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Introduksjon

• https://youtu.be/U4OAaEHxqTQ



Pakkeforløpene

• Skiller seg fra pakkeforløp for kreft ved at alle pasienter skal inn i 
pakkeforløp.

• Det er tre overordnede pakkeforløp som startet opp 01.01.19
– Psykiske lidelser – pakkeforløp barn og unge
– Psykiske lidelser – pakkeforløp voksne
– Rusbehandling (TSB) – pakkeforløp

• Tre tilstandsspesifikke pakkeforløp som startet opp 15.02.19
– Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne- pakkeforløp
– Spiseforstyrrelser hos barn og unge – pakkeforløp
– Tvangslidelse (OCD) – pakkeforløp

• Og det kommer fler…



Hva er pakkeforløp for psykiatri og rus?

• En måte å organisere tjenesten på
• Alle barn, unge og voksne innen psykisk helse og TSB 

skal få tilbud om utredning, behandling og oppfølging i 
en sammenhengende kjede.

• Pakkeforløpene bygger på tett samarbeid mellom 1-
linjetjenesten, spesialisthelsetjenesten og pasienten.

• Pakkeforløpet starter når henviser i kommune eller 
fastlege vurderer behov for utredning eller behandling 
i spesialisthelsetjenesten.



Nasjonale mål

• Å hjelpe pasientene til et bedre liv gjennom å:
– Øke brukermedvirkningen
– Sikre sammenhengende pasientforløp
– Unngå unødvendig ventetid
– Tilby likeverdige tjenester
– Ivareta somatisk helse og gode levevaner



Gjelder det alle pasienter i behandling?

• Pakkeforløpene gjelder alle pasienter med henvisning 
etter 01.01.19 eller etter 15.02.19

• Pasienter som er i behandling hos oss eller andre 
steder i spesialisthelsetjenesten som blir henvist til 
oss, med forløp som har startet opp før 01.01.19 – skal 
ikke inn i pakkeforløp (ennå )



Flytskjema 
utredning og behandling i psykisk helsevern - voksne



Koding av pakkeforløp

• Alle hendelser i pakkeforløpet skal kodes.
– Kodene som rapporteres er satt sammen av koder for type forløp, 

hendelse og eventuelt utfall.
– Kodene settes en eller flere ganger.
– Et pakkeforløp varer hele perioden pasienten er i behandling og 

avsluttes først ved sendt epikrise.
– Krav til koder er stort sett likt for alle pakkeforløpene for utredning og 

behandling.
– Ulike systemer krever ulike måter å kode på.



Rapportering

• Kodene er beskrevet i Volven
– Eies og administreres av Helsedirektoratet

• Klinikkene får månedlige resultatrapporter på 
relevante indikatorer

• Tre ganger i året vil relevante indikatorer publiseres 
offentlig på helsenorge.no



Spørsmål?



Takk for meg!
inbrwa@ous-hf.no

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-
helse-og-rus#pakkeforløp-og-pasientinformasjon


