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Utfordringsbilde - før pakkeforløp

• Mangelfull innflytelse i
behandlingen

• Uønsket variasjon •
Ventetid
Utredning
Behandling og oppfølging

Behov for mer  
sammenhengende og  
koordinerte tjenester

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



Overordnede mål

Unngå unødig ventetid for  
utredning, behandling og  
oppfølging
Sikre likeverdig tilbud til  
pasienter og pårørende  
uavhengig av hvor i landet  
de bor

Tilgjengelighet og forutsigbarhet





Prosjekteier
Administrerende direktør

Referansegruppe, 
Ledergruppen PHA

Styringsgruppe
Medisinsk direktør, 

klinikkleder, stab, brukere, 
tillitsvalgte

Prosjektgruppe
Prosjektleder, sekretariat, 
spes.komp. ulike områder, 

arbeidsgruppeledere

Arbeidsgruppe 1
Psykisk helsevern, Voksen

(med undergrupper)

Arbeidsgruppe 2
Psykisk helsevern, 

Barn og unge
(med undergrupper)

Arbeidsgruppe 3
TSB

Arbeidsgruppe 4
Registrering og monitorering

Prosjektorganisering, som en støtte til ledere i klinikken



«Dette er vi positive til og hos 
oss skal dette være en 

kvalitetsreform»

Vedtak, Ledergruppen Klinikk psykisk helse og avhengighet, høsten 2017



Så gikk vi i gang…



Summing i organisasjonen

• Pakkeforløpsbeskrivelsene ikke ferdig ennå
• Blir de like som i Danmark?
• Hva er en pakke?
• Generelle vs. tilstandsspesifikke pakkeforløp





Fra mandatet



Stor innsats i arbeidsgruppene

• Noen begynte kartlegge nåsituasjon
• Noen diskuterte innhold og konsekvenser
• Noen la ned arbeidet «til vi får vite mer», andre satte i 

gang flere undergrupper
• Noen startet opp forbedringsarbeider knyttet til 

utredningstid
• Noen begynte å pilotere pakkeforløpene
• De genererte mange gode spørsmål om 

pakkeforløpene, organiseringen og beslutninger



Prioriteringer

• Klinikkledergruppen gjør prioriteringer for hvilke  
områder og tiltak vi skal gjennomføre til hvilken tid



Pakkeforløpene OG verktøy lansert 12.9

• Statuskartleggingsverktøy fra Helsedirektoratet 
– Status i forhold til alle punktene i pakkeforløpsbeskrivelsene
– Tiltak der vi ikke er i mål
– Alle enheter hos oss skal benytte dette



Målbilde
Pasientenes forløp – våre arbeidsprosesser

• Benytter flytskjema fra Helsedirektoratet
– detaljerer dem noe mer inn i vår e-håndbok og kobler på 

relevante prosedyrer 
– videre arbeid lokalt med oppdatering av lokale rutiner 

• Kobler på klinikkens nettverk for kontinuerlig 
forbedring og kvalitetsnettverket



Utfordringene vi står i nå

• Organisering – stokke bena
• Pasientenes forløp

– Formen på brukerinvolveringen
– Feedbackverktøy

• Faglig innhold
– Bør-kravene
– Somatisk helse og levevaner
– Følge retningslinjer



Logistikk

• Forløpstider 
• Koder – DIPSArena (behandlere koder selv)
• Struktur for oppfølging og monitorering av logistikken 

OG innholdet
– Koordinatorer
– Forløpsledelse
– Kontrollfunksjon koding
– «Driftsstyre»



Koordinering og samhandling med 
kommunen
• Vi bruker alle etablerte fora der kommunen og Oslo 

universitetssykehus møtes
• Egen arbeidsgruppe med fastleger og representanter 

for alle sykehusene i hovedstadsområdet for å 
utarbeide en felles rutine i forbindelse med henvisning 
og oppfølging av pakkeforløp, med særlig vekt på 
somatisk helse og levevaner

• Behov for mer samarbeid med bydeler og fastleger om 
hvordan vi sammen løser dette



«Dette er ikke annet enn dem og oss 
når vi begge er på vårt beste»

Sitat fra avdelingsleder i klinikken om pakkeforløpenes beskrivelser 
av samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste



Vi laget en plan…

og kommer i mål!



Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål eller kommentarer?
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Guri Arnekleiv Mjåland
gurmja@ous-hf.no
Mobil: 924 21 626


