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Fase 1

• Januar 2016; Konferanse med informasjon fra prosjektdirektør i 
Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet, innlegg fra alle 
Helseregioner, brukerorganisasjoner, legeforeningen, 
psykologforeningen, sykepleieforbundet, fellesorganisasjonen og KS.

• «…ikke som i Danmark»



Helsedirektoratets oppdrag

• Utarbeide en plan for innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus

• Skal definere hvilke pakkeforløp som bør utarbeides, målet med dem, 
tidsplan for utarbeidelse og implementering, samt en beskrivelse av 
organisering av arbeidet

• Planen skal leveres til Helse- og omsorgsdepartementet 1. april 2016 
og forventes at det følges opp med et nytt oppdrag om utarbeidelse 
og implementering av Pakkeforløp. 



Arbeidsgruppenes mandat

• Bistå Helsedirektoratet med råd og drøftinger i arbeidet med planen 
som skal leveres 1. april

• Samle inn og sende aktuelle dokumenter fra sine respektive 
tjenester/virksomheter på lokale og regionale forløp som allerede er 
utarbeidet og/eller er under planlegging. 



Arbeidsgruppe, fase 1, barn og unge

• Tor Eikeland BrukerRoP

• Adrian Tollefsen BrukerRoP

• Jan Stenby BrukerRoP

• Andreas Høstmælingen Norsk psykologforening

• Ketil Klem Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

• Brit Jørgensen FO

• Gerd Andreassen KS

• Janne Melson-Hansen KS

• Jan Skandsen Helse Stavanger

• Jan Steinar Urdshals Helse Bergen

• Liv Kleive Helse Bergen

• Kamilla Kvikstad Mathisen Helse Nord RHF

• Hanne Elisabet Strømsvik Helsedirektoratet



Hovedspørsmål til gruppene i fase 1

• Hva er hovedutfordringene som Pakkeforløp for psykisk helse og rus 
eventuelt kan bidra til å løse?

• Hva skal hovedmålene være med Pakkeforløp for psykisk helse og 
rus?

• Hvilke nasjonale, normerende Pakkeforløp for psykisk helse og rus bør 
lages, og i hvilken rekkefølge?

• Hva er mulige utilsiktede konsekvenser ved innføring/implementering 
av Pakkeforløp for psykisk helse og rus?

• Andre relevante forhold



• Klart politisk oppdrag.. «Høie har sagt at det ikke er unaturlig om det 
lages et pakkeforløp for spiseforstyrrelser for barn og ungdom.»

• Sterk faglig føring, OCD?

• Ønske om samhandlingforløp. Evt utredningsforløp, ADHD, 
autismespekterforstyrrelser, spiseforstyrrelser



Oppstartskonferanse september 2016

Helseminister Bent Høie:

Målet med pakkeforløpene er slett ikke å sørge for at alle får 
samme behandling.

Målet er å sørge for at alle får god behandling.

Det er grunnen til at vi innfører pakkeforløpene.

Innen utgangen av 2020 skal 22 pakkeforløp innen psykisk helse 
og rus være på plass

Vi vil ha forutsigbarhet, tett samarbeid og god kommunikasjon











Arbeidsgruppene

• Bistår Helsedirektoratet i å utvikle innholdet i det enkelte pakkeforløp 

• Arbeidsgruppeleder (fra Helsedirektoratet) 

• Fagansvarlig (fra tjenesten) 

• Brukerrepresentanter 

• Bredt sammensatte faglige grupper; kommunene, helseforetak, 
fastleger og eventuelt universitet og høyskole

• Satt sammen på bakgrunn av kompetanse og geografisk spredning



Arbeidsgruppe, utredning, barn og unge

• Jin Marte Øvreeide (intern arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

• Hanne Strømsvik
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

• Camilla Iren Rødal
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

• Anne-Stine Meltzer (faglig leder)
Psykologspesialist, Ahus/Nic Waals institutt

• Solfrid Døhlen
Pedagog, PPS Vest Bergen

• Laila Skoglund
Helsesøster, Bærum kommune

• Kari Dehli Halvorsen 
Klinisk sosionom, Drammen kommune 

• Nina Wiggen
Lege, Oslo

• Roy Andersen
Psyk. sykepleier, Sykehuset Østfold 

• Kamilla Kvikstad Mathisen
Barne- og ungdomspsykiater, Nordlandssykehuset

• Jo Magne Ingul
Psykologspesialist, Ph.d., BUP Levanger

• Randi Skog
Klinisk pedagog, BUP St. Olav Hospital

• Nina Olsen
Nevropsykolog, Helse Fonna

• Bjørg Antonsen
Barne- og ungdomspsykiater, Sykehuset Innlandet 

• Mona Breding Lersveen
Brukerrepresentant, ADHD Norge

• Adrian Tollefsen
Brukerrepresentant, Mental Helse ungdom

• May Helen Schanche
Barnevernspedagog, BUP Finnmarkssykehuset

• Gro Cecilie Montarou
Fysioterapeut, Oslo kommune

• Elin Pettersen
Barnevernpedagog, Oslo kommune

• Hanne Pedersen
Observatør, Bufdir



Arbeidsgruppenes mandat

• Arbeidsgruppene skal bistå Helsedirektoratet i utarbeidelse av 
Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

• Arbeidsgruppene skal utarbeide forslag til: 
– Henvisning til det enkelte pakkeforløp etter standard mal
– Beskrive innholdet i pakkeforløpene etter standard mal med ev. 
tilpasninger spesifikt til hvert enkelt pakkeforløp. 

• Pakkeforløpene skal bygge på eksisterende nasjonale og 
internasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis.

• Fagansvarlig skal sammen med arbeidsgruppeleder fra 
Helsedirektoratet sikre det faglige arbeidet i arbeidsgruppen. 



Aktuelle tema i arbeidsgruppa

• Samhandling

• Henvisning/start pakkeforløp?

• Forløpskoordinatorer

• Utredningsforløp

• Forløpstider

• Stoppunkter for evaluering, beslutninger 

• Tidspunkter for samarbeid med øvrige instanser



Arbeidsform

• Ulike tema/problemstillinger for hvert møte, sammenfatning, utkast, 
drøftinger.

• Diskusjon i ulike lokale og regionale fora

• Mye som er gjort fra før, innsamling av ulike forløp

• Nasjonale retningslinjer, veiledere

• Oppstart i september 2016, rådslag i januar 2017, høringsfrist 1. 
oktober 2017





Pakkeforløp for generell behandling,
barn og unge
• Omfatter behandlingsforløp for alle tilstander som ikke omfattes av 

tilstandsspesifikke forløp
• Direkte henvisning på allerede avklare tilstander, etter utredning 

pakkeforløp/BUP. 
• Oppstart av behandling skal skje uten opphold etter utredning. Skal starte 

arbeid med behandlingsplan. 
• Tett kontakt og informasjonsutveksling mellom involverte parter; skriftlige 

tilbakemeldinger, samarbeidsmøter. 
• Behandlingsplaner, noen generelle momenter
• Evalueringspunkter i tillegg til ved avslutning. 
• Overganger.
• Oppstart i april 17. Leveringsfrist utkast 1. sept. Høringsfrist 1. april 2018



Hva nå?

• Ble det slik vi hadde tenkt?

• Utfordringer videre?
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Veien har vært lang..
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Takk for oppmerksomheten!


