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Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus?
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Et utviklings- og 
implementeringsarbeid basert 
på samarbeid med 
brukerorganisasjoner og ulike 
fagmiljø
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Pakkeforløpene er nasjonale normgivende forløp



Kunnskapsbasert praksis

• Brukerkunnskap og 
brukermedvirkning

• Erfaringsbasert kunnskap 

• Forskningsbasert kunnskap, 
nasjonal og internasjonal

Pakkeforløpene skal bygge på 
og vise til retningslinjer 
veiledere
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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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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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Mål

• Økt brukermedvirkning og 
brukertilfredshet

• Sammenhengende og 
koordinerte pasientforløp 
som er individuelt tilpasset

• Bedre ivaretakelse av 
somatisk helse og gode 
levevaner
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Sentrale områder

• Pårørende/barn som 
pårørende

• Somatisk helse og levevaner

• Vold, overgrep og traumer
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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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Vold, overgrep og andre traumatiske erfaringer

Anbefalinger om kartlegging inn i alle pakkeforløp

• Kartlegging, utredning og behandling for pasienter i pakkeforløp psykisk 
helse og rus som er/har vært utsatt for vold, overgrep og andre 
traumatiske erfaringer

• Kartlegging for pasienter i pakkeforløp psykisk helse og rus der det 
fremkommer utøvelse av vold eller overgrep

10



Status de første pakkeforløpene

De tre første pakkeforløpene på høring med frist 1. oktober

1. Utredning og behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

2. Utredning i psykisk helsevern, voksne

3. Utredning i psykisk helsevern, barn og unge
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Status de første pakkeforløpene

• De neste fem på høring i løpet av 2017

 Behandling i psykisk helsevern, voksne

 Behandling i psykisk helsevern, barn og unge

 Psykoselidelser, inkludert debuterende psykose

 Spiseforstyrrelser, barn og unge

 Tvangslidelse (OCD)

• Gravide og rusmidler, på høring vinter 2018

• Samhandlingsforløp barnevern, psykisk helse og rus, startet opp
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Følgeevaluering 

Følgeevaluering av noen Pakkeforløp: 

– dybdeintervju av pasienter, foresatte og ansatte 

Undersøkelser for å måle brukere og pårørendes erfaringer

– før innføring av pakkeforløp (nullpunktsmålinger)

– etter innføring av pakkeforløp
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Utfordringer og muligheter

• Endringsarbeid

• Utviklingsarbeid

Utviklingsarbeid, behov for å tenke fase I og fase II
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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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Rådgiver brukermedvirkning Anne-Grethe Terjesen
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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
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Brukermedvirkning

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

• Medvirkning på individnivå
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Brukermedvirkning 
og brukerkunnskap
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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

Brukerrepresentanter

Tjenesteområder

Psykisk helse og 
rus, kommune

Folkehelse

Allmenn-
helsetjeneste



Hva sier brukerne og pårørende?

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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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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Brukermedvirkning på individnivå

• Evaluering med pasienten (evalueringspunkter)

• Feedbackverktøy

• Konkrete anbefalinger, blant annet om samarbeid med 
pårørende, ansvar for ulike instanser
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Samarbeid og samhandling

Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt
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Samarbeid før, under og etter pakkeforløpet
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Før 
henvisning

Under 
forløpet

Etter 
forløpet

Hjem, kommune, fastlege, spesialisthelsetjeneste, NAV, PPT, 
skole, arbeid, barnevern m.fl.



God samhandling

• Hvordan sikre henvisninger med 
tilstrekkelig informasjon? 

• Hvordan involvere relevante instanser og 
samhandle underveis i forløpene? 

• Hvordan sikre overganger og oppfølging 
etter avsluttet pakkeforløp?
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Innspill vi har fått 

• Benytte ordinære strukturer basert på lovpålagte 
samarbeidsavtaler

– Samarbeidsfora på ulike tjenestenivå

– Tjenesteavtaler med oppgave- og ansvarsdeling

• Likeverdig samarbeid – ikke noe spesialisthelsetjenesten 
innfører alene

• Ikke gi føringer om organisering, men beskrive tydelig hvilke 
oppgaver/funksjoner som skal ivaretas

• Bruke eksisterende kompetansetjenester og –nettverk
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Implementering

27



Implementering av pakkeforløp 
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• Gjøre kjent

• Gjøre tilgjengelig

• Legge til rette for bruk

Informasjon – Involvering – Opplæring - Forpliktelse

Målsetting

Hva ønsker vi å 
oppnå?

Måling og monitorering

Hvordan kan vi vite 
at endringen er en 
forbedring?

Endring i praksis

Hvor mye avviker 
dagens praksis fra 
innholdet i 
pakkeforløpene?



Nasjonal ressursgruppe for implementering 
er etablert

Skal bistå Helsedirektoratet med å:

– Nå målsettingen med pakkeforløpene

– Identifisere tiltak som bør gjennomføres nasjonalt, regionalt 
og lokalt for å understøtte implementeringen

– Utarbeide en implementeringsplan som et hjelpemiddel for 
nasjonale, regionale og lokale implementeringsprosesser

– Vurdere om innspill fra brukere og tjenestene bør føre til 
endringer i pakkeforløpene eller i tjenestene
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Implementeringsprosessen 2018

• Regionale/lokale implementeringskonferanser fra april 2018

• Implementeringsagenter

• Identifisere forskjellen mellom dagens praksis og innholdet i de 
ulike pakkeforløpene

 Lokale planer og tiltak 

Utsendelse for implementering av de første pakkeforløpene i 2018
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