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Pakkeforløp

• Generelt:
• Ingen pasientrettighet

• Ordning for å optimalisere pasientforløp i Helseforetakene

• Har målepunkter for å monitorere hvorvidt aktuelt helseforetak greier å innfri 
anbefalte forløpsfrister

• Utløses ved «begrunnet mistanke» om sykdom

• Pakkeforløp psyk.helse og rus:
• «Utløses» ved henvisning (fortsetter dersom «rett til helsehjelp i spes.h.tj.»)

• Krever tett samarbeid med kommunehelsetjenesten

• Kommunene må opprette egen forløpskoordinator



Bakgrunn (sakset fra Helsedirektoratet):

• Norge har et godt utbygd tjenestetilbud til mennesker med psykiske 
lidelser og rusmiddelproblemer. Det er imidlertid flere 
forbedringspunkter knyttet til oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåer og koordinering av 
tjenester. Mange pasienter har behov for hjelp og bistand fra ulike tjenester samtidig. Dette stiller krav 
til tjenestene om samhandling for å sikre et helhetlig forløp, og at pasientene får rett hjelp, på rett 
sted, til rett tid. 

• I dag er det en uønsket variasjon i ventetid, utredning, behandling og 
oppfølging. Pasienter og brukere gir tilbakemelding om mangelfull 
innflytelse i behandlingen. Det er også behov for mer 
sammenhengende og koordinerte tjenester. Mennesker med alvorlige psykiske 

lidelser og/eller rusmiddelproblemer har betydelig lavere levealder, noe som i stor 
grad skyldes somatiske sykdommer. 

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/psykiske-lidelser-voksne/henvisning-og-start-psykiske-lidelser-pakkeforlop-voksne#grunnlag-for-henvisning


Målet med pakkeforløpene 

«Styrke det helhetlige behandlingstilbudet til pasienter med psykisk 
helse- og rusmiddelproblemer. Det er utarbeidet fem mål for arbeidet 
basert på dagens utfordringsbilde i tjenestene:» 

• 1. økt brukermedvirkning og brukertilfredshet (ved henvisning, 
underveis og ved avslutning)

• 2. sammenhengende og koordinerte pasientforløp 

• 3. unngå unødig ventetid 

• 4. likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i 
landet de bor 

• 5. bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner 



Pakkeforløp psykisk helse og rus påvirker
samarbeidet mellom helseforetak og fastleger
Initiativ fra prosjektleder pakkeforløp ved OUS, Petter Andreas Ringen, i 
samarbeid med samhandlingsoverlege Bente Thorsen og med mandat 
fra Samarbeidsutvalget for hovedstadsområdet (HSØ-RHF og Oslo 
kommune)

• Hensikt: 
• «samle rep. fra Oslo-sykehusene med fastlegerepresentanter for å se på 

mulighetene for å lage felles samhandlingsprosedyrer spes.helsetjeneste-
primærhelsetjeneste for forhold utløst av pakkeforløpene

• «skal beskrive samhandling som f.eks. henvisningsmal, midtveisevaluering, 
oppgavefordeling etc., fokus blir på somatikk»

• «ønske om at fastlegene i Oslo skal ha kun en rutine å forholde seg til for 
pakkeforløpene» 



Arbeidsgruppen

• 3 fastleger

• 2 PKO-ledere (OUS og Ahus)

• 1 brukerrepresentant (OUS)

• 1 bydelsoverlege

• 6 representanter fra psyk.helse og rus (Diakonhjemmet, Lovisenberg, 
OUS og Ahus)



Arbeidet avsluttet og publisert 
25.1.2019

Ferdig 25.1.2019 (Start 1.1.2019)

https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Samhandling/Anbefalinger om samarbeid mellom FL og SH i  Pakkeforl%C3%B8p for psykisk helse og rus Hovedstadsomr%C3%A5det.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Samhandling/Anbefalinger om samarbeid mellom FL og SH i  Pakkeforl%C3%B8p for psykisk helse og rus Hovedstadsomr%C3%A5det.pdf




Implementering

• Anbefalingene er implementert i alle sykehus som ivaretar innbyggere 
i Oslo.

• Ahus har i tillegg til Oslo et eget avtaleområde med 24 
omkringliggende kommuner:
• «Ahusforum, samhandlingsarena for leger» vedtok de samme anbefalingene 

for «kommune-området», men valgte i tillegg å lage et eget 
dokument/kortversjon



Konklusjon

• På initiativ fra OUS og nærmest innen fristen for start pakkeforløp, ble 
det utarbeidet en rutine for samarbeid mellom  fastleger og 
spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet  
• Anbefalinger og retningslinjer har en tendens til å havne «i skuffen».

• Dette til tross, de er nødvendige referanser ved utfordringer i samhandlingen.

• «Ahusforum», samhandlingsarena for leger i Ahus’ opptaksområde 
har i tillegg samlet seg om eget dokument med fokus på 
hovedbudskapet fra «hovedstadsområdet», og med aktive lenker til 
bakgrunnsdokumentene.  

https://www.kompetansebroen.no/article/ahusforum-en-samhandlingsarena-for-leger/

