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Oppdrag 2018

• Innføre pakkeforløp psykisk helse og rus

• Fase 1:
– Pakkeforløp utredning og behandling i psykisk 

helsevern, voksne

– Pakkeforløp utredning og behandling i psykisk 
helsevern, barn og unge

– Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling

• Første pasient henvises pakkeforløpene 1 jan. 2019



Nasjonal plan for implementering av 
pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018-2020

• 4.3.2 Spesialisthelsetjenesten

«De regionale helseforetakene og 
helseforetakene skal sørge for at praksis 
i spesialisthelsetjenesten blir endret i 
tråd med anbefalingene i 
pakkeforløpene»



Nasjonal plan for implementering av 
pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018-2020

• 4.3.2 Spesialisthelsetjenesten

«Det anbefales videre at de regionale helseforetakene 

og helseforetak/sykehus legger til rette for innføring 
av pakkeforløp ved å: 

- …sikre tilstrekkelig opplæring av 
personalet i ulike funksjoner, både 
helsefaglig og administrativt»



Utfordringsbilde ved innføring av nye oppdrag:  
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Viktigheten av å få øye på 
hensikten bak pakkeforløpene…
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Målene med pakkeforløpene

• Behov for å øke brukermedvirkning

• Sikre sammenhengende pasientforløp

• Unngå unødig ventetid

• Tilby likeverdige tjenester i hele landet

• Ivareta somatisk helse og bedre levevaner



Hvordan formidle hensikten med 
pakkeforløpene i helseforetak?

• Vestre Viken:

– Om lag 2400 ansatte

– 8 avdelinger 

– Rundt 30 lokasjoner

– 26 kommuner



Organisering av 
implementeringsarbeidet i Vestre Viken

• «Innsatsteam» på klinikknivå

• «Innføringsteam» på hver avdeling

• «Læringsnettverk» for psykisk helse og rus

• Faste møtepunkt for forløpskoordinatorer

• Prioriteringsplan i tråd med de nasjonale 
indikatorene

• Utarbeidelse av e-læringskurs for 
pakkeforløp



Utvikling av e-læringskurs om pakkeforløp

• Utarbeidet manus – komprimering uten endring av 
innhold

• Vektlagt formidling av mål og intensjon i utforming 
av e-kurset

• Etablerte «ekspert» gruppe med ansatte 

• Involvering av brukerrepresentant i e-
læringskurset

• Engasjering av kommersiell aktør for design

• Samarbeid med programutvikler(e)

• Samarbeid med andre HF: A-hus, OUS, SS og SiV



E-læringskurs pakkeforløp

• Utviklet for medarbeidere i 
spesialisthelsetjenesten

• Tilgjengelig for medarbeider i Helse Sør-Øst via: 
https://kurs.helse-sorost.no/

• Tilgjengelig for alle andre som ønsker det 
(kommuner m.m. ) gjennom 
https://www.kompetansebroen.no/

https://kurs.helse-sorost.no/
https://www.kompetansebroen.no/


E-læringskurs pakkeforløp

• Delt inn i ulike moduler 

– Modul I: 
Målgruppe er alle medarbeidere i psykisk helse og rus
• Grunnleggende innføring i Pakkeforløp psykisk helse og rus

– Modul II: 
Målgruppe er medarbeidere innenfor hvert enkelt fagområde
• Utredning og behandling i psykisk helsevern for voksne – VOP
• Utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge – BUP
• Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling –TSB 

– Modul III: Ikke utviklet
• Tilstandsspesifikke pakkeforløp



Utviklere av e-læringskursene i Vestre Viken

• Kristin Tafjord Lærum, avd.sjef fag og kvalitet
• Bror Just Andersen, spes. rådgiver/PhD
• Ragnfrid Nordbø, psyk. fag. rådgiver/PhD
• Bodil Juul, FoU rådgiver
• Line Kielland, prosjekt kor. pakkeforløp
• Tine Harsem, spes. rådgiver, Utdanning

• Andre bidragsytere: 
– Helene Gran, spes. rådgiver, KUA, Ahus
– Ketil Størseth, spes. rådgiver, KUA, Ahus
– Katrine Hippe, spes. rådgiver, DPH, Ahus
– Guri Arnekleiv Mjåland, spes. rådgiver, OUS
– Referansegruppe i Vestre Viken
– Melkeveien designkontor



E-læringskursene: 
Erfaringer og veien videre?

• Tilbakemeldinger på e-kursene

• Gjennomføring av kursene

• Svært ressurskrevende for et enkeltstående helseforetak å utvikle –
Vestre Viken har så langt dekket alle kostnader selv

• HSØ står nå som formelt eiere av kursene – fri disposisjon for andre HF

• Hvert HF står for den faglige godkjennelsen av kursene

• Oppdatering av kursene gjort pr. mars 2019

• Videreføring av kursene – vedlikeholdelse og oppdatering



E-kurs om pakkeforløp: 
Viktigheten av å nå ut med budskapet om 

likeverdige helsetjenester!

Takk for oppmerksomheten
Klinikk for psykisk helse og rus

Vestre Viken
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