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Bakgrunn og formål

• Den 22. mars 2018 fikk Helsedirektoratet følgende oppdrag: 

"Helsedirektoratet gis i oppdrag å utarbeide pakkeforløp hjem (for kreftpasienter), 
pakkeforløp eller annet normerende budskap/produkt innen CFS/ME og utbredte 
muskelsmerter og sammensatte, uavklarte tilstander preget av funksjonssvikt av flere 
årsaker, med særlig fokus på rehabilitering. Helse- og omsorgsdepartementet vil 
spesifisere oppdragene om pakkeforløp i eget brev." 

Med bakgrunn i regjeringens politiske plattform (Jeløya plattformen), vil Helse- og omsorgsdepartementet presisere dette 
oppdraget som følger: 
Helsedirektoratet gis i oppdrag å utarbeide følgende pakkeforløp:

• Pakkeforløp for «kreftpasienter hjem» 
• Smertebehandling 
• Utmattelse 
• Muskel- og skjelettlidelser 
• Helsedirektoratet skal innarbeide rehabilitering i pakkeforløp der dette er en naturlig del av behandlingsforløpet. 



Presisering fra HOD, 04.06. 2018

Pakkeforløp kreft hjem

Det skal i løpet av en 3-årsperiode utarbeides og implementeres pakkeforløp hjem for kreftpasienter.  

Pakkeforløpene skal sikre forutsigbarhet for pasientene og kvalitet i utredning og behandling, både i 

spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det skal være et spesielt fokus på 

psykososial oppfølging for pasienter, pårørende og etterlatte og rollen til forløpskoordinatorene i 

spesialisthelsetjenesten og koordinatorfunksjoner i kommunen må beskrives.  

Det nødvendige kunnskapsgrunnlaget må avklares som grunnlag for pakkeforløpet. 

For alle pakkeforløpene må direktoratet ta utgangspunkt i kommunenes frihet til å organisere sine 

tjenester på en hensiktsmessig måte, og ivareta hensynet til at pasienter som mottar tjenester fra 

kommunen ofte vil ha flere lidelser samtidig.  



Presisering av oppdraget….

• Det bør sees hen til hvordan man har beskrevet kommunenes ansvar og 

oppgaver i pakkeforløpene for hjerneslag, psykisk helse og rus.

• I arbeidet med pakkeforløpene bes Helsedirektoratet om å involvere brukere, 

fagfolk, kommunal helse- og omsorgstjeneste, spesialisthelsetjeneste og andre 

relevante aktører.
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Hvorfor pakkeforløp hjem kreft ??

"Mange kreftpasienter opplever at de ikke er friske selv om de er kreftfrie. Å leve 

med senskader og å komme tilbake til livet de levde før kreften kan være tøft. Da 

blir det ekstra vanskelig når den tette oppfølgingen de har fått på sykehuset blir 

borte. 

Nå skal vi lage "Pakkeforløp hjem", som skal sikre god oppfølging i overgangen 

fra sykehus til kommune, sier helseminister Bent Høie"
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Hvorfor pakkeforløp hjem kreft ??

Rundt en tredjedel av de som har overlevd kreft kommer ikke tilbake til 

normalen, men til en «ny» normal der de kan få ulike senskader og plager 

som kanskje vedvarer resten av livet. 

Når vi vet at det i 2030 vil være rundt 40 prosent flere kreftsyke i Norge , må vi ta 

grep allerede nå, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen"
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Hvorfor pakkeforløp hjem kreft ?

"For når en pasient er ferdigbehandlet og går ut av sykehuset som kreftfri, så kan 

ikke helse-Norge kvittere ut at jobben er gjort. Den nye kreftstrategien skal 

sørge for at overgangen fra sykehus til kommune blir bedre. Mange 

kreftpasienter og pårørende har behov for tett oppfølging og hjelp i den nye 

hverdagen, og den hjelpen må de få i kommunen de bor i. Det skal blant annet 

sikre at rehabilitering og psykososial støtte blir en del av tilbudet der du bor. 

Å sikre at alle kreftpasienter i landet får samme tilbud vil være et stort steg i riktig 

retning for å løfte den kommunale kreftomsorgen" (tekst fra Kreftforeningens 

nettside)
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Markert økning i antallet personer med flere 

kreftsykdommer, i følge kreftregisteret:

• 33 564 nye krefttilfeller i 2017 (m: 18 121  k: 15 443)

• Det er fortsatt prostatakreft som er den hyppigste forekommende kreftform i Norge og utgjør 
ca 15% av alle krefttilfeller (28,4 % av alle krefttilfeller hos menn)

• De 4 vanligste kreftformer i Norge er prostata-, bryst-, lunge- og tykktarmskreft og utgjør  til 
sammen ca 48% av alle krefttilfeller i Norge i 2017 (ca 15 000 krefttilfeller)

• løpet av de siste 10 årene har 75 prosent flere fått mer enn en kreftdiagnose i løpet av 
ett år

• I 2007 var det 653 pasienter som opplevde dette

• I 2017 var det 1146 personer  som fikk flere ulike kreftsykdommer på ett år

• Sammenlignet med for 30 år siden, er det i dag nesten fire ganger så mange som får mer 
enn en kreftdiagnose i løpet av ett år.
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Målsetting

• Trygghet og forutsigbarhet for pasienten, og god informasjon og kommunikasjon 

gjennom hele forløpet. 

• Gode forløp på tvers av sektorer og tjenester som er involvert.

• Likeverdige tjenester uavhengig hvor i landet man bor.



Nåsituasjonen:

28 pakkeforløp kreft
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Eksisterende pakkeforløp - kreft

• Helsedirektoratet fikk i 2014 i oppdrag å utarbeide diagnosespesifikke pakkeforløp for kreft.

• Pakkeforløpene skulle bygges på dansk erfaringer og de norske nasjonale handlingsprogrammene for kreft. 

• I pakkeforløpene skulle det defineres forløp med konkrete tider fra henvisninger til oppstart utredning, tid for ulike 
prosedyrer og samlet tid for utredning frem til behandlingsstart eller alternativ til mistanke om kreft er avkreftet.

• Pakkeforløpene innebærer en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene i en utredning og et 
behandlingsforløp skal ta.

• Pakkeforløpene skulle utarbeides for den enkelte kreftform, samt for generell mistanke om kreft og mistanke 
metastaser med ukjent primærtumor.

• Pakkeforløpene er normgivende, men ikke rettighetsfestet. 

• I løpet av 2015 ble 28 diagnosespesifikke pakkeforløp implementer i helsetjenesten. Disse er 
senere noe revidert i 2016 – men det er ikke gjort store endringer, kun mindre justeringer.
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Diagnoseveiledere for fastleger

• Det ble også utarbeidet diagnoseveiledere for fastleger for hver pakkeforløp. 

• Diagnoseveilederne omtaler symptomer som utløser mistanke om kreft 

(alarmsymptomer), 

• filterfunksjoner som blant annet inkluderer ulike undersøkelser fastlegen skal 

gjøre og som kan resultere i en begrunnet mistanke om kreft og henvisning til 

pakkeforløp. 

• Dette arbeidet ble gjort som en integrert del av arbeidet med pakkeforløpene. 

Helsedirektoratet 12



Monitorering
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For å følge opp innføringen av pakkeforløp og 
tidene i pasientbehandlingen, ble det etablert 
indikatorer for de enkelte leddene i et 
pasientforløp. 



Utvikling av pakkeforløp hjem kreft – involvering og prosess
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Kort om prosess og involvering

• Arbeidet er i tidlig fase (konseptfase) 
• Beskrive nåsituasjonen; oppfølging av kreftpasienter i kommunene i dag, samhandling mellom 

kommune og sykehus, m.m. 

• Kartlegge utfordringer og behov

• Utrede mulige konsepter for et pakkeforløp hjem
• Diagnosespesifikke pakkeforløp?

• Pakkeforløp med utgangspunkt i pasientens funksjon og mestringsnivå? 

• Involvering i alle faser
• Referansegruppe med deltakelse fra pasient og brukerorganisasjoner, fagorganisasjoner, 

kommuner og spesialisthelsetjenesten
• møter 2-3 g i året

• Ressursgruppe med bred deltakelse fra kommuner, pasient/brukere, 

spesialisthelsetjenesten, fagmiljøer m.fl. 
• bidra inn i workshop og arbeidsgrupper

Helsedirektoratet
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Mange tiltak og prosjekt er relevant for arbeidet 

med pakkeforløp og her kan nevnes…… 

• Helhetlig pasientforløp (HPH) 

• «Hva er viktig for deg?»

• Primærhelseteam

• Oppfølgingsteam

• Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) 

• Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

• Koordinerende enhet – koordinator /forløpskoordinator– individuell plan

• Kontaktlege

• Digital behandlingsplan

• Velferdsteknologi og bruk av teknologi på avstand

• Samvalgsverktøy

• M.fl. 

Viktig å se ulike tiltak og satsninger i sammenheng
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Pakkeforløp og koordinering –
hva sier lovverket? 



Koordinering – et kvalitets- og forsvarlighetskrav
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«Spesialisthelsetjenesten skal tilrettelegge 
sine tjenester slik at personell som utfører 
tjenestene, blir i stand til å overholde sine 
lovpålagte plikter, og slik at den enkelte 
pasient eller bruker gis et helhetlig og 
koordinert tjenestetilbud». 

Sphl § 2-2

«Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik 
at:

a. den enkelte pasient eller bruker gis et 
helhetlig og koordinert helse- og 
omsorgstjenestetilbud,»

Hol § 4-1

Tjenester av god kvalitet:

 er virkningsfulle

 er trygge og sikre

 involverer brukere og gir dem 

innflytelse

 er samordnet og preget av 

kontinuitet

 utnytter ressursene på en god 

måte

 er tilgjengelige og rettferdig 

fordelt



Særlige bestemmelser om koordinering 

til de som trenger det mest 

• «Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og 

omsorgstjenester…» (helse- og omsorgslovgivningen)

• «….barn med behov for langvarige og koordinerte tiltak eller tjenester…» 

(barnevernlova)

• «Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester…» (NAV)

Utdypes i

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov 
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Medisinskfaglig koordinering 

og kontaktlege
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«Fastlegen skal ivareta en medisinskfaglig 

koordineringsrolle og samarbeide med andre 

relevante tjenesteytere om egne 

listeinnbyggere».

fastlegeforskriften § 19

«Pasient som har alvorlig sykdom, skade eller 

lidelse, og som har behov for behandling eller 

oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en 

viss varighet, har rett til å få oppnevnt 

kontaktlege i samsvar med 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c.»

Pbrl § 2-5 a

• Alle med behov for langvarige og 
koordinerte tjenester

• Individnivå
• Individuell plan
• Koordinator

• Overordnet ansvar
• Koordinerende enhet

Kommunen har ansvar for å utarbeide 
plan når pasienten har tjenester fra både 
sykehus og kommune. Sp.h.tj skal 
medvirke. 

«Helhetlig» koordinering



Formålet med de lovpålagte 

koordineringsbestemmelsene – IP og koordinator

• Sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset 

tjenestetilbud

• Sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse

• Styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og 

eventuelt pårørende

• Styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og 

sektorer

jfr forskrift om hab, rehab, IP og koordinator § 1
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Retten til IP og plikten til å tilby koordinator

«Pasient og bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- og 

omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med 

bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov 

om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.»  pbrl § 2-5

«For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter 

loven her, skal kommunen tilby koordinator. Koordinatoren skal sørge for 

nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre 

samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan».  

Hol § 7-2
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Pakkeforløpskoordinator

Departementet om forholdet mellom lovpålagt koordinator og 
pakkeforløpskoordinator:

«Departementet legg til grunn at vilkåra for plikta til å oppnemne koordinator etter 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 a ofte vil vere oppfylte for kreftpasientar, fordi dei ofte vil ha 
behov for «koordinerte tjenester», eventuelt «komplekse eller langvarige tjenester». Dersom 
vilkåra i spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 a er oppfylte, har helseføretaket ei lovbestemt plikt 
til å oppnemne koordinator. For kreftpasientar* vil det oftast vere naturleg at 
forløpskoordinatoren har funksjonen som koordinator etter denne føresegna». 

Innst. 49 L, 2015-2016 jfr Prop.125L (2014-
2015)

*på dette tidspunktet forelå bare pakkeforløp for kreft
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Øvrige koordinatorer i tjenestene

Dersom en person har behov for langvarige og koordinerte tjenester må det 

avklares hvorvidt koordinatorer med andre benevnelser ivaretar den lovpålagte 

koordinatorrollen. 

• Demenskoordinator, kreftkoordinator eller andre med «koordinator» i sin stillingstittel kan 

oppnevnes i den lovpålagte koordinatorrollen for brukere med behov for langvarige og 

koordinerte tjenester, - innhold og funksjon i samsvar med krav i lov og forskrift.  

• Det må fremgå tydelig overfor pasient, bruker og pårørende hvilken rolle personellet 

ivaretar. 
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Sentrale bakgrunnsdokumenter

• Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, 
Helsedirektoratet

• Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov, 
Helsedirektoratet

• Veileder om kontaktlege i spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet

• Fastlegeforskriften – veileder med kommentarer, Den norske legeforening

• Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten, Helsedirektoratet
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https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=individuell-plan-og-koordinator-6935
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov/seksjon?Tittel=strukturert-oppfolging-gjennom-tverrfaglige-11273
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1197/Veileder-kontaktlege-i-spesialisthelsetjenesten.pdf
http://legeforeningen.no/PageFiles/131649/Fastlegeforskriften 2013.pdf
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder


Takk for 
oppmerksomheten

Rehabiliteringskonferansen 2019
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