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Syv pakkeforløp med ulik oppstartdato
Fra 1. januar 2019:
• Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne 
• Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge 
• Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Pakkeforløp somatisk helse og levevaner ikke som et selvstendig forløp, men er 
inkludert i samtlige pakkeforløp                                                                                        

Fra 15. februar:

• Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge 
og voksne 

• Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser for barn og unge 

• Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og 
voksne 

Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler 
og/eller illegale rusmidler publiseres og implementeres på et senere tidspunkt.
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Mål 2019 og tertialvis rapportering til Helsedirektoratet 

• Forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn og unge – Mål :Minst 80 %

• Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk psykisk helsevern barn og unge – Mål :Minst 
80%

• Forløpstid for utredning i psykisk helsevern voksne – Mål :Minst 80 %

• Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk psykisk helsevern voksne – Mål: Minst 80 %

• Forløpstid for evaluering av TSB  i poliklinikk  – Mål :Minst 80 %

• Forløpstid fra avsluttet avrusning til påbegynt TSB  i døgnenhet  – Mål :Minst 60 %

• Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk helsevern voksne. Andel epikriser
sendt innen 1 dag etter utskrivning fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling Mål :Minst 50 %
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Mål og status

• Fra 1. januar 2019 innføres det pakkeforløp for psykisk helse og rus. I oppdragsdokumentet for 2019 er det 
fastsatt mål om andel pakkeforløp som skal gjennomføres innen anbefalt forløpstid og andel for evaluering. 
De første rapporteringene på disse fra alle RHF'ene forventes å foreligge i september. Rapportering på 
oppdrag om forløpskoordinator skal foreligge i årlig melding i mars 2020. 

• I Helse Sør-Øst har forberedelser til oppstart  pågått i hele 2018 

• All implementering følger ordinær ledeleselinje på alle nivåer 

• Regional implementeringsgruppe med implementeringsansvarlige fra alle 

HF/sykehus er etablert

• Med undergrupper for henholdsvis informasjon/kommunikasjon, samt 

registrering og koding

• Brukerrepresentanter deltar, men Helse Sør-Øst RHF har foreløpig ingen 

tilbakemelding  med erfaringer  fra brukere
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Pakkeforløp - Status
• Samarbeid og nødvendig opplæring ble tidlig prioritert 

• Det er utviklet eget e-læringsprogram i Helse Sør-Øst  

• Erfaringer fra innføringen av pakkeforløp kreft har blitt vektlagt 

• Det har vært noe usikkerhet knyttet til klinisk IKT og EPJ, med koding og registrering.  
• Regionalt samarbeid har vært viktig. DIPS Classic anvendes av flertallet. Systemet måtte 

oppjusteres i henhold til krav til registrering og koding (tilsvarende for DIPS Arena). 
Kodeveileder kom sent på året. Klinisk IKT er koblet på arbeidet. 

• Omfattende arbeid med gode forberedelser i HF-strukturen. Kommuner, fastleger og 
samarbeidsparter er trukket inn i lokalt arbeid, både i egne konferanser og i faste møtearenaer 

• Alle helseforetak/sykehus har forberedt hvordan man fra 1.1.2019 skal ivareta de ulike kravene 
i pakkeforløpene, herunder bruk av feedbackverttøy og etablering av forløpskoordinator. 

• Dette har vært tema i regionale møter 

• Private avtaleparter psykisk helsevern og TSB er inkludert i arbeidet og var forberedt til 
oppstart

• Samarbeidet om implementeringen fortsetter i 2019, både lokalt og i regional regi. 
• Helse Sør-Øst RHF vektlegger utviklingsperspektivet i arbeidet og alt ansvar følger 

ordinær ledelseslinje 

• Helse Sør- Øst RHF har etablert egen nettside som er lenket til Helsedirektoratet, slik sikres 
kontinuerlig oppdatering    
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Pakkeforløp og  status forløpskoordinator
• Forløpskoordinering er organisert på ulike nivåer i tjenesten, alt fra relativt overordnet til tett 

på klinikk på seksjonsnivå 

• Der man har dette tett på klinikk begrunnes det med at man må ha myndighet i rollen.  
• Merkantil støtte anvendes. Koding ligger på behandlere, med unntak av oppstart og 

avslutning

• Flertallet anvender egne ressurser, men enkelte har valgt å etablere egne funksjoner og lyst ut 
stillinger 

• Noen spesialavdelinger har lagt oppgaven til avdelingssjef

• Alle Hfene har etablert forløpskoordinator i de ulike pakkeforløp og med egne telefonnummer

• Flere har utarbeidet retningslinjer for forløpskoordinator og interne møteserier for 
forløpskoordinatorer 

• Forløpskoordinatorrollen består både av helsefag (kontakt med pasienten) og kontor (koding)

• Koding og registreringsarbeid tar mye tid – bekymring for at det tar tid fra klinisk arbeid 
• Antall koder som skal registres er høyere enn forventet 
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Pakkeforløp barn og unge 

• Barn og ungefeltet er et prioritert satsningsområde for de 
regionale helseforetak og fra helsepolitisk ledelse

• Prioriteringen er tydelig i antall pakkeforløp som 
omhandler  behandlingstilbud til barn og unge 
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Kvalitet og transparens 
• Forutsigbarhet og informasjon et gode
• Strukturering av anerkjent kunnskap og god faglig 

praksis
• Styrket brukermedvirkning og brukerinvolvering

• Informasjon og kunnskap er makt
• Styrker «tjenestens svakeste ledd» ?
• Et godt verktøy for god ledelse
• Bemyndigelse av ansatte ?
• Bemyndigelse av pasient og pårørende?
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Kvalitet og transparens 

• Systematiske tilbakemeldinger fra pasient og pårørende

• Systematisk involvering av samarbeidsparter

• Et håp om at pakkeforløp kan gi flere data og svar på om 
tilbudet som gis hjelper

• Pasientens helsetjeneste
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Brukere av tjenestene må gi svaret på om vi lykkes

Pakkeforløp er et utviklingsarbeid

Lokalt 
Regionalt 
Nasjonalt 
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Takk for oppmerksomheten 
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