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FORORD 
Trøndelag Forskning og Utvikling har gjennomført en kombinasjon av modulbasert 
følge- og milepælsevaluering som ledd i den forskningsbaserte kvalitetssikringen av A-
Å Trondheim, - et samhandlings- og utviklingsprosjekt for å skape og sikre gode og 
kloke pasientforløp i rusbehandling og rehabilitering. 

Følgeforskning med milepælsfokus er et eksternt bidrag i et samlet opplegg for å 
optimalisere gjennomførings-/samhandlingsbetingelsene spesielt mellom Lade 
BehandlingsSenter og Trondheim kommune for å skape gode/kloke pasientforløp på en 
rasjonell og effektiv måte i en travel hverdag. 

Underveis i prosjektet er det forutsatt at evalueringen på visse tidspunkter i utviklingen 
skal produsere adekvat og relevant dokumentasjon av status, samt presentere en kritisk-
konstruktiv problematisering av prosjektets aktuelle hovedutfordringer. Evalueringen 
har vært organisert i sekvensielle moduler eller arbeidspakker som har vært viktige og 
nyttige for kontinuerlig og adekvat kunnskapsutvikling og relevant læring i 
prosjektgruppa i forhold til viktige målsettinger, milepæler og fokuspunkt i prosjektet. 

Paula Sofie Haugan har vært «jordmor» og hovedarkitekt for den faglige 
konseptualiseringen som «A-Å tankegangen» både i Namsos og Trondheim kommune, 
men gikk i perioden over til ansettelse i HiNT med ansvar for opplæring og utvikling 
av studiet Motiverende intervju.  

Sigrid Rohde overtok den KoRus-interne prosjektlederrollen for begge A-Å 
prosjektene i regi KoRus-Midt-Norge da Paula Sofie Haugan sluttet og begynte i 
HiNT.  

Begge takkes for et nært samarbeid, spennende, kreativ og kritisk-konstruktiv dialog. 
Sigrid Rohde takkes for et stort og kompetent så vel faglig som erfaringsbasert 
engasjement når det gjelder samhandling for gode pasientforløp og klok praksis for 
implementering av slike prosjekt i de aktuelle organisasjoner. 

TFoU takker for samarbeidet og kontakten med Trondheim kommunes «interne 
prosjektleder» Mona Berger og for de gode evalueringssamtalene som ble gjennomført 
med utvalgte grupper av hennes kolleger. På samme måte takkes for det gode 
samarbeidet og kontakten med Lade BehandlingsSenter sin «interne prosjektleder» 
Trond Andreassen og de av hans kolleger som vi hadde evalueringssamtaler med. 

Oppdragsgiver Direktør Reidar Hole KoRus-Midt-Norge takkes for en særdeles positiv 
innstilling og interesse for framdrift og resultater som fortløpende er produsert og 
presentert, og ikke minst for en ufravikelig løsningsfokusert tilnærming til uforutsette 
utfordringer som har dukket opp underveis.  

Tidligere direktør Lade Behandlingssenter Blå kors Rolf Windspoll og rådgiver 
rådmannens fagstab i Trondheim kommune Boel Helgesen, takkes begge for god 
dialog og oppriktig engasjement. 
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TFoU vil også i denne sammenheng takke høyskoledosent Kjell Terje Gundersen for 
kompetent og relevant metodisk-faglig rådgivning og bistand. Gundersen ledet i en 
periode den faglige kontakten med forskningsleder Rolf W. Gråwe i avdeling for 
forskning og utvikling (FoU) i Rusbehandling Midt-Norge i diskusjoner og avklaringer 
om mulighetene for en vitenskapelig effektstudie på siden av evalueringsoppdraget. I 
dette arbeidet var også seniorrådgiver Gunnar Nossum TFoU viktig. Dessverre lot det 
seg ikke gjøre å realisere en slik effektstudie etter de vitenskapelige kriterier som ble 
forutsatt. Trondheim kommune (TK) og LadebehandlingsSenter (LBS) utviklet på egen 
hånd et skjema for tilfredshetsstudie tiltenkt brukere fra kommunen som ble søkt inn 
ved LBS. Men LBS og TK klarte dessverre ikke rekruttere nok brukere til at TFoU 
kunne gjennomføre en deskriptiv statistisk presentasjon og sammenstilling av 
resultater, selv om man forlenget opplegget med ca. ¾ år. 

Steinkjer, ultimo juni 2013 

Niels Arvid Sletterød 
Prosjektleder/Forskningssjef TFoU 
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DEL 1  

VIKTIGE SIDER VED A-Å 

TRONDHEIM  
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1.INTRODUKSJON  
Niels Arvid Sletterød 

1.1 Noen viktige forhold ved evalueringen   
Historisk sett har TFoU (tidligere NTF) i mer enn 10 år hatt ulike evalueringer av 
rusrelaterte prosjekt, og fagdialogen har vært berikende, utviklende og god hele veien. 

A-Å-konseptet i lokale varianter var opprinnelig tiltenkt flere kommuner enn Namsos 
og Trondheim som også var tiltenkt evaluering av TFoU, men disse falt fra etter hvert. 
Rent konseptuelt henger derfor A-Å Namsos og Trondheim sammen (jfr. bl.a. Sletterød 
& Haugan 2012 samt kapitler under Del I i denne rapporten skrevet av Sigrid Rohde og 
Paula Sofie Haugan i fellesskap).   

Evaluering av A-Å Namsos var en klassisk følgeevaluering, mens A-Å Trondheim sin 
evaluering var tenkt å være en milepælsevaluering der TFoU skulle inn midtveis og til 
slutt, men ble i praksis en hybrid av følge- og milepælsevaluering inndelt i moduler 
(aktiviteter) for å møte de utfordringer som dukket opp underveis i prosjektet1.  

Evalueringen har fått en modulbasert form (inndelt i bolker av aktiviteter), der data fra 
evalueringsaktivitetene er blitt fortløpende presentert overfor prosjektleder i KoRus og 
i styringsgruppa for prosjektet. Formen på TFoU sine presentasjoner har vært kritisk-
konstruktive innspill og problematiseringer av utviklingen av prosjektet, og sammen 
med prosjektleder KoRus sin løpende kontakt og dialog med prosjektlederne for 
Trondheim kommune og Lade BehandlingsSenter, har styringsgruppa kunnet 
«overvåke» prosjektutviklingen og fatte kloke beslutninger om adekvat intervensjon i 
form av støtte-tiltak, når det har vært nødvendig.   

1.2 Organisering av rapporten 
Organisering av rapporten er inndelt i 5 deler for å lette lesning og lage en ryddig 
struktur. Disse kan også leses hver for seg, men har selvsagt også en kronologi der de 
ulike deler peker mot og bygger på hverandre. 

I DEL III: Evalueringskonklusjoner, er det ett eget kapittel som sammenlikner 
(komparerer) viktige erfaringer fra de to «A-Å prosjektene» i Namsos og Trondheim. I 
oppdraget fra KoRus lå det inne en ambisjon om å trekke ut viktige erfaringer fra 
begge prosjekter og i noen grad diskutere, relatere og forklare resultatene med 
varierende egenskaper i de to lokale «A-Å-modeller» som ble utprøvd, dvs. viktige 
forskjeller i kontekstene for prosjektene (varierende strukturelle forhold i så vel 
kommunesamfunnene som kommuneorganisasjonene i Namsos og Trondheim). 

                                                      

1 For en nærmere utlegging av evalueringens mulige former og misjoner, se egen del om 
evaluering i TFoU-rapporten som omhandler «A-Å Namsos» (Sletterød & Haugan 2012). 
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2.  SAMHANDLINGSPROSJEKT ”A-Å” 
Paula Sofie Haugan HiNT (tidligere KoRus) 

2.1 Opphav og idé   
Kompetansesenter Rus Midt-Norge (KoRus) har i flere år samarbeidet med 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (FMNT) om fagnettverk innen rusfeltet. Primær 
målgruppe var kommunalt ansatte rusarbeidere, men invitasjon ble sendt til andre 
instanser avhengig av tema for samlingene. Blant annet spesialisthelsetjenesten, 
brukerorganisasjoner, pårørendeorganisasjoner sammen med barnevern og psykisk 
helsevern. 

Overordna tema for nettverkssamlingene var lenge samhandling, og invitasjonen gikk 
derfor ut til en stadig økende målgruppe. Innholdet i samlingene dreide seg naturlig 
nok om ulike aspekter ved samhandling og rusproblematikk, med en kombinasjon av 
ulike foredrag og drøftinger i blanda grupper. 

To problemstillinger dukket stadig opp i diskusjoner på samlingene; bedre kjennskap 
til institusjoner for rusbehandling og det som gjerne omtales som ventetid. Med 
ventetid menes her den tiden det tar fra det søkes om tverrfaglig spesialisert behandling 
(TBS), innvilgelse til institusjonsplass blir tildelt. Særlig pårørende og frivillige 
organisasjoner var opptatt av dette, men problematikken var også et tema for offentlig 
ansatte. 

Nord-Trøndelag hadde på aktuelt tidspunkt ikke eget behandlingstilbud innen 
tverrfaglig spesialisert døgnbehandling for rusmiddelmisbrukere. Det er i etterkant 
oppretta et korttids døgntilbud med fokus på kartlegging.  

Mange innen hjelpeapparatet og bruker/pårørendeorganisasjoner uttrykte liten annen 
kunnskap til TBS enn via kontakt gjennom pasient eller det den enkelte har lest eller 
hørt. Med lange avstander ble det gjerne til at kontakt mellom innsøkende instans, 
institusjon, pasient, pårørende og andre aktører foregikk over telefon eller via e-post.  

For ordens skyld må det likevel nevnes at stadig flere institusjoner har innlagt et besøk 
til hjemkommunen før eventuell innleggelse, og flere kommuner tar også et besøk 
under institusjonsoppholdet. Mange pårørende finner det derimot vanskelig å 
gjennomføre besøk grunnet avstand og kostnader knytta til reisen. 

Det ble videre oppretta samhandlingskoordinatorer ved alle TBS knytta til 
Rusbehandling Midt-Norge tidlig i prosjektets fase.  Dette har uten tvil bidratt til en 
enklere gjennomføring av prosjektet, både praktisk og ved at fokus på samhandling ble 
understreka ved slike tilsettinger.                                                                                      

Særlig pårørende vars opptatt av ventetida, som for mange opplevdes som en 
periode/perioder hvor lite skjer. Det er søkt behandling ved TBS, og tida fram til svar 
eller innleggelse opplevdes som både lang og kritisk i forhold til tilbakefall. Pårørende 
og pasienter selv ønsket at denne perioden enten skulle nedkortes eller fylles med 
aktiviteter tilpassa den enkelte, et ønske som også ble delt av behandlingsapparatet. 
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Aktiviteter kan være alt fra oppfølgingssamtaler hos en stedlig tjeneste til deltakelse på 
for eksempel dagsenter eller arbeidstrening. På samme måte oppleves tida umiddelbart 
etter utskriving fra institusjonsopphold som kritisk. Mange forteller om en vanskelig 
overgang fra en institusjon med mulighet for tett oppfølging og en aktiv timeplan til en 
hverdag med lite annet enn usikkerhet, i beste fall en bolig.  

2.2 Studiebesøk 
Bl.a. på bakgrunn av disse problemstillingene, ble det tatt initiativ til studiebesøk til 
flere institusjoner både i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Flere kommuner og 
representanter for frivillige organisasjoner deltok på besøkene som ble gjennomført i to 
runder. Besøkene ble en suksess for alle parter, med gjensidig informasjon og samtaler 
om utfordringer, samarbeid og rutiner m.m. Det viste seg også at institusjonene hadde 
mangelfull kunnskap om og kjennskap til de ulike kommunale tjenestene og deres 
hverdag. 

Under besøket ved Lade Behandlingssenter (LBS) i Trondheim dreide samtalen seg 
særlig om problemstillinger knytta til samhandling rundt den enkelte pasient. Det var 
bred enighet om at det var svakheter ved den rådende praksis, bl.a. ble det pekt på for 
lang ventetid fra henvisning til inntak, liten kontakt mellom de ulike tjenestene under 
institusjonsopphold, for liten involvering av pårørende og dårlig planlagt og tilrettelagt 
innhold i perioden umiddelbart etter utskriving fra institusjon. Ideen om et prosjekt 
med fokus på de sårbare områdene ble sådd der og ble forsterket gjennom at LBS 
prioriterte å delta på nettverkssamlinger etter besøket. Grunnlaget for Fra A til Å var 
dermed lagt. 

2.3 Overordna mål 
Prosjektene «Fra A til Å» har hatt som målsetting å fokusere på nettopp de 
problemstillingene som er nevnt over – bedre kjennskap til hverandre og mer 
sammenhengende behandlingsforløp. Det ble utformet en prosjektskisse i samarbeid 
med LBS og fire kommuner ble invitert til å delta deriblant Trondheim kommune. 

Det overordna målet med prosjektet var likevel at man gjennom bedre samhandling og 
mer sammenhengende behandlingsforløp, skulle gi bedre tjenester til pasienter og 
pårørende og følgelig bedre behandling. 

Ettersom kommuner har organisert sine tjenester ulikt og har ulike utfordringer, ble det 
i prosjektutformingen viktig å legge til rette for lokale tilpasninger av prosjektet. Dette 
betydde i praksis at prosjektskissen ikke kunne bli for detaljert, men gi rom for 
forhandlinger mellom den enkelte kommune og LBS.  

2.4 Grunnprinsipper og utfordringer 
Følgende grunnprinsipper ble lagt: 

1. Alle deltakere i prosjektet skal ha en Individuell Plan (IP) 
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2. Ved behov skal kommunen ha ordnet botilbud før utskriving fra LBS 
3. Pårørende skal, hvis mulig, involveres i samarbeidet 
4. Kommunen skal sørge for aktivitetstilbud i ventetida og LBS skal gi oppfølging 

etter utskriving. 

LBS presenterte ulike utfordringer i samhandlinga med kommunene, herunder lange 
avstander, ulik organisering og størrelse på kommunene. Det ble i utvelgelsen av 
kommuner lagt vekt på å dekke et bredt spekter, hvor Trondheim representerer særegne 
utfordringer med tanke på størrelse og organisering. Hvert distrikt i Trondheim er 
større enn mange kommuner i Nord-Trøndelag og koordinering av distriktene var 
krevende. De ble tidlig klart at prosjektet i Trondheim ville ha behov for en annen type 
organisering og gjennomføring. Dette vil bli presentert senere i rapporten (se også 
prosjektplan i vedlegg). 
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3.UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV PROSJEKTET 
«A-Å TRONDHEIM» 
Sigrid Rohde 

3.1 Utviklingsperioden til prosjektet  
Undertegnende kom inn i dette prosjektet som prosjektleder litt ut i første fase av 
utviklingsperioden. Prosjektet var da organisert med ei bred og høyt forankra 
prosjektgruppe med medlemmer fra Lade BehandlingsSenter (LBS), Trondheim 
kommune (TK), pårørende og brukerrepresentant.  

Etter to møter i denne gruppa ble fokus på nytt satt på organisasjonsmodellen for 
prosjektet, og det ble etablert ei styringsgruppe bestående av fagansvarlig ved TK, 
direktør ved LBS. Til å lede styringsgruppa falt valget på Kompetansesenter Rus Midt- 
Norge (KoRus) sin leder, naturlig nok da det var denne institusjonen som finansierte 
prosjektet.  

Det ble videre etablert ei prosjektgruppe for å utvikle og skreddersy «A-Å modellen» 
for Trondheim kommune sine utfordringer og problempanorama. Gruppa ble satt 
sammen av to deltakere fra LBS, 2 fra TK og undertegnende fra KoRus som leder. 

Det ble en omfattende prosess før prosjektmodellen for Trondheim Kommune var 
sluttført, en modell som i utgangspunktet var godt faglig debattert i forhold til tanken 
om gode pasientforløp. I forhold til implementering hadde prosjektgruppa mindre tid til 
rådighet for å diskutere hvordan det skulle realiseres på en klok og tilfredsstillende 
måte. 

Etter hvert som vi kom i gang med prosjektet, ble prosjektgruppa redusert til én 
prosjektkoordinator («intern prosjektleder») i Trondheim Kommune samt en 
tilsvarende prosjektkoordinator («intern prosjektleder») i Lade Behandlingsenter og 
undertegnende som prosjektleder. Denne gruppa har fulgt prosjektet i hele perioden fra 
høsten 2009 fram til medio juni 2013. 

Det har vært et langvarig og krevende prosjekt med mange diskusjoner og ulike grep 
under veis, noe som denne evalueringsrapporten også dokumenterer. 

 Innledningsvis ble det brukt mye tid på å diskutere og kreere en modell for 
samhandling som alle parter kunne stå inne for. Man konkluderte med en mal med 3 
ansvarsgruppemøter; ett før innleggelse, ett under innleggelse og ett etter utskrivning. I 
sluttevalueringsmøte mellom LBS, TK og KoRus, oppfattes denne malen som en viktig 
grunnplattform for god, selv om det fra TK sin side understrekes at fleksibilitet er 
nødvendig i forhold til ulike saker, og at avvik fra den oppsatte mal med 3 møter vil 
måtte påregnes. 

Prosjektgruppa i prosjektet har som sagt hatt ulike konstellasjoner underveis. 
Opprinnelig bredt forankra, men ble etter hvert redusert til en liten gruppe bestående av 
3 personer for å gjøre den handlekraftig og beslutningsdyktig. Ulempen med dette var 
etter min mening at bruker- og pårørendestemmene ikke ble sentrale nok i prosjektet. 
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Styringsgruppa har hele tiden vært høyt forankra og tett på prosjektet «A-Å 
Trondheim». Et spesielt viktig grep ble gjort av styringsgruppa da den besluttet «å re-
starte» prosjektet i 2012, og der prosjektkoordinator i TK i en periode hadde 40 prosent 
frikjøpt stilling fra KoRus for å utvikle og bidra til gjennomføring av den planlagte 
tilfredshetsundersøkelsen som av ulike metodiske årsaker ble besluttet skrinlagt (se 
kapittel 8.6 i rapporten for en nærmere redegjørelse for årsakene til det). Dessverre for 
prosjektet gikk Mona Berger etter hvert over i en annen rolle i Trondheim Kommune.   

De rutiner som ble utviklet av TK og LBS i denne perioden oppfattes som en viktig 
investering mht samhandling, og i fortsettelsen jobber TK og LBS videre med en 
samarbeidsavtale dem i mellom.   

3.2 Implementering av prosjektet 
Som tidligere nevnt ble det i utviklingsfasen av prosjektet jobbet mye og omfattende 
med prosjektbeskrivelsen og det var et sterkt fokus på det faglige innholdet i denne. I 
prosjektplanen (se vedlegg) som ble utviklet ble det mindre fokus på og diskusjoner 
mht implementering samt skriftliggjøring av tilhørende prosesser, rutiner og tiltak. 

Evaluator konkluderer med følgende i denne rapporten; Implementering og forankring 
var akilleshælen i prosjektet «A- Å Trondheim». Det er flere strukturelle forhold og 
endringer som kan bidra til å forklare dette. Prosjektgruppa hadde for lite fokus på 
implementeringsplan innledningsvis i prosjektet. Det ble imidlertid laga planer på dette 
underveis som inkluderte med behov for utvidete informasjonsmøter, undervisning og 
lignende, da spesielt i startfasen av prosjektet, men i mindre og under resten av 
prosjektperioden selv om evaluator påpekte dette ved flere anledninger. Toppledelse og 
avdelingsledelse på LBS ble dessuten skifta ut i løpet av prosjektperioden, noe som 
man kan anta gjorde implementeringsarbeidet vanskeligere pga svekket eierskap til 
prosjektet derfra, og som følgelig gjorde situasjonen vanskeligere og avgrenset 
mulighetene for prosjektkoordinator ved LBS til å skape «commitment» for saken på 
bred basis.  

I Trondheim Kommune var styringsgrupperepresentant tilknyttet rådmannens stab. 
Prosjektkoordinator i TK hadde dessuten ulike roller i løpet av perioden. Dette kan 
forklare noe av årsakene til manglende implementering i TK. 
Implementeringsstrategiene ble altså aldri forankret godt nok og høyt nok (etablert 
«commitment») i en stor og kompleks organisasjon med mange posisjoner og roller 
samt med stadig nye prosjekter og utskiftninger av nøkkelpersonale underveis. 

Erfaringene er at implementering må det alltid jobbes intenst og kontinuerlig med. Det 
krever klare planer og tiltak/rutiner som må planlegges og somkrever lederforankring 
for å få nødvendig pondus og tyngde, dersom en skal ha en mulighet til å få 
implementert slike samhandlingsprosjekt, fordi ekstern samhandling alltid krever både 
god intern samhandling og klare beslutningslinjer i komplekse organisasjoner som 
Trondheim Kommune er et eksempel på. 
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3.3 Hva har skjedd og hva er effektene? 
Jeg har fulgt dette prosjektet fra 2010 og fram til i dag, først fra sidelinjen og så som 
prosjektleder. 

Vi var på banen med å tenke bedre samhandling i kortidsinnleggelser før den gang 
statsråd Bjarne Håkon Hansen satte fokus på samhandlingsreformen. «A- Å prosjektet i 
Trondheim (og Namsos) har fra mitt og KoRus sitt ståsted vært et viktig prosjekt, da 
det var med å satte søkelyset på bedre forarbeid  før, under og etter behandling. Det var 
derfor et viktig prosjekt også i forhold til organiseringsgrepet som ble gjort i 
Rusbehandling Midt- Norge med å innføre såkalte samhandlingskonsulenter. Dette 
grepet har vært viktig for å skape forbedringer i samhandling før, under og etter 
behandling, noe også sluttevalueringen i prosjektet viser (se kapittel 7). 

Et samarbeidsprosjekt som «A-Å Trondheim» med fokus på bedre samhandling for 
gode pasientforløp som strekker seg over så lang tid, gir sine effekter, noe uttalelsene 
fra sluttevalueringa i juni 2013 også dokumenterer. På dette møtet var det satt et 
særskilt fokus var på positive effekter og veien videre. Både LBS og TK ser 
viktigheten av å fortsette et formalisert samarbeid videre som har forankring høgt i 
organisasjonen. 

Fra KoRus sin side oppfattes dette som en positiv effekt å ha utviklet en felles 
grunntanke om klok praksis for å utvikle gode pasientforløp. I dette arbeidet har det 
vært nødvendig å få kunnskap og kjennskap til hverandre i praktisk arbeid med 
brukere/pasienter. Det har vært svært viktig investering for å komme nært innpå 
hverandre i det daglige arbeidet for å forstå hvordan man arbeider og de utfordringer i 
dette arbeidet man står overfor og skal mestre. 

Som KoRus sin prosjektleder for «A-Å Trondheim» har jeg selv lært mye om 
implementering og organisasjonsutvikling ikke minst i en stor og kompleks 
organisasjon som Trondheim kommune. For å få til forankring er en nødt til og jobbe 
både fra toppen og bunnen. Refleksjoner, prosesser, rolleavklaringer og relasjoner 
oppfattes fra mitt ståsted som viktigere en noen sinne for å lykkes med å etablere god 
samhandling. Gode implementeringsplaner må foreligge så tidlig som mulig, aller helst 
i prosjektbeskrivelsen, dersom man skal lykkes.  

Takk for at jeg fikk være med på denne langvarige prosjektreisen. Den har vært 
krevende på sitt vis, men svært lærerik.  
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DEL 2  

ERFARINGER, RESULTATER OG 

KONKLUSJONER   
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4.SLUTTEVALUERINGSMØTET «A-Å TRONDHEIM»   
Niels Arvid Sletterød 

4.1 Innledning 
Dette er en stikkordsmessig oppsummering av diskusjonen mellom representanter for 
Trondheim Kommune, Lade behandlingsSenter og KoRus foretok på et avsluttende 
evalueringsmøte i samhandlingsprosjektet «A-Å Trondheim» 17. juni 2013. Møtet ble 
ledet av prosjektleder KoRus, Sigrid Rohde med TFoU ved evaluator Niels Arvid 
Sletterød som observatør, innspiller og medspiller samt referent og kommentator. Fra 
LBS deltok 4 personer i ulike funksjoner inklusive konstituert direktør. Fra Trondheim 
kommune deltok 4 personer og blant disse var den interne prosjektleder for A-Å 
Trondheim. 

Agendaen for møtet var samhandling sentrert rundt følgende spørsmål: 

1. Hva er de viktigste positive erfaringene fra A-Å Trondheim? 
2. Hva ser man det er mulig å satse videre på? 

a. Forsterking av eksisterende grep 
b. Utvikling av nye grep 

4.2  Noen innledende refleksjoner 
Møtet ble innledet med en oppsummering av Mona Berger, Trondheim kommunes 
interne prosjektleder. Stikkordsmessig oppsummert ble følgende refleksjoner meddelt: 

• Prosjektet har konseptualisert et ideelt løp for samhandling TK/LBS 
• Muligens var konseptet for A-Å Trondheim for detaljert og omfattende for alle 

typer saker som falt/kunne falle inn under prosjektet 
• Prosjektet beskriver en ramme for hva som kan gjøres, ikke en rutine 
• Implementering i en stor og organisatorisk kompleks kommune som TK er 

alltid utfordrende, da det er mange personer som jobber med brukerne i en 
sammensatt intern tjenesteytende samhandlingsprosess 

• Det er blitt gjennomført informasjonsmøter på de aktuelle enhetene i hht 
opplegget, - hva mer kan en gjøre? 

• Vet ikke hvordan og om man kunne gjort mere med implementeringen av 
prosjektet slik det er blitt organiser og bemannet i TK. Da måtte man kanskje 
avgrenset prosjektet og fått spesialisert noen til å være de kommunale «A-
Å’erne» 

• Tilbakemeldingen til LBS er at samhandlingskonsulentene er flinke folk vi er 
svært fornøyde med, det samme hører vi også fra andre av våre 
samarbeidspartnere.  

• Burde Trondheim kommune selv hatt slike samhandlingskonsulenter? 
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4.3  Viktige positive erfaringer fra «A-Å Trondheim» 
• Før hadde TK og LBS lite kunnskap om og kjennskap til hverandre – det er 

blitt endret 
• Krevende samarbeid fordrer gode rutiner, «A-Å Trondheim» har bidratt i så 

måte 
• Samhandlingskonsulentene ved LBS har vært meget viktige for å utvikle gode 

relasjoner til TK 
• Noe har skjedd som følge av prosjektet, f. eks nå er LBS bedre kjent med og 

forstår boligsituasjonen i TK enn før, og dermed er det skapt et bedre 
samhandlingsgrunnlag basert på reell kunnskap og en realistisk forestilling om 
det muliges kunst 

• Finne praktisk mulige løsninger på boligsituasjonen for brukerne/klientene 
innenfor mulighetens horisont 

• Det er skapt et mulighetsrom for å etablere en god dialog om og jobbe sammen 
på flere fronter samtidig for å bedre boligsituasjonen (gjelder også det private 
boligmarkedet). Denne samhandlingen går ikke bare på utforming av søknad, 
men like meget i forhold til Husbankens virkemidler 

• Prosjektet har vist at det er viktig å skape realistiske forventninger om hvor fort 
boligløsninger kan realiseres gitt de aktuelle utfordringer man står overfor i 
Trondheim kommune 

• Det har vært viktig for TK å ha en person som kunne etablere kontakt til/med 
LBS hurtig og på rett spor 

• Prosjektet trengtes for å sette fokus på samhandling som systematisk prosedyre 
(sett av rutiner) 

• Det kontrafaktiske spørsmålet vi må stille oss er, hva ville skjedd dersom 
prosjektet ikke ble iverksatt? Svaret er at vi ville trolig ikke ha jobbet 
nevneverdig annerledes! 

• Den utopiske troen på større fastlegeengasjement er blitt redusert til en praktisk 
forståelse av hva som er realistisk og mulig fra den kanten 

• Bolig prioriteres for de utskrivningsklare fra rusbehandling, men færre og 
færre får. De som ikke er å utskrivningsklare lenge nok, de tyngste 
misbrukerne, vil aldri få kommunal bolig, her må det utvikles alternative 
løsninger 

• Samhandlingskonsulentene har bidratt til å utvikle det kollegiale samarbeidet 
på tvers av organisasjoner 

• Samhandlingskonsulentene (ikke iverksatt som ledd i prosjektet) som nettopp 
har samhandling som sitt hovedfokus, for å skape relasjoner, utvikle adekvate 
og relevante erfaringer som gir realistiske forventninger 

• Informasjon om prosjektet internt i TK har på langt nær nådde alle aktuelle 
ansatte i enhetene, og det er et åpent spørsmål hva som er bra nok i så måte og 
hva annet man kunne og burde gjort i den anledning til samhandling som 
virkemiddel og «samskapende» prosess 

• Viktig å planlegge samhandling tidlig i løpet. 
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4.4  Mulig videre satsning i kjølvannet av «A-Å Trondheim» 
• Samhandlingskonsulentene skal etter nyttår foreta mindre saksbehandling av 

søknader og fokusere mer på å skape tidlig samhandling 
• I hht prosjektplanen burde et tredje møte gjennomføres 3 uker etter utskriving, 

i fortsettelsen bør ambisjonen være å realisere det i betydelig høyere grad enn 
det som har skjedd i prosjektet 

• Man ser også mye effekt av både tredjemøtet og førstemøtet før innleggelse 
der man planlegger og samhandler om det kommende behandlingsmøtet 

• Det skjer endringer på LBS og en omfattende og komplisert 
omorganiseringsprosess i TK i løpet av 2013, derfor vil det være svært viktig 
med møter mellom de nye lederne i TK og ved LBS, og kanskje vil to 
møtepunkter i løpet av året på overordnet ledernivå være viktig for å kunne 
evaluere samhandlingen og ikke minst for å holde dialogen på temaet varm 

• Det er problematisk med de kommende strukturendringer i TK og 
relasjonsbyggingen med LBS og pasientene. Det er viktig at noen i TK og LBS 
har oversikt eller kan veilede pasientene inn i de rette kontorer 

• Omorganiseringen aktualiserer mer samhandling med NAV i relasjonen 
mellom LBS og TK. Opprinnelig var dette medtenkt i konseptet for «A-Å 
Trondheim», men det ble aldri realisert 

• Det blir enda viktigere med rutinisert og formalisert samhandling både på 
ledernivå og saksbehandlernivå nå som TK skal omorganisere 

• Kanskje er det en god idé at TK og LBS danner et «lokalt nettverk», men det 
må være lederforankret. Hovedoppgaven må bistå i forankring og 
implementering og ansvaret for dette kunne ligge hos faglederne i enhetene i 
TK og samhandlingskonsulentene ved LBS 

• Kanskje kunne et slikt «lokalt nettverk» benyttes for å evaluere hvordan 
samhandlingen fungerer og foregår i forhold til virkemiddelet bolig 

• Det kan tenkes flere varianter og modeller for et lokalt nettverk mellom LBS 
og TK, som kan inkludere både ledere, samhandlingskonsulenter og 
førstelinjetjenesten 

• TK ved tidligere intern prosjektleder tar initiativ til felles idé-møte TK/LBS 
ved å invitere spesialisthelsetjenesten (LBS) inn i allerede etablerte fora i TK 

• Koordinering av samhandlingen mellom TK og LBS er avgjørende for å skape 
en nødvendig samtidighet og forutsigbarhet i den felles innsatsen i forhold til 
pasienten 

• Førstemøtet og forberedelsesfasen er viktig for å skape et fundament for gode 
pasientforløp 
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5.KRITISK-KONSTRUKTIV OPPSUMMERING AV 
VIKTIGE ERFARINGER FRA «A-Å-TRONDHEIM» 
Niels Arvid Sletterød 

5.1 Evaluering - én optikk av mange mulige 
I dette kapitlet foretas en punktvis oppsummering2 av de viktigste erfaringer fra 
prosjektet sett med evaluator sine øyne. Evaluator er bare en stemme i stemmenes 
mylder det er verd å lytte til og har kun en optikk av mange alternative som det er 
viktig å fokusere prosjektet med. Derfor understreker TFoU følgende: 

Denne evalueringsrapporten kan bare representere én systematisk presentasjon 
av mange mulige argumenter, forklaringer og perspektiv i en læringsprosess som 
alltid må omfatte alle viktige prosjektaktørers oppfatninger og opplevelser av 
resultat og forståelser av hva som har skjedd og hvorfor. Evaluering som 
læringsprosess stopper derfor ikke opp med den eksterne evaluator (TFoU) sitt 
bidrag til denne. De argumenter som presenteres, bør nødvendigvis gjøres til 
gjenstand for kritisk refleksjon og fortolkning av de ulike involverte aktørene i 
prosjektet, og det er de samme som må slutte hvilke konsekvenser det vil få for 
individuelle og kollektive strategier og tiltak for å utmeisle veien videre i 
samhandling og samarbeid om rusbehandling og rehabilitering som skaper gode 
pasientforløp. 

5.2 Viktige erfaringer 
Etter samtalene som TFoU og KoRus gjennomførte med involverte ansatte i TK og ved 
LBS i mars 2012 for ett år siden, ble følgende konstatert mht status for aktiviteten og 
gjennomføringen av vedtatt prosjektplan for «A-Å Trondheim»:  

• Flesteparten av de ansatte i TK og ved LBS som skulle jobbe med «A-Å-ere hadde 
verken deltatt på informasjonsmøter om «A-Å» eller lest informasjon lagt ut på 
kommunens intranett 

• Mange hadde verken fått tilsendt eller lest mottatt informasjon om prosjektet «A-
Å-Trondheim» 

• Det ble konstatert at det skisserte «A-Å-opplegget» ikke ble fulgt, da det forutsatte 
tredje ansvarsgruppemøtet ikke ble gjennomført da ingen ansatte ved LBS og TK 
følte noe ansvar for å besørge at så skjedde 

• Verken Lade BS eller Trondheim kommune fulgte opp «A-Å» i hht 
prosjektplanen, og konklusjonen var at det var prekær mangel på implementering 
av denne både i TK og LBS 

                                                      

2 For en detaljert redegjørelse se DEL IV og de til dels omfattende tekstlige presentasjoner av 
evaluator (TFoU) som er gjennomgått og diskutert i styringsgruppen samt med KoRus. 
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• Det fantes ingen «A-Å» identitet og ingen opplevde noe eierforhold til prosjektet 
og dets idé  

• Det var fullstendig mangel på opplevd forpliktelse for prosjektet av såvel 
medarbeidere som mellomledere både på LBS og i Trondheim kommune 

• «A-Å» hadde ved halvtidsevalueringen ikke vært operativt og representert derfor 
ingen erfaringsbasert utfordring av eksisterende praksis 

• Både ved LBS og i TK i særdeleshet gjorde man det man alltid hadde gjort, og et 
munnhell eller en talemåte som gikk igjen begge steder var; «hvorfor skal man 
gjøre ting annerledes?» 

• Samarbeid og samhandling mellom LBS og TK var i praksis ikke endret på noen 
som helst måte 

• En krystallklar erkjennelse basert på utsagn både fra ansatte i Midtbyen i TK og de 
to avdelingene ved Lade BS var at de hadde for lite kjennskap til og liten kunnskap 
om «A-Å», samt en meddelt plausibel begrunnelse for prosjektet og de tilhørende 
rutiner 

• Bruk av IP var ikke prioritert i Trondheim kommune slik som det var forutsatt i 
prosjektplanen 

• LBS måtte ta initiativet til å utarbeide IP i de tilfeller det ble gjort 
• Samhandlingskonsulentene ved LBS gjorde alt utredningsarbeidet for Trondheim 

kommune, derfor manglet en kommunal forankring av denne oppgaven 
• Tilfredshetsundersøkelsen ble opplevd som unyttig merarbeid og ble ikke prioritert 

verken ved LBS eller i TK 

5.3 Hva skjedde videre i prosjektet «A-Å Trondheim»? 
Etter halvtidsevalueringen ble prosjektet restartet ved at KoRus finansierte opp 
prosjektlederstilling i Trondheim kommune med 40 % , slik at man kunne møte og 
svare på de utfordringer som ble avdekket gjennom samtalene som TFoU/KoRus 
gjennomførte med involverte ansatte i TK og ved LBS i februar-mars 2012. Som ledd i 
restarten ble følgende innsatser utviklet: 

• På slutten av prosjektet ble det utviklet en systematisk samhandlingsrutine (se 
rutinebeskrivelse i vedlegg) mellom LBS og TK for å sikre at; (1) det ble rekruttert 
«A-Å»-klienter til LBS, (2) at samtykke mht deltakelse i prosjektet avklares og 
utfylling av spørreskjema i forbindelse med tilfredshetsundersøkelsen ble 
effektuert, (3) at riktig utfylling av spørreskjema fra alle aktuelle respondenter ble 
kvalitetssikret  

• De samme oppsatte rutiner skulle også bidra til å sikre systematisk kommunikasjon 
ved LBS mellom TK ved prosjektleder og samhandlingskonsulentene ved LBS 

• Rutinene bidro til at de etablerte samhandlingsrutiner til at prosjektleder i TK tidlig 
fikk kjennskap til og kunnskap om alle pasienter fra TK som var på venteliste og 
skapte god informasjonsutveksling og samhandling mellom de interne 
prosjektlederne i LBS og TK 
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• Erfaringen med rutinene er at forberedelsesfasen blir kort da det ofte henger 
sammen med nedkorting av ventetid for behandling i klinikk (kan også bli så kort 
noen ganger at klienten er lagt inn før 1. ansvarsgruppemøte avholdes). 

•  Det var viktig at forberedelsesfasen ble kortest mulig da det var en direkte 
sammenheng mellom lengden på denne og avbruddsprosent i følge prosjektleder 
LBS 

• De skisserte rutinene sikret at samhandlingsprosedyren mellom prosjektleder i TK 
og ved LBS fulgte prosjektets ambisjoner (med ett møte for og ett under 
innleggelse), men det sikret ikke at den opprinnelige ambisjon og modell med tre 
ansvarsgruppemøter ble gjennomført, da det tredje møte så å si nesten aldri er blitt 
gjennomført for noen av de «A-Å»-pasientene fra Trondheim som fikk behandling 
i løpet av prosjektperioden.  

• Prosjektleder i TK mener at «A-Å» vil stoppe opp når vedkommende går ut av den 
finansierte 40 prosent prosjektlederstillingen, men viser til at beskrivelsen av A-Å 
prosjektet/prosedyrene ligger ute på «kvaliteket» (intranettets side for alle ansatte i 
TK). Tilbakemeldingene fra samtalene med de involverte ansatte i TK i februar-
mars 2012 viste at ingen leste denne informasjonen, og ingenting tyder på at dette 
har endret seg eller at restarten av prosjektet «A-Å Trondheim» har gjort innsatser 
mot å implementere prosjektet på nytt på en slik måte at så skjer. 

• I følge prosjektleder i TK må A-Å praksisen i TK tilpasses de ulike 
klientkontekstene (behov for hjelp, type behandling, lengde på opphold etc.) derfor 
vil det være uvisst hvor mange 3dje-møter som gjennomføres mellom LBS/TK 
også i fremtiden (om overhode noen skjer – vår kommentar) 

• En del av den grunnleggende tankegangen med «A-Å Trondheim» er altså ikke 
realisert, fordi det 3dje ansvarsgruppemøte var et viktig virkemiddel for bedre og 
mer effektiv samhandling om rusbehandling med målsetting om gode pasientforløp 

5.4  Refleksjoner over status 
I det følgende gjøres noen betraktninger om implementeringen av prosjektet «A-Å 
Trondheim» i LBS og TK 

• De interne prosjektledere i TK og LBS har konsentrert seg som ledd i restarten av 
prosjektet sommeren 2012 om å lage rutiner som sikrer gjennomføring av 
spørreundersøkelsen (de virket gode), men heller ikke dette nyttet og man klarte 
dessverre ikke å nå et nødvendig antall utfylte skjema som kvalifiserte for bruk av 
undersøkelsen i egenevaluering av innsats og bestrebelser for gode pasientforløp 

• I følge prosjektleder LBS var det problematisk å sikre fortløpende implementering 
og fokus på «A-Å-metoden/opplegget», da det var stor mobilitet ved LBS, og det 
skjer hele tiden avvik fra de ideelle prosedyrer i «A-Å» på grunn av at nye folk ble 
involvert 

• Prosjektleder ved LBS måtte forsøke å opptre som en slags mild vaktbikkje for «A-
Å» internt ved LBS. Dette viser at «A-Å» er vanskelig å implementere varig (som 
arbeidsform) slik situasjonen ble beskrevet ved LBS, det tyder også på at 
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forankringen av prosjektet falt på prosjektleder alene og det ikke var realisert noen 
bred, fortløpende medvirkning og mobilisering av ansatte i denne prosessen  

• Selv om prosjektet var godt forankret i toppledelsen var ikke implementeringen det 
og prosjektet ble på mange måter prosjektleder ved LBS sin «baby»   

• Noenlunde samme situasjon hadde man i TK, der implementering i ordets 
egentlige betydning aldri har vært realisert på bred basis eller vært en agenda som 
toppledelsen har befattet seg med. Prosjektleder i TK bekrefter også det ved å si at 
«A-Å» stopper opp når vedkommende slutter i sin 40 % prosjektstilling  

• Slik situasjonen ble i «A-Å Trondheim», måtte samhandlingskonsulentene ta 
ansvar for det tredje ansvarsgruppemøte (i de få tilfeller det ble gjennomført) der 
det var ansatte i TK som i følge prosjektplan/prosjektbeskrivelse skulle invitere inn 
LBS (motsatt av intensjonen – hvorvidt det fungerer er et åpnet spørsmål, ikke 
minst gitt det som prosjektleder ved LBS sa om å være vaktbikkje og passe på at 
man tenker «A-Å» kontinuerlig). Implementeringen i Trondheim kommune var 
mangelfull og førte til at samarbeidsmøte 3 sjelden eller aldri ble iverksatt (i følge 
prosjektplanen var det kommunens ansvar) 

Det tredje ansvarsgruppemøtet var liksom «bunnen i bøtta» i «A-Å Trondheim» fordi 
det var en videreutvikling av den ordinære samhandlingspraksis mellom TK og LBS 
som skulle utprøves og utforskes mht konsekvenser for bedre (gode) pasientforløp. I 
prosjektplanen står om ansvarsgruppemøte 3 (etter utskrivelse): 

o Ansvarsgruppemøte der IP skal brukes 
o Behandler fra LBS deltar 
o Samhandlingskonsulent ved eventuelt påfølgende behandlingssted 

inviteres 
o Tema: Rehabiliteringsprosessen og tiden etter behandling på LBS  
o Videre plan og oppfølging for bruker skisseres 
o (Bruker blir forespurt om å evaluere deltakelsen i prosjektet på egnet 

skjema) 
o (Deltakerne i ansvarsgruppa blir forelagt skjema for evaluering av 

deltakelsen i prosjektet) 
• Prosjektleder i TK utalte ved årsskiftet at prosjektbeskrivelsen til «A-Å 

Trondheim», måtte revideres til en samarbeidsavtale mellom TK og LBS etter 
prosjektperioden var over, men hvordan den skal formuleres og hvordan 
forpliktelser gjensidig skal sikres å bli overholdt, er uklart 

5.5 Implementering - akilleshælen i «A-Å Trondheim» 
Implementering er en fortløpende prosess og informasjonsrunder bør gjentas og 
man må ha rutiner som sikrer bredt nedslagsfelt for informasjon gitt muntlig 
(informasjon via e-post kan ikke erstatte disse, men komplettere de muntlige 
runder). Det var en komplett mangelvare i TK, mens LBS forsøkte aktivt å 
håndtere sine utfordringer uten å lykkes. 

Det er særdeles viktig å tenke strategier og tiltak for vedlikehold av 
implementering og toppledelsen bør for sin del og på systematiske måter 
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etterspørre prosjektet og det som skjer samt erfaringer med samhandlingsmodellen, 
da først blir et slikt utviklingsprosjekt forankret på en solid og god måte. Det var 
mangelfullt utviklet både i LBS og TK. 

I slike prosjekt er det meget viktig at ansatte fra førstelinjen – de som jobber 
direkte med pasientene involveres i erfaringsdeling og refleksjon, dvs. bidrar med 
klokskap og bred erfaring for å avdekke kloke grep og gode erfaringer som kan 
sikre gode pasientforløp. Mellomledelsen må både ha ansvar for implementering 
gjennom erfaringsdeling og refleksjon fordi ansvar og myndighet må gå hånd i 
hånd. Ved LBS samsvarte ikke ansvaret med den myndighet man ble tildelt eller 
den legitimitet erfarte. På grunn av manglende implementering, kjennskap til og 
kunnskap om «A-Å Trondheim» kombinert med pressede arbeidssituasjoner både i 
TK og LBS ble det aldri gjennomført noen refleksjon over den praksis som skulle 
utprøves samt effektene av de nye arbeids- og samhandlingsformen. 

I følge prosjektleder ved LBS har det vært utfordringer mht utskiftning av 
personale som gjør at vedkommende måtte ta gjentatte informasjonsrunder samt ha 
fortløpende kontakt med samhandlingskonsulentene, slik alle husket hvordan man 
jobber med «A-Å» («måtte hele tiden fare rundt og minne på»). I ettertid kan en se 
at disse viktige bestrebelser hadde liten effekt. 

Generelt sier prosjektleder ved LBS at det var vanskelig å få «A-Å 
tankegang/prosedyrer» til å bli fulgt, og det førte til at det alltid ble avvik fra de 
fastlagte ideelle prosedyrer som TK og LBS var forpliktet til å utprøve i hht 
samarbeidsavtalen/prosjektplanen. Prosjektleder mener en viktig årsak til denne 
situasjonen er intern mobilitet ved LBS, som dessuten førte til diskusjoner om hva 
en (individuell plan) IP er, spesielt på klinikkene der det uavbrutt ble rekruttert nye 
ansatte alle steds fra. 

Videre erfarte prosjektleder ved LBS på generell basis at det var vanskelig å få til 
adekvat oppfølging da klinikkene hadde så mange presserende arbeidsoppgaver 
slik at informasjonsmøter om «A-Å» ofte må utsettes og/eller aldri ble realisert 
med bred deltakelse. 
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6.VIKTIGE ERFARINGER FRA «A-Å NAMSOS» 
Niels Arvid Sletterød 

6.1 Punktvis oppsummering3  
• Problemer med å rekruttere pasienter til behandling på LBS (tok nærmere 1 år før 

første «A-Å-er» kom til behandling) 
• «A-Å Namsos» et egnet middel for å skape gode pasientforløp 
• Det har vært god forankring av forberedelsene fra prosjektleder i Namsos 

kommune i forhold til de pasienter som kom til LBS for behandling  
• Namsos kommune opplevd å være en ideell kommune å samarbeide med av 

samhandlingspartene i prosjektet 
• Etablert god kjennskap til og kunnskap om hverandre igjennom prosjektet - en 

essensiell forutsetning for en klok samhandlingspraksis og gode pasientforløp 
• Samhandlingskonsulentene ved LBS var veldig bevisste på etablerte rutiner for 

samarbeid i «A-Å Namsos» - alle «A-Å-ere» fra Namsos fikk IP (individuell plan) 
• Systematikken i «A-Å» et stort pluss - tidligere var koordinert samhandling og 

dialog mer tilfeldig, nå vet alle hvem man skal ta kontakt med i forhold til hva, når, 
hvordan og hvorfor  

• Systematikken ga trygghet og forutsigbarhet både for brukerne og hjelpeapparatet 
og ved samtykke skulle det utarbeides IP (individuell plan) for alle brukere 

• Samarbeidet med fastlegene var ikke optimalt, da det er en god del å hente på mer 
formalisert og strukturert samhandling i konkrete saker 

• Representanten for fastlegene; Pasientforløpene er blitt mye bedre som følge av 
prosjektet og tida med brannslukking er over 

• Representanten for fastlegene; Konkluderte med at det var blitt både mere og bedre 
samhandling og samordning gjennom prosjektet «A-Å», for tidligere var bare 
fastlegene og ARP til stede sammen med pasienten 

• Strukturen med 4 IP-møter viste seg for ambisiøs i prosjektet da det ble mange 
avvik fra avtalt prosedyre på; 2 møter før innleggelse, 1 møte under behandling og 
1 etter endt behandling tilbakekomst til Namsos 

• Implementeringens kvalitet handler om personlig og kollektiv forpliktelse og 
engasjement på operativt nivå, men i like høy grad om lederengasjement og 
lederforpliktelse på inter-organisatorisk nivå, det stilles spørsmål til kvaliteten på 
denne i prosjektet «A-Å-Namsos»  

                                                      

3 Se Sletterød & Haugan 2012 for en mer detaljert beskrivelse, analyse og forklaring. 
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7.ERFARINGS- OG RESULTATFORSKJELLER I DE TO 
«A-Å-PROSJEKTENE» 
Niels Arvid Sletterød 

7.1 Ulikheter i de to «A-Å-variantene» 
• Forskjell i størrelse i kommuneorganisasjon og kommunen som samfunn 
• Forskjell i organisering av prosjektene med prosjektgruppe ledet av prosjektleder i 

Namsos, i Trondheim ingen tilsvarende organisering    
• Implementering, forankring og ansvar i førstelinjetjenesten 
• Forekomst av felles fagdager i lederes opplevde/erfarte legitimitet mht tidsbruk og 

til å ta seg tid til å jobbe med prosjektet 

7.2 Viktige erfaringer fra «A-Å Namsos4» 
• Ble utviklet A-Å identitet og etter hvert ble den vedtatte modellen med 4 

ansvarsgruppemøter delvis gjennomført (to før innleggelse, ett under innleggelse 
på LBS og ett etter hjemkomst og endt behandling)  

• Modellen med 4 møter var ressurskrevende, spesielt for LBS 
• Namsos A-Å utviklet et nært forhold til samhandlingskonsulentene ved LBS 
• Alle brukere fra Namsos hadde/fikk IP 
• Prosjektleder Namsos ansatt i et lite kontor med ansvar for Rusfeltet der alle 

samarbeidet med alle – kort spenn mellom prosjektledelse og førstelinjetjeneste 
• De ansatte jobbet tett på hverandre også i forhold til klientbehandling 
• Det var etablert en prosjektgruppe bestående av alle samhandlende etater som 

fungerte godt da det var både kontinuitet og relativt stor hyppighet på møter i 
prosjektperioden 

• Prosjektleder hadde egne informasjonsrunder hos de samhandlende etater 
• Brukerrepresentanter og pårørende var representert i prosjektgruppa og ble hørt 

der, men det kan stilles kritiske spørsmål ved kommunens ordinære 
brukermedvirkning 

• Prosjektleder deltok på møter i regi fastlegene og orienterte om prosjektet 
• Ingen pasienter fra Namsos ble innskrevet på LBS direkte via fastlegene, det ble 

utviklet en egen rutine ved LBS for dette som sikret at ble kanalisert gjennom A-
Å-prosjektet 

• Få interne og eksterne samarbeidsproblemer i prosjektet – prosjektgruppa var 
viktig for å oppklare og diskutere 

• Det ble skapt gode relasjoner og klok praksis for samhandling som de deltakende 
kontorer/etater ønsket å videreføre etter prosjektet 

                                                      

4 Se Sletterød & Haugan 2012 for en nærmere redegjørelse for og detaljert gjennomgang av 
prosjektutviklingen og erfaringene fra Namsos. 
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• Via A-Å Namsos ble det i samarbeid med KoRus og LBS arrangert egne fagdager, 
en Kick Off og en større avslutningskonferanse – dette var viktige arenaer og 
møteplasser 

7.3 Resultat- og måloppnåelse i de to prosjektene 
• Prosjektlederrollen i Namsos kommune var klart definert og vedkommende grep 

rollen var den aktive pådriveren i prosjektet, det manglet helt i Trondheim 
• Prosjektleder i Namsos var selv en del av den avdeling som drev rusbehandling i 

første linje, i Trondheim var prosjektleder ansatt annet sted som mellomleder i en 
stor kommuneorganisasjon med mange andre konkurrerende gjøremål 

• I Namsos kommune jobbet prosjektleder med «A-Å» når hun jobbet med de 
daglige gjøremål, i Trondheim var situasjonen radikalt annerledes, her måtte 
prosjektleder legitimt finne og ta seg tid til denne oppgaven 

• I motsetningen til i Trondheim ble det utviklet en «A-Å identitet» i Namsos, ikke 
bare blant de som jobbet aktivt med rus i internt i kommunen, men også i 
prosjektgruppa der de samarbeidende etater og kontorer var representert 

• I Trondheim fantes ingen «A-Å identitet» og svært få som jobbet internt med rus i 
kommunen visste hva konseptet faktisk innebar selv om prosjektplanen var 
tilgjengelig via intranett (innledningsvis var det også avholdt felles 
informasjonsmøter med liten deltakelse fra de involverte 
saksbehandlere/kuratorer). 

• Det var ikke formalisert effektive og bredt baserte samhandlingsrutiner mellom 
LBS og førstelinjetjenesten i Trondheim kommune, men det ble utviklet meget 
gode samhandlingsrutiner mellom prosjektleder i TK og LBS i siste halvdel av 
prosjektperioden (etter re-start), men det var et grep for å sikre respondenter til 
tilfredshetsundersøkelsen (selv om det ikke hjalp), ikke et grep for å sikre at «A-Å-
modellen» i Trondheim ble realisert (så å si ingen tredje ansvarsgruppemøter 
avholdt) 

• Ingen av de to prosjektene klarte å forankre prosjektet i toppledelsen 
• Ingen av de to prosjektene klarte å skape radikale endringer hos fastlegenes 

praksis, men i Namsos ble det utviklet en rutine som hindret at det ble gjort 
direktehenvisninger fra fastlege, alle som skulle til behandling fra Namsos til LBS 
ble formidlet via prosjektet 

• Namsos A-Å sikret bedre pasientforløp enn før som følge av samhandlingen som 
utviklet seg i prosjektet. I Trondheim er det svært uvisst hva prosjektet faktisk 
bidro til i så måte. En uttalelse som gikk igjen || 

•  blant de involverte i kommunen og på LBS var jo at de gjorde som de alltid hadde 
gjort, tross prosjektledernes periodevis iherdige innsats 
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8.METODISK OPPLEGG FOR DATAGENERERING OG 
DATAINNSAMLING  
Niels Arvid Sletterød 

8.1 Kontinuerlig dialog med leder og prosjektleder i KoRus   
TFoU har hatt kontinuerlig og nær dialog med prosjektleder i KoRus (først Paula Sofie 
Haugan og etter hvert Sigrid Rohde). TFoU har dessuten deltatt på de aller fleste 
styringsgruppemøter i prosjektet og hatt god dialog med representanter for de 
deltakende parter LBS, KoRus Midt og Trondheim kommune. Med oppdragsgiver, 
direktør i KoRus Reidar Hole, har vi hatt meget god, effektiv, utfordringsfokusert og 
løsningsorientert dialog hele veien. 

TFoU har i prosjektperioden hatt mange separate møter med prosjektleder i KoRus, 
Sigrid Rohde om tema og problemstillinger som har dukket opp. Rohde og Sletterød 
regisserte og ledet halvtidsevalueringen 12. januar 2012, og gjennomførte sammen 
gruppesamtalene både i Trondheim kommune og ved LBS samt de separate samtaler 
som er blitt gjennomført med Trond Andreassen leder ved LBS.  

Andreassen var dessuten sterkt involvert i prosjektet A-Å Namsos som TFoU evaluerte 
(se Sletterød & Haugan 2012). Andreassen og Sletterød var derfor godt kjente og 
hadde allerede etablert en konstruktiv og faglig god dialog før oppstart av A-Å 
Trondheim.  

Det har dessverre ikke latt seg gjøre å holde samme kontakten med prosjektleder Mona 
Berger i Trondheim kommune (TK), da vedkommende har hatt mange andre 
presserende gjøremål og vært svært lite tilgjengelig i deler av prosjektperioden. Men vi 
har komplettert manglende direkte dialog med Mona Berger ved god indirekte kontakt 
med henne via prosjektleder i KoRus Midt, Sigrid Rohde, sin rolle i prosjektet. 

Gjennom god, hyppig og kontinuerlig kontakt med prosjektleder KoRus og 
prosjektleder LBS har TFoU klart å følge prosjektet tett og kunne tatt det direkte på 
pulsen hele veien. Det er også en av årsakene til at opprinnelig vedtatt 
evalueringsdesign er blitt tilpasset prosjektutviklingen og endret flere ganger i dialog 
med prosjektleder og styringsgruppa for prosjektet. Som sådan har evalueringen i løpet 
av andre del av perioden av nødvendighet blitt mer følgeorientert enn 
mipelælsorientert. TFoU mener derfor at prosjektet fungert som et slags 
beslutningsverktøy for styringsgruppen med tanke på effektive og viktige beslutninger 
til riktig tid. Som sådan har evalueringen bidratt mer enn opprinnelig intendert i den 
løpende kvalitetssikring av prosjektet. 

8.2 Telefonintervju med intern prosjektleder i TK og ved 
LBS 

I november 2012 ble det gjennomført et telefonintervju med prosjektleder i Trondheim 
kommune for å få status for egen og organisasjonens arbeid i og med prosjektet. 
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Prosjektet var medio 2012 blitt restartet og intervjuet gikk også hvordan den fornyede 
og konsentrerte innsatsen ble utformet i dialog med LBS og hvorvidt den ønskede 
effekten av dette var i pakt med styringsgruppens og prosjektleder A-Å KoRus Midt 
sine forventninger (intervjuguide finnes i vedlegg). Intervjuet var dessuten ment å ta 
prosjektaktiviteten på pulsen for å melde tilbake til prosjektleder og videre 
styringsgruppen om status og utfordringer, ikke minst i forhold til 
spørreskjemaundersøkelsen av brukertilfredshet, som også var ment brukt av prosjektet 
i dets egenevaluering av A-Å Trondheim. 

8.3 Workshop for ansatte i TK og LBS 
Opprinnelig var halvtidsevalueringen av «A-Å Trondheim» ment å ha form som en 
halvdags workshop mellom de involverte ansatte i Trondheim kommune og Lade 
BehandlingsSenter5, for å diskutere resultater og erfaringer i prosjektet. Tanken var at 
denne workshopen skulle avdekke utfordringer og uforutsette flaskehalser for så i finne 
løsninger på en klok vei videre for å nå ambisjoner og oppfylle forventninger med 
prosjektet. 

På grunn av fåtallig deltakelse fra Trondheim Kommune og for så vidt også fra LBS, 
ble det på første styremøte i prosjektet etter workshopen bestemt at TFoU i samarbeid 
med prosjektleder i KoRus skulle foreta gruppesamtaler med de A-Å-involverte ansatte 
i Trondheim kommune og på LBS. Disse ble gjennomført i løpet  

8.4 Gruppesamtaler med ansatte i TK og LBS 
På basis av det som ble besluttet på første styremøte etter workshop med 
halvtidsevaluering 12. januar 2012, der man ønsket synspunkter og erfaringer fra en 
bredere krets ansatte og involverte i prosjektet både ved LBS og TK, utviklet KoRus 
og TFoU en åpen samtaleguide med følgende tema og spørsmål:  

Diskusjon av erfaringer med implementeringen av «A-Å Trondheim»  

• Hvilke informasjonsmøter har man deltatt/ikke deltatt på? 
• Hvilken informasjon har man fått/ikke fått? 
• Har prosjektet og modellen «A-Å» fått en egen identitet og hva skiller denne måten 

å jobbe på fra ordinær jobbing med slike oppgaver? 

Kjennskap til «A-Å modellen» slik den er utformet i Trondheim kommune 

• Er «A-Å konseptet» en godt innarbeidet praksis? 
• Hva gjør man i hht modellen og hva gjør man ikke? 
• Hva er forklaringer på eventuelle avvik fra modellen? 

Veien videre  

• Hva bør gjøres; når, hvor, av hvem, hvordan og hvorfor? 

                                                      

5 Workshopen ble gjennomført 12. januar 2012 – se også referat i vedlegg.  
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TFoU og prosjektleder i KoRus gjennomførte disse samtaler sammen. TFoU laget et 
skriftlig referat og dette ble diskutert med prosjektleder KoRus hvilke slutninger som 
var relevante og adekvate å spille inn for styringsgruppa i forhold til den samlede 
informasjon man nå satt inne med. TFoU utformet på basis av dette egenhendig et 
kritisk-konstruktivt innspill for presentasjon og diskusjon i styringsgruppa. 

8.5 Fortløpende dokumentasjon og tilbakemelding   
Sammenstilling av intervjuene samt problematisering av momenter og resultater er 
presentert og diskutert i prosjektgruppemøter samt med prosjektleder KoRus. Innhold 
og opplegg for disse presentasjonene er utformet i samarbeid med prosjektleder 
KoRus. Styringsgruppemøtene er blitt brukt bevisst til å generere adekvat og relevant 
kunnskap for handling og beslutning (korrigering av praksis og/eller forsterking av 
innsats/tiltak for å optimalisere samhandlingen) i prosjektet samt for å avdekke viktige 
fokusbehov for TFoU sin evaluering i fortsettelsen. 

8.6 Redefinering av innholdet i en modul  
Opprinnelig fra dette en modul som ble kontraktfestet under prosjektet A-Å Namsos. 
Denne «arven» fra A-Å Namsos har gjort at TFoU (undertegnede m. fl.) har hatt 
mange møter med KoRus og LBS i perioden primo 2010 – primo 2013 for å drøfte 
faglige og metodiske sider ved modul V (A-Å Namsos) som var tenkt som en 
vitenskapelig effektstudie (strukturert/skjemabasert intervjuundersøkelse) av den totale 
behandlingspopulasjonen på LBS under ett år. Denne modulen ble initiert av Rolf 
Gråwe, forskningsleder FoU-avd. Rusbehandling Midt, sammen med daværende 
direktør for KoRus-Midt, Steinar Volden6.  

Denne modulen ble forsøksvis redusert og utformet til en spørreskjemabasert 
tilfredshetsundersøkelse av prosjektleder ved LBS (med noen uforpliktende og 
skjematiske innspill fra TFoU) og avgrenset til innsøkte «A-Å-ere» fra Trondheim 
kommune. Noe av årsaken til det lå i LBS sin kapasitet til å utføre denne i arbeidstiden, 
selv om TFoU/HiNT også spilte inn muligheter for av å kople masterstudenter (ved 
HiNT) på oppgaven.  

Selve undersøkelsen, tematikk og spørsmål med tilhørende svaralternativ ble utformet 
egenhendig av LBS og TK uten faglig-metodisk kvalitetssikring av TFoU. Det innebar 
også et uklart opplegg for å kvalitetssikre den praktiske gjennomføringen av 
undersøkelsen mht anonymisering, innsamling og videresending til TFoU. TFoU klarte 
dog å spille inn viktige grep for akseptabel kvalitetssikring av så vel dette og den 
måten innsending av skjema som skulle foregå på.  

                                                      

6 Denne modulen var ikke medtenkt i evalueringsdesignet til TFoU (utformet i dialog med 
daværende ansvarlig ved KoRus Paula Sofie Haugan), men ble inkorporerte som en selvstendig 
modul som i utgangspunktet skulle gjennomføres isolert fra evalueringen og ikke bli benyttet i 
denne. TFoU fikk oppgaven med å konseptualisere og gjennomføre denne modulen i praksis, 
mens forskningsleder Rolf Gråwe fungerte som faglig rådgiver. 
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Det ble ikke kjørt noen pilot-undersøkelse for å se om utfyllingssituasjonen førte til 
metodiske «bias» i form av «ja-siing» eller «nei-siing» fra «A-Å’ere» (overmåling eller 
undermåling) som følge av tilstedeværelse til nettopp de personer som man skulle 
vurdere hjelpen til og som skulle viderebefordre sending videre til TFoU uten at man 
kunne kontrollere svar. For å minimalisere denne typen «bias» eller risiko for 
sviktende reliabilitet, må det kunne dokumenteres gode og pålitelige prosedyrer slik at 
respondentene får tillit til at det de svarer ikke kommer andre i hende enn forskerne. Til 
en viss grad kom dette på plass etter at TFoU hadde tatt opp saken på 
styringsgruppemøte og overfor prosjektleder KoRus. 

Dessverre klarte ikke TK og LBS tross utvikling av gode rutiner for rekruttering i 
kombinasjon med forlenging av perioden for kjøring av tilfredshetsundersøkelsen, å få 
gjennomført mer enn totalt 14 intervju (inkluderte både brukere og «gode hjelpere» ved 
TK og LBS samt aktuelle pårørende og andre eksterne som fastlege m.m.). 
Datamaterialet var alt for lite til at det kunne ikke brukes til noen deskriptiv statistisk 
analyse ei heller på en form som gjorde en mer kvalitativ undersøkelse mulig, og er 
derfor utelatt fra rapporten, det samme gjelder intervjuskjemaet7. 

Opprinnelig ble det nedsatt en egen gruppe for den vitenskapelige som etter hvert 
bestod av Høyskoledosent Kjell Terje Gundersen (HiNT/TFoU), Rolf Gråwe 
(Forskningsleder FoU-avdelig Rusbehandling Midt), Trond Andreassen (LBS) og 
seniorrådgiver Gunnar Nossum (TFoU). Dette ble en lang, arbeidskrevende og 
komplisert prosess med mange diskusjoner og presentasjoner av alternative faglig-
metodiske design og konsept med ulike internasjonalt anerkjent og validerte 
testbatterier. Gråwe ledet arbeidet i denne gruppen med bistand fra TFoU/HiNT. 

Da drøftingene avklarte at det som opprinnelig var intendert og ment å være en 
vitenskapelig effektstudie av behandling ved LBS ikke lot seg gjennomføre verken 
praktisk eller faglig forsvarlig, trakk forskningsleder Gråwe seg etter hvert ut. Med 
dette ble modulen omdefinert til en pragmatisk temperaturmåling av brukertilfredshet 
uten noen vitenskapelig ambisjon og kvalitetssikring og til et ansvar for gjennomføring 
som lå på TK og LBS alene..  

Da LBS og TK over styringen ble TFoU/HiNT mer eller mindre satt på sidelinjen. 
Konseptet ble dreid fra faglig-metodisk vitenskapelighet til en form for behovsprøvd 
pragmatisme ut fra et perspektiv på hva som var «den muliges kunst» og som kunne 
tjene TK og LBS som tilbakemelding på det daglige hjelpearbeidet overfor «A-Å-ere» 
fra Trondheim.  

Summa summarium innebar det at opplegget ble radikalt endret og skalert ned til en 
deskriptiv tilfredshetsstudie fra alle «A-Å-pasienter» på LBS som ble søkt inn til 

                                                      

7 Selve tematikken for intervjuene er presentert i vedlegg til i A-Å Namsos-rapporten (Se 
Sletterød & Haugan 2012). 
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rusbehandling og rehabilitering (hele populasjonen) i Trondheimsprosjektet8, som ble 
startet opp høsten 2011.  

Respondenter («A-Å-ere» fra Trondheim) for intervju skulle rekrutteres i fellesskap av 
prosjektlederne internt i TK og LBS.  TFoU ble bedt om å foreta en enkel deskriptiv 
statistisk analyse av de innsamlede data, men det krevde selvsagt en kvalifisert 
svarprosent på minimum 40 brukere i tillegg strukturerte intervju av aktuelle 
hjelpere/behandlere i TK og LBS samt pårørende og eventuelt deres fastleger 
(minimum 120 skjema). Etter hvert så man at dette ikke var mulig, og TFoU 
signaliserte at et absolutt minimum var totalt 40 skjema, men betydde at den 
deskriptive behandling kun ville gå på enkle fordelinger og sammenlikninger av disse 
uten bruk av prosenter. Kanskje kunne kryss-tabeller med absolutte tall gi enkle, men 
svært usikre indikasjoner på retning (altså anslag på temperatur).  

I styringsgruppen ble et endelig måltall om 40 skjema satt som et absolutt minimum og 
med en erkjennelse om at dette bare gav usikre indikasjoner på retning av tilfredshet, 
og at deler av skjemaet ikke kunne utnyttes i mer «avansert» deskriptiv analyse som 
kunne gitt noe sikrere indikasjon og holdepunkt for vurdering. 

TFoU og prosjektlederne i TK/LBS/KoRus har hatt løpende dialog om den metodiske 
problematikken også i styringsgruppen. Halvtidevalueringen avdekket dessuten så vel 
manglende forpliktelse ved TK/LBS om gjennomføring av intervju i andre møte som 
adekvate rutiner for rekruttering og gjennomføring av intervjuene. Nye og gode rutiner 
for rekruttering ble utformet av TK og LBS i fellesskap (se vedlegg).   

TFoU spilte ved flere anledninger inn metodiske betraktninger både i styringsgruppe 
og overfor prosjektleder ved LBS synspunkter og forslag til «klok praksis» for 
gjennomføring av selve intervjusituasjonen med tanke på å minimalisere innslag av ja-
siing hos brukerne. Det var snakk om å unngå risiko for overmåling av tilfredshet hos 
brukerne og følgelig lav reliabilitet på intervjudata. 

I prosjektet A-Å Namsos hadde TFoU forsøkt å intervjue brukere ved å benytte 
skjemaet for tilfredshetsundersøkelsen som intervjuguide og konkluderte med følgende 
(Se Sletterød & Haugan 2012): 

 «Det var meningen å benytte samme skjema som skal benyttes i Å-A Trondheim mht 
fornøydhet/tilfredshet med hjelp, men det viste seg med en gang å være 
uhensiktsmessig, fordi det er for detaljert og den metodiske faren for «ja-siing», 
fordreining av svar grunnet opplevd press til å avgi positive svar ved at de som har ytt 
tjenester og hjelp selv deltar i samtalen». 

I A-Å Trondheim har TFoU ved evaluator hele tiden forsøkt å formidle metodiske krav 
og gjort innspill på rutiner for gjennomføring med tanke på å minimalisere dette 
reliabilitetsproblemet. Når det gjelder validiteten var TFoU dessverre ikke satt i 
                                                      

8 Denne tilfredshetsstudien var tenkt som et mulig datatilfang som kunne benyttes av 
styringsgruppen av «A-Å Trondheim» i egenevaluering, etter at TFoU hadde laget en enkel 
deskriptiv statistisk behandling og presentasjon av resultater på basis av de innkomne 
intervjuskjema. TFoU skulle ikke ha noen befatning med gjennomføringen av den strukturerte 
intervjuundersøkelsen, det var det LBS og TK som skulle kvalitetssikre.  
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posisjon til å sikre at den ble god, da TK og LBS selv formulerte spørsmål/tema på den 
ene siden samt ikke gjennomførte noen nødvendig pilot for å teste forståeligheten til 
spørsmål samt vurdere og utforme situasjonsbetingede betingelser so sikret god 
gjennomførbarhet til undersøkelsen.  

8.7 Litteratur- og metodestudier 
Som ledd i den opprinnelige intensjon med Modul V som vitenskapelig effektstudie av 
alle «A-Å-pasienter» inne til behandling ved de aktuelle klinikker ved LBS, ble det 
gjennomført ganske omfattende kartlegging og studium av litteratur fra relevante og 
internasjonalt anerkjente prosjekter, metoder og validerte testbatterier med tilhørende 
analyse- og empirikrav.   

Flere metodiske konsepter ble utviklet og presentert av TFoU/HiNT, der ulike 
testbatterier ble kombinert og diskutert mellom KoRus, LBS, HiNT/TFoU og etterhvert 
også med TK.  

Søking i internasjonale tidskriftsdatabaser og fortløpende metodisk-teoretisk 
konseptualisering på basis av dette, er en både en faglig-analytisk krevende og 
tidskonsumerende prosess. Med det i mente klarte TFoU/HiNT klarte å få et ekstra og 
eksternt bidrag til formålet fra deres felles Forskningsfond på kr. 150.000,-, da de 
disponible prosjektmidler bevilget fra KoRus raskt viste seg å være svært begrensede 
til denne intrikate og krevende oppgaven.  

Diskusjonen mellom forskere og praktikere viste også at det var et betydelig gap i 
forventninger om hva en slik undersøkelse faktisk kunne bidra med og bety for 
prosjektet. Men det var også et gap mellom hva som TK og LBS mente var praktisk 
mulig å få gjennomført på den ene siden, og hva som forskerne mente var et metodisk 
nødvendig og adekvat design for å kunne generere valide og reliable data med tanke på 
publisering i anerkjente internasjonale tidsskrift.   
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9.STATUS «A-Å TRONDHEIM» ULTIMO JANUAR 
2013 
Niels Arvid Sletterød 

9.1  Oppsummering  
Notatet inneholder en stikkordsmessig oppsummering av telefonintervju med 
driftsansvarlige for prosjektet i Trondheim kommune Mona Berger og Trond 
Andreassen ved Lade BehandlingsSenter Blå Kors. Begge intervju ble gjennomført 
ultimo november 2012. 

Hovedpunkter: 

• Utviklet en systematisk samhandlingsrutine (se vedlagte rutinebeskrivelse neste 
side) mellom LBS v/Trond Andreassen (TB) og Trondheim Kommune (TK) 
v/Mona Berger (MB) med tanke på å sikre at; (1) det rekrutteres klienter til LBS, 
(2) at samtykke mht utfylling/deltakelse i prosjektet avklares og (3) optimal og 
riktig utfylling av spørreskjema fra alle aktuelle respondenter  

• De oppsatte rutiner sikrer også intern systematisk kommunikasjon ved LBS 
mellom TB og samhandlingskonsulentene  

• Det er etablert rutiner som sikrer at TB kjenner til alle pasienter fra TK som er på 
venteliste og rutine for informasjonsutveksling og samhandling mellom TB og MB 

• Erfaringen med rutinene er at forberedelsesfasen blir kort da det ofte henger 
sammen med nedkorting av ventetid for behandling i klinikk (kan også bli så kort 
noen ganger at klienten er lagt inn før 1. ansvarsgruppemøte avholdes) 

• Viktig at forberedelsesfasen blir kortest mulig da det er en direkte sammenheng 
mellom lengden på denne og avbruddsprosent 

• Rutinene sikrer at både TB og MB har oversikt og kontroll på situasjonen for alle 
pasientsaker under arbeid 

• Rutinene sikrer at samhandlingsprosedyren mellom TK og LBS som regel følger 
prosjektets ambisjoner (med ett møte for og ett under innleggelse).  

• Rutinene sikrer også intern systematisk samhandling internt i TK mellom MB og 
kontaktpersonene 

• I følge TA har det vært utfordringer mht utskiftninger av personale ved LBS som 
gjør at han må ta gjentatte informasjonsrunder samt ha fortløpende kontakt med 
samhandlingskonsulentene, slik alle husker hvordan man jobber med «A-Å» («må 
hele tiden fare rundt og minne på») 

• I følge TA har det faktum at det har vært relativt få «A-Å-saker» ført til at han har 
kunnet følge opp representanter for LBS i ansvarsgrupper 

• Generelt sier TA at det er vanskelig å få «A-Å tankegang/prosedyrer» til å bli fulgt, 
det fører til at det alltid er avvik fra det ideelle (TA mener en viktig årsak er intern 
mobilitet ved LBS). Det fører også til diskusjon av hva en IP er, spesielt på 
klinikkene der det rekrutteres nye ansatte alle steds fra. 
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• TA erfarer generelt at det er vanskelig å få til adekvat oppfølging da klinikkene har 
så mange forhold å hanskes med slik at informasjonsmøter om «A-Å» ofte må 
utsettes 

• MB har snakket med de personer internt i TK som har hatt pasienter som er 
aktuelle for «A-Å» 

• På grunnlag av listene som hun får fra TA ringer MB de som har ansvar eller er 
kontaktperson og informerer om «A-Å», deretter tar hun kontakt med bruker for 
innhenting av samtykke for gjennomføring av spørreundersøkelse 

• MB har stående invitasjon til å delta i første ansvarsgruppemøte 
• MB mener at «A-Å» vil stoppe opp når hun slutter, men viser til at beskrivelsen av 

A-Å prosjektet/prosedyrene ligger ute på «kvaliteket» (intranettets side for alle 
ansatte i TK) 

I følge MB må A-Å praksisen i TK tilpasses de ulike klientkontekstene (behov for 
hjelp, type behandling, lengde på opphold etc.) derfor vil det være uvisst hvor mange 
3dje-møter som gjennomføres mellom LBS/TK  

9.2  Refleksjoner over status 
Implementering i organisasjonene 

• TA og MB har konsentrert seg om å lage rutiner som sikrer gjennomføring av 
spørreundersøkelsen (de virker gode) 

• Det er problematisk i følge TA å sikre fortløpende implementering og fokus på «A-
Å-metoden/opplegget», da det er stor mobilitet ved LBS og det skjer hele tiden 
avvik fra de ideelle prosedyrer i «A-Å» 

• TA må opptre som vaktbikkje for «A-Å» internt ved LBS og det er en sårbar 
situasjon og viser at «A-Å» er vanskelig å implementere varig (som arbeidsform) 
slik situasjonen beskrives 

• Det samme er tilfellet ved TK, der implementering i ordets egentlige betydning 
aldri har vært realisert. MB bekrefter også det ved å si at «A-Å» stopper opp når 
hun slutter i prosjektstillingen  

• Slik situasjonen er, må samhandlingskonsulentene ta ansvar for det tredje 
ansvarsgruppemøte der TK i følge prosjektplan/prosjektbeskrivelse skal invitere 
inn LBS (motsatt av intensjonen – hvorvidt det fungerer er et åpnet spørsmål, ikke 
minst gitt det TA sier om å være vaktbikkje og passe på at man tenker «A-Å») 

• MB sier at prosjektbeskrivelsen «A-Å», slik den nå foreligger, må omgjøres til en 
samarbeidsavtale mellom TK og LBS etter prosjektperioden – hvordan den skal 
formuleres og hvordan forpliktelser gjensidig skal kunne overholdes er uklart 

Antall spørreskjema pr. 24. jan 2012 

Pr. 25.jan 2013 har TFoU totalt mottatt 14 spørreskjema.  
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10.HOVEDKONKLUSJONER FRA WORKSHOP - 12. 
JANUAR 20129 

10.1 Generelt 
• Vesentlig færre deltakere enn forutsatt fra Trondheim kommune ved 

halvtidsevalueringen som forutsatte bred medvirkning i erfaringsutveksling og 
refleksjon.  

• Enighet om å gjennomføre gruppesamtaler på avdelingene i Trondheim samt Lade 
behandlingssenter med ambisjon om å samle de fleste aktuelle ansatte til 
erfaringsdeling, diskusjon og refleksjon. 

• KoRus/TFoU fikk bare avtale om og gjennomført gruppesamtale med bare 
avdelingen i Midtbyen i Trondheim kommune, her deltok færre deltakere enn 
intensjonen. 

• KoRus/TFoU fikk gjennomført de to planlagte gruppesamtalene ved LBS, men 
med færre deltakere enn det som var intensjonen begge steder. 

• KoRus/TFoU fikk gjennomført en egen samtale med koordinator for «A-Å» ved 
Lade behandlingssenter etter siste gruppesamtale. 

10.2 Konstatering av status og kloke grep 
• 12-15 «A-Å-brukere» fra Trondheim i pasientforløp 12. januar 2012 
• 1 pasient har fylt ut tilfredshetsundersøkelsen (inklusive pårørende og behandlere) 
• Manglende «A-Å-identitet» både i Trondheim kommune og ved Lade 

behandlingssenter grunnet lite bevissthet om «A-Å» (går også på faktisk kjennskap 
og kunnskap til prosjektet som sådan selv om det er holdt en god del 
informasjonsmøter og sendt ut prosjekt-maler på mail) 

• Bør etableres et klart «A-Å stempel» på sakene siste halvdel av prosjektperioden 
• Viktig at fastlegene koples på pasientforløpene gjennom deltakelse i 

ansvarsgruppemøtene 
• Implementeringen i Trondheim kommune for dårlig, og samarbeidsmøte 3 

iverksettes ikke (kommunens ansvar) 
• Implementering er en fortløpende prosess og informasjonsrunder bør gjentas og 

man må ha rutiner som sikrer bredt nedslagsfelt for informasjon gitt muntlig 
(informasjon via e-post kan ikke erstatte disse, men komplettere de muntlige 
runder).  

• Viktig å tenke strategier og tiltak for vedlikehold av implementering 

                                                      

9 Dette skulle være halvtidsevalueringen, men da svært få ansatte fra TK og LBS deltok kunne 
ikke den planlagte workshop gjennomføres med intendert form og innhold (prosess). 
Styringsgruppa i «A-Å-Trondheim» bestemte etter innspill fra TFoU og prosjektleder KoRus å 
supplere med gruppesamtaler ved TK og LBS for å få innhentet bredest mulig 
informasjonsgrunnlag, synspunkter og erfaringer fra de involverte ansatte i de to 
organisasjonene, til å beslutte veien videre siste halvår. 
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• Viktig at noen i egen organisasjon er en slags ”prosjektfadder” som holder 
prosjektet varmt og levende, mellomlederne er viktige her fordi det må være en 
kopling mellom ansvar og myndighet, men de må gis et legitimt rom for å 
organisere og gjennomføre slik aktivitet direkte fra toppledelsen.  

• Toppledelsen bør for sin del og på systematiske måter etterspørre prosjektet og det 
som skjer samt erfaringer med samhandlingsmodellen, da først blir prosjektet 
forankret på en solid og god måte. 

• Ledermøtet må være den arena som setter agendaen for egenevaluering av 
prosjektet, gjerne også sammen med Lade behandlingssenter sine ledere. 

• Derfor er det meget viktig at ansatte fra førstelinjen – de som jobber direkte med 
pasientene involveres i erfaringsdeling og refleksjon, dvs. bidrar med klokskap og 
bred erfaring for å avdekke kloke grep og gode erfaringer som kan sikre gode 
pasientforløp. 

10.3 Forslag til tiltak for veien videre i « A-Å Trondheim» 
• Prosjektet bør re-startes – og kanskje en ny felles «Kick Off» må organiseres 
• Prosjektet bør nedskaleres til å gjelde f. eks bare Midtbyen 
• Styret bør tydeliggjøre og bekjentgjøre en ny prosjekt- og milepælplan for resten 

av prosjektperioden 
• Ansvaret for gjennomføring av «A-Å-prosjektet» og de tilhørende rutiner må 

plasseres på mellomledernivået på Lade og i Trondheim kommune 
• I Prosjektambisjonene bør fokus på bolig etter utskrivelse utgå da det er en 

urealistisk ambisjon 
• Skape felles «A-Å-identitet» og spilleregler internt i Trondheim kommune og på 

Lade behandlingssenter samt for samhandlingen på tvers 
• Skape og sette en klar «A-Å-merkelapp» på alle pasienter som blir innsøkt fra 

Trondheim til de aktuelle avdelinger ved LBS 
• Initiere opplegg for kontinuerlig egenevaluering ved LBS og i Trondheim 

kommune som skal følge milepelene i den nye prosjektplanen for «A-Å» 
• Tydeliggjøre hvem skal gjøre hva, når, hvordan og hvorfor  
• Mellomledelsen må ha ansvar for implementering fordi ansvar og myndighet må 

gå hånd i hånd 
• Det må som ledd i milepælsplanen, som linker egenevalueringsaktivitetene direkte 

til styringsgruppens overordnede beslutnings- og styringsansvar, lage et opplegg 
for å overvåke prosjektet i form av antall pasienter i forløp, antall 3 
ansvarsgruppemøter avholdt, begrunnelser for avvik fra vedtatte rutiner etc. 

• Tilfredshetsundersøkelsen må gjennomgås på nytt for å se på gjennomføringen 
med et metodekritisk blikk, hvilken nytte man kan ha av en statistisk bearbeidelse 
av data (type bearbeidelse, fremstilling og formidling), hvordan resultatene skal 
diskuteres og implementeres. Det bør som et ledd i dette utarbeides en kort faglig 
begrunnelse for hvorfor en slik undersøkelse er viktig og at den gjennomføres som 
forutsatt. Dette er god indremedisin som sikrer forpliktelse. 
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11. OPPSUMMERING GRUPPESAMTALER I TK OG 
PÅ LBS FEBRUAR - MARS 2012 

11.1 Konstatering av status 
• Mange i kommunen og ved Lade BS har ikke deltatt på informasjonsmøter om «A-

Å» 
• Mange har ikke sett på mottatt skriftlig info eller prosjektplan 
• «A-Å-opplegget» følges ikke et tredje samarbeidsmøte blir ikke avholdt 
• Verken Lade BS eller Trondheim kommune følger opp «A-Å» 
• «A-Å» har ingen identitet og ingen opplever noe eierforhold til det eller har noen 

erkjent forpliktelse overfor prosjektet verken medarbeidere eller mellomledere på 
Lade behandlingssenter eller i Trondheim kommune 

• «A-Å» har ikke vært operativt og representert noen utfordring av eksisterende 
praksis 

• Man gjør som man alltid har gjort, «hvorfor skal man gjøre ting annerledes?» 
• For dårlig implementering og vedlikehold av denne både i kommunen og på Lade 
• Samarbeid og samhandling ikke endret 
• Tilfredshetsundersøkelsen oppleves som unyttig merarbeid og prioriteres ikke, kun 

ett sett skjema for en pasient er pr. 16. mars kjørt gjennom undersøkelsen. 
• Klar erkjennelse fra både Midtbyen og de to avdelingene ved Lade BS at de har for 

lite kjennskap til og liten kunnskap om «A-Å» og begrunnelsen for det og de 
tilhørende rutiner 

• Bruk av IP ikke prioritert i Trondheim kommune slik det er forutsatt i 
prosjektplanen for «A-Å» 

• Lade BS må ta initiativ til å utarbeide IP 
• Samhandlingskonsulentene ved LBS gjør alt utredningsarbeidet for Trondheim 

kommune, derfor mangles en kommunal forankring av dette 
• Sakene kommer direkte til LBS som må kople på kommunen og det øvrige 

hjelpeapparatet på pasienten, ikke motsatt 
• LBS og Trondheim kommune driver en masse godt samarbeid og samhandling om 

felles pasienter uten at det snakkes «A-Å» eller praktiseres «A-Å-rutiner» 
• Tilfredshetsundersøkelsen tema på samarbeidsmøtene og avdelingsledelsen bringer 

det heller aldri på bane verken i kommunen eller på LBS 
• Tilfredshetsundersøkelsen er ikke implementert 
• I prosjektet er det et viktig fokuspunkt og forpliktelse for kommunen, nemlig egnet 

bolig etter utskrivelse fra LBS, men det skjer ingenting fra Trondheim i så måte, 
det blir bare en papirbestemmelse til forargelse for alle 

11.2 Forslag og synspunkter på veien videre 
• Burde avgrenset «A-Å-Trondheim» til å gjelde ikke alle, men noen pasienter f. eks 

fra Midtbyen, da hadde det kanskje blitt håndterbart 
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• Viktig å utforme en intern arbeidsfordeling og organisering ved LBS som gjør det 
mulig å realisere «A-Å-intensjonen», dvs. skape gjennomføringsbetingelser og -
aspirasjoner mht å realisere intenderte og forpliktende rutiner og kvalitet på 
samhandling mellom LBS og Trondheim kommune. 

• Tror temaet på klinikken burde hatt en egen fagdag for å informere og drøfte 
rutiner og intern organisering av arbeidet med «A-Å-Trondheim» 

• Informasjon om «A-Å» må vise betydningen av konseptet for den jobben man gjør, 
og det bør både sannsynliggjøres konkret og det bør argumenteres med hvordan og 
hvorfor 

• I «Namsos A-Å» møttes de ulike involverte kontorer og fagpersoner på felles 
fagdager, og det kunne også vært en ide for «A-Å Trondheim» å instituere slike 

• Det er viktig å bli kjent og utvikle relasjoner på tvers av fag- og kontorgrenser, det 
er en forutsetning for å bygge/skape en felles samhandlingskultur under 
merkelappen «A-Å Trondheim», for å oppnå dette trenger man felles møtepunkter 
eller arenaer mellom LBS og Trondheim kommune. 
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PROSJEKTPLAN 
KoRus Midt og Trondheim Kommune 

  

FRA A TIL Å 

TRONDHEIM 
 

 

ET SAMHANDLINGSPROSJEKT MELLOM 

LADE BEHANDLINGSSENTER, 

KORUS MIDT-NORGE, 

TRONDHEIM KOMMUNE 

OG 

TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING 

 

PROSJEKTPERIODE: 

Oppstart: 20.09.10 

Avsluttes: 31.12.12 
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Bakgrunn for samhandlingsprosjektet 

Fra A– til Å” er initiert av KoRus – Midt Norge. Bakgrunnen er en erkjennelse av at det 
ligger et forbedringspotensial i samhandlingen mellom de ulike instansene som er 
deltakende i forbindelse med rusbehandling ved Lade behandlingssenter. Mer 
strukturert og planlagt samhandling vil gi bedre forutsetninger for gode 
behandlingsresultat for pasientene. 

Relevante dokumenter: 

- Opptrappingsplan for rusfeltet (HOD 2007) 
- Samarbeidsavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Rusbehandling 

Midt Norge HF 
- Oppdragsbrev fra Helsedirektoratet til KoRus- Midt 
- Regionalt rusprogram 
- Vurderinger av henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling, 

veileder fra SHDir (IS – 1505) 
- Stortingsmelding nr. 47 2008-2009 
- ”Sammen mot rus” - plan for rusarbeid Trondheim kommune fra 2009. 

MÅLSETTINGER FOR ARBEIDET 

Bedre tjenestetilbudet til brukere/pasienter som søkes inn til opphold på Lade 
Behandlingssenter – og deres pårørende. 

- Redusere antall uplanlagte re - innleggelser på Lade Behandlingssenter. 
- Bedre samhandling mellom de ulike aktørene.  
- Øke samtidig innsats ved å etablere gode rutiner i forhold til 

ansvarsfordeling, forventningsavklaring osv. 
- Kompetanseutveksling. 

AKTUELLE DELTAKERE I ”FRA A til Å” 

Pasienter/brukere som søkes inn til utredningsopphold ved LBS. 
Utredningsposten består av 7 plasser (senger) for døgnbasert utredning av pasienter 
med en uklar tilstand for å avklare tilstand/behandlingsbehov og lage en plan for videre 
behandling/oppfølging. Posten utreder pasienter som misbruker alle typer legale og 
illegale rusmidler og medikamentavhengige. Både kviner og menn fra 18 år. De fleste 
pasienter har behov for samhandling fra flere instanser. Behandlingstid er normalt 
innefor 14 – 60 dager. Dette er normalt kjente brukere for kommunen. 

Pasienter/brukere som søkes inn til klinikkopphold ved LBS. 
Klinikkavdelingen er organisert i 2 poster med kjønnsspesifikk behandling av menn og 
kvinner atskilt fra hverandre under innleggelsen. Kvinneposten har 8 plasser og 
mannsposten har 12 plasser for rusbehandling i døgnpost for hhv. Kvinner og menn 
over 23 år med rusrelaterte problemer. Alkohol, medikamentavhengighet, illegale 
rusmidler unntatt opiat dominert misbruk, og ulike typer blandingsmisbruk. 
Behandlingstiden er normal innenfor 30-90 dager. Pasienter tas inn til 
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klinikkbehandling gjennom fortløpende individuelt inntak. Tradisjonelt henvist til 
rusbehandling fra fastlege men med store behov for samhandling. 

INNHOLD I PROSJEKTARBEIDET 

Individuell plan (IP) og ansvarsgruppe 

Det skal etableres en ansvarsgruppe rundt bruker. Dette gjøres i tett samarbeid 
mellom LBS (v/samhandlingskonsulentene) og oppfølgingstjenesten/helse – og 
velferdskontoret.  

Ansvarsgruppa skal utarbeide en Individuell plan for den enkelte pasient/bruker. 
Enhver IP skal berøre og avklare hjelpebehov i forhold til bolig, pårørende, 
nettverk/sysselsetting/økonomi, aktivitet, helse. 

Utarbeidelsen av IP bør startes når pasient/bruker henvises til LBS.  

Dersom pasienten ønsker det er det en målsetting at det foreligger individuell plan på 
innleggelsestidspunkt. 

Dersom pasienten/bruker ikke ønsker IP bør det utarbeides en samhandlingsavtale 
mellom de ulike instansene som er involvert i arbeidet rundt bruker. NB! Husk 
samtykke.  

Aktuelle deltakere: 

Nav, Oppfølging / Helse og velferdskontoret, fastlege og LBS skal delta. Fastlege skal 
alltid inviteres inn. Henviser skal delta.  

Dersom det ikke er utarbeidet en IP før innsøking kan LBS under forberedelsestiden 
og oppholdet ha en midlertidig koordinatorrolle – men en koordinator i kommunen skal 
overta denne rollen på sikt. 

Pasienten/brukeren skal alltid forespørres i forhold til om det er aktuelt med pårørende 
inn i IP gruppa. Der det er aktuelt, trekkes pårørende inn på andre måter. 

Bolig 
HVK vurderer behov for bolig – kommunal/privat. 

Kommunen skal bistå med å legge til rette for egnet bolig i etterkant av 
behandlingsopphold. Dersom pasienten bor i særskilt belastede rusmiljø bør det 
snarest sees på alternativt bosted. 

Forberedelsestiden 
Samhandlingskonsulent ved LBS kan brukes i forhold til informasjon/veiledning til 
pasient/bruker/hjelpeapparat før henvisning. 

I henvisningen skal det stå hvem som er koordinator for ansvarsgruppa og IP. Der 
ansvarsgruppe og IP ikke er etablert avklares det i det første møtet. 

Når vedtak om innvilgelse av rett til nødvendig helsehjelp fra LBS er fattet må første 
ansvarsgruppemøte planlegges så snart som mulig. Samhandlingskonsulent tar 
initiativ til det første IP – møte.  

Hvis det avdekkes behov for samhandling med kommunale etater, og pasienten er 
henvist fra annen instans, kontaktes Helse/velferd forvaltningskontor skriftlig i løpet av 
en uke etter at rett til nødvendig helsehjelp er innvilget. Samhandlingskonsulent har 
ansvar her. Målsetting er at ansvarsgruppemøte 1 gjennomføres innen 14 dager. 
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Ansvarsgruppemøte 1 (før innleggelse): 

- Avklaringer rundt forberedelsestiden skal være tema i møtet. Det avklares 
videre plan/oppfølging rundt bruker i forhold til aktivitet/arbeid, 
behandling/oppfølging, bolig og økonomi. Individuell plan utarbeides. 

- Det skal gis grundig informasjon om hva en behandling på LBS innebærer. 
Forventningsavklaringer er viktige. 

- Innleggelsesdato og utskrivelsesdato skal være klar. 
- Plan om tiden etter LBS skal være tema. 
- Det gjøres avtale for neste ansvarsgruppemøte. 

Ansvarsgruppemøte 2 (under innleggelse): 

- Ansvarsgruppemøte der IP skal brukes. Det avklares videre 
plan/oppfølging rundt bruker i forhold til aktivitet/arbeid, 
behandling/oppfølging, bolig og økonomi. 

- Møtet holdes på LBS 
- Behandler ved LBS skal delta på møtet. 
- Man avtaler ansvarsgruppemøte 3 og avklarer hvem som er aktuelle 

deltakere. 

Ansvarsgruppemøte 3 (etter utskrivelse): 

- Ansvarsgruppemøte der IP skal brukes. 
- Behandler fra LBS deltar. 
- Samhandlingskonsulent ved ev. påfølgende behandlingssted inviteres. 
- Tema: rehabiliteringsprosessen og tiden etter behandling på LBS.  
- Videre plan og oppfølging for bruker skisseres. 
- (Bruker blir forespurt om å evaluere deltakelsen i prosjektet på egnet 

skjema: Under utvikling) 
- (Deltakerne i ansvarsgruppa blir forelagt skjema for evaluering av 

deltakelsen i prosjektet: under utvikling) 

ORGANISERING 

Prosjektet er organisert i en styringsgruppe, en referansegruppe og en prosjektgruppe:  
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BESLUTNINGSPUNKT OG EVALUERING 

- Oppstart 20.09.10. Beslutningsmøte 150910. 
- Midtveisevaluering: KoRus ansvarlig for gjennomføring. 
- Prosjektgruppemøter: KoRus ansvarlig for gjennomføring. 

DOKUMENTASJON 

LBS er ansvarlig for å telle antall deltakere i prosjektet. Det skal utarbeides en 
brukertilfredshetsundersøkelse av pasientforløp i programmet. Erfaringer underveis 
bringes inn til prosjektkoordinator per mail: mona.berger@trondheim.kommune.no Det 
utarbeides en sluttrapport med vurdering av prosjektets måloppnåelse, hvordan 
prosjektorganiseringen har fungert, hvilke erfaringer vi har gjort oss, og forslag til 
videreføring. KoRus er ansvarlig for dette. 

KOSTNADER 

Arbeidsoppgavene som følger av prosjektet er allerede lovpålagte oppgaver og det 
følger ikke midler til drift.  

Styringsgruppe 
 

Steinar Volden, KoRus Midt-Norge 
Boel Helgensen, Trondheim kommune 

Rolf Windspoll, Lade Behandlingssenter 

Prosjektgruppe 
 

Sigrid Rohde, KoRus Midt-Norge 
(prosjektleder) 

Mona Berger, Trondheim kommune 
Trond Andreassen, Lade 

Behandlingssenter 

 

Referansegruppe 
 

Stig Antonsen 
Torbjørg Sandberg 

Harald Solbu 
Christian Clayborough 

Karin Erland 
 
 
 
 
 

mailto:mona.berger@trondheim.kommune.no
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REFERAT FRA HALVTIDSEVALUERING 12. JANUAR 
2012   
Konstatering 
Det kom vesentlige færre deltakere enn forutsatt fra Trondheim kommune, derfor 
kunne det planlagte opplegg for halvtidsevalueringen ikke gjennomføres som planlagt. 
KoRus/TFoU kjørte derfor erfaringsutveksling og diskusjon mellom de oppmøtte i 
plenum. 

Introduksjon/oppspill 
KoRus ved prosjektleder Sigrid Rohde presenterte ideen bak prosjektet samt det 
aktuelle konseptet for «A-Å Trondheim» som skulle utprøves og hvorfor. 

TFoU ved evaluator Niels Arvid Sletterød problematiserte hvorfor evaluering, bred 
medvirkning i erfaringsdeling og læring er viktig i jakten på en klok praksis. Lade 
Behandlingssenter (LBS) ved Trond Andreassen presenterte og poengterte; 

• Prosjektet «A-Å Trondheim» sin grunnleggende samhandlingsideologi 
• Hvordan LBS jobber og fordeling av myndighet og ansvar i prosjektet «A-Å 

Trondheim» 
• Hva halvtidsevaluering kunne vært og hva som praktisk er mulig å realisere gitt de 

rådende omstendigheter 
• At det er på det utøvende nivået der erfaringer høstes og klokskapen finnes 
• Status for tilfredshetskartleggingen er at ett skjema-sett for en pasient er fylt ut, 

men at det er mange pasienter i «A-Å-løp» fra Trondheim kommune 
• Prosjektet handler om den daglige og ordinære samhandlingen i forhold til den 

ambisjon man har ambisjoner om å delta aktivt på og utvikle.  
• Konkret er prosjektet et verktøy for fagutvikling for det utøvende nivået 
• «A-Å Trondheim» handler om å utvikle gode pasientforløp og er derfor i tråd med 

ambisjonene for samhandlingsreformen av 1. jan 2012 

Erfaringsutveksling/diskusjon 
Trondheim kommune: Kanskje er det lite nytt i det nye, at vi allerede gjør det som 
prosjektet forutsetter? Et viktig spørsmål som må diskuteres er om opplegget for 
pasientforløp er funksjonelt? For å svare på dette spørsmålet må ansatte fra førstelinjen 
– de som jobber direkte med pasientene medvirke i evalueringen og bidra med sin 
erfaring for å kvalitetssikre gode pasientforløp. 

Spørsmål til forsamlingen: Hvor er man mht implementeringen 
av prosjektet «A-Å» i Trondheim (gjelder både kommunen og 
LBS)? 
LBS: Godt implementert mht vedtatte rutiner/praksis – og den følges. Opplever 
derimot at Trondheim kommune ikke er klar over hva «A-Å-konseptet» faktisk 
innebærer. LBS inviterer til samarbeidsmøte 1 og 2, men har aldri blitt invitert av 
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kommunen til samarbeidsmøte 3, slik det er forutsatt. Videre er det noen få avvik mht 
til å realisere samarbeidsmøte ved innleggelse. 

Trondheim kommune: Det blir uttalt i ansvarsgruppene når det er en «A-Å-sak». I 
samtalene med pasientene kommer dette ikke frem eller blir markedsført, men det skjer 
derimot når det inviteres til samarbeidsmøte med LBS.  

Ingen motstand eller kontrovers mht «A-Å-konseptet», fordi det ikke avviker spesielt 
fra det vi likevel ville gjort.  

Samarbeidet med LBS fungerer veldig bra, er både ryddig og nyttig, men få 3dje-
møter. 

Koordinator A-Å ved LBS: «A-Å-modellen» i Trondheim skal ha tre møter; før 
innleggelse, under behandling og etter utskrivelse. I «A-Å Namsos» hadde man også et 
4de møte en tid etter utskrivelse/hjemkomst. 

Direktør ved LBS: Understreker at det 3dje møtet er forskjellen på ordinær praksis, 
og derfor svært viktig å realisere nettopp for å prøve ut og evaluere nytten av slik 
intensjonen er med prosjektet «A-Å Trondheim». 

Generelle kommentarer fra forsamlingen: Det er to kryssende veier inn til LBS; 
enten søker fastlegen inn eller så gjøres det fra Trondheim kommune. Viktig at 
fastlegene innkalles til møtene, og ikke minst deltar på det 3dje ansvarsgruppemøtet og 
veien videre. 

Trondheim kommune: Viktig at fastlegene koples på pasientforløpet, hvor i 
forløpet må vurderes i det enkelte tilfellet ut fra mulighet og hensiktsmessighet. 

Evaluators kommentarer: Begrepet/uttrykket «A-Å» (prosjektets navn eller 
identitet) er noe ukjent blant de deltakende representantene i Trondheim kommune. 
Men metodikken og måten å jobbe (eller bedre samhandle på) er både LBS og 
kommunen innforstått med er en god måte å samarbeide for å skape gode 
pasientforløp. I diskusjonen er det kommet frem at det pr. oktober 2011 var 12-15 «A-
Å-saker» i Trondheim i løp. 

Koordinator A-Å ved LBS: De tunge sakene uten håp blir det ikke prioritert 
samhandling rundt. De sakene det jobbes med er alle de som henvises fra Trondheim 
kommune til klinikk/utredningspost på LBS. Pasientforløpet er i fokus, derfor er det 
viktig å avdekke detaljene og verdiene til de ulike elementene som virker inn for å 
skape gode pasientforløp. 

Evaluators kommentarer: Viktig å sammenhold det som sies med det som faktisk 
gjøres og være ærlige på det. Det finnes ingen systematisk statistikk ved LBS om re-
innleggelser eller tilbakefallsprosent. Dermed vet man ikke om det er planlagte eller 
ikke-planlagte re-innleggelser over tid for «A-Å-pasienter» fra Trondheim kommune 
eller andre for den slags skyld. 

Direktør ved LBS: Det er viktig å vite hvor mange «A-Å-pasientene» fra 
Trondheim som fullfører planlagte behandlingsopplegg. 
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Veien videre 

Evaluators kommentarer: LBS og Trondheim kommune bør ta et felles ansvar for 
å skape og implementere en «A-Å-identitet» på sakene (pasientene) det samhandles om 
i prosjektet.  

• Det er viktig å skaffe pålitelige opplysninger om antall reelle «A-Å-saker» i løp på 
LBS og hvor mange av disse som har hatt eller som det planlegges et 3dje 
ansvarsgruppemøte for. 

• Det bør kanskje foretas en omstart av informasjons-/dialogmøter internt i 
Trondheim kommune og LBS om hva, hvorfor og hvordan «A-Å». 

Direktør ved LBS: Vi kan slutte at det er for dårlig implementering i begge 
organisasjoner. Kanskje har «A-Å Trondheim» til nå hatt mer fasong av et forprosjekt? 
Vi kan også slå fast at prosjektet er for lite kjent, og kanskje noe av skylden for det er 
at oppskriften har vært noe uklar, eller at presiseringen av forskjellen på 
prosjektpraksis og ordinær praksis har vært for dårlig? Mener klart at det i fortsettelsen 
trengs en strammere ramme for samhandlingen rundt pasientene i «A-Å Trondheim» i 
2012. 

Generelle kommentarer fra forsamlingen. 
• Prosjektet må implementeres i hverdagen vår – bli synlig og tydelig. 
• Bør etableres en klar «A-Å-merking» på de aktuelle sakene. 
• Budskapet (formidling av hva, hvorfor og hvordan «A-Å Trondheim») må gjentas 

- implementering er en fortløpende prosess. 
• Viktig at noen i egen organisasjon holder prosjektet varmt og levende. 
• Viktig å diskutere hva er nødvendig å gjøre og hvordan gjør vi det ”bra nok”. 
• Trondheim kommune bør sette et klart «A-Å-merke» på de pasienters som søkes 

inn på klinikk/utredningsavdeling ved LBS. 

Trondheim kommune: Viktig at vi informerer i våre ledermøter. 

KoRus: 

• Vi må stille oss spørsmålet; Hva er metodikken for å sette implementering på 
dagsorden hele veien?  

• Informasjonsjobben i Trondheim kommune er gjort av Trond A. og Mona B. – 
trolig på en god og hensiktsmessig måte. Men vedlikeholdsarbeidet i 
implementering er meget viktig og prekært for å lykkes.  

• Det er viktig å ha «A-Å» i hodet i søknadsperioden inn til LBS, og nettopp i den 
forbindelse blir gruppeledere og/eller fagkoordinatorene viktige brikker.  

• Kanskje burde man «øremerke» noen personer med definert ansvar for 
implementering og informasjonsarbeidet i prosjektet, som såkalte prosjektfaddere?  

• Prosjektet er en gylden mulighet for å øve oss på forløpstenkningen. 
• Hvordan kan vi informere fastlegene, det er 150 fastleger i Trondheim? 
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• Trekantsamarbeidet mellom LBS, Trondheim kommune og fastlegene er 
hverdagen til oppfølgingstjenesten, det er her A-Å skal settes ut i praksis og ha et 
hovedfokus. 

Direktør ved LBS: Bør ha et styringsgruppemøte ganske snart for å drøfte veien 
videre og ta felles nødvendige grep.  
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TEMATIKK OG SPØRSMÅL FOR GRUPPESAMTALER 
MED ANSATTE I TK OG LBS   
 

Diskusjon av erfaringer med implementeringen av «A-Å 
Trondheim»? 

• Hvilke informasjonsmøter har man deltatt/ikke deltatt på? 
• Hvilken informasjon har man fått/ikke fått? 
• Har prosjektet og modellen «A-Å» fått en egen identitet og hva 

skiller denne måten å jobbe på fra ordinær jobbing med slike 
oppgaver? 

 

Kjenner man til «A-Å-modellen» slik den er utformet i 
Trondheim kommune? 

• Er «A-Å-konseptet» en godt innarbeidet praksis? 
• Hva gjør man i hht modellen og hva gjør man ikke? 
• Hva er forklaringer på eventuelle avvik fra modellen? 

 

Veien videre  

• Hva bør gjøres; når, hvor, av hvem, hvordan og hvorfor? 
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Gjennomføring av tilfredshets-
undersøkelsen 

1. Ved innvilgelse av rett til helsehjelp i 
vurderingsteamet ukentlig; hver 
tirsdag plukker Trond Andreassen 
(TA) ut de aktuelle pasientene og lager 
en liste over disse.  
 

2. Hver onsdag kommer Mona Berger 
(MB) til LBS for ett møte med TA for å 
hente denne lista. MB får alle 
personopplysninger. 
 

3. MB tar deretter kontakt med pasienten 
og innhenter samtykke. TA får deretter 
beskjed tilbake om hvem som har 
samtykket. 

 
4. TA gir beskjed til 

samhandlingskonsulentene og de drar i 
gang første ansvarsgruppemøte. 
Samhandlingskonsulentene ringer MB 
og vi avgjør hvem som er aktuelle 
deltakere fra Trondheim kommune. 
 

5. MB tar kontakt med de aktuelle 
deltakerne fra Trondheim kommune 
for å informere om prosjektet. Dette 
kvalitetssikres av samhandlings-
konsulentene når de kontakter de 
aktuelle deltakerne, dersom de ikke er 
informert bes de om å kontakte MB. 
Samhandlingskonsulentene er 
møteinnkaller. 
 

6. Ved innleggelse: a) MB varsles på 
onsdagsmøter hvem som er innlagt b) 
MB gjør avtale med pasienten om 
utfylling av skjema. 
 

MB får informasjon fra samhandlings-
konsulentene når ansvarsgruppemøte 2 skal 
avholdes – møter opp der, informerer om 
prosjektet og bistår 

  

Kontaktinfo: 

Trondheim 
kommune, 
prosjektkoordina-
tor: Mona Berger, 
tlf. 92861897 

Lade 
Behandlingssenter, 
prosjektkoordina-
tor: Trond 
Andreassen, tlf. 
93661573 

Lade 
Behandlingssenter, 
samhandlings-
konsulent manns-
posten: Heidi 
Midtgård  

Lade 
Behandlingssenter, 
samhandlings-
konsulent kvinne-
posten: Line 
Haukø, tlf. 
48996185 

Lade 
Behandlingssenter, 
samhandlings-
konsulent 
utredningsposten: 
Mette Ervik, tlf. 
48205060 
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LITTERATUR 
Sletterød, Niels Arvid og Paula Sofie Haugan (2012): Følgeevaluering/følgeforskning 

av «A-Å Namsos» - et samhandlingsprosjekt om rusbehandling/rehabilitering. 
Erfaringer og konklusjoner etter 2 år. Rapport 2012. Trøndelag Forskning og 
Utvikling. 
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