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Pakkeforløp på NWI
• Høsten 2015 innførte barneseksjonen ved 

NWI pakkeforløp for utredning 
• Hva er et pakkeforløp? 
• Dagens presentasjon 
• Bakgrunn for beslutningen om å innføre 

pakkeforløp 
• Innhold i og organisering av pakkeforløpene 
• Erfaringer 
!
!
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Bakgrunn
!
•«Implementeringsprosjektet» - innføring av 
prosedyre for utredning og behandling av 
angsttilstander 
!
•Evaluering av ordningen med 
spesialistkontakt 
!
•Ny prosedyre for kartlegging og utredning
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Implementering av prosedyre for 
angstlidelser
• Motivert av tre forhold 

• Forskning på angstlidelser i BUP-populasjonen 
• NPR:5% vs forskning: 33% 
• Forverring av angstsymptomer  
!

• Utfordringer knyttet til pasientflyt 
• Behandlingsplan 
• Diagnoser 
• Lange utredningsforløp 
• Variabel sammenheng mellom valg av behandlingstilnærming og problematikk/

diagnose 
!

• Krav om evidensbasert behandling og kontinuerlig evaluering av 
klinikkenes arbeid. 
!

• Organisert som prosjekt med egen prosjektleder. Gjennomført 
i 2014 på barn 6-12 i samarbeid med RBUP, kontinuerlig 
evaluering i 2014  

!
!
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Kompetanseheving - 
Mestringskatten

!
• To-dagers formell opplæring i regi av R-BUP 
• Veiledning ukentlig første halvår, annenhver uke 

siste halvår 
• Veileder fra R-BUP 
• 8 medarbeidere
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Kompetanseheving - K-SADS
!
• Opplæring over ett semester, undervisning 

integrert i veiledning på gjennomføring av K-SADS 
• Veileder fra RBUP 
• Video-/lydopptak 
• Observasjon av erfaren kliniker 
• Delta i hverandres intervju 
• Veiledning annenhver uke i hele perioden 
• 8 medarbeidere 
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Pasientforløp

Time 1 
!

1. 
samtale

Time 2 
!

Anamnese

Time 3 
!

K-SADS

Time 4 
Tilbakemelding 

Informasjon 
Drøfting

Time 5 
Mestrings-

katten

Time 5 
Annen 

behandling/ 
utredning
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Erfaringer fra implementering av 
angstprosedyre

!
• Store utfordringer knyttet til «saksflyt» 
• Tverrfaglig utredning 
• Lang tid mellom førstesamtale og K-SADS 

!
• Konklusjon: Komprimering av utredningsforløp 

krever tidlig organisering av pasientforløpet 
!
• Tiltak: faste tider for K-SADS i timebok  
!
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Evaluering av ordning med 
spesialistkontakt
• Innført høst-14 
• Alle pasientforløp skal inneholde vurd. av lege- eller 

psykologspesialist  
• NWI – spes.kontakt deltar i førstesamtalen, 

godkjenner behandlingsplan 
• Evaluert i undersøkelse blant medarbeiderne i 2015 
• Hovedkonklusjoner 

• Innebærer en kvalitetssikring, overveiende positiv innstilling  
• Uklart ang. roller og ansvar 
• Kan bære preg av «skinnordning» 
• Kan fortsatt føle seg alene  om vanskelige beslutninger i 

behandlingen 
• Spesialistene kan oppleve det som vanskelig å gjøre 

vurderinger 
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Ny prosedyre for kartlegging og 
utredning

• Faglig begrunnelse: sikre likebehandling, sikre kompetanse, sikre kvalitet 
på utredningen 

!
• En toppstyrt beslutning 

!
• Tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle seksjoner 

arbeidet fram nye prosedyrer for kartlegging og utredning våren 2015 
!

• Ikke knirkefritt! 
!

• Seksjonsspesifikke prosedyrer, alle pasienter skal ha samme grunnutredning 
og diagnosespesifikke prosedyrer. Skulle være bygget på retningslinjer og 
veiledere. 

!
• Implementert høsten 2015 
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Utredningsforløp  

1. samtale

Anamnese

Barnesamtal
e

K-SADS 

Drøfting

1.samtal
e

Anamnese

Barnesamtal
e

K-SADS

Skoleobs. 

WISC

Legeund.

Drøfting

Grunnpakk
e

NDD

side 11



Arbeidsinstruks for oppsett av utredningsplan

- Seksjonsleder vurderer henvisningen og setter opp utredningsplan; hvilken 
pakke (GP eller NDD) og hvem som skal gjennomføre tiltakene i pakken 

!
- Hun sender melding til alle involverte og til sekretær med hvilke 

arbeidsoppgaver de enkelte er tiltenkt. 

!
- Sekretær legger avtalene inn i timebøkene, alle tiltak har en definert 

varighet 

!
- Sekretær sender ut innkallingsbrev til familien med alle avtaler 

!
- Unntak: Skoleobs. settes opp av ansvarlig for tiltaket.  

!
!
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Timebok
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Utforming av «pakkeforløp» - 
hovedintensjon
• Sikre et komprimert utredningsforløp 
• Komme tidligere i gang med behandlingstiltak 
• Gjøre spesialistkontaktordningen til et reelt samarbeid 
• Bedre vurderingsgrunnlaget for spesialistene 
• Forebygge opplevelsen av å være alene i vanskelige 

saker 
• Sikre kompetanse og kvalitet på utredningen (et 

hovedinstrument ble valgt) 
• Begrense «utredningstyranniet», kunne fokusere mer 

på behandling, forebygge handlingslammelse 
Er rettet mot både faglige og administrative 

utfordringer
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Hvorfor valgte barneseksjonen dette?
En beslutning tatt i samarbeid med seksjonen. Positiv 
innstilling til å prøve dette ut. Relevante faktorer: 
•En seksjon med mye tverrfaglig utredning 
•«Bottom-up»: pakkeforløpet svarte på behov uttrykt over tid 
av klinikerne selv 
•En «mild» variant var allerede prøvd ut og fungerte 
•Rasjonale og ulike utfordringer/motforestillinger var allerede 
drøftet over tid.  
•Klinikken investerte i kompetanseoppbygging – faglig påfyll og 
tid avsatt. 

side 15



Hvorfor valgte barneseksjonen dette?
En beslutning tatt i samarbeid med seksjonen. Positiv 
innstilling til å prøve dette ut. Relevante faktorer: 
•En seksjon med mye tverrfaglig utredning 
•«Bottom-up»: pakkeforløpet svarte på behov uttrykt over tid 
av klinikerne selv 
•En «mild» variant var allerede prøvd ut og fungerte 
•Rasjonale og ulike utfordringer/motforestillinger var allerede 
drøftet over tid.  
•Klinikken investerte i kompetanseoppbygging – faglig påfyll og 
tid avsatt. 

side 16



Erfaringer - brukere

!
• ?????? 
• Begge deler: 
• Forutsigbarhet, grundighet, tillitsvekkende 
• “Hva er dette?” 
!

Et empirisk spørsmål som fortjener å bli besvart
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Erfaringer - behandlere 
• Er arbeidshverdagen vesentlig annerledes en 

tidligere? 
• Bedre struktur og forutsigbarhet 
• Ikke bedret kontroll generelt 
• Behandlingsplan og diagnoser 
• Går det på bekostning av individuelt tilpassede 

behandlingsforløp? 
• Tydeliggjør problemstillinger 
• Forskjeller spesialistkontakter vs andre
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Erfaringer – behandlere forts.

• Ikke-spesialister: 
• Opplever større grad av reelt samarbeid 
• Opplever å være mindre til belastning 
!

• Spesialister: 
• Drøftingsmøtet ikke alltid til hjelp 
• Overbelastning av K-SADS, mye utredning
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Erfaringer - leder
• Mye jobb! 

• krever tett samarbeid med klinisk sekretær 

• Krever kontinuerlig dialog med behandlerne 

• Styringsverktøy 
• oversikt over oppgaver, kapasitet og fordeling 

• Opplæring 

• Unngår private team 

• Verktøy for faglig ledelse? Eksempler 
• drøftingsmøtet 

• Barnet som subjekt
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Ledelsesutfordringer

• Motforestillinger og involvering av ansatte 
• Motforestillingene er relevante! Hva handler 

de om? 
• Aktualiserer og tydeliggjør sentrale 

problemstillinger i behandlingsfeltet 
• konfeksjon vs skreddersøm 
• Klinisk autonomi og skjønn 

• Må tas på alvor 
• Involvere ansatte i å utforme praksis på en 

god måte
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Endring
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