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Hvilke utfordringer og muligheter 
skaper innføringen av 

pakkeforløp for rusavhengige?  

Av Tommy Sjåfjell 
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Facebook: Et Bedre liv, eller @pasientundervisning 



Teori og praksis 

Det er lett å glemme hvor 
vondt dette er. Vi må aldri 
glemme den smerten og 

lidelsen den enkelte historie 
kan inneholde.  

Dårlig samhandling, dårlig 
brukermedvirkning, ventelister, 
terskler i tjenestene og dårlige 
holdninger får et annet innhold 

når man har opplevd det.  

Man kan ha mange hjelpere og fremdeles få lite hjelp  



Pakkeforløp TSB = Et forsøk på en kvalitets- og 
samhandlingsreform i rusfeltet.  

Om Pakkeforløp er svaret, hva er utfordringene?   

 



7 av 10 pasienter misfornøyd med pårørendeinvolvering. 

50 prosent av pasientene mener de ikke har innflytelse på 
behandlingen de mottar. 

7 av 10 pasienter reinlegges 

7 av 10 sier de ikke blir forberedt  på overgangen ut i 
kommunen. 



Landet: Variasjon i tilbud, ventetid, og 
fagkompetanse. 

Mangel på utredning, fordel å vite om det er skoen 
som er for liten før man amputerer foten.  

Dårlig samhandling mellom de som skal hjelpe oss.  

Stor variasjon i praksis (etterfølgelsen av 
retningslinjer).  



  
Utfordring 
Overganger  
 

• Spes.h.tjenestens 
viktigste oppgave: 

 

Gjøre oss i stand til 
å ha et godt liv ute I 
kommunen! 

 



Personer med samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP) lever i 
snitt 20-35 år kortere enn resten av befolkningen (Kilde 3). 

36 prosent av brukerne har en aktivitet de mener er 
meningsfull (Kilde 4).  

Lav tilgang på helsetjenester, bolig, arbeid og aktiviteter gir 
dårlige forutsetninger for recoveryprosesser.  



Den største utfordringen  

De fleste rusavhengige 
bor i en kommune, og 

pakkeforløp TSB gjør ikke 
kommunen bedre rustet 

til å gi gode tjenester. 

Politikere har et hjerte og 
engasjement for rusfeltet, 
men mange hull å tette!  

Problematisk påstand: «Rusbehandlingen preges av dårlig 
akuttilbud, mangel på boliger, og et sviktende ettervern» 

Vi vil hevde at norsk politikk på området psykisk helse og 
rusfeltet er forbilledlig – teoretisk sett (Borg og Karlson, s. 52). 



Status  

«Kommuner og helseforetak over hele landet bryter loven når de skal 
ta seg av folk som trenger hjelp for kombinasjonen rus/psykiske 
lidelser» (Stavanger Aftenblad 14.11.2017). 

«Vi gir ikke ordentlig hjelp til de som trenger det, enda vi vet så godt 

hva de trenger. Det dreier seg om holdninger»  (Lars Lien, NK-Rop). 



Utfordring  

Planer, visjoner og ord endrer ikke virkeligheten.  

Stoltenberg II regjeringens tiltredelseserklæring 19.10.2005: 
«En nasjonal forpliktende opptrappingsplan for rusfeltet». 
Et av målene var: Sikre  at alle får individuell plan. 

Fasiten viser i dag: Brukerplan-kartleggingen i 2015 viser at 
15 prosent av brukerne har IP. I 2013 var tallet 13 prosent.  

Hvem er brukerne som skal inn i pakkeforløp?    



Individuelt tilpasset forløp 

Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God 
informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom 
hele forløpet (s. 2, høringsutkast).  



Pakkeforløp (TSB) skal bedre. 

Brukermedvirkning, 
eierskap, 

innflytelse. 

Samhandling, 
samarbeid mellom 

aktørene.  

Individuell Plan.  Somatisk helse  



Pakkeforløp (TSB) 

Feedback verktøy 
Drop-Out, 

sekvensielle 
innleggelser. 

Stopp og 
evalueringspunkter 

God utredning skal 
gi rett pasient rett 

behandling 



Jeg kan ikke være motstander av dette 

Forløpskoordinatorfunksjonen skal sikre et koordinert og 
sammenhengende forløp for pasienten fra henvisning er mottatt i 
TSB til avsluttet pakkeforløp, uten unødige forsinkelser.  

Det er et mål at alle pasienter med behov for langvarige og 
koordinerte tjenester skal ha individuell plan (IP) 

I behandlingsforløp er det viktig at samarbeids-
/ansvarsgruppemøter mellom pasient, kommunale aktører 
og TSB finner sted jevnlig. 

Tenk om vi hadde klart dette Tommy, pakkeforløpet inneholder 
jo alt vi har etterlyst i TSB i mange år (Erik.T).  



Hovedhensikten jeg ser 

Er at pakkeforløp skal 
bedre fagfolks etterlevelse 
av retningslinjer, veiledere 

og kunnskapsbasert 
praksis. 

Jeg kan derfor ikke være 
motstander av innholdet i 

pakkeforløpet.  

Men……. 

Hva er den største utfordringen med pakkeforløp?  



Utfordring endring av praksis  

Vi vet at behovet for tiltak som 
bedrer implementeringen av 
faglige føringer i rusfeltet er 

stort, dette peker 
opptrappingsplanen for 

rusfeltet (2016-2020) på.  

I Riksrevisjonens 
undersøkelse over 

effektivitet og 
resultatoppnåelse i 

Helsedirektoratet pekes det 
på at man arbeider alt for 

lite systematisk med 
implementering av 

retningslinjer og veiledere i 
helsevesenet 

(Riksrevisjonen, 2013-2014).  

Kan det være slik at den største utfordringen med pakkeforløp TSB  
er at det skaper mer byråkrati, og mindre tid med pasientene.  



Tenk om:  
• Pakkeforløp bedrer: 

 Brukermedvirkning, eierskap 
 
 Gode individuelle forløp tilpasset behov og ønsker  
 
 God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende 
  
 Effektive forløp uten unødvendig ventetid  
 
 God samhandling mellom aktuelle aktører i TSB og kommune 
 
 Økt  fokus på somatisk helse. 

 



Avslutning 

• «Pakkeforløp TSB kan bli en 
byråkratisk tullereform som øker 
byråkratiet. Eller en reform som 
innebærer et løft for pasientene 
med bedre brukermedvirkning, god 
samhandling og et fokus på 
kommunal hverdag etter 
behandling i TSB. Det kommer an 
på hvilken gjennomføringskraft 
kvalitetsreformen gis.  


