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“ Vår visjon er å tilby fremragende psykisk  
helsehjelp til våre pasienter ” 
Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbei-

dere som er kvalitets- og sikkerhetsbevisste. Alle pasienter, pårørende og samarbeidspartnere 

blir behandlet med respekt og opplever åpenhet og god kommunikasjon i møte med oss.

Kvalitet i tjenesten betyr at den hjelp vi tilbyr er virkningsfull, trygg og sikker. Hjelpen skal 

være samordnet, preget av kontinuitet og den skal bygge på medvirkning fra bruker og 

pårørende. Slik ønsker vi å videreutvikle pasientens helsetjeneste.

Vi ønsker å sikre at helsehjelpen er tilgjengelig og rettferdig fordelt og vi ønsker høy kvalitet 

på pasientbehandlingen ved at vi utnytter og prioriterer ressursene på en god måte.▶▶
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“ Vår visjon er å tilby fremragende psykisk  
helsehjelp til våre pasienter ” 

Utfordringer 
Befolkningen og antall studenter i opptaksområdet er økende. Økt etterspørsel vil kreve 

en tjeneste preget av kunnskapsbaserte prioriteringer og god utnyttelse av ressursene. 

Det fordrer at vi i fremtiden samarbeider enda tettere med våre samarbeidspartnere, slik 

at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten framstår samlet med helhetlige og 

koordinerte pasientforløp. 

Tjenestetilbudet må videreutvikles slik at faglig ubegrunnet venting og variasjon i  

utredning, behandling og rehabilitering reduseres og kapasitetsutnyttelsen bedres. Det 

empiriske grunnlaget for vårt fagfelt tyder på at det er flere behandlingstilnærminger som 

har effekt knyttet til ulike tilstander. Hver enkelt pasient bringer i tillegg med seg sin unike 

historie. Behandlingstilbudet ved Nidaros DPS må derfor på den ene siden være preget av 

nødvendig og hensiktsmessig variasjon for å tilpasse tilbudet til den enkelte. På den andre 

siden må vi være tydelige på hva pasienter, pårørende og samarbeidspartnere kan forvente 

av oss. Dette er en balansegang virksomheten skal ta med seg i arbeidet knyttet til etable-

ringen av spesifikke pasientforløp. 
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VÅRE HOVEDSTRATEGIER FOR  
KVALITETSFORBEDRING GJENNOM:

▶ Pasientforløp

▶ Integrert universitets DPS

▶ Optimal ressursbruk

▶ Systematisk evaluering
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Det tar i dag for lang tid før forskningsbasert kunnskap og ny behandlingsmetodikk blir 

implementert i klinikken. Vi utnytter i dag ikke det potensialet som ligger i å knytte vår 

forsknings- og utviklingsavdeling tettere opp mot NTNU og de kliniske enhetene,  

evaluering av vår virksomhet og i utvikling av nye tjenester. Virksomheten har mangelfulle 

kvalitetsindikatorer som kan si noe om effekten av behandling og brukertilfredshet.

For å møte utfordringene skissert må det stilles økte krav til ledelse, organisering,  

samhandling, kompetanseplanlegging, kunnskapsbaserte prioriteringer og utnyttelse av 

ressursene.
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Hovedstrategier 

1. PASIENTFORLØP 

Det er behov for differensierte behandlingstilnærminger for å ivareta den enkelte pasients 

behov. Samtidig er det i dag for store variasjoner i hvilket behandlingstilbud pasienter 

mottar i spesialisthelsetjenesten. Denne variasjonsbredden er en utfordring for kvalitet i 

tjenester og en rettferdig ressursfordeling. 

Mer forutsigbare og forpliktende forløp stiller større krav til ledelse og organisering 

av tjenestene. Forløp skal bidra til å kvalitetssikre rammer for løpende drift, 

behandlingsinnhold og evaluering. Forløpet skal gi rom for fleksible løsninger og 

nødvendig samhandling med andre instanser. Fokus på samvalg gir pasienten økt 

medvirkning i behandlingsbeslutningene. Det bør implementerer IKT-verktøy som følger 

forløpene og gir informasjon om kvalitet, avvik og ressursbruk. 

Nidaros DPS har innført et generelt pasientforløp. Generelt pasientforløp er en beskrivelse 

av hva alle pasientforløp skal inneholde uavhengig av behandlingsmetode og diagnose. 

Dette skal bidra til at helsehjelpen holder høy faglig kvalitet, praktiseres likt og er 

forutsigbar og trygg. Samtidig sikres høy grad av brukermedvirkning og god samhandling 

med 1. linje og andre aktører.   

Nidaros DPS vil i perioden delta aktivt i det nasjonale arbeidet med utvikling og 

implementering av spesifikke forløp.  Dette betyr at all ny tjenesteutvikling skjer innen 

en forløpsramme. Dette vil i større grad imøtegå kravet til kunnskapsbasert behandling. 

De polikliniske tjenesteområdene er i dag organisert etter en allmennpsykiatrisk 



generalistmodell. Nidaros DPS vil vurdere om tjenesten må tilpasses eller endres, for at 

organiseringen i større grad understøtter forløpene og behovet for kompetanse.

Målet med forløpssatsningen er å bidra til å gi pasientene økt brukermedvirkning, ivareta 

behov for individuell tilpasning, redusere ventetid, trygge tjenestene og høyne kvaliteten på 

det helhetlige tilbudet. 

2. Nidaros DPS SOM EN DEL AV DET INTEGRERTE 
 UNIVERSITETSSYKEHUS

Det er dokumentert en sterk sammenheng mellom god forskning og god 

pasientbehandling. Det tar imidlertid for lang tid før forskningsbasert kunnskap og ny 

behandlingsmetodikk blir implementert i behandlingstjenestene. En nærmere integrering 

av akademia og psykisk helsevern representerer et stort potensial for økt kvalitet på 

behandlingstilbudene, gi mer og bedre forskning, og skape en faglig utviklingsarena for 

ansatte.  

• NDPS skal i den neste fire års perioden jobbe med økt integrering og samarbeid med 

NTNU, når det gjelder behandlingsforskning, kvalitetssikrings-/ evalueringsprosjekter og 

tjenesteutvikling, samt å utvikle DPSen som en god klinisk arena for utdanning. Dette 

innebærer økt samarbeid med relevante institutt og fakulteter.

• Vår forsknings- og utviklingsenhet (FOU) skal forsterkes og tydeliggjøres ved at 

DPSens forskningskompetanse og -aktivitet samles. FOU skal bidra til at klinikk og 

forskning knyttes sammen gjennom å tilrettelegge for klinikknær forskning knyttet 
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til behandlingstilbud og pågående tjenesteutvikling ved Nidaros DPS. Utvikling og 

implementering av pasientforløp vil bli en sentral arena hvor akademia og sykehus 

samarbeider. FOU skal støtte klinikkens forskningsaktivitet, kvalitetssikrings-/ 

evalueringsprosjekter og implementering av verktøy for statistisk prosesskontroll (SPC).  

Samtidig skal NDPS være en relevant arena for akademia i forhold til å definere behov 

for ny forskning.

MÅL

▶ Økt forskningsaktivitet 

▶ Kompetanseheving 

▶ Kunnskapsbasert  
     tjenesteutvikling
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3. OPTIMAL RESSURSBRUK

Øket etterspørsel etter tjenester, mål om redusert ventetid og stigende kostnader 

utfordrer DPS. En organisering basert på generalistmodell gir utfordringer knyttet til 

å tilby behandling som krever spisskompetanse. Samhandling med og rolleavklaring 

mot førstelinje bør forbedres og tydeliggjøres. Det er behov for øket tilretteleggelse for 

pasientens aktive samvalg og systematisk bruk av behandlingsplaner for å gi enda bedre 

vilkår for brukermedvirkning.

DPS skal være hjørnestenen i spesialisthelsetjenesten der tilgjengelighet, differensierte 

behandlingstilbud av høy kvalitet og samarbeid med brukere / førstelinje står sentralt. 

Nidaros DPS skal fremstå med en tydelig ansvars- og rolleavklaring i forhold til 

våre samarbeidspartnere. Et aktivt prioriteringsfokus skal gjenspeiles i alle deler 

av pasientforløpene. Forventning om optimal ressursbruk og økt kvalitet utfordrer 

tradisjonelle generalist-roller og den allmennpolikliniske tjenesteorganiseringen. 

Etablering av spesifikke forløp og ansvar for akuttfunksjoner gjennom døgnet vil endre 

organiseringen.

Ansattes kompetanse og engasjement for pasientgrupper representerer en drivkraft 

som systematisk skal kanaliseres inn i tjenesteutvikling og drift. Det legges til rette for at 

ansatte får utvikle sine ressurser på områder de har spesiell kompetanse på. En analyse av 

organisasjonens kompetansebehov vil legges til grunn for rekruttering.

Systematiske tilbakemeldinger fra pasienter, samarbeidspartnere, ansatte og ledelse vil gi 

tilbakemelding om behov for justeringer av tjenesteorganiseringen. Pasientenes mulighet 

til å påvirke behandlings planlegging og påvirke tjenesteutviklingen skal økes betydelig.
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4. SYSTEMATISK OG LØPENDE EVALUERING 

Nidaros DPS skal gi fremragende psykisk helsehjelp til befolkningen. Dette innebærer blant 

annet at den helsehjelp som gis skal være virkningsfull og bygget på brukermedvirkning. 

NDPS har som mål å legge til rette for kontinuerlige og systematiske tilbakemeldingssløyfer 

fra våre brukere. Brukerne vil gi virksomheten verdifull innsikt i hvordan tilbudet som gis 

oppleves og hva som kan forbedres. 

Systematisk evaluering skal gjøres ved å ta i bruk en elektronisk plattform for å innhente 

slik data. En elektronisk plattform etableres og tas i bruk i alle pasientforløp hvor det 

anses som hensiktsmessig. Det igangsettes et arbeid for å utarbeide en standard 

utredningspakke med spesifiserte kartleggingsverktøy. Bruk av en slik kartlegging ved 

behandlingsstart og behandlingsslutt vil i det enkelte pasientforløp kunne bidra til en 

god initiell vurdering, monitorering av fremdriften i forløpet, samt si noe om effekten av 

helsetilbudet. 

Med en slik systematisk innhenting av før og etter- målinger, og brukertilfredshet vil 

Nidaros DPS ha gode kvalitetsidikatorer som kan benyttes i videreutviklingen av tjenesten, 

og gi DPSen et godt grunnlag for å forske på egen virksomhet.

▶ Gode kvalitetsindikatorer 

▶ Systematisk brukermedvirkning 

▶ Elektronisk plattform
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VÅRE VERDIGRUNNLAG ER:

TRYGGHET, RESPEKT 

OG KVALITET

Helhet, likeverd og medbestemmelse  

skal kjennetegne sykehusets kultur

KONTAKTINFORMASJON

Telefon sentralbord 73 86 54 00

BESØKSADRESSE:
Psykisk helsevern Nidaros DPS 
Østmarkveien 21
7040 Trondheim

www.stolav.no
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