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Utfordringsbilde identifisert før oppstart

• Uønsket variasjon 

Ventetid

Utredning

Behandling og oppfølging

• Mangelfull innflytelse i behandlingen

• Behov for mer sammenhengende og koordinerte tjenester

• Lavere levealder hos mennesker med alvorlige psykiske 
lidelser og/eller rusmiddelproblemer
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Målsetting med pakkeforløpene

• Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet

• Sammenhengende og koordinerte pasientforløp

• Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og 
oppfølging 

• Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i 
landet de bor

• Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner
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Følgende pakkeforløp er utarbeidet: 

Fra  1.januar 2019:
1. Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) 
2. Utredning og behandling av psykiske lidelser, voksne 
3. Utredning og behandling av psykiske lidelser, barn og unge

Fra 15.februar 2019 (publiseres 15.desember):
1. Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne  
2. Spiseforstyrrelser hos barn og unge 
3. Utredning og behandling av tvangslidelser (OCD) hos barn, unge og voksne

Ikke avklart dato: 
1. Gravide og rusmidler 

Somatisk helse og levevaner, samt vold, overgrep og traumeerfaringer skal inngå i de beskrevne 
pakkeforløpene. 

«Tvang psykisk helsevern» blir trolig neste fokusområde
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Viktige anbefalinger i pakkeforløpene

1. Forløpstider for oppstart og gjennomføring

2. Hva som bør kartlegges før henvisning og ved innledende 
samtaler

3. Spesialistinvolvering

4. Utredning og behandlingsplan

5. Regelmessig tilbakemelding til henviser/fastlege

6. Beslutningspunkter

7. Oppfølging av somatisk helse, inkl. legemiddelbruk

8. Evalueringspunkter

9. Samarbeidsmøte

10.Utfallsmål Håndtering av ikke-møtt og avbrudd
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Somatisk helse og levevaner

• Anbefalinger om kartlegging av somatisk helse og levevaner inn i 
alle  pakkeforløp

• Tiltak knyttet til underdiagnostikk, under behandling, samhandling:
o Hvilke undersøkelser som bør være utført

o Hvilke funn som bør føre til hvilke tiltak 

o Hvem som har ansvaret for å følge opp

MEN, 

behov for tiltak ut over pakkeforløp for å redusere dødeligheten
o Forebygging av somatisk sykdom

o Mer hensiktsmessig organisering av tjenestene

o Utdanning og styrking av kompetanse

o Forskning

6



Individuell tilpasning

Forløpene skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og 
behov. 

God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal 
sikres gjennom hele forløpet
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Involvering av kommunene i forløpene

Henvisningsveileder - Pakkeforløp for psykisk helse og rus
Evalueringspunkter med tilbakemelding til fastlege/henviser
Samarbeid ved henvisning, underveis og før avslutning i 
spesialisthelsetjenesten 
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-
rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus#informasjon-til-kommunene-
vedr.-pakkeforløp-for-psykisk-helse-og-rus

Forløpskoordinator skal sikre samarbeid med relevante tjenester eller 
kontaktperson/koordinator i kommunen underveis i forløpet og ved 
avslutning i spesialisthelsetjenesten

Bygger blant annet på prinsipper i Sammen-om-mestring
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Måling og evaluering

Helsedirektoratet utarbeider et system for å følge med på effekten av å 
innføre pakkeforløpene, blant annet:

• noen nasjonale erfaringsundersøkelser både før og etter implementering

• innfører nye pakkeforløpskoder og utvikler indikatorer

• ekstern evaluering – innføring av pakkeforløp
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Tiltak for å sikre funksjonalitet i EPJ-systemene

Status

Utvikling av nødvendig funksjonalitet må prioriteres hos RHF-ene og EPJ-systemleverandørene 
slik at første pasient kan henvises til pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 1.januar 2019.

Utfordringer

Prioritering hos RHF-ene

Mange parallelle IKT-initiativ hos HF-ene

Tar tid å få en god arbeidsflyt for brukerne - både teknisk og rutinemessig

Tiltak

Bygger på samme løsning som pakkeforløp kreft – reduserer kompleksitet

Løfte prioriteringen av utvikling hos EPJ-leverandørene - Helsedirektoratet har direkte 
leverandørkontakt

Løfte prioriteringen av innføring av funksjonalitet for pakkeforløp i EPJ-systemene hos RHF-ene, 
må sikre høy prioritet
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Implementeringsprosessen 
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Planlegging
Informasjon og 
involvering

Nasjonal ressursgruppe 
for implementering og 
koding
Overordnet 
implementeringsplan og 

tiltak

Implementeringskonferans
er
Regionale og lokale planer 
og implementeringstiltak
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