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Helsedirektoratet

Psykisk helsevern fremover

• Flere store arbeider på gang: 

• Pakkeforløp for psykisk helse og rus 

• Mestre hele livet 
• Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse 
• Nasjonal- helse og sykehusplan 
• Opptrappingsplan for rusfeltet
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Bedre helsehjelp til barn i 
barnevernet



FELLES ANSVAR for å sikre at barn og 
unge får et helhetlig og koordinert tilbud, 
og den hjelpen de har behov for 



Aktuelle tiltak for styrket samarbeid mellom barnevern 
og psykiske helsetjenester 

Tidlig utredning
Utvikle modeller og systemer 
som sikrer at barn i 
barnevernet tidlig blir 
utredet for psykiske 
helseplager slik at de får 
nødvendig helsehjelp i 
kombinasjon med tiltak fra 
barnevernet. 

Barnevernsansvarlig

Laget rutiner for funksjon 
som "barnevernsansvarlig" i 
BUP  

Nytt institusjonstilbud
Bistå med etablering av et 
nytt institusjonstilbud. 

Etableres i Bodø og Søgne i 
2018.  
Følge-evalueres 

Samarbeidsavtaler
Lage nasjonale føringer 
for innhold i 
samarbeidsavtaler mellom 
barnevern og psykiske 
helsetjenester

Digitale verktøy
Tilrettelegge for bruk av 
digitale verktøy for 
psykisk helsehjelp til barn 
i barneverninstitusjon 
Pilot 2018-2019

BEDRE 

HELSEVER

N TIL BARN 

I 

BARNEVE

RNET



Håndbok for oppsummert kunnskap 
om psykiske lidelser hos barn og unge



Helsedirektoratet

BUP-håndbok

• Utarbeidet av Regionsenter for barn og unges psykiske helse (Helseregion 
Øst og Sør) etter oppdrag fra Helsedirektoratet. 

• Et beslutningsstøtteverktøy til bruk i vurderinger om behandlingstilnærming. 

• Formidle forskning om effekt av behandlinger som er relevant for barn og 
unges psykiske helse. 
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Mange synes 
forskning er vanskelig!

• Kunnskap forandrer seg 

• Resultater fra studier varierer 

• Ikke all forskning er av god 
kvalitet 

• Det er mye av den!



Pakkeforløp for psykisk helse 
og rus



Regionale lanserings- og 
implementeringskonferanser 

Høsten 2018

Helse Nord  
Bodø 8. oktober  
Tromsø 9. oktober 
Helse Vest 
Bergen 15. oktober 
Stavanger 16. oktober 
Førde 23. oktober 
Helse Sør-Øst 
Oslo 17. oktober 
Tønsberg 18. oktober 
Hamar 22. oktober 
Helse Midt-Norge 
Ålesund 30. oktober 
Steinkjer 31. oktober 
Trondheim 1. november



Helsedirektoratet

Pakkeforløp for psykisk helse og rus - status

• Implementering 

• Ferdigstiller de tilstandsspesifikke forløpene 

• Større og mindre faglige utfordringer/avklaringer 

• Planlegger prosjektet for 2019 og forankre i styringsgruppe og HOD 

• Opplæring i bruk av koder 
• Samling 6. desember for superbrukere 
• Sikre felles forståelse av kodeveilederne
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Følge med på om målene blir oppnådd 

• justere kursen underveis hvis nødvendig

Formålet med måling og 
evaluering



Mest mulig helhetlig 
bilde av utviklingen 

Ulike publiseringer til ulike 
formål og målgrupper 

Sammenfattet i 
evalueringsrapporter 

Benytter flere ulike datakilder



Helsedirektoratet

Publikasjoner for 2019

• Indikatorer publiseres månedlig fra februar/mars 2019 på et dashbord- tilgjengelig for 
klinikker, HF og RHF 

• Første offentlige publisering basert på disse indikatorene- 30.05.19 

• Nasjonale kvalitetsindikatorer- høsten 2019 

• Første evalueringsrapport basert på alle relevante tilgjengelige data, blant annet 
kvalitative intervju og spørreskjemaundersøkelse blant klinikere- høsten 2019
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Hendelser i forløp 

Angis med dato

For alle pakkeforløp: 
• pakkeforløp start   
• første fremmøte i pakkeforløpet 
• klinisk beslutning   
• evalueringspunkt   
• tilbakemelding til henviser og fastlege sendt underveis i 

pakkeforløpet  
• utført aktivitet   
• avslutning av pakkeforløp  

For noen pakkeforløp: 
• samarbeidsmøte med relevante instanser   
• avrusning døgn avsluttet  
• OCD-behandling avsluttet   
• start på symptomer på psykose  



Helsedirektoratet

Pakkeforløpene skal også følges gjennom ekstern evaluering over tre 
år, 2019-2021  

Målet med evalueringen er å få kunnskap om: 
• pasientenes og tjenesteyternes erfaringer med pakkeforløp 
• om vi oppnår målsetningene med pakkeforløpene 

• Spørreskjemaundersøkelse av ansatte 
• Kvalitative intervju  
• Benytter alle eksisterende datakilder i evalueringsrapportene
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Ekstern evaluering av pakkeforløpene



Epost: 
pakkeforlop.psykiskhelse.rus@helsedir.no 

 


