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Snakker vi myke eller harde pakker her ? 
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Hvem er avsender ? 

Sommer 2017 sendte Helsedirektoratet ut  høring for ; 
  

«Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser , barn unge» 

«Pakke forløp for utredning av psykiske lidelser , voksne» 

«Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling» 



Pakkeforløp skal bidra til økt fokus på 

pasientens ressurser, bedre samhandling og 

likeverdig behandling. 

 

 

 

Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normgivende 

forløp for utredning og behandling. 

Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale 

faglige retningslinjer og veiledere der disse finnes, 

alternativt på best tilgjengelig kunnskap og faglig 

konsensus. 

 

Helsedirektoratet har opprettet tverrfaglige arbeidsgrupper 

som utarbeider utkast til pakkeforløpene. 



Mål for pakkeforløpene 

 

• Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet     

• Sammenhengende og koordinerte pasientforløp 

• Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og 

oppfølging 

• Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av 

hvor i landet de bor 

• Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner 

 

 
 



Oslo kommunes høringsuttalelse sier ; 

 

«Det skisseres i utkastet til pakkeforløp fem ulike 

mål som søkes oppnådd. Målene som skisseres 

er gode, og vektlegger aspekter vi mener er 

sentrale for å fremme psykisk helse.» 

 



Oslo kommune stiller allikevel spørsmålstegn ved hvor egnet 
pakkeforløp er i møte med den kompleksitet man finner innenfor 
området psykisk helse, med tanke på det mangfold av utfordringer 
som psykisk helse representerer.  
 
Psykiatriske diagnoser sier sjelden noe om det totale hjelpebehovet 
til den det gjelder.  
 
Oslo kommune vil advare mot en utvikling hvor man sementerer en 
biomedisinsk tankegang med fokus på symptomer og diagnoser.  
 
Dette er spesielt viktig da mer og mer forskning viser at traumer – 
herunder utviklingstraumer – er så fremtredende for svært mange 
pasienter med alvorlige diagnoser.  
 

Oslo kommunes overordnede holdning er at 

pakkeforløp innen psykisk helse ikke bør 

innføres.  

 



Psykisk helsearbeid i kommunen 

Det arbeidet som retter seg inn mot mennesker med psykiske 

vansker/problemer og lidelser og konsekvenser av disse hos den 

enkelte, deres familier og nettverk. 

 

Arbeidet omfatter både helsefremmende arbeid, forebygging, 

utredning, behandling og rehabilitering. 

 

Psykisk helsearbeid er både et kunnskaps- og et praksisfelt. 

 

Det forebyggende perspektivet er spesielt sentralt i psykisk 

helsearbeid med barn og ungdom. 
 



 

 

 



Det er i bydelen, kommunen vi bor og lever 

livene vår 
Det er her vi henter de psykisk helsefremmende  kreftene 

 
 
• Familien 
 
• Barnehagen 
 
• Skolen 
 
• Venner 
 
• Arbeidsplassen 
 
• Kultur og idrett 
 
 

 



Noen grunnleggende perspektiver i det lokale 

psykiske helsearbeidet 

• Mestringsperspektivet 

• Brukerperspektivet 

• Helhetsperspektivet/  

• Koordinering- og samhandlingsperspektivet 

• Helsefremmende og forebyggende perspektiv 

• Kunnskaps- og kompetanseperspektivet 

 



Samhandling 

Samhandling er uttrykk for helse - og 

omsorgstjenestenes  evne til oppgavefordeling 

seg i mellom for å nå et felles mål, samt  

evnen til å gjennomføre oppgavene på en 

koordinert og rasjonell måte. 
 
 
St.meld.nr. 47 2008-2009, Samhandlingsreformen  
 



Visjon og retning for lokalbasert psykisk 

helsearbeid 

 

 

 

De psykisk helsetjenestene skal sette brukeres kunnskaper og 

mål for eget liv i sentrum.  

 

Mestring og deltakelse skal være sentrale begreper, og det 

psykiske helsearbeidet skal være et samarbeid med brukerne i 

en prosess som fører til størst mulig selvhjulpenhet.  

 

Det er et mål at psykisk helsetjenester skal være recovery-

orienterte, og at det psykiske helsearbeidet skal være til hjelp for 

den enkelte bruker i en endrings- eller bedringsprosess.  



«Recovery» som på norsk ofte oversettes til 

«tilfriskning» «bedringsprosesser» eller «å 

komme seg» betyr ( Stian Biong); 

 

 å utvikle holdninger, roller og ferdigheter som 

gjør en bedre i stand til å nå egne mål. 

 

 Målet kan være å bli helt frisk, eller å oppleve 

økt mestring eller myndiggjøring i hverdagen, 

tross begrensningene sykdom fører med seg. 

 

 

 

 

 

 

 



Recovery som paradigmeskifte. 

 
 

 «I deler av recoveryfeltet fremholdes at recoveryperspektivet innebærer et paradigmeskifte 

fra fokus på patologi til en grunnlagsforståelse av at mennesker med psykiske 

helseproblemer kommer seg, og at en støttende sosial og kulturell kontekst er viktig for 

bedringsprosessen.» (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NAPHA, 2013). 

 

Recovery handler om å skape seg et meningsfullt og tilfredsstillende liv, slik som 

personene selv definerer det, både med og uten symptomer, som kan komme og gå. 

Den økende interessen for recovery kan forstås i lys av et sterkere fokus på 

menneskerettigheter og brukermedvirkning. Fagområder som empowerment, resilience, 

rehabilitering, salutogenese, familie- og nettverksarbeid er alle beslektet med recovery 

(Recoveryorienterte praksiser, NAPHA, 2013). 

 

Recovery eller bedringsprosesser kan beskrives som en modell, et erfaringsbasert 

kunnskapsfelt, en filosofi, et paradigme, en bevegelse og en visjon. Recovery er ikke noe 

nytt begrep eller perspektiv. Personer med egenerfaring og deres pårørende har i en 

årrekke visst at de kan komme seg – med eller uten behandling. 

 

Recovery som begrep og forskningsområde springer ut fra erfaringsbasert kunnskap, 

evaluering av praksiser og ny forskning. 





Det amerikanske kunnskapssenteret The Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration (SAMHSA) lister opp hvilke ti 

nøkkelfaktorer som personer med psykiske helseproblemer uttrykker 

som vesentlige for å oppnå dette, basert på undersøkelser blant flere 

tusen brukere med psykisk lidelse. 

  
1 Håp og optimisme 
2 Rom for individuelle variasjoner og målsettinger 
3 Helhetlig tenkning 
4 Likemannsperspektiv 
5 Gjensidighet i relasjoner 
6 Respekt 
7 Ansvarlighet 
8 Ikke-hierarkisk organisering 
9 Mestring  
10 Myndiggjøring 

 
 
Ifølge brukerne hører verken medikamenter eller psykoterapi 
med på topp-lista. 
  
 



En rekke dilemmaer mht innføring av pakke 

forløp ; 

 
Samhandlingsreformen og venstreforskyvningen (mengde) 

 

Psykisk helsearbeid vs psykisk helsevern (tid/historie) 

 

Fagfolkene har ulike innfallsvinkler mht synet på diagnoser 

 

Bruker/pasientgrupper  er delt mht synet på diagnoser 

 

 

  



KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS 

 Kunnskapsbasert praksis er en syntese av 

forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap 

og brukerkunnskap. 
 

 

Ellen 14.12.2016 



«Samhandling er uttrykk for helse - og omsorgstjenestenes  

evne til oppgavefordeling seg i mellom for å nå et felles 

mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en 

koordinert og rasjonell måte.» 

.. 

• Vi samarbeider i dag 

• Vi samhandler på mange 

ulike måter, ofte bedre og 

bedre 

• Vi vil garantert fortsette med 

dette med eller uten 

pakkeforløp. 


