i avdelingene. Om prosjektet lykkes, vil det ha stor overføringsverdi for andre 
tilsvarende klinikker i Psykiatrisk divisjon. 
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Sørås, Irene (2007): Organisasjonsutvikling i sykehus. Universitetsforlaget.  
Aarre, Trond F (2010) Manifest for psykisk helsevern. Universitetsforlaget 

 



Vedlegg 1   Interessentanalyse 

 
 
Interessenter Interessenten

s 
holdning 
1-10 
1- negativ 
10- positiv 

Interessentens  
påverknadskraft 
1-10 
1- liten 
påverknad 
10- stor 
påverknad 

 
 
Konklusjon/tiltak 

Fastlegene 2 10 Fastlegene er travle og har 
liten tid og engasjement til 
virksomhet utover direkte 
pas kontakt. Om fastlegene 
ikke finner dette nyttig vil 
ikke prosjektet lykkes  

Spesialistene i DPS 7 8 Et ønsket prosjekt fra 
spesialistene og viktig for å 
få dette til.  

Kommuneoverlegene 6 3 Vil trolig ha en positiv 
holdning overfor fastlegene, 
men mindre rolle i påvirkning  

Praksiskonsulent 6 6 Vil være en viktig medspiller 
for å oppnå dette og ha en 
del påvirkningskraft    

Fagdirektør 5 8 Det er avbetydning at han er 
medspiller i forhold til 
program 

Fagforening lege/psykolog 4 2 Vil ikke ha spes stor 
innflytelse på prosjektet, 
men må orienteres og ha 
mulighet til å uttale seg 
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Vedlegg 2   Risikoanalyse  
Risikodiagram:  
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Risiko   Beskrivelse  Tiltak 

1 
Prosjektleder 
 

Liten risiko ettersom det er 
aktuell kandidat som ønsker å ha 
oppgaven og kjenner feltet godt   

Sikre at personen vi ønsker tar oppdraget 
og at han får oppfølging fra ledergruppen 

2 
Informasjon og 1. 
samarbeidsmøte 
 

Høy risiko da det første møte 
setter standard og ha stor bet. 
For det videre samarbeid.    

Det må legges ned et grundig arbeid i å 
sikre oppmøte, rette personer fra BDPS må 
møte og ha planlagt godt i forkant. 
Informasjon må være laget i samarbeid 
med kom avd og sendt ut på forhånd. 

3  
Fastlegene 
 

Høy risiko dersom fastlegene 
ikke finner dette tjenelig eller 
forstår betydningen. 

Forundersøkelser 
Sikre informasjon og forhåndspåmelding 

4 
Undervisningsprogram‐
met 

Høy risiko da programmet må 
være interessant og oppleves 
nyttig  

Sikre innhold og form 
Sjekke ut behov 
Kvalitet på innledere  

5 
Spesialistene i Bjørgvin 
DPS 

Liten risiko da dette er et svært 
ønskelig prosjekt og viktig for 
spes at kommer i gang. Mange 
dyktige spesialister som kan 
bidra i dette. 
 

Sikre god dialog og informasjon om plan i 
god tid.   

 
 
 

Vedlegg 3 Kommunikasjonsplan  
 
 

Målgruppe  Når Kanaler Ansvarlig 
Alle fastlegene 01.09  Informasjonsbrosjyre 

Brev /e-post, Telefon.  
Intranettside  

Avd sjefer 

Kommuneoverlegene 01.09 Informasjonsbrosjyre 
Brev /e-post 
Telefon, Intranettside 

Avd sjefer  

Psykiatritjenesten i kom 
 

01.09       DPS råd  Klinikkdir 

Praksiskonsulent 
 

01.06 Brev med info og innkalling 
til møte.  
 

Avd sjefer 

Ledere og spesialistene i 
Bjørgvin DPS 
 

15.05 I linje  
Intranett – min side. 
Strategimøte 
 

Avd sjefer og 
Ass avd sjefer 

Fagforeninger og 
vernetjenesten 

15.05 I fast samarbeidsmøte  Klinikkdir 

Leder i Psykiatrisk 
divisjon 

01.05 Info på div møte mai mnd Klinikkdir 



Vedlegg 4 ‐ Prosjektorganisering 
 
Prosjekteier er klinikkdirektør Gro Fanebust  
Prosjekteier skal ha et forpliktende engasjement i forhold til å være pådriver og til å følge opp 
framdrift i prosjektet.  
 
Styringsgruppen består av  
Divisjonsdirektør, Klinikkdirektør Bjørgvin DPS, Fagdirektør, PKO og brukerrepresentant    
Styringsgruppen har ansvar for:  

• godkjenning av prosjektdirektiv og framdriftsplan  
• innspill og tilbakemeldinger på delresultat i prosjektet  
• godkjenning av prosjektresultat ved hver milepæl  
• å behandle og godkjenne endringer i prosjektomfang  
• å sørge for personellressurser og økonomiske ressurser til prosjektet  

 
Prosjektgruppe består av Ledergruppen Bjørgvin DPS og prosjektleder. Prosjektleder har ansvar 
for å gjennomføre prosjektet i samsvar med godkjent prosjektdirektiv. Prosjektleder rapporterer 
status og framdrift til styringsgruppen.  
 
Referansegruppe  
DPS råd 
 

Vedlegg 5 Framdriftsplan  
 
Innen 1. mai 2011 
     Godkjenning av prosjektbeskrivelse 
     Prosjektleder er på plass 
  Møte med PKO Harald Hauge for gjennomgang, innspill og korrigering av prosjektet  

Innen 15. mai 2011 
Møte med informasjonsavdelingen om informasjonsmateriell 
Forslag til brosjyre foreligger 

Innen 15. juni 2011 
Plan for tellende undervisningsprogram til fastlegene foreligger 
Avtalt møter med fastlegene med oppstart sept 2011. Innhold i møtene skal være:  

• Gjennomgå brosjyre 
• Dialog om møtestruktur  
• Rutiner for kontakt, søknader og epikriser 
• Presentere undervisningsprogram, få innspill 

Innen 1.sep 2011 
Brosjyre og undervisningsprogram godkjent i ledergruppe, PKO og Fagdirektør 

Innen 1. des 2011 
Møter med fastlegene er gjennomført og fast møtestruktur er fastsatt 

Innen 1. jan 2012 
  1. tellende undervisning er gjennomført   
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