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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Alle offentlige tjenester innen psykisk helsevern i Sør-Trøndelag er samlet under St Olavs 
Hospital Divisjon psykisk helsevern (heretter kalt St Olav PH). Divisjonen er oppdelt i ulike 
avdelinger som alle driver både klinisk virksomhet, undervisning og forskning (vedl 1). 
En av pasientgruppene St Olav PH skal ha et spesialisert tilbud for, er unge nysyke 
psykosepasienter. Kroniske psykoselidelser som schizofreni debuterer typisk i ung voksenalder 
og optimal utredning og videre behandling i flere år er nødvendig for å gi disse menneskene god 
prognose. For denne gruppa vil optimalt tilbud ofte skille mellom enten et liv med jobb, nettverk, 
familie mm eller et liv i uførhet og gjerne med ensomhet og rus. Sykdommen rammer ca 1% av 
befolkninga og for å fange opp alle man må også utrede en del flere. Når diagnosen er satt, er det 
anbefalt at pasientene skal ha spesialistoppfølging i minimum 5 år (vedl 2 og 3).  Til tross for 
relativt lav prevalens er dette en ressurskrevende gruppe pasienter som tar opp mer enn 50% av 
ressursene i psykisk helsevern (vedl 4). Det er derfor hensiktsmessig å optimalisere forløpet slik 
at ressursene utnyttes best mulig.  
Nasjonalt har tidlig oppdagelse av psykose vært et satsningsområde. Det er nå utarbeidet en ny 
nasjonal veileder for dette, endelig versjon utkom juni 2013 (vedl 2). Andre universitetssykehus 
har i stor grad laget pasientforløp for denne gruppa (vedl 5 og 6). St Olavs PH har laget et slikt 
forløp for pasienter under 18 år (BUP).  For pasienter over 18 år (de fleste av disse pasientene) 
foreligger det imidlertid ikke noe standardisert forløp i St Olav PH. Dette berører også 
overgangen fra BUP til voksen.  
På denne bakgrunn har Divisjonsdirektøren bedt om at det utformes et prosjekt med tanke på et 
enhetlig pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs PH (vedl 7).   

Problemstilling og målsetting, herunder resultatmål og effektmål 
Effektmål:  
St. Olavs hospital HF har etablert et enhetlig, sammenhengende og forutsigbart tilbud / 
pasientforløp for nysyke psykosepasienter. 
Resultatmål: 
 1)Kartlegging av hvor denne pasientgruppa får hjelp i dag. Herunder hvor mange pasienter 
i denne kategorien hver av enhetene i systemet vårt har i utredning og behandling og hvilke 
fagpersoner / stillinger som arbeider med dette. (Jfr vedl 8).  
2) Utkast til pasientforløp utarbeidet av representativ prosjektgruppe vedtas 
3) Implementering av pasientforløp slik at det er kjent og følges.  Evt nødvendige 
organisatoriske endringer gjøres.   
 
Ledelsesutfordringer 
Det vil være utfordringer forbundet med at pasientforløpet vil involvere tilbud som i dag er 
organisert på flere ulike enheter i organisasjonen. Brukerinteresser så vel som faglige interesser 
og arbeidstakerinteresser til fagfolk fra ulike profesjoner og ulike deler av organisasjonen, 
berøres og må tas hensyn til.  

Analyse og argumentasjon  
Det er viktig for pasienter, pårørende og samfunnet for øvrig at unge mennesker med spørsmål 
om psykoselidelse raskt får optimal utredning og oppfølging. Nasjonale retningslinjer tilsier at 
tilbudet skal gis på spesialistnivå. Dette er bl.a. hensiktsmessig ut fra at prevalensen er relativt lav 
slik at ikke mange får mengdeerfaring og at tilbudet må være bredt tverrfaglig og avansert. 
Samtidig har det svært store konsekvenser for pasientene (og samfunnet) om pasientene ikke får 
optimalt tilbud. Samhandlingsreformen så vel som fastlegereformen flytter mer av ansvaret for 



pasienter generelt ut til fastlegen og førstelinjen for øvrig, men sier samtidig at noen spesialiserte 
funksjoner skal helseforetakene ta seg av. Det er omforent enighet i fagmiljøet om at utredning og 
oppfølging av nysyke psykosepasienter er et slikt spesialisert tilbud. Det synes således å være 
spesialisthelsetjenesten sitt ansvar å sørge for dette tilbudet og det er da rimelig å forvente at det 
må være klart hvor tilbudet finnes. 
Psykosepasientene er en gruppe mennesker med betydelige somatiske utfordringer med 20 år 
redusert forventet levealder i forhold til befolkninga ellers og her er fastlegen viktig. Det dreier 
seg videre om tilbud som skal gis til mennesker i fasen for etablering i voksenlivet, med studier, 
jobb, store utfordringer og endringer i sosialt liv (f eks flytte hjemmefra mm). Pasienten skal i 
liten grad være innlagt i institusjon, men ha et spesialisert tilbud samtidig som de etablerer og 
lever livet sitt i samfunnet (og evt trenger hjelp til det). På denne bakgrunn må kommunikasjon 
med fastlege, kommune, NAV, evt skole og andre aktører utenfor spesialisthelsetjenesten være 
god. For å sikre dette for alle pasientene må tilbudet og ansvaret i spesialisthelsetjenesten være 
tydelig avklart.  
Pr i dag er situasjonen i St Olavs PH at vi ikke har noen avtalt, oversiktlig plan for hvor og 
hvordan unge nysyke psykosepasienter skal henvises og følges. Psykoseseksjonen på Østmarka 
har bl.a. en post med 16 senger for utredning av unge nysyke med spørsmål om psykose (SP3) og 
et poliklinisk team som jobber spesielt med slik utredning (ofte omtalt som "psykoseteamet"). 
Pasienttallet (og dermed erfaringsgrunnlagt) for nevnte spesialpost viser at det i 2012 ble satt 
diagnose i kapittel F20 - 29 ("psykosekapittelet") på 33 av de 75 innlagte pasientene (vedlegg 
10). Det polikliniske teamet hadde 56 nye henvisninger vedr psykoseutredning i 2012. Alle disse 
utredningene gjøres av psykolog- og/eller legespesialist (i samarbeid med psykolog / lege i 
spesialisering så vel som andre faggrupper) og med stadige drøftinger i team med bl.a. andre 
spesialister. Enheten har kort ventetid og hadde i 2012 ingen fristbrudd. Kapasiteten vurderes 
tilstrekkelig. Vi tror imidlertid at det også gjennomføres utredning av disse pasientene på de 3 
DPS'ene sine poliklinikker og døgn-enheter samt på Brøset (Fengslespoliklinikk, RSA og 
Habiliteringstjenesten). Vi vet imidlertid ikke noe om hvor mange som utredes disse stedene eller 
hvem som gjør det. At det er forskjeller har vi fått en indikasjon på gjennom å se på antall 
viderehenvisninger til "psykoseteamet" der det ene av 2 DPS med ikke veldig forskjellig 
opptaksområde henviste 20 ganger så mange til "psykoseteamet" i 2012 som det andre DPS'et 
(vedlegg 11).  Vi vet heller ikke hvilke faggrupper som gjennomfører utredningen disse andre 
stedene. I Sør-Trøndelag er situasjonen fortsatt slik at rus er organisert i et eget helseforetak og 
fra nyttår 2012 som egen klinikk i st Olav. Noen nysyke psykosepasienter er kanskje der selv om 
de gjerne henvises til st Olav PH for utredning. Disse har vi ikke full oversikt over.  
 
Etter diagnostisering skal denne pasientgruppa ha spesialistoppfølging i minimum 5 år 
(psykoedukasjon, psykoterapi evt, medisiner med potensielt store bivirkninger mm jfr vedl 2). 
Også hvor dette skal gjøres er høyst uklart i St Olav PH. Vi vet at noen følges poliklinisk fra 
Østmarka og noen henvises fra Østmarka til DPS for oppfølging. De som er utredet på DPS blir 
kanskje der. Det finnes en prosedyre for hvordan BUP skal henvise de som er utredet der når de 
blir 18 år, men grensene blir uklare når det er så uklart hvem som har ansvaret i 
voksenpsykiatrien. Det er også mulig at noen ikke har spesialistoppfølging i hht retningslinjene. 
Dette bildet, totalt sett, vet vi skaper usikkerhet for den enkelte pasient etter utredning med 
ventetid på viderehenvisninger mm (som fortsatt praktiseres mellom DPS og sykehus i St Olavs 
PH) og mulig medfører det også at en del ikke får optimal oppfølging.  
 
Slik situasjonen er pr i dag kan vi ikke informere fastleger, pasienter, pårørende, kommunen etc 
om hvor de skal henvise og hvor pasienten kommer til å få utredning og videre oppfølging ved 
spørsmål om psykose hos unge. Videre vet vi ofte ikke hvor de ferdig diagnostiserte skal følges. 



Resultatet av dette kan bli mye vilkårlig utreding og oppfølging, hvor noen får veldig godt tilbud 
og andre kanskje ikke tilfredsstillende tilbud.  
Et annet resultat av dette er at ressursene i St Olav PH kanskje ikke utnyttes optimalt dersom 
mange enheter og behandlere må sette seg inn i problemstillinger de svært sjelden ser i stedet for 
at bare noen spisser sin kompetanse på det.  
Endelig vil det være lettere å organisere undervisning av helsepersonell om så vel som forskning 
på denne pasientgruppa hvis det er oversiktlig hvor man finner pasientene. Også dette er 
oppgaver universitetssykehuset St Olavs Hospital PH har. 
Det er altså mange argumenter for å gjøre noe med situasjonen.   

Metode og Fremdriftsplan med milepæler 
Forberedelse: Nedsette arbeidsgruppe 
Fase 1 Kartlegge hvor mange pasienter det dreier seg om i aktuelle aldersgruppe. Hvor mange 
har og får diagnosen, hvilken utredning får de og hvor gjøres denne. Det må samtidig kartlegges 
hvilket oppfølgingstilbud pasientene får når diagnose er satt og hvor dette gis. (Utkast i vedl 8).  
Fase 2 På bakgrunn av kartlegging i fase 1 sammen med behandlingsveileder mm i arbeidsgruppe 
(forslag i vedl 9) utforme et forslag til gjeldende samlet forløp som kan implementeres.  
 
Jfr vedl 12 Kommunikasjonsplan og vedl 13 Fremdriftsplan og Milepæler er prosjektet planlagt 
gjennomført over en 12 mnd periode fra oppstart - fortrinnsvis fra mai 2013.  

Budsjett - nøkkeltall           

Prosjektet forventes å kunne gjennomføres innenfor St Olav PH sin ordinære drift over ca 12 mnd 
periode fra start. Detaljer i vedlegg 14. 

Risikoanalyse  
Det er gjort Interessentanalyse (vedl 15) og Risikoanalyse (vedl 16 og 17). Det er ikke identifisert 
veldig utfordrende risiko. Det kan likevel fokuseres ekstra på to områder. Det ene er oppslutning 
om prosjektet i organisasjonen. Sentrale aktører må være enig i at prosjektet skal gjennomføres, 
hvis ikke vil ikke et forløp bli implementert og da har arbeidet ingen hensikt. 
Det andre feltet er hensyn til pasienters personvern idet man må gå inn på enkeltpasienter i 
kartleggingsfasen. Dette må ivaretas ved avklaring med pasientvernombudet og vanlig aktsomhet 
i arbeidet.  
For ansatte, pasienter eller samfunnet vurderes det ikke å være risiko.   
 
Konklusjoner og anbefalinger  
Det tilrådes at man setter i gang prosjektet i hht planen over og beskrevet i vedlegg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vedlegg:  
1 Organisasjonskart St Olavs Hospital Divisjon psykisk helsevern (St Olav PH) og Østmarka 
2 Psykoseveileder utkommet juni 2013 
3 NICE guidelines for psykoseutredning 
4 Ppt-pres ressursbruk på psykosepasienter 
5 Prosedyre utredning og oppfølging nysyke psykosepasienter Helse Sør-Øst 
6 Pasientforløp psykosepasienter Stavanger 
7 Forankring 
8 Prosedyre kartlegging av status pr i dag 
9 Forslag til arbeidsgruppe og styringsgruppe i prosjektet 
10 Utskrivelser fra spesialpost 3 
11 Henviste til psykoseteamet / illustrasjon varierende praksis 
12 Kommunikasjonsplan 
13 Fremdriftsplan og Milepæler 
14 Budsjett 
15 Interessentanalyse (se diagram 4 og 2) 
16 Risikoanalyse 
17 Risikoanalyse digram 
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