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Pågående oppdrag

• Utrede TSB UNG - Spesialisert rusbehandling for barn og unge

• Utrede lavterskel psykisk helse og rus for barn og unge

• Nasjonal tverrsektoriell veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge

For at barn og unge med psykisk helseplager og begynnende rusproblemer skal få et 

helhetlig og samordnet tilbud, vil veilederen bidra til avklaring og tydeliggjøring av de ulike 

tjenestenes roller og oppgavefordeling. 

Ekstern høring i november-januar  (3 mnd.)

velkommen til å gi innspill i høringsrunden

Planlegger ferdigstillelse våren 2023
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Koordinering 
mellom 

kommune og 
PHBU

Psykisk helsetilbud 
i kommunen –

Helhetlig 
behandling og 

oppfølging

Tidlig innsats og tverrsektorielt 
samarbeid

Helsefremmende og forebyggende 
innsatser på de universelle arenaene

Rammeverk veilederen
1. Helsefremmende og  forebyggende 
arbeid

2. Tidlig innsats og samarbeid kommunen

3. Helhetlig behandling og oppfølging

4. Koordinering mellom kommune og 
PHBU



FACT UNG

• Helsedirektoratet hadde oppdrag om å utrede hvordan tverrfaglige oppsøkende 
behandlings- og oppfølgingsteam for barn og unge, som FACT-ung, bør innrettes, 
implementeres og evalueres

• Fortsatt stor satsning på å etablere FACT- UNG

• Prop 1 S for 2022 er 333 mill. i totalt tilskuddsmidler

• RHFene har fått oppdrag

• Statsforvalteren skal gi veiledning og avklaring av spørsmål rundt driften av FACT ung i 
samarbeid med kompetansesentrene (KoRus, RVTS, RKBU/RBUP og NAPHA).

• FACT ung team skal etableres som en bindende samhandling mellom kommune og 
spesialisthelsetjenesten 
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FACT ung i 2022

Helsedirektoratet 5



Helsesatsning i barnevernet



Nasjonalt forløp for barnevern – kartlegging og utredning av 

psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus

• Pakkeforløpet er utvidet og har fått nytt navn og nasjonalt forløp skal publiseres i 
ved årsskiftet 2022 /2023.

• I 2023 skal det implementeres i:
 Barnevern, både kommunalt og statlig
 Kommunale helse- og omsorgstjenesten, 
Fylkeskommunale tannhelsetjenesten 
Spesialisthelsetjenesten (PHBU, barne- og ungdomsavdelinger, HABU)

• Målet med forløpet er å sikre helhetlig ivaretakelse av barnets helse og at barn 
og unge i barnevernet blir kartlagt og utredet for eventuelle somatiske 
helseplager, psykiske  vansker, rusmiddelproblemer, seksuelle helseplager, 
tannhelseplager i helsetjenesten, slik at de kan få nødvendig helsehjelp ved 
behov.
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Tverrfaglig helsekartlegging – arbeid med nasjonale 
anbefalinger

• Utarbeider anbefalinger som beskriver innholdet i tilbudet og hvilken kompetanse som er 

forventet i kartleggingsteamene. 

• Utvikle retningslinjer for Bufetats vurderinger av om kartlegging skal tilbys i det konkrete 

tilfellet eller ikke. 

• Anbefalingene skal gis innenfor rammene i Prop. 222 L (2020-2021), bygge på forskning på 

området, og så langt som mulig innenfor evidensbasert kunnskap, samt erfaring fra 

utprøvingen av helsekartlegging som starter opp i 2021. 

• RHF-ene er ved oppdragsbrevene bedt om å bidra med ressurser inn i tverrfaglig 

helsekartlegging og det er bevilget penger til dette. 
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Tverrfaglighet

Barnet møtes av fagpersoner som skal 
avdekke barnets helse- og hjelpebehov

1

Samtidighet

Kartleggingen gjennomføres på én dag 
med alle profesjonene tilstede

2

Tydelige anbefalinger

Kartleggingsdagen oppsummeres i en 
rapport som oversendes 
barnevernstjenesten for oppfølging

3

Tverr-
faglighet

Samtidig
-het

Anbefa-
linger

Utprøving av tverrfaglig helsekartlegging 
- å sikre barn den hjelpen og de tiltakene de trenger for å få det 
bedre

Illustrasjonsfoto: Gettyimages



Det forventes en satsning på 
tverrfaglig helsekartlegging de 
neste årene 

1
Bevilgning på 21 millioner i 
statsbudsjettet for 2023

2

3
Felles plan for utrulling og 
implementering 2023-2025

Illustrasjonsfoto: Brendan Steeves

Behov for 30 team nasjonalt for at 
kommunenes plikt til å henvise kan 
tre i kraft 



Nasjonale pasientforløp 
psykisk helse og rus

NBUP konferanse, 25.oktober 2022

Drammen

Jørgen Blom og Hanne Elisabet Strømsvik

Helsedirektoratet



Oppdrag til 
Helsedirektoratet
2022

videreutvikle forløp 
og endre navn

 Oppdrag fra HOD: Helsedirektoratet skal foreslå 

hvordan strukturerte pasientforløp innenfor 

psykisk helse og ruslidelser kan utvikles videre.

Oppdragsdokument RHF 2022: «Pakkeforløp 

psykisk helse og rus vil endre navn til 

pasientforløp og på sikt erstattes med nye 

løsninger. Frem til ny løsning er på plass, 

opprettholdes forløpene og de av indikatorene 

som måler innhold i pasientforløp. 

Det ble bestemt at navnet skal være Nasjonale 

pasientforløp psykisk helse og rus



Status for arbeidet
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• 1.oktober ble forløpene publisert med nytt 
navn – også kodeverk er oppdatert. De 
gjelder fra 1.januar 2023.

• Våren 2023 skal Helsedirektoratet i samråd 
med representanter fra helsetjenestene, 
fag-, bruker- og pårørendeorganisasjoner 
jobbe med å forbedre pakkeforløpene 
innen psykisk helse og rus.

• Viktig problemstilling: Hvordan komme 
frem til gode endringer som bidrar til en 
reell forbedring og som er til nytte?



Innspill til 
arbeidet:

I oppdraget heter det: Helsedirektoratet skal foreslå hvordan 
strukturerte pasientforløp innenfor psykisk helse og ruslidelser 
kan utvikles videre.

Hva bidrar til en reell forbedring – både for ansatte og 
pasienter/brukere?

Hva er bra ved nåværende forløp som vi bør 
ta med oss videre?

Hva bør forbedres – med tanke på faglig 
kvalitet og innretting av forløpene?

Vi ønsker forslag til 3 bevaringstiltak og 3 
forbedringstiltak.



Eventuelle spørsmål og innspill kan sendes til Jørgen Blom

jorgen.blom@helsedir.no
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Takk for 
oppmerksomheten!


