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Prosjekt forbedringsarbeid i psykisk helsevern Sykehuset Østfold 
 
Sammendrag: 
Det er iverksatt et arbeid for å redusere uønsket variasjon og bedre pasientflyten innenfor fire 
poliklinikker i psykisk helsevern. Et innsatsteam fra Helse Sør-Øst bistår i dette arbeidet. 
Kunnskap og erfaringer vil legges til grunn for et samlet forbedringsarbeid. 

 

Forslag til vedtak:  
Styret tar redegjørelsen om forbedringsarbeidet i psykisk helsevern til orientering. 
 
 
 
Sarpsborg, den 04.06.2018 
 
 
 
Irene Dahl Andersen 
kst. administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Administrerende direktør anbefaler styret å ta redegjørelsen om prosjekt forbedringsarbeid i 
psykisk helsevern til orientering.  
 

2. Faktabeskrivelse 
1. Presentasjon av innsatsteamet 
Som et ledd i Helse Sør-Østs arbeid med økt tilgjengelighet og likeverdige tjenester, ble regionalt 
innsatsteam etablert høsten 2014. Innsatsteamets oppdrag var å bistå poliklinikkene i regionen 
med å redusere ventetider, redusere fristbrudd og redusere variasjon i tjenestetilbudet, 
fortrinnsvis i somatikken. I 2017 ble innsatsen også rettet mot psykisk helsevern – her for å bistå 
med å forbedre pasientflyt, forberede til pakkeforløp og bidra til å spre erfaring og kunnskap om 
forbedringsarbeid.  
 
Siden 2014 har innsatsteamet bistått over 30 poliklinikker i regionen, flere av disse i psykisk 
helsevern i SØ. Dette er BUPP Askim, BUPP Sarpsborg, DPS Halden og DPS Sarpsborg. Arbeidet 
ledes av fagdirektør i SØ, mens lederne i hver seksjon og representanter fra innsatsteamet jobber 
sammen om prosjektgjennomføringen.     
 
2. Presentasjon av oppdraget i SØ 
Forbedringsprosjektene i de fire seksjonene har som overordnet mandat å forbedre og 
effektivisere pasientflyten (herunder pakkeforløp, rutiner for inntak). Videre skal prosjektene bidra 
til likeverdige tjenester i regionen, at erfaring, kunnskap og metodikk for systematisk 
forbedringsarbeid overføres og at seksjonene får innføring i verktøy og metode for systematisk 
forbedringsarbeid. Det er utarbeidet egne prosjektavtaler som spesifiserer dette ytterligere.  
 
3. Innsatsteamets rammeverk/metode 
Innsatsteamets arbeid er fundert på tre kjerneområder: 

• Medarbeidere og ledere er engasjerte og involverte i forbedringsarbeidet – de deltar i å 
kartlegge egne arbeidsprosesser, løse utfordringer og å iverksette tiltak. 

• Hvert prosjekt har som ambisjon å bidra til resultatforbedring. Tilgjengelige styringsdata og 
analyser benyttes for å få oversikt og iverksette forbedringstiltak. 

• Kjedereaksjon – gjennom konkrete forbedringer og synlige resultater er det et mål at 
enhetene fortsetter forbedringsarbeidet etter at innsatsteamet har avsluttet sitt 
engasjement. 

 
4. Erfaringer fra prosjektet og veien videre   
For å forbedre pasientflyt og forberede til pakkeforløp er det valgt ut tre ulike pasientforløp:  
 

• Utredning og behandlingsforløp av depresjon ved DPS Halden og DPS Sarpsborg. 
• Utredning og behandlingsforløp av ADHD og autismespekterforstyrrelse (ASF) ved BUPP 

Askim og BUPP Sarpsborg. 
• I tillegg er det arbeidet spesifikt med dokumentasjon og inntaksprosessen. 
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Kartlegging av pasientforløpene viser at utredningsforløpene av ulike årsaker er lange 
(oppsummeringen baserer seg på arbeidet i fire poliklinikker, årsakene til lang utredningstid er ikke 
uttømmende og det forekommer variasjoner mellom poliklinikkene): bl.a. mangelfulle henvisninger 
fra fastleger, få standardiserte utredningsløp, ventetid for at tester skal bli skåret, tidkrevende å 
koordinere deltakelse fra skole, PPT, foreldre mv i barne- og ungdomspsykiatrien. Dokumentasjon 
fremheves som tidkrevende. Det er blant annet synliggjort stor variasjon av fraser og maler i DIPS, 
varierende dokumentasjonspraksis blant behandlere og at samme informasjon kan skrives på ulike 
steder. Styringsdata benyttes til å overvåke ventetider, henvisninger, antall konsultasjoner mv. For 
å vite om seksjonene når mål om utredningstid innen 6+6 uker er det nødvendig med manuelle 
registreringer. Dette vil bli benyttet når seksjonene skal iverksette nye og forbedrede 
utredningsløp.  
 
Per i dag pågår det et arbeid med å designe nye og forbedrede pasientforløp. Målet er å fjerne/ 
løse noen av de utfordringer som ble avdekket gjennom kartleggingen og sikre utredningstid 
innenfor krav som følger av å innføre pakkeforløp. Gjennomføring, testing og justering vil foregå 
fra august til og med oktober 2018.  
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør mener at det er et svært viktig arbeid som nå er igangsatt i psykisk 
helsevern for å redusere fristbrudd, ventetider, avslagsprosent og uønsket variasjon i 
tjenestetilbudet. Gjennom arbeidet med nye/ forbedrede pasientforløp og dokumentasjons- og 
inntaksprosessen, sikrer SØ at tilbudet til pasientene styrkes ytterligere. Dette er i tråd med 
nasjonale og regionale føringer – med vekt på brukermedvirkning og samvalg, standardiserte 
pasientforløp og en strukturert forbedringsmetodikk. Dette arbeidet er også svært viktig som 
forberedelse til innføring av pakkeforløp. 
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