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Er dagens finansieringsmodell moden for forbedring?



Pakkeforløp for psykisk helse og rus



Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Brukermedvirkning og samhandling

Start 

pakke-

forløp

Rett til 

helsehjelp

Kommunale 

tjenester og 

fastlege

Fase 1 Samhandling mellom bydel/kommune og 

spesialisthelsetjenesten: 

Dagens praksis: 15-20% avslag på henvisninger, 

for lang ventetid. Stort ekstraarbeid – ingen 

økonomi.

Utfordringer: Ulike kulturer, uavklarte forventninger, 

alle kan sitt eget system, ingen sammenheng 

mellom systemene og målsetning for pakkeforløpene

Pakkeforløp: Gir mulighet til å binde sammen 

helsetjenesten med utgangspunkt i pasientens 

behov, hvilke tjenester som kan gis i kommunal 

sektor og hvilken kvalitet og koordinering som skal til 

for pasientene som skal inn i pakkeforløp.

Kan vi identifisere et naturlig økonomisk forløp?

Er forberedelse til pakkeforløp/inntaksarbeid sentralt 

for pasientens opplevelse av kvalitet?



Kartlegging og utredning

Utvidet 

utredning

Plan -

legging av 

behandlin

g

Basis 

utregning

Første 

samtale

Forløpstid 6 uker

Forløpstid 12 uker

Fase 2 Utredningsforløp: Skal være en del av normen.

Dagens praksis: For stor variasjon i tid og innhold. 

Utfordringer: For lav systemkvalitet

Pakkeforløp: Blir kodet og man kan stimulere til 

kvalitet både på innhold og tid, samt ambulant arbeid 

for pasienter som har vanskelig for å følges opp 

poliklinisk. Ivareta pasientenes ønske om 

tilstrekkelig utredning og medvirkning. 

Kan vi identifisere et naturlig økonomisk forløp?

Er det utfordringer?

- Takster for fastleger ift delaktighet i samhandling

- Implementering med fokus på koordinering og nye 

modeller (eks. inntak ute i bydel)

Brukermedvirkning og samhandling



Evaluering og behandling

Evaluering
Avslutning 

pakke-forløp
Behandling

Forløpstid 2- 6 uker - døgn

Forløpstid 12 uker  - pol.

Behandlingsforløp: Vanlig å benytte 

behandlingsplaner

Dagens praksis: Snittbehandling for DPS, TSB og 

BUP er forskjellig. Behov for å nyansere og 

differensiere forløp i større grad?

Utfordringer: Aktivitetsmodellen kan gi lønnsomhet 

uten at det nødvendigvis er en iboende kvalitet? 

Aktivitetsmodellen kan sammen med sørge-for-

ansvaret komme opp mot kvalitet om man måler 

dette som positiv effekt av behandling. Stor variasjon 

i tjenestetilbudet for PHV i kommunal sektor. 

Pakkeforløp: Tydeliggjør samhandlingspunktene, 

tilbakemelding, evaluering og samvalg. 

Kan vi identifisere et naturlig økonomisk forløp?

Det ville være mulig å kartlegge systematisk. 

Fase 3

Brukermedvirkning og samhandling



Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Brukermedvirkning og samhandling
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Fase 4 Avsluttende fase av behandlingsforløp og 

samhandlings med bydel /kommunale instanser: 

Dagens praksis: Innføring av kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter. Ingen økonomisk 

kompensasjon for oppfølging etter at 

behandlingsforløpet er avsluttet i EPJ/Dips. 

Utfordringer: Kvaliteten på oppfølgingen har vært 

etterspurt, men den økonomiske ordningen gir 

insentiv til å holde dette på et lavt nivå. 

Pakkeforløp: Definerer et forløp som skal strekke 

seg og stå rundt pasienten. Vil peke i retning av å 

styrke kvaliteten for å sikre tilbakefall og bistå til å 

vurdere risiko.

Kan vi identifisere et naturlig økonomisk forløp?

Ville kunne bidra til å øke oppfølgingsfrekvensen for 

særskilte grupper og generelt. 
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