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Utprøving av måleverktøy for skjerming 
 

Bakgrunn for utprøvingen 

Utprøvingen er siste fase i prosjektet som er beskrevet i følgende prosjektbeskrivelse: 
Prosjektbeskrivelse 09.08.12 Torleif Ruud og Torfinn Hynnekleiv: Hva er skjerming? Prosjekt for 
utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern 
 
Prosjektbeskrivelsen ble sendt ut til landets helseforetak i 2012 som vedlegg ved invitasjon til å delta 
i prosjektet, og 65 døgnposter fra psykisk helsevern meldte seg på. Det er i løpet av 2012-2013 
gjennomført en datainnsamling av 149 skjermingsbeskrivelser. Ved gjennomgang av disse, ble det 
identifisert en rekke grunner til skjerming og en rekke skjermingstiltak.  
 
Høsten 2013 ble det så gjennomført to Delphi-runder der døgnpostene ble invitert til å gi sin 
vurdering av de grunnene og skjermingstiltakene som var identifisert. En referansegruppe med 
personer fra ulike typer døgnposter og brukerorganisasjoner gav sine vurderinger og råd av utkastet 
til første Delphi-runde og tolkning av resultatene etter andre Delphi-runde. Resultatet forelå så ved 
avslutningen av 2013 som en liste over grunner til skjerming og en liste over skjermingstiltak som er 
empirisk basert gjennom analyser av 149 innsamlede skjermingsbeskrivelser og en konsensusprosess 
der 42 døgnposter deltok i to Delphi-runder. Det vises ellers til foreløpig rapport om gjennomføring 
av de første fasene i prosjektet når det gjelder flere detaljer. 
 
Psykolog Maren Rognaldsen gjennomførte koordineringen av datainnsamlingen, gjennomgangen av 
skjermingsbeskrivelsene og koordinering av to Delpi-rundene. Prosjektgruppa har bestått av henne, 
prosjektleder Torleif Ruud, nestleder Torfinn Hynnekleiv og prosjektmedarbeider Espen Woldsengen 
Haugom, og prosjektkoordinator Solveig Lundsvoll. Professor Len Bowers (King College, London) og 
professor Harold Pincus (Columbia University, New York) har vært rådgivere for prosjektet.  
 

Plan for utprøvingen 

Prosjektgruppa har i februar 2014 utarbeidet et måleverktøy for skjermingsgrunner og 
skjermingstiltak. Det er utformet som et skjema på en side. Døgnpostene i prosjektet inviteres til å 
være med på en utprøving av dette måleverktøyet fra mars 2014.  
 
Espen Woldsengen Haugom er engasjert som prosjektmedarbeider i 20% stilling for å koordinere 
datainnsamlingen. Han har klinisk erfaring fra arbeid med skjerming i Sykehuset Innlandet med sin 
bakgrunn som vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og har i 2013 gjennomført et 
mastergradsarbeid om skjerming. Prosjektgruppa betår ellers av prosjektleder Torleif Ruud og 
nestleder Torfinn Hynnekleiv. (Maren Rognaldsen har gått over i full tids klinisk arbeid.) 
 
Data fra utprøvingen vil bli registrert elektronisk ved FOU-avdeling pssykisk helsevern, Ahus. 
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Mål for utprøvingen er følgende: 

1. Undersøke om måleverktøyet er praktisk brukbart. 
2. Prøve ut om de skjermingsgrunnene og skjermingstiltakene som er identifisert også oppleves 

relevante og brukes i klinisk praksis. 
3. Undersøke om disse skjermingsgrunnene og skjermingstiltak representerer dimensjoner eller 

clustere (grupper) som gjør at en kan gjøre måleverktøyet enklere, kortere og bedre. 
4. Undersøke pålitelighet (inter-rater reliabilitet) ved å se om to med like god kjennskap til en 

skjerming fyller ut skjemaet på samme måte.  
5. Undersøke om det er ulike mønstre i bruk av skjerming ved ulike skjermingsgrunner eller ulike 

kombinasjoner av skjermingsgrunner. 
6. Ferdigstille et revidert, forkortet og forbedret måleverktøy for skjerming til bruk i klinisk arbeid, 

kvalitetssikring av skjerming og forskning om skjerming. 

Utforming av utprøvingen 

Utprøvingen gjennomføres som en deskriptiv observasjonsstudie av skjerminger som avsluttes i løpet 
av 6 måneder i tidsrommet 01.04.2014 – 30.09.2014. For hvert skjermingsforløp fylles det ut et 
skåringsskjema ved avslutningen av skjermingen. Dette gjøres av de behandlere og miljøpersonale 
som har gjennomført skjermingen. De avdelinger og døgnposter som har vært med på gjennomføring 
av Delphi-prosessene i forrige fase av prosjektet, inviteres til å være med på utprøvingen ved å skåre 
de skjermingene som avsluttes.  

Materiale 

For å kunne oppnå målene som er beskrevet ovenfor, er det ønskelig å få fyllt ut skjema for 200 
skjerminger. For å besvare punkt 4, må det som en del av utprøvingen eller i en egen datainnsamling 
gjennomføres skåringer av 40 skjerminger der hvert skjermingsforløp skåres ved to personer/grupper 
som begge kjenner skjermingsforløpet godt, og som skårer det uavhengig av hverandre.  
 
Ferdig måleverktøy med kjente psykometriske egenskaper vil kunne foreligge i januar 2015. Det vil da 
bli tilgjengelig for bruk både i klinisk praksis, kvalitetssikring av skjerming og forskning på skjerming. 

Vurderinger ved REK og personvernombud  

Utprøvingen av måleverktøy for skjerming inngår i den vurderingen som er gjort av Regional komité 
for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør-Øst C 11.02.2013 og av Personvernombudet ved 
Akershus universitetssykehus 14.10.2012. REK vurderte at prosjektet kunne gjennomføres uten å 
måtte godkjennes av REK, og Personvernombudet anbefalte gjennomføring.  

Lokal organisering av utprøvingen 

• Kontaktperson/koordinator ved døgnposten for deltakelse i prosjektet kan fortsette som 
kontaktperson og koordinator også for utprøvingen av utkastet til måleskjema. Vedkommende, 
eller eventuell ny kontaktperson/koordinator, tar kontakt med Espen Woldsengen Haugom. 

• Dette dokumentet om utprøvingen og selve skjemaet gjøres kjent i døgnposten, sammen med 
informasjon om hvem som er lokal kontaktperson/koordinater.  

• Lokal koordinator minner regelmessig om skjemaet og ordner med innsending til prosjektet. 
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Utfylling og innsending av måleverktøy 

Se veiledning som følger med registreringsskjemaet. 

Tilbakemelding og rapportering fra utprøvingen 

Alle døgnpostene som deltar vil få data som beskriver egen skjermingspraksis, og kan sammenligne 
den med de samlede resultatene om skjerming ut fra utprøvingen (der enkeltposter ikke vil vises). 

Koordinator for utprøvingen er 

Espen Woldsengen Haugom 
E-post: Espen.Woldsengen.Haugom@ahus.no 
Mobiltelefon: 971 26 935 

mailto:Espen.Woldsengen.Haugom@ahus.no
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