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Sammendrag av prosjektet 

 Samhandlingsreformen skaper nye utfordringer og stiller 

nye krav til samarbeid mellom kommune, DPS og 

sykehusavdeling 

 I fase 1 tar prosjektet sikte på å skaffe til veie kunnskap 

og informasjon om nå-situasjonen i forhold til 

kompetansenivå og samhandlingen mellom Drammen 

kommune, Drammen DPS og Psykiatrisk avdeling Lier 

 I fase 2 utvikles det en forpliktende samarbeidsmodell 

for å sikre en forsvarlig behandling og oppfølging 

 I fase 3 evalueres samarbeidsmodellen  

Kjetil Dahlquist
a
, Jan Hammer

 b
, Odd Skinnemoen
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a 
Seksjon for Psykose og Sikkerhet  Lier (SPS) | Klinikk for Psykisk helse og Rus | Vestre Viken HF   

b 
Forsknings- og Utviklingsavdeling| Klinikk for Psykisk helse og Rus | Vestre Viken HF   

c 
Psykiatrisk Avdeling Lier | Klinikk for Psykisk helse og Rus | Vestre Viken HF  
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Bakgrunn og hensikt: 

Pasienter med alvorlig psykisk lidelse og 

voldsproblematikk som skrives ut fra lukkede 

døgnposter i psykisk helsevern, må sikres en forsvarlig 

behandling og oppfølging. Dette vil innebære 

gjennomføring av grundige voldsrisikovurderinger samt 

identifikasjon og kartlegging av potensielle 

risikosituasjoner, men også et tett samarbeid mellom 

nivåene. Prosjektets mål er å skape helhetlige 

pasientforløp og sømløse overganger mellom nivåene 

for den aktuelle pasientgruppen. Prosjektet planlegges 

med tre faser.  

 

Fremgangsmåte:  

Pasientene som inkluderes i dette prosjektet skal være bosatt i Drammen 

kommune og skal ha vært innlagt ved Psykiatrisk avdeling Lier. Pasientene 

skal ha en alvorlig psykisk lidelse og samtidig voldsproblematikk.  

Delprosjekt 1 – oppstartsfase (2013) 

Det kartlegges hvordan samarbeidet mellom de forskjellige nivåene i 

behandlingstilbudet for den aktuelle pasientgruppen fungerer i dag. 

Særlig fokus rettes mot overgangene mellom nivåene. Det kartlegges i 

tillegg kompetansenivået i forhold til kartlegging og håndtering av 

voldsrisiko på de forskjellige nivåene. Prosjektet skal synliggjøre 

områder som fungerer tilfredsstillende og identifisere områder som kan 

forbedres. Åtte enheter inkluderes i kartleggingsarbeidet (tre enheter 

ved Psykiatrisk avdeling Lier, to enheter ved Drammen DPS, tre enheter i 

Drammen kommune). Det er tenkt å gjennomføre semistrukturerte 

intervjuer med ledere ved disse enhetene og med 2 medarbeidere ved 

hver enhet. Det vil i tillegg bli foretatt intervju av behandlere ved 

døgnseksjonene. 

Delprosjekt 2 – utviklingsfase (2014) 

Utarbeiding av en samhandlingsmodell ut fra resultater og behov som 

skal bli synliggjort i delprosjekt 1. Tiltak iverksettes.  

Delprosjekt 3 - evalueringsfase  (2015) 

Evaluering av tiltakene. 
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