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Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pasient med psykisk lidelse 
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Henvisning og start



• pasienten er delaktig i henvisningen

• koordinert henvisning

• kartlegging og vurdering

Kartlegging og 

henvisning



Henvisende instans må sikre at 

henvisningen tar utgangspunkt i 

pasientens beskrivelse av situasjonen.

Henvisende instans skal informere og 

drøfte følgende med pasienten:

• bakgrunnen for henvisningen og hva 

henvisningen innebærer

• innholdet i henvisningen 

• hva som vil skje når henvisningen er 

mottatt 

Dialog med pasient 

og pårørende



• alle pasienter som henvises til psykisk 

helsevern eller tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling tilbys pakkeforløp

• forløpet starter og slutter i kommunen

• spesialist skal involveres

Møte med spesialist bør skje tidlig i 

forløpet

Start pakkeforløp



Forløpskoordinering

Skal sikre:

• sammenhengende pasientforløp 

• oppfølging uten unødig ventetid

Forløpskoordinering både i spesialisthelsetjenesten og kommunen
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Første samtale og utredning



• avklare pasientens behov, mål og 

ønsker for behandlingen

• pakkeforløpet kan avsluttes etter 

første samtale

Hvis pasienten har mindreårige barn 

eller søsken, må behandler sikre at 

barnas behov for informasjon og 

oppfølging blir ivaretatt.

Første samtale
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Første 

samtale



• fokus på mestring

• lage plan for utredning

• pasienten medvirker aktivt

Utredningen skal: lede til en helhetlig 

vurdering og beslutning om videre 

tiltak.

Utredning



Basisutredning
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Forløpstider
• 6 uker i psykisk helsevern

• 3 uker (poliklinikk) og 1 uke 

(døgn) i TSB

Forløpstider
• 6 uker i psykisk helsevern

Utvidet utredning



Kartlegge blant annet:

• pasientens mål, ressurser og 

interesser

• livssituasjon

• symptomer

• belastende livshendelser

• somatisk helse og legemiddelbruk

Vurdere eventuelle andre 

sykdommer/lidelser

Basisutredning

Helsedirektoratet 14

Basis-

utredning



• når det mangler grunnlag for å 

vurdere tiltak

• bør inkludere strukturerte utrednings-

og kartleggingsverktøy

• vurdere behov for samarbeidsmøte

Utvidet utredning
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Vurdering og beslutning

I samarbeid med pasienten tas det beslutning om det:

• er behov for behandling innen psykisk helsevern/TSB

• er behov for behandling og oppfølging fra annen instans

• ikke er behov for videre oppfølging

Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for beslutningen.
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Behandling, avslutning og 
videre oppfølging



Planlegging av behandlingen

Mål:

• etablere en god relasjon

• engasjere pasienten i egen behandling

Pasienten bør være informert om de ulike behandlingsformene enheten tilbyr.

Pasienten bør sammen med behandler drøfte behandlingens varighet.
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Alle skal ha en behandlingsplan.

Behandler skal sammen med pasienten 

vurdere:

• rett til individuell plan (IP)

• behov for kriseplan

• behov for ansvarsgruppe

Planlegging av 

behandlingen
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Behandlingsplan

En behandlingsplan bør minimum inneholde: 

• behandlingsmål

• rammer for behandlingen (hyppighet, varighet)

• behandlingstilnærminger og tiltak

• eventuelle tiltak utenfor psykisk helsevern

• plan for tilbakevending til arbeid/skole

• ansvarlige for de ulike tiltakene

• hvilke ansvar pasienten har for å følge opp behandlingen

• kriterier for avslutning

• plan for evaluering av tiltakene 

Helsedirektoratet 20



Somatisk helse skal:

• være en integrert del av behandlingen

• følges opp av fastlege eller lege i 

spesialisthelsetjenesten

Behandling

Behandling



Behandling – tilbakemelding og avbrudd

Bruk av feedbackverktøy:

• systematisk tilbakemelding fra pasienten gjennom forløpet

• fører til økt eierskap til behandlingen

Oppfølging knyttet til avbrudd:

• fleksible behandlingsrammer

• brukerstyrte plasser

• plan for oppfølging ved avbrudd
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Behandling – samhandling

Samhandling i forløpet:

• tilbakemelding til henviser/fastlege når behandlingsplan er utarbeidet og ved større 

endringer

• samarbeid med pårørende og/eller andre instanser

Samarbeidsmøter / ansvarsgruppemøter:

• avklare og tydeliggjøre pasientens forventninger

• sikre at tiltakene er godt koordinert
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Regelmessige evalueringspunkter:

• hva er status for utredning og 

behandling?

• evaluere eksisterende tiltak, og 

planlegge og igangsette andre 

nødvendige tiltak

Dersom pasienten opplever at 

behandlingsalliansen ikke er 

hensiktsmessig, bør det gis anledning 

til å bytte behandler

Evalueringspunkter

Evaluering



Avslutning i spesialisthelsetjenesten

Samhandling ved avslutning:

• en gjensidig avtale mellom pasient, behandler og ev. kommune

• gå gjennom sjekkliste for videre oppfølging

Avsluttende samtale

• pasienten gir tilbakemelding om behandlingen

• epikrisen blir gjennomgått
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Avsluttende samtale

Følgende bør gjennomgås:

• Plan for videre tiltak og ansvar for dem, inkl. ivaretakelse av somatisk helse 

• Kriseplan som er forankret hos involverte aktører

• Aktuelle avtaler, henvisninger og søknader

• Oppdatert legemiddelliste

• Eventuelt sykemelding

• Risikovurdering der det er behov, med beskrivelse av aktuelle tiltak
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Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Kommunen er med hele veien


