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Motvind? 

• Motvind: Vind som blåser i motsatt retning av den retningen du 
beveger deg (synonym, motbør, gjenstridigheter).  Overført 
betydning: Når man opplever motgang i noe. 
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Kirkburglar 



Et utviklingsarbeid med pasienten i sentrum 

 

• Pakkeforløp skal bidra til pasientens helsetjeneste gjennom økt 
fokus på pasientens ressurser, bedre samhandling og likeverdig 
behandling 

• Forløpene skal gi pasienten innflytelse på behandlingsvalg, og 
sikre pårørende den hjelpen og støtten de trenger 

• Hvor kommer motvinden inn? 

• Hva er den til hjelp for? 
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Medvind? 
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Mathias Myklebust 



Mål: Noe som trenger medvind? 

• 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 

• Behandlingseffekt 
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«Det er brukerne som er eksperter på eget liv, og som vet hvor skoen trykker. Skal 

tjenestene bli bedre, må brukerne  involveres og forventninger avklares» 

 



BrukerROP – hva sier de? 

Viktig med gode rammer:  

• Tillit 

• Gjensidig respekt 

• Nysgjerrighet  

• Åpenhet 

• Verdsatt og verdifulle i seg 
selv 

 

«Sett/forstått og akseptert!» 

 

Involvering: 

• «Har vært med å skrive 
henvisning, eller at pasienten er 
kjent med egen henvisning» 

• «Hva er målet – spør om dette ved 
oppstart» 

• «Beslutninger skal ikke tas uten 
min involvering» 

• «Valgfrihet forutsetter 
kompetanse til å ta gode valg» 
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Samhandling 

• Hvordan sikre henvisninger med 
tilstrekkelig informasjon?  

 

• Hvordan involvere relevante instanser 
underveis i forløpene?  

 

• Hvordan sikre overganger og oppfølging 
etter avsluttet pakkeforløp? 
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Tiltak innen somatisk helse og levevaner 

• Rusmiddelproblemer, psykisk og somatisk helse henger 
sammen og bør behandles under ett 

• Det utarbeides konkrete tiltak for å sikre ivaretakelse av 
somatisk helse og levevaner i forløpene  

 

– Hvilke undersøkelser som bør være utført 

– Hvilke funn som bør føre til hvilke tiltak  

– Hvem som har ansvaret for å følge opp 
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Forløpskoordinering 

Alle helsetjenester som utreder og behandler psykiske lidelser 
og/eller rusmiddelproblemer skal sikre god sammenheng for 
pasienten gjennom pakkeforløpet. Det innebærer at pasienten skal 
få utredning, behandling og oppfølging uten unødig ventetid. Dette 
bør skje i samarbeid mellom alle involverte, inkludert pårørende og 
samarbeidende instanser.  
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Koding og monitorering 

• Formål:  

– Følge med på implementering 

– Følge med på kvaliteten i tilbudet 

• Datakilder: NPR, Prosedyrekoder, Brukererfaringsundersøkelser, 
kommende KPR 

• Hvordan går det med pasienten? 

• Virker behandlingen? 

• Hvordan kan vi sammen se på BEHANDLINGSEFFEKT 
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Avhengig av hverandre 
for god implementering! 


