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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF har innført ”Den danske kvalitetsmodell” 
(DDKM) som et ledd i kvalitetssikringen av klinikkens tjenestetilbud. DDKM spesifiserer 
standarder som institusjonen må oppfylle på organisatorisk nivå, generelle standarder for 
pasientforløp og spesielle sykdomsspesifikke standarder. Generelt krever hver standard at det 
foreligger styrende dokumentasjon (EK), at den styrende dokumentasjon er kjent og følges, et 
system for kvalitetsovervåking og et system for kvalitetsforbedring. Innføringen skal lede frem 
mot en akkreditering etter ekstern revisjon.  
 
DDKM omfatter kvalitetskrav rettet mot samtlige nivåer av institusjonen. Hovedhensikten med 
innføringen av en kvalitetsmodell er likevel at den enkelte pasient får et optimalt pasientforløp. 
Pasientforløpet skal på den ene siden gjenspeile evidensbasert kunnskap relatert til pasientens 
diagnose(r) mens det på den andre siden skal være individuelt tilpasset. Den individuelle 
tilpasning innebærer at det må tas hensyn til flere sider ved pasientens situasjon, herunder 
eksempelvis psykososiale faktorer, individuelle ressurser, tidligere behandlingserfaring osv. For 
personer som har behov for innleggelse i en psykiatrisk sykehusavdeling vil det ofte være en 
rekke slike faktorer som det må tas hensyn til. Pasientforløp i en sykehusavdeling inneholder 
alltid tiltak fra flere yrkesgrupper. Hovedutfordringen ligger i å integrere, samordne og 
koordinere tiltak fra ulike yrkesgrupper i en helhetlig individuell behandlingsplan som resulterer i 
et optimalt pasientforløp. 
 
I DDKM spesifiseres en standard om utarbeidelse av tverrfaglig behandlingsplan. Denne 
standarden er valgt ut som gjenstand for fokus i dette prosjektet da behandlingsplanen skal 
gjenspeile store deler av de pasientrettede tiltak som for øvrig spesifiseres innenfor DDKM. 
Planen skal skissere relevante problemstillinger, tentativ diagnose, utredningstiltak, 
behandlingsmål og tiltak og har et fokus så vel på behandling som på rehabilitering. Den 
tverrfaglige behandlingsplan kan med det sees på som det viktigste mål ved DDKM på 
pasientnivå idet innholdet fra flere standarder her syntetiseres.  

Problemstilling 
Hensikten med dette prosjektet er å innføre og kvalitetssikre bruk av tverrfaglig behandlingsplan 
som sentralt ledd i innføringen av DDKM ved Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA).  

Effektmål og resultatmål 
Effektmålet er at PSA tilbyr pasientforløp med en tverrfaglig tilnærming basert på integrasjon av 
evidensbasert praksis og pasientens individuelle ønsker og behov. 
 
Flere resultatmål er sentrale i oppnåelsen av effektmålet: 

1. Det skal sikres at det utarbeides tverrfaglige behandlingsplaner for alle pasienter under 
behandling ved PSA slik beskrevet i prosedyre. Måloppnåelse tallfestes som andel 
pasienter med tverrfaglig behandlingsplan som fyller prosedyrekravene. 

2. Det skal sikres at innholdet i de tverrfaglige behandlingsplaner bygger på ”individualisert 
evidensbasert praksis”.  

3. Det skal sikres at innholdet i de tverrfaglige behandlingsplaner for øvrig gjenspeiler 
kravene klinikkens og avdelingens prosedyreverk. 

4. Det skal utarbeides forslag til prosedyrer for intern evaluering av individuelle tverrfaglige 
behandlingsplaner dersom sentrale behandlingsmål ikke nås. 

5. Det skal utarbeides forslag til rutiner for kvalitetsforbedring av bruken av tverrfaglig 
behandlingsplan. 



Resultatmål nummer én er lett operasjonaliserbart og relativt enkelt å måle. Dette målet er 
nødvendig men ikke tilstrekkelig for måloppnåelse med hensyn til effektmålet. Mål nummer to 
og tre er viktigere da de i større grad sier noe om kvaliteten på det tilbudet avdelingen har til 
intensjon å gi. Disse målene (spesielt nr to) er også vanskeligere å operasjonalisere og dermed 
også vanskeligere å måle. Resultatmål nummer fire og fem er også relativt enkle å måle. Dette 
prosjektet vil fokusere spesielt på mål nummer én samtidig som de øvrige resultatmål vil bli 
forsøkt ivaretatt så langt mulig innenfor prosjektets rammer. 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Ved National Health Service i Storbritannia er det utviklet en modell for hvordan endringer i 
helsevesenet best opprettholdes (Vedlegg 1). I denne modellen identifiseres prosess-, personale- 
og organisasjonsfaktorer som separate, men ikke uavhengige dimensjoner. En rask analyse av 
status basert på disse dimensjonene kan oppsummeres som følger: 
 
Når det gjelder innføringens prosessfaktorer er det relativt sikkert at endringene medfører økt 
effektivitet, men det er usikkert om det letter jobben. Det er usikkert om endringen for de fleste 
har åpenbart troverdige resultater. Prosessen kan tilpasses endringer i organisasjonen og det 
finnes et system innbakt i DDKM for kontinuerlig å forbedre prosessen. Likeledes er det et 
system for å identifisere tegn til endring, måle utvikling, handle på den og kommunisere denne.  
 
I forhold til personalfaktorer har innføringen av DDKM har vært initiert av, og prosjektet har 
frem mot innføringen vært eiet og drevet av klinikk- og avdelingsledelse. Ansatte har fått 
informasjon og opplæring, men har i liten grad vært involvert i innføringsfasen. Tanken har vært 
at praksis vil endres gjennom at de ansatte hele tiden forholder seg til ”prosedyreverket. Det er 
usikkert om de ansatte føler seg styrket av den endrede praksis og hvorvidt de kommer til å dele 
informasjon og søke råd hos toppledelse eller fagledelse.  
 
Med hensyn til organisasjonsfaktorene samsvarer DDKM godt med organisasjonens strategiske 
mål samtidig som organisasjonen nok er i stand til å opprettholde endringer. Likeledes er det 
relativt sikkert at kunnskap hos de ansatte, lokaliteter, utstyr, prosedyrer og kommunikasjons-
systemer er egnet til å opprettholde endringer som gjøres.  
 
Samlet sett ligger altså hovedutfordringen i implementeringsarbeidet i forankringen hos de 
ansatte, herunder også i formidling av troverdige resultater og sannsynlighet for at arbeidet også 
på sikt vil lettes. Endringene som DDKM innebærer hviler generelt på at den enkelte ansatte får 
et eierskap til nye retningslinjer og krav til praksis. Det er usannsynlig at den informasjon og 
opplæring som har vært gitt er tilstrekkelig for å skape involvering og motivasjon for varig endret 
atferd. I arbeidet med å etablere dette eierskapet vil det være vesentlig at de ansatte gis et 
handlingsrom for selv å påvirke utformingen av endringene og system for opprettholdelse av 
endringene. Gjennom involvering i dette arbeidet sikres også at den enkelte får større kjennskap 
til hva de nye standarder i praksis innebærer. Gjennom involveringen er målsetningen at 
fagfolkene ser behovet, nytten og gjennomførbarheten av endringene samt hvordan dette skal 
prioriteres. 

Forslag til tiltak 
Det foreslås tre tiltak for å nå de oppsatte effekt- og resultatmål og for å møte de utfordringer med 
hensyn til implementering av endringer som fremkom i analysen over. I denne sammenheng er 
også andre tiltak vurdert eksempelvis jevnlige journalgjennomganger med tilbakemeldinger. Det 
er imidlertid vurdert dit hen at selv om flere tiltak ville kunne gi god effekt vil det å legge for 



mange føringer redusere effekten av tiltak nummer 2 under som nettopp har som mål at tiltakene 
skal vokse frem ”bottom-up”.  
 
1. Kommunikasjon 
Hensikten med dette punktet er for det første å tydeliggjøre fagledelsens positive holdning og 
engasjement, samtidig som det skal synliggjøre at bruken av en tverrfaglig behandlingsplan har 
gevinster utover nytten for pasientene. Fra avdelingsledelsen bør viktigheten av den tverrfaglige 
behandlingsplan kommuniseres svært tydelig til avdelingens lederteam generelt og til behandlere 
spesielt. Kommunikasjonene bør både ha et fokus på den tverrfaglige plans nytte for pasientene 
og for de enkelte fagfolk i deres arbeid. Det bør ligge et fokus på at innføringen på en god del 
områder ikke medfører endring i praksis, men endring i krav til eksplisitte vurderinger, planer. 
Likeledes bør kommunikasjonen være tydelig på at avdelingens fagfolk faglig og 
prioriteringsmessig er godt i stand til å gjennomføre denne implementering.  

 
2. Involvering gjennom gjennombruddsliknende tilnærming 
Hensikten med dette punktet er å møte behovet for involvering og opplæring samtidig som det er 
et mål at fagledelsen skal bli engasjert.  
Gjennombruddsmetodikker brukes for å skape endringer der hvor det eksisterer gap mellom en 
statustilstand og en ønsket praksis. Metodikken er kjennetegnet ved at målsetninger og løsninger 
utarbeides i prosjektgrupper bestående av fagfolk. I så måte skjer endringen ”bottom-up”. Hver 
enkelt prosjektgruppe velger egne fokusområder og beskriver tiltak. Effekt måles ved statistisk 
prosesskontroll. Det arrangeres egne seminarer hvor gruppene presenterer sine prosjekter for 
hverandre.  
I dette tilfellet er målet gitt når det gjelder innføringen av DDKM generelt og i innføringen av 
bruk av tverrfaglig behandlingsplan spesielt. Likevel kan en gjennombruddsmetodikk ha sin nytte 
i denne implementering. Det bør nedsettes en eller flere grupper av behandlere og medlemmer av 
enhetenes lederteam som gis oppgave å selv definere og igangsette tiltak som har til hensikt å 
fremme oppnåelsen av de fem resultatmål beskrevet ovenfor.   

 
3. Måling med tilbakemelding 
Jevnlige tilbakemeldinger av måldata er med på å skape endring og å holde fokus på et 
endringsområde over tid. Dette er en vesentlig prosessfaktor i endringsarbeid. I likhet med 
rapportering av epikrisetider bør det for hver enkelte enhet tilbakerapporteres andel pasienter 
hvor tverrfaglig behandlingsplan er opprettet i henhold til prosedyre.  

Fremdriftsplan med milepæler 
Tiltak Frist 
Start kommunikasjonsplan (tiltak 1) 01.05.10
Presentasjon av ”Gjennombruddsprosjekt” (tiltak 2) 01.05.10
Nedsettelse av prosjektgrupper (tiltak 2) 15.05.10
Igangsetting av måling (tiltak 3) 01.05.10
Oppstartseminar ”Gjennombruddsprosjekt” (tiltak 2) 01.06.10
Ekstern revisjon med mulighet for akkreditering Uke 24 
Utarbeidelse av tiltak i prosjektgruppene (tiltak 2) 01.09.10
Igangsetting av prosjektgruppenes tiltak (tiltak 2) 01.10.10
Evaluering av effekt i prosjektgruppene (tiltak 2) 01.12.10
Prosjektseminar (tiltak 2) 01.02.11



Budsjett ‐ nøkkeltall 
I dette prosjektet er det spesielt gjennomføringen av et gjennombruddsprosjekt som vil være 
ressurskrevende. Avdelingen har 11 enheter. Dersom en ønsker en prosjektgruppe pr enhet og 
hver gruppe består av fem personer vil 55 personer engasjeres. Frem til og med prosjektseminaret 
vil en måtte regne med at hver person har benyttet 10 arbeidsdager til dette prosjektet. Med det 
vil dette prosjektet samlet omfatte om lag to årsverk.  

Risikoanalyse 
Det er enkelte risikoer forbundet med de foreslåtte tiltakene. Selve kommunikasjonsstrategien 
kan i verste fall utløse motstand heller enn engasjement. I de kommunikasjonselementene som er 
skissert over ligger det imidlertid også motstandsdempende faktorer så som eksempelvis fokuset 
på den delvise måloppnåelsen som allerede ligger i eksisterende praksis. Den største risiko 
forbundet med gjennombruddsprosjektet ligger i at en ikke oppnår ønsket effekt på tross av å ha 
investert relativt mye ressurser. Det er imidlertid god erfaring med nytten av denne typer 
prosjekter i endringsarbeid eksempelvis gjennom de prosjekter legeforeningen har initiert i løpet 
av de senere år.  

Konklusjoner og anbefalinger  
Forankring av innføring og kvalitetssikring av bruk av tverrfaglig behandlingsplan i Psykiatrisk 
sengeavdeling gjennomføres ved de ovennevnte tiltak med tilhørende fremdriftsplan.  

Vedlegg 
Kort presentasjon av NHS-modellen?; Forslag til skisse til ”gjennombruddsprosjektet? 


