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Oppdraget fra HOD
!
•Iverksette et utviklingsarbeid om pakkeforløp 
både på psykisk helse-området og rusområdet 
•I samarbeid med brukerorganisasjoner, regionale 
helseforetak/relevante fagmiljøer og KS 
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Hva er et pakkeforløp?
• Endring i praksis 
• En «logistikkreform»? 

• Logistikk og samhandling  

• Sikre informasjon og pasientmedvirkning 

• Basert på nasjonale og/eller internasjonale faglige retningslinjer og 
kunnskapsbasert praksis 

• Et klart politisk oppdrag 
!

Pakkeforløpene er nasjonale, normerende forløp
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Hva et pakkeforløp ikke er
!

• Et pakkeforløp er ikke en juridisk 
pasientrettighet 

• Endrer ikke juridiske prioriteringer 
• Endrer ikke rett til fritt sykehusvalg eller fritt 

behandlingsvalg
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Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet

• Pasienter skal oppleve 
forutsigbarhet og 
oversikt over forløpet 

• God informasjon og 
brukermedvirkning 
gjennom hele forløpet

• Bedre samhandling 
innad i 
spesialisthelsetjenesten 
og med andre instanser 

• Mindre uønsket 
variasjon i utredning og 
behandling

5



Hvis pakkeforløp er svaret, 
hva er spørsmålet?
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Et godt tilbud i Norge
• Tjenestetilbudet i Norge er godt, også i internasjonal 

sammenheng 
• Norge har satset betydelig innsats og ressurser til 

forbedring av tjenestene over de siste tiårene  
• OECD: Norge beveger seg mot et sterkt og helhetlig 

helsetjenestetilbud med  
• styrket omsorg i lokalsamfunnet  
• økning i spesialiserte tjenester  
• økt ressursinnsats  
• økt politisk prioritet til feltet  

TTH 10.03.16
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!

Godt kan bli bedre
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Utfordringer
OECD:  
•Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåer og 

koordinering av tjenester 
!
Brukerundersøkelser: 
•Innflytelse på valg av behandlingsopplegg, inkludert medisinering 
•Forberedelse til utskrivning 
•Hjelp fra kommunen 
•Samarbeid med pårørende 
•Informasjon om behandlingsmuligheter



Utfordringer
Helsetilsynet: 
•Manglende utredning og diagnostikk 
•Manglende bruk av anerkjent praksis 
•Manglende spesialistinvolvering 
•Variasjon i samhandling, både internt, eksternt og mellom 
fagområdene 
•Variasjon i hensiktsmessig organisering



 
 
Samhandling

• Det er over tid og av mange varslet om 
samarbeidsutfordringer mellom ulike instanser i 
spesialisthelsetjenesten  

• Ikke minst ser der ut til å være utfordringer i 
samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og 
andre sektorer  

• Riksrevisjonenes (2016) ferske rapport synliggjør 
dette på en omfattende måte 

TTH 10.03.16
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Fra kreft til psykisk helse og rus
!

• Større variasjon i sykdomsbilde og behandling for 
psykisk helse og rus 

• Behov for mer individuell tilpassing  gjennom hele 
forløpet 

• Behov for mer oppmerksomhet på oppfølging, 
tilbakefall, langvarige lidelser og komorbiditet 

• Samarbeid på tvers av nivåer i helsetjenesten og på 
tvers av sektorer 

• Mer standardiserte behandlingsprotokoller for kreft 
• Ikke samme faglig konsensus om behandling

12



Forløpskoordinator
• Skal sikre et forløp uten unødig ventetid for hver enkelt 

pasient 
• Ansvar og myndighet fra leder til å koordinere 

pakkeforløpet, med booking av timer og annet 
• Skal kunne bestille undersøkelser på egen og andres 

avdelinger i henhold til det eller de pakkeforløpene 
koordinator arbeider med 

• Ansvar for å sikre at koding blir gjort og er korrekt 
• Være sykehusets kontaktperson mot pasient og fastlege
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Erfaringer fra Danmark
• Ulikt utgangspunkt i Danmark og Norge 
• Vi skal ta med oss det som har vært vellykket i Danmark 
• Det som ikke fungerer lar vi ligge, men tar lærdom av  
• Vi følger evalueringer fra Danmark og justerer vårt 

arbeid hvis nødvendig 
  
Pakkeforløp skal utvikles ut fra hvilke behov vi har i 

Norge
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!
Hvordan løse oppdraget på best mulig 
måte?
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Prosess frem til 1. april
• Tre arbeidsgrupper  
• Fellesmøter 
• Rådslag 
• Prosjektplan levert 1. april 
• HOD har gitt sin tilslutning til planen
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Organisering
Delprosjekter 
1.Pakkeforløp for psykisk helse 
2.Pakkeforløp for rus 
3.Samarbeid med andre etater 
4.Måling og monitorering 
5.Informasjonsstrategi 
6.Nasjonal implementeringsplan
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Hvor er vi nå?
• De første arbeidsgruppene er etablert og 

fagledere er på plass 
• Forslag til mandat og maler er utarbeidet 
• Referansegruppen er etablert 
• Oppstartsmøte med de første arbeidsgruppene 

og referansegruppen 15. september 
• Møte i referansegruppen 8. desember 
• Rådslag 12. januar 
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Arbeidsgruppene

• Arbeidsgruppene består av representanter fra 
brukerorganisasjoner, kommunene, 
helseforetak, fastleger og eventuelt universitet 
– og høyskole 

• En ekstern fagansvarlig i hver gruppe 

• Fagansvarlig skal sammen med 
arbeidsgruppeleder fra Helsedirektoratet sikre 
det faglige arbeidet i arbeidsgruppen
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Mandat til arbeidsgruppene
• Skal bistå Helsedirektoratet i utarbeidelse av Pakkeforløp for 

psykisk helse og rus 
• Skal utarbeide forslag til: 

• Henvisning til det enkelte pakkeforløp etter standard mal 
• Beskrive innholdet i pakkeforløpene etter standard mal med 

eventuelle tilpasninger spesifikt til hvert enkelt pakkeforløp 
!
Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for skriveprosessen og 

beslutter endelig utforming av det enkelte pakkeforløp
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Arbeidsgruppen Somatisk helse og levevaner

• 20 års lavere levealder hos mennesker med psykiske 
lidelser og/eller rusmiddelproblem 
!

• En samordnet innsats for å styrke den somatiske helsen til 
mennesker med psykiske lidelser og/eller 
rusmiddelproblemer er helt sentralt for å øke levealderen

31.05.16

Somatisk helse og levevaner
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Arbeidsgruppe-Somatisk helse og levevaner
• Mål: konkrete tiltak for å 

sikre ivaretakelse av 
somatisk helse og gode 
levevaner 

• Starter arbeidet parallelt 
med de første 
pakkeforløpene 

• Lage noe generisk tekst til 
alle forløp 

• Bistå faggruppene med 
spesifikk tekst
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De første pakkeforløpene

• Pakkeforløp for utredning ved psykiske lidelser, voksne 
• Pakkeforløp for utredning ved psykiske lidelser, barn og 

unge 
• Pakkeforløp for behandling i TSB 
• Pakkeforløp for psykoselidelser 
• Pakkeforløp for OCD 
• Pakkeforløp for spiseforstyrrelser, barn og unge 
• Pakkeforløp for gravide og rus



Fremdrift
Arbeidsgruppe 1.arbeidsgruppemøte Frist for arbeidsgruppen Implementeres

Somatisk helse og levevaner 14. september Februar 2017 1.januar 2018

Pakkeforløp for utredning ved psykiske 
lidelser, voksne

16. september Februar 2017 1.januar 2018

Pakkeforløp for utredning ved psykiske 
lidelser, barn og unge

16. september Februar 2017 1.januar 2018

Pakkeforløp for psykoselidelser Januar 2017 Juni 2017 1.april 2018

Pakkeforløp for OCD Januar 2017 Juni 2017 1.april 2018

Pakkeforløp for spiseforstyrrelser, barn 
og unge

Januar 2017 Juni 2017 1.april 2018



Hva bør alle pakkeforløp inneholde?
Noen momenter: 
•Brukermedvirkning 
•Bred kartlegging 
•Barn som pårørende 
•Ivaretakelse av somatisk helse  
•Riktig bruk av legemidler 
•Legemiddel fri behandling 
•Ansvars-/rolleavklaring 
•Tiltak ved tilbakefall 
•Stopp-/evalueringspunkter
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«Henvisningsveiviser»
• Kontaktårsak 
• Tidlig kartlegging 
• Kriterier for henvising til pakkeforløp (begrunnet 

mistanke) 
• Kommunikasjon 
• Risikogrupper/faktorer
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Hvem kan henvise til pakkeforløp?
• Prioriteringsveilederne vil ligge til grunn for utarbeidelse 

av Pakkeforløp for psykisk helse og rus 
• Som hovedregel kan alle med henvisningsrett til 

spesialisthelsetjenesten, henvise til Pakkeforløp for 
psykisk helse og rus
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Mal for pakkeforløp
• Introduksjon til pakkeforløp for XX 
• Inngang til pakkeforløp for XX 
• Utredning 
• Behandling og oppfølging for spesifikke forløp 
• Oppfølging 
• Forløpstider 
• Registrering og målepunkter
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Utredning
• Kartlegging og utredning 
• Informasjon til og dialog med pasienten/foresatte og eventuelt pårørende 
• Konklusjon av kartlegging og utredning 
• Beslutning og plan om videre oppfølging/tiltak 

▪ Til spesifikt pakkeforløp 
▪ Til ordinært behandlingsforløp 
▪ Oppfølging av andre instanser 
▪ Ikke behov for videre oppfølging 

• Ansvarlig 
• Samarbeid og koordinering av tiltak innad og mellom kommune og 

spesialisthelsetjenesten 
• Risikovurdering og håndtering av tilbakefall og/eller avbrudd
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Behandling og oppfølging
• Innhold i behandling og oppfølging 
• Evalueringspunkter, inkludert vurdering av fortsatt indikasjon for 

legemiddelbehandling  
• Vurdering og registrering av eventuelle bivirkninger/følgetilstander 
• Informasjon til og dialog med pasienten/foresatte og eventuelt 

pårørende 
• Beslutning om videre oppfølging/tiltak 
• Samarbeid og koordinering av tiltak innad og mellom kommune og 

spesialisthelsetjenesten 
• Ansvarlig 
• Behandlingsplan
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Oppfølging

• Håndtering av tilbakefall 
– Informasjon og drøfting med pasienten 
– Beslutning 
– Ansvarlig 

• Rehabilitering 
– Informasjon og dialog med pasienten 
– Beslutning 
– Ansvarlig
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!
Ukebladet Aktuell, 1969: 
!
Intervju med Bjørn Riiser, leder 
for den nystartede 
Uteseksjonen i Oslo: 
!
Rusbehandling preges av  

- dårlig akuttilbud 

- for få behandlingsplasser 

- psykiatrien tar ikke ansvar 

- ettervernet svikter 

- boliger mangler 



!
Pakkeforløp for psykisk helse og rus 
-Utfordringer og MULIGHETER 
Vi skal være nyskapende – og realistiske!
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Fase 1: Oppstart



Deltagere Fase 1
Barn og unge

 

Kamilla Kvikstad Mathisen Helse Nord RHF

Tor Eikeland BrukerRoP

Adrian Tollfesen BrukerRoP

Jan Stenby BrukerRoP

Andreas Høstmælingen 
Norsk psykologforening

Ketil Klem/ 
Ingvild Skogen Bauge

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Brit Jørgensen FO

Gerd Andreassen KS

Janne Melsom-Hansen KS

Jan Skandsen Helse Stavanger

Jan Steinar Urdshals Helse Bergen

Liv Kleve Helse Bergen

Hanne Elisabet Strømsvik Helsedirektoratet



Hovedspørsmål til gruppene fase 1

1. Hva er hovedutfordringene som Pakkeforløp for psykiske helse og rus 
eventuelt kan bidra til å løse?  !

2. Hva skal hovedmålene være med Pakkeforløp for psykiske helse og 
rus? !

3. Hvilke nasjonale, normerende Pakkeforløp for psykisk helse og rus bør 
lages, og i hvilken rekkefølge? !

4. Hva er mulige utilsiktede konsekvenser ved innføring/implementering 
av Pakkeforløp for psykisk helse og rus? !

5. Andre relevante forhold 



Hva er hovedutfordringene som Pakkeforløp for 
psykisk helse og rus eventuelt kan bidra til å løse?

• Mange barn og unge som har psykiske helseutfordringer starter ikke 
sitt løp i spesialist helsetjenesten, men blir fanget opp gjennom 
barnehage, skole, Helsestasjon eller PP-tjeneste 
!

• Den største utfordringen er samhandling på tvers av tjenestene - 
mellom spesialisthelsetjeneste og kommunale helsetjenester, PPT 
og BV 
!

• Det er ikke tilstrekkelig å gjøre en utredning og behandling på BUP 
hvis det ikke blir fulgt opp med tiltak i samarbeid med kommunen
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Forts. hovedutfordringene

• Uønsket variasjon når det gjelder henvisningsrutiner, 
utredning, diagnostisering og behandlingstilbud på 
landsbasis (Helsetilsynets rapport 2013-14) 
!

• Hindre uhensiktsmessig ventetid for barn og unge som 
trenger psykisk helsehjelp
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Hva skal hovedmålene være med Pakkeforløp for 
psykisk helse og rus?

• Forpliktende samhandling og bedre logistikk både innad i 
spesialisthelsetjenesten og mellom 
spesialisthelsetjenesten og de øvrige tjenestene 

!
• Bedre flyt i behandlingsforløp og tiltak 
!

• Økt forutsigbarhet for barn, unge og deres foresatte
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Forts. hovedmålene

• Bygge på allerede eksisterende lovverk, retningslinjer og 
veiledere og kan ha som mål å videreføre 
implementeringen av disse i tjenestene 

!
• Bevare ønsket variasjon i tjenestene, i form av ulike 

behandlingsmetoder og individuell tilpasning av tjenestene 
ut fra pasientens behov og ønsker
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Hvilke nasjonale, normerende Pakkeforløp for psykisk helse og rus bør lages, og i hvilken rekkefølge? 

Flertallet i arbeidsgruppa ønsker primært at det utarbeides: 
•«Samhandlings-forløp» for barn og unge med moderat til 
alvorlig psykisk lidelse hvor det er behov for samhandling 
mellom tjenestene og hvor det etableres samhandlingsplikt 
mellom tjenestene 
!
•Tiltak som omhandler de arenaene barn og unge oppholder 
seg som i familie, i barnehage og skole er helt sentrale for å 
lykkes
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Hvilke nasjonale, normerende Pakkeforløp for psykisk helse og rus bør lages, og i hvilken rekkefølge? 

Hvis det kommer oppdrag på å lage mer spesifikke forløp, ble 
det lagt fram forslag om å starte med: 
!
•Utredningsforløp 
•ADHD – stort volum / krever samhandling 
•Autismespekter forstyrrelser - bedre utrednings-rutiner / 
samhandling 
•Spiseforstyrrelser – alvorlig, potensielt dødelig
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Fase 2: Utarbeide Pakkeforløp



Arbeidsgruppen Pakkeforløp utredning barn og unge
• Anne-Stine Meltzer (fagansvarlig) Psykologspesialist, Ahus/Nic Waals institutt 
• Solfrid Døhlen Pedagog, PPS Vest Bergen 
• Laila Skoglund Helsesøster, Bærum kommune 
• Kari Dehli Halvorsen  Klinisk sosionom, Drammen kommune BV-tjenesten 
• Nina Wiggen Fastlege, Oslo 
• Mona Breding Lersveen Brukerrepresentant, ADHD Norge 
• Adrian Tollefsen Brukerrepresentant, Mental Helse ungdom 
• Roy Andersen Psyk. sykepleier, Sykehuset Østfold    
• Kamilla Kvikstad Mathisen Barne- og ungdomspsykiater, Nordlandssykehuset 
• Jo Magne Ingul Psykologspesialist, Ph.d., BUP Levanger 
• Randi Skog Klinisk pedagog, BUP St. Olav Hospital 
• Nina Olsen Nevropsykolog, Helse Fonna 
• Bjørg Antonsen Barne- og ungdomspsykiater, Sykehuset Innlandet   
• May Helen Schanche Barnevernspedagog, BUP Finnmarkssykehuset 
• Gro Cecilie Montarou Fysioterapeut, Oslo kommune 
• Elin Pettersen Barnevernpedagog, Oslo kommune 
• Hanne Pedersen Observatør, Bufdir 
• Jin Marte Øvreeide (arbeidsgruppeleder) og Hanne Strømsvik, Helsedirektoratet 
• Camilla Iren Rødal  Helsedirektoratet, primærhelsedivisjonen



Arbeidsprosessen
• Bred representasjon - spennende dugnad! 
• To samlinger hittil – neste 28.-29.november 
• Identifisere utfordringene og sikre at alle relevante 

forhold blir belyst 
• Samhandling et hovedområde 
• Samarbeid: RBUP – «BUP-håndboka» om utredning, samt 

leder for utredning voksne 
• Hva skal vi lage?



Dette skal vi lage!



Temaer to første samlinger
• Samhandling – fra lineær prosess til matrise



Forts. tema
• Henvisning / start pakkeforløp? 
• Forløpskoordinator 
• Utredningsforløp 
• Stopp-punkter for evaluering / revurdering 
• Tidspunkter for samarbeid med øvrige instanser: ved 

oppstart, etter utredning og ved avslutning



Forløpskoordinator
• Være kontaktperson for pasient og pårørende 
• Sikre fremdrift og logistikk i forløpet – sikre forløpstider 
• Innhente samtykke til kontakt med samarbeidspartnere 
• Opprette kontakt og innhente informasjon fra samarbeidspartnere 
• Sikre godt samarbeid rundt oppstart og avslutning, ev ved 

overføring til kommunen 
• Hvem? Kontorfaglig ansatt i BUP med både BUP-kompetanse, 

kjennskap til kommunene og relasjonskompetanse 
• Sikre kontakt med koordinator i kommunen for å sikre god 

informasjonsflyt og samarbeid underveis (samtidighet) 
• Forløpskoordinator må ha nødvendig myndighet



Utredningsforløp



Basisutredning
• Innledende samtale – relasjonsbygging – avklaring av 

behov, mål og ønske for behandling og oppfølging 
• Kartlegging / utredning 
• Diagnostisk vurdering 
• Beslutning 
• De fleste bør være avklart etter basisutredning



Beslutning etter basisutredning
a) Behandlingsforløp BUP, samt øvrige tiltak 
b) Videre utredningsforløp  
c) Ikke behov for behandling spesialisthelsetjeneste 
d) Oppfølging/behandling annen instans 
e) Ikke behov for videre oppfølging eller behandling



Videre utredning
➢ Komplekse og/eller uklare tilstander, samt omfattende 

komorbiditet 
➢ Evnenivå / kognitive funksjoner 
➢ Grundigere utredning av opprettholdende faktorer, eks. 

omsorgsbetingelser 
➢ Somatiske differensialdiagnoser i samarbeid med fastlege 

og/eller somatisk avdeling 
➢ Behov for innhenting av ytterligere opplysninger fra 

tidligere behandling etc.



Forløpstider for utredning
• Sikre tilstrekkelig utredning og faglig vurdering innen en 

gitt frist 
• Faglig begrunnede unntak gjøres pr i dag og vil fortsatt 

være aktuelt 
• Geografiske, kulturelle og språklige faktorer kan forsinke 

forløpet 
• Bygge relasjon kan ta tid 
• Bedre pasient og pårørende informasjon kan bidra til å 

skape trygghet og forutsigbarhet




