STANDARDISERT PASIENTFORLØP
FOR PLANLAGTE INNLEGGELSER
I TVERRFAGLIG SPESIALISERT
RUSBEHAND LING (TSB)

Bakgrunn, mål og leveranser
Bakgrunn:
«Pasienter som henvises for planlagt døgnbehandling innen
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Bergensområdet*
bør oppleve likeverdige og koordinerte pasientforløp, som sikrer rask
tilgang til og høy kvalitet på utredning, behandling, rehabilitering og oppfølging…»
*TSB i Bergensområdet:
- Bergensklinikken
- Crux Kalfaret behandlingssenter
- Helse Bergen

Overordnet mål:
«Pasienter i Bergensområdet som har størst behov og nytte av en planlagt
innleggelse i TSB, skal få dette uten ugrunnet opphold. De skal oppleve et
forutsigbart og likeverdig pasientforløp i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.»

Bakgrunn, mål og leveranser
Nytteeffekter:
•
•
•

«Likeverdig utredning og behandling, målt ved oppnåelse av krav til indikatorer
i nasjonalt pakkeforløp for TSB.
Riktig bruk av sengeressurser, målt ved min. 85% belegg og gjennomsnittlig ventetid
(startet helsehjelp) for planlagte innleggelser som ikke overstiger to uker.
Bedre samhandling mellom aktørene i forløpet, målt ved egen brukerundersøkelse
for pasienter/pårørende og en egen undersøkelse for medarbeidere fra de ulike
sektorene.»

Leveranser:
«Utarbeide og innføre et standardisert pasientforløp for planlagte innleggelser i TSB i
Bergensområdet som har:
•
felles kriterier for når en pasient skal tilbys planlagt innleggelse med døgnopphold
•
rutine for samhandling mellom de ulike aktørene i pasientforløpet
•
likeverdig utrednings- og behandlingsopplegg under innleggelse
•
felles kriterier for når en pasient er utskrivningsklar»

Reisen starter…

21.09.17 Styringsgruppemøte
29.11.18
Prosjektgruppemøte

28.11.17 Styringsgruppemøte

03.01.18 Styringsgruppemøte
08.11.18
Prosjektgruppemøte
30.01.18 Styringsgruppemøte

Trodde vi var ferdig,
men fikk «nytt»
oppdrag…
30.01.19 Styringsgruppemøte

Innledende fase 1
10.04.18 Prosjektgruppemøte

18.10.18 Prosjektgruppemøte
Brukerrepresentanter blir med
i prosjektgruppen

07.02.19 Prosjektgruppemøte

03.10.19 Styringsgruppemøte
23.04.18 Prosjektgruppemøte

22.02.19 Prosjektgruppemøte
24.09.18 Prosjektgruppemøte

13.03.19 Prosjektgruppemøte

14.05.18 Prosjektgruppemøte
20.03.19 Prosjektgruppemøte
21.09.18 Styringsgruppemøte

Innledende
fase 2

26.09.19 Prosjektgruppemøte
18.06.18 Workshop med
ca 60 deltakere fra kommune,
de tre institusjonene og
brukere

03.10.19 Styringsgruppemøte

«Det er nesten umulig å få døgnopphold…»
Når må (bør) en pasient med
rusmiddelproblemer legges
inn?
- til første samtale
- til basisutredning
- til utvidet utredning
- til behandling
Bildet hentet fra aftenbladet.no

Hva sier litteraturen?

Hva sier brukerne selv?

Bildet hentet fra nhi.no

Hvordan henger det i hop?
Pasient utskrevet og overført
til pol.kl behandling

Behov for
videre planlagt
innleggelse?
Akutt innleggelse for
avrusning, utredning
og/el. behandling

Nei
Pasient utskrevet

Pasient med akutte
rusmiddelproblemer

Har pasient behov
for og tilfredsstiller
pasienten kriterier
til å få brukerstyrt
innleggelse?

Ja

Poliklinisk utredning
og/el behandling

Planlagt innleggelse for
avrusning, utredning
og/el. behandling

Ja

Pasient med
rusmiddelproblemer

Pasient utskrevet og
tilbudt brukerstyrte
innleggelser

Nei

Ja

Brukerstyrt innleggelse

Nei

Pasient utskrevet

Har pasient behov
for videre
oppfølging?

Felles kriterier for inntak til en planlagt innleggelse med
døgnopphold

Teksten over er hentet fra forløpsbeskrivelse av standardisert pasientforløp for planlagte innleggelser i Bergensområdet

Vurdering av henvisning, tildeling av time og første samtale

Teksten over er hentet fra utkast til beskrivelse av standardisert pasientforløp for planlagte innleggelser i Bergensområdet

Henvisning og
start

Kartlegging og
utredning

Henvisning
avvist
Start tid

Behandling og oppfølging

Senest 10 virkedager
etter at henvisning
er mottatt

2.4 Klinisk beslutning senest 21 kalenderdager etter første samtale ved
poliklinisk oppfølging, og senest 7 kalenderdager etter første samtale ved
døgninnleggelse

Ikke rett til
helsehjelp

2.1a
Vurder
henvisning

Ekstern
henvisning
mottatt

Vurderingsteamet

Avslutning og videre
oppfølging

Pasient må
utredes videre
ved annen enhet

Rett til
helsehjelp

2.1b Tildel
time/
oppmøte

Merkantil

2.2 Avklar
behov, mål og
ønsker
(Første samtale)

Hovedbehandler

2.3 Utred
pasient
(Basis kartlegging/
utredning)

Hovedbehandler

Pasient må
utredes videre
ved egen enhet

Pasient
ferdig
utredet

2.5a Send
sekundær
henvisning

Hovedbehandler

2.5b Utred
pasient
videre

Behandler 2

2.5c Utred
pasient
videre

Hovedbehandler
Intern
henvisning
mottatt

2.6 Konkluder
ift. videre
behandling og/el
oppfølging

Hovedbehandler
og/el behandler2

Pasient utskrevet

Pasient
klar for
behandling

Henvisning og
start

Kartlegging og
utredning

Behandling og oppfølging

Avslutning og videre
oppfølging

EVALUERING:
- Inntil 7 kalenderdager fra kl. beslutn. til 1. evaluering
- Inntil 56 kalenderdager mellom hver evaluering (TSB pol)
- Inntil 42 kalenderdager mellom hver evaluering (TSB døgn)

3.1 Planlegg
behandling

3.2 Gjennomfør
behandling

3.3 Evaluèr
og evt. justèr
behandling

Pasient
ferdig
utredet
Hovedbehandler

Hovedbehandler

Hovedbehandler
i samarbeid med
aktuelle aktører

Inntil målsetting med innleggelse er innfridd og
pasienten kan defineres som utskrivningsklar

3.4 Planlegg
utskrivning
og
avslutning

Hovedbehandler
i samarbeid med
aktuelle aktører

Pasient klar for
avsluttende
samtale

Felles kriterier for når en pasient er utskrivningsklar

Teksten over er hentet fra utkast til beskrivelse av standardisert pasientforløp for planlagte innleggelser i Bergensområdet

Er det andre forhold som spiller inn?

«… jeg tror kanskje innkallingsbrevet skaper en oppfatning av at
det nesten er umulig å bli lagt inn
på en døgninstitusjon…»

Bildet hentet fra aftenbladet.no

Svar på henvisning fra fastlege NN mottatt den 29.09.2019.
Du har fått time ved AFR-poliklinikk
Onsdag 21.10.2019 klokken 09.00 hos psykolog NN

Oppmøtested: AFR-poliklinikk Murhjørnet

Bildet hentet fra nhi.no

