Andebu

Holmestrand

Horten

Lardal

Re

Konsens

Sammen om kvalitet
Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid

Forbedringsteamet i prosjektet. Bak: Marit Strandquist, Marianne Ødegaard og Solveig Uthaug Mork.
Foran: Even Thornquist, Gry Sollie, Ingunn Finsveen, Hilde Bugge, Vidar Kleivi og Ellen Huseby.
Lillian Klevan Holtung var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Inger Lise Hansen.

Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal, Re og Konsens
2014 - 2015
Rapport 7.12.2015
Marit Strandquist
Konsens

Forord
Vestfoldkommunene Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal og Re gjennomførte i 2014-15 prosjektet
Sammen om kvalitet under ledelse av Konsens. Interkommunal styringsgruppe gav mandat og
etablerte et forbedringsteam. Kommunene ble med i KS nasjonale læringsnettverk Gode
pasientforløp for brukere med psykiske problemer og/eller rusproblemer. Prosjektet ble finansiert ved
egeninnsats og fordeling av kostnader.
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Gro Gustavsen (leder)
Torild Fogelberg Hansen
Elisabeth Larsen
Linda Ferner/Marianne Ødegaard
Hilde Bugge
Kari Anne Rønningen
Marit Strandquist (sekretær)

Stilling
Kommunalsjef
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder
Enhetsleder
Enhetsleder
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Daglig leder og seniorrådgiver

Styringsgruppen i prosjektet Sammen om kvalitet

Arbeidsprosessene i rus- og psykisk helsetjeneste ble optimalisert og standardisert. En felles
tjenestelinje for oppfølging av brukere ble utviklet. Brukerne ble tildelt en tjenesteansvarlig med
hovedansvar for oppfølgingen. Evaluering viste at løsningene bidro til kvalitet og effektive tjenester,
og var egnet til alle brukere over 18 år. Veien videre for implementering er at tjenestelinjen med
resultatmåling inngår i en elektronisk løsning. Konsens vil utvikle IKOS elektronisk tavle for dette.
Takk til styringsgruppen som muliggjorde prosjektet, brukere som gav sine anbefalinger og
evalueringer, og til alle som gav innspill via KS nasjonale læringsnettverk. Også takk til Fylkesmannen
i Vestfold, som bidro med råd og veiledning om forvaltning etter lovverket. Spesiell takk til
forbedringsteamet! Det ligger mange brynende diskusjoner og faglige vurderinger bak resultatene. Vi
lærte at oppfølging av mennesker med psykiske utfordringer og rusproblemer også kan settes i
system for å sikre kvalitet på tjenestene.
Tønsberg, 7.12.2015
Prosjektleder Marit Strandquist, Konsens
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1.

Bakgrunn og mål

Bakgrunnen for prosjektet var at Horten kommune skulle slå sammen rus- og psykisk helsetjeneste.
De ville at tjenestene skulle bli faglig gode og nyttige for hver enkelt bruker, og inviterte
nabokommuner til samarbeid. Kommunene inngikk en samarbeidsavtale og etablerte en
styringsgruppe. Hortens erfaring med IKOS ble lagt til grunn. IKOS er et helhetlig og gjennomtenkt
konsept for kvalitet og styring av kommunal helse- og omsorgstjeneste, støttet av programvaren med
samme navn. Hjemmesykepleie, hjemmerehabilitering, sykehjem, tjenester til funksjonshemmede og
rus- og psykisk helsetjeneste benytter IKOS. IKOS er utviklet gjennom en rekke utviklings- og
forskningsprosjekter i kommuner fra 2002. Horten har deltatt i utviklingen fra 2006. Konsens er
utvikler og leverandør av IKOS, og ble engasjert til prosjektledelse. Prosjektet skulle benytte IKOSkonseptet, men ikke programvaren IKOS.
Målgruppen var alle brukere av rus- og psykisk helsetjeneste over 18 år. Målet med prosjektet var
gradvis kapasitetsvekst i rus- og psykisk helsetjeneste gjennom mer treffsikre tjenester av høy
kvalitet. Styringsgruppen gav sitt mandat ved delmålene:
1. Målgruppens omfang og behov for tjenester er kartlagt
2. Det er utviklet felles tjenestelinje for alle brukere av rus- og psykisk helsetjeneste
3. Brukere er tildelt en tjenesteansvarlig som fast kontakt/koordinator for oppfølging
4. Kvalitet på tjenesten er målt ved resultatmåling etter utprøving av tjenestelinjen
5. Kvalitet på tjenesten er målt ved innhenting av brukernes erfaringer med tjenestene
6. Behov for kompetanse og tid til oppfølging av tjenestelinjen er utredet
7. Gode løsninger er implementert i drift
Formålet var å legge til rette for at kvalitet, effektivitet og arbeidsmotivasjon kan oppnås samtidig
gjennom optimaliserte og standardiserte arbeidsprosesser.

2.

Organisering og gjennomføring

Prosjektets interkommunale styringsgruppe (forord) utpekte fag- og tjenesteledere fra rus- og
psykisk helsetjeneste for deltakelse i forbedringsteamet sammen med Konsens.
Kommune/organisasjon
Andebu
Holmestrand
Horten
Lardal
Re
Konsens

Navn
Gry Sollie
Bente Charlotte Gausen
Even Thornquist
Vidar Kleivi
Marianne Ødegaard
Lillian Klevan Holtung
Hilde Bugge
Solveig Uthaug Mork
Ellen Huseby
Marit Strandquist (prosjektleder)
Ingunn Finsveen

Stilling
Leder
Ruskonsulent
Tjenesteleder
Ruskonsulent
Seniorrådgiver
Miljøterapeut psykisk helse
Enhetsleder familietjenesten
Fagleder for rustjenesten
Fagleder for psykisk helse
Daglig leder, seniorrådgiver
Seniorrådgiver

Tabell: Forbedringsteamets medlemmer
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Kommunene ble med i KS nasjonale læringsnettverk Gode pasientforløp for brukere med psykiske
problemer og/eller rusproblemer for å dele erfaringer med andre. Fremdriftsplan ble satt opp og
fulgt. Forbedringsteamet utførte prosjektarbeidet i jevnlige arbeidsmøter med for- og etterarbeid,
deltok i KS nasjonale læringsnettverk og samarbeidet med brukerrepresentanter i egen kommune.
Kunnskapsgrunnlag
IKOS-konseptet var faglig utgangpunkt for prosjektet. I forsknings- og utviklingsprosjektene bak IKOS
er det som er best for mottakere av tjenester sammenholdt med hva som er best for arbeidsmiljøet,
og ut fra et økonomisk, juridisk, kulturelt og politisk perspektiv. Arbeidsprosessene til ledere og
ansatte er optimalisert og standardisert. Boken Veien til bedre helseledelse. IKOS – individbasert
kompetansestyring (Strandquist og Adal 2011) gjør rede for teorigrunnlaget som ligger bak, og
hvordan IKOS er utviklet, utprøvd og evaluert (1).
Faglige veiledere og lovverk for tjenesten ble også lagt til grunn. I tråd med anbefalinger i veilederen
Sammen om mestring hadde prosjektet en samlet tilnærming til alle brukere av rus- og psykiske
helsetjenester over 18 år (2).
Metode for forbedring
Prosjektet fulgte Kunnskapssenterets modell for kvalitetsforbedring (3). De har videreutviklet
Demings modell for systematisk forbedringsarbeid. Forbedring må forberedes, planlegges, utføres,
kontrolleres, korrigeres, standardiseres og følges opp. Kunnskapssenteret har utdypet trinnene
forberede og korrigere/standardisere. Grundig forankring ved oppstart og å sikre videreføring av
forbedringene er nødvendig for at gode resultater skal leve videre i varig drift.
Kommunene hadde ulik størrelse, organisering og rutiner. Først ble dagens brukergrunnlag og
tjenestetilbud sammenlignet. Rutiner for brukermedvirkning og samarbeid med pårørende, fastleger,
spesialisthelsetjenesten og andre ble beskrevet. Delrapport utdyper om dette og annen
gjennomføring av prosjektet (4).

3.

Tjenestelinje for optimalisert oppfølging av brukere

Prosjektet skulle designe en generell tjenestelinje for brukere innen rus- og psykisk helsetjeneste.
Tjenestelinje er en rekke med arbeidsoppgaver helsepersonell skal utføre for en tjenestemottaker til
fastsatte tider. Linjen er diagnosenøytral. Den systemsikrer at lovverk, faglige veiledere og
kommunale retningslinjer blir fulgt, og at brukermedvirkning, samarbeid med pårørende og
samarbeid med andre tjenesteytere blir hensiktsmessig ivaretatt. Videre sikres effektive tjenester for
den enkelte, og rasjonell ressursbruk innenfor økonomisk ramme.
Tjenestelinje er en rekke med oppgaver som skal ivaretas for en brukergruppe, forankret i
lovverk, faglig evidens og effektiv ressursutnyttelse
Begrepet tjenestelinje ble utviklet i prosjektet
KS nasjonale læringsnettverk het Gode pasientforløp for brukere med psykiske problemer og/eller
rusproblemer. Nasjonalt ble pakkeforløp for kreftpasienter innført fra januar 2015. Kysthospitalet
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hadde definert behandlingslinje, pasientforløp og behandlingsforløp. Mange begreper var dermed i
bruk om omtrent det samme. Prosjektet tok utgangspunkt i Kysthospitalets definisjon av
behandlingslinje: ”Behandlingslinje er en normativ beskrivelse av et forventet pasientforløp for en
definert diagnosegruppe, forankret i faglig evidens og koblet til effektiv ressursutnyttelse” (5).
Rekken med arbeidsoppgaver som skal utføres i tjenesten er ikke nødvendigvis behandling, men også
kartlegginger, samarbeid med andre og dokumentasjon. Prosjektet Sammen om kvalitet fant at
begrepet tjenestelinje best kunne beskrive det som var utviklet. Begrepet er sammensatt av to ord.
Tjeneste representerer begge partene i samarbeidet, både tjenesteansvarlig (kapittel 4) og personen
som mottar tjenester. Linje indikerer at tjenesten har en start, består av en rekke oppgaver og har en
slutt. Varighet og fremdrift er konkret og målbart.
Tjenestedesign var utviklingsmetoden
Tjenestedesign var metoden for utvikling av tjenestelinjen. Forbedringsteamet tok utgangspunkt i
IKOS tjenestelinje for hjemmesykepleie. De justerte den og la til aktiviteter ut fra nasjonale veiledere
for brukergruppene (2,6,7) og erfaringer fra dagens praksis. Aktivitetene i tjenestelinjen ble gruppert
etter tema og satt i hensiktsmessig rekkefølge ut fra samfunnsbehov og hva brukere prioriterer.
Tjenestelinjen er aktuell for alle voksne brukere
Tjenestelinjen gjelder alle nye brukere over 18 år som starter med rus- og/eller psykiske
helsetjenester. Den følges også ved råd/veiledning i forkant av eventuelt vedtak om tjenester, når en
bruker har et funksjonsfall og kommer i en ny uavklart helse- og livssituasjon, samt ved behov for
gjennomgang av tjenestetilbudet til en bruker.
Ved bruk av tjenestelinjen velger bruker og tjenesteansvarlig hvor det er hensiktsmessig å starte.
Tjenestelinjen sikrer at bruker spørres om ”Hva er viktig for deg” og ”Er tjenesten nyttig for deg”.
Videre sikres gjennomføring av faglige behovsvurderinger, blant annet om bruker har omsorg for
barn, om risiko for suicidalitet og om tannhelse og ernæring. Det samarbeides systematisk med
fastlege, sykehus, NAV og andre. En helhetlig og koordinert tiltaksplan utarbeides og holdes
oppdatert i elektronisk pasientjournal.
Tjenestelinjen med definisjoner
Tabellene nedenfor viser oversikt over tjenestelinjen, og deretter detaljert tjenestelinje med
definisjoner av aktivitetene. For noen aktiviteter er det satt inn eksempler på mulige sjekklister eller
kartleggingsverktøy som eventuelt kan benyttes.

Tabell: Oversikt over tjenestelinjen for rus- og psykisk helsetjeneste
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1
2
3
4
5

Aktiviteter ved oppstart
Bruker ID
Dato oppstart
Vedtak
Tjenesteansvarlig
Første møte TA
(Tjenesteansvarlig)

6

7

8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

26

Definisjon
Bruker er oppført med anonym bruker-ID på tjenestelinje-skjema.
Dato satt for oppstart av tjenestelinjen.
Vedtak om tjenester er fattet.
Tjenesteansvarlig er oppnevnt og registrert i elektronisk journal.
Utført etter forberedelse: Lest journalopplysninger og eventuelt vedtak.
Bruker har mottatt skriftlig informasjon om TA med kontaktinformasjon.
Skjema: Kommunens informasjonsark til brukere.
Hva er viktig for deg
Bruker har formidlet hva som er viktig.
Skjema: Kognitiv terapiskår på nytte av samtale, skår på terapeuten, Klient- og
resultatstyrt praksis (KOR), Kunnskapssenterets verktøy for måling med
samtalehjul og skår på nytteverdi.
Oppstartsrutine
Intern rutine er fulgt.
Skjema: Intern sjekkliste med praktiske oppgaver som ikke ivaretas ved
tjenestelinjen, som: tjeneste er iverksatt i EPJ og møtetid og -sted er avtalt.
IPLOS
IPLOS-data er registrert og oppdatert jamfør IPLOS-veileder.
Lag ny registrering eller evaluer eksisterende.
Samtykkeerklæring
TA og bruker har gjennomgått den signerte samtykkeerklæringen for
helsepersonells utveksling av helseopplysninger.
Familie og nettverk
Kartlegging av familie og nettverk og omsorg for barn og dyr. Nærmeste
pårørende til å ta avgjørelser i spørsmål om helsehjelp er registrert. Gjennomgang
av rollen.
Legemidler
Bistandsbehov er vurdert, dokumentert og eventuelle tiltak er iverksatt.
Individuell Plan
Behov er vurdert. Ved behov er IP tilbudt. Tilbud og tiltak er dokumentert.
Tiltaksplan start
Kort oppsummering av behov og tjenestetilbud i henhold til vedtak er ført i journal,
med utgangspunkt i hva som er viktig for bruker og hvordan det kan oppnås.
Nærmeste pårørende til å ta avgjørelser i spørsmål om helsehjelp er journalført.
Analyse av behov og tjenestetilbud
Behovsvurderinger
Definisjon
Omsorg for barn/dyr
Behov er vurdert, dokumentert og eventuelle tiltak er iverksatt.
Bolig
Behov er vurdert, dokumentert og eventuelle tiltak er iverksatt.
Økonomi/gjeld
Behov er vurdert, dokumentert og eventuelle tiltak er iverksatt.
Aktivitet,sysselsett.
Behov er vurdert, dokumentert og eventuelle tiltak er iverksatt.
Somatisk helse
Behov er vurdert, dokumentert og eventuelle tiltak er iverksatt.
Tannhelse
Behov er vurdert, dokumentert og eventuelle tiltak er iverksatt.
Psykisk helse
Behov er vurdert, dokumentert og eventuelle tiltak er iverksatt.
Skjema: M.I.N.I. (Mini Internasjonalt Nevropsykiatrisk Intervju), SCL-10 (Symptom
Check List), MADRS, BDI, BAI.
Suicidalitet
Behov er vurdert, dokumentert og eventuelle tiltak er iverksatt.
Skjema: Sjekkliste ift selvmordsrisiko.
Rus
Behov er vurdert, dokumentert og eventuelle tiltak er iverksatt.
Skjema: Audit, Dudit, Alcohol-E, Dudit-E, CAGE.
Ernæring
Behov er vurdert, dokumentert og eventuelle tiltak er iverksatt.
Skjema: MUST (Malnutrition Universal Screening Tool).
Vold/kriminalitet/
Behov er vurdert, dokumentert og eventuelle tiltak er iverksatt.
trusler
SamtykkeBehov for utredning av samtykkekompetanse til selv å ta avgjørelser om og tilkalle
kompetanse
helsehjelp er vurdert, dokumentert og eventuelle tiltak er iverksatt.
Hjelpemidler
Behov for og evne til å bruke personlige og tekniske hjelpemidler er vurdert,
dokumentert og eventuelle tiltak er iverksatt.
Det omfatter klær, toalettsaker, høreapparat, briller, inkontinensutstyr,
trygghetsalarm, rullator, rullestol, seng, heis, inhalator, respirator, annet
HMS for ansatte
Arbeidsplassvurdering er utført, dokumentert og eventuelle tiltak er iverksatt.
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27
28

Samarbeid andre
Pårørende/
nettverk
Tjenesteytere rundt
barn

29

Fastlege

30

Kommunal
kompetanse

31

Hjemmesykepleien

32

Andre tjenesteytere

33

34

Spesialisthelsetjenesten
Plan for tjenesten
Møte med TA

35
36
37

Hva er viktig for deg
IPLOS
Legemidler

38

Tiltaksplan

39

Krise-/mestringsplan

40
41

Individuell Plan
Tjenesteomfang

42

Fastlege

Definisjon
Samarbeid med pårørende og eventuell verge er vurdert sammen med bruker,
dokumentert og eventuelle tiltak er iverksatt.
Behov for samarbeid er vurdert, dokumentert og eventuelt iverksatt.
Aktuelle tjenesteytere er oppført i nettverksoversikt i EPJ med kontaktopplysning.
Det kan være helsestasjon, barnehage/skole, barnevern og familiehus.
Behov for legetime er vurdert, dokumentert og eventuelle tiltak er iverksatt.
Melding om status kommunale tjenester er sendt til fastlegen.
Behov for innhenting av kompetanse fra ressurspersoner i egen enhet eller
kommune er vurdert, dokumentert og eventuelle tiltak er iverksatt. Det kan gjelde
sår, smittevern, ergo-/fysioterapitjeneste, ulike psykiske lidelser, rus, vold og
annen utfordrende eller skadelig adferd.
Ved vedtak om hjemmesykepleie har TA tatt kontakt og etablert samarbeid/dialog
om tiltak for mestring av dagliglivets aktiviteter med TA for hjemmesykepleie.
Behov for samarbeid er vurdert, dokumentert og eventuelt iverksatt. Andre
tjenesteytere er oppført i nettverksoversikt i elektronisk journal med
kontaktopplysninger. Det kan være praktisk bistand, dagtilbud, støttekontakt,
NAV, tannhelsetjeneste, gjeldsrådgiver, hjelpemiddelsentral, skole, arbeidsplass,
frivillige og andre.
Behov for samarbeid er vurdert, dokumentert og eventuelt iverksatt.
Aktuell(e) avdeling(er) er oppført i nettverksoversikt i EPJ med kontaktopplysning.
Definisjon
TA har utført direkte tjenester til bruker og samarbeidet med bruker om utforming
og gjennomføring av tjenestene.
Bruker har vurdert nytten av tiltak ved bruk av skåringsskjema.
IPLOS er oppdatert og gjenspeiler faktisk behov, jamfør IPLOS-veileder.
Bistandsbehov og legemiddelgjennomgang med fastlege er vurdert, dokumentert
og eventuelle tiltak er iverksatt.
Tiltaksplan som samsvarer med IPLOS og vedtaket er opprettet i EPJ med
utgangspunkt i hva som er viktig for bruker og hvordan det kan oppnås. Planen
omfatter: brukers behov, ressurser, situasjon/ problem, individuelle mål og
prosedyre/tiltak for måloppnåelse. Tiltaksplanen utgjør en helhet som er
dagsaktuell og kunnskapsbasert, og som bidrar til å fremme helse, lindre lidelse og
forebygge sykdom, skade og sosiale problemer.
Behov for krise-/mestringsplan er vurdert og eventuelt utarbeidet for
kroniske/residiverende problemer/sykdom.
Ved behov er IP iverksatt og oppdatert.
Samsvar mellom tjenestebehov og vedtak er vurdert, dokumentert og eventuelle
tiltak er iverksatt.
Ved endring av kommunale tjenester er melding sendt til fastlegen.

Tabell: Tjenestelinje for rus- og psykisk helsetjeneste med definisjoner

3.1

Tavle og tavlemøter

Tjenestelinjen ble oppført på et ruteark eller veggtavle i avdelingene. Aktivitetene stod som punkter
langs vannrett akse, og brukere ble oppført langs loddrett akse. Kvitteringer for utførte aktiviteter
gav oversikt for ansatte og ledere. Personalet hadde små og store møter foran tavlen. Tavlemøtene
gav felles faglig fokus og innsikt i status for oppfølging. Dette var nyttig for å vite hva som skulle
prioriteres i daglig tjenesteyting. Tavler og tavlemøter er en anbefaling fra det nasjonale
pasientsikkerhetsprogrammet, som skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten
i Norge. Helsedirektoratet, ved sekretariatet for pasientsikkerhetsprogrammet, har utviklet en
manual for tavlemøter (8).
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4.

Tjenesteansvarlig har hovedansvar

Alle brukere som skulle følge tjenestelinjen ble tildelt en tjenesteansvarlig (TA). TA var den av de
ansatte som hadde hovedansvar for oppfølgingen. Kommunene hadde fra før system med ansvarlige
primærkontakter, fagansvarlige eller tjenesteansvarlige. Ansvar og oppgaver for disse var ulikt
definert. Prosjektet valgte å bruke rollenavnet tjenesteansvarlig med IKOS funksjonsbeskrivelse (9).
Tjenesteansvarliges funksjon
Tjenesteansvarlig har faglig beslutningsmyndighet og fremdriftsansvar for oppfølging av
tjenestelinjen sammen med bruker, og sikrer at tjenesten blir individuelt tilpasset og nyttig for den
enkelte. TA følger bruker fra tjenesten starter, gjennom kartlegging, utredning, behandling,
oppfølging og til forebygging av skade og forverring. Målet er å styrke bruker til å kunne leve et
selvstendig og godt liv. Fremdriftsansvaret innebærer at målrettede tjenester kommer i gang og blir
effektivt fulgt opp. Det er viktig for bruker, ansatte og ledelse at tjenesten leveres så rask som mulig.
Tjenesteansvarliges kompetanse
Faglig beslutningsmyndighet ut fra en helhetlig vurdering stiller krav til kompetanse hos TA. TA må
kjenne bruker, samarbeide med bruker og kjenne brukers omgivelser/kontekst. For å ivareta
kunnskapsbasert praksis, må TA også ha relevant forsknings- og erfaringsbasert kompetanse fra
utdanning og arbeidserfaring.
Brukerne får vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven (10). Samtidig er mange av deres
problemer og lidelser av sosialfaglig karakter. TA må ha både tilstrekkelig helse- og sosialfaglig
kjernekompetanse. Videreutdanningene innen rus- og/eller psykisk helsearbeid bidrar med
sosialfaglig kompetanse. Men helsefaglig kompetanse tilegnes kun i bachelorutdanningene til
sykepleier og vernepleier. Type bachelorutdanning bak videreutdanning i rus- og/eller psykisk
helsearbeid har derfor betydning ved utpeking av TA og sammensetning av personell i avdelingen.
Prosjektet Sammen om kvalitet fant at bachelorutdannede med videreutdanning innen rus- og/eller
psykisk helsearbeid, samt sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger uten
videreutdanning, var egnet som TA.
Bemanning av tjenesten
Helse- og omsorgstjenesteloven (10) og Sammen om mestring (2) slår fast at flerfaglig tilnærming er
nødvendig. Ingen enkelt faggruppe vil kunne utvikle all nødvendig dybdekunnskap. Det er behov for
forskningsbasert kompetanse innen sosialfag og samfunnsvitenskap, helsefag, medisin,
nevropsykologi og psykiatri. Det anbefales at minoritetskompetanse, kompetanse på språk og andre
kulturer og personer med brukererfaring er tilgjengelig. Videre er det behov for kompetanse om
forebygging og håndtering av vold, traumer, selvmord og selvskading, og kompetanse i
nettverksterapi, familieterapi, psykoedukasjon, medikamentell terapi, psykodynamisk terapi og
kognitive metoder.
Tjenesten har hatt lite fokus på nødvendig kjernekompetanse. Det er uheldig. Prosjektet Sammen om
kvalitet slo fast at det nå er viktig å presisere hvilken kompetanse som må prioriteres. De fleste
ansatte må ha nødvendig kjernekompetanse til å kunne være tjenesteansvarlige. I tillegg må de ha
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personlig egnethet. Spesialkompetanse kan hentes gjennom samarbeid med andre virksomheter i
egen eller andre kommuner. En større kommune har plass til større flerfaglighet innen egen avdeling.
Vi tok i prosjektet utgangspunkt i en liten kommune med kun 2 ansatte i tjenesten. Begge ansatte må
da kunne fylle nøkkelfunksjonene. Det betyr at de begge må ha helsefaglig bachelorutdanning og
videreutdanning i rus og/eller psykisk helsearbeid. Tredjemann som ansatt kan ha sosialfaglig
bachelorutdanning bak videreutdanningen. Deretter kan tjenesten suppleres med helse- og
sosialfaglig utdanning etter behov og ulik spesialkompetanse. Dagens ansatte med deres kompetanse
må benyttes best mulig. Mange har etter flere år i tjenesten opparbeidet realkompetanse utover
formell utdanning. Ved nye ansettelser må man etterspørre den formalkompetansen man trenger.
Tjenesteansvarlig som koordinator
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator slår i § 21 fast at brukere
med langvarige og koordinerte tjenester har rett på en koordinator, uavhengig av om vedkommende
ønsker en individuell plan eller ikke (11). Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den
enkelte bruker og sikre samordning av tjenestetilbudet. Dersom bruker har individuell plan, skal
koordinator sikre fremdrift i arbeidet med denne.
Veilederen Sammen om mestring (2) anbefaler en fast kontakt til alle brukere, også dem som ikke har
rett til koordinator. En fast kontaktperson er ofte en fasilitator for å gjøre tjenester tilgjengelige.
Forskning har vist at både behandlingsalliansen mellom bruker og tjenesteutøver og kontinuitet i
oppfølgingstilbudet er virksomme faktorer i behandling og oppfølging. Det har positiv effekt når
bruker og tjenesteutøver har etablert en felles forståelse av hva det skal arbeides med, og hvordan
det skal gjøres. Bygging av en tillitsfull relasjon kan ta tid. Derfor er det hensiktsmessig at den faste
kontakten kan følge bruker over lengre tid.
Prosjektet Sammen om kvalitet fant at alle brukere av rus- og psykisk helsetjeneste har nytte av en
tjenesteansvarlig. Utpeking av tjenesteansvarlige i tjenesteytende avdelinger bør sees i sammenheng
med utpeking av koordinatorer i kommunenes koordinerende enhet. Dersom tjenesteansvarlig og
koordinator er en og samme person blir driften kostnadseffektiv, og det blir tydelig for både bruker
og ansatte hvem som skal samarbeide om hva.
Tjenesteansvarlig vil sørge for at det foreligger en tiltaksplan som er koordinert med tjenester fra
fastlege, NAV og andre. Innholdet i tiltaksplanen tilsvarer innholdet i en individuell plan. Det er derfor
faglig hensiktsmessig og effektivt at TA er koordinator hvis deres brukere har en individuell plan.

5.

Kvalitet som resultat av prosjektet

Delmål i prosjektet (kapittel 3) ble oppfylt ved kartlegging av målgruppen og dagens tjenestetilbud,
utvikling av tjenestelinjen, tildeling av tjenesteansvarlige, utredning om behov for kompetanse,
måling av resultater og evaluering av tiltakene i prosjektet. Et ekstra resultat, som det i
utgangspunktet ikke var satt opp mål for, var avklaringen om at tjenesteansvarlige kan fylle
funksjonen som brukeres koordinator ved langvarige og koordinerte tjenester (kapittel 4).
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Kommunens koordinerende enhet må da inkludere ordningen som del av systemsikringen. En slik
løsning er kostnadseffektiv og bidrar til klarhet for alle parter om hvem som har ansvar for hva.
Resultater fra målinger og evalueringer vises nedenfor. Delmål 7, at gode løsninger skulle
implementeres i drift, ble delvis innfridd. Kapittel 6 gjør rede for nødvendige tiltak på veien videre.
Måling av kvalitet på tjenestene
En måte å måle kvalitet på, er å måle om vi gjør det vi er blitt enige om å gjøre, følger tjenestelinjen.
Prosjektet målte derfor i hvilken grad tjenestelinjen ble fulgt. I tillegg ble brukere og ansatte via et
spørreskjema spurt om tiltakene i prosjektet var nyttige for dem. Metodene er nærmere beskrevet i
delrapport fra prosjektet (4).
Oppfølging av tjenestelinjen
Kommunene utprøvde tjenestelinjen for 48 brukere våren 2015. Resultatet vises i grafen nedenfor.
Brukerne er oppført langs den vannrette aksen. Bruker 1-12 var fra Holmestrand, 13-14 var fra
Horten, 15-26 fra Re, 27-33 fra Lardal og bruker nummer 34-48 var fra Andebu.
Det ble kvittert for utførelse av hver aktivitet på tjenestelinjen. Kvittering som uaktuell eller utført
gav skår 1, mens ikke påbegynt eller ikke utført gav skår 0. For hver bruker er det tre søyler.
Oppstartsaktiviteter er lyseblå, analyse av behov og tjenestetilbud fra andre er mørkere blå, og
oppsett av videre plan for tjenesten har grønn farge.
Grafen viser %-andel av utførte aktiviteter på tjenestelinjen per bruker. For noen brukere var mange
aktiviteter ivaretatt, for andre få eller ingen. Brukere fra Holmestrand og Lardal fikk ivaretatt størst
%-andel av tjenestene. Lav andel utførte oppgaver i grafen kan skyldes at tjenesten var i
oppstartsfasen, og at flere aktiviteter ville bli utført etter hvert.

Graf: Prosentandel utførte oppgaver i tjenestelinjen for hver av 48 brukere

Grafen nedenfor viser i hvilken grad hver av oppgavene i tjenestelinjen ble utført. Vi ser at
oppdatering av IPLOS og tiltaksplan i elektronisk pasientjournal ble utført i liten grad, mens
undersøkelse om hva som er viktig for bruker og behovsvurderinger ble utført i større grad.
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Graf: Prosentandel utført av hver av oppgavene i tjenestelinjen

Resultatene ble drøftet internt i hver kommune og i prosjektets forbedringsteam. Grafene gav innsikt
til analyse, etterspørsel etter fremdrift og forslag til forbedringer.
Brukeres evaluering
Det var 8 brukere som fullførte hele tjenestelinjen våren 2015, og som ble spurt om å evaluere
tiltakene. Av disse ønsket 6 å svare. De ble spurt om i hvilken grad han/hun var enig eller uenig i en
rekke påstander. Tabellen viser påstandene og svarene.
Hvor uenig/enig er du i påstandene?
Sett kryss
1 Det er nyttig å ha en fast kontaktperson og koordinator
2
3
4
5
6
7

Kontaktpersonen og jeg snakker om det som er nyttig
Kontaktpersonen tok opp tema i en nyttig rekkefølge
Samarbeidet med pårørende har vært nyttig
Samarbeidet med fastlegen har vært nyttig
Samarbeidet med sykehuset/DPS har vært nyttig
Samarbeidet med andre, for eksempel NAV og
hjemmesykepleien har vært nyttig
8 Alt i alt er tjenesten jeg får fra kommunen nyttig for meg

Helt
Litt
Litt Helt
uenig uenig enig enig
xxxxx
x
x
xxxxx
xx
xxxx
x
xx
x
xx
x
xxx
xx
xxx

Uaktuelt

xxx
xxx
xx
x

xxxxx
x

Tabell: Brukeres evaluering etter oppfølging ved hjelp av tjenestelinjen

Ansattes evaluering
Ansatte som hadde fulgt brukerne svarte på de samme påstandene i eget skjema. Ansatte var enige,
og hovedsakelig helt enige i brukernes evalueringer, og i tillegg helt enige i følgende:
 Aktivitetene i tjenestelinjen bør være de samme for brukere med og uten vedtak
 Prosjektets krav til kjernekompetanse hos tjenesteansvarlige er hensiktsmessig

Sammen om kvalitet. Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid. Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal, Re og
Konsens 2014-15. Prosjektrapport 7.12.2015. Marit Strandquist, Konsens.
Side 11



Ordningen med tjenesteansvarlige og primærkontakter gir alle ansatte forståelse, mulighet
og kompetanse til handling for å oppnå ønsket resultat (arbeidsmotivasjon)

Ekstra merknader på spørreskjemaene utdypet svarene. Ansatte mente at tiltakene gav ryddighet og
kvalitetssikring. Tjenestelinjene var et godt arbeidsverktøy som synliggjorde den enkeltes
arbeidsprosess.
Forbedringsteamets oppsummerende evaluering
Forbedringsteamet hadde en oppsummerende evaluering ved prosjektavslutning. De var enige i
brukeres og ansattes evalueringer. Det var bra når kompetente tjenesteansvarlige fulgte
tjenestelinjen. Poenget var systematikken. I prosjektperioden kunne leder henvise til linjen og følge
ansattes oppfølgingsprosess. Tidligere kunne innhold i råd og veiledning bli for bredt og opp til den
enkelte ansatte. Tjenestelinjen gjorde at beste praksis ble satt i system. Viktige aktiviteter kom opp
og ble aktualisert. Når faglig god praksis ble satt i system, ble det lettere å se nærmere på hvor mye
tid det er hensiktsmessig å avsette til ulike aktiviteter.
Grafene som viste resultater gav innsikt og grunnlag for analyse og forbedringer. Det var interessant
og viktig å se i hvilken grad hver enkelt bruker var fulgt opp. Videre var det nyttig å se hvilke
aktiviteter i tjenestelinjen som til vanlig ble ivaretatt, og hva man ble liggende etter med. Grafene
med resultater gav mulighet for dypdykk og analyse, og la dermed grunnlag for å styre og lede for
riktig kvalitet og ressursbruk i tjenesten.

6.

Utfordringer, suksesskriterier og veien videre

Den største utfordringen var å komme til enighet om en felles tjenestelinje. Det var krevende å sette
ord på alt som gjøres, finne felles begreper og definisjoner, og sette aktivitetene i et felles system.
Men det var også lærerikt å få nye innspill og tanker fra nabokommunene. Systematisk jobbing med
tjenestelinjen førte til omforente løsninger på problemstillinger som dukket opp.
Teamet lærte at oppfølging av mennesker med psykiske utfordringer og rusproblemer
også kan settes i system for å sikre kvalitet på tjenestene.
Suksesskriteriene var, i følge forbedringsteamet selv, stabil og god prosjektledelse, god tid til
samarbeid og lederforankring i kommunene. Prosjektet brukte tid på å danne en felles forståelse om
dagens tjenester, få klarhet i prosjektets innhold og mål, ta diskusjoner og finne løsninger. Det gjaldt
å ikke gi seg før tjenestelinjen var på plass, og så prøve den ut. Prosjektledelsen holdt tak i fokus,
involverte kommunene i viktige spørsmål og sørget for progresjon og fremgang i arbeidet.
Prosjektresultater i varig drift
Deltakerne i forbedringsteamet hadde tatt i bruk prosjektresultater i nye rutiner. Tjenestelinjen ble
brukt som sjekkliste ved brukeroppfølging. Prosjektet hadde bidratt til fagutvikling og
kvalitetsforbedring, og prosjektrapporten ville bli brukt til videre forbedring av tjenesten.
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I prosjektperioden hadde Konsens sørget for opptelling av resultater fra oppfølging av tjenestelinjen.
Når resultatene skulle oppsummeres i grafer, stimulerte det for tett oppfølging og ajourhold av
kvitteringer på tavlen med tjenestelinjen. Ved prosjektavslutning meldte teamet at vedlikehold av
tavlen var tungt når den ble ført manuelt, og resultater ikke lenger ble utregnet.
Det er behov for en elektronisk tavle for brukeroppfølging. Kvitteringer må automatisk inngå i
opptelling av resultater. Resultatene må vises i grafer for innsikt, analyse og forbedringer av kvalitet
og ressursbruk. Den elektroniske løsningen må også ha med hvordan brukere skal følges opp over tid.
Tjenestelinjen som var utviklet i prosjektet var for oppstart med tjenester, og revurdering etter
funksjonsfall. Elektronisk løsning bør også ha med optimalisert og standardisert tjenestelinje for
oppfølging av barn og unge.
Elektronisk løsning bør også gi innsikt om kompetanse og tidsbruk. Det er viktig at løsningen har
kvalitetskrav og viser avvik. Vi kan ikke tilpasse et system ut fra mangler på ressurser. Tvert imot må
vi se avviket for å kunne rette det opp, legge kompetanseplaner og utlyse etter riktig kompetanse.
Ansatte, ledere og politikere må dele denne innsikten.
IKOS elektronisk tavle
Konsens skal videreutvikle programvaren IKOS i OFU-prosjektet (Offentlig Forskning og Utvikling)
IKOS elektronisk tavle. Kvalitet og styring i kommunal helse- og omsorgstjeneste 2016-17. Innovasjon
Norge søkes om støtte for gjennomføring. Høsten 2015 er 9 kommuner fra 3 fylker og
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vestfold med i forprosjektet ”IKOS
elektronisk tavle for kommunal helse- og omsorgstjeneste”. Kommunene er Andebu, Holmestrand,
Horten, Lardal, Moss, Nes (Akershus), Nøtterøy, Sandefjord og Stokke. Det skal utvikles elektroniske
tavler for kvalitetsstyring, ressursstyring, tjenestestyring og brukermedvirkning. Arbeidet forankres i
”Pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge hender 24-7”” og KS-satsningen ”Gode pasientforløp for
eldre og kronisk syke, samt psykisk syke og rus”.
IKOS er et verktøy for kvalitet og styring på alle nivå i kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Programvaren benyttes i hjemmesykepleie, hjemmerehabilitering, sykehjem, tjenester til
funksjonshemmede og rus- og psykisk helsetjeneste. Elektroniske tavler gir dem daglig
beslutningsstøtte til faglige prioriteringer og ressursutnyttelse. Resultater vises i grafer og rapporter
på alle ledernivå. IKOS legger til rette for styring ved å gjøre tjenesten oversiktlig og transparent.
Lederutviklingsprogram
Konsens samarbeider med KS-Konsulent om å tilby lederutviklingsprogram til kommuner.
Programmet skal bidra til å ta ut potensialet for kvalitet og styring fra IKOS og det som er utviklet i
prosjektet Sammen om kvalitet. Man jobber lokalt med å vaske frem de data man må følge med på
for daglig oversikt og langsiktig styring. Utredningen starter der tjenestene ytes og arbeider seg
oppover i organisasjonen til virksomhetsledere og administrativ og politisk styring. Overordnet
ledernivå gir tilbakemeldinger. Programmet skreddersys for kommunen. Lederutviklingsprogrammet
skal gi deltakerne kunnskaper, ferdigheter og praktiske verktøy til å lede forbedringsprosesser i
samarbeid med medarbeidere og tillitsvalgte. Lederutviklingsprogrammet har som mål at ansatte,
tjenesteledere og overordnet administrativt og politisk nivå har felles språk og kan dra i samme
retning i styringsdialogen for riktig kvalitet og ressursbruk.
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