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Hva skulle til for å dekke grunnlagsideene?

• Med over 2 000 ansatte synes dette 
umiddelbart som et bukkesprang

• Vi bestemte oss tidlig at dette måtte få høy 
prioritet

• Oprasjonaliseringsarbeidet

• Skal man få til endringen som kreves i den 
kliniske virksomheten fordrer det i stor grad et 
likelydende kunnskapsgrunnlag – en felles 
base 



Utfordringsbildet

• Et kvalitetsforbedringsprosjekt som berører hele 
virksomheten

• Alle medarbeidere må ha kunnskap om hva og 
hvorfor

• Ledere på alle nivåer og alle behandlere må i 
tillegg ha kjennskap til hvordan

• Kjernedrift og ivaretakelse av pasientoppfølging

• Tidshorisonten

• Plan med korte og langsiktige mål



Konstruksjonen – om å presentere rammevilkår 
i én form

• Innsatsteam på klinikknivå
• Sammenfatninger med kjerneelementer og 

målepunkter
• Vurdering av GAP analyser
• Oppsett i PP og samarbeid med programutvikler i OU 

avdeling VV HF
• Samarbeidsgruppe med A-hus, OUS, SS HF og SiV
• Etablering av intern referansegruppe
• Samarbeid med programutviklere HSØ
• Kvalitetssikring, pedagogisk tilpasning og grafisk design
• Det er lagt ned betydelige ressurser for å få dette til…



e-læringskursene

• e-læringskursene er utviklet for medarbeidere i spesialisthelsetjenesten og har 
følgende oppbygning;

• Modul I:
• Lenke slettet (målgruppe er alle ansatte i psykisk helse og rus)

• Modul II:
• Lenke slettet
• Utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge - BUP
• Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling –TSB (målgruppe er ansatte 

innen de enkelte fagområdet)

• Modul III:
• Utredning og behandling av psykose og tvangslidelser (OCD) hos barn, unge og 

voksne – osv., mao. de tilstandsspesifikke forløpene (målgruppe er ansatte innen 
de enkelte fagområdet)



Vi hadde ikke fått dette til uten en rekke gode 
hjelpere…

• En stor takk til alle bidragsytere



If nothing goes right – go left…

På vegne av innsatsteamet i VV HF
Takk for oppmerksomheten
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