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Pakkeforløpene for psykisk helse og rus er under 
arbeid, men klare for implementering 1. september  

Tre forløp har vært på høring i høst

• Utredning og behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

• Utredning i psykisk helsevern, voksne

• Utredning i psykisk helsevern, barn og unge

Seks forløp er på høring 

• Behandling i psykisk helsevern, voksne

• Behandling i psykisk helsevern, barn og unge

• Psykoselidelser, inkludert mistanke om psykoseutvikling

• Spiseforstyrrelser, barn og unge

• Tvangslidelse (OCD)

• Gravide og rusmidler – Høringsfrist 1. juni 

Forløp under arbeid

• Samhandlingsforløp barnevern, psykisk helse og rus
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Disposisjon

• Bakgrunnen for pakkeforløp

• Generelt om pakkeforløp

• Gravide og rusmidler - Pakkeforløp

Pakke grav og rus   mars 2018   gws
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Kunnskapsbasert praksis

• Brukerkunnskap og 
brukermedvirkning

• Erfaringsbasert kunnskap 

• Forskningsbasert kunnskap
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«Det er brukerne som er eksperter på eget liv, og som vet hvor skoen trykker. Skal 

tjenestene bli bedre, må brukerne  involveres og forventninger avklares»
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Oppdraget fra HOD

«Helsedirektoratet gis i oppdrag i samarbeid med 
brukerorganisasjoner, regionale helseforetak/relevante 
fagmiljøer og KS å iverksette et utviklingsarbeid om pakkeforløp 
både på psykisk helse-området og rusområdet . Det bes om en 
prosess- og tidsplan for arbeidet innen 1. april 2016. 
Implementeringsplan forutsettes inkludert i arbeidet.» 
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Prosess frem til 1. april 2016

• Bred involvering av brukere, fagmiljøer, KS og 
profesjonsorganisasjoner

• To arbeidsgrupper. En for psykisk helse og en for rus

• Helsedirektoratet leverte sin anbefaling og 
prosjektplan 1. april

• HOD ga sin tilslutning til planen
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Dette spurte vi om: 

• Hvilke hovedutfordringer skal pakkeforløp for psykisk helse og 
rus bidra til å løse?

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

• Hvilke nasjonale, normerende pakkeforløp for psykisk helse og 
rus bør lages, og i hvilken rekkefølge?
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Pakkeforløpene utfordrer hele helsetjenesten og 
andre aktører

• Et klart politisk oppdrag: Pakkeforløp skal etableres, med 
nødvendig kapasitet, forløpskoordinatorer, ledelse og 
samhandling

• Ny nasjonal norm for forløpstider, med monitorering og 
offentliggjøring, krav til måloppnåelse

• Krever ledelse og koordinering av forløp på tvers av 
organisatoriske enheter og etater
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Et pakkeforløp er ikke en juridisk pasientrettighet

• Endrer ikke juridiske prioriteringer

• Endrer ikke rett til Fritt sykehusvalg eller Fritt behandlingsvalg

• Rammene for forløpet fastlagt på forhånd 

• Tverrfaglig organisering 

• Logistikk og samhandling 

• Sikre informasjon og pasientmedvirkning

Pakkeforløpene er nasjonale, normerende forløp

Hva er et pakkeforløp (ikke)?
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Hovedmål 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

• God samhandling mellom aktuelle aktører i 
spesialisthelsetjenesten og kommune

• Individuelt tilrettelagt

• Ivareta barn som pårørende og andre pårørende
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Somatisk helse og levevaner i alle pakkeforløpene

15-20 års lavere levealder på 
grunn av somatisk sykdom og 
usunne levevaner

• Manglende forebygging

• Manglende oppdagelse

• Underbehandling

• Ernæring

• Røyking

• Fysisk aktivitet
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Bedre ivaretakelse av somatisk helse

• Anbefalinger om kartlegging inn i alle pakkeforløp 

• Konkrete anbefalinger: 

- somatisk undersøkelser skal foretas

- hvilke undersøkelser som bør være utført 

- hvilke funn som bør føre til hvilke tiltak

- hvem som har ansvaret for å følge opp 
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Brukermedvirkning

• innebærer at pasienten er en likeverdig partner i diskusjoner 

og beslutninger som angår han/henne

• er en lovfestet rettighet, brukere har rett til å medvirke og 

tjenestene har plikt til å involvere brukeren

• har en egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å 

forbedre og kvalitetssikre tjenestene
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Brukermedvirkning på individnivå

• Pasienten/pårørende får samme informasjon/beskrivelse av 
pakkeforløpet

• Pasienten/pårørende er informert om de ulike 
behandlingsformer som tilbys for aktuell lidelse

• Pasienter/pårørende er involvert i utarbeidelse av 
utredningsplan og/eller behandlingsplan

• Pårørendeveilederen skal benyttes systematisk i alle forløpene 
– herunder Barn som pårørende
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Barn som pårørende

Anbefalinger om kartlegging inn 
i alle pakkeforløp:
• Spør om pasienten har barn og 

mindreårige søsken

• Sikre at barna blir fulgt opp

– Samtaler

– Informasjon

• Samarbeid med andre instanser 
(kommune, skole, barnehage)

• Tilby veiledning og hjelp til familien

• Snakke med foreldrene om 
situasjonen til søsken
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Pårørende og familieinvolvering

Det er utarbeidet en veileder om pårørende i helse- og 

omsorgstjenesten som handler om:

• involvering og støtte til pårørende og familien

• informasjon og støtte til barn som pårørende og mindreårige 

søsken

• beskriver pårørendes rettigheter

• beskriver helsepersonells plikter

• anbefalinger om god praksis

Skal inn i alle pakkeforløpene 
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Vold, overgrep og andre traumatiske erfaringer

• Egen arbeidsgruppe

• Anbefalinger om kartlegging inn i alle pakkeforløp: 

– Kartlegging, utredning og behandling for pasienter i 
pakkeforløp psykisk helse og rus som er/har vært utsatt for 
vold, overgrep og andre traumatiske erfaringer 

– Kartlegging og tiltak for pasienter som har økt risiko for å 
utøve vold eller overgrep 

Pakke grav og rus   mars 2018   gws

19



Vi skal lage et enklest mulig forløp

Alle (nesten) skal inn i dette pakkeforløpet

Vi lenker i stor grad til retningslinjer                
(og andre aktuelle kilder)
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Språk og struktur i pakkeforløpene
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Samarbeid underveis i pakkeforløpet
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Før 
henvisning

Under 
forløpet

Etter 
forløpet

Hjem, kommune, NAV, PPT, skole, arbeid, barnevern m.fl.



Pakkeforløp TSB                  
(tverrfaglig spesialisert rusbehandling)
Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-Strand



Innhold TSB Pakkeforløp

• Informasjon og henvisning

• Forløpskoordinering

• Samhandling og samarbeid

• Avrusning

• Basis kartlegging/utredning

• Utvidet kartlegging/utredning

• Behandling og oppfølging

• Tilbakefallsforebygging og håndtering av avbrudd
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Behandling og oppfølging - individuelt tilpasset

• Tverrfaglig behandling (psykologfaglig, sosialfaglig og 
medisinskfaglig)

• Avrusning – om, poliklinikk og/eller døgn, hvor lenge 

• Utredning – hvor mye, når i forløpet, hva

• Behandling – kommune/TSB, poliklinikk/døgn/ambulant, bruk 
av legemiddel, hvor lenge

• Kommune – om, hvor mye, hvilke tjenester

• Tilbakefallsforebygging og håndtering av avbrudd
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GRAVIDE OG RUSMIDLER PAKKEFORLØP



Pakkeforløp - gravide og rus

• Denne gruppen fanges opp sent eller ikke i det hele tatt i løpet av 
svangerskapet

• Ca. 500 barn blir hvert år født med føtalt alkoholsyndrom (FAS) eller føtal 
alkohol spektrum disorder (FASD)

• Mange gravide benytter rusmidler eller vanedannende legemidler (for 
eksempel benzodiazepiner) som i dag ikke oppdages i løpet av 
svangerskapet

• Må forankres både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten

• Bygger på 

– Retningslinje for svangerskapsomsorgen

– Retningslinje for gravide i LAR og oppfølgingen av barn og familier til barnet når 
skolealder

– Retningslinjene om avrusning og behandling/rehabilitering 

– Diverse veiledere (om tvangstiltak, sammen om mestring, testing av biologisk 
materiale etc) 
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Hvilke nasjonale faglige 
retningslinjer 
har vi på rusfeltet?

• LAR-retningslinjen – pågående revisjon            
(opioidavhengighet)   (2010)

• ROP-retningslinjen (2011)

• Retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av barnet og 
familiene (2011) – pågående revisjon – del I og del II

• Avrusningsretningslinjen – (2016)

• Behandling- og rehabiliteringsretningslinjen (2016)

Pakke grav og rus   mars 2018   gws

28



Aktuelle veiledere og strategier

• Sammen om mestring

• Prioriteringsveileder TSB

• Veileder for tvangstiltak overfor personer med 
rusmiddelproblemer etter HOL kap.10 

• Testing av biologisk materiale

• Flere andre aktuelle veiledere
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Arbeidsgruppe

• Yngvar Thorjussen, avdelingsoverlege, Borgestadklinikken, ekstern fagansvarlig

• Ida Kristine Olsen, brukerrepresentant, ProLAR nett 
• Trine G.Karlsen, brukerrepresentant, A-larm
• Bente Lindboe, jordmor/psykiatrisk sykepleier, familieambulatoriet, Vestre Viken
• Trude Larsen, seksjonsleder, familieambulatoriet, Helse Bergen
• Marte Jettestad, gynekolog, Helse Bergen
• Hilde Ingebrigtsen, psykolog, Lade behandlingssenter
• Kerstin Söderström, psykolog, Sykehuset Innlandet
• Janne Skranes, pediater, OUS
• Grete Kullid, helsesøster, Bergen
• Anne-Brit Sveine, barnevernsvaktens familieteam, Bergen kommune
• Krister Mostrøm, fastlege og Aline barnevernsenter,  Oslo
• Lena Gulbrandsen, psykisk helse og rustjenester, Asker kommune
• Stian Haugen og Gabrielle Welle-Strand, fagansvarlige Helsedirektoratet
• Kathrine Egeland og Tine Sveen, Helsedir, PHPR
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Målsetning spesifikt for dette pakkeforløpet

• Nå frem til å tilby oppfølging til flere kvinner som bruker/har brukt 
rusmidler og vanedannende legemidler i svangerskapet

• God ivaretakelse av fosteret og kvinnen

• Forebygge/minimere eventuelle fosterskadelige effekter av 
rusmidler/legemidler

• Sette den gravide i stand til å ta vare på barnet og forberede seg på 
foreldrerollen

• Videreføring i pakkeforløp for familier med rusproblematikk og 
spebarn/små barn

Forløpet skal tilpasses hver enkelt kvinnes situasjon, ønsker og behov, samt 
hensynet til fosteret. Dette er et pakkeforløp for to individer, både fosteret og 
den gravide. 
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Prinsipper og tiltak

• Ikke-fordømmende, støttende holdning

• Gi tydelig, balansert og entydig informasjon til gravide

• Tilbudet må tilpasses den enkeltes situasjon, ønsker og behov

• Strukturert samtale om levevaner for alle tidlig i 
svangerskapet

• Bruk kartleggingsverktøy

• Mulighet til å ta kontakt anonymt bør vurderes innført

• Kompetanseutvikling for helsepersonell
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Målgruppen for pakkeforløpet

• Gravide som drikker alkohol

• Gravide som bruker vanedannende legemidler (forskrevet 
og/eller illegalt ervervet) – inkludert bruk av LAR-legemidler

• Gravide som bruker illegale rusmidler

• Gravide som tidligere har brukt rusmidler – vurderes 
individuelt

Pakke grav og rus   mars 2018   gws

37



Hva er spesielt med gravide og rusmidler 
pakkeforløp?

• Et pakkeforløp for to individer

• Oppstart også i kommune

• Mange forskjellige aktører både i kommune og 
spesialisthelsetjeneste

• Behøver ikke være innom TSB

• Målsetting om videreføring direkte i pakkeforløp familier med 
små barn og rusproblematikk
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Innhold

• Hvordan nå flere?

• Henvisning og start

• Svangerskapsoppfølging

• Kartlegging og utredning

• Behandling og oppfølging inkludert tvangsmessig tilbakehold 
etter hol §§10-3 og 10-4

• Avslutning og videre oppfølging

• Forløpstider og registrering av koder
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For å nå flere må vi ha et attraktivt pakkeforløp – gravide 
får følgende tilbud ved å takke ja til pakkeforløpet:

• Tettere svangerskapsoppfølging (hyppigere kontroller, samt at 
hver kontroll har lenger varighet)

• Hjelp til røykeslutt/røykereduksjon 

• Flere ultralydundersøkelser enn vanlig (totalt 4)

• Psykologtimer i kommune eller spesialisthelsetjeneste

• Samtale med barnelege på nyfødtavdeling

• Foreldreforberedende samtale

• Utvidet barselopphold
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Kartlegging før henvisning 
(det viktigste)

• Hva ønsker kvinnen hjelp til?

• Graviditet

• Rusmiddelbruk og annen avhengighetsproblematikk

• Familieforhold med spesiell fokus på barnefar

• Informasjon om opplysningsplikt til kommunal helse- og 
omsorgstjeneste, jf helsepersonelloven § 32, andre ledd
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Start pakkeforløp gravide

• I kommunen eller spesialisthelsetjeneste
– Når graviditet er påvist/stadfestet hos en kvinne som bruker/har brukt 

alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler

og

– den gravide takker ja til pakkeforløp

• Uansett hvor langt svangerskapet har kommet

• Det skal ikke være noen terskel

• Kodingen av startdato må imidlertid foretas av 
forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten når henvisning til 
spesialisthelsetjenesten er mottatt.
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Forløpskoordinering - funksjoner

• Logistikken i forløpet – forløpskoordinator arbeider primært 
på systemnivå og skal alltid sikre et koordinert og 
sammenhengende forløp

• Midlertidige oppgaver – skal ha kontakt med den gravide og 
ev partner/pårørende til den gravide får
– Egen behandler/koordinator i kommunen 

(jordmor/fastlege/ruskonsulent/koordinator av ansvarsgruppe)

– Egen behandler eller pasientansvarlig psykolog eller lege i 
spesialisthelsetjenesten

– Da overtas disse oppgavene av kontaktpersonen/behandler i 
kommune/spesialisthelsetjeneste
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Forløpskoordinator gravide og rusmidler i 
kommunen

• Bør være ett telefonnummer inn

• Kommunen bestemmer plassering (forsterket helsestasjon/ 
koordinerende enhet/kommunejordmor/fastlege)

• Oppgaver og ansvar
– Informere, veilede og gi råd om gravide og pakkeforløp

– Melde inn start pakkeforløp til forløpskoordinator i 
spesialisthelsetjenesten

– Formidle  kontakt med spesialisthelsetjenesten

– Sørge for avtaler/kontakt med aktuelle instanser i kommunen
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Forløpskoordinator spesialisthelsetjenesten

• HF-et bestemmer hvor funksjonen plasseres (fødepoliklinikk eller 
nyfødtavdeling, spesialteam, familieambulatorium etc)

• Det skal være ett telefonnummer inn

• Oppgaver og ansvar
– Koordinere pasientlogistikk i hele forløpet og ved avbrudd

– Sikre at målepunkter blir kodet

– Ha overordnet ansvar for at forløpstider følges

– Informere, veilede og gi råd

– Ved behov for samtidige tjenester, koordinere avtaler

– Ved behov koordinere og avtale samarbeidsmøte før første avtale i HF-et
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Partner/den vordende far

• Partner bør involveres fra første kontakt med den 
gravide, dersom kvinnen og partneren ønsker det

• Den vordende far/partner bør:

– snarlig vurderes for rett til nødvendig helsehjelp dersom 
ønske og behov

– inkluderes i kvinnens behandling dersom begge ønsker det

– få tilbud om foreldreforberedende samtale

– sammen med kvinnen få tilbud om par/familiebehandling 
ved ønske og behov
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Svangerskapsomsorgen – grunnleggende 
prinsipper

• Tidlig intervensjon – tidlig i svangerskapet og tidlig i mulig 
problemutvikling
– Tidlig konsultasjon hos fastlege/jordmor

– Tidlig konsultasjon med ultralyd på gynekologisk/fødeavdeling

• Fastslå hvor langt graviditeten har kommet

• Vurdere risiko for den gravide og foster og gi føringer for videre 
svangerskapsomsorg i kommune og spesialisthelsetjeneste

• Et forsterket og individuelt tilpasset kontrollprogram tilbys
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Fokus ved svangerskapskontrollene

I tillegg til tema i henhold til retningslinje for 
svangerskapsomsorgen, skal man ha særlig fokus på:

• Fosterets helse og utvikling

• Rusfrihet i svangerskapet

• Legemiddelbruk – avveiing mellom hensynet til mors helse og 
eventuelle effekter på fosteret

• Spesiell ivaretakelse av voldsutsatte kvinner

• Svangerskapets psykologiske utviklingsprosesser

• Forberedelse til fødsel og barselperiode

• Praktisk forberedelse til tiden etter fødsel
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Røykeslutt/røykereduksjon

• Forekomst 

• Røyking i svangerskapet øker risikoen for blant annet abort, 
dødfødsel, for tidlig fødsel, lav fødselsvekt og leppe/gane-
spalte 

• Nikotineksponerte nyfødte er oftere irritable og hypertone og 
har oftere behov for reguleringshjelp

• Gravide i dette pakkeforløpet bør kartlegges tidlig i 
svangerskapet for røyking og ev. hvor mye de røyker

• I forbindelse med svangerskapskontrollene bør røykere følges 
tett opp og tilbys hjelp til røykeslutt ev. røykereduksjon 
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Kartlegging og utredning

Tilsvarer i stor grad basis utredningen for TSB pakkeforløp, men 
med ekstra fokus på:

• Den gravide og hennes partner målsetting for graviditet og 
foreldreskap, forventninger, behov og ønsker for videre 
behandling/oppfølging

• Den gravides ressurser

• Bruk av rusmidler og legemidler, spesielt i dette 
svangerskapet

• Sosial situasjon inkludert partner, bolig, aktivitet, økonomi, 
øvrig nettverk

• Ev mindreårige barn og deres behov for informasjon og 
oppfølging
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Oppfølging i kommunen

• Ansvaret for oppfølging av gravide vil være ulikt forankret (NAV, 
rustjenesten eller psykisk helse- og rustjenester)

• Hjelpetiltak kan omfatte:
– samtale om rusutfordringer og/eller henvisning til tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB) 

– urinprøver - bør lages avtale med den gravide og ev partner (Veileder 
for rustesting)

– koordinering av tjenester/individuell plan

– individuelt tilpasset svangerskapsoppfølging 
(kommunejordmor/fastlege og fødepoliklinikk)

– foreldreforberedende samtaler

– bistand til å få dekket behov som bolig, økonomi og aktivitet/arbeid
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Behandling i TSB

• Omfatter avrusning, poliklinisk behandling, ambulant 
behandling og døgnbehandling

• For en del gravide vil det være hensiktsmessig med 
innleggelse i døgnavdeling med spesialkompetanse på 
rusrelaterte problemer og graviditet/foreldreskap
– Den gravide gis mulighet til å arbeide grundig med sin problematikk 

innen trygge rammer

– Lade behandlingssenter

• Graviditet og foreldreskap kan fremme motivasjon og gi gode 
muligheter for endring
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Forberedelse til foreldreskap

• Sosialt nettverk som kan opptre støttende for kvinnen/paret

• Graviditeten er en tilstand av psykologisk åpenhet og 
motivasjon til å endre og forbedre livsførsel og relasjoner

• Kvinner og par bør ved behov tilbys psykoterapi for å utnytte 
dette endringspotensialet

• Forberede seg mentalt og praktisk til oppgavene og barnet 
som skal komme - kan forebygge samspillsvansker og 
barseldepresjon
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Tvangsmessig tilbakehold etter helse- og 
omsorgstjenestelovens § 10-3 og § 10-4

• Dersom frivillige hjelpetiltak ikke fører frem kan det bli aktuelt 
å vurdere bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven

• Pakkeforløpet skal fortsettes også hvis tvang besluttes

• Dialog og medvirkning er spesielt viktig i slike saker

• Eventuell kan bistandsteam benyttes for å sikre forsvarlige 
drøftinger, vurderinger og tiltak før, under og etter tvangstiltak
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Samarbeidsmøter

• Deltakere

• Første samarbeidsmøte 
– Etter maksimalt en uke hvis kvinnen er innlagt

– Etter maksimalt to uker hvis poliklinisk oppfølging

• Senere samarbeidsmøter – maks 6 uker mellom møtene

• Fødselsforberedende møte – før uke 32-34

• Møte med barneklinikk og samtale med barnelege innen uke 
32-34

• Omvisning på føde- og barselavdeling

• Siste samarbeidsmøte før fødsel – diskutere og planlegge 
oppfølging i kommunen etter fødsel

• Ev samarbeidsmøte på barsel eller nyfødtavdeling
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Fødsel og nyfødtperiode

• Fødsel – fokus på god smertelindring

• Abstinenssymptomer

• Samspillsstøtte

• Amming
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Avslutning og videre oppfølging

• Pakkeforløpet kan ikke avsluttes før

– Det er utarbeidet en konkret plan for videre behandling og 
oppfølging

– Pakkeforløp for familier med rusrelatert problematikk har 
vært drøftet og tilbudt 
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Hva må være på plass/avtalt før utskriving fra 
føden/barneavdeling

• Informasjon og tilbud om videreføring i pakkeforløp for 
familier med rusmiddelproblematikk er formidlet til kvinne og 
partner. Direkte videreføring hvis de takker ja.

• Foreligger en konkret, skriftlig plan for oppfølging i 
kommunen for den nyfødte med familie

• En navngitt fagperson er ansvarlig for kommunal 
oppfølging/koordinering

• Familien har egnet bolig

• Konkret avtale om hjemmebesøk fra jordmor og helsesøster 
innen 2 døgn

• Konkret avtale om poliklinisk kontroll på barneavdelingen
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Måling og monitorering
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Hva bør ligge til grunn når vi sier at vi har nådd målsetningene, 
og når vi definerer indikatorer?

1. Økt brukermedvirkning og 
brukertilfredshet

2. Sammenhengende og 
koordinerte pasientforløp

3. Unngå unødig ventetid for 
utredning, behandling og 
oppfølging 

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

5. Bedre ivaretakelse av 
somatisk helse og gode 
levevaner

Hva i 
pakkeforløpet/ene skal 

sikre dette?

Hvilke aktiviteter skal 
gjennomføres for å 

oppnå målsetningen?

• De overordnede målene må gjenspeiles i de operasjonaliserte målene, og i indikatorene. 

• Mål på tvers og pr. pakkeforløp

Definere indikatorer for å 
måle det vi sier vi skal

Oppnå

Hvordan kan vi måle at vi 
har oppnådd dette?

Målsetninger Hvordan bidra til dette? Tiltak Indikatorer



Hvordan virkemidlene/kildene bidrar til å gi oss 
informasjon om måloppnåelse 
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NPR-koder

Befolknings-
undersøkelse

Evalueringsopp
drag

Mål Virkemidler/datakilder

1. Økt brukermedvirkning og 

brukertilfredshet

2. Sammenhengende og koordinerte 

pasientforløp

3. Unngå unødig ventetid for utredning, 

behandling og oppfølging 

4. Likeverdig tilbud til pasienter og 

pårørende uavhengig av hvor i landet de 

bor

5. Bedre ivaretakelse av somatisk helse og 

gode levevaner
Bruker- og 

pårørendeunders
økelser

Prosedyrekoder



Koder
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Forløpstider
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Det vi mener er det viktigste å oppnå for 
pakkeforløp gravide og rusmidler var:

1. En forsterket og individuelt tilpasset svangerskapsomsorg i 
kommune- og spesialisthelsetjeneste

2. Godt samarbeid mellom pasient, pårørende og aktuelle 
aktører i kommune og spesialisthelsetjeneste skal sikres 
gjennom hele forløpet

3. Innføring av forløpstider for å unngå unødvendig ventetid



Indikatorer gravide og rusmidler

1. Andel pasienter som har under 1 uke fra henvisning mottatt til første 
fremmøte

2. Andel pasienter som har standard forløpstid fra avrusning avsluttet til 
døgnbehandling

3. Andel pasienter som har standard forløpstid fra avrusning avsluttet til time 
i poliklinikk

4. Andel pasienter som får basisutredning ferdig innen standardisert 
forløpstid

– Fra første fremmøte til klinisk beslutning

5. Andel pasienter som får samarbeidsmøter som planlagt

6. Andel pasienter hvor behandlingsplanen blir utarbeidet i samarbeid med 
pasient/pårørende

7. Andel pasienter som gjennomfører evalueringspunkt som planlagt



Implementering av pakkeforløpene 

04.04.2018

Tema for presentasjonen

71



Implementeringsutfordringer 

• Kapasitet

• Endringsledelse

• Arbeidskulturelle barrierer

• Økte krav til samarbeid

• Økte krav til måling og transparens - «å bli sett i kortene»

• Opplevelse av å få dette «tredd ned over hodet»

• IKT/pasientadministrative system
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Lærdom fra kreftpakkeforløpene 

• Bred involvering og forankring i fagmiljøene helt avgjørende

• Tjenestene og brukerne må ha eierskap til pakkeforløpene  

• Sterke og tydelige krav fra politisk ledelse og Helse- og 
omsorgsdepartementet 

• Sterkt ledelsesfokus i RHF og kommuner

• Implementeringsplan og implementeringsgrupper 

• Bredt informasjonsarbeid mot definerte målgrupper 
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Implementeringsprosessen 

Planlegging

Informasjon og involvering

Nasjonal ressursgruppe for 
implementering og koding

Overordnet 
implementeringsplan og tiltak 

Implementeringskonferanser

Regionale og lokale planer og 
implementeringstiltak
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Implementering krever ledelse og koordinering av 
forløp på tvers av organisatoriske enheter

• Ha oppmerksomhet på flaskehalser, tilrettelegging og ledelse. 
Undersøk gjerne gapet mellom pakkeforløpene og egen 
praksis 

• Helseforetak, kommuner og brukerorganisasjoner bør drøfte 
sammen hvordan de skal jobbe for å få dette til. 

• Forbered forløpskoordinatorer og system for koordinering i 
kommunene.  
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Implementering og samarbeid

• Informasjon og involvering, 
møteplasser og konferanser i 
2018

• Nasjonal ressursgruppe for 
implementering

• Implementeringsplaner 
utarbeides nasjonalt og regionalt

– implementeringskonferanser 
2018

• Utsendelse av de første 
pakkeforløpene september 2018

v hverandre 

7
6



Hva i pakkeforløpet har klare fordeler sammenliknet 
med eksisterende praksis?

• Vi når flere i målgruppa

• Fokus på holdninger og individuelle forløp

• Forløpskoordinering

• Forsterket svangerskapsomsorg i kommune og spesialisthelsetjeneste

• Bedre tilbud til de sårbare gravide

• Bedre og mer strukturert samhandling mellom forskjellige aktører i 
spesialisthelsetjeneste og kommune

• Overgang direkte til nytt pakkeforløp

• Gjøre overgangene mindre sårbare

Pakke grav og rus   mars 2018   gws

77



Hva blir annerledes/hva endres?

• Attraktivt tilbud – «gulrot fremfor pisk»

• Brukermedvirkning

• Individuelt fokus og individuell pakke

• Fokus på den gravide og foster/nyfødt

• Fokus på partner

• Bred kartlegging og utredning

• Samarbeidet og evalueringspunktene
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Hva er de største utfordringene i dette pakkeforløpet 
når det gjelder implementering av forløpet?

• Holde fokus på individuelle forløp – alle trenger ikke alt (f.eks. henvisning 
til barnevern)

• Beholde fokus på brukermedvirkning og den gravides ressurser 

• Beholde fokus på gulrot (tilbud) fremfor pisk (trussel om tvang)

• Det å nå de forskjellige aktørene – veldig forskjellige kulturer

• Plassering av forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten

• Hvis pakkeforløpet ikke er innom TSB – hvordan få fødepoliklinikkene på 
banen?

• Videreføring til nytt pakkeforløp – som også må utvikles
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Fremdrift

• Oppstartsmøte januar 2017

• Rådslag november 2017

• Intern høring januar 2018

• Ekstern høring mars – mai 2018

• Implementering høst 2018
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HØRINGSFRIST 1.JUNI 2018
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