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Vestre Viken 

• Leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester 
til omlag 490 000 mennesker i 26 kommuner. 

• Helseforetaket består av 
Somatikk: Bærum sykehus, Drammen sykehus, 
Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal 
sjukestugu

Psykiatri: Blakstad sykehus (+ 5 DPS-er + BUPA + 
ARA)

24.05.2019



Pakkeforløp PHR

Januar 2019:
Pasienter kan henvises til følgende pakkeforløp:
• Utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
• Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
• Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

15 februar 2019:
Pasienter kan henvises til ytterligere tre pakkeforløp: 
• Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
• Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) 
• Spiseforstyrrelser hos barn og unge 

Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, 
vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler har høringsfrist 
1. juni. Detaljer rundt dato for lansering og implementeringen av dette 
pakkeforløpet vil komme før sommeren. 
Samme som pasientforløp Gravide og rusmidler?



Henvisning

Henvisningen skjer på vanlig måte, det er altså 
ingen spesiell "knapp" eller koding fra 
fastlege/henviser slik som pakkeforløp 
kreft. 



Start

Pakkeforløp starter i kommune / hos fastlege 
når henvisning sendes, men registreres og 
kodes først når spesialisthelsetjenesten 
mottar henvisningen.



Vestre Viken
Implementering

I Vestre Viken er implementeringen organisert 
som et kvalitetsforbedringsprosjekt, med 
innsatsteam på klinikk, avdeling og 
seksjonsnivå. Innsatsteamet på klinikknivå 
arrangerer læringsnettverk for 
forløpskoordinatorer hver 14. dag og for 
innsatsteamene for hvert pakkeforløp hver 
4.uke. 



Status i Vestre Viken
Status – hva er gjort?

• Sak i OSU
• Saker i alle LSU’er (sykehus LSU)
• Implementeringskonferanse med kommunene 1. november 

2018
• Lokale samarbeidsmøter rundt DPSene
• Utsendt brev til kommunene med forespørsel om å få tilstendt 

oversikt over kommunenes forløpskoordinatorer
• Brev til kommunene med tilbud om å få tilgang til e-læringskurs 

i pakkeforløp gjennom kompetansebroen
• Informasjonsskriv i PKO-nytt



Status i Vestre Viken
Status

• Koding (utfordring)
• Evalueringspunkter
• Spredning av pasientinformasjon 
• Opplæring - Kommet godt i gang med  opplæring av 

ansatte (e-læringskurs) på innholdet i pakkeforløpene. 
• Digitale dialogmeldinger for kommunikasjon med 

fastleger

Perioden fram til mai 19 opplæring og utprøving. Selv 
om kodepraksis ikke er implementert, er alle pasienter 
inkludert i pakkeforløp fra 1.1. 2019. 



Status i Vestre Viken
utfordringer

• Koding og forløpskoordinering – her har andre som f eks SiV kommet 
lenger – har fra før hatt monitoreringsverktøy og har drevet med 
forløpsstyring i flere år.

• Monitoreringsverktøy på plass mai 2019
• 26 kommuner som skal samarbeide med over 20 lokasjoner/8 

avdelinger
• Kommunene oppfatter HF som ansvarlig for implementeringen og 

informasjonen
• PF starter og slutter i Kommunen, men målinger skjer kun i HF’ene
• Vi mangler oversikt over hvem som er våre konkrete 

samarbeidspartnere i forløpskoordineringen 



Hva gjør PKO?

• PKO nytt

• «Praksisnytt»

• ALU møter

• LSU (kommune)
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Utfordringer 
- sett med fastlegens øyne



Hvem gjelder dette?

Pasienten skal henvises til pakkeforløpet når ett eller flere tegn på alvorlig psykisk lidelse 
foreligger.

Tegn på alvorlig psykisk lidelse kan være (ikke uttømmende):
• funksjonsfall med vedvarende vansker med å være i arbeid, delta på skole eller i sosialt liv
• vedvarende angst eller nedstemthet
• betydelig nedsatt konsentrasjon og/eller stor indre uro/rastløshet, eller amnesi
• selvmordstanker og/eller selvskading
• vesentlig endring i døgnrytme (i sammenheng med andre symptomer)
• markant endring i stemningsleie som gir mistanke om (hypo)mani eller moderat til alvorlig 

depresjon
• alvorlig vekttap som gir grunn til bekymring for spiseforstyrrelse
• vedvarende alvorlige kroppslige symptomer hvor det ikke er påvist noen somatisk årsak
• vedvarende gjenopplevelser (flashbacks eller mareritt) etter potensielt traumatiserende 

erfaringer
• mulige hallusinasjoner og/eller vrangforestillinger
• problematisk bruk av rusmidler
• vedvarende tvangstanker og/eller tvangshandlinger (OCD)
Se Prioriteringsveileder – psykisk helsevern for voksne.

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykisk-helsevern-for-voksne


Kartlegging og henvisning

• «Ved kartleggingen må henviser sørge for at pasient, og ev. pårørende 
medvirker til å sikre god informasjonsutveksling og dialog. «

(Retningslinjer fra helsedirektoratet)

• Tolk må benyttes der det er nødvendig. 

• Henviser bør, så langt som mulig, gjennomføre en kartlegging som 
inkluderer: Aktuelt, familie/sosialt, tidligere sykdommer, forventet 
utredning/behandling, nåværende behandling?, IP, legemidler, 
kritisk info(cave, allergi mm) før henvisning sendes. 

• Mulige somatiske årsaker til tilstanden bør være vurdert, og 
eventuelle funn fra undersøkelser vedlegges.



Hvem har ansvar for  somatikk - blodprøver,  
bildediagnostikk, EKG mm ifm behandling PHR 

– hva er fastlegenes rolle?

• Eksempel: Utredning og behandling ADHD



Hvem har ansvar for  somatikk - blodprøver,  
bildediagnostikk, EKG mm ifm behandling PHR 

– hva er fastlegenes rolle?

• Kasuistikk:
Mann 45 år. Spiseforstyrrelser, alkoholmisbruk, utredet psykisk 
DPS: Forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet (F90.0) Oppstart 
behandling: Aduvanz kapsler 30 mg økende til 50 mg.

«fastlege bes overta reseptskrivning og måle blodtrykk og puls 
under pågående behandling…»

Han går fortsatt til kontroller DPS………


