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Klinikk psykisk helse og rusbehandling 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling !

Presentasjon av BUPA ved Sykehuset i Vestfold  
Beskrivelse av en 60 årings styrker og svakheter. 

!
NBUP Lederkonferanse Sandefjord 22.10.2015 



Hvordan var det før?  
Pionerene. 1950-tallet
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BUPA ved Sykehuset i Vestfold 2015

Helse Nord

Helse Midt-Norge

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Poliklinikk Nordre 
Vestfold  

Poliklinikk Spesial 

Poliklinikk Intensiv 

Døgn Ungdom 

Poliklinikk Søndre Vestfold 

Vestfold: 
Areal 2 157 km2  
(0.7% av Norges areal) 
Innbyggertall 242 662 !
14 kommuner (12 til SiV 
BUPA) 
Barnebefollkning 49 000



SiV HF BUPA 2015

• Norges eldste BUP utenfor Oslo, grunnlagt i 1955. 
• Ca 170 årsverk 

• Årsbudsjett  ca 132 mill 
• 5 kliniske enheter i Larvik og Tønsberg 

– 2 lokale poliklinikker med ca 70 behandlere 

– Poli spesial: Nevroteam og team 0-6 år. 
– Poli Intensiv og Døgnpost (6 senger): Utredning og 

behandling av barn og ungdom som trenger et  intensivt 
spesialisert tilbud utover det poliklinikkene tilbyr. (DBT) 

• Intensiv poliklinisk/arenafleksibel behandling/innleggelse 

!
• 2014 :  

• 1600 henvisninger  
• 2500 pasienter i behandling 
• Dekningsgrad 5 %



BUPA 2015 .  
Organisasjon og ledergruppe

Avdelingssjef 
Inger Meland 
Buene

Avd. psykolog 
Tanya Ryder

Avd. overlege 
Hilde Tafjord

Pol N. Vestfold 
Bård Bugge

Pol S. Vestfold 
Solfrid Espegren

Pol Spesial 
Berit Lande

Pol Intensiv 
Liv Ristvedt

Døgn Ungdom 
Henny Brenna

2 LOKALE POLIKLINIKKER 3 OMRÅDEOVERGRIPENDE SEKSJONER





Vårt oppdrag:

BUPA skal tilby spesialisert psykisk 
helsehjelp til barn, unge og deres 
familier i Vestfold.  

!
!Pasientene skal oppleve at 
kontakten med BUPA er av verdi for 
dem.

Bedre helse – slik det 
oppleves av pasientene 



Visjon: Et helhetlig BUPA

Vi ønsker en 
BUPA som 
oppleves 
helhetlig og 
sammen-
hengende  
for våre 
pasienter, 
samarbeids-
partnere og 
medarbeidere. 

Poli 
SV



Våre verdier:

– HSØ: Kvalitet, trygghet og respekt 
– BUPA: 

• Profesjonell  -  Faglig innovativ, virksom og  
   oppdatert måte å arbeide på 

• Åpen –   Transparent, tilgjengelig og  
   tillitvekkende i måten vi møter 
   hverandre på 

• Ivaretakende  -  Utviklende miljø for pasienter 
   og ansatte



!
ET HELHETLIG BUPA

!
Bedre helse for barn, unge  

og deres familier 
– slik det oppleves for dem

 LED
ELSE

PASIEN
TFO
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LØ
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!!!!!M
ED

AR
BEID

ER
E

MEDARBEIDERE  
som opplever 
samhold og vekst i 
gode arbeidsteam 
!
!PASIENTSENTRER

TE 
PASIENTFORLØP 
med behandling av 
høy kvalitet  til den 
enkelte 
!En samlet og god 
LEDELSE for et 
BUPA i utvikling 



Førende prioriteringer:

• Det er pasientenes behov som er ledende for utviklingen 
av tilbudet i BUPA: 

• ”Raskest mulig til helse” 
• ”Barnets tid er dyrbar” 
!

• Det vi bruker arbeidstiden til skal skape verdi: Indirekte 
eller direkte føre til et bedre behandlingstilbud for våre 
pasienter - 
✓ Ikke sløse (tid, penger, personell). 
✓ Ikke gjøre samme jobben flere ganger. 
✓Skape et godt arbeidsmiljø og effektive arbeidsformer.



KLINISK  OUTCOME 
Matinntak 

Vekt 
Somatiske forhold 

Reinnleggelser 
Feilbehandling. 
Medikamentelle 

bivirkninger 

FUNKSJONELL STATUS 
Mestringsstrategier 

Funksjonsnivå 
Venner og skole-fungering 

Familiefungering 

PASIENTFORNØYDHET 
Utbytte av terapitimene. 

Informasjon. 
Samarbeidet med 1. linjen.  

IP – fungerer den? 
Møtt med respekt? 

Forventningsavklaring 
Behandlingsplan evaluere 

Terapeutisk allianse  
Gir det mening? 

KOSTNADER/OMKOSTNINGER 
Skolefravær.  

Arbeidsfravær. 
Sosial belastning, Stigma, 

Familiebelastning, evt brudd av 
relasjoner. 

.

!
Verdi-
kompasset



       Visjon: Et helhetlig BUPA

Lederne er 
førende i å få til 
et helhetlig 
BUPA. 
!
”Påkobling av” 
kompetanse og 
tjenester, fremfor 
”henvisning til”. 

Poli 
SV



Øke verdien for pasienten i det vi gjør:

Eksempler: 
!
Fra ”internhenvisning”    - til ”påkobling”.  
!
Fra ”økning i antall polikliniske konsultasjoner”  --  til 

”økning i vår tid brukt sammen med pasienten”. 
!
Fra å se på ”vår tid” brukt – til å se på ”pasientens tid” 

brukt.



         ”HUBRO”

• Helhetlig Undervisning Basert på Rutiner og Oppdateringer 
• Hensikt: Kvalitetssikring av pasientbehandling i BUPA via en 

systematisk undervisning for alle medarbeidere i sentrale temaer.  
• Fra 2011



 
Vår tid er til for å skape verdi for  pasientene 
 

– Mest mulig av klinikertiden skal gå til direkte 
pasientarbeid. 

– Minst mulig av tiden skal brukes til skriving og adm 
prosedyrer, plunder og heft eller tungvinte prosesser. 

– Møter: Trenger vi det? Varighet? Møteledelse? 
– Rutinene er der for å forenkle og kvalitetssikre 

arbeidet.  
!
!

• Den enkelte medarbeider skal være trygg på at 
avdelingen har rutiner og prosedyrer som kvalitetssikrer 
systemkravet til sikkerhet.
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Prosessanalyse  

- et nyttig arbeidsverktøy
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Pasienten venter i 14 dager på 

en oppgave BUPA bruker ca 90 minutter på å 

utføre.



BUPA mottar flest henvisninger i jan, feb, mars og nov. 
og færrest i juli og august.
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I november 2014 fordelte 170 henvisningene seg med 
flest mottatt torsdager og færrest mottatt fredager
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Torsdager

Fredager
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Kontinuerlig forbedring for BUPA:

25

Forbedrede resultater for 
pasient og 
pasientgrupper

Forbedret profesjonell 
utvikling av medarbeidere

Forbedret systemytelse

Improvement 
triangle. Batalden & 
Saminoff



Jobber du i et bærekraftig og godt team? 

1. Får pasientene dere har stadig bedre 
resultater av den behandlingen dere yter? 
!

2. Blir systemene for pasienttilbudet bedre 
(kvaliteten , pasientsikkerheten)? 
!

3. Er den faglige utviklingen hos dere som jobber 
sammen i rett utvikling?

26

Ref.:Improvement triangle. Batalden & 
Saminoff 

Kan du sva
re JA på 

alle tre
?



Om vi jobber i et bærekraftig og godt team, må vi kunne 
svare ja på disse tre:

1. Får pasientene dere har stadig bedre 
resultater av den behandlingen dere yter? 
!

2. Blir systemene for pasienttilbudet bedre 
(kvaliteten , pasientsikkerheten)? 
!

3. Er den faglige utviklingen hos dere som jobber 
sammen i rett utvikling?

27

Ref.:Improvement triangle. Batalden & 
Saminoff 

Kan du sva
re JA på 

alle tre
?



Hva har skjedd siden 
 pionertiden?

• Formidabel  kunnskapsvekst 
gjennom forskning:  
Epidemiologiske studier. Genetikk. 
Nevrovitenskap. 
Behandlingsmetoder. 
!

• Økt tilgjengelighet. 
!
• Holdningsendring i befolkningen, 

mindre tabu å søke hjelp.
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MEN: 
!
•Vi vet ikke om den rette 
kunnskapen virkelig kommer 
frem til den rette pasienten. 
!
•Vi må vite hvordan det går 
med pasientene for å kunne 
bli bedre!



BUPA har hatt  
flere egne revyer



60-års 
jubileumsrevy  
3., 4. og 5. 
desember 2015! 



Oppsummert

• System – Arbeider mot en helhet, et team rundt og med 
pasienten, påkobling av tjenester. 

• Medarbeider – beholde og rekruttere.  
• Pasient – Utvikle outcome mål 

– Redusere uønsket variasjon. 
– Økt standardisering – vil fremme læring 
– Måle det som gir bedre helse 
!

• Videre utviklingsarbeid: 
– Innovasjon – småskala prosjekt med klar hypotese og 

struktur. Alltid måle og så raskt justere kursen!  
– Tydelig visjon og pasientnære data for klinikeren som gir 

mening.
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Klinikk psykisk helse og rusbehandling 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling !

Poliklinikkarbeid i godt driv.  
Hva vi ville – hva vi gjorde – 

 hva vi har oppnådd

!
Seksjonsleder Solfrid Espegren

!
!

  



Sentrale faktorer

• Tydelig  retning og ambisjoner  for poliklinikken 
!

•  Hva  skaper verdi 
•  Raskere til bedret helse  
!

• Fokus på roller/rolleavklaring 
!
• Bruke tid – være tett på - bistått der jeg har hatt mulighet 
!
• De gode løsningene finner jeg i samarbeid med medarbeidere



Poliklinikk Søndre Vestfold

  
Poliklinikken dekker  kommunene Lardal, Larvik og Sandefjord  
!
Mottar i underkant av 500 henvisninger i året 
!
 24 klinikere bestående av: 
    2 barne- og ungdomspsykiatere, 2 leger i spesialisering 
    2 psykologspesialister,  9 psykologer 
 2 kliniske sosionom , 1 sosionom 
    1 barnevernspedagog 
 2 spesialpedagoger, 3 kliniske pedagoger   
 1 spesialisert sykepleier og familieterapeut  
!
 5 sekretærer 



Hva vi ville 

• Ønske om reell tverrfaglighet og samarbeid 
!
• Bedre og raskere pasientforløp  med fokus på 
  oppstart /utredning 
!

• Mer tid til pasientarbeid 
!

• Bedre flyt /gjennomstrømning



Hva gjorde vi

• Rolleavklaring 
!

• Prosessen 
!

• Avtalebok



Rolleavklaring - struktur

• Høsten 2012 – fagdag med fokus på de ulike fagruppene mht 
oppgaver og kompetanseområde. 

!
• Organiserte poliklinikken i  tverrfaglige team  
         struktur og målsetting for teammøte 
  
• Tydelige forventninger til psykologspesialister og 
     overlegene mht rolle og oppgaver 
!
• Tett samarbeid  med spesialistene 
!

 



Merkantil gruppe

•  En sekretær med ansvar for resepsjonen 
!
• To teamsekretærer 
!

• En sekretær som har ansvar for pasientsystemet , 
henvisninger,  kontroll lister mm 
!

• En sekretær med hovedansvar for personal 



Prosessen

• Fagdager en til to ganger i året. 
!
• Aktiv involvering av alle medarbeidere  
!

• Aktiv involvering av lege og psykologspesialist i forkant/etterkant  
!

• Sekretærene er inkludert  
!

• Handlingsplan med konkrete mål og evalueringstidspunkter 
      Korrigert og gjort endringer underveis 
!
!

• Ekstra løft i 2014 – avd. overlege ble koblet på



 To fagdager våren 2014

  
• Hvilke ambisjoner /ønsker har du for poliklinikken mhp. pasienttilbudet vårt. 
  
• Oppstart/ utredning – første fase 
     (innhold, rett kompetanse, tverrfaglighet, varighet, omfang, oppsummering og  

tilbakemelding, annet) 
  
• Hvilke faktorer mhp. arbeidsmiljø, kultur og samspill      
    vil bidra til å fremme en god første fase av et pasientløp. (jfr. MUSIK) 
!

•    Hvordan kan en oppstart, første fase av en    
    utredning/behandling se ut/gjennomføres? 
!
!

 



Viktige strukturelle grep

• Miniteam  
!

• Innført  nye koder i PAPS:-  
  410 Drøfting i team, brukes aktivt 
  JEO:  - Evaluering og oppsummeringsnotat 
                   Hva er gjort – hva videre – eventuelt hva  gjenstår  
            172: oppsummering og evaluering med pasient og                 

foresatte  
!
• Tverrfaglige team 
!

• Teamsekretær og merkantil kontrollstøtte 
!
• Eget diagnose møte for hvert team  
!

• Jevnlige pasientgjennomganger



!
!
!

   Styrt avtalebok



Mandag Tirsdag Onsdag torsdag fredag

0800 -     
0830 

Drøfting Drøfting Drøftin
g

Drøfting Drøfting

0830 - 
1130

Ny pas 
(team1) 
!
Diagnose
møte 
(team 2)

Seksjons 
møte/ 
Underv. 
!
Team 
møter

Ny pas 
(team2
)

Pasient 
Avtaler

Diagnose
møte 
(team 1) 
!
Pasient 
avtaler

1130-12
00

Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj

12 00- 
1230 

Drøfting Drøfting Drøftin
g

Drøfting Drøfting

1230-15
30

Ny pas 
(team2)

Veilednin
g 
Faggrmøt

Ny pas 
(team1
)

Pasient 
avtaler

Pasient 
avtaler



Hva vi har oppnådd

• Vi har satt en retning   
!
• Økt pasientfokus 
!

• Reell tverrfaglighet – 
!

• Det gjennomføres flere individuelle samtaler med barn/
ungdom. 
!

• Økt aktivitet – bedre utnyttelse av avtalebok - 
     kortere ventetid



Hva har vi oppnådd

• Reell medvirkning – vi går bedre i takt 
!
!
• Vi setter oss mål og iverksetter tiltak - evaluerer 
  
  
• Mer fokus på det vi kan gjøre noe med 
    Mindre klaging over krav som  kommer ovenfra



Sentrale faktorer 

• Tydelig  retning og ambisjoner  for poliklinikken 
!

• Opptatt av hva som skaper verdi 
!
• Brukt tid – vært tett på - bistått der jeg har hatt mulighet 
!
• Fokus på roller og rolleavklaringer 
!

• De gode løsningene finner jeg i samarbeid med medarbeidere



!
!

   
  TAKK FOR OPPMERSOMHETEN! 
!
!
        solfrid.espegren@siv.no
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Klinikk psykisk helse og rusbehandling 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling !

På vei mot økt standardisering og kvalitetssikring av et 
sammensatt tilbud til barn og unge med spiseforstyrrelse 

!
Vigdis Wie Torsteinsson, psykologspesialist 

  



Hvorfor retningslinje?

• Et kart over et komplekst og farlig problem 
• En hjelp til å få oversikt over et kunnskapsområde 
• En hjelp i forhold til å ta avgjørelser i kliniske prosesser 

– Som behandlere har vi ansvar for at de prosessene vi er 
deltakere i har størst mulig sannsynlighet for å føre til et 
vellykket resultat 

– Finne begrunnelser for de valgene vi tar  
– og å vite hvilke variable vi skal ta hensyn til når i skal 

velge: hva trenger vi å vite noe om for å ta gode 
beslutninger? 

• Sikre likeverdig behandling, og god samhandling mellom de 
ulike delene av BUPA og mellom oss og samarbeidspartnere 

• Som allikevel ikke skal utelukke den individuelle 
tilretteleggingen, med fokus på brukernes ønsker og behov



Prinsipper i behandingen

Generelt: Behandlingen starter umiddelbart 
Prioritering av kommunikasjon og allianse, men med klart fokus på 
sikring av ernæringssituasjonen 
Fokus på følgende suksesskriterier: 
• god terapeutisk allianse  
• klare ansvarsforhold  
• trygge og ivaretakende rammer for å sikre ernæringssituasjonen  
• terapeutisk holdning (inkludert aksept av årsaker til, og eventuelle 

opplevde fordeler ved spiseforstyrrelsen)  
• eksternaliseringsfokus: skille person og problem  
• motivasjonsfremmende intervensjoner  
• familiebasert behandling: familen er løsningen, ikke problemet  
• individualsamtaler når indisert (ofte senere i forløpet). NB: disse må 

være koordinert med, ikke i konkurranse med familiearbeidet 



En vanlig søndagsmiddag  

Hvis spiseforstyrrelsen får bestemme……



Presisering av innhold i henvisningen

• utfylt henvisningsskjema til BUP  
• familie/sosialt (inkludert opplysninger vedrørende fungering 

hjem, skole, sosialt)  
• psykososiale belastningsfaktorer  
• tidligere og aktuelle sykdommer  
• aktuell sykehistorie, vekthistorikk, evt. oppkast, evt. amenoré, 

forhold til mat og matvaner  
• medisiner  
• status presens: høyde, vekt, blodtrykk/puls, kroppstemperatur  
• evt. blodprøver 



Oppstart

• Teamkoordinator i spiseforstyrrelsesteamet behandler saken, fordeler 
og gir pasienten/familien en time innen en uke. 

• Pasientansvarlig lege utnevnes 
– Legeus av lege i spiseteamet 
– Etablere samarbeid med fastlege 
– Veilede fastlege ved behov 
!

• Hele familien innkalles til første time, gjerne også med søsken 
• Utredning: 

– Klinisk vurdering 
– Anamnese  
– Bruk av standardiserte metoder 

• Alle familiene får tilbud om deltakelse i flerfamiliegruppe 
• Tydelig deling av kunnskapen vi har om alvorlige spiseforstyrrelser, og 

viktige behandlingsprinsipper



Intensiv behandlingsoppstart

• Forsøk med en intensiv oppstartsfase: 
– Legeus 
– Individuell kartlegging 
– Møte med klinisk ernæringsfysiolog 
– Familiesamtale 
– Foreldresamtale 

• Alt på samme dag 
• Gode erfaringer, som vi skal oppsummere mer systematisk



Utredningsverktøy – anbefalte 

• Obligatorisk:  
– EDE-Q (Eating Disorder Questionnaire)  
– P-CAN (Pros and Cons of Anorexia Nervosa)  
– CIA (Clinical Impairment Assessment Questionnaire)  
– KATE (Kartlegging av traumatiske erfaringer)  

• Ved behov:  
– ASEBA  
– CHOCI (Child Obsessive-Compulsive Inventory)  
– SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire)  
– SCORE15 (familierelasjoner)  
– Vanderlindens ”Vurdering av endringsbehov”  

• I tillegg skal det vurderes behov for bruk av klinisk diagnostisk 
intervju: (eks. KIDDIE-SADS, CAS ) 



Jevnlige evalueringer:

• Evaluering foregår kontinuerlig mht somatisk situasjon, alvoret i 
spiseforstyrrelsesproblematikken 

!
Systematisk gjennomgang av alle saker hver 3. mnd, viktig å ha 
gode grunner for å fortsette dersom det er vanskelig å skape 
forandring (fare for kronifisering) 
!

• Saken drøftes i spiseteamene, evt også med repr for K-team 
tilstede 

• Hva har skjedd, hvilke tiltak har vært iverksatt? 
• Hvilke reaksjoner på intervensjoner fra ungdom og familie? 
• Kriterier for å vurdere situasjonen 
• Alternative veier videre presisert



Kriterier for å vurdere situasjonen 

• BMI over 16 
• Motivasjon for endring 
• Foreldre villige og i 

stand til å ta ansvar for 
måltider og spising

• BMI under 16 
• Rask vektnedgang 
• Kompliserte måltider 

(konflikter, tidsbruk) 
• Forhold i familien som 

påvirker foreldrenes 
muligheter til å ta 
ansvar 

• Mer trening, flere 
strategier for å kvitte 
seg med maten 

• Lavere motivasjon  
• Andre belastninger



Ved forverret situasjon – intensive tiltak

• K-team involveres, bidrag til avgjørelser omkring videre 
behandlingsprosess: K-team også alltid involvert i saker som 
krever samarbeid mellom flere instanser 

• Aktuelle tiltak:  
– Intensiv ambulant innsats 
– Intensiv poliklinisk familieterapi: intensivt familiearbeid, m 

fokus på å sette foreldrene i stand til å sikre 
ernæringsstatus, færre konflikter rundt måltidene 

– Innleggelse: 
• Døgn ungdom: differensialdiagnostikk, TPH, utredning 

av andre tilstander som påvirker sf-intervensjoner 
• Barneavdelingen  
• Med. avd, seksjon gastro



Ved alvorlig somatisk tilstand

• Under 16 år: samarbeidsavtale med Barneavdelingen som 
konkretiserer ansvarsfordeling og arbeidsoppgaver (hvem som 
gjør hva).  

• Over 16 år: samarbeidsavtale med Med. Avd, Seksjon gastro 
som konkretiserer ansvarsfordeling og arbeidsoppgaver



En oversikt:

Spiseteam 
Poliklinikk 
Søndre 
Vestfold

Spiseteam 
Poliklinikk 

Nordre 
Vestfold

Koordinerende team: 
psykologspesialister, 

klinisk 
ernæringsfysiolog

Barne-
avdelingen

Poliklinikk 
Intensiv: 

Familieteam 
Arenafleksibelt 

team

Døgn ungdom

Enhet 
for 

spise-
forstyrr
elser

RASP, 
Capio



Samarbeid er viktig

Samarbeid i teamet 
Mellom de ulike enhetene 
Mellom oss og eksterne 
samarbeidspartnere 
Koordinerende team som 
bindeledd mellom enheter 
!
Møteplasser:  
• Spiseforum – 3 møter pr år 
• Flerfamiliegruppene



Konkretisering av tilbudet

• Til sammen ca 5 årsverk fordelt på 10-15 personer 
• Til enhver tid mellom 70 og 80 pasienter i behandling 
• De fleste henvist i 2014 og 2015, 10-12 har lengre behandlingsforløp 
• 2 ungdommer med familie i behandling utenfor foretaket pt 
• Planlegger systematisering resultater av behandlingstilbudet i 2016 
!

Gode erfaringer: et kart å vurdere situasjonen etter 
• Noen å spørre om bistand hvis man står fast 
• Rask assistanse fra andre enheter 
Utfordringer: nok kapasitet ved mange henvisninger 
• Å sikre kompetanse hos mange nok medarbeidere 
• Å ha klare nok inklusjons- og eksklusjonskriterier for behandling i sf-

team



”BUPA i bevegelse”

I 
• Overordnet om BUPA

II 
• Poliklinikkarbeid

III 
• Retningslinje spiseforstyrrelse    

IV 
• Innovasjonsprosjekt med pasienten som premissleverandør



Klinikk psykisk helse og rusbehandling 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling !

Presentasjon av BUPAs innovasjonsprosjekt med pasienten som premissleverandør  

!
v/overlege, 

PhD, Anne Karin Ullebø 
  



ADHD i BUPA Vestfold pr i dag

• Den mest stilte diagnosen; over 300/ år 
• Rehenvisninger ADHD; over 200/år  
• Stor variasjon internt i diagnostikk, behandling, holdning 
• Stor variasjon i oppfølging: felles ansvar  
• Ressurskrevende  
!
!
• Vi vet for lite om tilbudet vårt er av verdi for pasientene både 

på kort- og særlig lang sikt.



Overordnede mål for prosjektet

• Kvalitetsforbedring av BUPAs tjeneste med tanke på ADHD. 
!
• Først og fremst fremtidsrettet med pasienten i fokus. 
!
• Variasjon i tilbud skal reflektere den heterogene 

pasientgruppen og pasientenes ulike behov/ verdier. 
!

• Forbedret samhandling med fokus på felles forståelse av hva 
som vil være av verdi i oppfølgingen. 
!

• Systematisk vurdering om det vi gjør er av verdi over tid eller 
om og når vi må endre kurs.



Skisse av prosjektet

• Idé- og planleggingsfase ! !
• Fase 1: Pasientens stemme, erfaring 
!
!

• Fase 2: Kvalitetsstudie på oppfølging 
!
!

• Parallelt m dette jobbe for internt kvalitetsregister ADHD



• Samtaler/intervju med familier og ungdommer 
!

• Hva vil være en meningsfylt og nyttig helsetjeneste for dem? 
Hva vil være av verdi? 
!

• Få frem foreldre- og pasienterfaringer

Fase 1:



Nytten av fase 1

!
• Hva skal vi følge med på for å vurdere om tiltakene videre er 

nyttige? 
!

• Hvordan kan vi best få frem pasientens stemme i hver enkelt 
sak? 
!

• Hvordan finne verdifulle indikatorer som er gode mål på 
meningsfylt behandling /resultat? 
!

• Patient Reported Outcome Measures- PROMs



PROMs  
–pasient rapporterte resultater

• Mål på hvordan pasientene opplever sin helse etter behandling 
!

• Måler verdi av behandlingen i pasientperspektiv 
!

• Livskvalitetsmål, pasientrapporterte symptomer, funksjon osv 
!

• PROMS må være med når man skal utarbeide et verdikompass 
!
!

 



Fase 2: i kvalitetsstudien bruker vi verdikompasset

!
• Verdikompasset som vi utarbeider i samarbeide med brukere 

av tjenesten og samarbeidspartnere, skal gi oss retningen på 
kvalitetsstudien 

!
• Oppfølging på BUPA etter at saken er «avsluttet», men i nært 

samarbeid med fastlege  
!
• Individuelt tilpasset oppfølging fokus på blant annet PROMs. 
!
• Kombinert med systematisk kartlegging for å kunne vurdere 

om vi er på rett kurs ved hjelp av verdikompasset.



Internt kvalitetsregister

• Vurdere utvikling av kvalitet i egen virksomhet over tid. 
!

• Sammenlikne internt (eksternt om register andre steder) 
!

• Lengre perspektiv. 
!

• Utfordring: å finne de rette indikatorene! 
!

• Sikre både god dekning/ så komplette data som mulig og at 
målene er av verdi for måling av kvalitet 
!

• PROMS må være med også her!!



Takk for meg!

• Spørsmål? Innspill? Kommentarer? 
• anulle@siv.no



• Takk for oss!


