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Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus? 
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Et utviklingsarbeid basert på 
samarbeid med 
brukerorganisasjoner og ulike 
fagmiljø 

 

 

 

 

 



Fra kreft til psykisk helse og rus 
 

• Mer standardiserte behandlingsprotokoller for kreft 

• Mer kunnskap om behandlingseffekt for kreft 

• Ikke samme faglig konsensus om behandling 

• Større variasjon i sykdomsbilde og behandling  

• Langvarige lidelser, komorbiditet 

• Behov for samarbeid på tvers av nivåer i helsetjenesten og på tvers av 
sektorer 



Utfordringsbilde- før pakkeforløp 

• Uønsket variasjon  
 Ventetid 

 Utredning 

 Behandling og oppfølging 

 

• Mangelfull innflytelse i 
behandlingen 

• Behov for mer 
sammenhengende og 
koordinerte tjenester  

 

• Lavere levealder hos 
mennesker med psykiske 
lidelser og/eller 
rusmiddelproblemer 
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Sentrale områder 

 

• Pårørende/barn som 
pårørende 

• Vold, overgrep og traumer 

• Somatisk helse og levevaner 
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Overordnet målsetting 

 Sikre likeverdig tilbud til 
pasienter og pårørende 
uavhengig av hvor i landet 
de bor 

 Unngå unødig ventetid for 
utredning, behandling og 
oppfølging  

 

Tilgjengelighet og forutsigbarhet 
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Brukermedvirkning 
«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» 
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«Pasientene er de viktigste endringsagentene for å 

utvikle tjenestene. Derfor er det viktig at de kan medvirke 

aktivt i tjenesteutforming, i eget behandlingsopplegg og i 

hvordan tjenestene kan utvikles for å gi bedre service og 

tilgjengelighet» 

   Bent Høie, møte med brukerorganisasjonene, 11 

desember 2013  

 

Pasientens helsetjeneste 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIjeGeudbWAhXpKJoKHeCzAuYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fslideplayer.no%2Fslide%2F11196131%2F&psig=AOvVaw08G_Qq42tILsVBEuC4t1Bv&ust=1507188593090888


Brukermedvirkning 

 
 
 

• Medvirkning på systemnivå er 
rettet mot dem som planlegger 
tiltakene/tjenestene 
 

•  Medvirkning på individnivå 
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Brukermedvirkning 
og brukerkunnskap 



Brukermedvirkning på systemnivå 

  «Endringsagenter» 
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BrukeROP 
(Brukerråd) 

http://a-larm.no/
http://www.adhdnorge.no/index.asp
http://www.fhn.no/
http://www.marborg.no/
https://motstoff.no/
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Prosjekteier 

 

Adm. prosjektleder 

Faglig prosjektleder 

 

Delprosjekt rus 

 

Arbeidsgrupper 

Delprosjekt psykisk 
helse 

 

Arbeidsgrupper 

Delprosjekt, psykisk 
helse barn/unge 

 

Arbeidsgrupper 

Somatisk helse og levevaner 

Vold, overgrep og traumer 

Koding og monitorering 

Brukermedvirkning 

Samhandling og implementering 

Informasjon og kommunikasjon 

Kompetanse

grupper 

Faggrupper 

Referanse-
grupper 

Andre 
interessenter 

Endringsagenter 

Tjenesteområder 

Psykisk helse og 
rus, kommune 

Folkehelse 

Allmenn-
helsetjeneste 

 

 

  

 

 

 

 



Hva sier våre endringsagenter? 

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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Brukermedvirkning på individnivå 

 
• Pasienten/ pårørende får samme informasjon/beskrivelse av 

pakkeforløpet 

• Pasienten/pårørende er informert om de ulike 
behandlingsformer enheten tilbyr for aktuell lidelse(NPR) 

• Pasienter/pårørende er involvert i utarbeidelse av 
utredningsplan og/eller behandlingsplan(NPR) 

• Pårørendeveilederen skal benyttes systematisk i alle 
forløpene – herunder Barn som pårørende 
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Brukermedvirkning på individnivå 

 
• Evaluering med pasienten (evalueringspunkter) 

• Feedbackverktøy 

• Konkrete anbefalinger, blant annet om samarbeid med 
pårørende, ansvar for ulike instanser 
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 Pårørende veilederen 
  
Eksempel: Barn som pårørende 

 

Anbefalinger om kartlegging inn i alle pakkeforløp: 

• Spør om pasienten har barn og mindreårige søsken  

• Sikre at de barna blir fulgt opp  

– Samtaler 

– Informasjon 

– Samarbeid med andre instanser( kommune, skole, 
barnehage) 

• Tilby veiledning og hjelp til familien 

• Snakke med foreldrene om situasjonen til søsken  
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Anbefalinger ut fra målsetting  

Likeverdige tilbud 

• Normerende forløp for utredning og behandling 

– Forløpstider 

– Utredningsplan 

– Behandlingsplan 

– Evalueringspunkter 

– Bruk av utfallsmål ved start og avslutning 

– Spesialistinvolvering 

• Kriterier for henvisning 

• Implementering av kunnskapsbasert behandling 
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Anbefalinger ut fra målsetting 
Sammenhengende og koordinerte forløp 

• Henvisningsveiviser 

• Forløpskoordinator 

• Tilbakemeldinger til fastlege/henvisende instans (NPR-kode) 

• Samarbeidsmøter 

 

Redusert unødig ventetid, forløpstider 

• for oppstart helsehjelp, bl.a. ved mistanke om psykoseutvikling og 
spiseforstyrrelser barn/unge 

• for utredning (6 + 6 uker) 

• når behandlingsplan skal foreligge 

• mellom evalueringspunkter 
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Somatisk helse og gode levevaner 

• Anbefalinger om kartlegging inn i 
alle pakkeforløp 

 

• Konkrete anbefalinger om  

– 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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Status 

• Bred involvering fra brukere og tjenester 

• Flere rådslag holdt 

• 12 arbeidsgrupper i sving, to nye nedsettes nå 

• Nasjonal ressursgruppe for implementering er etablert 

• De tre første pakkeforløpene har vært på høring 

• De neste fem pakkeforløpene på høring i desember 
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De første pakkeforløpene 

1. Utredning og behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

2. Utredning i psykisk helsevern, voksne 

3. Utredning i psykisk helsevern, barn og unge 

4. Behandling i psykisk helsevern, voksne 

5. Behandling i psykisk helsevern, barn og unge 

6. Psykoselidelser, inkludert debuterende psykose 

7. Spiseforstyrrelser, barn og unge 

8. Tvangslidelse (OCD) 

 

• Gravide og rusmidler- på høring vinter 2018 

• Samhandlingsforløp barnevern, psykisk helse og rus- arbeid startet opp 
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Implementeringsprosessen 

• Informasjon og involvering – møteplasser og konferanser 
– Spesialisthelsetjenesten 

– KS, kommuner og andre samhandlingsaktører 

– Brukerrepresentanter og erfaringskonsulenter 

– Kompetansetjenester 

– Fagorganisasjoner 

• Nasjonal ressursgruppe for implementering 

• Regionale/lokale implementeringskonferanser 2018 

• Følgeevaluering 
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Noen risikoer  

 

• Pakkeforløp psykisk helse og rus er mer komplekst enn 
Pakkeforløp for kreft  

• Generell tjenesteutvikling  

• Endringsarbeid som medfører praksisendringer  

• IKT-løsninger i sektoren som må understøtte pakkeforløpene  

• Eventuelle finansielle barrierer 

 

 

22 



Avgjørende faktorer 

 

• Tydelige politiske føringer  

• Avklarte forventninger til hva 
pakkeforløpene kan løse 

• Ledelsesforankring på alle nivåer 
i helsetjenesten 

• Tett oppfølging og vilje til å 
allokere nødvendige ressurser 
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Takk for oppmerksomheten! 
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