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Abstract 
Title: To prevent fatal overdoses 
 
A mixed-method study on implementation of patientsafetyinterventions to prevent 
overdosedeaths following discharge from a multidisciplinary specialized 
treatment center. 
 
Background: Overdose fatalities or drug- induced deaths are a serious health 
concern in Norway. Overdoseprevention following discharge from 
multidisciplinary specialized treatment centers is lodged as one of the national 
patient safety program measures in Norway.  
 
Aims: To measure documented application and implementation of the patient 
safety program in a detoxification and a treatment clinic at The Bergen Clinic 
Foundation.   
 
Methods:  A mixed-methods study was designed to explore documented 
application and implementation of the four interventions of the patientsafety 
program.  In the quantitative study 880 patient safety checklists registered in a 
two year period were collected and analyzed with chi-2 test. In the qualitative 
study five employees were strategic selected to undertake semi-structured 
interviews regarding their experience with the patientsafety program and the 
implementation process.  The interviews were audio recorded, transcribed 
verbatim and analyzed thematically. 
 
Findings: The quantitative results show a 88 % response rate. The documented 
application of the four interventions varies between 63 % and 99 %.  There are 
gender and age differences in addition to differences between the detoxification 
and the treatment clinic. The qualitative results show the importance of top- 
management support, presence of adequate promoters and thorough information 
and training. 
 
 
Keywords: Overdoses, prevention, harm reduction, implementation, patient 
safety, and checklist.   
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1            Innledning 
I byen vår Bergen, som har i overkant av 275 000 innbyggere dør det like mange 
personer av overdose hvert år som det er elever i en skoleklasse. Overdosedødsfall 
er den alvorligste følgen av rusmiddelbruk, og personer som injiserer opioider er 
en høyrisikogruppe for å dø av overdose. Fire av fem narkotikadødsfall i Norge er 
forårsaket av opioidbruk. Både i Norge og internasjonalt er det i 
overdosesammenheng bruk av opioider som tar flest liv (Helsedirekoratet 2014).   
Hva er det da som gjør at forebygging av overdose først har fått økt fokus i 
samfunnet, i nasjonale handlingsplaner og i behandlingsfeltet de senere år?   
 
I Norge fikk rusmiddelavhengige pasientrettigheter på linje med somatiske 
pasienter først i 2004. Over ti år etter kom den første nasjonale 
overdosestrategien. Forståelsen av hva som forårsaker rusmiddelproblemer og 
hvilke behandling og tiltak som tilbys har endret seg gjennom tidene. Pendelen 
har svingt fra blant annet å forstå rusmiddelproblemer som et moralsk problem til 
å forstå rusmiddelavhengighet som et helseproblem. Mange andre 
forklaringsmodeller har også vært rådende i ulike perioder som for eksempel å 
forstå rusmiddelproblemer som et sosialt problem, og som et kulturelt eller 
subkulturelt problem (Furuholmen & Andresen 2012). Både den 
samfunnsmessige rådende forståelsesmodellen og fagpersoners egen forståelse av 
rusmiddelproblemer har betydning for hvordan rusmiddelavhengige blir møtt, og 
hvilken hjelp de blir tilbudt.  
 
På 90 tallet arbeidet vi begge på en avrusingsavdeling for unge mellom 18 og 30 
år. Flertallet injiserte opiater og overdoseproblematikk var ikke uvanlig. Mange 
døde også i overdose. Behandlingen var rent ikke-medikamentell med fokus på 
planlegging av videre behandlingsforløp, lindring av abstinenser gjennom 
informasjon, samtaler, omsorg, turer/trening, miljøaktiviteter og fotmassasje. På 
samme tid var en av forfatterne i praksis i England og oppdaget at det å injisere 
opiater og overdoseproblematikk nærmest var fraværende der. Hun ble fortalt av 
brukere at de hadde lett tilgang til metadon via fastlege, rent brukersutstyr via 
sprøyteutdelingsprogram, og at det fantes informasjonskampanjer og andre 
skadereduserende tiltak. Brukerne fortalte også at de ikke kunne forstå at man i 
Norge på den tiden hadde ikke-medikamentelle avrusningstilbud. Hva er det som 
gjør at skadereduserende tiltak for å forebygge overdose har vært lite 
fremtredende i Norge? Det kan være flere årsaker til dette. Blant annet politiske 
årsaker, ulik forståelse både i det politiske miljø og i det faglige miljøet om 
hvordan problemet bør løses, samt manglende nasjonale strategier. Til tross for at 
antall overdosedødsfall varierer noe fra år til år har det i Norge lagt på et høyt nivå 
helt siden det ble et problem på 1980 tallet. Tallmessig har antall overdosedødsfall 
i Norge variert mellom 200 og 400 per år siden 1980 tallet og frem til i dag.   
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I perioden 2010 til 2012 var Norge det landet i Europa med nest høyest antall 
narkotikautløste dødsfall (Amundsen 2015). Av de narkotikautløste dødsfallene i 
perioden 2003 til 2013 utgjorde overdosene hovedtyngden med 78 %. I 90 % av 
disse tilfellene var dødsårsaken bruk av opioider som heroin, morfin, kodein og 
metadon (Amundsen 2015). I 2014 var andelen overdoser steget til 82 % 
(Amundsen 2016). Problemet er sammensatt og det er behov for både økt 
kunnskap og mer forskning om skadereduserende tiltak innen feltet.  
 
  
1.1 Studiens kontekst 
Vi arbeider som henholdsvis prosjekt- og metodeutvikler og oversykepleier i 
Stiftelsen Bergensklinikkene. Det er en ideell organisasjon med 330 ansatte 
fordelt på mange ulike faggrupper. Det er to døgnklinikker med til sammen 76 
døgnplasser, hvorav tre av plassene er brukerstyrt. Hjellestadklinikken tilbyr 
døgnopphold knyttet til utredning og behandling for kvinner og menn i egne 
avdelinger, utredning, behandling og stabilisering for unge under 26 år i egen 
avdeling og stabilisering for kvinner. Skuteviken har to avrusingsavdelinger for 
henholdsvis kvinner og menn i tillegg til en stabiliseringsavdeling for menn. 
Utover dette har Stiftelsen Bergensklinikkene fem polikliniske team og to 
kjønnsspesifikke dagavdelinger. Årlig har organisasjonen rundt 2800 
behandlingsopphold, vel 28 000 behandlingsdøgn, ca. 1000 ambulante oppdrag og 
6000 dagopphold.   
 
Masteroppgavens tema er implementering av pasientsikkehetsprogrammets 
innsatsområde Forebygging av overdose etter utskrivelse fra institusjon. Studien 
gjennomføres på egen arbeidsplass ved de to døgnklinikkene Skuteviken og 
Hjellestad. Vi har begge hatt roller knyttet til pasientsikkerhetsprogrammet.  En 
av oss var med i arbeidsgruppen som utarbeidet tiltakene. Den andre har hatt 
pådriveransvar for intern gjennomføring og implementering. Ettersom 
pasientsikkerhetsprogrammet allerede er adoptert og innført undersøker vi en 
implementert modell.  
 
1.2 Norsk narkotikapolitikk 
Norge har en restriktiv narkotikapolitikk med en visjon om et narkotikafritt 
samfunn. Narkotikapolitikken er uttrykt gjennom lovverket. Blant annet gjennom 
forbud mot bruk, besittelse, kjøp og salg av narkotiske stoffer. Strafferammene for 
narkotikarelatert kriminalitet er høye sammenlignet med annen kriminalitet (Syse 
2011;UNODC 2007).  
 
I Helse- og omsorgsdepartementets posisjonsnotat for norsk narkotikapolitikk i 
internasjonale fora heter det: 
 

Norge er uenig med land som fremholder skadereduksjon som et mål i seg 
selv, og ikke som et delmål. Vi kan heller ikke slutte oss til de som 
utelukker skadereduksjon, begrunnet med at det fremmer narkotikabruk. Det 
ideelle ønsket om rusfrihet utelukker ikke skadereduksjon. Snarere er 
skadereduksjon det første skritt på veien mot rusfrihet. Rusfrihet og 
skadereduksjon står følgelig ikke i motsetning til, men utfyller hverandre. 
(HO 2009 side 15)  
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Som det fremgår av posisjonsnotatet har det å redusere skader av rusmiddelbruk 
ikke vært et hovedmål. Ut fra nasjonale føringer, politiske debatter og økt påtrykk 
fra fagfolk kan det synes som om dette er i ferd med å endres. Det har blant annet 
vært stort fokus på hva som skal til for å forebygge overdosedødsfall.  
 
I likhet med FNs tre narkotikakonvensjoner legger opptrappingsplanen for 
rusfeltet (2016-2020) i Norge helse og velferd til grunn. Norsk narkotikapolitikk 
skal bygge på en balanse mellom forbud mot narkotika og hjelp til de 
rusmiddelavhengige hvor hensyn på samfunnsnivå og hensyn til enkeltindividet 
ivaretas. Det å finne et balansepunkt som i tilstrekkelig grad ivaretar begge formål 
beskrives som en utfordring. Opptrappingsplanen fokuserer på tidlig innsats for å 
forebygge rusmiddelavhengighet, i tillegg til behandling og oppfølgingstjenester 
etter behandling. Tidlig innsats handler også om å sette inn skadereduserende 
tiltak for å forhindre at problemer forverrer seg. Formålet er at 
rusmiddelavhengige skal tilbys hjelp, uten rusfrihet som en betingelse. Målet er 
bedring av helse og et mer verdig liv. Overdoseforebygging og hindring av 
smittespredning er dermed viktige områder. Utover Helsedirektoratets nasjonale 
overdosestrategi skal Folkehelseinstituttet lage utkast til en bred nasjonal 
hepatittstrategi. Kommunesektoren skal i tillegg utvikle et bredt spekter av 
tjenester, inkludert lavterskel og skadereduserende tiltak (Stortingsproposisjon 15 
S. (2015-2016).  
 
1.3 Syfte/formål  
Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader 
og øke pasientsikkerheten i Norge. Det er flere innsatsområder, hvor et av dem er 
forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon. Formålet med 
pasientsikkerhetsprogrammene er å redusere skader som følge av menneskelig 
svikt. Flere av innsatsområdene har tatt i bruk sjekklister (patient safety 
checklists) med spesifiserte tiltak. Innenfor innsatsområdet forebygging av 
overdose er det utarbeidet en tiltakspakke bestående av fire tiltak. Disse tiltakene 
dokumenteres i en sjekkliste.  
 
Det første tiltaket handler om at pasienter i målgruppen innen et døgn etter 
innleggelse skal få gjennomført en spesialistvurdering. Det kan for eksempel 
handle om en vurdering av om pasienten er kandidat for substitusjonsbehandling. 
Det andre tiltaket er å utarbeide en personlig kriseplan sammen med pasienten. 
Kriseplanen kan inneholde opplysninger om hvordan pasienten ønsker å bli møtt, 
og hva som er ønsket hjelp og behandling. I tillegg skal kriseplanen gi 
opplysninger om hvordan pasienten kan gjenkjenne og håndtere risikosituasjoner. 
Hva de selv kan gjøre og hvem som kan kontaktes ved krise/risikosituasjoner. Det 
tredje tiltaket handler om at pasienten skal få informasjon om overdosefare 
gjennom muntlig, skriftlig og praktisk trening. Informasjon gis ut fra en nasjonalt 
utarbeidet informasjonsveileder. Pasienten får mulighet til å delta på praktisk 
førstehjelpskurs med fokus på hjerte- og lungeredning, og får utdelt et lite kort 
kalt «overdosekort» med informasjon om hvordan en overdosesituasjon bør 
håndteres. Det fjerde tiltaket handler om å sikre kritiske elementer i utskrivings-
situasjonen. Pasienten får da igjen utdelt overdosekortet, får tilbud om 
oppfølgingstime, såkalt « time i hånden», og blir påminnet kriseplanen.  
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Syftet/formålet med studien todelt. Først vil vi undersøke dokumentert anvendelse 
av tiltakspakken i Stiftelsen Bergensklinikkene med kvantitativ metode og 
hypoteseprøving. Dernest vil vi undersøke gjennomførelsen av tiltakspakken på 
fagpersonnivå med kvalitativ metode.  Følgende spørsmål undersøkes i den 
kvantitative delen av studien. Hvilke forskjeller i anvendelsen av tiltakspakken 
finnes det i når det gjelder pasientenes kjønn, alder, og mellom de to klinikkene 
Skuteviken og Hjellestad? 

Den kvalitative delen av studien fokuserer på gjennomførelsen av tiltakspakken på 
fagpersonnivå. Følgende spørsmål undersøkes: Hvilke erfaringer har de ansatte 
med gjennomføring av tiltakspakken? Og hvilke muligheter og utfordringer har de 
opplevd i implementeringsprosessen?  
 
1.4 Avgrensninger 
Nasjonalt kunnskapssenter har samlet inn data fra flere institusjoner som har 
deltatt i pasientsikkerhetsprogrammet, hvor grad av etterlevelse av tiltakene er 
målt via poengskårer. Vår studie er avgrenset til implementering av programmet 
på eget arbeidsted. Mer spesifikt ved de to døgnklinikkene Hjellestad og 
Skuteviken.  
 
 
1.5 Begrepsdefinisjoner 
Harm reduction: kan på norsk oversettes til skadereduksjon. Skadereduserende 
strategier rettes mot å minske skade som følge av helseskadelig atferd, 
eksempelvis rusmiddelbruk (Marlatt 2012).  
 
Implementering: Begrepet implementering kan brukes synonymt med å omsette 
eller realisere.  Det brukes gjerne om å omsette, altså implementere evidensbasert 
forskning i praksis (Logan & Graham 2010). 
 
Pasientsikkerhet: handler om å forebygge og forhindre at pasienter blir påført 
skade under behandling.  Det handler også om at tjenesten bygger varige 
strukturer for pasientsikkerhet, forbedrer pasientsikkerhetskulturen og 
implementerer tiltak for å bedre pasientsikkerheten på utvalgte områder 
(www.pasientsikkerhetsprogrammet.no;www.ihi.org). 
  
 
Tiltakspakke: Begrepet tiltakspakke inneholder utvalgte tiltak som skal forebygge, 
forhindre og/eller redusere pasientskade. Begrepet er knyttet til 
pasientsikkerhetsprogram (www.pasientsikkerhetsprogrammet.no).  
 
Sjekkliste: Begrepet sjekkliste brukes om måling og dokumentering av anvendte 
tiltak innenfor pasientsikkerhet. Sjekklisten inneholder de utvalgte tiltakene i 
tiltakspakken (www.pasientsikkerhetsprogrammet.no).  
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2            Bakgrunn  
2.1 Overdosedødsfall 
Opioidbrukere har ti ganger forhøyet risiko for å dø sammenlignet med andre av 
samme kjønn, i samme aldersgruppe i befolkningen. Det anslås at mellom 10 000 
og 20 000 opioidbrukere i Europa dør hvert år. I en multisenterstudie utført av 
EMCDDA med data fra ni europeiske land, fant en at de fleste dødsfall blant 
problembrukere av narkotika kunne vært forebygget. I studien som hadde et 
utvalg på 31000 deltakere ble det registrert 2886 dødsfall og viste dermed en 
gjennomsnittlig dødelighet på 14.2 pr 1000. For 71 % av tilfellene var 
dødsårsaken identifisert. Halvparten av dødsfallene var forårsaket av ytre årsaker, 
hovedsakelig overdoser og i mindre grad selvmord. De øvrige dødsfallene 
skyldtes somatiske årsaker som HIV/AIDS og sykdommer i sirkulasjonssystemet. 
Blant problembrukere av narkotika er overdose fortsatt den viktigste dødsårsaken. 
Heroin eller metabolitter av heroin er påvist i de fleste rapporterte 
overdosedødsfall i Europa (EMCDDA 2015). 
 
2.1.1. Tolkning av data for overdosedødsfall 
Det er en rekke årsaker til at data om overdosedødsfall bør tolkes med varsomhet. 
Registreringsprosesser som fører til forsinkelser i rapporteringen og systematisk 
underrapportering i enkelte land gjør at dataene er vanskelige å tolke. Det er 
likevel bekymringsfullt at man nå ser en økning fra flere land med relativt gode 
rapporteringssystemer, deriblant Tyskland, Storbritannia og Sverige. I tallene fra 
2013 rapporterer henholdsvis Estland, Norge og Sverige de høyeste 
overdosetallene. Selv om det på grunn av nasjonale ulikheter i koding og 
rapportering er vanskelig å sammenligne landene er det nyttig å analysere trender 
over tid i hvert enkelt land (EMCDDA 2015). 
 
 
2.1.2 Narkotikautløste dødsfall i Norge 
Overdosedødsfall er et alvorlig helseproblem i Norge, og for tidlig død er den 
alvorligste konsekvens av rusmiddelbruk (Helsedirektoratet 2014).  
Narkotikautløste dødsfall, eller dødsfall som direkte skyldes inntak av et eller 
flere narkotiske stoffer er en undergruppe av alle dødsfall blant narkotikabrukere. 
I tillegg kommer dødsfall som følge av ulykker, drap, virussykdommer, samt 
sykdommer og tilstander som følge av dårlige livsvilkår, marginalisering, eller 
store sosiale og mentale utfordringer. Narkotikautløste dødsfall kan deles inn i tre 
hovedgrupper: Overdoser, selvmord og dødsfall knyttet til mentale og 
atferdsmessige forstyrrelser (Amundsen 2015). 
 
I Norge registrerer ulike instanser tall på overdoser. Blant annet politiet og 
Folkehelseinstituttet. Det er vanskelig å sammenligne tall fra disse institusjonene 
fordi man opererer med ulike definisjoner på hva overdose er. I oppgaven har vi 
valgt å bruke data fra Folkehelseinstituttet som henter sine tall fra 
dødsårsaksregisteret. Denne definisjonen ligger også til grunn ved europeiske 
sammenligninger av narkotikautløste dødsfall. De fleste forgiftningsdødsfall 
inkluderer obduksjon. I Norge er det imidlertid store variasjoner i 
obduksjonsfrekvensen i de ulike fylkene og politidistriktene. 
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Ved obdusjon påvises det som regel flere narkotiske stoffer og legemidler. Å 
fastslå om dødsfallet skyldes inntak av et enkelt stoff eller er en konsekvens av 
kombinasjonsbruk er dermed vanskelig (Amundsen 2016). 
 
 
I 2014 er det registrert 266 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Norge. 
Nedgangen fra 2009 til 2013 ser dermed ut til å ha stoppet opp og det ses heller 
ingen nedgang i narkotikautløst dødelighet de siste år målt opp mot folketallet.   
 

 
Figur 1: Narkotikautløste dødsfall i perioden 1996 – 2014 for Oslo, og totalt i Norge. 
 
Det ble i 2014 registrert 46 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Oslo. En 
nedgang fra 48 i 2013. I Bergen ble det i 2014 registrert 38 dødsfall utløst av 
narkotikabruk og 31 av disse personene var bosatte i Bergen.  De øvrige 7 hadde 
bostedsadresse utenfor Bergen. Det var også i 2013 registrert 31 narkotikautløste 
dødsfall blant bosatte i Bergen (Amundsen 2016). 
 
 
2.1.3 Heroinbruk i Europa 
Heroin er det opioidet som brukes mest i Europa. Illegal bruk av opioider står 
fremdeles for en uforholdsmessig stor andel av sykeligheten og dødeligheten i 
forbindelse med narkotikabruk i Europa. I tillegg til heroin brukes også en rekke 
syntetiske opioider som for eksempel fentanyl, buprenorfin og metadon. 
Prevalensestimatene for høyrisikobruk av opioider varierer i de ulike landene fra 
under ett til rundt åtte tilfeller pr 1000 innbyggere. Gjennomsnittlig årlig 
prevalens blant voksne er anslått til 0,4 noe som tilsvarer 1.3 millioner 
problembrukere av opioider i Europa i 2013. Tall hentet fra kartlegging av 
pasienter i det spesialiserte behandlingsapparatet i Europa viser at antallet nye 
heroinbrukere nesten er halvert i 2013 sammenlignet med toppnivået på 59000 
brukere i 2007. Rekrutteringen til heroinbruk samlet sett ser ut til å ha gått ned. 
Av pasientene som oppga opioider som primærrusmiddel ved innleggelse til 
behandling i Estland rapporterte flertallet bruk av illegal fentanyl. Fra Finland 
rapporteres buprenorfin som primærrusmiddel fra flesteparten av opioidbrukerne 
(EMCDDA 2015). 
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2.1.4 Land som topper overdosestatistikken i Europa 
Sverige har i likhet med Norge en restriktiv narkotikapolitikk hvor hovedmålet er 
et narkotikafritt samfunn. I en UNODC rapport fra 2007 ble narkotikapolitikken i 
Sverige beskrevet som suksessfull (UNODC 2007). De siste ti årene er antallet 
mennesker som dør av overdose i Sverige doblet. Sverige har nå den nest høyeste 
narkotikadødeligheten i EU. Bare Estland ligger høyere. Den gjennomsnittlige 
dødeligheten som følge av overdose i Europa er 16 dødsfall pr million 
innbyggere. Sverige har i likhet med Norge et gjennomsnitt på 70 pr. million 
innbyggere, mens Estland har et snitt på 127 pr million i 2013. I 2004 ble det 
rapportert inn 188 overdosedødsfall i Sverige, mens det i 2013 ble rapportert hele 
460 dødsfall. Situasjonen i Sverige er preget av blandingsbruk hvor illegale stoffer 
blir tatt i kombinasjon med alkohol. Noe av økningen kan imidlertid også 
forklares med forbedringer i rapporteringen av narkotikarelaterte dødsfall 
(EMCDDA 2015). Fugelstad setter den dramatiske økningen i overdosedødsfall 
fra 2006 til i dag i sammenheng med endringer i bruksmønster og tilgjengelighet 
(Fugelstad 2015). Foreskrivningen av buprenorfin og metadon for smertelindring 
er mer en tredobblet i perioden 2006 til 2013 (Sosialstyrelsen 2015). I tillegg er 
kraftig utbygging av substitusjonsbehandling etter at nye foreskrifter trådde i kraft 
i 2005 en faktor som kan ha bidratt til økt tilgjengelighet. Opioidgruppen i Tox-
reg kan deles opp i heroin, morfin og øvrige opioider som metadon, buprenorfin 
og fentanyl. Det har siden 2006 vært en svært kraftig økning av dødsfall i Sverige 
som skyldes denne siste gruppen. Økningen av dødsfall som skyldes 
opioidlegemidler finner sted i alle kommuner i Sverige og minner om den 
opioidepidemien som pågår i USA (Fugelstad 2015). 
 
 
2.2 Risikofaktorer forbundet med opioidoverdose 
Det er identifisert flere risikofaktorer knyttet til både fatale og ikke-fatale 
overdoser. En av dem er tilgjengelighet. Redusert tilgjengelighet og lavere 
renhetsgrad kan sees i sammenheng med en reduksjon i antall opioidoverdoser 
(Degenhardt et al. 2005). Opioidrelaterte dødsfall er sett i sammenheng med den 
omfattende bruken av foreskrevne opioider. På 11 år fra 1999-2010 steg antall 
overdosedødsfall per år med 8000 i USA, fra 4000 i 1999 til 16000 i 2010 (Chen 
2013;Centers of Desease Control and Prevention 2012). En annen risikofaktor er 
blandingsbruk. Det vil si at opioider brukes samtidig med andre psykoaktive 
midler. Spesielt gjelder det alkohol og angstdempende medikamenter som 
benzodiazepiner. Ved fatale opioidoverdoser er ofte alkohol og benzodiazepiner 
tilstede (Bauer et al. 2008). En studie som sammenlignet ikke-fatale og fatale 
opioidoverdoser fant at risikoen for fatal overdose var størst ved bruk av opioider 
sammen med andre sederende midler som alkohol og benzodiazepiner (Dietzea et 
al. 2006). Mangel på tilbud om substitusjonsbehandling dvs. behandling med 
metadon eller buprenorfin er også en risikofaktor. Substitusjonsbehandling kan 
redusere risikoen med nesten 90 % (HO 2009). I forhold til oppgavens tema som 
er forebygging av overdose etter utskrivelse fra institusjon, er den fjerde 
risikofaktoren, redusert toleranse etter en rusfri periode av særlig betydning. 
Nylige perioder med avhold fra bruk av opioider er en svært stor risikofaktor for 
fatal overdose. Flere longitudinelle studier viser til at det i perioden rett etter 
løslatelse fra fengsel (Strang et. al 2003) og etter avsluttet avrusning er en 
signifikant risiko for overdose (EMCDDA 2011). 
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2.2.1 Endringer i heroinmarkedet i Europa 
I følge EMCDDA finnes det en rekke markedsindikatorer som gir grunn til 
bekymring når det gjelder heroinmarkedet i Europa. Det meste av heroinen som 
omsettes i Europa produseres i Afghanistan og estimater fra FN tyder på betydelig 
økning i opiumsproduksjonen her. Dette kan føre til økt tilgjengelighet. Det er 
også knyttet bekymring til at renheten på heroinet som er tilgjengelig er på vei 
opp. Det er uklart om det er en direkte sammenheng mellom økning i 
overdosedødsfall og økning i styrken på heroinet som er tilgjengelig, men nyere 
tall viser at antall overdosedødsfall har økt i enkelte land hvor økt renhet på 
heroinet også er observert. Det er også ting som tyder på at forsyningen av heroin 
til det europeiske markedet nå skjer på nye måter. Det er gjort funn av 
heroinlaboratorier i Europa, noe som tidligere ikke er sett. Beslag tyder på at 
Tyrkia har en sentral rolle som geografisk inngangsport for narkotika i Europa og 
heroinbeslagene i Tyrkia har steget igjen etter det lave nivået man så i 2011. Dette 
gir grunn til bekymring for at heroinmarkedet i Europa nå kan ta seg opp igjen 
(EMCDDA 2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Overdosedata i Norge for perioden 2003 – 2014, fordelt på ulike rusmidler. 
 
Overdosedataene som vises i figur 2 kan forsterke bekymringen rundt økende 
tilgjengelighet av heroin. I perioden 2009 til 2012 ble dødsfall med heroinbruk 
som utløsende dødsårsak halvert i Norge. Tallene økte imidlertid igjen i 2013 og 
2014.  Når det gjelder metadondødsfall var det en økning frem til 2012.  De to 
siste årene har man imidlertid sett en reduksjon i antall metadondødsfall 
(Amundsen 2016).  
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2.3 Nasjonal overdosestrategi 
Helsedirektoratet i Norge har utarbeidet en nasjonal overdosestrategi for perioden 
2014-2017 med tittelen Ja visst kan du bli rusfri- men først må du overleve. Målet 
er en årlig gradvis reduksjon i antall overdosedødsfall. For å styrke arbeidet la de 
også til grunn en langsiktig nullvisjon (Helsedirektoratet 2014). De nasjonale 
tiltakene deles inn i flere kategorier; endre brukerkultur, styrke brukerne, styrke 
tjenestene, ivareta de pårørende, forskning, opplysning og statistikk. Den 
nasjonale overdosestrategien skal legge til rette for en overgang fra intravenøs 
bruk av rusmidler til mindre skadelige inntaksmåter. Det skal utvikles kommunale 
handlingsplaner mot overdose og brukerne skal få en bedre og mer helhetlig 
oppfølging i kommunene. Bruken av individuell plan, ansvarsgrupper og 
koordinatorer skal økes. Boligtilbudet og oppfølgingstjenesten skal bedres og 
gjøres mer differensierte. Livreddende motgift mot opiater i form av nalokson 
nesespray skal gjøres tilgjengelig for brukere og andre gjennom et 
forskningsprosjekt i regi av SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning). 
Det overdoseforebyggende fokuset i allerede eksisterende tiltak skal styrkes. LAR 
(legemiddelassistert rehabilitering) skal fortsatt utbygges og god kontroll med 
substitusjonsbehandling skal opprettholdes. Kontrollen med foreskrivning av 
vanedannende legemidler skal bli strengere og det skal føres årlige oversikter over 
utviklingen av narkotikadødsfall i Norge (Helsedirektoratet 2014). 
Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområde, forebygging av overdosedødsfall 
etter utskrivelse fra institusjon ble tatt opp i Nasjonal overdosestrategi som et av 
tiltakene for å styrke brukerne. Switchkampanjen har som formål å endre på 
brukerkulturen fra injisering til røyking av rusmidler. Nødvendig utstyr som 
røykefolie blir gjort tilgjengelig blant annet via brukerorganisasjoner som 
informerer om tiltaket og deler ut utstyr til brukerne (Helsedirektoratet 2014). 
Nalokson er en motgift til heroin. Nalokson programmet handler om å dele ut 
nalokson nesespray til brukere, pårørende og ansatte i gatenære tiltak, foreløpig i 
byene Oslo og Bergen (Helsedirektoratet 2014). Behandlingsinstitusjoner gir også 
opplæring i bruk av, og deler ut Nalokson nesespray.  
 
2.4 Pasientsikkerhetsprogrammet i Norge 
 
2.4.1 Pasientsikkerhetsprogrammet  
I januar 2011 lanserte Helse- og Omsorgsdepartementet den nasjonale norske 
pasientsikkerhetskampanjen. Kampanjen ble kalt Trygg 24/7 og ble gjennomført i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten i 
perioden 2011-2013.  Målet om å redusere pasientskader, bygge varige strukturer 
for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen skulle oppnås gjennom 
å styrke kompetansen i forbedringsarbeid hos helsepersonell og ledere og ved å 
implementere tiltak for å bedre pasientsikkerheten på de utvalgte 
innsatsområdene. Innsatsområdene ble valgt gjennom en omfattende prosess hvor 
en nasjonal faggruppe vurderte innspill fra de regionale og lokale helseforetakene.  
Det ble hentet inn internasjonal erfaring, og Nasjonalt kunnskapssenter i Norge 
gjennomførte kunnskapsoppsummeringer av effekt av tiltak på de mest sentrale 
innsatsområdene.  Det ble definert en rekke kriterier som skulle ligge til grunn for 
valg av innsatsområde. Det var en forutsetning at tiltak som skulle benyttes kunne 
dokumenteres som effektive, og tiltakene skulle ha støtte i norske fagmiljøer.  
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Det måtte også foreligge stort forbedringspotensial innen det aktuelle område. De 
foreslåtte innsatsområdene ble av det nasjonale fagrådet for 
pasientsikkerhetskampanjen rangert ut fra grad av resultatmål, støtte i fagmiljøet, 
forbedringspotensial, og effekt av tiltak (www.pasientsikkerhetsprogrammet.no) 
 
 
Ekspertgrupper innen hvert innsatsområde så på mulige innsatser og måling av 
resultater. Deretter ble innsatsområdene valgt og det ble satt ned en arbeidsgruppe 
for hvert innsatsområde som skulle utarbeide tiltakspakken. På fagområdet 
psykisk helse og rus ble det valgt to innsatsområder. Forebygging av selvmord og 
forebygging av overdose etter utskrivelse fra institusjon.  Bakgrunn for valg av 
forebygging av overdose etter utskrivelse fra institusjon henger sammen med 
studier som viser at overdosefaren er stor når personer som har vært i fengsel, 
eller i rusinstitusjon avslutter soningstiden eller behandlingsoppholdet (Ravndal & 
Lauritzen 2015). Årsaken er blant annet at toleransen for opioider avtar fort. Når 
personer som har vært avholdende fra å bruke opioider en periode tar samme 
mengde som de brukte tidligere kan det resultere i overdose.  
 
Arbeidsgruppen for innsatsområdet forebygging av overdose ble ledet av 
klinikkdirektør ved Stiftelsen Bergensklinikkene, som også satt i ekspertgruppen. 
Arbeidsgruppen besto i tillegg til leder av et tverrfaglig sammensatt team 
bestående av personer fra Universitetssykehuset i Nord-Norge, Stiftelsen 
Bergensklinikkene, Overdoseteamet i Trondheim kommune, Oslo 
universitetssykehus, RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon), og LAR- nett. 
Både lege, psykolog, sykepleier, sosionom og brukerrepresentanter var dermed 
representert i arbeidsgruppen.  
 
Gruppen startet arbeidet våren 2012. Kunnskapssenteret foretok en 
kunnskapsoppsummering med søkeordene overdose + prevention og resultatene 
ble gjennomgått i arbeidsgruppen. Det ble også hentet inn utskrivelsesprosedyrer 
fra flere institusjoner i tillegg til praksiserfaringer om hvordan pasienter ble 
informert om overdosefare, og evt. tiltak som institusjoner hadde iverksatt for å 
forebygge overdose etter utskrivelse.  På bakgrunn av innsamlete data ble det 
utviklet et driverdiagram med foreslåtte tiltak, et første utkast til sjekkliste for 
dokumentasjon av tiltakene, en informasjonsveileder, overdosekort, og mal for 
kriseplan.   
 
Tre institusjoner, hvorav Stiftelsen Bergensklinikkene var en av dem, ble valgt ut 
til å gjennomføre en pilot som foregikk fra januar til juni 2013.  Basert på data fra 
piloten ble sjekklisten justert. Det ble blant annet tilført praktisk HLR og et tiltak 
som omhandlet spesialistvurdering. 
 
Deretter startet prosjekt/kampanjeperioden som varte fra september 2013 til mars 
2014. I kampanjeperioden var målet at tiltakspakken skulle tas i bruk i alle private 
og offentlige rusinstitusjoner. I den forbindelse ble det arrangert nasjonale 
ledersamlinger, i tillegg til nasjonale, regionale, og lokale læringsnettverk.  
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Etter kampanjeperioden ble arbeidet videreført i et femårig nasjonalt program med 
samme navn som går fra 2014 – 2018 (www.pasientsikkerhetsprogrammet.no). 
Pasientsikkerhetsprogrammet har som hovedmål å redusere pasientskader, bygge 
varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i 
helsetjenesten. Innsatsen har derfor i stor grad vært rettet mot utfordringer med å 
innføre tiltakene i praksis (www.pasientsikkerhetsprogrammet.no). 
 
 
2.4.2 Pasientsikkerhetskampanjer og program i andre land 
Pasientsikkerhetskampanjer og program er gjennomført i flere land. Blant annet 
Norge, Sverige, Danmark, Skottland, England, Australia og USA (Saunes & 
Ringard 2013). Danmark har i tillegg til somatiske innsatsområder valgt å 
fokusere på pasientsikkerhet innen sikker psykiatri. De har to innsatsområder, 
forebygging av selvmord hvor målet for innsatsområdet er at selvmord ikke skal 
forekomme under innleggelse og 30 dager etter utskrivelse fra en psykiatrisk 
avdeling (www.sikkerpsykiatri.dk). Sverige fikk i 2010 pasientsikkerhetslov 
(www.riksdagen.se). Landstinget i Jönköping sin satsing på pasientsikkerhet heter 
Säker vård – alle gånger. Et av innsatsområdene er forebygging av selvmord. 
Organisasjonen Qulturum bistår landstinget i Jönköping med forbedringsarbeidet 
(www.plus.rjl.se). De har tett kontakt med IHI (Institute for Healthcare 
Improvement) et USA basert firma som arbeider med forbedringsarbeid og 
pasientsikkerhet innen helsevesenet (www.ihi.org). IHI sin målsetting er å arbeide 
med land, regioner, og organisasjoner for å implementere pasientsikkerhet. 
Pasientsikkerhetsprogrammene i Danmark, Skottland og flere andre europeiske 
land er implementert med bistand fra IHI. Vi har vært i kontakt med IHI for å 
undersøke om de var kjent med at andre land har valgt innsatsområdet 
forebygging av overdose. Tilbakemeldingen de ga var at de ikke var kjent med 
det. Vi har også undersøkt pasientsikkerhetsprogrammenes nettsider i land som 
Sverige, Danmark, England og Skottland for å undersøke hvorvidt de har valgt 
forebygging av overdose som innsatsområde innen pasiensikkerhet.  
Vi har ikke funnet at andre land har valgt forebygging av overdose etter 
utskrivelse fra institusjon som innsatsområde. Det kan ha sammenheng med 
overdosestatistikk, behandlingstilbud og hvordan rusbehandling er organisert i de 
ulike landene. Norge har for eksempel mange døgnbehandlingsplasser 
sammenlignet med land som Skottland og England, hvor poliklinisk behandling er 
det vanligste behandlingstilbudet.   
 
 
2.5 Innholdet i tiltakspakken 
Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområde forebygging av overdosedødsfall 
etter utskrivelse fra institusjon retter seg mot pasienter som bruker eller har brukt 
opioider og/eller GHB (Gammahydroksybutyrat). Selv om bruken av GHB i 
Norge er relativt liten har man på grunn av stoffets uforutsigbare effekt og 
vekslende styrke valgt å ta dette med i programmet. GHB kan være svært farlig å 
da det er liten forskjell mellom rusgivende doser og doser som fører til 
bevisstløshet og død. GHB er et dempende stoff som doseres i bruskorker og 
drikkes. En vanlig brukerdose GHB er mellom 0,5- 5 gram og kan i tillegg 
inneholde GBL (gammabutyrolakton) og 1,4-butandiol. To stoffer som raskt 
omdannes til GHB i kroppen.  
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Risikoen for bevisstløshet og død øker betydelig dersom brukeren i tillegg inntar 
andre dempende stoffer. Det er rapportert dødsfall ved bruk av GHB og årsaken er 
ofte pustestans (www.fhi.no). Tiltakspakken består av fire tiltak. Gjennomføring 
av tiltakene dokumenteres av pasientansvarlig/behandlere i en sjekkliste. Se 
vedlegg A.  
 
 
2.5.1 Spesialistvurdering innen ett døgn  
Dette er en strukturert diagnostisk prosess, hvor bruk av maler for innkomstnotat 
og andre aksepterte verktøy benyttes. Tiltaket innebærer at pasienten vurderes av 
pasientansvarlig lege eller psykolog innen 24 timer etter at de kommer til 
innleggelse. Målet med tiltaket er å avdekke eller hindre overdosefare ved at det 
vurderes om pasienten har fått behandlingstilbud på rett nivå og at medikamentell 
behandling er vurdert. Dette tiltaket ble lagt til etter pilotperioden, da det ved 
gjennomgang av internprosedyrer viste seg å være store variasjoner mellom ulike 
behandlingsinstitusjoner når det gjaldt vurderingene som ble foretatt ved 
behandlingsstart. Et sentralt punkt i tiltaket er å vurdere om pasienten er kandidat 
for substitusjonsbehandling. 
 
2.5.2 Kriseplan 
Individuell kriseplan utarbeides av pasient og behandler i samarbeid. Formålet er 
å forebygge tilbakefall, og sikre at pasienten vet hvem som kan kontaktes, og hvor 
vedkommende kan få hjelp i risikosituasjoner. Kriseplanen beskriver ofte tidlige 
tegn på en krise hos pasienten og hvordan pasienten kan gjenkjenne og håndtere 
risikosituasjoner. Den gir også konkrete opplysninger om hva pasienten selv kan 
gjøre, hva som har hjulpet tidligere og hvem som kan kontaktes i hjelpeapparatet 
når tegn eller symptomer er under utvikling. Den inneholder også opplysninger 
om hvordan pasienten ønsker å bli møtt, og om hva som er ønsket hjelp og 
behandling ved en akutt krise Bruk av kriseplaner kan sikre at hjelpeapparatet 
handler tidlig. Kriseplanen er ikke et juridisk dokument, men kan inngå som en 
del av en behandlingsplan, individuell plan eller annen tiltaksplan. Individuell 
kriseplan ansees som et verktøy for brukermedvirkning og anvendes ved ulike 
diagnostiske tilstander som for eksempel rusmiddelavhengighet, depresjon, 
borderline personlighetsforstyrrelse og ved psykoser.  Kriseplan er blant annet 
anbefalt i Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av 
psykoselidelser (Helsedirektoratet 2013). I 2014 ble det utviklet en app kalt Min 
plan (www.pasientsikkerhetsprogrammet.no). 
 
 
2.5.3 Informasjon 
I pasientsikkerhetsprogrammet er det utarbeidet en informasjonspakke for 
pasienter og helsepersonell (www.pasientsikkerhetsprogrammet.no). Denne 
pakken inneholder en veiledning til helsepersonell om hvilken informasjon de skal 
gi pasienten under innleggelsen. Informasjonen gis tidlig under oppholdet og kan 
gis enten i gruppe eller individuelt. Målet er at pasienten skal lære kameratredning 
og informeres om overdosefare. I Stiftelsen Bergensklinikkene gis den teoretiske 
informasjonen individuelt. Praktisk opplæring og øving i basal hjerte- og 
lungeredning etter Norsk Resucsitasjonsråd sin retningslinje gjennomføres 
ukentlig i grupper hvor pasientene øver på Anne-dukker.  
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Det er også utarbeidet et overdosekort hvor denne informasjonen er kort 
oppsummert slik at den fungerer som en huskeliste og påminner for pasienten. 
Kortet er i visittkort størrelse og deles ut til pasienten. 
 

  
Figur 3. Overdosekort  
 
 
2.5.4 Elementer ved utskrivelse 
Alle pasienter skal ha en samtale i forbindelse med utskrivelse. Kriseplanen skal 
gjennomgås og det skal også sikres at pasienten har denne tilgjengelig. Dersom 
pasienten samtykker skal kopi av kriseplanen sendes til aktuelle 
samarbeidspartnere. Informasjonen som ble gitt i starten av oppholdet repeteres, 
og pasienten får også tilbud om nytt overdosekort dersom de ønsker det. «Time i 
hånden» er et tiltak for å sikre kontinuitet i tjenestene. Dette innebærer at 
pasienten skal ha en konkret avtale for videre oppfølging når de skrives ut. 
Avtalen kan være ved egen institusjon eller hos andre samarbeidspartnere. I de 
tilfeller pasienten avbryter oppholdet uten kontakt med personalet vil det være 
naturlig å kontakte pasienten for å tilby oppfølging.  
 

 
2.6 Implementering av pasientsikkerhetsprogrammet i SBK 
Det er bestemt nasjonalt, via Helse og omsorgsdepartementet at 
Pasientsikkerhetsprogrammet skal implementeres i institusjoner som driver 
rusbehandling i Norge. Implementeringsprosessen har dermed vært top- down 
organisert på flere måter. Både fra nasjonalt nivå til organisasjonsnivå, og innad i 
vår organisasjon. 
 
Stiftelsen Bergensklinikkene var helt fra starten involvert i arbeidet med 
innsatsområdet forebygging av overdose etter utskrivelse. Blant annet gjennom at 
klinikkdirektør satt i ekspertgruppen som valgte ut innsatsområdet. Hun ledet også 
arbeidsgruppen som utarbeidet tiltakspakken. En av oppgavens forfattere deltok 
også i arbeidsgruppen. Pasientsikkerhetsprogrammet var dermed 
topplederforankret i organisasjonen før det startet. Klinikkdirektør har ukentlige 
møter med klinikksjefene, avdelingssjefene, overlege for legegruppen og ansatte i 
sin stab, og holdt disse fortløpende orientert om status for arbeidet i 
arbeidsgruppen. Før arbeidet i arbeidsgruppen var sluttført ble det satt ned en 
intern prosjektgruppe som skulle ha ansvar for implementeringsprosessen lokalt.  
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Gruppen var tverrfaglig sammensatt med klinikkdirektør som leder, 
oversykepleier med pådriveransvar, prosjekt- og metodeutvikler med ansvar for å 
bygge et system for innsamling av data, kjøre analyser underveis og utarbeide 
rapport, og måleansvarlig med ansvar for å registrere målinger underveis i 
prosessen.  En psykolog med pasientansvar og behandlingsansvar var også med i 
gruppen. Hennes rolle var særs viktig da hun som pasientansvarlig hadde direkte 
oppgaver knyttet til tiltakene.  Hun bidro også i opplæring og var bindeleddet opp 
mot behandlerteamet.  
 
Gruppen fikk ansvar for utarbeidelse av internprosedyrer i tråd med tiltakspakken. 
Internprosedyren inneholdt informasjon om hvem som hadde ansvar for 
gjennomføringen av de ulike tiltakene og en tidsfrist for gjennomføring. For 
begge klinikkene skulle spesialistvurdering gjennomføres i løpet av første døgn 
etter innleggelse, mens informasjon, opplæring i HLR og utarbeidelse av kriseplan 
skulle utføres innen fire døgn for pasienter innlagt i Skutevikenklinikken og innen 
syv døgn for pasienter innlagt ved Hjellestadklinikken.  
 
Stiftelsen Bergensklinikkene var en av tre institusjoner som prøvde ut 
tiltakspakken i en pilot som pågikk i tre måneder. Det ble gjort målinger underveis 
og det ble utarbeidet statusrapport da pilotfasen var over. På bakgrunn av 
resultater fra pilotfasen ble tiltakspakken tilført flere elementer. Blant annet det 
som nå er første punkt, spesialistvurdering innen et døgn, inkludert vurdering for 
LAR/substitusjonsbehandling. For Stiftelsen Bergensklinikkene sin del var dette 
allerede en del av vår inntaksprosedyre og medførte ikke noen praktisk endring i 
arbeidsoppgaver. På landsbasis var det derimot store ulikheter i prosedyrene for 
innleggelse og vurdering.  
 
Forbedringsmodellen som er benyttet i det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet, og i de organisasjoner som har vært involvert er 
utviklet av Langley, Nolan, Nolan, Norman og Provst. Modellen er basert på tre 
grunnleggende spørsmål (Langley et al. 1996).   
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Figur 3. Forbedringsmodell som er anvendt i pasientsikkerhetsprogrammet 
 
Modellen bygger et rammeverk rundt Demrings forbedringssirkel; Plan-Do-
Study-Act (PDSA) sirkelen. Demrings sirkel er egnet for å prøve ut endringer i 
liten skala. Hensikten er å raskt skaffe erfaring og lære om hvordan 
forbedringsarbeidet på best mulig måte kan gjennomføres i klinisk praksis. Bruk 
av PDSA gir muligheter for strukturert læring og testing av om endringer er 
effektive eller ikke. Kritikk og bekymring rundt bruken av PDSA modellen retter 
seg i hovedsak mot overforenklingen av metoden når den ble tatt i bruk i 
forbedringsarbeid innen helsevesenet (Reed & Card 2015). 
 
 
Vi målfestet hva vi ønsket å oppnå i pasientsikkerhetsprogrammet ved å fastsette 
måltall på 120 poeng, dvs. at alle tiltak skulle utføres. I tillegg satt vi som mål å ha 
en svarprosent på 100 %. Det vil si at vi hadde som mål å inkludere alle pasienter 
i målgruppen i programmet. Deretter så vi på hvordan vi skulle lage et system 
som sikret at vi kunne følge endringene i prosessen og fange opp de tiltakene som 
ikke ble gjennomført, eller ble mangelfullt oppfylt.  Poengskårer på utfylt 
sjekkliste ble registrert i Extranet som er det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet sin database for måling av trender. Det fanget 
imidlertid ikke opp hvilke av tiltakene det ville fungere å implementere og hvilke 
tiltak det var større utfordringer knyttet til. Vi så dermed behov for ytterligere 
registreringer for å kunne fange opp hvilke tiltak vi trengte å forbedre 
gjennomføringen av underveis i prosessen. Vi valgte derfor å opprette kodebok i 
SPSS hvor vi parallelt punchet poengskårer for gjennomføring av tiltak i tillegg til 
andre variabler av relevans.  
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Disse kommer vi tilbake til i metodedelen. Prosjekt- og metodeutvikler utarbeidet 
kodeboken og ga opplæring til måleansvarlig i forhold til punching i SPSS (Dahl 
et al. 2013). 
  
Måleansvarlig registrerte fortløpende utfylte sjekklister og skrev månedlige 
statusbeskrivelser med data om antall innleverte sjekklister fra hver klinikk med 
poengskårer og svarprosent.  Dette ble sendt ut på mail til alle i organisasjonen. 
Klinikkdirektør og pådriveransvarlig responderte på mailene og ga positive 
tilbakemelding på positive resultater, og påminnelser om viktigheten av 
pasientsikkerhetsprogrammet dersom det var behov for å få opp svarprosenten 
eller måltallet. I tilfeller hvor resultatet var utilfredsstillende drøftet 
arbeidsgruppen aktuelle tiltak og tok kontakt med klinikkene for iverksetting av 
disse. Det kunne handle om en ny gjennomgang av prosedyrer for 
pasientsikkehetsprogrammet, ny opplæring i noen av tiltakene, eller avklaringer 
og drøftinger ved misforståelser i forhold til anvendelsen av tiltakene.  
 
Psykologen i arbeidsgruppen og pådriveransvarlig var bindeleddet mellom de som 
utførte tiltakene og hadde ansvar for utfylling av sjekklister og arbeidsgruppen. 
Pasientsikkerhetsprogrammet ble satt opp som fast tema på teammøtene som 
foregår ukentlig i behandlerteamene. På den måten sikret man kontinuerlig fokus 
på pasientsikkerhetsprogrammet. Spørsmål som kom opp i teamene ble drøftet i 
arbeidsgruppen og pådriveransvarlig deltok på teammøter for å avklare fremstilte 
spørsmål.  
 
Pådriveransvarlig hadde hovedansvaret for opplæring, undervisning og veiledning 
når det gjaldt anvendelsen av tiltakene. Hun hadde også ansvar for gjennomføring 
av praktisk HLR- kurs i tillegg til å sørge for programmets fremdrift. I den 
forbindelse hadde hun omfattende møtevirksomhet og undervisning om 
pasientsikkerhetsprogrammet, både internt og eksternt, på konferanser, og i 
mindre fora. Pådriveransvarlig deltok også på møter i det lokale 
kommunenettverket, et nettverk av kommuner i fylket med de høyeste 
overdosetallene. Hovedformålet med kommunenettverket er å utarbeide en lokal 
handlingsplan for forebygging av overdosedødsfall. 
 
Som en del av implementeringsprosessen deltok arbeidsgruppen i et nasjonalt 
læringsnettverk sammen med tverrfaglige team fra hele landet. I løpet av ni 
måneder ble det gjennomført tre samlinger med fokus på pasientsikkerhetstiltak 
og forbedringsmetodikk. Det var i tillegg til undervisning lagt opp til 
erfaringsutveksling og diskusjoner på tvers av teamene. Sentrale tema var 
målinger, resultater, implementeringsarbeid, utfordringer og suksesskriterier. 
Hvert team jobbet med egne fremdriftsplaner og måltall. Mellom samlingene i 
læringsnettverket ble det sendt inn statusrapporter og gjennomført telefonmøter 
hvor de samme teamene deltok. Implementeringsprosessen foregikk over flere år. 
Først i pilotprosjektet og siden i kampanjeperioden. De systemene som ble 
etablert følges fortsatt og det gjøres målinger og gis jenvlig opplæring og 
veiledning til nyansatte og andre som trenger oppfrisking. 
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3            Tidligere forskning 
I en norsk prospektiv studie ble mer enn 400 rusmiddelbrukere fulgt i ti år. 
Studien konkluderte med at langvarig behandling forebygger dødsfall, og at 
høyeste dødelighet inntraff i løpet av fire uker etter at behandling var avsluttet 
(Ravndal & Lauritzen 2015). Forebygging av dødsfall ved overdose kan skje på 
mange ulike måter. Vi har derfor valgt å se til forskning på flere områder. 
Forskning om harm reduction ansees relevant og kan omhandle områder som 
sprøytebytte, substitusjonsbehandling, foreskriving av heroin, utdeling av 
Nalokson, ulike former for informasjon om overdosefare, kameratredning med 
mer. I tillegg så vi hen til implementering av ulike skadereduserende tiltak. I 
studien er forskning om pasientsikkerhet særlig aktuelt. Ulike studier har funnet 
evidens for at informasjon om overdosefare, naloksondistribusjon, 
substitusjonsbehandling og tilgang på sprøyterom gir reduksjon i antall 
overdosedødsfall som følge av opioidbruk. I fortsettelsen beskriver vi noen av 
disse studiene.   
 
3.1 Harm reduction  
Skadereduksjon/harm reduction er en pragmatisk tilnærming som har fokus på 
forbedret helse, økt livskvalitet og sosial fungering. Tradisjonelt har 
rusbehandling siktet mot rusfrihet. Enkelte rusbehandlingsinstitusjoner har 
fremdeles et regelverk hvor de skriver ut pasienter dersom de bruker rusmidler i 
behandlingsforløpet (Stancliff et al. 2015). Det skjer også i Norge. Forskning viser 
at skadereduserende strategier kan forebygge overdose i tillegg til å beskytte mot 
injeksjonsrelaterte infeksjoner og blodbårne sykdommer. I følge Stancliff 
forebygger ikke rusbehandlingsprogram som krever fullstendig rusfrihet 
sykdommer. Slike tradisjonelle programmer fremmer heller ikke helse eller 
forlenger livet til rusmiddelbrukere som fortsetter å bruke rusmidler. Hun hevder 
at det primære målet med rusbehandling må være å oppnå et sunnere liv 
medisinsk og psykososialt, uavhengig av rusmiddelbruken. Hun hevder også at 
rusbehandlingsprogram kan implementere skadereduserende strategier i sine 
behandlingsprogram (Stancliff et al. 2015). Innenfor skadereduksjon anses 
rusfrihet som et verdifullt resultat, men anerkjenner samtidig at totalavhold fra 
rusmidler ikke alltid er et realistisk eller ønsket mål for den enkelte 
rusmiddelbruker (Stancliff et al. 2015).  
 
3.1.1 Nalokson 
Naloxone, på norsk Nalokson er en opioid antagonist som opphever effekten av 
opioidene ved overdoser. Nalokson finnes i sprøyteform til injeksjoner og som 
spray til nasal bruk. En case studie fra USA tok for seg distribusjon av naloxone 
via apotek. Studien beskriver to eksempler på innovative modeller for 
apotekbasert nalokson distribusjon. Det ene eksempelet er fra Rhode Island hvor 
CPA modellen er tatt i bruk.  CPA (collaborative pharmacy practice agreement for 
naloxone), kan anvendes for å gi nalokson til personer med rusmiddelavhengighet, 
personer som bruker legemiddelforeskrevne opiater, og til tredjepersoner for 
eksempel partnere til personer som står i fare for overdose. Det andre eksempelet 
er fra Massachusetts og betegnes som “Pharmacy Standing Orders”. Apoteker har 
da fått delegert myndighet til å foreskrive nalokson fra en lege. 
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I begge modellene er tre av inkluderingskriterien; personer som nylig er løslatt fra 
fengsel, utskrevet fra behandling og pasienter som skal starte metadonbehandling. 
Studien konkluderer med at apotekbasert nalokson distribusjon kan implementeres 
og anvendes både nasjonalt og internasjonalt i hensikt å utvide tilgangen til 
nalokson (Green et al. 2015). 
 
En forskergruppe i Massachusetts, USA gjennomførte en time- serie analyse av 
opioidrelaterte overdosedødsfall i perioden 2002 til 2009 hvor de evaluerte 
påvirkningen av opplæring i overdosefare og distribusjon av nalokson nesespray. 
Et opplæring- og distribusjonsprogram for Nalokson nesespray ble implementert 
blant opioidbrukere, ansatte i sosiale tjenester, og familie og venner av 
opioidbrukere. Forskerne fant at antall opioidrelaterte overdosedødsfall ble 
redusert i de kommuner hvor programmet ble implementert. Studien konkluderte 
med at det finnes observerbare bevis for at det å gi opplæring til potensielle vitner 
om hvordan de kan gjenkjenne, forebygge og respondere i en overdosesituasjon er 
effektivt (Walley et al. 2013).   
 
Det finnes ulike kartleggingsverktøy som kan måle effekt av opplæring om 
overdosefare. De første som validerte et verktøy for å måle kunnskap om opioid 
overdose og naloksonbruk var forskere fra Yale. De utviklet et instrument kalt 
BORRA som står for Brief Overdose Recognition and Response Assement (Green 
et al. 2006). Instrumentet består av en rekke scenarier hvor deltakerne skal 
gjenkjenne opioidoverdoser og situasjoner hvor nalokson kan være indikert.  En 
tidligere undersøkelse fant at personer som mottok ikke- standardisert informasjon 
om overdose gjenkjente flere scenarioer om overdosefare og indikasjoner på 
nalokson enn de som ikke hadde fått opplæring (Green et al. 2006). De fant også 
at gjenkjennelse av overdosefare blant opioidbrukere ikke var signifikant 
forskjellig fra fagpersoners kunnskap.  
 
BORRA er brukt som instrument for å måle deltakernes kunnskap i flere studier. 
Blant annet i New York med 84 deltakere som ble rekruttert gjennom media. 
Deres kunnskap om risikofaktorer ved overdose, tegn på overdose og 
hensiktsmessig respons ved overdose ble undersøkt. Av 84 deltakere besvarte 44 
spørreskjemaet rett før og etter at de fikk standard opplæring om 
overdoseforebygging. En kontrollgruppe på 40 som droppet ut besvarte 
spørreskjemaet bare en gang. Studien konkluderte med at kortfattet opplæring 
øker deltakernes evne til å identifisere opioidoverdoser signifikant. Samt deres 
evne til å vurdere situasjoner hvor nalokson er hensiktsmessig. Opplæringen ble 
gjennomført ulike steder, og hadde ulik gruppestørrelse. Det var ingen signifikant 
forskjell med hensyn til hvor opplæringen ble gjennomført, eller hvor mange som 
fikk opplæringen samtidig (Jones et al. 2014).  
 
Forskere fra San Fransisco benyttet også BORRA i en studie rettet mot å 
undersøke hvorvidt prosjektet DOPE (Drug Overdose Prevention and Education 
Project) var effektivt som opplæring i gjenkjennelse og håndtering av overdose, 
inkludert nalokson administrering. Utvalget bestod av 60 opioidbrukere som fikk 
nalokson for første gang, og 54 som fikk refill ved et distribusjonsprogram i 
kommunen. Deltakerne fylte ut fire spørreskjema, deriblant BORRA ved første 
gangs utdeling og det ble gjentatt rett etter at de hadde fått 5-10 minutters 
standardisert informasjon og opplæring.  
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De fant at gjenkjennelse av overdosefare, respons til overdose og administrasjon 
av nalokson ved overdose økte signifikant blant de som mottok nalokson første 
gang. Kunnskap om hensiktsmessig respons ved opioidoverdose var høy. 96 % av 
deltakerne kunne identifisere minst en strategi for å vurdere, og en strategi for å 
håndtere opioidoverdose. De konkluderte med at opioidbrukere som får nalokson i 
San Fransisco har god grunnleggende kunnskap om å gjenkjenne, og respondere 
på en overdose. Studien konkluderte med at kortfattet opplæring er effektivt 
(Behar et al. 2015). 
 
I en annen studie fra Wisconsin i USA rekrutterte forskerne over 500 deltakere fra 
et sprøytebytteprogram til å delta i en kryss-seksjonell spørreundersøkelse om 
overdose. Spørreskjemaet bestod av 88 spørsmål hvor de overdoserelaterte 
variablene var personlig overdoseerfaring, vært vitne til overdose, mottatt 
opplæring i bruk av nalokson, og gitt nalokson til andre. De målte også hvorvidt 
respondentene hadde vært fengslet. 43 % hadde vært fengslet i løpet av den siste 
måneden. Flertallet av de som hadde overdoseefaring hadde vært vitne til 
overdose, hadde mottatt opplæring i eller brukt nalokson, og hadde tidligere vært i 
fengsel. Nesten 70 % av de som hadde vært i fengsel hadde fått opplæring i bruk 
av nalokson. Studien konkluderte med at personer som injiserer rusmidler og som 
har vært fengslet er i større risiko for opioidoverdose enn de som aldri har vært i 
fengsel. De er også mer villig til å benytte nalokson som beskyttelse (Barocas et 
al. 2015). 
 
 
En bekymring ved utdeling av Nalokson har vært knyttet til hvorvidt det kan føre 
til at brukerne blir mindre forsiktig ved dosering av opioider, og derav at det kan 
føre til økt forbruk. Doe- Simkins et al. (2014) fant i sin studie at det å få utdelt 
nalokson ikke førte til økt opioidbruk. Hittil foreligger det ingen data fra RCT 
studier vedrørende Naloxone. En RCT studie er imidlertid i gang i England kalt 
(N-ALIVE). Forskerne undersøker hvorvidt heroinoverdosedødsfall etter 
løslatelse fra fengsel kan forebygges med utdeling av nalokson. Pilotfasen 
inkluderte 5600 innsatte, og den fullstendige undersøkelsen vil involvere 56 000 
innsatte (Strang et al. 2013). Data fra RCT studien er per d.d. ikke publisert. 
 
En studie fra Wales hadde som formål å se på hvilken innflytelse nalokson 
opplæring hadde på kunnskap om opioidoverdose, og undersøke bruken av 
nalokson og andre skadereduserende tiltak når overdose skjer. Det var over 500 
deltakere med i studien fra kommunale tiltak og fra fengsel. De fikk opplæring i 
naloksonbruk og informasjon om overdosefare, inkludert førstehjelpskurs. Et 
spørreskjema ble besvart før og etter opplæringen. Studien fant at 
kunnskapsnivået økte, og det samme gjorde deltakernes villighet til å respondere 
ved overdosehendelser. I løpet av studien ble det rapportert 28 tilfeller av 
naloksonbruk ved overdose, hvorav 27 resulterte i overlevelse. Studien 
konkluderte med at opplæring i overdosehåndtering og bruk av nalokson både gir 
økt kunnskap, økt trygghet og økt villighet til å respondere ved overdose (Benett 
& Holloway 2012). 
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I løpet av et år fikk 1000 deltakere i en New York basert studie informasjon om 
overdosefare gjennom programmet SKOOP (Skills and Knowledge on Opiate 
Prevention). De fikk også foreskrevet nalokson. Studien viste til noen utfordringer 
ved implementering av SKOOP. Disse var blant annet politiske utfordringer, 
utfordringer knyttet til lovverket som gjaldt foreskriving, lav rekruttering til 
programmet og få tilbakemeldinger fra deltakerne.  Det ble konkludert med at det 
var viktig å inkludere strategier for å håndtere disse utfordringene, som å være 
fleksible når programmene ble planlagt og implementert. Behov for å utvikle 
evalueringsinstrumenter for å inkorporere tilbakemeldinger fra deltakerne ble også 
avdekket (Piper et al. 2007). 
 
Som del av den nasjonale overdosestrategien i Norge ble det igangsatt et 
forsøksprosjekt med utdeling av Nalokson via ulike lavterskeltiltak i byene Oslo 
og Bergen. Gjennom et to timers trener- til trener kurs ble ansatte fra ulike 
lavterskeltilbud lært opp til å distribuere nalokson til brukerne. Studien benyttet en 
modifisert utgave av OOKS (opioid overdose knowledge scale) for å måle 
kunnskap om overdose og nalokson før og etter opplæringen.  Over 500 ansatte 
ble lært opp. Av disse deltok 54 i studien.  Resultatene viste at kunnskapsnivået 
blant de ansatte økte etter at opplæring ble gitt (Madah-Amiri et al. 2016) . 
 
 
3.1.2 Sprøyterom 
De fleste sprøyterom er plassert i Europa. Etablering av sprøyterom har vært 
gjenstand for politiske debatter i Norge og Danmark siden midten av 1990- tallet.  
Det første sprøyterommet i Norge ble åpnet i Oslo i 1995 som et treårig forsøk. 
Reglementet for norske sprøyterom er svært restriktivt.  Det er kun tillatt å bruke 
heroin i sprøyterommet, og kun dersom heroinen settes med sprøyter.  I andre 
land, som for eksempel Canada, settes det ikke begrensninger for hvilke type 
narkotiske midler som brukes i sprøyterommet. Sprøyterommet i Oslo har flere 
ganger vært truet av nedleggelse fordi sprøyterom som skadereduserende tiltak 
bryter med nulltoleranselinjen i den norske narkotikapolitikken. Det andre 
sprøyterommet i Norge åpner i 2016 i Bergen.  Ifølge Skretting er etablering av 
sprøyterom i Sverige og Finland et ikke-tema, mens det i Norge og Sverige har 
vært heftige politiske debatter for og imot (Skretting 2006). Forskning viser at 
sprøyterom, også kalt SIF (safe injection facilities) har stor betydning for utfallet 
av en overdose. Sprøyterom kan bidra til at overdoser ikke blir fatale fordi 
brukerne er i trygge omgivelser med ansatte tilstede (Kerr et al. 2006). Politiske 
og allmenne motforestillinger mot sprøyterom handler ofte om bekymringer rundt 
nyrekruttering, økt kriminalitet og økt omsetting av narkotika. Stoltz et al. 2007 
fant ingen indikasjon på dette. I en studie fra 2014 i Canada gjennomførte man en 
kost- nytte analyse i forhold til potensiell åpning av flere sprøyterom i Toronto. 
Studien konkluderte med at man i stedet for å diskutere hvorvidt man skulle åpne 
flere sprøyterom burde se på hvordan man kunne igangsette implementering av 
flere sprøyterom i Toronto (Jozaghi et al. 2013). Det finnes mobile sprøyterom i 
enkelte europeiske byer, blant annet i Barcelona, Berlin og København (Dietze et 
al. 2012). Marshall et al. studerte hvorvidt åpning av Canadas første sprøyterom 
kunne assosieres med nedgang i overdosedødsfall.  Man studerte overdosedødsfall 
i perioden før og etter åpningen og fant 35 % reduksjon i overdosedødsfall.  
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Studien var basert på observerende kartlegging (Marshall et al. 2011). Ifølge en 
europeisk rapport om sprøyterom finnes det noe evidens for at sprøyterom kan 
bidra til å redusere overdosedødsfall (Hedrich 2004). Rapporten viser blant annet 
til en statistisk tidsserie analyse i fire tyske byer hvor man fant at sprøyterom kan 
bidra til reduksjon i overdosedødsfall.  
 
3.1.3 Substitusjonsbehandling/OMT 
I Frankrike kan alle leger foreskrive buprenorfin. Da ordningen ble innført så man 
en dramatisk nedgang i overdosedødsfall i takt med den økende foreskrivingen av 
buprenorfin. I en norsk studie fant man at personer som mottar LAR behandling 
har 25 % lavere risiko for fatal og ikke fatal overdose (Clausen et al. 2008). Selv 
blant personer i LAR som fortsetter å bruke rusmidler er risikoen for fatale 
overdoser redusert (Gjersing et al. 2013). En studie om substitusjonsbehandling 
fra Tyskland fant at deltakerne hadde flere fordeler med substitusjonsbehandling 
med forbedring i fysisk og psykisk helse med 65-85 % det første året, og opp til 
50 % etter mer en syv år. Substitusjonsbehandling med metadon var også en 
viktig faktor i forhold til reduksjon i rusrelaterte skader og død (Michels 2007).  
 
I en litteraturstudie undersøkte forskerteamet substitusjonsbehandling og barrierer 
pasienter kan møte før og under behandling. Formålet med studien var å definere 
og oppsummere hva lavterskel substitusjonsbehandling er, basert på tilgjengelig 
litteratur. Formålet var også å skape et fundament for å kunne sammenligne 
lavterskel og høyterskel behandlingsinnretninger når det gjelder 
substitusjonsbehandling. Lavterskel kriterier ble identifisert for å øke 
effektiviteten av substitusjonsbehandling. Disse var økt tilgjengelighet for å unngå 
ventelister, individuell tilrettelagt behandling hva angår valg av medikament og 
dosering, fleksible behandlingsperioder og behandlingsdesign som retter seg mot 
skadereduksjon. Høyterskel program inneholder gjerne flere krav pasienter må 
fylle for å kvalifisere seg for behandling, eksempelvis det å ikke bruke andre 
rusmidler samtidig som man mottar substitusjonsbehandling. Studien fant at det 
var økt effektivitet ved lavterskel substitusjonsbehandling i forhold til høyterskel. 
Den konkluderte med at tilgjengelighetsbarrierer må reduseres for å oppnå økt 
effektivitet. I tillegg må substitusjonsbehandlingsprogrammene bli mer fleksible 
når det gjelder inntakskriterier i hensikt å redusere ventelistene, og kunne en tilby 
rask tilgang til behandling. For at pasientene skal holde seg i 
substitusjonsbehandling, er det også sentralt med fleksible inntakskriterier og 
utskrivelseskriterier (Kournounis et al. 2015). Heroinassistert behandling tilbys i 
noen europeiske land, blant annet i Sveits. Et RCT studie sammenlignet oralt bruk 
av metadon med diacetylmorfin som kan injiseres. Brukere av injiserbar 
diacetylmorfin hadde signifikant større reduksjon i bruk av illegale rusmidler og 
kriminell aktivitet. Et høyst uventet funn var at deltakerne hadde vansker med å 
skille mellom hydromorfin som ble brukt i en liten kontrollgruppe og heroin 
(Oviedo et al. 2009; 2010).  
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3.1.4 Informasjon og opplæring 
Et forskningsteam fra Universitetet i Cincinnati har utviklet en e-bok kalt CARRY 
Narcan. En e-bok er en digital bok som kan lastes ned på datamaskiner, telefoner 
og nettbrett. E-boken CARRY Narcan er ment for gruppebasert opplæring rettet 
mot overdoseforebygging blant innlagte pasienter (Clark et al. 2015). E-boken 
inneholder tre hovedseksjoner. Hvordan tegn og symptomer på overdose kan 
gjenkjennes. Hvordan overdoser kan forebygges inkludert implikasjoner for, og 
instruksjoner for administrering og bruk av Narcan (naloxone) nesespray. E-boken 
benytter video, interaktive animasjoner, definisjoner og informative spørsmål som 
bistår klinikere i å gjennomføre en gruppebasert opplæring i forhold til 
overdoseforebygging. Foreløpige data fra en studie med 49 deltakere viste en 
signifikant økning av gruppedeltakernes kunnskap om opioid overdoser (Clark et 
al. 2015). Opplæringsprogrammet ble testet på 12 grupper med gjennomsnittlig 22 
deltakere. Deltakerne gjennomgikk kartlegging før og etter vedrørende kunnskap 
om overdoseforebygging. Studien viste at intervensjonen ble gjennomført med 
høy behandlingslojalitet i forhold til kjerneelementene i e-boken. Studien 
konkluderer med at klinikere som anvender e-boken kan bistå pasienter med å få 
økt kunnskap om opioidoverdoser og hvordan de kan forebygges. De konkluderte 
også med at e-boken lette kan modifiserer og implementeres i praksisfeltet (Clark 
et al. 2015). 
 
I en systematisk review av opplæringsvideoer rettet mot innsatte i fengsel fant 
man at blant de ni videoene som ble studert adresserte ingen av dem 
overdoseforebygging i forhold til tiden etter løslatelse. En DVD kalt Staying Alive 
on the Outside ble siden utviklet. Fokus i filmen er å lære strategier for å unngå 
overdose, og hvordan respondere ved overdose. Filmen er i bruk i flere fengsler i 
USA og en multisite evaluering er diskutert (Green et al. 2015).  
 
Mellom 2001 og 2003 var det et økende antall fatale heroinoverdoser i Victoria, 
Australia. Myndighetene iverksatte derfor en informasjonskampanje rettet mot å 
redusere injisering av heroin. Kampanjen hadde følgende fem nøkkelbudskap; 1. 
Etter en periode med lite eller ingen bruk av heroin, reduseres toleransen. 2. 
Injiser ikke alene 3. Bland ikke med andre rusmidler. 4. Vær bevisst på at det kan 
være ulike renhetsgrader på heroin, og 5. Behandling kan åpne dører. De 
utarbeidet plakater, klistremerker, kort som i løpet av et halvår i 2005 og 2006 ble 
distribuert til sprøytebyttefasiliteter og andre tiltak. Materialet ble skiftet ut etter 
en periode. Kampanjen ble evaluert i 2006 ved innhenting av kvantitative data ved 
baseline og oppfølging. I tillegg ble det gjennomført kvalitative intervju med 
brukere og ansatte. Studien fant at ansatte opplevde at kampanjebudskapet hadde 
en varig innflytelse i forhold til noen av budskapene, men data fra brukerne viste 
ikke det samme. Hos brukerne fant man at mindre enn en fjerdedel av budskapene 
ble nevnt under intervjuene. Den største svakheten ved kampanjen var at 
kampanjematerialet ble distribuert for sent i forhold til identifiserte 
problemområder. De konkluderte med at kampanjemateriell i større grad bør 
implementeres raskt og i tråd med endringene i markedet (Horyniak et al. 2010). 
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Et skadereduserende tiltak for å forebygge overdose og skader som følge av 
injisering av heroin er å lære brukerne å røyke heroin i stedet for å bruke sprøyter. 
Slike program har ulike navn. I Tyskland heter et slikt program SMOKE IT!  En 
multisenterstudie ble gjennomført ved sprøyterom i fem tyske byer. 165 deltakere 
fikk opplæring i røyking av heroin og fikk utdelt røykefolie. De svarte på en 
spørreundersøkelse ved flere ulike tidspunkt. Studien viste at to tredjedeler brukte 
røykefolie i stedet for å injisere. En tredjedel brukte røykefolie for å unngå 
overdosefare (Stöver et al. 2014). 
 
 
 
3.2 Implementering av harm reduction strategier og 
pasientsikkerhetsprogram  
Implementering av pasientsikkerhetsprogrammet innen rusfeltet og psykisk helse 
er i startgropen.  Vi har ikke funnet noen studier som omhandler innsatsområdet 
forebygging av overdose. Vi viser derfor her til studier som omhandler 
pasientsikkerhetsprogram innen andre fagområder. Vi ser også på studier som 
omhandler implementering av skadereduserende strategier.  
  
Stöver and Michels (2010) viser i en artikkel til at Spania og England med suksess 
har implementert substitusjonsbehandling i fengsel. I Spania får innsatte ved 
ankomst full medisinsk undersøkelse. Opioidbrukere blir tilbudt behandling med 
metadon. I England tok man hensyn til sårbarheten innsatte har når det gjelder 
overdose etter løslatelse. Implementeringsbarrierer kan forekomme både blant 
innsatte og ansatte i fengsel.  Førstnevnte kan handle om manglende informasjon 
generelt, og spesielt i forhold til hva som kan være nyttig for den enkelte 
rusmiddelbruker i fengselet. Opplæring og grundig informasjon mens de er i 
fengsel er derfor viktig for å overkomme skepsis til substitusjonsbehandling. 
Informasjon om at fengselsoppholdet kan oppleves lettere pga. fravær av 
abstinenser, potensielt mindre vold, og mindre risiko for forlenget 
fengselsopphold kan være motiverende faktorer. Ansatte kan mangle informasjon 
og forståelse for verdien av substitusjonsbehandling for opioidbrukende innsatte. 
Det er derfor viktig å gi dem grundig opplæring i hva opioidavhengighet er, hva 
abstinenstiltstander kan føre til under fengselsoppholdet, og hva tilbakefall rett 
etter løslatelse kan medføre, inkludert overdose. For å få til suksessfull 
implementering er det viktig med pådrivere som kan beskrive best praksis til 
kollegaene. Besøk i fengsel som har implementert substitusjonsbehandling er også 
nyttig. Stöver and Michels (2010) konkluderer med at innsatte med 
opioidavhengighet har en grunnleggende rett til å få behandling på linje med ikke- 
innsatte. Behandlingen bør også inkludere substitusjonsbehandling både under og 
etter fengselsoppholdet. Med henvisning til erfaringene fra Spania og England 
konkluderer de med at gode eksempler på suksessfull implementering av 
substitusjonsbehandling for innsatte finnes og peker på effektive teknikker og 
strategier for hvordan man kan implementere dem andre steder (Stöver & Michels 
2010). 
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Det er gjennomført en rekke studier som gjelder bruk av sjekklister innen ulike 
fagområder for å redusere pasientskader. En metastudie som tar for seg 
komplikasjoner, infeksjoner og dødelighet konkluderer med at det er høy 
sannsynlighet for at implementering av sjekkliste har ført til reduksjon av 
komplikasjoner og dødelighet under og etter kirurgiske inngrep (Bergs et al. 
2014). Et barnesykehus i USA evaluerte implementering av et 
pasientsikkerhetsprogram ved hjelp av forbedringsmodellen til IHI (institutt for 
healthcare improvement). Dette er den samme modellen som er anvendt i det 
norske pasientsikkerhetsprogrammet. Formålet med studien var å måle effekten 
og implementeringen av programmet. Man satt som mål i 2008 at man innen 2013 
skulle ha eliminert alle unngåelige skader. Videre ønsket man å bli en høy-reliabel 
organisasjon. Tre år etter implementeringen av programmet fant man en markant 
nedgang i alvorlig skader, dødsfall og kostnader. Man fant også målbar forbedring 
når det gjaldt sikkerhetskulturen i organisasjonen. Studien konkluderte med at 
suksessfull implementering av intervensjonen kan synes å være relatert til en 
villighet i organisasjonen til å gjennomføre implementering (Brilli et al. 2013). 
 
Et nasjonalt pasientsikkerhets program for å reduserer kateterrelaterte 
urinveisinfeksjoner ble implementert ved sykehus i USA. Sykehusteam ble 
introdusert for prosjektet ved å bli invitert med under presentasjoner og seminarer. 
I løpet av implementeringsperioden ble helsepersonell gitt opplæring i riktig bruk 
av urinkateter. I implementeringsfasen fokuserer man på å gi støtte til 
helsepersonell som arbeidet med å implementere endringene ved de respektive 
sykehusene og avdelingene. Man adresserte utfordringer knyttet til 
implementering og mulige løsninger for å overkomme barrierer. Helsepersonell 
var i seg selv barrierer for endring, og man skilte mellom aktive og passive 
motstandere. Førstnevnte viste sin motstand tydelig, mens sistnevnte var imot 
implementeringen uten at de uttalte det åpent.  De engasjerte klinikere og ledere 
som kunne bidra i implementeringsprosessen i hensikt å overkomme barrierer. 
Pådriveransvarlig adresserte også uttalte bekymringer fra helsepersonell som 
skulle implementere de nye prosedyrene (Fakih 2013). 
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4             Teoretiske perspektiv  
Forskning viser at forbedringsarbeid er tidkrevende. Til tross for at vi i dag har 
enkel tilgang til forskning, publikasjoner og retningslinjer ser det ut til at 
helsearbeidere i klinisk praksis har vansker med å nyttiggjøre seg disse mengdene 
med informasjon på en effektiv måte. Studier antyder at det i gjennomsnitt tar 17 
år for evidensbasert forskning å nå klinisk praksis (Balas EA & Boren SA 2000). 
 
I oppgaven bruker vi implementeringsteori som teoretisk perspektiv. Studier om 
implementering av ny lovgivning, nye reformer og annen offentlig politikk viser 
til store variasjoner i implementeringsresultat. Selv blant ansatte i samme 
organisasjon (Winter & Nielsen 2008). Det er stor variasjon i hvorvidt og hvor 
lang tid det tar for evidens å nå praksis. Noen forskningsresultater ser ut til å nå 
praksis ganske umiddelbart. Andre tar svært lang tid, mens noen ikke når 
praksisfeltet i det hele tatt (Nilsen 2014). Det er i dag i stadig økende grad av krav 
til å jobbe etter evidensbaserte metoder. Blant annet fra statlige myndigheter som 
styrer praksis gjennom blant annet nasjonale faglige retningslinjer. Som et resultat 
av økende krav til evidensbasert praksis har man siden år 2000 sett en rask 
ekspansjon i implementeringsforskning (Nilsen 2014). 
 
Grad av måloppnåelse har sammenheng med hva som skjer når implementeringen 
finner sted. Det er mange faktorer som kan påvirke implementeringen og dermed 
måloppnåelsen. Evidensbasert implementering er et begrep som viser til at 
implementering bør gjennomføres med metoder som har støtte i forskning (Nilsen 
2014). Implementeringsteoriene ble delt i to tilnærminger etter hvert som 
forskningen vokste frem. Top- down teoretikere fokuserte på faktorer ved 
implementering som kan påvirkes av aktører på sentralt nivå (Matland 1995). For 
at implementering skal lykkes mente man det var behov for klare mål og 
monitorering av de instanser som iverksatte tiltaket. Down – top teoretikerne 
mente derimot at praksis skapes på lokalt nivå. Suksessfull implementering 
forutsetter dermed fleksibilitet og autonomi på lokalt nivå (Matland 1995). Noen 
forstår fremdeles implementering som en top-down prosess hvor en organisasjon 
gjennomfører en metode de ikke har anvendt før. Sluttresultatet er da at metoden 
blir implementert og tatt i bruk. Implementering trenger imidlertid ikke å handle 
om å implementere en spesifikk metode, en spesiell innovasjon eller et objekt. Det 
kan også handle om implementering av forskning innenfor mer rutinemessige 
oppgaver, eller implementering av innovasjoner som er vanskeligere å måle 
hvorvidt de er tatt i bruk eller ikke (Nilsen 2014).  
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4.1 Implementeringsteori 
Teorier som omhandler planlagt endring anser implementering av innovasjoner 
som en målrettet og planlagt prosess. Teorier om planlagt endring brukes i 
hovedsak på organisasjons- eller systemnivå og kan være til hjelp for å kontrollere 
faktorer som vil ha innflytelse på sannsynligheten for både om, og hvordan 
endring skjer. Implementering av evidensbasert kunnskap i praksis er basert på 
teori om planlagt endring. Knowledge translation (KT) er et begrep om modeller 
for implementering av evidensbasert forskning (Sudsawad 2007).  
 
Rammeverk og modeller innen implementering kan deles i tre kategorier. 
Deskriptive rammeverk og modeller beskriver et fenomen eller et element uten å 
trekke slutninger i forhold til sammenhenger og mekanismer. Utforskende 
rammeverk og modeller ser på årsak – sammenhenger, mens prediktive 
rammeverk og modeller søker å forutsi gjennom hypotesesetting hvordan 
fenomenet vil arte seg og hvordan ulike faktorer relaterer seg til hverandre 
(Rycroft-Malone & Bucknall 2010).  
 
 
4.2 Ottawa Model of Research Use (OMRU) 
The Ottawa Model of Research Use (OMRU), er en kontekstfokusert interaktiv og 
dynamisk KT modell basert på teori om planlagt endring. Den er utviklet i 
Ottawa, Canada (Sudsawad 2007) og ble beskrevet første gang i 1998 av Graham 
og Logan (Carlfjord 2014). OMRU er pragmatisk og kan anvendes innenfor ulike 
faglige retninger. Den kan også brukes på flere måter.  For eksempel som verktøy 
for dataanalyse og evaluering av implementeringsstudier. Eller som retningslinje 
for å implementere evidensbasert praksis, og ved kvalitetsforbedringsprosjekter 
(Logan og Graham 2010). OMRU består av et rammeverk for å implementere 
evidensbasert forskning i praksis. Modellen angir sentrale preskriptive og 
deskriptive elementer ved en implementeringsprosess (Logan og Graham 2010). 
Forkortelsen AME står for kartlegging/assessment, monitorering og evaluering, 
og betegner det preskriptive aspektet ved OMRU (Logan og Graham 2010)). 
Prosessdelen (AME) bidrar til å skape endring i praksis (Carlfjord 2014), gjennom 
å bistå implementeringsansvarlige før, under og i sluttfasen/evalueringsfasen av 
implementeringsprosessen (Logan & Graham 2010). Den strukturelle delen av 
modellen består av seks sentrale elementer i forskningsprosessen og kan brukes i 
forbindelse med evaluering og analyse av implementeringsprosessen: De seks 
elementene er: innovasjon, potensielle aktører for implementering av 
innovasjonen, praksismiljøet, implementeringsintervensjoner, adoptering og 
resultat. 
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Kartlegging               +                     Overvåking            +                       Evaluering 
Barrierer og støtte                                        prosess og graden av bruk                          påvirkning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 The Ottawa Model of Research Use 
 
Pilene i modellen indikerer at implementering er dynamisk i den forstand at hvert 
element påvirker og blir påvirket av de øvrige elementene (Logan & Graham 
2010).  De tre fundamentale elementene i modellen er boksene som vi har merket 
grå overfor (Carlfjord 2014). Innovasjon representerer det man ønsker å 
implementere og skal være fundert på evidensbasert forskning (Logan & Graham 
2010). Eksempler på innovasjon kan være nasjonale faglige retningslinjer. I Norge 
nedsettes det arbeidsgrupper som jobber frem retningslinjene. De består av 
brukerrepresentanter og ulike fagpersoner. Ved å inkludere både brukere som skal 
motta tjenesten, og fagpersoner som er de som skal utøve retningslinjene sikrer 
man at begge parter blir hørt og får være med å utvikle retningslinjene. Forskning 
viser at å inkludere de som skal praktisere retningslinjene har positiv effekt på 
implementering (Grol & Wensing 2004; Puech et al. 1998). Andre studier viser at 
det ikke alltid er tilfelle (Silagy et al. 2002; Wallin et al. 2000). 
 
Med Potensielle aktører menes de som skal ta i bruk innovasjonen eller 
retningslinjen. Bevissthet, intensjon og holdning, kunnskaper og ferdigheter, samt 
bekymringer er viktige elementer. Bevissthet handler om at organisasjonen må 
være bevisst eller kjenne til innovasjonen for å sette i gang en 
implementeringsprosess. Hvilken intensjon man har med å iverksette 
implementering, holdningen til det som skal implementeres, og kunnskaper og 
ferdigheter av relevans er også sentralt. Likeså å se på mulige bekymringer rundt 
en eventuell implementering. Bekymringer kan dreie seg om tidspress, vansker 
med å prioritere, eller at aktørene ikke ser relevansen av implementering.  Hvilke 
tanker organisasjonen som skal implementere eksempelvis en retningslinje har om 
den, har betydning for i hvilken grad den blir implementert (Rogers 2003).   
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Rogers (2003) peker på flere områder som kan ha relevans for i hvilken grad en 
innovasjon blir implementert. Det handler om kompleksitet, kompabilitet, 
observerbarhet og muligheten til å prøve den ut før man forplikter seg til endring. 
Studier viser at retningslinjer som har lav kompleksitet, er kompatible, og kan 
prøves ut i mindre skala før de iverksettes, i tillegg til å ha tydelige, 
evidensbaserte og ikke- kontroversielle anbefalinger er enklere å implementere 
(Burgers et al. 2003; Graham et al. 2004).  
 
Praksismiljøet, eller organisasjonen hvor retningslinjen eller innovasjonen skal 
implementeres er den siste av de tre grunnleggende elementene i modellen.  
Bruker vi en organisasjon som et eksempel, vil det være sentralt å se på den 
strukturelle og økonomiske siden av organisasjonen, samt den sosiale og 
kulturelle siden, i tillegg til selve brukergruppen. Med den strukturelle siden 
menes hvordan beslutninger tas i organisasjonen, regler, prosedyrer, fysisk 
struktur og rammer, arbeidsmengde/oppgaver og eksisterende praksis. Lover, 
retningslinjer og profesjonell standard er sentrale strukturelle faktorer.  
 
Alle organisasjoner har to sett regler. De som følger av den formelle strukturen og 
de som følger av den mer uformelle kulturen. Kulturen er det som sitter i veggene, 
en underforstått regelbok som styrer og regulerer de følelsesmessige og kognitive 
aspektene i organisasjonens liv (Svedberg 2012). Moralske antagelser, 
vurderinger og valg uttrykkes sjelden eksplisitt i en organisasjon. Heller ikke av 
de ansatte. De er mer usynlig flettet inn i kulturen og rutinene. På den måten 
kontrollerer de også ansattes handlinger (Hasenfeld 2012). Både strukturelle 
kulturelle og økonomiske faktorer i tillegg til brukergruppen vil kunne påvirke 
grad av implementering. Ledelsen spiller også en svært viktig rolle i hvorvidt man 
lykkes med implementering (Gifford et al. 2006). 
 
OMRU modellen kan forstås slik at når man har sett på og analysert de tre 
fundamentale elementene i OMRU modellen, innovasjon, potensielle aktører og 
praksismiljøet, starter den preskriptive delen av modellen, AME 
(kartlegging/assessment, monitorering og evaluering). Man overvåker 
implementeringsprosessen og i hvilken grad innovasjonen anvendes. Til sist 
evaluerer man resultatene og graden av påvirkning.  
 
Har man en forståelse av de tre grunnleggende elementene er det enklere å løse 
problemer, velge ut og tilpasse implementeringsstrategier og intervensjoner, 
håndtere implementeringsprosessen, overvåke den og evaluere den. Gjennom 
grundig kartlegging av innovasjonen, potensielle aktører og praksismiljøet kan 
man finne mer målrettede implementeringsstrategier som reduserer barrierer og 
maksimerer styrkene gjennom bruk av god ledelse og problemløsningsferdigheter 
(Hopp & Rittenmeyer 2012). Sannsynligheten for at det man ønsker implementert 
faktisk blir det, øker dersom man velger implementeringsstrategier på bakgrunn 
av innsamlede data om det som skal implementeres, om potensielle brukere og 
omgivelsene. Resultatet påvirkes også av om man overvinner eller eliminerer 
identifiserte hindringer (Carlfjord 2014).   
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Implementeringsstrategier må tilpasses innovasjonen og formålet. OMRU deler 
intervensjoner inn kategoriene, ledelsesbarrierer, passive og aktive 
implementeringsstrategier, og oppfølgingsstrategier. Valgte 
implementeringsstrategier har som formål å overføre den vitenskapelige 
innovasjonen til potensielle aktører og sikre at de har nødvendige ferdigheter til å 
kunne ta den i bruk på arbeidstedet. Oppfølgingsstrategier kan være til hjelp for å 
identifisere eventuelle problemer og bistå aktørene til å holde fast ved 
implementering av innovasjonen (Logan & Graham 2010). 
Strategier for ledelsesbarrierer har som formål å redusere eller eliminere 
hindringer for implementering av innovasjonen (Logan & Graham 2010). Det er 
flere faktorer som kan gjøre implementering utfordrende. En av dem er hvor 
komplekst det som skal implementeres er. En annen faktor handler om antall 
ansatte som skal implementere innovasjonen, deres arbeidssituasjon og 
arbeidsmengde (Logan & Graham 2010). Det er få intervensjoner som er grundig 
undersøkt. Forskning på området viser at de fleste intervensjoner er effektiv i 
noen situasjoner, mens ingen er effektiv i alle situasjoner. Dermed er det viktig at 
intervensjonene tilpasses situasjonen og at man kartlegger og overvåker 
implementeringsprosessen (Logan & Graham 2010).  
 
Begrepet adopsjon anvendes om de aktiviteter eller handlinger som potensielle 
aktører foretar seg når innovasjonen tas i bruk og når de fortsetter å bruke den. En 
innovasjon som skal implementeres vil være ny kunnskap for aktørene, enten for 
alle eller for de fleste. Å adoptere en innovasjon vil si å ta i bruk kunnskap 
(knowledge use). I litteraturen er det beskrevet minst tre ulike former for 
anvendelse av kunnskap (Beyer 1997;Estrabrooks 1999). En av dem er 
konseptuell bruk av kunnskap som øker forståelse eller endrer holdninger. En 
annen er instrumentell bruk hvor kunnskap tas i bruk direkte og reflekteres i 
praksisendring eller atferdsendring. Den tredje formen for å ta i bruk kunnskap er 
symbolsk eller strategisk bruk hvor kunnskapen anvendes for å legitimere og 
opprettholde forhåndsbestemte posisjoner. Instrumentell bruk er særlig relevant 
for å oppnå resultater på pasientnivå. Resultatevaluering bør tilpasses den 
spesifikke innovasjonen (Logan & Graham 2010). Resultatet handler om hvilken 
påvirkning implementering har hatt, og kan være relatert til pasienter, fagpersoner 
eller systemet.  
 
Kritikk mot OMRU retter seg mot at modellen synes å være for enkel og lineær 
når det gjelder implementeringsprosesser. Forfatterne bak modellen presiserer 
imidlertid at modellen må forstås dynamisk, som et åpent system hvor det enkelte 
element er i gjensidig påvirkning av hverandre (Carlfjord 2014). I empiriske 
studier brukes OMRU i hovedsak for å analysere og evaluere implementering. Det 
er få studier hvor OMRU anvendes for å planlegge og gjennomføre en 
implementeringsprosess (Carlfjord 2014). 
 
I vår studie anvender vi deler av OMRU for å analysere og evaluere 
implementeringen av pasientsikkerhetsprogrammet i egen organisasjon. Vi 
operasjonaliserer teorien i vår empiri på ulike måter.  Vi anvender dermed ulike 
deler av OMRU koblet til våre to studier. Det empiriske materialet består av 
kvantitative og kvalitative data.  Adopsjon og resultatdelen av OMRU anvendes i 
forhold til den kvantitative studien på fagperson og systemnivå.   
 



  

Side 30 av 93 

 

Når det gjelder de kvalitative data anvendes flere deler av strukturelle delen av 
OMRU. Under innovasjon ser vi på innovasjonens attributter, mens vi ved 
potensielle aktører ser på intensjon, bevissthet, holdning og kunnskap, samt 
bekymringer. I forhold til praksismiljøet ser vi på den strukturelle og den 
kulturelle siden ved organisasjonen. Implementeringsintervensjoner, adopsjon og 
resultat blir også diskutert.  Empiri fra den kvantitative og den kvalitative studien 
inneholder også data om monitorering. Dermed anvendes også overvåkingsdelen 
av AME delen av OMRU.  
 
Vi har ikke empiri for alle deler av OMRU modellen. Det empiriske materialet 
inneholder ikke data for hva som har vært utført av kartlegging forut 
implementeringen startet. Det inneholder heller ikke data for hvordan 
implementering av pasientsikkerhetsprogrammet har påvirket organisasjonen.  
Hvordan implementeringsprosessen ble lagt opp er beskrevet tidligere i oppgaven. 
Disse opplysninger er imidlertid ikke en del av det empiriske materialet, da vi 
ikke direkte har undersøkt hvilke deler av implementeringsprosessen og 
implementeringsintervensjonene som har fungert og ikke fungert.  
 
 

5             Metode 
 
5.1 Metodologiske utgangspunkt 
I samfunnsvitenskapen skilles det mellom epistemologiske og 
samfunnsontologiske teorier. Epistemologi eller kunnskapsteoretiske teorier retter 
seg mot hva som ansees som kunnskap og hvordan man kan få kunnskap om 
mennesker og samfunn (Bryman 2014). Ontologiske teorier innretter seg mot hva 
virkeligheten er og hvordan den ser ut (Johannessen et al. 2011). Et skille går også 
mellom hermeneutisk og positivistisk posisjon. Positivismen har som 
utgangspunkt at alle fenomener kan studeres med naturvitenskapelige metoder og 
knyttes til kvantitative metoder hvor måling og registrering av sosiale fenomener 
undersøkes utenfra. Forskeren inngår eller engasjerer seg dermed ikke som del av 
det som studeres (Johannessen et. al 2011). I positivismen er formålet med teorien 
å utlede hypoteser som man gjennom studien tester og etterprøver. Blant forskere 
og forfattere er begrensninger ved positivismen trukket frem (Bryman 2014).  
 
En del av kritikken mot kvantitative metoder handler nettopp om at de er 
positivistiske. Ifølge Djurfeldt et al.(2010) handler det først og fremst om de 
kritiske røstenes mangel på innsikt i hva positivisme innebærer og hva 
kvantitative metoder er. I hermeneutikken ansees kun fenomen som kan betraktes 
gjennom menneskelige sinn som kunnskap. Det omtales som fenomenalisme 
(Bryman 2014). Fenomenologi er både en kvalitativ forskningsdesign og en 
filosofi som handler om hvordan mennesker skaper mening i den verden de 
befinner seg i. Dermed har vi sett hen til både epistemologi og ontologi, og inntatt 
både et positivistisk synssett og et fenomenalistisk synssett. I følge Kvale og  
Brinkmann (2015) tar man i et fenomenologisk perspektiv utgangspunkt i den 
enkeltes opplevelse. Det er av betydning hva personen tenker, føler og opplever i 
situasjonen personen befinner seg i. Det fenomenologiske perspektivet har som 
utgangspunkt at virkeligheten er slik personen selv oppfatter den. Man forstår og 
løfter frem sosiale fenomener ut fra personens egne perspektiv.  
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Vi har valgt å gjennomføre en tverrsnittsundersøkelse som gir et øyeblikksbilde 
av det vi studerer (Johannessen et al.2010). Bryman (2014) viser til at begrepene 
tverrsnittdesign og surveydesign ofte brukes om hverandre som synonymer. I og 
med at surveyundersøkelser ofte likestilles med bruk av strukturerte intervju og 
spørreskjema, er i følge Bryman det generelle begrepet tverrsnittdesign 
(krysseksjonelt design) å foretrekke. Ved tverrsnittsundersøkelser er man 
interessert i å studere variasjon og sammenhenger mellom ulike variabler som er 
samlet inn på et spesielt tidspunkt, eller innenfor en forholdsvis kort periode. 
Derfor er det nødvendig å samle inn kvantifiserbare data fra mange respondenter 
(Bryman 2010). De sammenhenger eller mønstre man finner kan imidlertid ikke si 
noe om årsak- virkningsforhold.  
 
Inntil 1980 – 1990 skilte litteraturen strengt mellom kvalitativ og kvantitativ 
metode. Det var en vanlig oppfatning at metodene ikke kunne blandes på 
bakgrunn av at det positivistiske og det interpretivistiske forskningsparadigmet 
var ansett som uforenlig (Brannen 1992; Tashakkori and Teddlie 2010). Blandet 
metode ble introdusert som et pragmatisk forskningsparadigme (Creswell & Plano 
Clark 2011; Tashakkori & Teddlie 1998). I oppgaven har vi brukt blandet metode. 
Creswell definerer det slik: 
 

An approach to research in the social, behavioral and health science in 
which the investigator gathers both quantitative (closed ended) and 
qualitative (open ended) data, integrates the two, and then draws 
interpretations based on the combined strengths of both sets of data to 
understand research problems (Creswell 2015 s 16). 

 
Kvantitative og kvalitative metoder har som Creswell beskriver i sin definisjon 
ulike styrker. Det kan imidlertid være komplisert å anvende blandet forskning. 
Det er tidkrevende, og det er viktig at de valgte metoder utgjør en integrert helhet 
(Morgan 2014). Bryman bruker begrepet flermetodeforskning om studier som 
kombinerer kvalitative og kvantitative metoder (Bryman 2014). Bryman viser til 
Hammersleys (1996) sin klassifikasjon av flermetodeforskning/undersøkelser med 
integrerte metoder, hvor han skiller mellom triangulering, støtte og 
komplementering (Bryman 2014). Ved triangulering benytter man kvantitativ 
metode for å bekrefte kvalitative funn, eller omvendt. Ved støtte brukes en av 
metodene som støtte for den andre, mens ved komplementering er formålet å få 
ulike sider ved en undersøkelse til å passe sammen.  
 
Valg av forskningsmetode er tilpasset forskningsspørsmålene hvor vi har sett på 
dokumentert anvendelse av tiltakspakken gjennom kvantitative analyser og 
gjennomføringen av tiltakspakken gjennom kvalitative intervju med ansatte. Vi 
har sett på deres erfaring med gjennomføring av tiltakspakken og hvordan 
gjennomføringen kan forstås ut fra de aspektene behandlerne løfter frem i 
intervjuene. Vi har beskrevet den kvantitative og den kvalitative delen av studien 
hver for seg når det gjelder utvalg, analyse, validitet/reliabilitet og 
kvalitetskriterier. Etiske overveielser og litteratursøk er beskrevet samlet.  
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5.2 Den kvantitative delen av studien 
 
Kvantitativ metode har en kunnskapsteoretisk og epistemologisk innretning 
(Bryman 2014). På bakgrunn av teori utledes hypoteser, numeriske data innsamles 
og analyse av data former et resultat. Hypotesene vil deretter forkastes eller 
bekreftes noe som igjen kan omformulere teorien. Denne prosessen inngår ved 
deduksjon. Kvantitativ metode har således et deduktivt synssett (Bryman 2014).  
 
 
5.2.1 Utvalg 
Utvalget var basert på utfylte sjekklister for pasienter innlagt ved de to klinikkene. 
Hjellestad, som tilbyr døgnbehandling og Skuteviken som er en 
avrusningsklinikk. Ved hvert opphold, både ved Hjellestad og ved Skuteviken ble 
pasienter i målgruppen for programmet inkludert og tiltakspakken ble 
gjennomført. Hver sjekkliste bestod av gjennomførte tiltak overfor den enkelte 
pasient. Ettersom en pasient kunne ha flere opphold, var utvalget antall 
behandlingsopphold, og ikke antall pasienter. Utvalget besto av 966 
behandlingsopphold/sjekklister. Det ble sortert bort 44 sjekklister som manglet 
informasjon om kjønn, og 42 som manglet opplysninger om overdose. Totalt 86 
case ble sortert bort fra materialet. 880 ble tatt med i utvalget som vist i tabellen 
nedenfor. 
 
I løpet av toårsperioden datainnsamlingen foregikk var det 1100 i målgruppen. Av 
disse er det levert sjekklister på 966. Det utgjorde en svarprosent på 88 %.  For 
første året var svarprosent på 96 % mens den for det siste året var på 81 %. 
  
Tabell 1. Utvalg: prosentvis  

 Totalt Hjellestad Skuteviken N 
Kjønn 
   Kvinne 
   Mann 

 
25 
75 

 
35 
65 

 
24 
76 

880 
 

Alder 
   18-30 
   31 og 40 
   41 og eldre 
  

 
35.0 
35.5 
28.1 

 
34.2 
36.3 
26.7 

 
35.1 
35.3 
28.3 

867 

Hovedrusmiddel 
   Opiater 
   GHB 
   Opiater og GHB 

 
92 
5 
3 

 
85 
9 
6 

 
93 
4 
3 

864 

Gjennomsnittspoeng 
jfr sjekklisten 

 
109,36 

 
111,23 

 
109,99 

880 

 
Tabellen viser at det totalt er ¾ menn og ¼ kvinner i utvalget. Kjønnsfordeling 
ved Skuteviken var omtrent på nivå med totalen, mens det ved Hjellestad var 10 
% flere kvinner og tilsvarende mindre menn representert i utvalget. 
Aldersfordelingen i det totale utvalget var nesten jevnt fordelt, men med en noe 
lavere andel personer over 41 år.  
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Begge klinikker hadde en aldersfordeling omtrent på nivå med totalen. Det var 
svært høy forekomst av opiatbruk i utvalget. Andelen som brukte GHB var liten. 
Det samme gjaldt bruk av både GHB og opiater. Det var en noe høyere andel som 
brukte GHB blant utvalget ved Hjellestad enn ved Skuteviken. 
Gjennomsnittspoeng fra sjekklisten var noe høyere for Hjellestad enn for 
Skuteviken.  
 
 
5.2.2 Gjennomføring  
Tiltakspakken ble dokumentert på flere måter. Etterlevelse av tiltakspakken var 
forsøkt sikret gjennom internprosedyrer og sjekkliste for gjennomføring av tiltak. 
Internprosedyrene beskrev hvilke oppgaver som skulle gjennomføres, hvem i 
personalgruppen som hadde ansvar for gjennomføringen, og til hvilken tid de 
ulike tiltakene skulle være utført. Sjekklisten fungerte både som dokumentasjon 
for gjennomførte tiltak, og som en huskeliste for pasient/ behandlingsansvarlig.  
 
Pasientsikkerhetsprogrammet er femårig. Det empiriske materiale inneholder 966 
sjekklister som har vært samlet i inn de to første årene, dvs. fra 1. mars 2014 til 1. 
mars 2016.  Det har vært utarbeidet kodebok med variabler fra tiltakspakken i 
tillegg til selvvalgte variabler.  Data har blitt punchet i SPSS.  
 
”Sjekkliste for pasienter med risiko for overdose” inneholder punkter som skulle 
besvares med alternativene ja, nei, eller ikke- aktuelt.  Hvert spørsmål som ble 
besvart ja eller ikke- aktuelt, ble gitt en skåre på 20 poeng.  Svarte man nei, ble 
det satt null poeng. Tiltak 1 og 2 gav ved et JA svar en skåre på 20 poeng hver. 
Tiltak nr 3 som gjelder informasjon om overdosefare og praktisk HRL er delt i to, 
og gav ti poeng for hvert delpunkt.  Tiltak 4 som inneholder tre deler gav en skåre 
på 20 poeng for hver del.  Maksimal poengskåre var dermed 120 poeng 
(www.pasientsikkerhetsprogrammet.no)  
 
Kategorien ikke-aktuelt gav samme poeng som ja fordi dokumentasjon av 
gjennomførte tiltak handlet om å måle personalets etterlevelse av tiltakspakken. I 
tilfeller hvor pasienten er grundig informert om tiltaket og vedkommende har 
takket nei, eller formidlet å ikke ha behov for, eller ønske om tiltaket var vilkårene 
for etterlevelse oppfylt. Både poengfordelingen og hvordan de ulike tiltakene er 
vektet ble bestemt av Nasjonalt Kunnskapssenter. Poenggivningen er 
prosessmålinger og er ment for arbeid med lokal kvalitetsforbedring. Innholdet i 
sjekklisten er:  
 
1. Er det gjort spesialistvurdering innen et døgn? 
2. Er det utarbeidet kriseplan som pasienten har fått med seg? 
3. Er pasienten informert, som beskrevet i informasjonsveilederen om: 
a) Overdosefare? 
b) Hjerte-lungeredning? 
4. Er følgende tre tiltak gjennomført før utskrivelse? 
a) Pasienten har mottatt overdosekort 
b) Pasienten har mottatt tilbud om oppfølging (”time i hånden”) 
c) Pasienten er minnet om kriseplanen. 
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Ferdig utfylt og skåret sjekkliste ble levert for registrering ved avslutning av 
pasientens opphold. Poengskårene ble videre registrert i Kunnskapssenterets 
database Extranet, i tillegg til i SPSS. I tillegg til variabler hentet fra sjekklisten 
har vi valgt å registrere følgende tilleggsvariabler i SPSS: klinikk, avdeling, kjønn, 
alderskategori, primærrusmiddel, antall tidligere overdoser, tidligere overdoser 
etter utskrivelse fra institusjon, om pasienten er i LAR/LAS, om lege har vurdert 
om pasienten er kandidat for LAR/LAS og avslutningsmåte. 
 
 
5.2.3 Analyse 
For å besvare det kvantitative forskningsspørsmålet«Hvilke forskjeller i 
anvendelsen av tiltakspakken finnes det i når det gjelder pasientenes kjønn, alder, 
og mellom de to klinikkene Skuteviken og Hjellestad? analyserte vi det empiriske 
datamaterialet ved bruk av SPSS.  Vi benyttet både univariat analyse i form av 
frekvenstabeller og bivariat analyse med krysstabulering og chi2-testing. I 
forskning er det en enighet om at vi kan akseptere 5 % sannsynlighet for å 
forkaste en riktig nullhypotese (Bryman 2014). Det vil si at man aksepterer 5 % 
sjanse for at man drar en feilaktig konklusjon om at det finnes sammenhenger der 
det ikke er sammenhenger.  
P-verdien sier altså noe om sannsynligheten for å ta en feil slutning. Ved p-verdi 
på over 0,05 beholdes nullhypotesen. I oppgaven har vi i tråd med forskning valgt 
å holde oss innenfor et 5 % signifikansnivå. Dersom vi hadde valgt et høyere 
signifikansnivå på 10 %, p<01 hadde risikoen vært større for å gjøre feilaktige 
slutninger (Bryman 2014). Følgende hypoteser er testet: 
 
Hypotese 1.  
H0: Det er ingen forskjeller på klinikknivå når det gjelder anvendelse av de ulike 
tiltakene. 
H1: Det er forskjeller på klinikknivå når det gjelder anvendelse av a de ulike 
tiltakene. 
 
Hypotese 2. 
H0: Det er ingen forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder anvendelse 
av tiltakene. 
H1: Det er kjønnsforskjeller når det gjelder anvendelse av tiltakene.  
 
Hypotese 3 
H0: Det er ingen aldersforskjeller når det gjelder anvendelse av tiltakene. 
H1: Det er aldersforskjeller når det gjelder anvendelse av tiltakene.  
 
 
5.2.4 Validitet og reliabilitet  
Begrepet validitet stammer fra det engelske ordet validity som betyr gyldighet.  
Innenfor forskning sier graden av validitet noe om svarene man får i 
undersøkelsen gjenspeiler det vi er ute etter å undersøke. Høy validitet betyr at det 
er fravær av systematiske feil. Ved høy validitet har man mestret å overføre 
begreper, teoretisk forståelse, antagelser og problemstillinger til hensiktsmessige 
spørsmål på en måte som gjør at man får svar på det man ville undersøke 
(Djurfeldt et al. 2014). Det finnes ulike former for validitet.  
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Begrepsvaliditet, også kalt målingsvaliditet, er særlig aktuelt i kvantitativ 
forskning og innebærer å se på relasjonen mellom fenomenet som undersøkes og 
de konkrete dataene (Johannessen et al. 2010;Bryman 2014). Intern validitet har 
hovedsakelig med årsakssammenhenger/kausalitet å gjøre, mens ekstern validitet 
handler om hvorvidt resultatene kan generaliseres utover undersøkelseskonteksten 
(Bryman 2014). Økologisk validitet innebærer hvorvidt resultatene er gyldig i de 
naturlige sosiale miljøene. I følge Bryman er økologisk validitet relevant både 
innenfor kvantitativ og kvalitativ forskning (Bryman 2014).   
 
Reliabilitet har minst tre ulike betydninger, og tre viktige faktorer er innblandet. 
Disse er stabilitet, intern reliabilitet og interbedømningsreliabilitet. Førstnevnte 
handler om hvorvidt målingen er stabil over tid, og om man ut fra det kan være 
overbevist om at utvalgsresultatet ikke endrer seg.  Internreliabilitet kan som 
nevnt testes ved at andre forskere vurderer dataene (Johannessen et al. 2010). 
Reliabilitet handler om hvilke data som brukes i undersøkelsen, både i forhold til 
hvordan de er samlet inn, og hvordan de er bearbeidet. I kvantitative 
undersøkelser er reliabilitet helt sentralt og kan testes gjennom å gjenta samme 
undersøkelse. Det kalles test – retest reliabilitet. Da gjennomføres undersøkelsen 
på samme utvalg.  
 
 
Vår studie er av flere årsaker ikke målbar når det gjelder validitet og reliabilitet.  
Når det gjelder validitet finnes det ikke noen studier som har undersøkt det 
samme. Poengskalaen som er anvendt for å måle dokumentert anvendelse er heller 
ikke validert. Utover dette har tiltakspakken samlet sett ikke vært gjenstand for 
validering. Noen av tiltakene, som opplæring i HLR og informasjon om 
overdosefare er tiltak hvor andre ikke-sammenlignbare studier kan vise til 
evidens. Når det gjelder reliabilitet kunne materialet ikke testes med test-retest 
reliabilitet.  Dette fordi pasientsikkerhetsprogrammet er femårig, og tiltak 
gjennomføres kontinuerlig. Det er dermed ikke et konstant utvalg. Utvalget var 
heller ikke antall pasienter, men antall behandlingsopphold. Det vil si at en pasient 
kan ha hatt flere behandlingsopphold i løpet av et år, eller i løpet av studiens to år, 
mens andre pasienter kun har hatt ett behandlingsopphold. Materialet var dermed 
ikke likt fra år til år. Vi har derfor ikke testet studiens reliabilitet. Et alternativ for 
å gjennomføre måling av reliabilitet er å la andre forskere vurdere dataene. Dette 
betegnes gjerne som internreliabilitet (Johannessen et al. 2010). Dette har vi på 
bakgrunn av studiens ramme, dvs. at det er en masteroppgave og samtidig vår 
organisasjon sine interne data, ikke gjennomført. Veileder har imidlertid vurdert 
studiens data, våre analyser og resultater.  Slik sett har studien vært gjenstand for 
gransking av annen forsker. 
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5.3 Den kvalitative delen av studien 
Kvalitativ metode har en samfunnsontologisk, konstruktivistisk innretning.  Den 
en basert på et induktivt synssett når det gjelder forholdet mellom teori og praksis 
(Bryman 2014). Det kunnskapsteoretiske utgangspunktet er interpretativistisk, 
dvs. tolkningsinnrettet. Vi har valgt å se hen til Hermeneutikken og fenomenologi. 
Vi benyttet semistrukturert intervju med åpne spørsmål for å få frem hvilke 
erfaringer ansatte hadde med tiltakspakken, og hvilke hindringer og muligheter 
ansatte mente kunne ha betydning for implementering av 
pasientsikkerhetsprogrammet.  
 
 
5.3.1 Utvalg 
Strategisk utvalg benevnes også som målstyrte eller målinnrettede utvalg. 
Intervjupersoner velges ikke tilfeldig, men strategisk slik at utvalget blir relevant 
for de forskningsspørsmålene man undersøker i studien (Bryman 2014).   
Et utvalg av fem ansatte ble strategisk utvalgt, basert på følgende kriterier: Begge 
klinikker skulle være representert i utvalget. De ansatte som tas med skulle minst 
ha vært ansatt siden 2013 da Pasientsikkerhetskamanjen startet. De var 
pasientansvarlig eller behandlingsansvarlig, og skulle ha hatt ansvar for 
gjennomføring av tiltakspakken og utfylling av sjekklister på egne pasienter.  
 
 
5.3.2 Gjennomføring  
Forskjellige intervjuere vil kunne få frem ulike uttalelser fra samme respondent, 
selv om tema er det samme (Kvale og Brinkman 2015). Vi har begge hatt roller i 
pasientsikkerhetsprogrammet. En av oss deltok i arbeidsgruppen som utarbeidet 
tiltakene, mens den andre har hatt pådriveransvar for implementeringen. 
Intervjuene ble gjennomført av den av oss som ikke har vært direkte involvert i 
implementeringsprosessen. Dermed unngikk vi situasjoner hvor intervjupersonen 
overrapporterte positive elementer, eller tilbakeholdt mindre positive erfaringer 
fordi intervjuer hadde hatt en overordnet rolle i pasientsikkerhetsprogrammet. 
Deltakerne ble kontaktet via mail hvor de fikk informasjon om studiet og 
spørsmål om å delta, (se vedlegg C forespørsel om deltakelse og vedlegg D 
missiv). De fem som ble forespurt takket alle ja til å delta. Intervjuene ble 
gjennomført i uke 8 og 9 i 2016 på respondentenes arbeidsted. Intervjuene hadde 
en varighet på mellom 20 og 40 minutter.  Intervjuet ble tatt opp på bånd via 
diktafon-app på iPad. Intervjuene ble transkribert ordrett, og utgjorde 44 sider 
transkribert tekst.  
 
5.3.3 Analyse 
For å besvare forskningsspørsmålene: Hvilke erfaringer har de ansatte med 
gjennomføring av tiltakspakken? og hvilke muligheter og utfordringer har de 
opplevd i implementeringsprosessen? gjennomføres kvalitativ analyse av 
intervjuene. Basert på kvalitetskriterier for intervju la vi vekt på å stille korte, 
åpne spørsmål i den hensikt å få frem lange utfyllende svar (Bryman 2014). Se 
vedlegg B for intervjuguide.  
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For kvalitative analyser finnes det i motsetning til ved kvantitative analyser ikke 
entydige regler for hvordan de skal utføres. Det er imidlertid sentralt å bruke 
direkte sitater fra intervjupersonene. Sitater er for den kvalitative metoden det 
tabell er for den kvantitative (Kvale og Brinkmann 2015). I analysen kombineres 
oversikt og systematikk med nyanser og detaljer. En vanlig fremgangsmåte ved 
analyse av kvalitative data er tematisk analyse (Bryman 2014). Tematisk analyse 
har imidlertid ikke en tydelig bakgrunn og særskilte teknikker. Det er mer en 
aktivitet som sees i ulike former for kvalitativ analyse (Bryman 2014).  
Intervjuanalyser kan blant annet ha fokus på mening, språk, konversasjon eller 
fortellinger (Kvale og Brinkmann 2015). Tematisk analyse legger vekt på hva som 
sies og ikke hvordan det blir sagt (Bryman 2014).  
 
I analysen har vi tatt utgangspunkt i tradisjonell kvalitativ tilnærming og 
meningskonsentrering. Vi har kategorisert respondentenes uttalelser basert på de 
transkriberte intervjuene. Videre har vi lagt merke til mønstre, repetisjoner og 
temaer som har gått igjen, og i tillegg sett etter både variasjoner og likheter. 
Ettersom vi har benyttet blandet metode søker vi gjennom kvalitative intervju å se 
på hvilke erfaringer de ansatte har med anvendelsen av tiltakene og 
implementeringsprosessen. Dermed er det sentralt at vi gjennom intervjuene har 
fått frem rike beskrivelser fra respondentene (Kvale og Brinkmann 2015). De 
transkriberte intervjuene ble gjennomlest flere ganger slik at vi gjorde oss godt 
kjent med innholdet i besvarelsene. Ut fra innholdet og ut fra spørsmålene i 
intervjuguiden valgte vi å systematisere respondentenes uttalelser innenfor 
hovedkategoriene: Informasjon og opplæring, erfaring med tiltakene, tiltakenes 
nytteverdi i forhold til målgruppen, personal- og organisasjonsmessige forhold, og 
forbedringsområder. Vi knyttet hver av hovedkategoriene til en bestemt fargekode 
og markerte respondentenes uttalelser innenfor den enkelte kategori med gjeldene 
farge. Teksten ble på denne måten stående i sin helhet slik at sitatene ikke ble tatt 
ut av sin opprinnelige kontekst i løpet av analysearbeidet. Etter å ha sortert 
uttalelsene under hovedkategoriene systematiserte vi de under flere overskrifter ut 
fra hva vi tolket var hovedbudskapet i uttalelsen. Deretter utarbeidet vi en tabell 
hvor vi markerte antall sitater fra den enkelte intervjuperson for å få en oversikt 
over fordelingen, og sikre at alle intervjupersonene ble hørt. Det var varierende 
lengde på intervjuene og vi har ikke vektlagt lik fordeling av sitater.  
 
 
5.3.4 Kvalitative kvalitetskriterier 
Kvalitativ forskning bør ifølge enkelte forskere bedømmes ut fra andre kriterier 
enn hva som er relevant innen kvantitativ forskning. De to grunnleggende 
kriteriene er tilforlatelighet og ekthet (Bryman 2014). Tilforlatelighetsbegrepet 
kan deles inn i fire begreper. Disse er resultatenes troverdighet, hvorvidt 
resultatene er overførbare, pålitelighet og om resultatene kan konfirmeres 
(Bryman 2014). Troverdighetsbegrepet kan sammenlignes med intern validitet, 
overførbarhet med ekstern validitet, mens pålitelighet kan sammenlignes med 
reliabilitetsbegrepet som anvendes i kvantitativ forskning (Bryman 2014).   
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Troverdighet handler om hvor akseptabel forskerens beskrivelser er i andres øyne. 
Troverdighetsbegrepet omtales også som respondentvalidering. Å skape 
troverdighet handler både om å tilbakemelde og sjekke ut med respondentene om 
forskeren har oppfattet dem rett. Det handler også om hvorvidt forskeren har fulgt 
forskningsregler (Bryman 2014). Overførbarhet vil si om man får lignende 
resultat ved andre tilfeller (Bryman 2014). I kvalitativ forskning er fokuset på 
dybde snarere enn bredde. Det vil si at man innretter studien mot en gruppe av 
personer som har noe til felles.  I kvalitativ forskning er dermed det kontekstuelt 
unike og meninger som fremkommer det sentrale. Resultater fra kvalitative 
studier er dermed vanskelig overførbare til andre kontekster enn den som er 
studert (Bryman 2014). I stedet er det sentralt å få frem utfyllende og tette 
beskrivelser av detaljer som inngår i konteksten. Noe som (Geertz) referert i 
Bryman 2014, kaller «thick description». Reliabilitet innenfor kvantitativ 
forskning har ifølge Guba & Lincoln (referert i Bryman 2014) sin motsats i 
begrepet pålitelighet innenfor kvalitativ forskning. Når det gjelder pålitelighet er 
det viktig at forskeren beskriver hele forskningsprosessen hva angår 
problemformulering, utvalg, intervjuutskrifter, analysebeslutninger med mer. 
Forskere må i tillegg innta en granskende tilnærming til egen forskningsprosess.  
En måte å bedømme pålitelighet på, er å la andre forskere bedømme kvaliteten på 
forskningen (Bryman 2014). Det er imidlertid ikke en vanlig fremgangsmåte i 
kvalitativ forskning. 
 
Konfirmering kan på sin side sammenlignes med objektivitet. Det vil si i hvilken 
grad forskere har mestret å stille seg utenfor, hatt kontroll over sine vurderinger, 
og ikke påvirket undersøkelsen (Bryman 2014). I kvalitativ forskning er 
reliabilitet ikke like hensiktsmessig fordi man ikke benytter strukturerte 
innsamlingsmetoder. Det er mer samtalen som styrer datainnsamlingen i kvalitativ 
forskning. Å kopiere kvalitativ forskning er vanskelig, fordi observasjoner er 
situasjonsavhengige og verdiladet. Forskere bruker også seg selv som instrument i 
kvalitativ forskning. Dermed vil forskere med ulik erfaringsbakgrunn tolke data 
på ulike måter (Johannessen et al. 2010). 
 
I studien har vi lagt vekt på kvalitetskriteriene troverdighet og pålitelighet. Når 
det gjelder troverdighet har vi underveis i intervjuene gjort oppsummeringer og 
sjekket ut om vi har forstått intervjupersonene rett. Slik sett har vi foretatt en form 
for respondentvalidering.  Respondentvalidering kan også gjøres ved ny samtale 
med respondentene, hvor forskeren sjekker ut om det skrevne materialet stemmer 
overens med hva respondenten formidlet. Dette har vi valgt å ikke gjøre, da vi har 
ansett den utsjekkingen som er gjort underveis i intervjuene som tilstrekkelig.  
Samtidig kan en ny gjennomgang av materialet med respondentene i ettertid 
kunne føre til at respondentene får behov for å korrigere eller utdype det de 
tidligere har formidlet.  Forskeren får da tilleggsopplysninger som ikke er en del 
av det empiriske materialet. Vi har dermed valgt å ikke gjennomføre 
respondentvalidering. Når det gjelder pålitelighetskriteriet har vi beskrevet 
forskningsprosessen i detalj og inntok et granskende blikk på egen prosess.  
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5.4 Litteratursøk 
Vi har brukt søkemotoren One search fra Linneuniversitetet. 
Anvendte søkeord: overdose, prevention, harm reduction, implementation, patient 
safety, checklist.   
 
 
Søkeord: Databaser: Søk  Utvalgt Brukt 

Søk  
Harm 
reduction 
AND 
overdose 
AND 
prevention 

 
One search 
 

Treff 
169 
 

Aktuelle 
55 
gjennomgått 
abstrakt 

28 
 
gjennomgått  
i fulltekst  

14 
  

Implementing 
AND Patient  
safety 
checklist 

One Search 88  21 3 

 
Med søkeordene harm reduction AND overdose AND prevention med filter for 
kollegial granskning, og filter for de ti siste år fikk vi 169 treff etter å ha extrahert 
for duplikater. Av disse ble 55 valgt ut for gjennomgang ut fra følgende kriterier: 
Studiene var rettet mot overdoseforebygging, engelskspråklige og fra Europa, 
USA, Canada og Australia. De beskrev skadereduserende tiltak, slik at studier 
som kun beskrev forekomst av overdoser eller lignende ble ekskludert. Ved 
gjennomgang av de 55 utvalgte ut fra samme kriterier, sto vi igjen med 28 som ble 
gjennomgått i fulltekst. Av disse har vi beskrevet 14 studier i oppgaven. Vi fant 
flere andre studier ved gjennomgang av artiklene, slik at flere er beskrevet enn de 
14.  
 
Med søkeordene implementering AND patient safety AND checklist med filter for 
kollegial gransking, og filter for de ti siste årene. Samt filter for engelskspråklige 
artikler fikk vi 88 treff etter å ha ekstrahert for duplikater. Av disse ble 21 valgt ut 
for gjennomgang etter følgende kriterier: Studiene var rettet mot implementering 
av pasientsikkerhetssjekklister. Ved fullstekstgjennomgang av de 21 utvalgte sto 
vi igjen med tre studier som er beskrevet i oppgaven.   
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5.5 Etiske overveielser 
Generelt handler forskningsetikk om to utfordringer. Den ene er å sikre moralen i 
forskningens mål og middel. Den andre er indirekte og handler om hvordan denne 
moralen bør og kan opprettholdes (Forsman 2012). Respekt, gode konsekvenser, 
rettferdighet og integritet er fire viktige forskningsprinsipper. Førstnevnte betyr at 
personer som deltar i forskning, som informanter eller på annen måte, skal 
behandles med respekt. Med gode konsekvenser menes at forskeren, det forskeren 
gjør, formålet med studiet, og aktivitetene har gode konsekvenser. Ved mulige 
uheldige konsekvenser må disse være akseptable. Med rettferdighet menes at et 
forskningsprosjekt skal være rettferdig, både i forhold til utforming og 
gjennomføring. Forskere må også inneha integritet, hvilket vil si at man plikter å 
følge anerkjente normer, opptre ansvarlig og være åpen og ærlig utad, både 
overfor kollegaer og offentligheten. Gjennom forskning søker man ny kunnskap 
og systematisk etterprøving av for eksempel behandlingsmetoder eller lignende. 
Det å være ærlig, åpen og kunne dokumentere og systematisere er grunnleggende 
forutsetninger for å nå målet i forskning om sannhetsbestrebelse (www.rek.no).  
 
På forskningsområdet finnes det både nasjonale lover, regler og internasjonale 
konvensjoner og avtaler som forskere og forskningsansvarlige må følge. Det er 
henholdsvis regional etisk komite (REK) og Norsk samfunnsvitenskapelige 
datatjeneste (NSD) forskere må forholde seg til i Norge, i tillegg til de gjeldende 
lover og regler. Forskere og studenter, skal melde sine forskningsprosjekter til 
NSD, dersom meldeplikten utløses. Meldeplikten ved behandling av 
personopplysninger er lovpålagt, og prosedyren med melding til NSD er avtalt 
med institusjonene. Stiftelsen Bergensklinikkene har konsesjon fra NSD for å 
drive kvalitetssikring og forskning. Meldeplikten til et prosjekt utløses dersom 
man skal behandle personopplysninger, dvs. opplysninger og vurderinger som kan 
knyttes til enkeltpersoner. Dersom man utelukkende registrerer anonyme 
opplysninger utløses ikke meldeplikten. Et anonymt datamateriale består av 
opplysninger som ikke på noe vis kan identifisere enkeltpersoner, verken direkte, 
indirekte, eller via koblingsnøkkel (www.nsd.no).  
 
Vi sendte inn fremleggingsvurdering for REK. Masteroppgaven ble vurdert som 
ikke søknadspliktig. De henviste videre til NSD i forhold til mulig meldeplikt. Da 
vi ikke har samlet inn personopplysninger eller annet materiale som kan spores 
tilbake til enkeltpersoner er den heller ikke meldepliktig hos NSD. Resultatene 
publiseres på en måte som bevarer respondentenes anonymitet og hindrer at 
enkeltpersoner skal kunne kjennes igjen, med mindre noe annet er avtalt 
(www.rek.no).  Deltakerne som ble intervjuet var skriftlig informert om hva 
deltakelsen i studien innebar, og samtykket til deltakelsen.  
 
Informasjonskravet ble ivaretatt gjennom at de som ble intervjuet fikk 
informasjon om studiens formål og teknikken for datainnsamling. De fikk også 
informasjon om hvilket utdannelsesprogram vi tilhører og at deltakelsen var 
frivillig. De fikk informasjon om at de kunne trekke seg når som helst dersom de 
valgte det. Se vedlegg C.  
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Samtykkekravet.  Deltakelse i studien bygget på respondentenes informerte 
samtykke.  
 
Konfidensialitetskravet. Konfidensialitetskravet ble sikret gjennom anonymitet.  
Hvem som var med i studien kommer ikke frem, hverken i den kvalitative delen 
eller i den kvantitative delen av studien.  
 
Nyttekravet ble ivaretatt gjennom at deltakerne fikk informasjon om at studien 
ble gjennomført som masteroppgave og at innsamlete data skulle anvendes til det.  
Alle respondentene fikk tilbud om å få et eksemplar av oppgaven.   
 
Ved implementering av tiltakspakken ble det reflektert rundt faren for at noen av 
tiltakene skulle kunne være til skade for pasientene. Tiltakene som er inkludert i 
programmet er ikke på noen måte nye, uprøvde eller kontroversielle. Det er 
derimot en samling av allerede eksisterende tiltak som er satt i system og man 
sikrer oppfølgingen ved hjelp av en sjekkliste. Før implementeringen av tiltakene 
diskuterte man også faren for en økning i overdoser som konsekvens av det økte 
fokuset slik man tidligere har sett, for eksempel i ungdomsmiljøer hvor 
selvmordsforebyggende tiltak i form av undervisning har hatt en negativ effekt 
(Larsen 2013). 
 
Interessekonflikt. Studien er gjennomført på egen arbeidsplass. For å motvirke 
interessekonflikt som følge av at en av forfatterne har hatt ansvar for 
implementeringen av pasientsikkerhetsprogrammet gjennomførte den andre 
forfatteren de kvalitative intervjuene.  
 

 
 

6             Resultater  
 
6.1 Resultater fra kvantitativ undersøkelse 
Ottawamodellen er brukt som modell for datanalyse. Det er særlig det femte og 
sjette elementet; adopsjon vi har beskrevet i denne delen av oppgaven. Resultater 
kan ifølge Ottawamodellen presenteres på pasientnivå, fagpersonnivå og 
systemnivå. Resultatene vi presenterer er fagpersoners anvendelse av tiltakene 
overfor pasientene. Det vil si dokumentert anvendelse av tiltakene på systemnivå 
og i forhold til fagpersoners utøvelse av tiltakene. Data er samlet inn i forhold til 
hva organisasjonen har produsert eller gjennomført. Dermed er det kun indirekte 
data på hva pasientene har fått av tiltak. 
 
 
6.1.1 Struktur for presentasjon av kvantitative resultater 
Vi presenterer resultatene i tabeller som viser dokumentert anvendelse av tiltakene 
sett i forhold til klinikk, kjønn, alder og overdose.   Vi utarbeidet dermed fire 
tabeller som viser prosentvis dokumentert anvendelse av tiltak opp mot disse 
variablene. For alle tabellene gjelder følgende: I kolonne P-verdi står tegnet * for 
signifikante funn på 5 % signifikansnivå. 
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I kolonne P- verdi i tabellene har vi brukt tegnet -, i tilfeller hvor det ikke er 
tilstrekkelige forventede observasjoner i en eller flere av cellene til at statistisk 
analyse kan utføres.  
 
For å undersøke hypotesene gjennomførte vi krysstabulering og Chi2 tester. I 
hensikt å kunne se forskjeller og likheter mellom verdiene ja, nei og ikke- aktuelt 
for hvert tiltak, opp mot variabelen vi krysstabulerte med, laget vi tre nye 
variabler for hvert tiltak ved omkoding. Vi forenklet også variabelen 
alderskategori som hadde tre verdier til en ny variabel kalt ALDER med to 
verdier. 
 
 
6.1.2 Tiltak i relasjon til klinikkene Hjellestad og Skuteviken 
Den første hypotesen vi testet var spørsmålet om hvorvidt det var forskjeller eller 
ikke mellom klinikkene når det gjelder dokumentert anvendelse av tiltakene. 
Resultatene vises i tabell 2.  
 
Tabell 2. Dokumentert anvendelse av tiltak (%) i relasjon til klinikkene Hjellestad og Skuteviken, 
p-verdi (*=p<0,05) og antall inngående individer i Chi2-test. 
 Totalt 

N = 880 
Hjellestad 
N = 146 

Skuteviken 
N = 734 

P N 

Tiltak 1. 
Spesialistvurdering 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
Tiltak 2. Kriseplan 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
Tiltak 3A. Informasjon 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
Tiltak 3B. HLR 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
Tiltak 4A overdosekort 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
Tiltak 4B Time i 
hånden 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
Tiltak 4C Påminnelse 
kriseplan 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
    

 
 

99.3 
0.2 
0.5 

 
67.2 
15.4 
17.3 

 
93.7 
2.7 
3.6 

 
91.5 
3.8 
4.7 

 
93.3 

19 
4.4 

 
82 
3.6 

14.4 
 
 
 

63.1 
9.8 

27.1 

 
 

97.3 
0.7 
2.1 

 
87.0 
7.5 
5.5 

 
95.9 
1.4 
2.7 

 
90.4 
5.5 
4.1 

 
91.1 
3.2 
2.7 

 
84.1 
9.7 
6.2 

 
 
 

78.6 
15.9 
5.5 

 

 
 

99.7 
0.1 
0.1 

 
63.0 
17.1 
19.9 

 
93.3 
2.9 
3.8 

 
97.7 
3.5 
4.8 

 
93.8 
15.8 
4.8 

 
81.6 
2.3 

16.1 
 
 
 

59.7 
8.5 

31.8 
 

 
 

-  
- 
- 
 

* p<0.001 
* 0.004 

* p<0.001 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 

* p<0.001 
*0.002 

 
 
 

* p<0.001 
*0.007 

* p<0.001 

880 
 
 
 
 

836 
 
 
 
 

863 
 
 
 

860 
 
 
 

857 
 
 
 

834 
 
 
 
 

818 
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Tabellen viser at det finnes noen forskjeller i dokumentert anvendelse av tiltakene 
mellom Hjellstadklinikken og Skutevikenklinikken. I forhold til kriseplan, time i 
hånden og påminning om kriseplan ved utskrivelse er forskjellene signifikante. 
Det finnes også noen likheter i dokumentert anvendelse av tiltak mellom 
klinikkene. Det gjelder blant annet informasjon om overdosefare, HLR og 
overdosekort.  
 
 
6.1.3 Anvendelse av tiltak i relasjon til kjønn 
Andre hypotese ble testet ved krysstabulering av kjønn opp mot tiltak og ved 
chi2-test. Resultatene vises i tabellen nedenfor.  
 
Tabell 3. Dokumentert anvendelse av tiltak (%) i relasjon til kvinner og menn p-verdi (*=p<0,05) 
og antall inngående individer i Chi2-test. 
 Totalt 

N = 880 
Kvinner 
N = 224 

Menn 
N = 656 

P N 

Tiltak 1. 
Spesialistvurdering 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
Tiltak 2. Kriseplan 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
Tiltak 3A. Informasjon 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
Tiltak 3B. HLR 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
Tiltak 4A Overdosekort 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
Tiltak 4B Time i hånden 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
Tiltak 4C Påminnelse 
kriseplan 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
    

 
 

99.3 
0.2 
0.5 

 
67.2 
15.4 
17.3 

 
93.7 
2.7 
3.6 

 
91.5 
3.8 
4.7 

 
93.3 
2.2 
4.4 

 
82 
3.6 

14.4 
 
 

63.1 
9.8 

27.1 

 
 

98.2 
0.4 
1.3 

 
87.6 
3.7 
8.7 

 
95.0 
0.9 
4.1 

 
93.1 
2.3 
4.6 

 
94.6 
1.8 
3.6 

 
88.7 
2.8 
8.5 

 
 

85.0 
4.2 

10.8 

 
 

99.7 
0.2 
0.2 

 
60.0 
19.6 
20.4 

 
93.3 
3.3 
3.4 

 
91.0 
4.4 
4.7 

 
92.9 
2.4 
4.7 

 
79.7 
3.9 

16.4 
 
 

55.4 
11.7 
32.9 

 
 

- 
- 
- 
 

* p<0.001 
* p<0.001 
* p<0.001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

*0.003 
 

*0.005 
 
 

* p<0.001 
* 0. 002 

* p<0.001 

880 
 
 
 
 

836 
 
 
 

863 
 
 
 

860 
 
 
 

857 
 
 
 

834 
 
 
 

818 

 
Det finnes signifikante forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder 
dokumentert anvendelse av tiltakene, kriseplan, time i hånden og påminning om 
kriseplan ved utskrivelse. Det er flere kvinner enn menn som har kriseplan, mens 
det er flere menn enn kvinner som har takket nei til kriseplan eller har vurdert at 
det ikke er aktuelt for dem. Det gjelder også påminning om kriseplan, noe som 
henger naturlig sammen med hvorvidt man faktisk har kriseplan eller ikke.   
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Når det gjelder time i hånden er det flere kvinner enn menn som får dette tiltaket 
gjennomført. Det er ikke signifikante forskjeller mellom kvinner og menn i 
hvorvidt de får tilbud om time i hånden.  Derimot er det en signifikant forskjell 
mellom menn og kvinner i hvorvidt de vurderer det som aktuelt med time i 
hånden. Når det gjelder informasjon og HLR er det ingen forskjeller i 
dokumentert anvendelse for menn og kvinner. 
 
 
6.1.4 Anvendelse av tiltak i relasjon til alder 
Tredje hypotese ble testet ved chi2-test av alle tiltakene opp mot alderskategorier. 
For å gjøre materialet lettere å analysere utarbeidet vi en ny aldersvariabel med to 
verdier i stedet for tre. Resultatene fremkommer i tabellen nedenfor. 
 
Tabell 4. Dokumentert anvendelse av tiltak i relasjon til kategoriene 18-30 år samt 31 år og eldre, 
p-verdi (*=p<0,05) og antall inngående individer i Chi2-test. 
 Totalt 

N = 867 
18-30 år 
N = 308 

31 år og 
eldre 
N = 559 

P N 

Tiltak 1. Spesialistvurdering 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
Tiltak 2. Kriseplan 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
Tiltak 3A. Informasjon 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
Tiltak 3B. HLR 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
Tiltak 4A Overdosekort 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
Tiltak 4B Time i hånden 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
Tiltak 4C Påminnelse 
kriseplan 
   Ja 
   Nei 
   Ikke aktuelt 
    

 
99.3 
0.2 
0.5 

 
67.2 
15.4 
17.5 

 
93.7 
2.7 
3.6 

 
91.4 
3.9 
4.7 

 
93.5 
2.1 
4.4 

 
82.1 
3.5 

14.4 
 
 

63.2 
9.7 

27.2 

 
98.7 
0.6 
0.6 

 
64.9 
19.6 
15.5 

 
91.0 
3.3 
5.7 

 
88.3 
5.4 
6.4 

 
92.1 
3.0 
4.9 

 
84.0 
4.9 

11.1 
 
 

60.1 
12.2 
27.8 

 
99.6 

0 
0.4 

 
68.4 
13.1 
18.5 

 
95.1 
2.4 
2.5 

 
93.1 
3.1 
3.8 

 
94.3 
1.7 
4.1 

 
81.1 
2.8 

16.1 
 
 

64.9 
8.3 

26.8 

 
- 
- 
- 
 
 

*0.014 
 
 

*0.018 
 

*0.019 
 

*0.018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

867 
 
 
 
 

825 
 
 
 

851 
 
 
 

848 
 
 
 

844 
 
 
 

822 
 
 
 

806 

 
Det finnes både forskjeller og likheter når det gjelder dokumentert anvendelse av 
tiltak sett i forhold til de to alderskategoriene.  Det er likheter når det gjelder 
hvorvidt aldersgruppene har fått tilbud om informasjon om overdosefare. I forhold 
til dokumentert anvendelse, at informasjon om overdosefare er gjennomført, er det 
imidlertid signifikante forskjeller. Det er flere i den eldste gruppen som har fått 
informasjon enn i den yngre gruppen. 
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Det er signifikante forskjeller mellom gruppene når det gjelder informasjon om 
overdosefare og kategorien ikke- aktuelt. Flere yngre har vurdert tilbudet om å få 
informasjon om overdosefare som ikke-aktuelt. Når det gjelder kriseplan er det 
ikke signifikante forskjeller mellom aldersgruppene for gjennomført tiltak. Det er 
imidlertid signifikante forskjeller når det gjelder kategorien nei. Det er flere yngre 
enn eldre som ikke har fått tilbud om kriseplan.  Det er også signifikant forskjell 
når det gjelder opplæring i HLR. Det er flere over 31 som har fått slik opplæring.   
 
6.1.5 Oppsummering av kvantitative resultater  
Det finnes forskjeller og likheter i forhold til dokumentert anvendelse av tiltakene 
mellom klinikkene, mellom kjønn, og mellom alderskategoriene.  Det er 
signifikante forskjeller mellom klinikkene når det gjelder kriseplan, time i hånden 
og påminning om kriseplan ved utskrivelse. Kriseplan er i større grad anvendt ved 
Hjellestadklinikken enn ved Skutevikenklinikken. Ved Skutevikenklinikken er 
kriseplan også i større grad vurdert som ikke aktuelt. Når det gjelder time i hånden 
er det likheter i dokumentert anvendelse mellom klinikkene. Det er imidlertid 
signifikante forskjeller når det gjelder kategoriene nei og ikke aktuelt. Det er flere 
ved Hjellestadklinikken som ikke har fått time i hånden, samtidig er det flere ved 
Skutevikenklinikken hvor time i hånden ikke er vurdert som aktuelt. I forhold til 
påminning om kriseplan er det tiltaket i større grad anvendt ved 
Hjellestadklinikken enn ved Skutevikenklinikken.  Det finnes også noen likheter i 
dokumentert anvendelse av tiltak mellom klinikkene. Det gjelder 
spesialistvurdering, informasjon om overdosefare, HLR og overdosekort.  
 
Det er signifikante forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder 
dokumentert anvendelse av tiltakene, kriseplan, time i hånden og påminning om 
kriseplan ved utskrivelse. Kriseplan er i større grad anvendt overfor kvinner, mens 
menn har i større grad vurdert at kriseplan ikke er aktuelt for dem. Det er altså 
flere menn som har takket nei til kriseplan. Det samme gjelder påminning om 
kriseplan som aktualiseres dersom kriseplan er utarbeidet. Det er signifikante 
forskjeller i forhold til anvendelse av tiltaket time i hånden. Tiltaket er i større 
grad anvendt for kvinner enn for menn. Det er ikke variasjon mellom kvinner og 
menn i forhold til hvorvidt de har fått tilbud om tiltaket time i hånden. Det er 
imidlertid signifikante forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder 
hvorvidt tiltaket er vurdert som aktuelt.  Det er flere menn enn kvinner som har 
vurdert tiltaket som ikke aktuelt for dem.  Når det gjelder informasjon og HLR er 
det ingen forskjeller i dokumentert anvendelse for menn og kvinner. 
 
Det finnes både forskjeller og likheter når det gjelder dokumentert anvendelse av 
tiltak sett i forhold til de to alderskategoriene.  I forhold til tiltaket informasjon om 
overdosefare er det likheter. Det er imidlertid signifikante forskjeller når det 
gjelder dokumentert anvendelse. Det vil si at det er signifikante forskjeller mellom 
de to aldersgruppene i forhold til om informasjon om overdosefare er 
gjennomført.  Tiltaket er i større grad anvendt overfor den eldste gruppen enn for 
den yngste. Det vil si personer som er 30 år eller yngre har i større grad vurdert 
det å få informasjon om overdosefare som ikke aktuelt. Når det gjelder kriseplan 
er det likheter i aldersgruppene. Det vil si at det ikke er signifikante forskjeller 
mellom aldersgruppene når det gjelder gjennomført tiltak.  
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Den yngste aldersgruppen har imidlertid i mindre grad fått tilbud om kriseplan. I 
forhold til opplæring i HLR fant vi signifikante forskjeller mellom 
aldersgruppene. Den eldste gruppen har i større grad gjennomført praktisk 
opplæring i HRL.  
 
 
6.2 Resultater fra kvalitativ undersøkelse 
Resultatene som beskrives her har fokus på den strukturelle delen av 
Ottawamodellen, på fagperson og systemnivå. Pasientsikkerhetsprogrammet er 
allerede implementert i organisasjonen. Vi så likevel på respondentenes erfaring i 
implementeringsprosessen. I den kvalitative studien er fem ansatte intervjuet.  Av 
anonymitetshensyn oppgis hverken kjønn, alder, klinikktilknytning eller 
profesjon. Intervjupersonene er tildelt et nummer fra 1 til 5 og er referert med de 
respektive numrene. Formålet med den kvalitative undersøkelsen var å undersøke 
hvilke erfaringer ansatte har hatt med tiltakene, og hvilke muligheter og 
utfordringer de opplevde gjennom implementeringsprosessen.  
 
Formålet, gjentatte gjennomlesninger og systematisering av de kvalitative 
intervjuene har ledet frem til fem sentrale tema som beskrives under egne 
overskrifter. Hvert tema har flere subtema som presenteres under de respektive 
overskriftene. 
 
 
6.2 1 Informasjon og opplæring 
Informasjon og opplæringer handler om hvordan respondentene opplevde å bli 
introdusert for pasientsikkerhetsprogrammet, hvilken informasjon de fikk og 
hvordan de ble lært opp i gjennomføring av pasientsikkerhetsprogrammet.  
 
… Vanskelig å huske tilbake 
Gjennomgående fortalte respondentene på ulike måter at det var vanskelig å huske 
tilbake og beskrive situasjonen hvor de hørte om pasientsikkerhetsprogrammet 
første gang. Det kom også frem i intervjuene at noen hadde erfaring med 
pasientsikkerhetsarbeid innen andre fagområder. 
 

Nå blander jeg vel kanskje litt da, for det er en stund siden. Vi fikk en 
gjennomgang av hva vi skulle gjøre, med kriseplan og med 
overdosekort og hvilken informasjon vi skulle gi (Intervjuperson 5). 
 
Jeg tror det var det var i forbindelse med hvordan vi skulle bruke 
skjemaet og implementeringen av kampanjen, jeg har jo hørt om 
pasientsikkerhet i andre sammenhenger innen andre fagfelt, men det 
var i hvert fall første gangen i denne sammenhengen. Når vi skulle 
aktivt begynne å bruke det (Intervjuperson 3). 
 
Jeg kan nok ikke huske hverken måned eller årstall, men jeg tror at 
det var klinikkdirektør som fortalte om det i forbindelse med et møte 
hun skulle i (Intervjuperson 1). 
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…Viktig med informasjon og opplæring  
De fleste intervjupersonene fortalte at de først fikk høre om 
pasientsikkerhetsprogrammet via sin nærmeste leder. Den videre opplæringen og 
informasjonen fikk de gjennom intern møtevirksomhet i form av store felles 
informasjonsmøter, mindre teammøter, informasjonsveilederen og informasjon 
via mail. De fleste av intervjupersonene viste også både til informasjon som ble 
gitt før, og i løpet av pilotperioden, i tillegg til det som ble formidlet i kampanje- 
og programperioden. Det kom frem i intervjuene at nyansatte fikk individuell 
opplæring både fra pasientansvarlige med lang erfaring og fra måleansvarlig i 
forhold til de praktiske prosedyrene. Viktigheten av at medarbeidere som var 
sentrale i arbeidet med Pasientsikkerhetsprogrammet ikke bare sendte ut 
informasjon pr mail, men også deltok på møter og var i direkte kontakt med resten 
av personalgruppen ble poengtert. Det ble også vist til at dette ikke bare gjaldt i 
starten av implementeringsfasen, men at det også i fortsettelsen er viktig at det er 
sentrale personer som holder temaet oppe. Teammøtene ble omtalt som en viktig 
arena for erfaringsutveksling, drøfting og påminning om å gjennomføre 
tiltakspakken. Det ble også poengtert at personale har en større motivasjon for 
endringer og tiltak i organisasjonen som har en direkte nytteverdi for pasientene.  
God informasjon ut til hele organisasjonen ble omtalt som viktig slik at personalet 
fikk en økt forståelse og kunne se nytten i tiltakene. 
 

 
Jeg fikk informasjon på et informasjonsmøte, husker spesifikt at 
pådriveransvarlig var den som hadde informasjonsmøte så det å 
påbegynne gjennomføringen av tiltakspakken knytter jeg til dette 
møtet. Vi har hatt flere møter med pådriveransvarlig og måleansvarlig 
senere (Intervjuperson 1). 

 
Det var god informasjon. Vi har jo fått gode presentasjoner om det, jeg 
har det sikkert enda (Intervjuperson 3). 

 
Jeg er fortrolig med det og jeg klarer å presentere programmet på en 
bedre måte nå. Jeg presenterte det vel med en viss skepsis i starten. 
Men jeg tror det har vært veldig nyttig i den implementeringen vi har 
hatt at vi har hatt hyppig fokus på det i teamet. Vi har hatt fokus opp 
ukentlig og jeg tror at det av og til har vært litt masete men jeg tenker 
likevel at det har vært nyttig. Vi gikk jo gjennom alt fra hvor mange vi 
har i programmet og hvilke vansker vi stod i. Det var veldig nyttig 
(Intervjuperson 2). 
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6.2.2 Erfaring med tiltakene  
Det kom frem ulike erfaringer med bruk av tiltakspakken. På grunn av ulike 
ansvarsområder hadde ikke alle intervjupersonene ansvar for den praktiske 
gjennomføringen av samtlige tiltak i tiltakspakken og uttalte seg i størst grad om 
arbeidet med de tiltakene de selv utførte direkte. Det kom også frem noen 
erfaringer rundt tiltak de ikke utførte selv, men hadde ansvar for å se til at andre 
skulle følge opp. En av utfordringene som ble trukket frem her var mangelen på 
fortløpende dokumentasjon hos avdelingspersonale.  
 
…..Noen tiltak var lett å gjennomføre 
De fleste intervjupersonene omtalte spesialistvurdering og sikring av kritiske 
elementer ved utskrivelse som tiltak som forholdsvis enkelt lot seg gjennomføre. 
 
Spesialistvurdering i starten av et behandlingsopphold ble omtalt som et tiltak det 
ikke har vært noen utfordringer rundt. En del av denne vurderingen handlet om at 
medikamentell nedtrapping skulle vurderes og dette ble omtalt som et viktig 
moment for å redusere pasientens ubehag og redusere faren for drop-out. Videre 
var vurdering for LAR en del av spesialistvurderingen som ble gjort. Den 
erfaringen som ble presentert var at det i de fleste tilfeller hvor spørsmålet om 
igangsetting av LAR hadde vært reist var det pasienten selv som ikke ønsket slik 
behandling selv om vedkommende hadde vært vurdert å kunne ha nytte av LAR. 
 

Spesialistvurdering har jeg ikke følt har vært noe utfordring i det hele 
tatt. Det med at de har komt seg inn til legen og sånn det har jo bare 
gått på automatikk, den bare ble implementert, den kan jeg ikke se 
noen utfordring med, den har bare vært positiv (Intervjuperson 2). 

 
Vi gjør det jo på alle pasienter helt uavhengig av om de er inkludert i 
pasientsikkerhetsprogrammet. Alle pasienter som kommer inn blir jo 
også drøftet på legemøtet og det må alltid være en overlege tilstede 
da. Det skulle være total krise i legegruppen for at ikke det er en 
overlege tilstede. Pasientens rusbruk og total gjennomgang tas opp 
den dagen pasienten kommer inn (Intervjuperson1). 

 
Å sikre kritiske elementer ved utskrivelse er delt i tre tiltak, utdeling av 
overdosekort ved utskrivelse, time i hånden og påminning om 
kriseplan.  

 
Når det gjelder utdeling av overdosekort ble det av de fleste intervjupersonene 
beskrevet som et enkelt tiltak å gjennomføre.   
 

Overdosekortet er jo ganske enkelt å gjennomføre. Det krever jo 
ingenting å ta i mot, og det er lett å gi det ut så det er et tiltak som er 
relativt enkelt og ok å ta i bruk og det kan også være en fin påminning 
(Intervjuperson 5). 

 
Overdosekortet er vel kanskje det letteste. Det er lett å dele ut og lett å 
gå gjennom sammen med pasienten (Intervjuperson 4). 
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Time i hånden er et annet tiltak som av de fleste ble omtalt som lett å 
gjennomføre. 
 

Time i hånden synes ikke jeg var vanskelig å få gjennomført. Det var 
veldig greit egentlig, som en god måte å løfte faget og forsvarligheten 
på. Så det var kvalitetsforbedring av arbeidet uansett (Intervjuperson 
3). 
 

De av intervjupersonene som selv hadde utarbeidet kriseplan sammen med 
pasientene sine formidlet at påminning om kriseplan var et tiltak som var lett å 
gjennomføre.  
 

Det er bare positive erfaringer. Det har aldri vært vanskelig å 
gjennomføre. Da har vi jobbet så mye med den hele veien at det er 
helt naturlig at vi snakker om det (Intervjuperson 2). 

 
 
…..Andre tiltak var mer utfordrende å gjennomføre 
Det var ulike utfordringer blant intervjupersonene avhengig av hvilken klinikk de 
jobbet i. På Hjellestadklinikken var utfordringene gjerne knyttet til at pasienten 
tidligere hadde mottatt informasjon, mens det i Skutevikenklinikken var 
utfordringer knyttet til at pasienten var dårlig og dermed mindre mottagelig for 
informasjonssamtaler. Dersom pasienter viste til at dette var noe de hadde hørt om 
før og dermed mente at de hadde nok kunnskap om, var det flere av behandlere 
som hadde løst dette med å invitere pasienten til å fortelle om det de kunne. 
Videre kunne behandler da bekrefte pasientens kunnskaper og i tillegg supplere 
med ytterligere informasjon dersom det var noe pasienten ikke tok med.  
 

Overdoseinformasjonen prøvde jeg å gjennomføre i førstedag-
samtalen. Men så var det ikke alltid det gikk på grunn av at pasienten 
var søvnig, abstinent eller av ulike grunner ikke var klar for å ta imot 
informasjon så da prøvde vi å gjøre det så snart det lot seg gjøre. 
(Intervjuperson 3). 
 
Min erfaring er at det er veldig nyttig å gjenta mye av det de har fått 
av informasjon mens de var på avrusingsavdelingen. Det er ofte en del 
de ikke husker, gjerne fordi de er dårlige når de er der (Intervjuperson 
4). 
 

Kriseplan var det tiltaket alle opplevde noen form for utfordring med. Det var 
ulike årsaker til det. For noen var det selve begrepet kriseplan som var 
problematisk å bruke. Det å selv forstå nytten av kriseplan var også noe enkelte 
hadde brukt tid på. Det ble også nevnt utfordringer relatert til selve utarbeidelsen 
av kriseplaner. Kvaliteten på informasjonen som gis til pasienten om tilbudet, og 
at utarbeidelse noen ganger kom i gang for seint i behandlingsforløpet. Til sist ble 
utfordringer i forhold til hvordan tilbudet ble mottatt av pasientgruppen nevnt. 
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Intervjupersonene fortalte også om hvordan de hadde valgt å løse noen av disse 
utfordringene. Flere av intervjupersonene beskrev blant annet utarbeidelse av 
kriseplanen som et pågående arbeid, og et levende dokument gjennom hele 
behandlingsforløpet.  Samt hvordan det redigeres og settes inn nye momenter etter 
hvert som det kommer frem aktuell informasjon i behandlings- eller 
utredningssamtalene. Det redigeres også på planen i forbindelse med at behandler 
og pasientene gjør seg erfaringer i forbindelse med individualsamtaler, via 
ruskartlegging, etter permisjoner eller i andre utfordrende situasjoner.  Sitatene 
nedenfor illustrerer både hva som var utfordrende knyttet til kriseplan og hvilke 
løsninger respondentene fant. 
 

Jeg opplever kanskje at kriseplanen spesielt har vært utfordrende. Det 
er jo litt fordi ikke vi, altså vi definerte jo roller og oppgaver sant, så 
det er ikke vår jobb å gjennomføre utarbeidelse av kriseplan. Men vi 
blir ofte gående å spørre om det gjort, sjekke ut, purre, så det føltes 
litt tungvint. Der tenker jeg det er forbedringspotensial i forhold til å 
føre opp på skjema ting som faktisk er gjort. I sjekklisten altså 
(Intervjuperson 3). 
 
Min erfaring med direkte pasientkontakt er at de i utgangspunktet 
veldig ofte sier nei. Men hvis du for eksempel gjennomgår et 
spørreskjema om risikosituasjoner for rusinntak og så ser vi litt på 
hva er det du skårer høyt på? Jo du er sårbar i de og de situasjonene 
og så kobler det på med kriseplanen. Sånn at det å hele tiden linke det 
til noe som de nettopp har kommet med er veldig viktig. At man ser det 
i sammenheng med den behandlingen man holder på med og ikke 
isolere det som en må-oppgave men prøver å flette det inn 
(Intervjuperson 4). 
 
Planen blir god når man jobber med den hele tiden. Den er oppe i 
hver samtale. Jeg printer den ut og har den på bordet. Og når det da 
dukker ting opp i samtalen spør jeg kan vi ta dette med der, for dette 
er en strategi vi kan bruke dersom det blir vanskelig og da har den 
blitt mye mer nyttig for begge og nyttig i behandling (Intervjuperson 
2).  

 
Tre av respondentene fortalte at de ikke var komfortable med å bruke begrepet 
kriseplan, og hadde valgt alternative løsninger når de presenterer tilbudet til 
pasienten. Sitatene nedenfor illustrerer dette.  
 

Jeg har tatt vekk det med krise for det høres så dramatisk ut. Enkelte 
ganger har jeg kalt det mestringsplan. Andre ganger har jeg kalt det 
plan for å forhindre rusbruk eller overdose (Intervjuperson 5). 
 
Jeg tror ordet i seg selv er vanskelig. Det var i hvert fall vanskelig for 
meg. For jeg følte det litt stigmatiserende. Sånn du er i den 
kategorien, en del av vårt program (Intervjuperson 2). 
 
Vi har snakket litt om at vi gjerne skal introdusere det litt på en annen 
måte, som en mestringsplan (Intervjuperson 4). 
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…..Time i hånden; utfordrende dersom pasienten bor langt unna. 
Tiltaket time i hånden ble omtalt som et viktig tiltak som var forholdsvis er enkelt 
å gjennomføre dersom pasienten var hjemmehørende i Bergen eller omegn og 
avsluttet til planlagt tid. Det var mer utfordrende dersom pasienter avsluttet før 
planlagt tid, eller uteble etter permisjon. En av respondentene formidlet det slik: 
 

Time i hånden det kan jo være litt sånn vanskelig av og til å få til. 
Hvis det er en som jeg følger selv så er det jo jeg som tar den timen, 
men hvis det er en som kommer utenbys fra så må du gjerne ha mer 
fokus på samarbeidspartnere og det å få time kjapt nok hvis det er hos 
en samarbeidspartner det kan jo være utfordrende (Intervjuperson 5). 

 
To av intervjupersonene formidlet at de hadde rutine på å ringe 
samarbeidspartnere, enten kontaktperson i Nav eller fastlege med informasjon om 
Pasientsikkerhetsprogrammet og viktigheten av en oppfølgingstime snarlig, med 
fokus på overdosefare. Dette gjaldt spesielt dersom pasienter var utenbys fra eller 
når de selv ikke oppnådde telefonkontakt med pasienten.  
 
 
6.2.3 Tiltakenes nytteverdi i forhold til målgruppen 
Intervjupersonene fortalte om hvordan de opplevde tiltakenes nytteverdi for 
pasienter i målgruppen. Det kom frem meninger rundt dette både ut fra hvordan 
de selv vurderte tiltakene faglig, og ut fra tilbakemeldinger de hadde fått fra 
pasienter 
 
…..Bevisstgjørende for pasienter og ansatte 
Det ble trukket frem at pasientsikerhetsprogrammet også har bidratt til en styrking 
av faget gjennom økt bevissthet i møte med den enkelte pasient. 
 

Alt i alt synes jeg pasientkampanjen, i hvert fall for meg personlig gir 
en faglig fin bevissthet (Intervjuperson 3).  
 
Det er veldig positivt å bevisstgjøre pasientene, spesielt 
opioidavhengige og å poengtert dette med de tre til åtte dagene som er 
anført i OD-kortet. Det er veldig viktig for pasientens omgangskrets 
også fordi de ofte har samme problematikk og man hjelper med råd og 
redning. Mange behandlere referer til informasjonssamtalen og har 
fått veldig mange gode samtaler med pasientene hvor de har fortalt 
om dramatiske situasjoner i livet. En ting er at det er positivt å 
bevisstgjøre pasienten, men jeg tenker at det er veldig positivt å 
bevisstgjøre behandler også (Intervjuperson 1). 
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…..Bidrar til god dialog 
Flere av intervjupersonene fortalte om gode samtaler med pasientene når 
informasjon om overdosefare skulle gis. Informasjonsveilederen ble omtalt som et 
nyttig verktøy i denne sammenhengen. For flere hadde det også blitt lettere å gi 
god informasjon etter hvert som de hadde blitt kjent med innholdet og dermed 
klarte å få til en mer naturlig flyt i samtalen. Det kom frem at det for noen 
opplevdes vanskelig å ta opp temaet med pasienten tidlig i behandlingsforløpet. 
Det ble likevel gjennomført fordi det var viktig at tiltakene var gjennomført så 
tidlig så mulig for å sikre de pasientene som var minst stabile og hvor faren for en 
ikke-planlagt avslutning var størst. Flere av intervjupersonene trakk også frem 
nytten av fokus på overdoseforebygging inn i behandlingsrelasjonen og terapien. 
Sitatene nedenfor illustrerer dette. 
 

Akkurat i den overdose-samtalen så er det jo som sagt mange som 
erfarer at de får en veldig god dialog med pasienten og beskriver det 
som en veldig fin situasjon (Intervjuperson1). 
 
Jeg jobbet litt med hvordan jeg skulle gjøre informasjonen mest mulig 
tilgjengelig for pasienten. Å ikke overkjøre pasienten ved å sitte og 
bare gi masse informasjon men heller ta det som en dialog. Så stort 
sett så har dette gått lettere etter hvert, etter hvert som jeg har blitt 
mer kjent med informasjonen og etter hvert som det har blitt vanligere 
å gi informasjon. Det å sitte og høre litt på hvilke erfaringer de selv 
har gjort seg. Jeg kjenner meg ikke komfortabel med å sitte å lese opp 
en tekst sånn ut av et hefte, men heller ta det som en dialog 
(Intervjuperson 5). 

 
 
….. Bidrar til ny kunnskap for noen, og oppfriskning av kunnskap for andre 
Intervjupersonene formidler at de har erfaring med at det er store individuelle 
forskjeller blant pasientene i forhold til hvor mye kunnskap de har fra før når det 
gjelder overdosefare, risikosituasjoner og livreddende tiltak. For noen av 
pasientene var informasjonen som ble gitt en repetisjon og et supplement til 
informasjon de allerede hadde mottatt og for andre var det ny informasjon. En av 
intervjupersonene forteller også om konkret erfaring med at pasienter har 
nyttiggjort seg denne informasjonen. 
 

De starter gjerne med å si at jeg kan alt det der fra før. Når vi snakker 
litt om det og jeg gir informasjon som er litt mer detaljert enn det de 
kan fra før er det flere som sier etterpå at det var nyttig 
(Intervjuperson 4). 
 
Jeg tenker at noe informasjon er ukjent. Dette med toleranse for 
eksempel, dette med benzo altså kombinasjonsbruk at det er viktig å 
lære bort de tingene der. Når det gjelder det med HLR så er det noe 
som er relevant for alle, det er noe som alle trenger å vite 
(Intervjuperson 5). 
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Jeg har ved to anledninger hatt pasienter som har gått ut av klinikken 
og kommet inn igjen og hatt inntak av opioider. Så har jeg snakket 
med dem om dette med overdose og risikoen mens de har vært ute og 
de har svart at ja, jeg gjorde jo selvfølgelig sånn som dere hadde sagt 
i forhold til hva som gir minst risiko for overdose. Så jeg har i hvert 
fall hatt to som har vært helt tydelig på at de liksom har gått på skole 
og lært noen om sånn gjør vi det. Og det synes jeg jo er veldig veldig 
bra (Intervjuperson1). 

 
 
….. Kriseplanen, et verktøy og en prosess 
Noen av respondentene fortalte om usikkerhet rundt hvorvidt pasientene aktivt 
brukte kriseplanen i akutte situasjoner. Samtidig ble kriseplanen beskrevet som et 
levende dokument som behandler aktivt bruker i dialog med pasientene gjennom 
behandlingsforløpet. De har erfaring med å tilføye punkter underveis, eksempelvis 
etter samtaler og kartlegging. Planen hentes også frem av noen behandlere og 
pasienter før permisjoner og andre risikosituasjoner. Andre beskrev utarbeidelse 
av kriseplan som en nyttig læringsprosess for pasienten, hvor strategier er tatt i 
bruk i etterkant, selv om kriseplanen ikke fysisk ble hentet frem i en 
akuttsituasjon.  
 

En svarte meg at nei kriseplanen ligger bare i en skuff. Så tok vi den 
frem og så litt på de punktene som hun hadde satt opp så hadde hun jo 
utført de og vært innom alle de punktene som stod på hva hun kunne 
gjøre for å forebygge. Så da tenker jeg at det må jo ha en eller annen 
forebyggende effekt likevel i og med at det er det hun har gjort 
(Intervjuperson 4). 
 
Jeg er egentlig veldig usikker på hvor mye pasientene bruker 
kriseplanen, sånn i situasjonen. Eller om det handler mer om at vi 
jobber med den og at det blir en form for prosess. For ofte når jeg 
spør pasientene om tok du frem kriseplanen så kan de si nei, men 
likevel så har de jo klart å bruke noe av det som står på den. Sånn at 
det at vi gjør det konkret og kanskje ser flere ganger på det sammen 
og snakker om det i timer gjør at de kanskje kan bruke det. Men når 
jeg spør om de tar frem kriseplanen, spesielt i disse forebyggende 
kriseplanene så kan de ofte si nei (Intervjuperson 5). 

 
 
…..Praktisk opplæring i HLR for pasientene 
Ingen av intervjupersonene har deltatt på praktisk opplæring i HLR for pasientene 
men flere fortalte om tilbakemeldinger de har fått fra sine pasienter.  
 

Hjerte-lungeredningen er det stor iver for. Det tenker jeg og er en 
positiv ting fordi det å være med på sånne ting gir pasienten økt 
mestring. Noen forteller om det de har gjort før, gjort i det virkelige 
liv (Intervjuperson1). 
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Hjerte- lungeredning tror jeg var udelt positivt. Ja, jeg tror det var 
veldig bra og noen pasienter sa det var bevisstgjørende å også få trent 
på det (Intervjuperson 3). 
 

…..Time i hånden, viktig av flere årsaker 
Time i hånden omtales som et tiltak som er nyttig for pasientene både fordi det 
generelt bidrar til en bevisstgjøring rundt den risikoen uavhengige avrusinger 
utgjør og fordi pasienten skal sikres videre kontakt med hjelpeapparatet uansett 
hvilken måte de avslutter behandlingen på. Tiltaket innebærer at personalet må ta 
ansvar for å sette opp avtale med pasienten og at det ikke er pasienten selv som 
skal ta dette initiativet etter en noen ganger vanskelig avslutningssituasjon.  En av 
intervjupersonene uttaler dette slik: 
 

Vi har jo sett med større og større skepsis på innleggelser til 
opioidavrusning uten videre behandlingsplan. Det er kanskje mer 
livsfarlig enn noe annet. Vi var begynt å tenke mye på dette på 
forhånd og det er veldig greit at dette fokuseres på. Det synes jeg 
denne timen i hånden kan være med å løfte. Når du kommer inn her så 
skal du ha noe å gå til etterpå enten det nå er time i hånden dersom du 
gikk for tidlig, eller til planlagt tid eller at det er en del en total plan. 
Jeg synes det er utrolig mye lettere med denne bevisstgjøringen 
(Intervjuperson 1). 

 
…..Overdosekort, lett og tilgjengelig, men brukes det? 
Det fleste omtalte overdosekortet som nyttig for pasientene og som et tiltak som 
var lett å gjennomføre. Intervjupersonene omtaler kortet som praktisk utformet på 
grunn av visittkort størrelsen og informasjonen som nyttig og godt oppsummert. 
Det ble også fokusert på at disse kortene kunne være nyttige for pasientenes 
omgangskrets fordi pasientene ved hjelp av informasjonen på kortene kunne bistå 
andre med kunnskap og videreformidling av nyttige råd. Noen av respondentene 
sa det slik: 
 

Fordelen med overdosekortet er at det er lite, lett tilgjengelig, det er 
lett å ha med seg, man kan ha det i lommeboken. Det er kjapp, kort, 
grei informasjon, lett å ta fram og at de etter hvert husker på det. Jeg 
tenker at det virker jo forebyggende dette med at man vet hva man 
skal gjøre i de ulike situasjonene, hvor man kan ta kontakt og at man 
selv vet hva som er risikosituasjonene og hva man kan gjøre. Det sånn 
jeg tenker at den virker forebyggende (Intervjuperson 5). 
 
Når jeg spør om de har overdosekortet fremdeles kan de ofte vise det. 
Det virker som de har det mer tilgjengelig enn for eksempel 
kriseplanen. De har det gjerne i lommeboken (Intervjuperson 4). 
 

Det kom også frem usikkerhet i forhold til om pasientene faktisk tok vare på, og 
brukte kortene:  
 

Jeg synes kanskje at de overdosekortene bare lå og slang på rommene 
(Intervjuperson 3). 
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6.2.4 Personal- og organisasjonsmessige forhold 
Organisasjonen ble beskrevet som en arbeidsplass hvor det er enkelt å få tak i 
hverandre, hvor sentrale medarbeidere er lett tilgjengelige, og hvor det i 
hverdagen er en praksis på at man kan lære av hverandre. Dette ble av flere 
trukket frem som en styrke på arbeidsplassen. 
 

Hvis det er noe som ikke funker er det kjapt for oss å gå inn på 
kontoret til den andre fremfor å skrive brev i tre eksemplarer om et 
eller annet. I et stort sykehus for eksempel, der er det ikke så lett å 
stikke inn tre dører lenger nede med spørsmålene sine. Så jeg tenker 
det er lett å få fatt i hverandre og det er lett å få oversikt over hvem 
som skal iverksette (Intervjuperson 1).  
 
Noen ganger setter vi av litt ekstra tid for gjennomgang og utveksler 
erfaringer. For vi jobber jo veldig forskjellig. Plutselig kan du ha 
laget en helt anen kriseplan enn jeg og så kan erfaringer deles. Jeg 
tror det er lurt (Intervjuperson 2). 
 

 
…..Bra med utprøving i småskala 
Det ble vist til positive erfaringer med at tiltakene først ble prøvd ut gjennom 
pilotprosjektet slik at en del av personalgruppen hadde både praktisk erfaring og 
kunnskap om tiltakene før selve programperioden. Sitatene nedenfor underbygger 
dette.  
 

Jeg tror at det var veldig lurt at det var noen som hadde prøvd det ut i 
forkant. At noen hadde et eierskap til det. Når vi begynner så trenger 
vi at noen kan det (Intervjuperson 2). 
  
Det var allerede tatt ut noen som var begynt å jobbe med det før oss 
andre sånn at da var ikke jeg så kjent med det på den tiden. Men 
informasjonen nådde meg når de kom inn og underviste om det på et 
teammøte (Intervjuperson 2). 
 
 

…..Ledelsesforankret 
Flere av intervjupersonene omtalte klinikkledelsen som aktivt engasjert i 
pasientsikkerhetsprogrammet. De viste til at dette var viktig både i forhold til 
tilrettelegging og i forhold til prioritering av oppgavene. Det ble vist til at det helt 
fra start hadde fremkommet tydelig at arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet 
var en oppgave som skulle gjennomføres, slik at det ikke var opp til den enkelte 
behandler å vurdere viktigheten opp mot andre pålagt oppgaver.  
 

Jeg synes det er kjempeviktig at det som blir implementert også har en 
forankring i ledelsen, altså spesielt hos klinikksjef. Så det at hun viser 
engasjement og at hun viser at hun prioriterer det og at vi har ledere 
under henne også, altså team-ledere som viser at dette har vi også tro 
på og hjelper med å tilrettelegge for at vi skal få det til. Det har vi i 
stor grad og det tror jeg er helt essensielt (Intervjuperson 4). 
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Vi har en klinikkdirektør som er opptatt virkelig av det kliniske, det er 
jo veldig kjekt at det er sånn (Intervjuperson 1). 
 
Jeg tenker jo at dette var jo en må-oppgave, den ble på en måte 
organisert fra toppen, det var ikke et spørsmål her. (Intervjuperson 2). 

 
 
…..Tidspress 
Flere av intervjupersonene forteller om en travel arbeidsdag, med stadige 
prioriteringer mellom flere viktige oppgaver som skal utføres. Selv om gode 
rutiner er innarbeidet kan disse bli glemt i perioder hvor det er spesielt travelt i en 
avdeling. Noen formidlet at travelhet kunne gå ut over hvordan pasientene fikk 
informasjon og hvordan tilbudet om kriseplan ble formidlet. To av 
intervjupersonene sa det slik: 
 

Det jeg har erfart som en utfordring er det å holde fokus oppe i en 
travel hverdag. Plutselig så oppdager vi at vi for eksempel glemmer 
på morgenmøtet å høre om kriseplanen er ferdig eller påbegynt eller 
ikke (Intervjuperson 1). 
 
Man har så utrolig mye man skal gjøre og at det bare blir en sånn må-
oppgaven som man bare må gjøre og at man kanskje noen ganger 
nesten bare nøyer seg med å spørre: vil du ha informasjon? Og så tar 
man et nei for et nei fordi man har så utrolig mye å gjøre. Jeg tror 
ofte at det handler om at det er så utrolig mye som brenner, det jo ofte 
veldig dårlige pasienter vi får inn som inneliggende (Intervjuperson 
4). 

 
Intervjupersonen foreslo videre at det fokuseres mer på at tiltakene i 
pasientsikkerhetsprogrammet flettes bedre inn i de andre oppgavene som skal 
utføres slik at de for eksempel gjennomføres som en del av kartleggingen. 
 
 
6.2.5 Forbedringsområder 
Det kom gjennom intervjuene frem noen synspunkter på områder som kunne vært 
forbedret. Det ene var behovet for mer undervisning på andre områder enn 
opplæring i selve pasientsikkerhetsprogrammet og det andre var en økt bevissthet 
på at endringer tar tid og at vi derfor ikke bør gjøre flere store endringer i 
organisasjonen samtidig. 
 
…..Ønske om mer undervisning 
For de i personalgruppen som ikke har en medisinfaglig bakgrunn kunne det være 
utfordrende å gi informasjon til pasientene om hvordan de ulike medikamentene 
og stoffene hver for seg eller sammen utgjorde en høy eller lav fare for overdose. 
Det ble formidlet at det opplevdes vanskelig å ikke kunne svare godt på spørsmål 
fra pasientene dersom de ba om mer informasjon enn det som fremkom i 
informasjonsveilederen. Undervisning og mer detaljert kunnskap om de ulike 
medikamentene som brukes i LAR og om ulike rusmidler og medikamenter som 
brukes illegalt ble presentert som ønskelig. 
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Jeg kjenner at jeg skulle visst mer selv. For det er jo for eksempel 
dette med risikoen for en LAR-pasient, kontra en som ikke er i LAR. 
Hvordan virker Subutex og Metadon i forhold til overdose? Jeg har jo 
ikke medisinfaglig bakgrunn så dette med å ikke bare kunne fortelle 
men å svare mer på spørsmål (Intervjuperson 5). 

 
En annen respondent ønsket ytterligere undervisning om utarbeidelse av kriseplan 
med fokus på forenkling.  
 

Jeg sitter av og til med en følelse av at noen behandlere og 
miljøkontakter føler at det er overveldende å få til dette med kriseplan. 
Det er mye og det er vanskelig og de vil ikke. Jeg tenker at vi helt klart 
har et forbedringspotensial. Uten at jeg mener å klage på de som har 
hovedansvar tror at vi kunne profittert på å undervise personalet mer 
(Intervjuperson 1). 

 
Andre viste til viktigheten av at organisasjonen ikke setter i gang for mange 
endringer samtidig og at det tar tid å få arbeidet inn endringer slik at de fungerer i 
hverdagen.  
 

Jeg tenker at det er viktig å ikke implementere alt for mye på en gang. 
Det viktigste er vel å kunne gjøre det til sitt eget, altså gjøre det til en 
del av arbeidet og behandlingen. I begynnelsen kan det kanskje føles 
litt som at det er noe som bare kommer, en ny prosedyre og den skal 
dere følge. Men at det blir en mer naturlig del. Og der ser jeg forskjell 
fra 2013 og frem til i dag da. Det har kanskje blitt litt mer naturlig 
(Intervjuperson 5). 
 

 
6.2 Oppsummering av kvalitative resultater 
De fem respondentene viste til en rekke egne erfaringer med arbeidet med 
tiltakspakken i praksis. De aller fleste beskrev en utvikling hvor de gradvis har 
blitt mer komfortable med denne jobben etter hvert som de hadde fått mer 
erfaring. Gjennomgående viste respondentene et positivt engasjement rundt 
temaet pasientsikkerhet og forebygging av overdose etter utskrivelse fra 
institusjon. I forhold til informasjon og opplæring kom det tydelig frem i de 
kvalitative intervjuene at møter, undervisning, mail og informasjonsmatriell var 
viktige faktorer i implementeringen, men at arbeidsgruppens tilstedeværelse og 
muligheten for drøftinger med kollegaer også var sentrale faktorer i forhold til 
læring. Det kom frem noen ulikheter mellom de fem respondentene når det kom 
til praktisk erfaring med de ulike tiltakene i tiltakspakken. Noen hadde gjennom 
sin rolle som pasientansvarlig hatt ansvar for å følge opp at andre ansatte 
gjennomførte tiltaket, mens andre selv hadde hatt ansvar for gjennomføring. For 
de med oppfølgingsansvar var det enighet om at mangel på fortløpende 
dokumentasjon av gjennomføringen var en utfordring og et forbedringsområde. 
Samtlige respondenter formidlet at tiltaket spesialistvurdering og utdeling av 
overdosekort var uproblematisk å få gjennomført.  
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Det fremkom få utfordringer rundt tiltaket time i hånden, unntaket her var i 
situasjoner hvor pasienten ikke var hjemmehørende i Bergen eller avsluttet brått 
uten å ta kontakt med personalet. Det ble formidlet ulike erfaringer rundt tiltaket 
informasjon om overdosefare. De respondentene som hadde erfaringer fra 
Skuteviken formidlet at hovedutfordringen var pasientenes dårlige forutsetning for 
å motta informasjon på grunn av rus eller abstinensplager. For ansatte ved 
Hjellestad var hovedutfordringen manglende motivasjon hos de pasientene som 
allerede hadde mottatt denne informasjonen tidligere. Felles for flere av 
respondentene var at denne informasjonssamtalen likevel ofte førte til god dialog 
og fruktbare samtaler mellom behandler og pasient. Utarbeidelse av kriseplan var 
det tiltaket som ble omtalt som mest utfordrende å gjennomføre. For flere av 
respondentene var selve begrepet vanskelig og de ønsket å omtale den som 
mestringsplan, eller den nøytrale benevnelsen min-plan. Det kom også frem at 
arbeidet med utarbeidelse av kriseplan opplevdes mer tidkrevende og utfordrende 
enn de andre tiltakene.  
 
I forhold til tiltakenes nytteverdi for pasientene kom det frem synspunkter på at 
pasientsikkerhetsprogrammet var med på å løfte frem faget i TSB, var positivt 
bevisstgjørende for de ansatte, og at det i tillegg ble oppfattet som konkret nyttig 
for den enkelte pasient. Respondentene formidlet at de hadde erfart at 
informasjonen og opplæringen i HLR var ny og nyttig for noen pasienter og en 
repetisjon for andre. Kriseplan ble sett på som et konkret nyttig hjelpemiddel for 
noen, men i hovedsak ble selve utarbeidelsen og læringen som ligger i å jobbe 
med kriseplanen fremholdt som en nyttig prosess for pasienten. Overdosekortets 
nytteverdi for pasientene var det delte oppfatninger rundt. Respondentene har 
både erfaring med at kortet hentes frem igjen av pasienter når de snakker om det, 
mens andre er usikre på om de tok vare på kortene etter at de fikk de utdelt. 
 
I forhold til implementering i egen organisasjon var motstand i pasientgruppen, 
behandlernes behov for å ha et eierforhold til arbeidet, tidspress og mange viktige 
oppgaver det som ble trukket frem av hindringer. Om temaet kom 
forbedringsområder det frem at noen av respondentene hadde et ønske om mer 
omfattende undervisning. Tema de ønsket videre kunnskap om var utarbeidelse av 
kriseplan og da gjerne en forenkling av arbeidet, samt mer detaljert kunnskap om 
legemidler og rusmidler og ulikheten i forhold til overdosefaren med disse. Av 
positive forhold i organisasjonen ble det pekt på verdien av småskalatesting i 
forkant av implementering, god informasjon og opplæring, tett samarbeid 
kollegaer imellom, og tydelig ledelsesforankring. 
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7            Diskusjon 
 
7.1 Innledning 
Vi har valgt å bruke Ottawamodellen som ramme for å diskutere det empiriske 
materialet fra våre to studier.  Det empiriske materialet diskuteres opp mot 
implementeringsteori og tidligere forskning. Vi anvender ulike deler av OMRU 
koblet til våre to studier. Resultatdelen av OMRU viser vanligvis til mer 
langsiktige resultater, og dermed effekt av gjennomførte tiltak ved 
implementering. De resultater som fremkommer i våre to studier er imidlertid mer 
kortsiktige og kan dermed ikke si noe om sluttresultater eller effekten av 
gjennomførte tiltak. Spesielt ikke på pasientnivå.  Vi har derfor valgt å diskutere 
adopsjon dvs igangsetting og vedlikehold av implementering av tiltakene, og de 
kortsiktige resultatene samlet under en overskrift, se punkt.7.6 
 
Utover det vi undersøkte i studiene fremkom det endel tilfeldige funn. Disse blir 
også diskutert selv om de ikke er en del av det empiriske materialet. I slike 
tilfeller presiserer vi underveis i diskusjonen at de er tilfeldige funn og ikke en del 
av det empiriske materialet.   
 
7.2 Pasientsikkerhetsprogrammets attributter 
Med attributter menes innovasjonens karakteristikker for eksempel relatert til 
kompleksitet, kompabilitet, brukervennlighet, relative fordeler m.m (Logan & 
Graham 2010). I følge (Burgers et al. 2003;Graham et al. 2004) er evidensbaserte 
innovasjoner enklere å implementere enn de som ikke kan vise til evidens. Dette 
kan ha sammenheng med hvordan innovasjonen blir mottatt i organisasjonen og 
blant aktørene som skal gjennomføre innovasjonen. Jo høyere evidens jo mer 
tiltro kan aktørene ha til det som skal implementeres. Jo mindre evidens jo mer 
ambivalens og både passiv og aktiv motstand kan forekomme.  
Pasientsikkerhetsprogrammet har ikke vært gjenstand for validering, hverken 
tiltakspakken i sin helhet eller de ulike tiltakene. Pasientsikkerhetsprogrammet er 
imidlertid et nasjonalt program som ble lansert som en satsning alle 
rusinstitusjoner skulle gjennomføre for å forebygge overdose etter utskrivelse fra 
institusjon. Rusinstitusjoner kunne dermed ikke selv velge hvorvidt de ønsket å ta 
del i programmet eller ikke.  Det kan i seg selv gjøre implementering utfordrende. 
Å inkludere de som skal praktisere retningslinjene har positiv effekt på 
implementering (Grol & Wensing 2004; Puech et al. 1998). Andre studier viser at 
det ikke alltid er tilfelle (Silagy et al. 2002;Wallin et al. 2000). Tiltakene ble 
utviklet av en arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra ulike rusinstitusjoner i 
Norge i tillegg til flere brukerorganisasjoner. Således har et utvalg av de som 
skulle anvende pasientsikkerhetsprogrammet vært involvert i utviklingen av det. 
Når det gjelder Stiftelsen Bergensklinikkene var to representanter med i 
arbeidsgruppen. Øvrige ledere ble holdt løpende orientert om arbeidet i gruppen 
og var således orientert underveis om at det ville bli iverksatt 
pasientsikkerhetsprogram for å forebygge overdose etter utskrivelse.  
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Andre innsatsområder innen pasientsikkerhet som for eksempel sikker kirurgi kan 
umiddelbart måle effekt av iverksetting av tiltakspakken/sjekklisten. Når det 
gjelder innsatsområdet forebygging av overdose etter utskrivelse kan effekten 
ikke måles med selve pasientsikkerhetsprogrammet. Det ville krevd ytterligere 
studier og resultatoppfølging etter utskrivelse i forhold til pasienter som har 
deltatt. 
 
Ikke- kontroversielle innovasjoner er enklere å implementere enn kontroversielle 
(Burgers et al. 2003; Graham 2004). Tiltakspakken er satt sammen av ulike tiltak 
som i seg selv ikke er kontroversielle innenfor tverrfaglig spesialiserte tjenester og 
Stiftelsen Bergensklinikkene. Andre skadereduserende tiltak som å dele ut 
røyefolie for å få pasienter til å røyke heroin i stedet for å injisere ville 
sannsynligvis vært mer kontroversielt i en behandlingsinstitusjon, og dermed møtt 
mer motstand. Et slikt tiltak kunne det vært store utfordringer knyttet til å 
implementere.  
 
Det er gjennomført en rekke studier som gjelder bruk av sjekklister for å redusere 
pasientskader innen ulike fagområder. De fleste er imidlertid gjennomført innen 
somatikken. En metastudie som tok for seg komplikasjoner, infeksjoner og 
dødelighet konkluderer med at implementering av sjekklisten med høy 
sannsynlighet hadde ført til reduksjon av komplikasjoner og dødelighet under og 
etter kirurgiske inngrep (Bergs et al. 2014). Sjekklistene som benyttes for 
eksempel innen kirurgi er mer detaljert enn innenfor innsatsområde forebygging 
av selvmord og forebygging av overdose. De ligner mer på prosedyrer for hva 
som skal gjøres av forberedelse før operasjon, under operasjon og etter at 
operasjon er utført.  Studier som tar for seg bruk av sjekklister innen somatikken 
kan dermed ikke direkte sammenlignes med det vi undersøker i vår studie, og 
sjekklisten som anvendes i innsatsområde forebygging av overdose.   
 
 
7.2.1 Tiltakenes kompleksitetet 
Med begrepet kompleksitet menes hvorvidt en innovasjon er lett å lære og lett og 
anvende (Logan & Graham 2010). Det empiriske materialet fra den kvalitative 
undersøkelsen gir et bilde på hvordan respondentene opplevde kompleksiteten av 
tiltakene. Den kvantitative undersøkelsen gir mer indirekte informasjon om 
kompleksitet. Med unntak av spesialistvurdering fant vi i den kvantitative 
undersøkelsen at jo høyere kompleksitet tiltaket hadde, jo lavere var graden av 
anvendelse. Gjennom kvalitative intervju kom det frem at spesialistvurdering var 
enkelt å implementere fordi det var noe som ble gjort forut for innføring av 
pasientsikkerhetsprogrammet. Det minst kompliserte tiltaket var utlevering av 
overdosekort.  Det var imidlertid varierte erfaringer i forhold til hvorvidt 
respondentene opplevde at pasientene brukte overdosekortet.   
 
Kriseplan ble av respondentene formidlet som det mest komplekse tiltaket.  De 
kvantitative data viste at kriseplan hadde den laveste dokumentert anvendelse av 
alle tiltakene.  Det var også signifikante kjønnsforskjeller i tillegg til forskjeller 
mellom klinikkene. Dette diskuteres nærmere under overskriften adopsjon og 
resultat.  
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Å gi informasjon om overdosefare var også et mindre kompleks tiltak, fordi det 
var utarbeidet informasjonsmateriell som tydeliggjorde hva som skulle formidles. 
Det som var mer utfordrende var å tilpasse informasjonen til den enkelte pasient 
med hensyn til tidspunkt for når vedkommende var mottakelig for informasjon. 
Det var særlig viktig for pasienter som var innlagt til avrusing. Vi diskuterer dette 
nærmere i resultatdelen. Vi har ikke empiri for hvordan tiltakenes kompabilitet ble 
opplevd av intervjupersonene. Det ble heller ikke undersøkt, og vi fant ingen 
tilfeldige funn i de kvalitative intervjuene. Vi utelater dermed dette fra 
diskusjonen.  
 
.   
7.3 Aktører 
Organisasjoner, fagpersoner, eller pasienter som vil bruke en innovasjon betegnes 
i følge Ottawamodellen som potensielle aktører (Logan & Graham 2010). I 
studiens sammenheng er det Stiftelsen Bergensklinikkene som er aktøren. Studier 
om implementering av ny lovgivning, nye reformer og annen offentlig politikk 
viser til store variasjoner i implementeringsresultat. Selv blant ansatte i samme 
organisasjon (Winter & Nielsen, 2008). Hvilke tanker organisasjonen som skal 
implementere en innovasjon, i vårt tilfelle pasientsikkerhetsprogrammet har om 
den, har betydning for i hvilken grad den blir implementert (Rogers 2003).  En 
organisasjons villighet til å gjennomføre implementering har også betydning for 
om man lykkes med implementeringen (Brilli et al. 2013).  Under overskriften 2.6 
beskrev vi implementeringsprosessen for pasientsikkerhetsprogrammet. Det vil si 
hva som var utgangspunktet for at pasientsikkhetsprogrammet skulle 
implementeres og hvilke strategier og intervensjoner som ble anvendt.  
Utgangspunktet for implementering av pasientsikkerhetsprogrammet var styrt fra 
nasjonalt hold. Samtidig var Stiftelsen Bergensklinikkene på ulike måter med i 
forarbeidet før tiltakspakken var utviklet. Toppledelsen var involvert på nasjonalt 
nivå og pasientsikkerhetsprogrammet var derfor kjent på ledelsesnivå i 
organisasjonen lenge før implementering ble aktualisert i Stiftelsen 
Bergensklinikkene. Mange år forut for implementering av 
pasientsikkerhetsprogrammet har ansatte og ledelsen i Stiftelsen 
Bergensklinikkene vært bevisst faren for overdose etter utskrivelse og viktigheten 
av gode tiltak og prosedyrer i forebyggende hensikt. Interne sjekklister og 
prosedyrer i forbindelse med innleggelse, permisjoner og utskrivelse har vært 
fulgt lenge. Arbeidet var imidlertid ikke systematisert, og vi har heller ikke målt i 
hvilken grad prosedyrene ble fulgt forut for pasientsikkerhetsprogrammet.  I våre 
to studier har vi ikke direkte undersøkt hvilke kunnskaper, ferdigheter, holdninger 
og bekymringer ansatte hadde om pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke før 
implementeringen startet. I den kvalitative studien fikk vi imidlertid en del 
tilfeldige funn i forhold til dette. Respondentene ga spesielt uttrykk for at tidspress 
og stor arbeidsmengde var en bekymring både i starten og etter iverksetting av 
pasientsikkerhetsprogrammet.  
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7.4 Kulturelle og strukturelle faktorer 
Både strukturelle og kulturelle faktorer kan påvirke implementering. Den 
strukturelle siden ved en organisasjon omhandler gjeldende regler og prosedyrer 
inkludert fysisk struktur, lover rammer, arbeidsoppgaver og eksisterende praksis. 
(Logan & Graham 2010). Organisasjonskartet i Stiftelsen Bergensklinikkene er 
tradisjonelt med klinikkdirektør, klinikksjefer og mellomledere på team og 
avdelingsnivå. Respondentene i den kvalitative studien beskrev Stiftelsen 
Bergensklinikkene som en arbeidsplass hvor de opplevde lite byråkrati, hvor 
kollegaer var lett tilgjengelig, og hvor kulturen var preget av at man lærte av 
hverandre.  Kulturelle faktorer omhandler moralske antagelser, vurdering og valg 
som sjelden uttrykkes tydelig. Kulturen er mer underforstått reglement, det som 
sitter i veggene i organisasjonen (Svedberg 2012; Hasenfeld 2012).  
Studier viser at ledelsesforankring er en viktig faktor ved implementering (Gifford 
et al. 2006). I den kvalitative studien omtalte respondentene klinikkledelsen som 
aktivt engasjert i pasientsikkerhetsprogrammet.  Stiftelsen Bergensklinikkene er 
en organisasjon hvor de ansatte har stor arbeidsmengde. Tidspress og utfordringer 
knyttet til å prioritere mellom mange må-oppgavene kan være en del av hverdagen 
for de ansatte. Det kom også frem i den kvalitative studien hvor respondentene 
fortalte om en travel arbeidsdag, med stadige prioriteringer mellom flere viktige 
oppgaver som skulle utføres. Respondentene formidlet samtidig at de tidlig forsto 
at pasientsikkerhetsprogrammet hadde høy prioritet, og at det ikke var en oppgave 
som den enkelte behandler selv kunne vurdere viktigheten av opp mot andre 
pålagte oppgaver.   
 
 
7.5 Implementeringsintervensjoner 
Begrepet implementeringsintervensjoner innbefatter alle handlinger, både passive 
og aktive som iverksettes for å øke bevisstheten om, gi informasjon og opplæring 
om, og fasilitere adopsjon av en innovasjon (Logan & Graham 2010). Basert på 
en grundig kartlegging vil implmenteringsintervensjoner vanligvis skreddersys ut 
fra innovasjonen, dens attributter og konteksten innovasjonen skal implementeres 
i (Logan & Graham 2010).  
 
Vi har ikke direkte undersøkt hvilke implementeringsintervensjoner som 
respondentene i den kvalitative undersøkelsen opplevde fungerte eller ikke 
fungerte. Det kom imidlertid frem en del tilfeldige funn som omhandler 
implementeringsintervensjoner og strategier i de kvalitative intervjuene. For å få 
til suksessfull implementering er det viktig med pådrivere som kan beskrive best 
praksis til kollegaene (Stöver & Michels 2010). Respondentene i den kvalitative 
studien fremhevet viktigheten av at implementeringen var forankret i 
toppledelsen, og at implementeringen foregikk i småskala. Det vil si at de først ble 
utprøvd i et team og på en klinikk.  På den måten hadde en del av de ansatte 
praktisk erfaring og kunnskap om tiltakene og kunne fungere som pådrivere og 
veiledere. I TSB sammenheng er Stiftelsen Bergensklinikkene en forholdsvis stor 
organisasjon med vel 330 ansatte. Den kan regnes som en av de største 
rusbehandlingsinstitusjoner i Norge. Antall ansatte er en sentral faktor ved 
implementering. Jo flere som skal ta i bruk innovasjonen jo vanskeligere kan det 
være å implementere den (Logan & Graham 2010).   
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Respondentene ble spurt om å fortelle om hvordan og av hvem de fikk 
informasjon om pasientsikkerhetsprogrammet første gang. I tillegg til hvordan de 
videre lærte om programmet. Det kom frem at de fleste av respondentene fikk 
informasjon om pasientsikkerhetsprogrammet via sin nærmeste leder. Den 
ytterligere opplæringen foregikk gjennom interne møter. Både i store fellesmøter 
og mindre møter i team og avdeling. I tillegg fikk de informasjon og dokumenter 
tilsendt på mail. Av den kvalitative studien kom det også frem et behov for mer 
undervisning på områder relatert til pasientsikkerhetsprogrammet. Blant annet 
mer kunnskap hos ikke-medisinsk personell om substitusjonsbehandling. En av 
respondentene trakk også frem viktigheten av at implementering av flere 
innovasjoner ikke bør foregå samtidig, og at organisasjonen har fokus på at 
endring og implementering kan ta tid. Implementering av 
pasientsikkerhetsprogrammet i Stiftelsen Bergensklinikkene har vært top – down 
styrt. Ikke bare fra toppledelsen i organisasjonen, men også fordi det var og er en 
nasjonalt styrt føring.  Down – top teoretiker mener at praksis skapes på lokalt 
nivå, og forutsetter lokal fleksibilitet og autonomi (Matland 1995). I den 
kvalitative studien kom det frem behov for større fleksibilitet i startfasen for å 
oppnå nødvendig eierforhold til tiltakene som skulle gjennomføres.  
 
 
7.6 Adopsjon og resultater 
Begrepet adopsjon brukes om handlinger som iverksettes av potensielle aktører 
når innovasjonen prøves ut og videre anvendes (Logan & Graham 2010).  
 
7.6.1 Spesialistvurdering 
Burgers et al.(2003) og Graham et. al. (2004) fant at det er lettere å implementere 
tiltak med lav kompleksitet. Spesialistvurdering er et komplekst tiltak 
sammenlignet med de øvrige tiltakene i tiltakspakken.  I tillegg til en grundig 
medisinsk vurdering av pasientens psykiske og fysisk almenntilstand inngår det i 
spesialistvurderingen å ta stilling til om pasienten har fått behandling på rett nivå. 
Videre skal medikamentell behandling vurderes og eventuelt igangsettes. Til tross 
for at spesialistvurdering er et komplekst tiltak ble det vurdert av respondentene i 
den kvalitative undersøkelsen som et enkelt tiltak å gjennomføre. I den 
kvantitative studien var det for få forventede observasjoner i noen av cellene til å 
gjennomføre statistisk analyse i forhold til spesialistvurdering.   
Spesialistvurdering er anvendt i nesten 100 % av tilfellene, noe som forklarer de 
få observasjonene på svaralternativ nei. Det kan være flere årsaker til at 
spesialistvurdering både beskrives av respondentene som et enkelt tiltak å 
gjennomføre og kan vise til en dokumentert anvendelsegrad på nesten 100 %.  En 
av årsakene kan handle om at det forut for pasientprogrammet var etablert rutiner 
på å gjennomføre spesialistvurderinger i vår organisasjon. I tillegg er det et tiltak 
som gjennomføres på alle pasienter som kommer til innleggelse, ikke bare 
personer som er inkludert i pasientsikkerhetsprogrammet. 
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7.6.2 Kriseplan 
I den kvantitative undersøkelsen fant vi større dokumentert anvendelse av 
kriseplan ved Hjellestadklinikken enn ved Skutevikenklinikken.   Det kan ha ulike 
forklaringer relatert til både forskjeller i behandlingsfokus, behandlingslengde, og 
ulikheter i pasientgruppen. Pasientene er lengre innlagt ved Hjellestadklinikken 
enn ved Skutviken, henholdsvis i gjennomsnitt tre måneder ved 
Hjellestadklinikken mot gjennomsnittlig i en uke ved Skutevikenklinikken.  
Behandlingsfokus er også ulikt i de respektive klinikkene.  Skutevikenklinikken er 
en avrusningsklinikk hvor behandlingsfokus er avrusing og abstinensbehandling.  
I løpet av uken de er innlagt kan de være rusmiddelpåvirket når de kommer til 
innleggelse. Deretter abstinent. Samtidig kan de i en avrusingsfase oppleve 
somatiske og psykiske plager i større grad enn senere i behandlingsforløpet. Og 
dermed mindre tilgjengelig for arbeid med kriseplan.  
 
Det er også flere pasienter som har vurdert at det ikke er aktuelt med kriseplan ved 
Skutevikenklinikken. Ikke aktuelt kan bety at de allerede har en kriseplan som 
fungerer og at det ikke er behov for justeringer. Det kan også bety at pasienten har 
fått informasjon og anbefaling om kriseplan men selv har vurdert at de ikke har 
behov for, eller ønsker dette.  Det kan igjen ha sammenheng med at pasienter ved 
Skuteviken er i en sårbar fase hvor behandlingfokus er avrusning og 
abstinensbehandling.   
 
Hvordan tilbud om kriseplan presenteres overfor pasientene kan også ha 
betydning for dokumentert anvendelse.  I den kvalitative undersøkelsen fant vi at 
respondentene opplevde utfordringer knyttet til kriseplan på flere områder. En av 
utfordringene var å introdusere tilbud om kriseplan overfor målgruppen.   
 
Dette til tross for at kriseplan var og er et kjent verktøy i Stiftelsen 
Bergensklinikkene forut implementering av pasientsikkerhetsprogrammet. Det 
brukes som verktøy for å forebygge og mestre flere typer krise relatert til mestring 
av eksempelvis rusmiddelbruk, angst, aggresjonsproblematikk og spesielt i 
forhold til personlighetsforstyrrelser.  I pasientsikkerhetsprogrammet blir 
kriseplan introdusert for pasienten tidlig i behandlingsforløpet. Dette for å sikre at 
pasienten med lav rusmestring har denne på plass før en evt. kritisk situasjon.  Når 
kriseplan benyttes i andre sammenhenger enn overdoseforebygging utarbeides 
planen gjerne senere i behandlingsforløpet og ut fra pasientenes individuelle 
behov.  Det kom frem i de kvalitative intervjuene at noen av respondentene 
opplevde det vanskelig å introdusere kriseplan tidlig i behandlingsforløpet.  De 
mente at det å introdusere kriseplan tidlig i forløpet kunne oppleves som 
stigmatiserende for pasientene. Som om de da signaliserte overfor pasienten at de 
forventet at en kritisk situasjon ville oppstå.  Det kom også frem av de kvalitative 
intervjuene en bekymring hos noen av respondentene rundt hvordan tilbudet om 
kriseplan presenteres for pasienten i perioder hvor det er spesielt travelt, og hvor 
de ansatte opplever tidspress.  Hvis tilbudet blir lagt frem på en lite tilpasset og 
attraktiv måte er sannsynligheten større for at pasienten ikke har fått tilstrekkelig 
informasjon til å ta gjennomtenkte valg. Og dermed takker nei til tilbud om 
kriseplan.  
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Det kom også frem at noen av respondentene synes det var vanskelig å bruke 
begrepet kriseplan. De ønsket i stedet å omskrive begrepet og kalle det noen 
annet. Eksempelvis en mestringsplan, eller bare en plan. Respondentene 
begrunnet dette med at de opplevde det som et stigmatiserende begrep og ønsket 
ikke å signalisere overfor pasienten at de forventet at en krise ville oppstå.  
Krisebegrepet mente de var negativt ladet, mens mestring var positivt ladet. Det 
var imidlertid ingen av respondentene som viste til at pasienter hadde samme 
negative forståelse av begrepet kriseplan.  
 
Det empiriske materialet fra den kvalitative studien gir også informasjon om 
hvordan respondentene har valgt å løse utfordringer knyttet til gjennomføring av 
tiltaket kriseplan. Det å arbeide med, og bruke kriseplanen som et levende 
dokument ble presentert som en strategi. En videre strategi var å starte tidlig med 
noen få punkter som for eksempel kontaktpersoner og telefonnumre før man i det 
videre arbeidet føyet til nye momenter og punkter som for eksempel risikofaktorer 
og mestringsstrategier etter hvert som det ble tematisert i behandlings- eller 
utredningssamtalene.  
 
I den kvantitative studien fant vi signifikante kjønnsforskjeller når det gjelder 
dokumentert anvendelse av kriseplan. Kriseplan er i større grad anvendt overfor 
kvinner, mens menn har i større grad vurdert at kriseplan ikke er aktuelt for dem. 
Det er også flere menn som har takket nei til kriseplan.  Det kan være flere årsaker 
til at disse forskjellene. En faktor kan være personalets holdning til kvinner kontra 
menn når det gjelder behov for omsorg og ivaretakelse. En annen årsak kan være 
selve begrepet krise som kvinner kanskje er mer fortrolig med enn menn. I 
Stiftelsen Bergensklinikkene har vi kjønnspesifikk behandling, hvor kvinner og 
menn har hver sin avdelingstilhørighet og med adskilt behandlingstilbud.  
Erfaring fra kvinneavdelingen er at kvinnene kommuniserer med hverandre om 
egen problematikk også utenfor det organiserte behandlingsprogrammet.  Mens 
menn kanskje forholder seg til hverandre mer gjennom aktivitet og samtaler om 
hverdagslige hendelser, som tv programmer og nyheter.  
 
Det er ikke signifikante forskjeller mellom de to aldersgruppene, personer 18-30 
og personer 31 år og over når det tiltaket kriseplan. Det er imidlertid signifikante 
forskjeller når det gjelder kategorien nei. Det er flere yngre enn eldre som ikke har 
fått tilbud om kriseplan.  Vi har ikke samlet data for hvilken avdelingstilhørighet 
pasientene har. Dermed vet vi ikke hvilken type behandling den yngste 
aldersgruppen har hatt. Noen av dem kan ha vært innlagt i avdeling for unge 25 år 
under, mens andre kan ha vært innlagt til avrusning eller ved mannsavdelingen.  
Disse tre avdelingene har ulikt behandlingsfokus og behandlingslengde, noe som 
kan ha fått betydning for tilbud om kriseplan. Dette til tross for at prosedyren for 
begge klinikkene er tilpasset lengden på behandlingsoppholdet for å fange opp 
alle i målgruppen i god tid før utskrivelse. En faktor som kan ha relevans for det 
faktum at yngre i mindre grad enn den eldste aldersgruppen har fått tilbud om 
kriseplan kan handle om at det har vært utskifting av flere sentrale medarbeidere i 
avdeling for unge i løpet av datainnsamlingsperioden.  
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7.6.3 Informasjon om overdosefare og opplæring i HLR 
I den kvantitative studien fant vi dokumentert anvendelse på over 90 % både når 
det gjelder informasjon og opplæring i HRL. I forhold til informasjon om 
overdosefare var det var likheter i grad av anvendelse mellom Hjellestadklinikken 
og Skutevikenklinikken.  I kategorien nei var det for få forvente observasjoner i 
cellen til at det kunne gjennomføres statistisk analyse. Det kan forklares med den 
høye dokumenterte anvendelseprosenten.  I den kvalitative studien kom det frem 
at informasjon om overdosefare ble opplevd som et enkelt tiltak å gjennomføre. 
Dette blant annet fordi det var utarbeidet eget informasjonsmateriale til 
pasientsikkerhetsprogrammet som ble fulgt når informasjon om overdosefare ble 
formidlet til pasienten.   
 
Respondentene i den kvalitative studien formidlet også noen utfordringer i forhold 
til det å gi informasjon om overdosefare. Særlig å tilpasse informasjonen til 
pasienten med hensyn til tidspunkt for når vedkommende var mottakelig for 
informasjon. Det var særlig utfordrende overfor pasienter som var innlagt til 
avrusing på grunn av korte innleggelser hvor pasienten enten var preget av 
rusmiddelpåvirkning eller abstinens.  
 
I den kvantitative studien fant vi likheter når det gjelder hvorvidt de to 
aldersgruppene har fått tilbud om informasjon om overdosefare. I forhold til 
dokumentert anvendelse, at informasjon om overdosefare er gjennomført, var det 
imidlertid signifikante forskjeller. Det var flere i den eldste gruppen som hadde 
fått informasjon enn i den yngre gruppen. Det var også signifikante forskjeller 
mellom gruppene når det gjaldt informasjon om overdosefare og kategorien ikke- 
aktuelt. Flere yngre vurderte tilbudet om å få informasjon om overdosefare som 
ikke-aktuelt. I Stiftelsen Bergensklinikkene har personer i målgruppen fått 
praktisk HLR kurs i tillegg til informasjon om HLR. Den praktiske opplæringen 
har blitt gitt til menn og kvinner hver for seg. Vi har imidlertid ikke gitt egen 
opplæring til de yngre pasientene.  Unge menn som er innlagt i avdeling for unge 
har eget behandlingsprogram og får vanligvis all behandling og undervisning i en 
egen og liten gruppe. På den praktiske opplæringen i HLR har vi sett at det møter 
få unge menn. En årsak til dette kan være at vi ikke har gitt dem eget tilbud om 
praktisk HLR. Når det gjaldt kriseplan fant vi også forskjeller mellom 
aldersgruppen hvor kriseplan var anvendt i mindre grad overfor den yngste 
aldersgruppen. I likhet med kriseplan kan det faktum at yngre i mindre grad har 
gjennomført informasjon om overdosefare og HLR også handle om at avdelingen 
har vært gjennom utskifting av sentrale medarbeidere.   Den eldste gruppen kan 
også ha mer erfaring med overdoseproblematikk fra miljøet og egenopplevelser 
som gjør at de er mer bevisst fareaspektet og i større grad ønsker informasjon og 
opplæring.  
 
Forskning viser at informasjon om overdosefare kan øke evnen til å identifisere 
opioidoverdoser (Jones et al. 2014). Det å gi informasjon og opplæring til 
potensielle vitner i forhold til hvordan de skal respondere i en overdosesituasjon 
er også effektivt (Walley et al. 2013).  I en studie fant man at personer som 
mottok informasjon om overdose gjenkjente flere scenarioer om overdosefare enn 
de som ikke hatt fått noen opplæring. De fant også at gjenkjennelse av 
overdosefare blant opioidbrukere ikke var signifikant forskjellig fra fagpersoners 
kunnskap (Green et al.2006).  
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Det finnes ulike instrumenter som kan måle effekt av informasjon om opplæring i 
forhold til overdosefare. Et av dem er BORRA (Brief Overdose Recognition and 
Response Assement) som er brukt i en del studier (Green et al. 2006). Et annet er 
OOKS (opioid overdose knowledge scale) som er utviklet ved Kings College i 
England (www.kcl.ac.uk).  
 
I pasientsikkerhetsprogrammet er det imidlertid ikke målt hvorvidt gitt 
informasjon har ført til kompetanseheving hos personer i målgruppen.  I den 
kvalitative studien kom det frem erfaring på at pasienter etter å ha fått informasjon 
og opplæring hadde fulgt rådene om hva som gir minst risiko for overdose i 
forbindelse med bruk av opioider. Respondentene i den kvalitative studien 
formidlet også at de erfarte at informasjonen de ga om overdosefare var ny 
kunnskap for noen pasienter, mens det for andre var mer oppfrisking av kunnskap.  
 
 
Respondentene erfarte noen ganger at pasienter formidlet at de hadde nok 
kunnskap om overdosefare og fortalte at det ikke var nødvendig med informasjon 
om overdosefare. Noen av respondentene valgte i slike situasjoner å spørre 
pasienten hva de visste om overdosefare slik at de likevel gjennomførte en 
samtale omkring temaet. I slike situasjoner tilbakemeldte noen av pasientene at 
informasjonen de ble gitt var nyttig og at de hadde i forkant noe mangelfull 
kunnskap.  
 
7.6.4 Sikre kritiske elementer, overdosekort, time i hånden og påminning 
kriseplan 
Når det gjelder overdosekort formidlet respondentene i den kvalitative studien at 
de opplevde det som et enkelt tiltak å gjennomføre.  Det tok kort tid og 
overdosekortene var lett tilgjengelig.  I den kvantitative studien fant vi ingen 
forskjeller i dokumentert anvendelse av tiltaket overdosekort når det gjelder 
kjønn, alder og mellom klinikkene. Dokumentert anvendelse var på over 93 %. 
Det var for få forventede observasjoner i cellen nei å gjennomføre statistisk 
analyse i forhold til klinikk og kjønn. Noen som fremkommer av den høye 
anvendelsesprosenten. I den kvalitative studien kom det frem at respondentene 
hadde en opplevelse av at pasienten i stor grad hadde overdosekortene lett 
tilgjengelig for eksempel i lommeboken, vesken eller lommen. Respondentene 
vurderte overdosekortene som praktiske, lett anvendelige og med god 
informasjon.  Både for pasienten selv og for vedkommendes omgangskrets.  
 
I forhold til time i hånden fant vi en total anvendelsesprosent på 82 %. Det er 
likheter i dokumentert anvendelse mellom de to klinikkene.  I kategorien nei og 
ikke aktuelt er det imidlertid signifikante forskjeller. Det er flere pasienter ved 
Hjellestadklinikken som ikke får gjennomført dette tiltaket enn ved 
Skutevikenklinikken. En av årsakene kan være at pasienter ved 
Hjellestadklinikken har permisjoner fra behandling. Når noen av dem blir 
fraværende etter permisjon og avsluttes etter en periode dersom personalet ikke 
får kontakt med dem, har de ikke fått oppfølgingstime eller tilbud om dette. 
Behandler tar alltid kontakt med innsøkende instans slik at pasienten får videre 
oppfølging der fra. Ved Skutevikenklinikken er det flere i kategorien ikke- aktuelt 
når det gjelder time i hånden.  



  

Side 68 av 93 

 

I pilotperioden dvs. før vår datainnsamlingsperiode var det svært høyt antall 
sjekklister merket med ikke – aktuell ved Skutevikenklinikken. Dette ble 
tematisert med klinikken og vi fant at mange ansatte krysset av for ikke aktuelt 
dersom pasienten hadde videre behandlingsløp ved andre institusjoner.  Tallene 
viser at det muligens er noen ansatte som fortsatt har misforstått hva kriteriene for 
avkryssing av ikke- aktuelt for gjennomføring av tiltaket er. Hovedforklaring er 
antageligvis at flere pasienter ved Skuteviken takker nei til tilbud om time i 
hånden. I en avrusningsfase er mange sårbar og drop – out frekvensen kan være 
høy.  
 
Det er signifikante kjønnsforskjeller når gjelder tiltaket time i hånden. Flere 
kvinner enn menn får dette tiltaket gjennomført. En mulig forklaring er at menn i 
større enn grad enn kvinner uteblir etter permisjoner, forlater klinikken uten å 
orientere personalet. Eller at menn i større grad takker nei til tilbudet om time i 
hånden. Det er ikke signifikante forskjeller mellom kvinner og menn i hvorvidt de 
får tilbud om time i hånden.  Derimot er det en signifikant forskjell mellom menn 
og kvinner i hvorvidt de vurderer det som aktuelt med time i hånden. Det er flere 
menn som har vurdert tiltaket som ikke aktuelt for dem. En forklaring kan henge 
sammen med forskjellene vi også fant mellom klinikkene hvor det kan synes som 
om det fremdeles kan være noen ansatte som har misforstått når de skal krysse av 
for ikke- aktuelt. En annen årsak kan være at menn i større grad enn kvinner ikke 
ønsker oppfølgingstime. Hvordan kvinner og menn blir møtt i en 
utskrivelsessituasjon og hvor bekymret personalet er for kvinner kontra menn kan 
også ha hatt betydning for kjønnsforskjellene.  
 
Påminning kriseplan 
I forhold til påminning om kriseplan er det tiltaket i større grad anvendt ved 
Hjellestadklinikken enn ved Skutevikenklinikken.  De kan forklares med at 
kriseplan i større grad er anvendt ved Hjellestadklinikken.  Det er også 
signifikante kjønnsforskjeller i forhold til påminning om kriseplan. Kvinner har i 
større grad fått denne påminningen enn menn ved avslutning ved oppholdet. 
Hovedforklaringen her er at de henger sammen med de signifikante 
kjønnsforskjellene vi fant når det gjaldt kriseplan. 
 
 
7.7 Monitorering av implementeringsprosessen 
Fortløpende monitorering eller overvåking av prosessen er nødvendig ved 
implementering. Det innebærer at man overvåker endringer som kan oppstå når en 
innovasjon implementeres og setter i verk nødvendige tiltak i tråd med 
implementeringsplanen (Logan & Graham 2010).  
 
Pasientsikkerhetsprogrammet er ved tidspunkt for vår studie allerede 
implementert i Stiftelsen Bergensklinikkene. Den kvantitative delen av studien 
inneholder data om dokumentert anvendelse av tiltakene for de to første årene av 
programmet. Forut for programperioden var det gjennomført en kampanjeperiode 
og en pilotfase.  Implementeringsprosessen hadde dermed foregått i over et år 
forut innsamling av data som er anvendt i denne studien. Vi har tidligere i 
oppgaven beskrevet hvorfor vi valgte å registrere data i SPSS i tillegg til de 
målinger som det var lagt opp til fra nasjonalt hold.  
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Hovedårsaken var å kunne se hvilke tiltak som ble anvendt i mindre grad, og 
derav områder som krevde forbedringstiltak.   Arbeidsgruppen var gjennom 
implementeringsprosessen opptatt av å kunne gi tilbakemeldinger på 
gjennomføringen i de to klinikkene hver for seg. I tillegg til å gi konkrete data på 
hvilke av tiltakene som ble gjennomført i stor eller mindre grad. I vår studie har vi 
ikke direkte undersøkt hvordan de ansatte opplevde hva som fungerte eller ikke 
fungerte i forhold til monitoreringen.  Det var heller ikke et formål med studien å 
undersøke monitoreringsprosessen.  I den kvalitative delen av studien kom det 
imidlertid frem noen tilfeldige funn hvor respondentene formidlet nytteverdi av 
monitorering i form av ytre kontroll og positive tilbakemeldinger.  Det å få 
resultater underveis i arbeidet bidro også til å holde fokus på gjennomføring av 
tiltakene og var en viktig påminner for de ansatte.  
  
Fra pilotperioden og gjennom hele implementeringsprosessen har den 
dokumenterte gjennomføring av tiltakspakken vært monitorert. Resultatene fra 
sjekklistene har blitt registrert både lokalt i egen organisasjon i SPSS og i tillegg 
er de lagt inn i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet sitt 
registreringsprogram extranet. Dette verktøyet som er utarbeidet av IHI (Intstitute 
for Healthcare improvement) er basert på statistisk prosess kontroll.  
Datamaterialet registreres som punkter i en tidsserie og gir en oversiktlig 
fremstilling av utviklingen i forbedringsarbeidet 
(www.pasientsikkerhetsprogrammet.no).  
 
Registreringene i extranet er imidlertid ikke tatt med i denne oppgaven da dette 
datamaterialet gir oss mer begrenset informasjon enn det som er registrert i SPSS. 
Dersom antall inneliggende pasienter i målgruppen var konstant ville tidsseriene i 
exstranet kunne vist tydelig perioder med høy eller lav dokumentert anvendelse 
som skyldes faktorer i organisasjonen, for eksempel perioder med høyt fravær, 
ferieavvikling eller annet. Antall inneliggende pasienter i målgruppen har 
imidlertid vært varierende og tidslinjen gir oss dermed begrenset informasjon.  
 
Prosessdelen av OMRU kalles AME som står for kartlegging/assessement, 
monitorering og evaluering, bidrar til å skape endring i praksis (Carlfjord 2014), 
gjennom å bistå implementeringsansvarlige før, under og i 
sluttfasen/evalueringsfasen av implementeringsprosessen (Logan & Graham 
2010). Pågående monitorering er nødvendig for å kunne fange opp eventuelle 
endringer som kan føre til hindringer i den dynamiske implementeringsprosessen. 
Man bør forsøke å monitorere alle endringer i de tre grunnleggende elementene; 
implementeringsintervensjonene, graden av gjennomføring og adopsjon. Dette 
kan hjelpe oss å forstå hva som skjer og vi har da mulighet til å gjøre nødvendige 
endringer og korrigeringer av implementeringsprosessen (Logan & Graham 
2010). Resultatene har med jevne mellomrom blitt sendt ut via mail til de ansatte, 
og i møter med mellomledere og avdelingspersonale har tiltak og endringer blitt 
diskutert med resultatene som utgangspunkt.  På denne måten har vi også kunnet 
gå ut med informasjon og tilbud om ekstra opplæring og undervisning i klinikkene 
ut fra de konkrete dataene i SPSS. 
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Sjekklistene ble registrert med poeng i forhold til hvorvidt pasienten hadde fått 
tilbud om de aktuelle tiltakene.  Tiltak som var gjennomført og tiltak pasienten 
hadde vurdert som ikke aktuelt ble begge gradert med samme poengsum. Studien 
måler altså ikke forskjell på pasientnivå mellom faktisk gjennomførte tiltak og 
tilbud om tiltak. Hensikten med poenggivningen var å måle personalets 
dokumenterte anvendelse av tiltakspakken. Altså i hvilken grad de ansatte fulgte 
opp tiltakene i pasientsikkerhetsprogrammet.  Hvordan poeng ble registrert var 
bestemt fra nasjonalt hold. Det innsatsområde som i størst grad kan sammenlignes 
med innsatsområde forebygging av overdose er selvmordsforebygging. 
Poenggivningen er der lik den som ble satt for forebygging av overdose. Norge er 
det eneste landet som har valgt forebygging av overdose etter utskrivelse fra 
rusbehandling som innsatsområde i et pasientsikkerhetsprogram. 
Selvmordsforebygging er derimot et eget innsatsområde også i andre land. For 
eksempel i Sverige og Danmark. I disse landene har man imidlertid ikke målt 
poeng slik det gjøres i det norske pasientsikkerhetsprogrammet innen 
selvmordsforebygging.  Til tross for at lik bedømming av kategorien ja og ikke- 
aktuelt kan forsvares med at det er implementering på systemnivå og personalnivå 
som måles kan det stilles spørsmål til om kategorien ikke- aktuell bør generere 
poeng på den summerte poengskalaen.   Kategorien ikke- aktuell har også vært 
gjenstand for misforståelser og ulike tolkninger blant de ansatte. En tydeliggjøring 
av at ikke- aktuelt betyr at pasienten selv vurderer tiltaket som ikke-aktuelt kunne 
bidratt til å klargjøre dette. For eksempel ved at å benytte kategoriene ja, nei og 
pasienten ønsker ikke tiltaket.  
 
 
 
7.8 Metodediskusjon 
I denne delen av oppgaven diskuterer vi studiens mulige metodologiske problem 
og feilkilder. Formålet med studien var å undersøke dokumentert anvendelse av 
pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke i Stiftelsen Bergensklinikkene i tillegg 
til ansattes erfaringer med gjennomføring av tiltakene. Vi ønsket også å undersøke 
de ansattes opplevelse av muligheter og utfordringer knyttet til implementeringen. 
For å besvare forskningsspørsmålene benyttet vi oss av blandet metode, hvor 
dokumentert anvendelse ble undersøkt gjennom kvantitativ metode, mens 
gjennomføring og erfaring ble undersøkt gjennom kvalitativ metode.  I det 
følgende diskuterer vi metodiske problem knyttet til de to undersøkelsene hver for 
seg.  
 
 
7.8.1 Den kvantitative delen av studien 
Det er flere krav som må være oppfylt for at studien skal ha vitenskapelig verdi. 
Validitet handler om i hvilken grad svarene vi har fått i studien gjenspeiler det vi 
var ute etter å undersøke. Høy validitet betyr fravær av systematiske feil 
(Djurfeldt et al. 2014). Validitetsspørsmålet handler således om hvorvidt vi har 
mestret å overføre begreper, teoretisk forståelse, antagelser og problemstillinger til 
spørsmål på en slik måte at vi har fått svar på det vi ønsket å undersøke (Djurfeldt 
et al.2014). Måling- eller begrepsvaliditet handler om relasjonen mellom det vi 
ønsket å undersøke og de konkrete dataene som er samlet inn (Johannessen et al. 
2010;Bryman 2014). 
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Reliabilitet handler om hvilke data som brukes i undersøkelsen, både i forhold til 
hvordan de er samlet inn, og hvordan de er bearbeidet (Johannessen et al. 2010).  
Ved reliabilitet er det tre viktige faktorer involvert; stabilitet, intern reliabilitet og 
interbedømningsreliabilitet. Førstnevnte handler om hvorvidt målingen er stabil 
over tid, og om man ut fra det kan være overbevist om at utvalgsresultatet ikke 
endrer seg. Internreliabilitet kan testes ved at andre forskere vurderer dataene eller 
at man foretar en retest på samme utvalg (Johannessen et al. 2010). 
  
Vår studie er av flere årsaker ikke målbar når det gjelder validitet og reliabilitet.  
Det finnes blant annet ikke noen studier som har undersøkt det samme. 
Poengskalaen som er anvendt for å måle dokumentert anvendelse er heller ikke 
validert. Utover dette har tiltakspakken samlet sett ikke vært gjenstand for 
validering. Noen av tiltakene, som opplæring i HLR og informasjon om 
overdosefare er tiltak hvor andre ikke-sammenlignbare studier kan vise til 
evidens. Når det gjelder reliabilitet kunne materialet ikke testes med test-retest 
reliabilitet. Dette fordi pasientsikkerhetsprogrammet er femårig, og tiltak 
gjennomføres kontinuerlig. Det er dermed ikke et konstant utvalg. Utvalget var 
heller ikke antall pasienter, men antall behandlingsopphold. Det vil si at en pasient 
kan ha hatt flere behandlingsopphold i løpet av et år, eller i løpet av studiens to år, 
mens andre pasienter kun har hatt ett behandlingsopphold. Antall pasienter i 
målgruppen til enhver tid varierer også noe. Materialet var dermed ikke likt fra år 
til år. Vi har derfor ikke testet studiens reliabilitet. Et alternativ for å gjennomføre 
måling av reliabilitet er å la andre forskere vurdere dataene. Dette betegnes gjerne 
som internreliabilitet (Johannessen et al. 2010). Dette har vi på bakgrunn av 
studiens ramme, dvs. at det er en masteroppgave og samtidig vår organisasjon sine 
interne data, ikke gjennomført.  
 
I den kvantitative delen av studien ønsket vi å studere anvendelsen av tiltakene i 
pasientsikkerhetsprogrammet. Data ble samlet i en toårsperiode og valgte 
variabler og antall registrerte sjekklister anser vi som tilstrekkelig til å gi svar på 
forskningsspørsmålene. Det er imidlertid flere mulige metodiske problemer 
knyttet til studien. En av dem er svarprosenten. I studien fant vi en svarprosent på 
88 %. Svarprosenten sier imidlertid lite om hvorvidt tiltakene er anvendt eller ei, 
og heller ikke noe om graden av anvendelse eller kvaliteten på tiltakene. Den kan 
kun gi en pekepinn på hvor mange som ble inkludert i programmet i forhold til 
antall i målgruppen for pasientsikkerhetsprogrammet. Det er flere årsaker til at 
svarprosenten i vår studie er en usikker beregning. Sjekklistene ble levert 
anonymt. Det var dermed ikke mulig å kontrollere hver enkelt sjekkliste opp mot 
pasientjournal. Pasienter kunne i løpet av en sammenhengende 
innleggelsesperiode vært registrert med flere episoder/behandlingskort dersom de 
for eksempel flyttet mellom flere avdelinger. Det kan også ha skjedd dersom 
lovgrunnlaget for innleggelse ble endret. For pasienter som først ble innlagt til 
avrusning og deretter overført til stabilisering innen samme klinikk skulle 
sjekklisten følge dem. Hvorvidt det alltid skjedde har vi ikke hatt mulighet for å 
kontrollere for i denne studien. I slike tilfeller skulle det vært registrert en 
sjekkliste, mens oppholdet skulle vært registrert som to behandlinger i 
journalsystemet. Vi måtte dermed sortere vekk slike doble behandlingsløp i 
toårsperioden for å beregne svarprosenten.  
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Målgruppen i pasientsikkerhetsprogrammet er pasienter som bruker eller har brukt 
opioider og/eller GHB. Skadelig bruk og avhengighet av opiater/opioider er en 
egen diagnose i diagnosesystemet ICD- 10. kalt F11.  For GHB/GBL finnes det 
imidlertid ikke en egen diagnose.  Skadelig bruk eller avhengighet av GHB 
diagnostiseres som F. 13 som heter psykiske lidelser eller atferdsforstyrrelser som 
skyldes bruk av sedativa og hypnotika.  Bruk av for eksempel benzodiazepiner 
diagnostiseres i samme kategori. I hensikt å finne svarprosenten måtte vi dermed 
gjennomgå alle behandlingsopphold i toårsperioden som har F13 diagnose og 
sortere bort de som ikke var i målgruppen. I tillegg kom noen få 
behandlingsopphold med diagnose F. 19; psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 
som skyldes bruk av flere stoffer. Disse ble også gjennomgått for å ta de med i 
beregning av svarprosenten.  Fremgangsmåten for beregning av svarprosenten kan 
dermed ha flere feilkilder.  En annen mulig feilkilde er det faktum at sjekklistene i 
studiens toårsperiode ble fylt ut og levert i papirversjon. Det kan dermed ha 
forekommet at sjekklister har kommet bort, og ikke ble levert for registrering.   
 
 
7.8.2 Den kvalitative delen av studien 
I den kvalitative delen av studien ønsket vi å undersøke ansattes erfaring med 
gjennomføring av tiltakspakken i tillegg til hvilke muligheter og utfordringer 
respondentene opplevde knyttet til implementeringsprosessen. Det kontekstuelt 
unike og respondentenes meninger er det sentrale i kvalitativ forskning. Resultater 
fra kvalitative studier er dermed vanskelig overførbare til andre kontekster enn 
den som er studert (Bryman 2014). I stedet er det sentralt å få frem utfyllende og 
fyldige beskrivelser av detaljer som inngår i konteksten. Et viktig spørsmål er 
dermed hvorvidt intervjuene ga oss tilstrekkelige data til å kunne svare på 
forskningsspørsmålene. Basert på kvalitetskriterier for intervju la vi vekt på å 
stille korte, åpne spørsmål i den hensikt å få frem lange utfyllende svar (Bryman 
2014). Vi gjorde et strategisk utvalg av ansatte. Strategisk utvalg betyr at 
kandidatene ikke blir valgt tilfeldig, men strategisk slik at utvalget blir relevant 
for de forskningsspørsmålene man undersøker i studien (Bryman 2014). Utvalget 
var basert på forhåndsdefinerte kriterier. Respondentene skulle ha jobbet i 
organisasjonen minst siden pasientsikkerhetsprogrammet startet. Begge 
klinikkene skulle være representert i utvalget og respondentene skulle ha hatt 
roller som pasient- eller behandlingsansvarlig. Det vil si at de har hatt ansvar for 
gjennomføring av tiltakspakken og utfylling av sjekklister i forhold til egne 
pasienter.  De som ble intervjuet imøtekom disse kriteriene. 
 
Kriteriet om at de skulle ha jobbet i organisasjonen siden programmet startet 
gjorde at det på tidspunktet for intervju var gått to år siden de startet med 
pasientsikkerhetsprogrammet. Det var for flere av respondentene vanskelig å 
huske tilbake og formidle eventuelle utfordringer de opplevde i starten. Det kan 
ha gjort at vi fikk mer positive utsagn enn om vi hadde spurt personell som ble 
ansatt etter at pasientsikkerhetsprogrammet startet. I studien ønsket vi å undersøke 
hvilke muligheter og utfordringer respondentene opplevde i 
implementeringsprosessen. Og derav også sider ved organisasjonen som kunne 
være hemmende eller fremmende for implementering. Spørsmålet ble stilt sist i 
intervjuet. Svarene som ble formidlet i forhold til dette spørsmålet ble noe mindre 
detaljert enn det vi opplevde på de andre spørsmålene.  
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En mulig årsak er tidsperspektivet. Det vil si at de som ble intervjuet allerede 
hadde implementert tiltakene som en naturlig del av sitt arbeid. En annen årsak 
kan være at vi begge har hatt roller i pasientsikkerhetsprogrammet. Noe som kan 
ha hatt betydning for at respondentene i forholdsvis liten grad trakk frem 
hemmende faktorer i organisasjonen. Konfirmering handler om hvorvidt forskere 
mestrer å stille seg utenfor, ha kontroll over sine vurderinger, og ikke påvirke 
undersøkelsen (Bryman 2014). Som forskere skal man altså ha nødvendig avstand 
til det som studeres til å få pålitelige svar. Nærheten og involveringen vi har hatt 
til pasientsikkerhetsprogrammet kan ha hatt betydning for resultatet, selv om den 
av oss som ikke var direkte involvert i implementeringen foretok intervjuene.  
Forskjellige intervjuere vil kunne få frem ulike uttalelser fra samme respondent, 
selv om tema er det samme (Kvale og Brinkman 2015). Vi kunne dermed fått 
andre svar om vi hadde gjort intervjuene sammen, eller valgt å la den av oss som 
var direkte involvert som pådriver i implementeringsprosessen foretatt 
intervjuene.  
 
I studien har vi lagt vekt på kvalitetskriteriene troverdighet og pålitelighet. 
Troverdighet er et av begrepene innenfor tilforlatelighetskriteriet som er et av to 
grunnleggende kvalitetskriterier. Troverdighetsbegrepet kan sammenlignes med 
intern validitet (Bryman 2014). Når det gjelder troverdighet har vi underveis i 
intervjuene gjort oppsummeringer og sjekket ut om vi har forstått 
intervjupersonene rett. Slik sett har vi foretatt en form for respondentvalidering.  
Respondentvalidering kan også gjøres ved ny samtale med respondentene, hvor 
forskeren sjekker ut om det skrevne materialet stemmer overens med hva 
respondenten formidlet (Bryman 2014). Dette har vi utelatt, da vi anså den 
utsjekkingen som ble gjort underveis i intervjuene som tilstrekkelig.  Samtidig 
som en ny gjennomgang av materialet med respondentene i ettertid kunne ført til 
at respondentene fikk behov for å korrigere eller utdype det de tidligere hadde 
formidlet. Når det gjelder pålitelighetskriteriet har vi beskrevet 
forskningsprosessen i detalj og inntok et granskende blikk på egen prosess.  
 
 
 
 

8             Avslutning 
Det finnes kjønnsforskjeller og forskjeller mellom klinikkene når det gjelder 
anvendelse av to av de fire tiltakene. Det gjelder kriseplan og sikring av kritiske 
elementer ved utskrivelse. For sistnevnte er det forskjeller i forhold til kjønn og 
klinikk både når det gjelder å få time i hånden og påminning om kriseplan ved 
utskrivelse. Det er aldersforskjeller for tiltaket informasjon om overdosefare. Det 
er flere i den eldste gruppen som har fått informasjon enn i den yngre gruppen.  
 
Anvendelsesprosenten for de fire tiltakene varierte mellom 63 % og 99 %. Lavest 
for tiltaket kriseplan og høyest for spesialistvurdering. Respondentene formidlet at 
kriseplan ble opplevd å være et komplekst tiltak med utfordringer knyttet både til 
bruk av begrepet kriseplan, hvordan og til hvilken tid det var mest hensiktsmessig 
å presentere tilbudet til pasienten, og utfordringer relatert til selve utarbeidelsen av 
kriseplanen.  
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Spesialistvurdering ble på tross av at det er et komplekst tiltak opplevd å være 
enkelt å implementere. Dette ble sett i sammenheng med at tiltaket allerede var en 
rutine før pasientsikkerhetsprogrammet startet. Faktorer som ledelsesforankring, 
pådriveransvarlige og grundig informasjon og opplæring har hatt betydning for 
implementering av pasientsikkerhetsprogrammet.  
 
Hvordan data sammenstilles er sentralt i forbedringsarbeid. Det kan stilles 
spørsmål til hvorvidt samskåringskonstruksjonen som er valgt i 
pasientsikkerhetsprogrammet i tilstrekkelig grad tydeliggjør forskjeller mellom 
anvendelse og ikke- anvendelse av de ulike tiltakene.  En bedre sammenstilling og 
nøyere analyser kunne justert ikke- anvendelse tydeligere fra kategorien ikke-
aktuelt.  
 
En alternativ modell for å synliggjøre anvendelse kan være å la ikke-aktuell 
kategorien omdøpes til ikke - ønsker.  Slik poengangivelsen er i dag gir for 
eksempel kriseplan 20 poeng ved anvendelse, mens informasjon om overdosefare 
kun gir 10 poeng. Det kan dermed også stilles spørsmåltegn til om de ulike 
tiltakene skulle vært vektet på en annen og mer nyansert måte. Sikring av kritiske 
elementer ved utskrivelse som er et tiltak, men tre oppgaver gis 20 poeng hver, 
maks 60 poeng. Dvs. halvparten av maks oppnåelig poeng kan da gis for et tiltak, 
mens de øvrige tre deler 60 poeng mellom seg.  På et vis kan det forsvares ved at 
tiltakspakken retter seg mot å forebygge overdosedødsfall etter utskrivelse fra 
rusbehandlingsinstitusjon. Dermed er det å iverksette tiltak i selve 
utskrivelsessituasjonen viktig.  På den annen side er informasjon om overdosefare 
vektet kun med 10 poeng samtidig som det er det mest sentrale tiltaket i 
programmet. Uten å gi informasjon om overdosefare kan man tenke seg at de 
øvrige tiltakene er mindre effektiv.  
 
Studiens formål var å undersøke dokumentert anvendelse av 
pasientsikkerhetsprogrammets tiltak inkludert ansattes erfaringer og hvilke 
muligheter og utfordringer de opplevde i implementeringsprosessen. 
Forskningsspørsmålene ledet oss til å anvende blandet metode. Bruk av blandet 
metode kan være komplisert og det er sentralt at valgte metoder utgjør en integrert 
helhet (Morgan 2014). Ved å studere dokumentert anvendelse gjennom kvantitativ 
metode og gjennomføring med kvalitativ metode har vi oppnådd formålet med 
studien. Til tross for visse begrensninger og metodiske problem ga de to studiene 
samlet tilstrekkelige utfyllende data til å besvare forskningsspørsmålene.  Studien 
har ikke tatt for seg hvilke erfaringer pasienter i målgruppen har hatt med 
tiltakene. Heller ikke deres opplevelse av nytteverdi og effekt av tiltakene. 
Implementering av pasientsikkerhetstiltak innen rus og psykisk helse gir 
utfordringer knyttet til måling av effekt i større grad enn innen somatikken fordi 
iverksatte tiltak ikke lar seg umiddelbart måle. Formålet med 
pasientsikkerhetsprogrammet er å forebygge overdose etter utskrivelse fra 
institusjon. Altså at dødstallene går ned. Dermed er det behov for videre forskning 
rettet mot å undersøke hvorvidt tiltakene har effekt og nytteverdi på pasientnivå. 
Det vil kreve måling av langtidseffekter og resultatoppfølging.  
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Pasientsikkerhetsprogrammet tar slik det foreligger i dag ikke høyde for å 
systematisk sjekke ut hvorvidt pasientene har forstått, og kan ta i bruk den 
informasjonen om overdosefare som blir gitt. Tidligere studier har tatt i brukt 
ulike instrumenter i hensikt å måle hvorvidt pasientene har fått økt kunnskap etter 
at informasjon om overdosefare er gitt. Et slikt instrument, som for eksempel 
OOKS (opioid overdose knowledge scale) ville vært hensiktsmessig å integrere i 
pasientsikkerhetsprogrammet slik at man i større grad systematisk målte hvorvidt 
informasjon om overdosefare faktisk førte til økt kunnskap på pasientnivå.  Det 
kunne også vært benyttet for å måle økt kunnskapsnivå blant ansatte. I tillegg 
hadde det vært hensiksmessig å måle økt kunnskapsnivå i forhold til HLR ved en 
kartlegging av kunnskapsnivået før og etter den teoretiske og praktiske delen av 
førstehjelpskursene. Et siste moment som bør vurderes er hvorvidt informasjon 
om nalokson nesepray som forebyggende tiltak bør tas mer systematisk med som 
del av pasientsikkerhetsprogrammet. Dette forutsetter imidlertid at nalokson 
nesespray etter endt utprøvingsperiode gjøres tilgjengelig i hele landet.  
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Vedlegg A:Sjekkliste pasientsikkerhetsprogrammet 
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Vedlegg B: Intervjuguide kvalitativt intervju 
Intervju foretatt av : Therese 
Intervjuperson : A, B, C, D eller E 
Profesjon/stilling: 
Klinikk/avd: 
Ansatt i X år. 
Dato for intervju: 
 
 
Innledningsspørsmål: 
1. Kan du fortelle om første gang du hørte om, eller fikk informasjon om 
pasientsikkerhetsprogrammet i Stiftelsen Bergensklinikken? 
 

• Hvordan ble du informert om pasientsikkerhetsprogrammet og oppgavene 
knyttet til det?  

• Hvem informerte deg? 
• I hvilken situasjon 
• Hvordan lærte du videre om pasientsikkerhetsprogrammet? 

 
 

2.  Fortell om dine erfaringer med tiltakspakken? 
 

• Kan du nevne noe positive erfaringer? 
• Kan du nevne noe du synes har vært utfordrende? 
• Hvilke tiltak opplever du har vært forholdsvis lett å gjennomføre? 

- Hva er årsaken til det? 
• Hvilke tiltak opplever du har vært utfordrende. 

- Hva er årsaken til det? 
- Hva kunne gjort det lettere? 

 
 
3.  Kan du fortelle om hva du tenker rundt hvordan de ulike tiltakene i 
tiltakspakken kan virke forebyggende i forhold til overdose? 

 
- spesialistvurdering,  
- kriseplan 
- informasjon og HRL, overdosekort 
- sikre kritiske elementer ved utskrivese.  

Time i hånden, overdosekort, påminning kriseplan.  
 
4. Kan du fortelle hva du tenker om hindringer og muligheter i vår 
virksomhet i forhold til implementering av pasientsikkerhetsprogrammet? 
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Vedlegg C: Spørsmål om deltakelse i masteroppgave 
 
Vi er studenter ved masterprogrammet «Missbruk – och beroendevård» ved 
Linneuniversitetet i Växjö, Sverige. Etter planen ferdigstilles Masteroppgaven 
ferdigstilles våren 2016. Tema for oppgaven er implementering av 
pasientsikkerhetsprogrammet «Forebygging av overdose etter utskrivelse fra 
institusjon». Vi gjennomfører en implementeringstudie hvor formålet er å studere 
anvendelsen av pasientsikkerhetsprogrammet i Stiftelsen Bergensklinikkene og 
hvordan implementeringsprosessen har foregått og fungert.   
 
Vi vil gjennomføre en kvantitativ analyse basert på innsamlete sjekklister for å 
måle anvendelse av tiltakspakken i Stiftelsen Bergensklinikkene. Videre vil vi 
foreta kvalitativt intervju med fem strategisk utvalgte ansatte for å undersøke 
selve implementeringsprosessen, og hvilke erfaringer dere sitter igjen med.  
 
Du forespørres herved om å delta på intervju da vi er kjent med at du har 
erfaringer med pasientsikkerhetsprogrammet. Sentrale spørsmål for intervjuet er 
implementering og erfaringer med gjennomføring av 
pasientsikkerhetsprogrammet.   
 
Intervjuet vil ta 20 – 40 minutter og vil bli tatt opp på bånd for senere 
transkribering.  Intervjuer vil være Therese Dahl, tlf. 488 80 820. 
 
Det er frivillig å delta og studien fyller forskningsmessige krav jfr. blant annet 
konfidensialitet, se vedlagte missiv.  
 
Vi har veiledning fra lærere med doktorgradseksamen.  Kursansvarlig med 
overordnet ansvar har også doktorgradseksamen. Dette kan sees på som en 
kvalitetsgaranti, både hva gjelder oppgavens innhold og etiske aspekter.  
 
Bergen, 18. februar 2016 
Med hilsen 
 
 
Therese DahlSilje Svarstad 
Prosjekt- og metodeutvikler  Oversykepleier 
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Vedlegg D: Missiv til deltakere i studien 
 
«Implementering av pasientsikkerhetsprogrammet 
forebygging av overdose etter utskrivelse fra institusjon»  
 
I samfunnsvitenskapelig forskning finnes det etiske retningslinjer. De vi anvender 
oss av er de som er presentert av Forskningsrådet, REK og NSD.   Nedenfor viser 
vi hvordan de etiske retningslinjene ivaretas.  
 
Informasjonskravet – innebærer at du som deltaker skal være fullt innforstått 
med studiens formål og teknikken for datainnsamling.  Det innebærer også at du 
skal vite hvem vi er, hvilke utdannelsesprogram vi tilhører, og hvordan du kan nå 
oss. Dessuten innebærer det at du skal vite at deltakelsen er helt frivillig, og at du 
når som helst kan bestemme deg for å ikke lengre delta. 
 
Samtykkekravet- innebærer at deltakelsen bygger på ditt samtykke.  Er det noe 
du ikke er fortrolig med så diskuterer vi gjerne det, og finner nye alternativer. Du 
har også mulighet til å avslutte din deltakelse i studien. 
 
Konfidensialitetskravet- innebærer at ingen andre enn intervjuer og den av oss 
som transkriberer kommer til å kunne forstå at det er nettopp deg som har deltatt i 
studien og delt dine erfaringer. 
 
Nyttekravet – innebærer at du skal være helt innforstått i hva studien/oppgaven 
kommer til å brukes til. Dessuten har du rett til å lese det ferdige resultatet før det 
publiseres. Du vil få et eksemplar av den endelige oppgaven dersom du ønsker 
det. 
 
Vi håper at du med denne informasjonen ønsker å delta i studien. For oss er det 
særlig viktig at du vil dele din erfaring.  
Bergen, 18. februar 2016 
 
Therese Dahl og Silje Svarstad 
Veileder: Mikael Dahlberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


