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• Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
• Sammenhengende og koordinerte pasientforløp 
• Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og 

oppfølging 
• Sikre likeverdig tilbud til pasienter og pårørende 

uavhengig av hvor i landet de bor
• Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode 

levevaner

Forbedring av tjenesten for å bidra til raskere 
symptomlette, bedre fungering i dagliglivet og økt 
livskvalitet for pasienten.

Målsetting



1. Rusbehandling (TSB) 
2. Psykiske lidelser – pakkeforløp voksne
3. Psykiske lidelser – pakkeforløp barn og unge
4. Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser, barn, unge 

og voksne
5. Spiseforstyrrelser barn og unge 
6. Tvangslidelser (OCD) 
7. Gravide og rusmidler 

I tillegg to fokusområder som innarbeides i de andre 
pakkeforløpene: 
• Somatisk helse og levevaner
• Vold, overgrep og traumeerfaringer

• Tvang psykisk helsevern blir trolig neste fokusområde

De første pakkeforløpene



– Forløpskoordinator
– Plan for utredning og behandling
– Standardiserte verktøy og områder som bør kartlegges
– Forløpstider og beslutningspunkter

• Jevnlige evalueringspunkter: 
– Poliklinikk 6 uker - deretter hver 12. uke
– Døgn 2 uker - deretter hver 6. uke
– TSB: 4 uker/deretter hver 8. uke (samarbeidsmøter)

• Feedback-verktøy
• Samarbeid med kommune: Tilbakemeldinger  og 

samarbeidsmøter 
– Spesialistinvolvering

• Utfallmål: symptomnivå, funksjonsnivå og livskvalitet + 
tilfredshet med behandlingen.

God informasjon, pasientmedvirkning, samarbeid, kvalitetssikring og individuell tilpasning

Viktige momenter





• Pakkeforløpene starter og slutter i kommunen 
• Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av 

kontaktpunkt og oppfølging i kommunene
• Ivaretakelse av somatisk helse og levevaner – et 

felles anliggende 
• Kommunene skal sikre nødvendig oppfølging både 

før, under og etter behandling i 
spesialisthelsetjenesten for pasienter med behov 
for koordinerte og samtidige tjenester. 

• Spesialisthelsetjenesten må bidra til en helhetlig og 
samordnet oppfølging av pasienten etter 
utskrivelse 

Samhandling mellom kommune, 
spesialisthelsetjeneste og pasient



• ved henvisning: samarbeid og gjensidig 
drøftinger for å avklare behov for helsehjelp 
og tiltak på rett nivå og hvilke aktører som bør 
være involvert 

• etter utredning: tilbakemelding til henviser og 
fastlege

• avslutning i spesialisthelsetjenesten: 
planlegging for avslutning av forløpet og 
avklaring av behov for oppfølging i kommunen 
etter utskrivelse bør gjøres så tidlig som mulig 
i forløpet og behov meldes til kommunen

Samhandlingspunkter mellom kommune og 
spesialisthelsetjeneste



• Forløpskoordinator både i kommune og i 
spesialisthelsetjenesten

• Ansvar for forløpskoordinering kommune bør 
legges til koordinerende enhet

• Husk barn/unge (skole/barnehage, ppt, barnevern, 
helsesøster)

• Avtaler mellom kommune og 
spesialisthelsetjenesten - må revideres 

• Dialog om henvisningspraksis
• Samarbeidsmøter ved behov
• Meldinger til kommune

Samhandlingspunkter forts.



• Forventninger til fastlegene før henvisning:
– Kartlegging
– Informasjon til pasient

• Underveis i forløpet
– Samarbeidsmøter
– Avtalt oppfølging

• Somatiske helse og levevaner – integrert del av 
pakkeforløpene
– Avklare hvem som følger opp hva
– Tettere samarbeid mellom fastlege og psykisk 

helsevern/TSB

• Oppfølging etter forløpet

Fastlegene har en viktig rolle



Implementering av pakkeforløp 
= endring- og forbedringsarbeid



1. OSO anbefaler spesialisthelsetjenesten og kommunene å samhandle 
og utveksle informasjon på lokalt nivå med tanke på forløpskoordinering 
og hvordan få til samarbeid underveis i pakkeforløp, og hvordan 
fastleger involveres i prosessen. 

2. OSO ber om en oppdatering i februar på følgende punkter fra 
spesialisthelsetjenesten og de ulike kommunene fra hver av regionene: 
a) Orientering status i arbeidet med innføring av pakkeforløp i med 

særlig fokus på utfordringer. 
b) Status informasjon på nettsider og evt andre kilder til informasjon 
c) Status forløpskoordinering 
d) Tiltak knyttet til samarbeidet om å etablere en bedre 

henvisningspraksis 

3. OSO ber sekretariatet om å starte en prosess med revidering av 
tjenesteavtalene i tråd med føringer i pakkeforløp psykisk helse og rus. 

Vedtak i OSO 22. november 2018



Implementeringsarbeidet i UNN

Ivaretas i hovedsak av nedsatt arbeidsgruppe.
• Plan for implementering
• Forløpskoordinatorer
• Informasjon ut til kommunene

Hovedkoordinator:
Harald Lind: harald.roar.lind@unn.no

Andre kontaktpersoner:
Anita Vaskinn: anita.vaskinn@unn.no
Ruben Sletteng: ruben.sletteng@unn.no
Børge Mathiassen: borge.mathiassen@unn.no
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I forslag til statsbudsjett for 2019 Prop. 1 S (2018-
2019) innføres betalingsplikt for pasienter innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling fra 1.1.2019. 

På side 93 i proposisjonen heter det at 
«Betalingsplikten skal følge oppholdskommune.»

Videre heter det på side 104 at «Betalingsplikten 
skal følge oppholdskommune, også for somatiske 
pasienter, fra 2019.»

Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter 
innen psykisk helse og rus



• Karensdager?

• Redusert døgnpris?

• Krav om samarbeidsmøter?

• Folkeregisterkommunen vs. 
oppholdskommune

Spørsmål som skulle avklares



I merknadene til § 2 i Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter er 
det presisert at betalingsplikten gjelder personer som er folkeregistrert i kommunen og at 
«…det er kommunen hvor pasienten er folkeregistrert som skal betale for pasientens 
opphold på sykehus,(…)»

Dette har ikke bare betydning for spørsmålet om betaling men også for hvilken kommune 
som skal informeres om innlagt pasient, få informasjon under opphold og ved utskrivning. 
Det vil også bli en utfordring for sykehusene å undersøke hvilken som er pasienten 
oppholdskommune. I dag løses dette ved at sykehusenes journalsystemer sjekker 
folkeregisteret for å finne pasientens hjemkommune. 

• Hva er departementets begrunnelse for å innføre en så vidt 
omfattende endring med hensyn til hvilken kommune som skal 
betale for pasientens opphold på sykehus? 

• Har departementet tatt stilling til de utfordringer en slik ordning vil 
kunne medføre blant annet når det gjelder samarbeid mellom 
sykehus og kommuner? 

• Vil departementet komme med rundskriv, veiledere e.l. om hvordan 
denne nye ordningen i tilfelle skal praktiseres?

Våre spørsmål til HOD 6.11.2018



Betalingspliktige døgn i PH og rus UNN



• 242 UKP innen rus/psykiatri i november 2018, 
fordelt på 20 pasienter

• 185 døgn gjelder Tromsø kommune (10 
pasienter)

UKP-døgn Troms og Ofoten til nå i 2018: 

• 2447

• Tilsvarer ca. 12 mill. kr etter 2019-sats.

UKP-døgn nov. 2018



Vi venter på endelig avklaring og deretter

- God informasjon

- Svar på våre spørsmål

- Ny forskrift

- Veileder/retningslinjer

Stortinget behandler budsjettet tirsdag 11.12.


