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Disposisjon

• Arbeidet med forbedring i psykisk helse -og 
rusklinikken: eks fra læringsnettverk i 
klinikken

• Samarbeid med somatikken: eks pasienter 
med «villet egenskade», behandling av 
samsykelighet psykisk lidelse, rus og fysisk 
sykdom

• Samarbeid med kommunene: ACT/FACT, 
tverrfaglig samarbeidslæring, SIM



Psykisk helse- og rusklinikken UNN

• Avdeling nord: Senter for psykisk 
helse og rusbehandling Tromsø 
(poliklinikk- og døgnseksjon)

• Rusavdelingen, Russeksjon 
Tromsø

• Psykiatrisk avdeling: 
Alderspsykiatrisk seksjon, 
Sikkerhetspsykiatrisk seksjon og 
Akuttpsykiatrisk seksjon

• Fagutvikling, forskning og 
utdanning: Fagutviklingsenhet, 
RVTS Nord, VIVAT og Regionalt 
kompetansesenter sikkerhets.-
fengsels- og rettspsykiatri

Avdeling sør: Senter for psykisk 
helse og rusbehandling Midt-Troms  
(Silsand og Sjøvegan)

Avdeling sør: Senter for psykisk 
helse og rusbehandling Sør-Troms

• Avdeling sør: Senter for 
psykisk helse og 
rusbehandling Ofoten

• Rusavdelingen, Russeksjon 
Narvik

• Fagutvikling, forskning og 
utdanning: KoRus-Nord

Avdeling nord: Senter for psykisk 
helse og rusbehandling Nord-
Troms

Avdeling nord: Senter for psykisk 
helse og rusbehandling Tromsø, 
døgn (Storsteinnes)





Samarbeidsarenaer: noen eksempler

• «KOMMUNEMØTE» 

• Ansvarsgruppemøter

• Møte med fastleger (eksempel fra Ofoten og Nord Troms)

• Liason tjeneste innad i sykehus via akutt team

• Tjeneste inn mot fengsel

• Møte med Fylkeslege, politi, kontrollkommisjon, 

• Samarbeid med lokale kriseteam

• Felles utdanningsutvalg (organisasjons strategiske enhet)

• Utvalg på tvers av klinikkene (ledermøter, PSU,…) 



Læringsnettverk i PHRK fra 2015

INSPIRASJONEN:

 GJENNOMBRUDDSPROSJEKT

 PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE 

 SYSTEMATISK FORBEDRINGSARBEID FRA FUE UAVHENGIG AV DETTE –
SPESIELT TILKNYTTET SUICIDALITET, KOMPETANSEEALUERING (kliniske 
problemstillinger, utdanningsrelatert ferdigheter)

 INVITERT I FORSKNINGSPROSJEKT KNYTTET TIL IMPLEMENTERING AV 
PSYKOSEVEIELDER

HVORDAN  FÅ MED RAMMER/STRUKTUR SOM VI HAR SETT FUNGERER FRA 
DETTE INN I EN MER VARIG STRUKTUR?
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Strukturen

• L= Læringnettverk

• S= Skypemøte

• Tema: evt tema som 
fordrer ekstra møte; 
medikament-
samtemming, excel, 
ABC, 
medikamentmodul

L1

Tema

S1

TemaS2

Tema

L2



Hvordan og hvorfor

–Skape kultur

• Lære på tvers 

•Åpenhet: Kjennskap skaper trygghet 
til å skape sunn åpenhet

•Brukerinvolvering

•Oversette de store ord til 
virkelighetsnært fokus
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NÅ

• STRUKTUREN ER VEDTATT – GJENTATT KLINIKK- OG 
LEDELSESFORANKRING NØDVENDIG

• FAGLIG  OG PRAKTISK ADMINISTRASJON: FRA 
FAGUTVIKLINGSENHETEN

– ARRANGERING AV MØTER OG NETTVERKSSAMLING
– SUPPORT TIL DE SOM ØNSKER DET FRA 

FAGUTVIKLINGSENHETEN
– MÅL OM Å INKLUDERE DE SOM BØR MED
– INTRANETTSIDE http://intranett.unn.no/laringsnettverket/category44339.html

• FORSØKE Å INTEGRERE ANNET UTVIKLINGSARBEID INN I DETTE



UTFORDRINGER

• Å OVERSETTE ANNET UTVIKLINGS- OG KONTROLLARBEID TIL Å 
VÆRE SNAKK OM FORBEDRINGSARBEID*

• VEDVARENDE BEHOV FOR OPPLÆRING I FORBEDRINGSARBEID
 KUNNSKAP OM OG VIKTIGHET AV – OG MOTIVERE TIL Å DELTA
 KUNNSKAP OM OPERATIVE FORBEDRINGSTEAM
 KUNNSKAP OG LANGSIKTIGHET OG SAMMENHENG I 

FORBEDRINGSARBEID OVER TID

• KULTUR: ULIKE TYPER KULTURER  -> KULTURBYGGING
• GEOGRAFISKE LOKALISASJONER / AVSTAND 



Samarbeid med somatikken

To eksempler/ temaer:

• Pasienter med «villet egenskade»: pågående 
arbeid innad i UNN.

• Behandling av samsykelighet psykisk lidelse, 
rus og fysisk sykdom: felles utfordringer: 
tanker om internrevisjon
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DEFINISJON AV VILLET EGENSKADE

Selvpåført, og villet/intendert påført skade på eget legeme.

En handling som ikke endte med døden, hvor individet med vilje gjorde en 
eller flere av følgende handlinger med hensikt å skade seg selv:

• Initierte atferd (f.eks. kuttet seg selv, hoppet fra høyde, henging) 

• Tok medikamenter i mengde utover det som er foreskrevet eller som er 
vanlig anerkjent dose 

• Inntak av andre toksiske stoffer (f.eks. frostvæske) 

• Tok illegale stoffer/narkotika 

• Svelget et ikke-fordøyelig stoff eller gjenstand



Omfang og målgruppe

• Forekomst ved UNN Tromsø: 2016 = 180 pas og 2017 = 200 pas.

• Åpen for at disse data ikke gir en fullstendig oversikt over samlet 
forekomst 

• Liten, sårbar og krevende pasientgruppe, som må møtes med et tilbud av 
god faglig kvalitet med god organisering

• Komplekse og utfordrende pasientforløp med ulike involverte fag

• Arbeidet krever tett tverrfaglig samarbeid på tvers av klinikker og 
avdelinger 

• Krever et sømløst samarbeid mellom somatikk, psykisk helsevern og 
TSB

• Behov for tydelige rutiner og ansvar samt tilgang til nødvendige 
ressurser med riktig kompetanse gjennom hele pasientforløpet



Fastlege 

Legevakt 

AMK 

Legevakt  melder 
pasient til 

akuttmottaket

Behov for 
somatisk behandling? 

Akuttmottaket registrerer pasienten 
inn. Vaktteam vurderer somatisk og 
psykiatrisk behandling, samt om og evt 
hvor pasienten skal legges inn. 
Sikkerhetstiltak vurderes. 
 Hvis triagert rød eller orange 

kontaktes mellomvakt 

Overgang til annen 
prosess. 

Omfattes ikke av 

dette forløpet

NEI

JA

Ved usikkerhet konferer 
med:  Bakvakt 
Nyremed., Gastro, HLA. 
Primærvakt psykiatri 
(Voksenpsyk eller Barn, 
eller Barn/ungdom)    

Barn under 18 år 
vurderes av barnelege – 

avhengig av tilstand 
(Alle intox) 

Nyremedisinsk 
sengepost: 

Pasient observeres av spl 
med eller uten fastvakt 

Generell kir og intensiv: 
Nøyere overvåkning av 

pasient ved spl og 
behandling av anestesi. 

Vaktteam  

Observasjonspost: 
Pasienten observeres av 

spl. Evt behandles 

Plastikk- og håndkirurgi: 
Pasient legges inn for 

behandling  

Barne- og ungdomsavdeling : 
 Observeres av spl. Evt behandles
 Vurdere omsorgsbehov (ringer den som 

har omsorgsbehov for barnet. Foreldre, 
barnevern m.v.) 

 Omsorgsperson skal fortrinnsvis legges 
inn sammen med pasienten 

Pasienten utskrives.
 Utskrivende lege avtaler hvilken 

oppfølging pasienten skal ha, i 
samarbeid med pasienten. 

 Pasient utskrives med avtale om at 
sosionom tar kontakt 

TSB (Ny-oppstartet tilbud) 
Avrusning (akuttplasser 2 stk). Kan 
benyttes etter bestemte kriterier og 
avklart somatisk status. Foreløpig kun 
mottak av pasienter fra psykisk helsevern 
og TSB  

Sosionomtjenesten sjekker DIPS hver 
morgen (ikke helg) om nye 
innleggelser. Dersom innleggelse 
skjer utenom akuttmottaket får 
sosionomtjenesten tilsynsanmodning 
direkte fra avdeling. 

Visitt og vurdering ved lege, 
sykepleier og sosionom 
 Medisinsk avklaring 
 Psykososial vurdering 

- Vurdere selvmordsfare

Avklare pasientstatus 
for videre forløp 

Vakthavende lege 
I akuttmottak beslutter 

videre tiltak og plassering. 
Vurdering basert på 

skadens art 
og omfang 

Pasient er 
kritisk, akutt 
livstruende 

skadet

Gjelder pasienter 
under 18 år 

Mottak 

Psykososial oppfølging 

Behandling og oppfølging etter utskriving 

Overgang til annen prosess. Omfattes ikke av dette forløpet: 
Innleggelse psykiatrisk helsevern v/alvorlig selvmordsfare. 

Fortrinnsvis frivillig innleggelse 

Innleggelse vurderes 
av lege 

på barneavd 

Innlegges på Barne- og 
ungdomsavdelingen 

Innlegges ved 
UPS 

Tilsynsanmodning til akutteam v/lege. Skriftlig + ringer

Pasienten identifiseres  
av sosionom i DIPS på 

bakgrunn av 
innleggelsesårsak 

Lege på avdeling begjærer 
innleggelse av pasient i 

psykisk helsevern

Sosionomtjenesten kobler på 
hjelpeapparat. Psykososial 

vurdering. Pårørende kontaktes 
dersom pasienten ikke motsetter 
seg dette. Hjelper pasienten til å 

sortere. Kvalitetssikrer 
utskriving, evt kontakter fastlege. 

Pasienten utskrives. 
- Epikrise sendes til fastlege. 
- Sosionom kan kontakte 
fastlege  

Vurdering akutt/aktivt 
suicidal pasient 

Pasient kan utskrives 

Pasient med 
stort 

hjelpebehov 

Sosionom vurderer behov for drøfting/tilsyn med akutteam eller TSB 

Hjelpeapparat utenfor sykehuset 
overtar oppfølging av pasienten 

Pasient overført 

fra lokalsykehus 

Hjertemedisin/HLA

Blod/endo og infeksjon 

Nevrokirurg

Ved plassmangel 
På nyre

Ved f.eks. hopp 
fra høyde og 

hengingsforsøk

BUP kontaktes ved 
behov for bistand 

UPS-vakt kontaktes ved 
behov for bistand 

Dagtid 

Kveld/natt

TSB pasienter 

Alle må kjenne til 
rutinene 
NB! AMK 

 Vurdering av 
fastvakt 

 Behov for 
tvangsbehandling? 

Veier inn for pasienten 

Stegene i prosessen 

Utfordringer 

Forbedringsforslag

Veivalg / 
beslutnings-

punkter

Informasjon 

Forklaring - farger og symboler: 

Obs.posten kun 24 
timer   Nyre

16 år 
Taushetsplikt

(Flytskjema: F:\Kvalitet\
Flytskjema\Flytskjema 

Samtykke tvang 
informasjon
Versjo 1.7)   

Pasient trenger tett 
oppfølging. 
- kapasitet

Travel sengepost 

Helger 

Fungerer 
behandlingsteam i 
somatisk avdeling? 

Logistikk 
transport 

Behov for 
behandling i TSB/ 
tilsynsanmodning 

TSB? 

Avrusning: 
Hvordan? 

Info om belegg på 
sengepostene

«Medisinsk faglig 
ansvar» tillagt 

seksjonsoverleger. 
Uklart begrep

Bør ha delt journal 
mellom somatikk og 
psykiatri). Går glipp 

av informasjon 

Tidlig psykiatrisk 
vurdering 

(manglende) 

Obs.post: Hvilke 
vurderinger gjøres 
for pasienter som 

skal hit 

Generelle 
plassproblemer Gjennomføring 

av fastvakt er 
utfordrende

Hvilke kriterier 
gjelder for 

henvisning til 
TSB? 

Overgang til annen 
prosess. 

Omfattes ikke av 

dette forløpet

Kompetanse vs 
bemanning 

Kapasitet (ved 
sengepostene?) 
tas ikke hensyn 

til

Bemanning 
fastvakt mangler 

Alkohol??

Nyremedisin har ikke 
spesialkompetanse mht 

suicidalitet. Dette gjelder 
også øvrige sengeposter 

Fysisk tilrettelegging for 
denne pasientgruppen 

på sengepostene 
mangler Vold og trusler 

Pasienter med 
ruslidelser får ikke 

adekvat rusmedisinsk 
behandling eller tilbud 

om rusbehandling 

Tilgang til 
bistand 

suicidalvurdering 
i helgene 

Bemanning CL finnes ikke 

Tidspress og 
kontakt med 

pårørende 

Pasient skal bli 
vurdert ifht 

suicidalitet før 
utskriving, også i 

helgene 

Utagerende 
ungdom i 

avdeling med 
små barn ger 

Opplæring suicidalitet - 
forståelse og håndtering 

Press på utskriving av pasienter. 
Pasient skrives ofte ut før det er 
mulig å gjennomføre psykiatrisk/

psykososial vurdering 

Behandlingsteamet – 
tid til å møtes 

I prosedyren står det «bør». Må 
endres til at pasienten «skal» 

skrives ut med tilbud fra 
oppfølgende instans 

Uavklart om 
fastlege skal 

kontaktes ved 
utskriving. Ulik 

praksis

Bør noen ha en type 
hovedansvar for 

forløp? Koordinering. 

Blåse liv i 
koordineringsgruppa 

igjen Bakvakt psykiatri kan 
rykke ut til somatikken 

(Breivika) 

Koordineringsgruppe fungerer 
ikke. Revitalisering? Forum for 

avklaringer, kompetanseutvikling 
og utvikling 

Felles prosedyre/
forståelse for 

fastvakt 

Dersom behov for 
ytterligere behandling 
(kveld/natt) kontaktes 
primærvakt. 
(Evt bakvakt)

Pasient er utskrevet av 
somatisk behandling 

Mellomvakt har 
plasseringsmyndighet 
og myndighet til å 
plassere fagtilhørighet 

Finnes det nettverk i 
kommunene som følger opp 

pasienten i ettertid? Hvordan 
er evt dialogen med disse, og 
når i forløpet kontaktes de? 

Hvis utagerende 
pasient – flyttes 
disse til Nyre? 

Kartlegging av dagens pasientforløp



Beskrivelse av ønsket pasientforløp



Overordnet mål for beskrivelse av ønsket pasientforløp

 Pasienten skal få forsvarlig tilbud hele døgnet hele året
• Ivareta et akutt behandlingsbehov og oppfølging.

• Vurdering av videre behandlingsbehov 
→ Tilgjengelig kompetanse gjennom hele forløpet. 
→ Må være kjent for alle hvor kompetanse finnes/hvordan man får tak i den.

 UNN skal sikre pasientens helsetilstand og behov
• Det skal ikke gjøres vurderinger basert på plass- og/eller ressursmangel.

→ Mangel på fastvakt skal ikke avgjøre hvorvidt pasienten skal ha fastvakt eller hyppig 
tilsyn, når pasientens tilstand tilsier behov for fastvakt. 

• Bidra til å forebygge ny villet egenskade.

• Pasienter med gjentatte innleggelser, bør få utarbeidet en kriseplan hvor 
det fremkommer hvordan pasient, pårørende og hjelpeapparatet skal 
håndtere situasjoner hvor det er fare for/har oppstått villet egenskade.



Arbeidet fører til noe!!

Tilrådninger fra arbeidsgruppe:

• Skjermede sengeplasser tilrettelagt for pasientgruppen

• Etablering av CL-team for voksne

• Sosionomtjenesten fortsatt viktig

• Etablering av fastvaktpool



Pasienter bør få tilbud om behandling ut fra de 
forutsetninger de har.
Internrevisjon UNN HF 2020

Målsetting: 

Det å ha en psykisk lidelse eller en 
rusmiddelavhengighet bør ikke være til hinder for at en 
mottar like god behandling; får gjort undersøkelser og 
mottar behandling. Dette kan kreve justeringer i 
tilnærming og tiltak for denne pasientgruppen, både 
med hensyn til informasjon, medisinskfaglig vurdering 
og oppfølgingstiltak. 



Et mål bør være alle får likeverdig tilbud. 
Spørsmål til revisjonen kan være under overskrifter 
som:

• Fokus på rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse som 
komorbide tilstander som har relevans for behandlingen

• Informasjon og kontakt med pasient

• Holdninger

• Kunnskap

• Behandling



Holdninger

- Hender det at en må refordele hvilken 
pleier/behandler som behandler pasienter som et 
resultat av at pasienten har rusavhengighet og / 
eller psykisk lidelse? 

- Hender det at pasienter klager på hvordan de blir 
møtt med begrunnelse i manglende forståelse for 
hvordan de utrykker seg og hvilke behov de har? 

- Hvor ofte vurderer en å ikke kunne gi behandling 
på grunn av avvikende adferd



Utvikling av ACT/FACT internasjonalt og i Norge 

I samarbeid med kommunene:

Modellen med Assertive Community Treatment (på norsk: Aktivt oppsøkende 
behandlingsteam, ACT) ble utviklet i USA på begynnelsen av 1970-tallet for å 
behandle personer med alvorlig psykisk lidelse i deres nærmiljø. I Nederland 
ble lignende team videreutviklet til FACT (Fleksibelt ACT). 

Hensikten med både ACT- og FACT-modellen er å gi et samlet og helhetlig 
behandlings- og oppfølgingstilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse og 
med alvorlig svikt i sosial fungering ofte i kombinasjon med ruslidelse med 
langvarig  behov for tjenester. Prinsippet i behandling er at oppfølging foregår 
der personen bor og har sitt nettverk. 



Utvikling av bedre tjenester for pasienter med store og 
sammensatte behov i tett samarbeid med kommunene: 
ACT / FACT i UNN med utgangspunkt i Senter for psykisk helse 
og rusbehandling:

Harstad: inntak av pasienter vår 2019

Narvik: avtale med kommunene signert og det arbeides med 
rekruttering av personell. 

Midt-Troms har vi en dialog med kommunene, men er noe 
lengre unna å kunne tilby denne behandlingsmetoden. 

Nord-Troms: planlegges oppstart av forprosjekt i 2019. 

Tromsø: drøftes videre utvikling av eksisterende ACT-team.



Tverrfaglig samarbeidslæring

er en læringsform der studenter fra ulike profesjonsutdanninger 
lærer sammen og får innsikt i andres kompetanse og dermed 
også bedre forståelse av sin egen. 

Rolleforståelse og evne til samhandling er sentrale mål, der 
studenten skal lære av, om og med hverandre. Kunnskap om 
egen kompetanse ligger i bunnen for å utvikle forståelse for hva 
andre profesjoner kan bidra med i en samhandlingssituasjon 
knyttet til et pasientforløp.



Læringssituasjon: ambulant rehabiliteringsteam, PHRK

• Medisinerstudent, psykologistudent, sykepleierstudent, 
Sosionom.

• 5 dager sammen med tverrfaglig team 

• Felles oppfølging av pasient.

• Hjemmebesøk



Hva er medisinsk simulering?

Medisinsk simulering  er en metode for å gjenskape 

eller forsterke pasient- og helsepersonellerfaringer 

og utfordrende situasjoner  

i arbeidshverdagen slik at helsepersonell                                                                                          

kan trene og øve på å håndtere disse 
Dieckmann, 2009

(

SIMInnlandet 2018



Praksis ønsker mer opplæring for å bedre 
det miljøterapeutiske tilbudet

TQM-mld, revisjoner pasient us og ønske 
om kvalitetsbedring

Tema avklares; 
læringsmål defineres i 

fellesskap med ledelse / 
bestiller

Scenario settes opp 
Fakta beskrives og  

analyseres

Hvordan anvende i 
virkelig praksis ?

Arbeidsmål 
evalueres

Forbedret praksis ? 
Bruke 

kvalitetsindikatorer 

SIMInnlandet 2018



«Transport av psykisk ustabile»
VRT (virtual Reality Training)

Divisjonene Prehospitale tjenester / 
Psykisk helsevern (HSØ)

MUN-Light
VR- basert samarbeidsprosjekt med 
Stange kommune, INN campus  
Lillehammer, Making View og 
SIMInnlandet (RFFI)

ECT-SIM
Alderspsykiatrisk avdeling

Prosjekt  med Innovasjonsstøtte fra 
HSØ / Oppstart jan 2018 (HSØ)

VR-Akutt
Virtual Reality

divisjon Psykisk helsevern

Tema : Relasjonskompetanse
(Akuttnettverket)

«Foreldrestøtte og 
spedbarnevern»

Invitert av HINN, simtrening
(NFR)

Virtuell Reality (VR) basert lærings-
arena for bedret behandling av eldre 
multisyke i Innlandet og Øs



Samarbeid forutsetter anerkjennelse av fellesskap


