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Sammendrag 
Forfatter: Marie M. Havn 

Tittel: Psykologen og pakken. Profesjonsutøvelse i pakkeforløpenes tid. 

Veiledere: Erik Stänicke og Hanne Weie Oddli 

 

De siste tiårene har helsevesenet som helhet vært preget av store endringer. Disse kan ses som 

en omstilling av offentlig sektor generelt og preges av NPM som styringsideologi. 

Utviklingen reflekterer ønsker om effektivitet i helsesektoren og samtidig fokus på 

individuelle rettigheter. For å få til dette har man blant annet tatt i bruk standardiserte 

pasientforløp. Etter inspirasjon fra Danmark og lovende resultater fra pakkeforløp på 

kreftområdet, har norske myndigheter innført pakkeforløp for psykiske lidelser. Målet er å 

forbedre behandlingstilbudet for psykisk helse og rus, og å redusere uønsket variasjon slik at 

alle får så god og effektiv behandling som mulig. 

Denne litteraturstudien undersøker muligheter og begrensninger med pakkeforløp. 

Målet er å utforske hvordan pakkeforløp står i forhold til profesjonsutøvelse, 

brukermedvirkning og en diagnostisk tankegang. Studien er å betrakte som en semi-

systematisk litteraturstudie med en tverrfaglig tilnærming. 

Ved bruk av litteratur og empiri om profesjonsutøvelse vil oppgaven drøfte hvordan 

pakkeforløp som standard kan være med på å innskrenke rommet for bruk av taus kunnskap 

og skjønn, samt en endring av tillitsforholdet til profesjonen. Likebehandlingsprinsippet løftes 

frem i pakkeforløpene, men en dyktig behandler vil samtidig kunne legge til rette for den 

enkeltes behov. Som en henvisning til nødvendighet kan pakkeforløp påvirke behandlers 

etikk. Med sosiologisk og medisinsk sosiologisk teori belyser oppgaven hvordan endringer 

ved et moderne liv kan legge grunnlag for brukermedvirkning. Individualisering gir 

enkeltmennesket ansvar for seg selv og egen helse. Et problem som da oppstår er at årsaker til 

lidelser i større grad plasseres i individet og betydningen av strukturelle årsaker nedtones. 

Oppgaven belyser hvordan denne prosessen skaper større behov for brukermedvirkning og at 

pakkeforløp kan dekke dette behovet. Med utgangspunkt i bekymringer fra fagfeltet drøfter 

oppgaven hvorvidt pakkeforløp kan ses som en del av en diagnostisk kultur. Ved hjelp av 

kritisk teori antyder oppgaven at pakkeforløpene baseres på en instrumentell rasjonalitet og 

etterlyser faglig debatt om verdiene som ligger til grunn for pakkeforløp. 
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Forord 
Min fasinasjon for pakkeforløp startet da jeg fikk mulighet til å fordype meg i debatten om 

pakkeforløp på psykologistudiet, i faget ”Perspektiver på psykologien”. At dette faget ikke 

lenger er obligatorisk for profesjonsstudenter er noe jeg stiller meg svært kritisk til, men det er 

ikke gjenstand for dette forordet. 

 

Det er flere mennesker jeg ønsker å takke, som har hjulpet meg med å få dette prosjektet i 

havn. Først og fremst vil jeg takke veilederne mine, Erik Stänicke og Hanne Weie Oddli. 

Takk for at dere har bidratt med gode refleksjoner, sylskarpe blikk og møtt meg på min 

selvtvil. Dere har utfordret meg med sitater som ”usikkerhet er bra for oppgaven” og ”finn din 

indre fortellerstemme”, men også gitt meg konkrete tilbakemeldinger når jeg har bedt om det.  

 

En takk bør også gis til alle ansatte ved BUP Vest ved Diakonhjemmet sykehus. Dere har mer 

eller mindre bevisst lært meg mye om en klinikers hverdag, inkludert frustrasjon over ISF og 

viktigheten av å alltid løfte frem et ressursperspektiv hos pasientene.  

 

Jeg vil også takke Ingebjørg Aasta Erikstein-Midtbø, og mine foreldre Kirsti Melangen og 

Torfinn Havn, som har bidratt med pedagogiske perspektiver, korrekturlesing og 

oppmuntring. En ekstra takk til Torfinn som fikk meg til å innse at min standard for å ta 

kontakt med veilederne noen ganger kunne være vel høy. 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til Håkon, som har tålt å leve med meg i mitt midlertidige 

personlighetsskifte mens oppgaven har blitt til. Takk for alle samtaler, alle heiarop og forsøk 

på oppmuntring, alle middager, korrekturlesing, rydding og orden i livet generelt. Du har 

virkelig fått trent deg på å være tålmodig.  
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1 INNLEDNING 
De siste tiårene har det skjedd flere omfattende endringer i norsk helsevesen 

(Helsedirektoratet, 2018b; Lian, 2007). Store endringer har foregått i det somatiske 

helsevesenet, men endringene har også preget psykisk helsevern (Finansdepartementet, 2009; 

NAPHA, 2010; Sigurjónsdóttir, 2009). Mange av tiltakene ble begrunnet med et ineffektivt 

helsesystem som trengte en endring, både i måter å organisere, styre og finansiere norsk 

helsevesen på (Lian, 2007, s. 85). Eksempler på endringer er utvidede pasientrettigheter 

gjennom pasientrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven, 

innsatsstyrt finansiering av sykehus, foretaksorganisering av sykehus, fritt sykehusvalg og 

fastlegeordningen. I dag er helsevesenet som helhet preget av økende krav til at pasienter skal 

få både individualisert behandling og standardisert behandling. I tillegg er det slik at man ser 

organisering som løsningen på helsepolitiske krav, ikke mer penger. Dette vises blant annet 

gjennom NAV-reformen og samhandlingsreformen (Vabø, 2014). Man bruker blant annet 

standardiserte pasientforløp og kvalitetsstyring fra en industriell kontekst for å bedre 

kvaliteten i helsetjenesten (Håland & Melby, 2017). Et eksempel på standardiserte 

behandlingsforløp som nylig er innført i norsk helsevesen, er pakkeforløp for kreft.  

I 2015 ble det etablert 28 pakkeforløp for kreft og medfølgende diagnoseveiledere, 

som brukes av fastleger ved mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom. Målet er å bidra 

til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid (Helsedirektoratet, 2017b). 

Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og skal være 

normgivende. I hvert pakkeforløp angis standard forløpstider for henvisnings- og 

utredningsfasen frem til oppstart av behandling. Ved helseforetakene skal det finnes 

forløpskoordinatorer som koordinerer pakkeforløpene og er sykehusets kontaktperson mot 

pasient, pårørende og fastlege (Helsedirektoratet, 2017b). Helse- og omsorgsdepartementet 

meddeler at innføring av pakkeforløp for kreft gir lovende resultater. Pasientene kommer 

raskere i gang med utredning og behandling, og ordningen gir bedre forutsigbarhet for 

pasienter og pårørende (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015). Nasjonalt kunnskapssenter 

ved Folkehelseinstituttet har undersøkt effekten av pakkeforløpene. De fant at pasienter 

inkludert i pakkeforløp for kreft i 2015/2016 hadde bedre erfaringer enn andre pasienter med 

tanke på ventetid fra henvisning til første time på sykehus. I tillegg hadde de bedre erfaringer 

enn andre ved en alt i alt-vurdering av utredning og behandling i forbindelse med kreft. 

Undersøkelsen har også vist at inntrykket befolkningen totalt sett hadde av 

helsetjenestetilbudet til kreftpasienter i Norge endret seg signifikant i positiv retning fra 2014 
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til 2015 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2017; Iversen, Bjertnæs, & Andresen, 2016). 

Inspirasjon til å innføre pakkeforløp i Norge ble hentet fra det danske helsevesenet.  

I Danmark ble det innført pakkeforløp for kreft i 2007-2009, ut i fra samme hensikt 

som i Norge. Danskene innførte også pakkeforløp for psykiske lidelser i 2013. Hensikten med 

pakkeforløpene var å kunne tilby samme behandling av høy kvalitet for samme lidelse 

uavhengig av hvor i landet man bor, og få ned ventetider (Heinskou, Alberdi, & Jordet, 2015; 

Kaspersen, u.å.). I de danske pakkeforløpene for psykiske lidelser vil en diagnose utløse en 

bestemt type behandling med et gitt antall timer tildelt ulike elementer i behandlingen. 

Innføring av pakkeforløp for psykiske lidelser i Danmark har vist varierende resultater. 

Ventetider i psykisk helsevern har gått ned, og psykoterapeutisk behandling har fått høyere 

status. Samtidig viser tilbakemeldinger fra pasienter og helsearbeidere at de har delte 

meninger og erfaringer (Heinskou et al., 2015; Madsen, 2016; Rossen, Buus, Stenager, & 

Stenager, 2014; Strand, 2016). Derfor har de danske pakkene flere ganger blitt evaluert, 

videreutviklet og tilpasset utviklingen (Danske regioner, u.å.; Heinskou et al., 2015). Dette 

har ført til en tydeliggjøring av evidensen bak forløpene, sammenhengen med nasjonale 

retningslinjer og hvilken fleksibilitet som finnes i de danske pakkeforløpene (Danske 

regioner, u.å.). 

Ideen om pakkeforløp for psykiske lidelser kom også til Norge. På sensommeren i 

2015 introduserte regjeringen, med Høyre i spissen, pakkeforløp for psykisk helse og rus. 

Politikerne var inspirert av utviklingen i Danmark og av pakkeforløpenes effekt på 

kreftområdet (Krekling, 2015; Solberg, 2015). Helsedirektoratet fikk i oppdrag av Helse- og 

omsorgsdepartementet å utarbeide og implementere pakkeforløp for psykiske lidelser og 

rusbrukslidelser (Helsedirektoratet, 2018c). Med pakkeforløp menes nasjonale, normerende 

forløp for utredning og behandling av ulike tilstander. Forløpene skal bygge på nasjonale og 

internasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling, der det finnes. Målet med 

innføring av pakkeforløp er å forbedre behandlingstilbudet for psykisk helse og rus, og å 

redusere uønsket variasjon slik at alle får så god og effektiv behandling som mulig 

(Helsedirektoratet, 2018c). Å innføre pakkeforløp for psykiske lidelser har skapt mange 

reaksjoner i det norske fagfeltet. 

Fra høsten 2015 pågår det en faglig debatt i flere norske medier og fagtidsskrift hvor 

psykologer, psykiatere, leger, politikere og ulike fagorganisasjoner og brukerorganisasjoner 

uttaler seg om pakkeforløp for psykiske lidelser. Fenomener som standardisering, 

brukermedvirkning, målstyringsideologi, fagpersoners autoritet, beste praksis og diagnoser er 
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bare noen eksempler på hvor bredt pakkeforløp og debatten om dem favner. Debatten om 

pakkeforløp har stilnet mens pakkeforløpene har blitt utviklet (Helsedirektoratet, 2018c).  

Utkastene for pakkeforløp ble lagt ut på høring fra våren 2017. Ulike arbeidsgrupper 

satt ned av Helsedirektoratet har hatt ansvar for arbeidet med høringssvarene og å ferdigstille 

pakkeforløpene. De første pakkeforløpene ble lansert og publisert 12.september 2018. Dette 

var generelle og overordnede pakkeforløp. I desember 2018 vil tre tilstandsspesifikke 

pakkeforløp publiseres, disse er basert på spesifikke diagnoser. Pasienter kan henvises til de 

overordnede pakkeforløpene fra 1.januar 2019 og til de tilstandsspesifikke pakkeforløpene fra 

15.februar 2019 (Helsedirektoratet, 2018a).  

Med pakkeforløp for psykisk helse og rus er det et mål at alle som henvises til 

spesialisthelsetjenesten skal kunne motta like god behandling, uavhengig av hvor i landet 

man bor. Pakkeforløpene legger med dette fokus på rettferdighet. Et annet sterkt fokus i 

pakkeforløpene er brukermedvirkning. Med innføring av pakkeforløp ønsker man at 

brukerens stemme skal bli hørt, at pasienten skal få delta i beslutninger rundt sin egen 

behandling og at behandler og pasient skal samarbeide. Pakkeforløpene gir mulighet for mer 

forutsigbarhet. Man skal få vite hva som skal skje når og med hvem, først og fremst gjennom 

forløpskoordinering. En annen mulighet med pakkeforløp er fokuset på samhandling mellom 

førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er spesifisert hvem som har ansvar for 

hva, at pakkeforløpene starter og slutter i kommunen og at samarbeid skal foregå underveis 

med samhandlingsmøter.  

En umiddelbar utfordring jeg ser med pakkeforløp, er at det legges stor vekt på koding 

og dokumentering. Det tar tid, og mange i det kliniske fagfeltet synes de bruker for mye tid 

på dette som heller burde gå til behandling (Alfarnes, 2015; Lian, 2007; Wyller et al., 2013). 

Det kan synes som om behandler mister noe av sin autonomi ved at mer av 

behandlingsforløpet er bestemt og avgjort ”ovenfra”, grunnet all dokumenteringen man må 

gjøre. En annen utfordring er at det ser ut til at psykisk helsevern skal innføre pakkeforløp, 

inkludert forløpskoordinering, uten at det blir tilført flere ressurser. 

Ved å sette meg inn i debatten om de norske pakkeforløpene, har jeg oppdaget at 

innføringen innebærer konflikter mellom muligheter og utfordringer som pakkeforløpene gir. 

Jeg har blitt nysgjerrig på pakkeforløpene fordi de skapte så stor debatt, og nå vil jeg gjøre et 

forsøk på å vise noen av mulighetene og utfordringene, og hvordan det går an å tenke videre 

om disse. Jeg vil nå presentere problemstillingene for oppgaven, hvordan disse skal 

undersøkes og hvorfor jeg ser det som relevant å skrive en oppgave som undersøker forholdet 

mellom pakkeforløp for psykisk helse og rus og profesjonsutøvelse. Videre sier jeg noe kort 
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om hvordan oppgaven avgrenses og hvilke forutsetninger jeg legger for oppgaven. Til slutt 

følger en beskrivelse av hvordan oppgaven er bygget opp. 

1.1 Problemstilling 
Jeg vil belyse hvordan pakkeforløp i psykisk helsevern står i forhold til psykologers virke og 

profesjonsutøvelse. Brukermedvirkning har fått en stor plass i pakkeforløp for psykisk 

helsevern og kan dermed indirekte påvirke psykologers profesjonsutøvelse. Derfor vil jeg 

også belyse hvordan samfunnsutviklingen har vært med på å bane vei for brukermedvirkning. 

Med dette som utgangspunkt reises følgende problemstillinger:  

1. Hvordan vil innføring av pakkeforløp i psykisk helsevern være i overenstemmelse 

med psykologers profesjonsutøvelse?  

2. Hvilke endringer i samfunnet kan ha vært med på å gi brukermedvirkning en sterk 

posisjon i helsevesenet? 

Underveis i arbeidet med oppgaven ble jeg nysgjerrig på om pakkeforløp kan se ut til å følge 

utviklingen av en diagnostisk kultur. Dette vil jeg drøfte som et undertema av den siste 

problemstillingen.  

Problemstillingene vil undersøkes med litteratur og teori fra ulike fagfelt som 

psykologi, sosiologi, medisinsk sosiologi, politikk og statsvitenskap. Jeg visste ikke nøyaktig 

hvordan pakkeforløpene ville se ut da jeg startet arbeidet med oppgaven, jeg tok derfor 

utgangspunkt i utkastene til pakkeforløp. De første pakkeforløpene ble publisert 12.september 

2018 og vil beskrives mer inngående. 

Pakkeforløp vil ha betydning for hvordan psykologer kommer til å arbeide i offentlig 

psykisk helsevern, og kan være med på å gi muligheter og begrensninger i møte med 

mennesker med psykiske helseutfordringer. Med dette som utgangspunkt ser jeg det som 

svært relevant å undersøke utviklingen av pakkeforløp og debatten om dem.  

 

1.2 Avgrensning og forutsetninger 
Oppgaven vil begrense seg til pakkeforløp for psykisk helse og rus. Når jeg nevner 

pakkeforløp som begrep, sikter jeg til pakkeforløp for psykiske lidelser og rusbrukslidelser, 

og ikke pakkeforløp for kreft eller andre somatiske tilstander hvor psykiske lidelser ikke er 

det primære.  

En utfordring ved oppgaven er at litteraturen om utvikling i helsevesenet stort sett 

beskriver utviklingen ut i fra et somatisk helsevern. Det er forskjell på somatisk og psykisk 



 
 

5 

helsevern. Samtidig er det flere faktorer som indikerer et mønster av en generell utvikling i 

helsevesenet. Innføring av innsatsstyrt finansiering, mer brukermedvirkning, og et 

rettighetsorientert fokus via pasientrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og 

helsepersonelloven, skaper et grunnlag for at det er relevant å antyde et liknende mønster i 

utviklingen av psykisk helsevern som i somatisk helsevern.  

 

1.3 Oppbygging 
Oppgaven består av ni kapitler. I kapittel to vil jeg presentere valg av metode og grunnlaget 

for denne. Kapittelet gir også en beskrivelse av prosessen rundt arbeidet med oppgaven, og en 

refleksjon over forfatterens rolle i dette. Kapittel tre presenterer det teoretiske rammeverket i 

oppgaven ved kort å si noe generelt om hvilken litteratur jeg tar i bruk, og videre forklare 

hvorfor denne litteraturen ses som relevant for oppgaven. Selve teorien presenteres fra og 

med kapittel fire og utover. Grunnlaget for at jeg har valgt å gjøre det på denne måten, er at 

jeg bruker teorien til å diskutere underveis. Ved å presentere og drøfte teori underveis får jeg 

vist hvorfor teorien er relevant å presentere akkurat der den blir presentert. Jeg ser det derfor 

som hensiktsmessig å gjøre kapittel tre kort og vente med å presentere selve teorien. I kapittel 

fire vil jeg presentere noen premisser som ligger til grunn for å drøfte pakkeforløpene, som 

vises i utviklingen av helsevesenet. Kapittel fem presenterer ”Opptrappingsplanen for psykisk 

helse”, ”Pasientens helsetjeneste” og jeg påpeker visse prinsipper som ligger til grunn for 

psykologers profesjonsutøvelse. Debatten om pakkeforløp legger jeg frem i kapittel seks. Her 

følger en beskrivelse av ”Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, 

voksne”. I kapittel syv drøfter jeg pakkeforløp og profesjonsutøvelse og i kapittel åtte viser 

jeg hvordan utvikling av samfunnet kan ha ført til fokus på brukermedvirkning. Jeg stiller 

spørsmål ved om pakkeforløp kan ses som en del av en diagnostisk kultur, før jeg 

avslutningsvis bruker kritisk teori til å etterlyse en verdidebatt i fagfeltet. 
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2 METODE 
Her gir jeg en oversikt over metodevalg for oppgaven og begrunnelsen for dette. Videre 

følger et avsnitt som forklarer hvordan jeg har jobbet med oppgaven og funnet litteraturen. 

Til slutt vil jeg reflektere over utgangspunktet mitt ved oppstarten av arbeidet.  

2.1 Metodevalg 
Denne oppgaven er å betrakte som en litteraturstudie. Det gir meg muligheten til å gjøre et 

omfattende søk hvor informasjonshentingen er begrunnet og planlagt (Universitetsbiblioteket 

UIO, 2017), samtidig som jeg kan diskutere problemstillingen fra ulik teori og 

forskningslitteratur som sosiologisk teori, medisinsk sosiologisk teori, organisasjonsteori, 

politisk teori og psykologisk teori. Oppgavens problemstilling fordrer en tverrfaglig 

tilnærming. Litteraturstudier har sin styrke i at de kan fokusere på brede og mer abstrakte 

problemstillinger, og å frembringe og knytte sammen litteratur og studier på ulike emner for å 

undersøke sammenhenger eller nytolkning (Baumeister & Leary, 1997). Slike studier kan 

brukes til å identifisere utfordringer eller kontroverser på et bestemt område, og kanskje kan 

oppgaven stille flere spørsmål enn den gir svar.  

Oppgaven kan defineres som en semi-systematisk litteraturgjennomgang. I en 

litteraturgjennomgang/-review vil systematiske litteratursøk ofte betraktes som et ideal. 

Denne teoretiske oppgaven føyer seg imidlertid ikke inn i den artikkelsjangeren. Med 

bakgrunn i temaet for oppgaven ble et systematisk litteratursøk lite hensiktsmessig. Det var 

nyttig å holde søket noe mer åpent og ikke like forhåndsbestemt som i et systematisk 

litteratursøk. En av årsakene til at det var hensiktsmessig å holde søket noe mer åpent, var at 

pakkeforløp for psykiske lidelser ikke var lansert ved oppstart av arbeidet med oppgaven. Da 

jeg begynte arbeidet, måtte jeg ta utgangspunkt i utkastene til pakkeforløp, og jeg visste ikke 

eksakt hvordan de ville se ut. I tillegg har det vært relevant for meg å søke etter flere politiske 

dokumenter, som ikke finnes i databaser. En tredje grunn til å holde søket mer åpent, var 

muligheten for å innhente kunnskap fra ulike fagfelt og ulike kilder. Ved å innhente kunnskap 

fra ulike fagfelt og ulike perspektiver innad i fagfeltene, vil oppgaven i større grad kunne 

undersøke kompleksiteten bak utviklingen som har ført frem til innføring av pakkeforløp for 

psykisk helse og rus. De ulike fagfeltene bidrar med ulik kunnskap som er essensiell for å 

kunne svare på problemstillingen. Målet har vært å systematisere ulik informasjon som kan gi 
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en måte å forstå innføring av pakkeforløp og hvilke implikasjoner det kan få for 

profesjonsutøvelse.  

 

2.2 Arbeidsprosessen 
Da jeg skjønte at jeg ville skrive en oppgave som handlet om innføring av pakkeforløp, 

begynte jeg med å laste ned og å lese gjennom alle utkastene til pakkeforløp og medfølgende 

informasjon fra Helsedirektoratet. Jeg leste gjennom alle innlegg fra den offentlige faglige 

debatten som jeg kunne finne, som har foregått i dagspressen. Jeg fikk god hjelp av Henrik 

Vogt sin samleside om pakkeforløp på hans blogg (Vogt, 2015), i tillegg til egne Google-søk, 

for å finne ut om jeg kunne ha gått glipp av noen innlegg. Etter å ha lest alle innleggene, 

plukket jeg ut sentrale tema som gikk igjen i debatten. Dette er temaer rundt pakkeforløp som 

fagfolk virket å være ekstra opptatt av, eller som de mente hadde ført til utvikling av 

pakkeforløp. Her kan eksempelvis nevnes brukermedvirkning, fagfolks autonomi, diagnoser, 

utvikling i helsevesenet, individualisering, markedsliberalisme, behandlingsforskning, 

standardisering og profesjonsutøvelse (Bjørgen, 2015; Hoffart & Johnson, 2015; Nygaard, 

2015; Stänicke, Oddli, Halvorsen, & Benum, 2015; Undem, 2018; Vogt & Pahle, 2015; 

Aarre, 2015). Deretter satte jeg i gang med å finne relevant litteratur om disse temaene, 

inkludert teori som kunne belyse dem. Jeg lette gjennom relevante fagbøker, gjorde søk i 

databaser som PsycInfo og Google Schoolar, og spurte fagfolk om råd til ulike kilder på 

området. I relevante bøker, kapitler eller artikler, undersøkte jeg kilder i referanselistene og 

lette videre i disse kildene. I tillegg har jeg hatt to uformelle samtaler med to ansatte i 

Helsedirektoratet. De har ledet hver sin arbeidsgruppe gjennom utarbeidelse av 

pakkeforløpene. 

Ettersom oppgaven har sin begrensning, bestemte jeg meg for å velge ut visse tema i 

debatten og litteraturen som jeg synes er særlig relevante for psykologer og for dagens 

tilstand i helsesektoren. Til slutt satt jeg igjen med litteratur og teori fra ulike fagfelt som sier 

noe om profesjonsutøvelse, utvikling av helsevesenet, og samfunnsutvikling med fokus på 

individualisering og brukermedvirkning.  

Ved bruk av denne metoden kan jeg undersøke den historiske sammenhengen til 

pakkeforløp og utforske pakkeforløp og profesjonsstudier ut i fra et bredt perspektiv. Jeg 

håper at oppgaven kan bidra med nye perspektiver på et tema som blir mye diskutert på 

fagfeltet. Ettersom nettopp utforsking er målet med oppgaven, og en slik prosess avhenger av 

subjektiv utvelgelse og fortolkning, i tillegg til kontekst, vil oppgaven være påvirket av 
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forfatterens subjektivitet. De problemstillingene jeg undersøker, betraktes fra den 

kulturhistoriske konteksten jeg befinner meg i. I tillegg har jeg med meg en forståelse fra 

tidligere, som orienterer meg i møte med litteraturen (McLeod, 2011, s. 4 og 8). Jeg er ikke 

en nøytral forfatter, og det er vanskelig å si hvilken konklusjon andre som følger samme 

prosess for å undersøke temaet, vil ende opp med.  

 

2.3 Min egen rolle 
Mine egne holdninger, forhåndskunnskap og erfaring har på ulike måter påvirket og preget 

metode, skriveprosess og utvikling av problemstilling. Som psykologstudent og ansatt ved en 

barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), har jeg lenge hatt som utgangspunkt at 

pakkeforløp kan stå i fare for å miste essensielle sider ved behandling, som for eksempel 

muligheten til å tilpasse behandling til den enkelte. Dette perspektivet har blitt forsterket av et 

utviklingsarbeid mellom Forandringsfabrikken og BUP som jeg har deltatt i 

(Forandringsfabrikken, 2018). I starten av arbeidet var jeg med andre ord skeptisk til 

forslaget om pakkeforløp. Denne skepsisen har absolutt moderert seg, samtidig har den nå 

flyttet seg noe over til de tilstandsspesifikke pakkeforløpene som lanseres i desember. Jeg har 

undret meg over om det vil komme flere tilstandsspesifikke pakkeforløp etter hvert og 

hvordan pakkeforløpene da kommer til å se ut, til tross for at de nå starter som generelle 

rammegivende forløp. Samtidig har det også blitt klart for meg i dette arbeidet at det kan 

være vanskelig å finne gode mål på om behandling fungerer, og at tilbakemelding fra 

pasienten er viktig. Sentrale politikere og fagfolk har vært tydelige på at brukermedvirkning 

skal være tydelig i pakkeforløp, noe jeg stiller meg svært positiv til. Når dette er nevnt, 

ønsker jeg å understreke at jeg er enig i at psykisk helsevern ikke fungerer optimalt, og at 

forløpstider og rammer kan hjelpe. Mange spørsmål og tanker rundt pakkeforløp og kulturen 

de ble utviklet i, gjorde at jeg ønsket å fordype meg i denne tematikken. 
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3 TEORETISK RAMMEVERK 
Oppgaven tar i bruk ulike typer av teori og forskningslitteratur som sosiologisk teori, 

medisinsk sosiologisk teori, organisasjonsteori, politisk teori og psykologisk teori for å belyse 

problemstillingen. Dette gir meg muligheten til å drøfte kompleksiteten bak pakkeforløp og 

utviklingen i samfunnet. Pakkeforløp er en del av en utvikling innenfor helsevesenet, og 

helsevesenet er en del av samfunnet. Oppgaven tar for seg trekk i samfunnsutviklingen som 

har vært med på å bringe frem behovet for pakkeforløp og belyser psykologers 

profesjonsutøvelse. En forutsetning er at jeg tenker at verken helsevesenet eller psykologers 

profesjonsutøvelse kan isoleres fra samfunnsutviklingen. Som Olaug Lian (2007, s. 12) 

forstår jeg helsetjenestens utvikling som menneskeskapt og en del av en større 

samfunnsmessig og kulturell sammenheng. Man må se endringene i lys av det samfunnet 

helsevesenet er en del av. Således blir det svært relevant å legge vekt på sosiologisk teori. For 

eksempel er et trekk ved samfunnsutviklingen at området for det kommersielle øker på 

bekostning av andre områder (Lian, 2007, s. 15), noe som også vil påvirke helsevesenet. Jeg 

ønsker å undersøke pakkeforløp som del av en helsetjeneste som stadig påvirkes og utvikles 

av samfunn, kultur og historie.  

Jeg vil drøfte problemstillingene i lys av teorier som presenteres underveis. Dette gjør 

jeg ved å referere til spesifikk litteratur og samtidig reflektere rundt egne betraktninger av 

teorien. 
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4 PREMISS FOR PAKKEFORLØPENE 
I dette kapittelet vil jeg presentere noen grunnleggende forløpere eller premisser for 

pakkeforløpene. Dette er relevant for å forstå deler av konteksten som pakkeforløpene 

utvikles i. I kapittelets første del gir jeg en innføring i den utviklingen som har skjedd i det 

norske helsevesenet de siste tiårene. Bakgrunnen for denne utviklingen beskrives gjennom 

New Public Management (NPM). En innføring i NPM ser jeg som hensiktsmessig for å 

danne et bilde av hvordan helsevesenet er i dag og hvilke tanker som ligger til grunn. Det er i 

dette helsevesenet pakkeforløpene innføres og psykologer skal arbeide. Videre følger en 

forklaring av begrepet individualisert standardisering, som pakkeforløp er et eksempel på. 

Jeg vil presentere brukermedvirkning, som det legges stor vekt på i pakkeforløpene. Til slutt 

vil jeg beskrive prosesstenkning gjennom behandlingslinjer og standardiserte forløp. 

Prosesstenkning legger grunnlaget for standardiserte forløp som pakkeforløpet.  

4.1 Utvikling i helsevesenet 
Endringene i helsevesenet de siste tiårene kan ses som en del av en omstilling av offentlig 

sektor generelt. Mange av tiltakene ble begrunnet med et ineffektivt helsesystem. Det var 

behov for en endring i måter å organisere, styre og finansiere helsevesenet på (Lian, 2007, s. 

123). På nittitallet ble NPM gradvis introdusert i Norge, som styringsideologi for 

helsepolitikk og helsevesen. I offentlig sektor har det, gjennom 1990- og 2000-tallet, utviklet 

seg en sosialdemokratisk hybrid av NPM, ved at vi har inkorporert deler av NPM (Tenmann, 

2012, s. 180). Elementer fra NPM som har blitt tatt i bruk i Norge finner man igjen i  

organisering av kommuner og finansiering av høyere utdanning og av spesialisthelsetjenesten 

(Hansen, 2018). Sistnevnte vil jeg komme tilbake til. 

4.1.1 New Public Management 

NPM kan ses som en samlebetegnelse for flere prinsipper, teorier og metoder som legges til 

grunn for styring og organisering av offentlig sektor (Hansen, 2018; Lian, 2007 s. 124). NPM 

bygger på en antagelse om at offentlig virksomhet som likner mer på markedet, vil gi bedre 

kvalitet og større effektivitet i offentlig sektor. Styringsprinsipper hentet fra NPM er mål- og 

resultatstyring, økt konkurranse i produksjon av offentlige tjenester og større valgfrihet for 

brukere av offentlige tjenester (Hansen, 2018). En grunnleggende forutsetning for NPM var 
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nyliberalismen (Høstmælingen, 2014). Nyliberalismen innebar fokus på individuelle 

rettigheter, styring etter juridiske prinsipper og troen på det frie marked. Ideologien har privat 

sektor og markedsmodeller som forbilder, og forklarer utviklingen i offentlig sektor i OECD-

området (Vest-Europa, USA, Australia og New Zealand) (Christensen & Lægreid, 2007; 

Lian, 2007, s 124). Styring basert på nyliberalisme er opptatt av frihet for enkeltindivider og 

selvstyre. Samtidig vil man kontrollere driften ved prestasjonsmål, kvalitetskontroll og 

standardisering (Høstmælingen, 2014). Resultater blir viktig, og utviklingen går i en 

markedsliberalistisk retning. Tilhengerne av NPM kritiserer offentlig sektor for blant annet å 

være for lite effektiv, ha for svak ledelse og for lite brukermedvirkning (Lian, 2007, s. 124). 

Andre kritiserer den NPM-inspirerte styringsideologien. Eksempler på negative konsekvenser 

av NPM som kritikerne nevner, er dårligere kvalitet i kliniske tjenester, økonomisk 

ineffektivitet, demokratisk underskudd, kompetanseflukt og moralsk forfall (Wyller et al., 

2013).  

Oppsummert reflekterer utviklingen i helsevesenet blant annet ønsker om effektivitet 

og samtidig fokus på individuelle rettigheter. Nå vil jeg gi tre eksempler på endringer som 

belyser utviklingen. Disse vil være relevante for min videre drøfting av pakkeforløpene.  

4.1.2 Innsatsstyrt finansiering 

Innsatsstyrt finansiering (ISF) er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de 

regionale helseforetakene for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester i 

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. ISF innebærer at sykehusene 

finansieres på grunnlag av aktiviteten de driver. Helsedirektoratet har ansvar for å kontrollere 

og følge opp ISF (Helsedirektoratet, 2018b). Olaug Lian (2007, s. 93) forklarer ISF som et 

finansieringssystem som innebærer at sykehusenes inntekter gjøres avhengig av hvor mange 

pasienter de behandler, vektet i forhold til hva de blir behandlet for. ISF ble innført i psykisk 

helsevern 1.januar 2017. 

4.1.3 Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning handler om at brukere (av helsetjenester) har rett til å medvirke til egen 

behandling. I ”Plan for brukermedvirkning”, som er en del av ”Opptrappingsplanen for 

psykisk helse”, defineres bruker som en person som har behov for eller nyttiggjør seg 

tjenester innen psykisk helsefeltet eller rusfeltet. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, 
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tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi, 

en terapeutisk verdi, og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene, skriver 

Helsedirektoratet (2017a). Brukermedvirkning innebærer at brukeren ses som en likeverdig 

partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem. 

Brukermedvirkning har en egenverdi i at mennesker som søker hjelp, på lik linje med andre, 

gjerne vil styre over viktige deler av eget liv (..) (Helsedirektoratet, 2017a). 

4.1.4 Individualisert standardisering 

Å løfte frem enkeltmennesket, samtidig som man ønsker effektivitet og kontroll, har blant 

annet gitt økende krav til at pasienter skal få både individualisert behandling og standardisert 

behandling. Individualisert behandling sikter til en personlig tilpasset behandling med fokus 

på brukermedvirkning, individuell oppfølging, og profesjonell autonomi (Håland & Melby, 

2017).  

Standardisering innebærer kvalitetssikring, effektivisering og lik behandling for alle 

som har samme lidelse. Det knyttes ofte til ”evidensbasert medisin” hvor man bruker 

behandling som til enhver tid er ”bevist best” og er basert på forskning etter den 

biomedisinske modellen. Evidensbasert medisin gir en orientering mot likhet og 

kvalitetskontroll ved å strømlinjeforme prosesser, for eksempel gjennom kliniske 

retningslinjer (Timmermans og Berg, referert i Håland og Melby, 2017, s. 381). Jeg vil 

komme tilbake til evidensbasering i kapittel fem. 

 

4.2 Prosesstenkning 
Prosesstenkning er et sentralt kjennetegn ved en moderne helse- og velferdstjeneste, skriver 

Mona Jerndahl Fineide og Helge Ramsdal (2014, s.108). Prosesstenkning innebærer å ha 

fokus på arbeidsprosesser, fremfor organisasjonsstruktur og ledelse. Man retter 

oppmerksomhet mot det man ser som ”verdiskapende prosesser” i en bedrift eller en 

organisasjon. Ønsket er å skape god kvalitet og kostnadseffektivitet ved å fokusere på 

organisasjonens kjerneoppgaver. Å gjøre pasienter friske kan betraktes som en kjerneoppgave 

ved sykehus. Når verdiskapende prosesser styrer organisering og ledelse, legger man til rette 

for bedre samhandling med pasienter. Tenkningen har utviklet seg sammen med 

evidensbasert medisin, og grunnmodellen i prosesstenkning tar utgangspunkt i behandling av 

enkeltpasienter med en bestemt diagnose. Avgrensede, standardiserte og evidensbaserte 

behandlingsprosedyrer skal sikre pasienten den beste behandlingen. Prosesstenkning 
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uttrykkes blant annet gjennom etablering av standadiserte pasientforløp og behandlingslinjer 

(Fineide & Ramsdal, 2014, s. 108). Pasientforløp er overordnede beskrivelser av 

arbeidsprosesser og inkluderer beskrivelser av pasientens vei gjennom ulike deler av 

helsetjenesten. De beskriver for eksempel samhandling mellom ulike tjenester (Fineide og 

Ramsdal, 2014, s.119). 

4.2.1 Behandlingslinjer 

Behandlingslinjer kan defineres som en ”dokumentert beskrivelse av et forventet 

pasientforløp for en definert diagnosegruppe, forankret i faglig evidens og koplet til effektiv 

ressursutnyttelse og målbare resultater” (Helse Sør Øst, referert i Fineide & Ramsdal, 2014, s. 

112-113). Poenget er å redusere lokale variasjoner i behandling av de samme sykdommene, 

og sørge for at behandlere retter mer fokus på kvalitet. I norsk helsepolitikk er det sterke 

føringer om at pasientforløp og behandlingslinjer skal bidra til en forbedring av kvalitet og 

effektivitet i helsesektoren (Fineide og Ramsdal, 2014, s. 109-110). Pakkeforløp er et 

eksempel på dette. 

Fineide og Ramsdal (2014, s. 114-115) poengterer at det er vanskelig (og noen ganger 

umulig) å standardisere arbeid med komplekse problemer hvor kunnskapsgrunnlaget er 

omstridt. Her må man være mer fleksibel. Det er viktig å erkjenne at kunnskapsmodellen som 

er etablert for evidensbasert medisin ikke uten videre kan legges til grunn for standardiserte 

forløp av komplekse problemer. 

Sammen med fremveksten av evidensbasert medisin legger behandlingslinjer 

grunnlag for ”vitenskapelig-byråkratisk medisin”. Dette er en kombinasjon av 

vitenskapsbasert kunnskap og standardiserte handlingsprogrammer for faglig arbeid. Ved å 

bruke standarder for helsearbeid får ledelsen god mulighet til å styre tjenestene. Selv om 

ledelsen ikke forstår innholdet i de profesjonelles arbeid, kan de kontrollere om standarden er 

fulgt. En slik tilnærming kombinerer fokus på faglig arbeid, samtidig som det øker ledelsens 

potensiale til å styre og kontrollere arbeidet (Fineide & Ramsdal, 2014, s. 110). Jeg vil belyse 

hvordan pakkeforløp tar i bruk en slik tilnærming i kapittel syv og åtte.  
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5 PSYKISK HELSE 
Psykisk helse har de siste tiårene vært på dagsorden og i økende grad blitt erkjent som et 

viktig område i helsepolitikken. Dette er det gode grunner til ettersom psykiske lidelser og 

rusbrukslidelser skaper lavere livskvalitet og helsetap for mange nordmenn. I løpet av ett år 

vil én av fem voksne ha en psykisk lidelse, det vanligste er angst og depresjon 

(Folkehelseinstituttet, 2018). De siste tiårene har psykisk helsevern blitt kritisert for at 

tilbudet til mennesker med psykiske lidelser ikke er tilstrekkelig. I dette kapittelet vil jeg vise 

hvordan ”Opptrappingsplanen for psykisk helse” og ”Pasientens helsetjeneste” har vært med 

på å stadfeste at brukermedvirkning er viktig. Det er relevant som grunnlag for at jeg senere 

drøfter hvordan brukermedvirkning kan ha fått større betydning. Videre vil jeg gi en kort 

presentasjon av psykologer som profesjon før jeg introduserer etiske prinsipper for nordiske 

psykologer og evidensbasert profesjonsutøvelse. Dette utgjør noe av grunnlaget for 

psykologers profesjonsutøvelse. 

5.1 Opptrappingsplanen for psykisk helse 
Opptrappingsplanen for psykisk helse var en omfattende helsepolitisk reform som gikk over 

ti år (1998-2008). Reformen skulle bidra til en bedring av tjenester for mennesker med 

psykiske lidelser. Et mål ved reformen var å skape et helhetlig og sammenhengende 

behandlingsnettverk, med brukerperspektivet i fokus (Helse- og omsorgsdepartementet, 

1997). Under avsnittet om mål og verdigrunnlag heter det: ”Regjeringen framhever at 

mennesket skal stå i sentrum for samfunnsbygging og samfunnets institusjoner. 

Utgangspunktet er at mennesker kan og vil være aktive deltakere i samfunnet, som borgere, 

ikke bare som kunder og klienter” (Helse- og omsorgsdepartementet, 1997). 

Norges forskningsråd gjennomførte en omfattende evaluering av reformen hvor 

hovedkonklusjonen er at de kvantitative målene for planen i hovedsak er nådd, men at det 

fortsatt er utfordringer knyttet til innhold og kvalitet i tjenestene, i tillegg til 

brukermedvirkning (NAPHA, 2010). Evaluering har også vist at brukermedvirkning fortsatt 

er en stor utfordring og samtidig en forutsetning for å nå nasjonale mål og forventninger til 

tjenestene (Helsedirektoratet, 2006). ”Pasientens helsetjeneste” har som mål å bedre psykiske 

helsetjenester og sette brukermedvirkning i høysetet. 
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5.2 Pasientens helsetjeneste 
Å skape ”Pasientens helsetjeneste” har vært helse-og omsorgsminister Bent Høies uttalte 

prosjekt i flere år (Dolonen, 2015; Helse-og omsorgsdepartementet, 2014), og pakkeforløp i 

psykisk helsevern er ment å være en del av dette overordnede prosjektet (Høie, 2018). I 

stortingsmeldingen Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) beskrives ”Pasientens 

helsetjeneste”: 

Brukere av helsetjenesten forventer både bedre kvalitet og økt innflytelse. Å skape 

pasientens helsetjeneste medfører endringer for helsepersonellet. Pasientens kunnskap 

og erfaring skal brukes som grunnlag for forbedring i tjenestene, og helsepersonell må 

betrakte pasienten som en likeverdig samarbeidspartner (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2015, s. 55). 

Pasientens helsetjeneste innebærer blant annet at pasienten skal medvirke i utforming av 

behandlingen, at kravene til kvalitet skal være like uavhengig av region, og at pasientene skal 

få sterkere innflytelse (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015).  

 
5.3 Psykologer som profesjon 
Psykologer er autorisert helsepersonell og skal yte forsvarlig og virksom helsehjelp. Å være 

autorisert innebærer at man har visse plikter og ansvar som er lovregulert, som for eksempel 

taushetsplikt og plikt til å føre journal (Fraas-Johansen, u.å.). Boulder-modellen eller 

”Scientist-practitioner-modellen” fra 1947 ble etablert av American Psychological 

Association (APA). Den er retningsgivende for norsk psykologi. Modellen går ut på at 

psykologers praksis skal være vitenskapelig underbygget. Psykologutdannelsen omfatter 

derfor både forskning og klinisk praksis (Oddli, 2013, s. 293). Psykologer regulerer altså sitt 

virke i forhold til etikk, vitenskap og lovverk. Nå vil jeg gjøre rede for noen av prinsippene 

som ligger til grunn for psykologers praksis. Disse prinsippene vil senere dukke opp i 

diskusjonsdelen.  

5.3.1 Etiske prinsipper for nordiske psykologer 

Etiske prinsipper for nordiske psykologer ble vedtatt av Psykologforeningens landsmøte i 

1998. I forordet til prinsippene heter det at: 
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Fagetiske prinsipper utgjør en presisering av den allmenne etikken som gjelder for 

psykologer såvel som for alle andre mennesker. Gjennom sitt arbeid kommer 

psykologer i blant opp i spesielle situasjoner som krever vanskelige etiske 

vurderinger, hvor den allmenne etikken ikke gir tilstrekkelig veiledning. 

Arbeidsområdet er ofte i et spenningsfelt mellom avhengighet og autonomi, mellom 

berøringen av det enkelte menneskes integritet og grenser og ivaretagelsen av 

individets autonomi (Norsk psykologforening, u.å.). 

 

Prinsippene er i samsvar med metakoden til Den europeiske psykolog føderasjonen EFPA 

(The European Federation of Professional Psychologists Associations). Prinsippene skal 

regulere psykologers faglige virksomhet og er bindende for alle medlemmer av de nordiske 

psykologforeningene under utøvelse av enhver form for psykologisk yrkesvirksomhet. De er 

organisert i fire hovedprinsipper, med utdypende kommentarer under hvert prinsipp. Disse er 

respekt for klientens rettigheter og verdighet, kompetanse, ansvar og integritet. I innledningen 

heter det at: ”Mange av psykologens yrkesmessige relasjoner og arbeidsoppgaver er av en 

slik art at det ikke er mulig å regulere dem gjennom formaliserte regler. Det avgjørende blir 

derfor den enkelte psykologens etiske bevissthet, ansvarsfølelse og faglige kompetanse” 

(Forening, u.å.). Jeg vil drøfte flere momenter i dette sitatet i min diskusjon om 

standardisering av behandling.  

5.3.2 Evidensbasert profesjonsutøvelse 

Evidensbasert praksis viser til en profesjonell praksis som antas å være vitenskapelig 

forankret. Uttrykket ble først brukt i helsefeltet som evidensbasert medisin, men har senere 

blitt brukt på andre samfunnsområder som for eksempel utdanning og sosiale tjenester. 

Hvordan evidensbasert praksis forstås kan påvirke en rekke forhold, som maktforholdet 

mellom og innen profesjoner, utdanning, de profesjonelles faglige autonomi, forholdet 

mellom ledelse og den enkelte profesjonelle, samt forskningsbevilgninger (Rønnestad, 2012, 

s. 159). 

Det finnes flere definisjoner av evidensbasert praksis. I den som er formulert av APA 

og som Norsk Psykologforening slutter seg til, defineres evidensbasert psykologisk praksis 

(EBPP) som ”integrering av den beste tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise sett i 

sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål” (Norsk 

Psykologforening, 2007). Etter at psykologforeningen sendte prinsipperklæringen på 
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høringsrunde til sine lokalavdelinger, ble det tydelig at den har en balansert fremstilling av 

hvilke former for evidens som psykologer tenker gir gode tjenester. Både i erklæringen og i 

rapporten som den bygger på, legges det vekt på at ulike former for forskning gir verdifull 

kunnskap (Aanonsen, 2007).  

Definisjonen av EBPP er svært lik den medisinske definisjonen av evidensbasert 

praksis (formulert av Institute of Medicine). Likevel kan man si at APA gjør et brudd med 

den biomedisinske modellen som grunnleggende vitenskap om hva som er evidensbasert 

(Rønnestad, 2008). I den medisinske definisjonen får eksperimentelle forsøk forrang, mens 

forskningsfundamentet i den psykologiske formuleringen inkluderer klinisk observasjon, 

kvalitative design, prosess-utfallstudier, metaanalyser med mer. En inkludering av ulike 

design viser en bredde i forskningsevidensen. APA definerer altså evidensbasert praksis bredt 

og inkluderer kunnskap generert gjennom empirisk forskning ved bruk av ulike design, 

fundert i ulike vitenskapsteoretiske grunnpremisser (Oddli, 2013, s. 301). 

Klinisk ekspertise tillegges større betydning i EBPP. Å foreta vurderinger, formulere 

diagnostiske konklusjoner, ta kliniske avgjørelser, skape allianse, overvåke 

behandlingsprosessen, opprettholde selvrefleksjon osv. I APAs definisjon skal kunnskap om 

pasienten virke førende for hvordan klinisk ekspertise praktiseres og gi grunnlag for å 

vurdere hva som er den beste tilgjengelige forskningen. Den betydningen som tillegges  

pasientens egenskaper, kultur og preferanser, tydeliggjør psykologiens brede 

vitenskapsteoretiske fundament (Rønnestad, 2009, s. 42-45).  
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6 PAKKEFORLØP 
I dette kapittelet vil pakkeforløpene forklares og presenteres. Som tidligere nevnt har det 

pågått en faglig debatt om pakkeforløpene. Denne legger noe av grunnlaget for hvordan 

pakkeforløpene har blitt utviklet, ved at fagfolk har uttalt seg og blitt lyttet til. Det er derfor 

hensiktsmessig at jeg gir en innføring i debatten før selve pakkeforløpet presenteres og 

forklares gjennom ”Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne”. 

6.1 Debatten om pakkeforløp 
Etter at regjeringen offentliggjorde at det skulle innføres pakkeforløp for psykisk helse og 

rus, var det mange som ønsket å uttrykke sin mening om beslutningen. Fagfolk, 

brukerorganisasjoner, pasienter og tidligere pasienter, pårørende og politikere meldte seg på 

debatten. De som stilte seg positive til pakkeforløp mente at tilbudet for pasientene ville bli 

bedre og at behandlere ville bli mer effektive, i tillegg til at de ønsket å kvalitetssikre tilbudet 

pasienter får (Meirik, 2015; Schømer-Olsen, 2015). Mange av innleggene i debatten uttrykte 

imidlertid bekymring knyttet til pakkeforløp for psykiske lidelser.  

Legene Henrik Vogt og Andreas Pahle skrev tidlig i prosessen et innlegg i 

Morgenbladet hvor de stiller seg svært kritiske til pakkeforløp. Innlegget får stor 

oppmerksomhet og skaper videre debatt. De la blant annet vekt på at tjenestene i psykisk 

helsevern ville bli mindre fleksible og at standardisering kun ville heve bunnlinja, og senke 

nivået hos engasjerte og fleksible terapeuter (Vogt & Pahle, 2015). Andre hevdet at 

pakkeforløp var å innføre mer byråkratisk kontroll og mistillit til fagpersoner, blant annet ved 

å skape kontroll i et felt som ikke lar seg kontrollere (Ahrensbach, Petersen, Østergaard, & 

Haaning, 2012; Slagstad, 2015).  

Statsminister Erna Solberg viste til erfaringer med pakkeforløp i Danmark (Krekling, 

2015), men mange stilte seg skeptiske til elementer i de danske pakkeforløpene ved å belyse 

at pakkeforløp er basert på nyliberalistisk tenkning og NPM-filosofi (Ahrensbach et al., 2012; 

Alfarnes, 2015). Det ble også hevdet at målstyringen bak pakkeforløp er industrielt styrt, at 

pakkeforløp er inspirert av en markedsorientert tankegang og at pakkeforløp blir et middel 

mot målet om å kutte i kostnader i psykisk helsevern (Heinskou et al., 2015; Vogt & Pahle, 

2015). Mange var bekymret fordi det ikke har vært mulig å forske på effekten av de danske 

pakkeforløpene, blant annet fordi de har blitt endret flere ganger (Alfarnes, 2015). 
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Flere advarte mot å kopiere pakkene fra kreftområdet og la vekt på at det er stor 

forskjell på somatiske og psykiske lidelser (Hofgaard, 2015; Mjaaland, 2017; Slagstad, 

2015). Det ble uttrykt en bekymring for at diagnoser ville få for stor plass i pakkeforløpene, 

at det ligger en reduksjonistisk tankegang i pakkeforløpene hvor diagnoser blir sett som en 

standard ”ting”, og at man setter likhetstegn mellom diagnose og behandlingsmetode. 

Diagnosediskusjonen ble også en del av en større diskusjon om hvilket syn man har på 

mennesker som får psykiske lidelser, og at pakkeforløp fremstod som dehumaniserende 

(Heinskou et al., 2015; Vogt & Pahle, 2015). 

Forskningsgrunnlaget for pakkeforløp ble drøftet, og psykologer ved UIO påpeker at 

pakkeforløp forutsetter en entydig sammenheng mellom behandlingsmetode, psykisk lidelse 

og effekt av behandling. De hevdet at effekten av behandling ikke kan forklares på denne 

måten, og viste til forskning som indikerer at standardiserte behandlingsforløp ikke 

nødvendigvis er forbundet med god effekt. De konkluderte med at forskning på psykoterapi 

ikke støtter pakkeforløp (Stänicke et al., 2015). Flere så ut til å være enige i dette, og Valla og 

Miller (2015) presiserte at forskningsresultater viser at engasjementet hos terapeuten og 

relasjonen mellom klient og terapeut er viktige faktorer for bedring. To andre psykologer 

tilknyttet UIO viste til studier av sosial angst hvor det er en klar sammenheng mellom 

behandlingsmetode, reversering av opprettholdende prosesser og nedgang i sosial angst. De 

hevdet at psykoterapiforskning støtter bruken av pakkeforløp (Hoffart & Johnson, 2015). 

Leder og psykolog ved Stangehjelpa, Birgit Valla, skrev at det lever to kulturer 

innenfor fagfeltet, en humanvitenskapelig og en naturvitenskapelig. Dette skaper en 

kunnskapsmessig motsetning med strid i feltet, og hun mente at standardiserte pakkeforløp 

hører til i den naturvitenskapelige kulturen som har som ambisjon å forklare atferd 

(diagnoser) med sikte på prediksjon og kontroll (Valla, 2015).  

Psykiater Trond Aarre og psykolog Mehdi Farshbaf belyste standardisering og 

individualisering som behandlingstilnærming. De skrev at: ”På den eine sida skal me fremje 

pasientens helseteneste (eit prisverdig initiativ frå statsråd Bent Høie), på den andre skal me 

utvikle standardiserte pakkeforløp for psykiske lidingar” (Aarre & Farshbaf, 2015). De var 

bekymret for at standardiseringen reduserer klinikernes frihet og pasientens medvirkning. 

Høyre-politiker Tone W. Trøen understreket at pakkeforløp ikke vil fjerne klinisk skjønn fra 

behandling. Hun forsikret også at pakkeforløpene skulle utarbeides i samarbeid med 

fagpersoner, pasienter og pårørende (Trøen, 2015). 

Mange er og var enige i at psykisk helsevern har mangler og trenger et løft, og flere 

ønsker en endring velkommen (Brøndbo, 2016; Halvorsen, 2015; Hofgaard, 2015; Høie, 
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2015). Samtidig var det tydelig at politikere og Helsedirektoratet ble oppfordret til å bruke 

mer tid før de innførte drastiske endringer innenfor feltet, blant annet ved å involvere brukere, 

pårørende og fagfolk i definere utfordringene (Ramdal, 2016).  

I dag kan det se ut til at kritikken av pakkeforløpene har endret seg etter hvert som 

arbeidet med disse har foregått. Kanskje henger dette sammen med at Helsedirektoratet 

understreker at behandlere fortsatt har autonomi, så lenge de har gode faglige begrunnelser 

for valgene de tar og bruker evidensbaserte metoder (Olsen, 2018). Pakkeforløpene er mindre 

førende på det spesifikke innholdet i forløpene enn det de danske pakkene er. Mange 

behandlere ser likevel ut til fortsatt å være urolige for hva innføring av pakkeforløp kan føre 

med seg. Dette vil jeg komme tilbake til i diskusjonsdelen. 

6.2 Lansering av pakkeforløp 
12. september 2018 ble de første pakkeforløpene lansert på Nasjonal lanseringskonferanse og 

publisert på Helsedirektoratets nettsider. Dette var ”Pakkeforløp for utredning og behandling 

i psykisk helsevern, barn og unge”, ”Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk 

helsevern, voksne” og ”Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)”. I 

tillegg ble det publisert et pakkeforløp kalt ”Ivaretakelse av somatisk helse og levevaner ved 

psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer”, som skal være til hjelp i bruk av de andre 

pakkeforløpene. Pasienter kan henvises til disse pakkeforløpene fra 1. januar 2019 

(Helsedirektoratet, 2018c).  

I desember 2018 vil tre tilstandsspesifikke pakkeforløp publiseres: ”Pakkeforløp ved 

mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser for barn, unge og voksne”, ”Pakkeforløp 

ved spiseforstyrrelser for barn og unge,” og ”Pakkeforløp for utredning og behandling av 

tvangslidelse OCD for barn, unge og voksne” (Helsedirektoratet, 2018a). ”Pakkeforløp for 

gravide med ruslidelser” kommer senere i 2019 (Huus, 2018b).  

I oppstartsfasen av prosjektet med pakkeforløp for psykiske lidelser var det tydelig at 

de norske politikerne var inspirert av Danmark (Krekling, 2015). Utover i arbeidet med 

pakkeforløp i Norge kom det innspill fra fagfeltet og brukere, også fra Danmark, som 

resulterte i at det ble lovet at norske pakkeforløp ikke skulle være en kopi av de danske. For 

eksempel ble man enige om å unngå å sette tidsbruk for hver pakke (Helsedirektoratet, 

2018d). Representanter fra Helsedirektoratet holdt i september 2016 en presentasjon om 

pakkeforløp for psykisk helse og rus på Akershus Universitetssykehus. Her legges det vekt på 

at pakkeforløpene i psykisk helsevern ikke vil være like som pakkene lagd i Danmark. Det er 
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snakk om en ”logistikkreform” som skal gi den enkelte kliniker frihet til å velge 

behandlingen innenfor normene som pakkeforløpene skaper (Helsedirektoratet, 2016; 

Kvamsdahl, 2016). Flere har gitt uttrykk for at erfaringer fra Danmark og debatten som har 

foregått i Norge, har korrigert de perspektivene i pakkeforløpene som er mest 

markedsinspirerte (Olsen, 2018).  

6.2.1 Målsetting 

De uttalte målsettingene med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: 

- 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 

(Helsedirektoratet, 2018d). 

6.2.2 Beskrivelse av pakkeforløp 

I det følgende vil pakkeforløpene beskrives på en overordnet måte, med informasjon hentet 

direkte fra Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne, som 

eksempel. For mer informasjon om pakkeforløp se vedlegg 1: Pakkeforløp for utredning og 

behandling i psykisk helsevern, voksne.  

I innledningen til pakkeforløpet står målsetningen beskrevet. I tillegg er det 

informasjon om brukermedvirkning, pårørende, kunnskapsgrunnlaget til pakkeforløpene, og 

til slutt navn og informasjon om de ulike deltakerne i de enkelte arbeidsgruppene som har 

utarbeidet det enkelte pakkeforløpet (Helsedirektoratet, 2018d). 

Pakkeforløpene rettes hovedsakelig mot spesialisthelsetjenesten, men skal involvere 

andre deler av helsetjenesten i starten av pakkeforløpet, underveis der det er nødvendig og 

ved avslutning. Pakkeforløpene inneholder kontaktpunkter med kommunen, og forløpene 

skal starte og slutte i førstelinjen (Huus, 2018b). Alle som henvises til psykisk helsevern eller 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling tilbys pakkeforløp. Som jeg nevnte i oppgavens 

innledning, vil alle som havner i et pakkeforløp få en egen forløpskoordinator, slik det har 

vært med pakkeforløp for kreft (Meltzer, 2018). 
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Brukermedvirkning står sentralt i pakkeforløp, og pasienten skal være med på å 

definere hva de selv trenger hjelp til og har behov for. For eksempel skal brukeren bli 

involvert i arbeid med utrednings- og behandlingsplanen. Disse skal skrives sammen med 

behandler og evalueres underveis. Pasienten skal gi systematisk tilbakemelding på 

behandlingen (Helsedirektoratet, 2018d; Korshavn, 2018). 

Det henvises til retningslinjer og veiledere underveis i pakkeforløpene der disse 

finnes, hvor behandler kan få mer informasjon om det aktuelle. I pakkeforløp er det lagt inn 

samhandlingsmøter, stopp-punkter og evalueringspunkter. Evalueringspunkter er lagt inn 

første gang etter seks uker og deretter regelmessig etter tolv uker. Her skal man evaluere 

eksisterende tiltak og planlegge og igangsette nødvendige nye tiltak (Helsedirektoratet, 

2018d). 

Det er lagt stor vekt på koding i pakkeforløpene. På lanseringskonferansen 

12.september uttrykker Unni Korshavn (2018) at det blir noe mer rapportering for behandlere 

enn det har vært tidligere. For eksempel skal man legge inn kode ved start av pakkeforløp, 

første fremmøte i pakkeforløp, bruk av standardiserte verktøy, om pasienten er informert om 

de ulike behandlingsformene som enheten tilbyr, om pasient/pårørende er involvert i 

utarbeidelse av utredningsplan og behandlingsplan, om tilbakemelding til fastlege er sendt 

underveis i pakkeforløpet osv. Forløpstider måles og følges med på ved at koder legges inn 

på definerte målepunkter i forløpet (Helsedirektoratet, 2018d). 

For barn og unge ser pakkeforløpet ganske likt ut, med noen tillegg. For eksempel 

legges det vekt på at barnets helhetlige livssituasjon skal vurderes, ikke bare symptomer, men 

også forhold ved og rundt barnet som kan medføre risiko for å utvikle en psykisk lidelse. I 

tillegg er det tatt hensyn til foreldre/pårørende og ivaretakelse av søsken.  

6.2.3 De ulike delene i et pakkeforløp 

Innholdsfortegnelsen i pakkeforløpet deler dette inn i syv deler. Her følger en kort oversikt 

over hva de syv delene i pakkeforløpet inneholder: 

 

1. Henvisning og start: 

Pakkeforløp gir informasjon om hva henvisende instans bør ha gjort og ha oversikt over, 

og hva henvisningen skal inneholde. Videre følger informasjon om forløpskoordinering, 

blant annet at telefonnummer til forløpskoordinatorene skal stå på nettsidene til 

virksomheten for å sikre at pasient og pårørende enkelt får tak i koordinator. Ved 
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mistanke om psykose skal pasienten henvises direkte til pakkeforløp for psykoselidelse. 

Ved mistanke om tvangslidelse (OCD) kan pasienten henvises til ”Pakkeforløp for 

tvangslidelse (OCD)” (Helsedirektoratet, 2018d). 

 

2. Kartlegging og utredning: 

Her gis en oversikt over hva som bør være med i første samtale, basisutredning, utvidet 

utredning og vurdering. Behandler bør inkludere strukturerte utrednings- og 

kartleggingsverktøy (Helsedirektoratet, 2018d)1. 

 

3. Behandling og oppfølging 

Pakkeforløpet legger vekt på at pasienten skal være informert om ulike 

behandlingsformer som enheten tilbyr, oversikt over hva som skal med i 

behandlingsplanen og at pasienten skal involveres i arbeidet med denne. Videre sier det 

hvordan man bør følge opp samtidige sykdommer, somatisk helse og 

legemiddelbehandling. Deretter hvordan man skal håndtere brudd i behandlingen og 

informasjon om samhandling. Her presiseres det at det bør sendes tilbakemelding til 

fastlege og eventuelt henviser underveis i forløpet, hvis evalueringspunkter fører til større 

endringer i behandlingsplanen. Videre følger info om samarbeidsmøter og 

evalueringspunkter (Helsedirektoratet, 2018d; Korshavn, 2018). 

 

4. Avslutning og videre oppfølging 

Her står ulike punkter som bør inngå i avsluttende samtale og i epikrise. Det presiseres at 

man ønsker tilbakemelding fra pasient/pårørende om hvordan de har opplevd tilbudet de 

har fått. Her finnes også informasjon om feedbackverktøy. I tillegg til bruk av 

standardiserte verktøy, bør feedbackverktøy brukes ved avslutning for å måle symptom 

og/eller funksjon (Helsedirektoratet, 2018d; Korshavn, 2018). 

 

5. Forløpstider 

Forløpstider måles og følges med på ved at koder legges inn på definerte målepunkter i 

forløpet. Forløpstidene er veiledende. Som eksempel gjengir jeg forløpstider ved 

poliklinikk: 

- Fra første fremmøte til klinisk beslutning etter basis utredning: 6 uker. 
                                                

1 På lanseringskonferansen nevnes det at dette er en klar oppfordring til enheter som ikke 
 



 
 

24 

- Fra klinisk beslutning etter basisutredning til klinisk beslutning etter utvidet 

utredning: 6 uker. 

- Fra oppstart behandling til første evaluering: 6 uker. 

- Tid mellom hver evaluering: 12 uker 

(Helsedirektoratet, 2018d). 

 

6. Registrering av koder 

Formålet med koding av pakkeforløp er å kunne følge med på om målsetningene med 

pakkeforløpene nås, og å gi behandlere og institusjoner mulighet til å følge med på egen 

utvikling på de indikatorer som måles. Institusjonene vil få månedlige resultatrapporter på 

relevante indikatorer for å kunne følge med på sine egne resultater. Tre ganger i året vil 

også relevante indikatorer publiseres offentlig på helsenorge.no (Helsedirektoratet, 

2018d; Huus, 2018a). 

 

7. Implementering og verktøy  

På Helsedirektoratets nettsider finnes det informasjon om og nasjonal plan for 

implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus (Helsedirektoratet, 2018a). 

6.2.4 Evaluering og måling 

Pakkeforløpene skal måles og evalueres. Dette skjer gjennom koder i forløpene, kvalitative 

intervju, en befolkningsundersøkelse, kvalitetsindikatorer og bruker- og 

pårørendeundersøkelser. Dette arbeidet er allerede startet, blant annet er ulike undersøkelser 

sendt ut slik at man skal kunne sammenligne resultater i psykisk helsevern før og etter 

pakkeforløp er kommet i gang. Evalueringen skal gi kunnskap om erfaringer med 

pakkeforløp, inkludert om pakkeforløp oppfyller myndighetenes intensjon om å skape 

”pasientens helsetjeneste”. Første vurdering vil skje høsten 2019 (Helsedirektoratet, 2018d; 

Huus, 2018a).  
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7 PAKKEFORLØP OG 

PROFESJONSUTØVELSE 
I det følgende kapittelet vil jeg drøfte problemstillingen ”hvordan vil innføring av 

pakkeforløp i psykisk helsevern være i overenstemmelse med psykologers 

profesjonsutøvelse?”. I den første delen av kapittelet drøfter jeg hvorvidt pakkeforløp kan 

være med på å innskrenke rommet for skjønn og bruken av taus kunnskap, og hvordan 

pakkeforløp ved å være standardisert kan påvirke tillit til psykologprofesjonen. Jeg vil først 

legge grunnlag for drøftingen ved å forklare hva en profesjon er, hva skjønn og taus kunnskap 

er, og hvordan profesjonen har bruk for disse. Deretter vil jeg drøfte hvordan standarder kan 

påvirke tillit til profesjonen, og bruke retningslinjer for forebygging av selvmord som 

eksempel. Jeg vil trekke paralleller til pakkeforløp som en standard.  

 I kapittelets andre del vil jeg ta opp to eksempler på utfordringer behandlere i psykisk 

helsevern ofte møter, og se hvilken effekt pakkeforløpene kan ha på disse. Det er tidsklemma 

mange behandlere opplever å stå i, hvor de ønsker å bruke all tid på behandling men også må 

gjøre andre oppgaver, og økonomiske hensyn institusjonene ofte må ta. Videre vil jeg belyse 

hvordan pakkeforløp kan påvirke behandlers etikk og til slutt påpeke at pakkeforløp 

inkluderer bruk av klinisk ekspertise.  

 

7.1 Profesjonsutøvelse 
Gjennom profesjonsforskningens historie har begrepet ”profesjon” blitt forstått på ulike måter 

(Molander & Smeby, 2013, s. 11). Profesjoner er i en viss grad selvstyrende yrkesgrupper og 

det som forventes å styre deres virksomhet er en mer eller mindre eksklusiv fagkunnskap og 

en yrkesetikk (Senter for profesjonsstudier, 2011). Molander og Terum (2008) deler inn 

begrepet profesjon  i et ”performativt” aspekt og et ”organisatorisk” aspekt. Det performative 

aspektet handler om hva profesjonene gjør. Molander & Smeby (2013, s.11) hevder at 

profesjoner ”anvender teoretisk kunnskap i tillitsbasert interaksjon med en annen part som er 

avhengig av denne kunnskapen for å løse praktiske problemer”. Det organisatoriske aspektet 

har med kontroll over adgang til arbeidsoppgavene å gjøre, og at yrkesgruppen har en relativ 

autonomi i utførelsen av dem. En slik autonomi etableres når politiske myndigheter gir en 

yrkesgruppe mandatet til å utføre visse arbeidsoppgaver. Mandatet er basert på en 
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samfunnskontrakt som forplikter profesjonen til å sørge for en ansvarlig profesjonsutøvelse 

(Molander & Smeby, 2013, s. 11). 

Profesjoner er yrkesgrupper som inngår i den statlige samfunnsstyringen. De skal 

blant annet iverksette offentlig politikk. Arbeidet deres påvirkes av reformer som blir vedtatt i 

samfunnet, for eksempel organisatoriske og politiske reformer (Molander & Smeby, 2013, s. 

11-12). 

7.1.1 Profesjonsutøvelse og taus kunnskap 

Ifølge profesjonssosiologien har profesjonsutøvere kunnskap som er taus (Smeby, 2013, s. 

19). Hanne Weie Oddli (2013, s. 307) skriver at Michael Polanyi introduserte begrepet i 

1958, og at det kan beskrives som personlig kunnskap som vi ikke kan gjøre rede for på en 

formalisert måte. Taus kunnskap er et anerkjent aspekt ved profesjonelles yrkesutøvelse og 

har fått en hevet status i hukommelsesfeltet (Gigerenzer, Kahneman, Lieberman, referert i 

Oddli, 2013, s. 307). Det er ulike meninger om i hvilken grad taus kunnskap kan gjøres 

eksplisitt (Smeby, 2013 s. 19). Beslutningsprosessene til erfarne profesjonsutøvere kan være 

intuitive, implisitte og improvisatoriske. De er preget av automatiserte responser. Slike 

handlinger baserer seg på taus kunnskap. Denne måten å organisere kunnskap på er foreslått 

som en forklaring på hvorfor erfarne behandlere ser ut til å treffe valg raskere enn 

nybegynnere, særlig hvis situasjonen er uventet, krevende eller kompleks. Taus kunnskap er 

med på å vise at profesjonsutøvelse er mer enn å ha kunnskap, det handler også om hvordan 

man anvender vitenskapelig kunnskap (Oddli, 2013, s. 307-308).  

7.1.2 Profesjonsutøvelse og skjønn 

Som det siste leddet i iverksettingen av offentlig politikk, har profesjoner et utstrakt rom for 

skjønn. Senter for profesjonsstudier (2011) ser skjønnsutøvelse som en forutsetning for 

behovstilpasning av tjenester. Samtidig hevder de at skjønnsutøvelsen kan skape problemer 

knyttet til rettferdig behandling og til den demokratiske kontrollen av forvaltningen.  

Å svare ut i fra sitt faglige skjønn, er å gjøre en skjønnsmessig vurdering av den 

informasjonen man har om den aktuelle saken/spørsmålet. Med dette mener Geir Kirkebøen 

(2013, s.27) at man må vurdere informasjonen ut i fra sin kunnskap og erfaring alene, uten 

bruk av hjelpemidler som regler, formler eller dataprogrammer. Man trenger skjønn for å 

sikre fleksibilitet og tilpasning av behandling til den enkeltes behov og omstendigheter. 
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Samtidig kan skjønnsmyndighet misbrukes og medføre vilkårlighet i behandling av personer 

(Molander, 2013, s. 45). 

7.1.3 Taus kunnskap, skjønn og pakkeforløp 

Taus kunnskap og skjønn er grunnlag for å tilpasse behandling til den enkeltes behov. Det er 

en forutsetning for individuell behandling. Mange behandlere ser taus kunnskap og 

skjønnsmyndighet som en styrke ved deres profesjonsutøvelse. Det trengs for å ivareta 

individualiseringsprinsippet. Individualiseringsprinsippet går ut på at ulike mennesker har 

ulike behov, og de trenger derfor å bli møtt på ulike måter i behandling. Samtidig kan skjønn 

og taus kunnskap medføre vilkårlighet i behandling, og gjøre at personer med samme lidelse 

får ulik behandling. Byråkratiet ønsker å styre etter likebehandlingsprinsippet. Det betyr at 

like tilfeller skal behandles likt, og at alle skal ha de samme rettighetene. Skjønn og taus 

kunnskap havner i et spenningsforhold til kravet om likebehandling (Molander, 2013, s. 45-

46).  

Jens-Christian Smeby (2013, s. 26) påpeker at innføring av prosedyrer og 

standardiserte metoder kan betraktes som en måte å erstatte taus kunnskap med eksplisitt 

kunnskap. På samme måte trekker Molander (2013, s. 48-49) frem mekanismer som kan 

innskrenke rommet for skjønn, som han kaller for ansvarliggjøringsmekanismer. Ved 

restriktive ansvarliggjøringsmekanismer begrenser man rommet for skjønn ved å avklare hva 

noen har rett til, spesifiserer regler og sier hvilke forpliktelser offentlige organisasjoner har. 

En konsekvens av å innføre rettigheter er at rettighetshaverne har mulighet til å klage, og at 

de som utøver skjønnet kan måtte begrunne sine vurderinger (Molander, 2013, s. 49). På 

bakgrunn av denne formuleringen vil jeg hevde at pakkeforløp kan ses som en restriktiv 

mekanisme. Jeg har ikke forstått det slik at pakkeforløp skal defineres som en rettighet, men 

samtidig vil alle som henvises til spesialisthelsetjenesten automatisk tildeles eller havne i et 

pakkeforløp fra og med januar 2019. Pakkeforløp er en form for standardisert forløp som 

forplikter psykologer som profesjonsutøvere til blant annet å holde forløpstider, kode det som 

skal kodes og legge vekt på brukerrettigheter. Dette skal være med på å sikre at 

likebehandlingsprinsippet opprettholdes. Samtidig kan det være med på å begrense 

evaluering av behov og behandling som er individualisert. Kanskje kan man påstå at en slik 

standardisering innebærer at taus kunnskap ikke ses som nyttig, og at behandlere ikke trenger 

slik kunnskap i beslutningsprosesser. Vitenskapen man trenger for å ta en beslutning ligger 

allerede i standarden. 
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I utgangspunktet høres det også positivt ut hvis taus kunnskap kan erstattes med 

eksplisitt kunnskap, slik at kunnskapen enkelt kan overføres til andre. Men hva med 

psykologens faglige utvikling og evne til å reflektere og opprettholde nysgjerrighet? Tidligere 

i oppgaven nevnte jeg innlegget til Henrik Vogt og Andreas Saxlund Pahle og debatten om 

pakkeforløp, hvor de påstod at pakkeforløp fører til at bunnlinja heves. De hevdet blant annet 

at pakkeforløpene vil føre til en reduksjon av fagfolks autonomi og at behandlere vil miste 

kreativitet og insentivet for særskilt innsats. De behandlerne som ligger ”på bunn” vil bli 

hevet av et standardisert forløp, mens det vil senke nivået hos de som er særlig engasjerte og 

flinke (Vogt & Pahle, 2015). Det hører med til drøftingen at deres innlegg ble skrevet før 

utkastene til de første pakkeforløpene ble offentliggjort. Like fullt trekker de frem momenter 

som kan være verdt å diskutere og ha i mente etter hvert som fagfeltet og helsesystemet 

utvikler seg. Dette ble også vist i debatten, da flere innspill kom etter deres innlegg. Man kan 

altså tenke seg at bunnlinja heves. Samtidig kan det tenkes at det ikke er det som skjer. 

Pakkeforløpene har beholdt en form for individtilpasset behandling, ved å stadfeste at det er 

behandler og pasient som sammen skal komme frem til riktig behandling i det enkelte 

tilfellet. Dermed vil man ha bruk for både taus kunnskap og skjønn i beslutninger om 

behandling som foregår innenfor pakkeforløpets rammer. Om dette vil endres med 

tilstandsspesifikke pakkeforløp, vil tiden vise. Jeg vil komme tilbake til disse forløpene.  

Med pakkeforløp inkluderes elementer om både individualisering og standardisering 

for å definere hva som er god pasientbehandling (Håland & Melby, 2017). Det kan være med 

på å forplikte behandlere. Samtidig er det måten forpliktelsen viser seg på, som mange 

behandlere ser ut til å stille seg skeptiske til. Det foregår en utvikling hvor fokus på kontroll 

og dokumentasjon (gjennom koding, forløpstider og bruk av standardiserte skjema) i 

utgangspunktet fremstår som noe positivt, men som også kan oppleves som mistillit til 

behandlere. 

7.2 Innskrenkning og tillit 
Som jeg tidligere har vist, har det skjedd endringer i helsesektoren som har medført endringer 

i hvordan helseprofesjonene utfører yrket sitt. Olaug Lian (2007, s. 13) skriver at 

helsepersonell historisk sett har kunnet utøve sitt yrke basert på fagkunnskap og generelle 

etiske retningslinjer uten sterk politisk eller administrativ kontroll. Autonomien var basert på 

tillit, legitimert ved helseprofesjonens moralske forpliktelse overfor pasient og samfunn, og 

regulert gjennom etiske regler og uformell kollegial kontroll. Den offentlige kontrollen lå 
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først og fremst i lisensieringen/autoriseringen. Tanken var at minst mulig av ytre 

begrensninger skulle hindre den profesjonelle i å ta beslutninger på grunnlag av fagkunnskap, 

praktisk erfaring og etiske vurderinger (Lian, 2007, s.13). Michael Helge Rønnestad (2012, s. 

165) peker på at innføring av NPM har gitt mer administrativ kontroll og redusert autoritet 

for helseprofesjonene. Det har vært en forskyving fra en kollegial autoritet, basert på 

kunnskap og etikk, til en hierarkisk/administrativ autoritet, som innebar å øke fortjeneste og 

begrense kostnader. 

7.2.1  Standarder og retningslinjer  

Erna Håland og Line Melby hevder at standarder kan medføre at tillit tenkes bygd inn i 

standardiserte systemer, i stedet for at den er knyttet til profesjonsutøvere eller eksperter 

(Timmermans & Epstein, Timmermans & Berg, Jacobsson, referert i Håland og Melby, 

2017). Det kan bety at der hvor man tidligere i stor grad har hatt tillit til at profesjonsutøvere 

yter god pasientbehandling basert på skjønn, i stedet bygges tilliten inn i standardiserte 

systemer og rutiner, slik som eksempelvis i standardiserte pasientforløp (Håland og Melby, 

2017).  

7.2.2 Eksempel: Retningslinjer for forebygging av selvmord 

En oppgave som tidligere var basert på tillit til at profesjonsutøvere kunne utøve oppgaven 

basert på skjønn, var vurdering av suicidrisiko. I dag finnes det klare prosedyrer for hvordan 

dette skal gjøres gjennom retningslinjer (Sosial- og helsedirektoratet, 2008), som man som 

rutine skal følge. Å predikere selvmord er en stor utfordring for helsearbeidere (Cassells, 

Paterson, Dowding, & Morrison, 2005; Stangeland, 2016). Gjelsvik (2014) hevder at det på 

individnivå ikke går an å predikere sikkert hvem som kommer til å skade seg selv eller dø av 

selvmord, eller hvem som ikke kommer til å gjøre det. Likevel hviler vurdering av 

selvmordsrisiko på en antagelse om at det er mulig å predikere selvmordsatferd. Kliniske 

standarder for selvmordvurdering er i mange tilfeller ikke tilstrekkelig oppdatert på 

forskningsfunn som har viktige implikasjoner, påpeker hun. Nasjonale retningslinjer for 

forebygging av selvmord i psykisk helsevern har som formål å øke kompetansen til 

helsepersonell og bidra til at pasientene mottar et standardisert og forbedret behandlingstilbud 

for å forebygge selvmord og selvmordsforsøk (Hagen, Hjelmeland, & Knizek, 2014).  
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I klinisk kontekst blir denne typen standardisering et problem fordi de epidemiologisk 

etablerte risikofaktorene ofte har lav spesifisitet, og liten nytteverdi fordi generelle 

risikofaktorer er utbredt i kliniske populasjoner. For eksempel har rundt 90 prosent av de som 

dør av selvmord slitt med psykisk lidelse (Cavanagh, referert i Gjelsvik, 2014). I seg selv sier 

ikke slike data noe om hvordan det å ha en psykisk lidelse øker risikoen for suicidal atferd. 

Det vi vet, er at det å ha en psykisk lidelse øker risikoen. Til tross for dette er sjekklister 

basert på epidemiologisk etablerte risikofaktorer utbredt i klinisk praksis (Gjelsvik, 2014). 

Informasjon om risikofaktorer for selvmord er mer nyttig ved identifisering av grupper av 

risikoutsatte (Hagen et al., 2014).  

De som er skeptiske til retningslinjene for suicidvurdering påpeker blant annet at man 

ikke vet om tiltakene faktisk har en effekt i å avverge selvmord, og at de kan gi feil fokus for 

behandlingen, skriver Tormod Stangeland (2016). Videre påpeker Stangeland (2016) at 

”retningslinjene tilråder en praksis som kan forebygge selvmord, men det kan virke som om 

fagfeltet har tolket retningslinjene som pålegg om å avverge enkelttilfeller”. Videre hevder 

han at en slik tolkning kan aktivere terapeutens uro for at deres pasienter skal dø. På denne 

måten kan terapeutens egne behov få en påvirkningskraft når det skal tas beslutninger i 

behandling. For eksempel kan terapeuten ha behov for å stilne sin egen uro for at klienten 

skal ta livet sitt til tross for behandling (Stangeland, 2016). Terapeuters angst for at pasienten 

skal ta livet sitt eller for ikke å strekke til faglig, kan gjøre terapeutens evne til å lytte 

dårligere. I tillegg er det en risiko for at terapeutene, for å håndtere egen angst, blir mer 

instrumentelle, og mindre empatiske og nysgjerrige. En del terapeuter kan også være 

engstelige for å bli ”tatt” av helsemyndigheter for ikke å ha gjort selvmordsrisikovurderinger 

ofte nok eller systematisk nok (Østlie, 2018).  

I utgangspunktet høres det positivt ut at det finnes formaliserte selvmordsvurderinger. 

Erna Håland og Line Melby (2017) refererer til Timmermans og Berg, som hevder at 

tilhengere av standardisering kan argumentere for at standardisering gjør medisinsk praksis 

mer transparent. Det er en måte å få kontroll over at behandlere gjør det de er forpliktet til, og 

det er enkelt å følge forløpet når det er standardisert. Finn Skårderud (2012) påpeker på sin 

side at slike rutiner ikke bare handler om brukernes beste, men også kan handle om 

psykiatriens frykt for klagesaker og den offentlige blottstillelsen. Formaliserte og 

standardiserte rutiner kan også bidra til det han kaller ”avprofesjonalisering” ved at 

erfaringsbaserte personlige kompetanser, som erfaringene med å roe og trygge en urolig 

person, skyves i bakgrunnen. Som Skårderud trekker Julia Hagen, Heidi Hjelmeland og 

Birthe Loa Knizek (2014) frem at retningslinjenes fokus på kartlegging, vurdering, 
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håndtering og dokumentasjon av selvmordsrisiko, kan bidra til en risikovurderingskultur. En 

slik tilnærming kan gå på bekostning av en mer individuell og helhetlig 

behandlingstilnærming, ved at standardisering og prosedyrer kan bidra til at blikket for det 

individuelle svekkes (Hagen et al., 2014). Dette bekreftes av den overnevnte forskningen til 

Kristin Østlie (2018). Fagfolk kan bli mer opptatt av å beskytte seg selv og ha ”sitt på det 

rene” enn å imøtekomme klientens behov.  

 Selv om det ikke går an å predikere sikkert hvem som kommer til å dø av selvmord, 

hviler altså retningslinjene på en antagelse om at det skal være mulig å predikere. Her ønsker 

jeg å trekke en parallell til pakkeforløpene. Det går ikke an å på forhånd si hvilken type 

behandling eller hvordan den skal legges opp for at den skal fungere best mulig for den 

enkelte pasient. Likevel finnes det nå retningslinjer for dette gjennom pakkeforløp. 

Pakkeforløp hviler på en antagelse om at denne måten å jobbe på vil gi pasienter en best 

mulig behandling som er forutsigbar, koordinert, likeverdig og setter brukermedvirkning 

høyt. En standard for behandlingsforløp gjenspeiler viktigheten av likebehandlingsprinsippet 

og forutsigbarhet. Vil en slik standard samtidig svekke blikket for det individuelle? Her vil 

jeg anta at det handler mye om hvordan fagfolk klarer å balansere dokumentasjon og 

forløpstider sammen med ansvaret for den enkelte.  

Nå har jeg vist at pakkeforløp er en standardisering som muligens kan være med på å 

innskrenke rommet for bruk av taus kunnskap, skjønn og en endring av tillitsforholdet til 

profesjonen. Gjennom en drøfting av retningslinjer som standard, og eksempelet om 

retningslinjer for selvmordvurdering, har jeg vist at pakkeforløpene setter 

likebehandlingsprinsippet høyt, men at en dyktig behandler samtidig vil kunne legge til rette 

for å møte den enkeltes behov i behandling. Pakkeforløpene som til nå er lansert, legger ikke 

føringer for hvilken type behandling som skal tilbys.  

7.3 Pakkeforløp og mulighet for behandling  
Ettersom helsevesenet har gitt behandlere økende krav om merkantile oppgaver, er det en 

kjensgjerning at mange opplever at de ikke får tid til å drive behandling på en så god måte 

som de ønsker, fordi dokumentasjon tar mye tid. Jeg har selv vært til stede på personalmøter 

på BUP og fått oppleve hvor frustrerte behandlere kan bli over å måtte sette av mer tid til 

merkantile oppgaver i stedet for å bruke tid på å drive med det de kan, nemlig behandling. 

Fra et innenfra-perspektiv poengterer Olaug Lian (2007, s.13) at profesjonelle bruker mer tid 

ved pc-en og mindre tid med pasienter. Finn Skårderud er en av dem som ser det som 
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problematisk at helsearbeidernes hverdag i økende grad preges av krav om rapportering og 

dokumentasjon. Han skriver:  

Det tar tid som kunne vært brukt på terapeutisk virksomhet. Mange har valgt yrke 

innen psykisk helse fordi man ønsker å arbeide klinisk. Rapportering og 

dokumentasjon er både hensiktsmessig og nødvendig, men ofte ikke så lystfylt. Dette 

fører til en problematisk vandring av behandlere fra offentlig spesialisthelsetjeneste til 

privatpraksis (Skårderud, 2012, s. 113-114). 

I en presset arbeidshverdag vil dokumentering gå på bekostning av tid til behandling. Dette 

gjelder kanskje særlig når det innføres nye koder eller systemer. Som Skårderud (2012) 

nevner, er ikke dette særlig lystbetont. Det er også problematisk hvis konsekvensen er at 

behandlingen blir dårligere og de ansatte flykter fra offentlig spesialisthelsetjeneste. Samtidig 

trenger myndighetene data for å kunne styre, kontrollere og evaluere tjenestene. Derfor må 

blant annet helseprofesjoner dokumentere sin aktivitet. Myndighetene må vite at 

helsepersonell følger de rammebetingelsene som er satt, blant annet for å sikre en rettferdig 

behandling (likebehandlingsprinsippet).  

Psykisk helsevern har også slitt med lange ventelister, og for mange pasienter kan 

dette oppleves som svært problematisk. Det er et gap mellom tilbud og etterspørsel, og man 

blir stilt ovenfor vanskelige prioriteringer som gjør at behovet til ulike pasienter veies opp 

mot hverandre og mot ressurser. I noen tilfeller må pasienter avvises fordi det ikke finnes 

ressurser, eller fordi det ikke finnes behandlingsmetoder som er effektive nok (Lian, 2007, s. 

14). Det er en kjensgjerning at det i dag er mange pasienter som blir utredet i 

spesialisthelsetjenesten, men ikke nødvendigvis mottar behandling der. Ofte får de en 

diagnose før de henvises videre til en privatpraktiserende behandler for å få behandling. Dette 

skjer i tilfeller hvor man ikke har tid til å drive behandling i offentlig spesialisthelsetjeneste, 

som for eksempel når det er mange pasienter på venteliste. Med et pakkeforløp finnes det nå 

argumenter for å endre på dette. Under punktet ”Behandlingsplan” i ”Pakkeforløp for 

utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne”, heter det blant annet at: 

I startfasen av behandlingen bør hovedfokus være på å etablere en 

behandlingsrelasjon og engasjere pasienten i sin egen behandling. Behandlingen skal 

være kunnskapsbasert, og tilpasset pasientens ønsker og behov. Pasienten bør være 

informert om de ulike behandlingsformene enheten tilbyr, og det skal registreres om 

de har fått informasjon om dette. (..). Behandler skal utarbeide i samarbeid med 
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pasient og eventuelt pårørende en behandlingsplan med utgangspunkt i hva som er 

viktig for pasienten (Helsedirektoratet, 2018d, s. 18). 

 

Det pakkeforløpet gjør, er rett og slett å garantere pasienter som blir en del av 

spesialisthelsetjenesten, at de skal få behandling, ikke bare utredning. Dette stiller krav til 

psykologer og andre som nå er nødt til å sette av denne tiden. Et mål med pakkeforløp er også 

at pasienter skal få behandling uten unødvendig ventetid. Hvordan kravet om behandling og 

mindre ventetid henger sammen i en allerede presset spesialisthelsetjeneste, uten flere 

ressurser, undrer jeg meg over.  

7.4 Pakkeforløp og økonomiske hensyn 
Med innføring av innsatsstyrt finansiering (ISF) har det blitt klart at noen behandlingstiltak 

og diagnoser gir sykehus mer penger enn andre. Etter at ISF ble innført i psykisk helsevern 

har ordningen fått mye kritikk fra fagfolk, som blant annet opplever at de taper inntekter og 

tvinges til å være opptatt av andre forhold ved behandlingen enn det de ser som viktigst 

(Hofgaard, 2017; Storvik, 2017). Med ISF blir sykehusene finansiert på grunnlag av 

aktiviteten de utfører, ikke resultatene. President i Norsk Psykologforening, Tor Levin 

Hofgaard (2017) nevner flere negative aspekter ved ISF som ordning, og er redd for at 

risikoen øker for at helsevesenet blir opptatt av å nå andre mål enn de som er de beste for 

pasienten. For eksempel vil en utredning som deles opp i flere konsultasjoner gi bedre 

økonomisk uttelling enn hvis pasienten (med familie/pårørende) tilbys én intensiv 

utredningsdag og dermed komme raskt i gang med behandling. Videre skriver Hofgaard 

(2017) at indikatorene som skal måle kvalitet er valgt ut fordi de enkelt kan telles, og ikke 

fordi de gjenspeiler reell kvalitet. Når man knytter insentiver til disse konstruerte 

kvalitetsbegrepene, ledes oppmerksomheten bort fra andre typer aktivitet som også kan være 

nødvendige og effektive. Kvaliteten blir dårligere på tjenester som det ikke er knyttet 

insentiver til. Han poengterer at ISF-ordningen kan passe for somatiske lidelser hvor 

utfordringen er å finne diagnose, og behandlingen er ganske forutsigbar. Med psykiske 

lidelser er det ikke slik at du vet hvilken behandling som fungerer best, selv om du kjenner 

diagnosen. Behandlingen må skreddersys, og et finansieringssystem som baserer seg for mye 

på standardisert behandling, kan føre til at pasienten enten får for lite eller for mye hjelp 

(Hofgaard, 2017). 
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Vigdis Wie Torsteinsson er psykologspesialist og filosof, og har sittet i 

arbeidsgruppen for ”Pakkeforløp for spiseforstyrrelser, barn og unge”. I et intervju med 

Tidsskrift for Norsk Psykologforening kommer det frem at for dette pakkeforløpet, er det 

familiebasert terapi som er den metoden som kan vise til best resultater, og dermed den 

metoden hun mener er mest kunnskapsbasert. Utfordringer med metoden er at den er 

kostnadskrevende. Basert på ISF gir den mindre inntekter enn individuell behandling. 

Pakkeforløp presiserer at slike økonomiske hensyn ikke skal vektlegges. Hun mener at det er 

faglige vurderinger som skal styre de valgene man tar (Solberg, 2018b). Hvis så er tilfelle, vil 

mistanken om at tilstandsspesifikke pakkeforløp legger føringer for behandlingsmetode være 

riktig. Dette vil jeg komme tilbake til. Samtidig, og mer essensielt i dette avsnittet, vil 

behandlingsmetoden overgå de økonomiske premissene som ISF legger. Dette høres i 

utgangspunktet svært lovende ut. Det vil jeg også anta at det gjør for behandlere og ledere 

som opplever å stå i en skvis mellom behandlingsformen de mener er riktig i det enkelte 

tilfellet og muligheten til å skaffe sykehuset mer penger. Hvis det stemmer at pakkeforløp 

skal overgå økonomiske hensyn basert på ISF, kan man se for seg at innføring av pakkeforløp 

vil gjøre mange behandlere fornøyde og på den måten være i overenstemmelse med det 

mange ser som god profesjonsutøvelse. På samme tid undrer jeg meg over hva som skjer med 

inntekstgrunnlaget hvis det kun blir denne behandlingsmetoden (familiebasert terapi) som gis 

innenfor pakkeforløpet for spiseforstyrrelser for barn og unge. Vil man da kunne se for seg at 

de økonomiske premissene som ISF legger vil endres? 

I de siste to avsnittene har jeg påpekt hvordan pakkeforløpet kan være med på å 

påvirke profesjonsutøvelsen ved å sette krav om behandling til alle pasienter i 

spesialisthelsetjenesten, og muligens gi rom til å overgå noen av de økonomiske betingelsene 

som ISF legger. Dette kan være med på å bidra til en bedre behandling som mange ser som 

god profesjonsutøvelse.  

  

7.5  Profesjonsetikk 
Standardisering og pakkeforløp kan henge sammen med etikk som psykologer legger til 

grunn for sitt virke. Jeg vil belyse hvordan pakkeforløpene som standardisert metode kan 

påvirke behandlers etikk. Profesjonenes forvaltning av sitt ansvarsområde og yrkesetikk er av 

avgjørende betydning både for samfunnet og den enkelte brukers tillit (Madsen, 2010, s. 

150). For å utvikle etisk og moralsk sensitivitet, må man ta opp fagets underliggende verdier 

og implikasjoner. Dette kan igjen gi større bevissthet om hvordan psykologen forholder seg 
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til både klienten og samfunnet (Solbrekke, referert i Madsen, 2010). En gruppe leger gikk i 

2013 tydelig ut for å kritisere det NPM-baserte styringssettet i helsesektoren. De skriver at 

den kliniske konsultasjonen utgjør helsefagenes universelle forpliktelse, nemlig å arbeide for 

den andres helbred. Dette verdigrunnlaget setter omsorgen for enkeltmennesket i sentrum. 

Videre er verdigrunnlaget intimt forankret i profesjonene. Det er utøverne av faget selv, i 

samarbeid med pasienten, som må definere hva som er til hjelp (Wyller et al., 2013).  

7.5.1 Behandling som moralske valg 

I Psykologien og vitenskapen (1998) skriver Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs om moralske 

valg i behandling. For å kalle et valg for moralsk, må det finnes valgfrihet mellom 

alternativer i en konkret situasjon preget av ambivalens, hevder de. I behandling kan man ha 

ulike alternativer å velge mellom, og det kan være vanskelig å vite hva som er det riktige for 

pasienten. Zygmunt Bauman påstår at det etiske valget bare er ambivalent hvis det finnes to 

regelsystemer som står i motsetning til hverandre, slik at det å følge det ene innebærer å bryte 

med det andre (Bauman, referert i Oddli & Kjøs, 1998, s.93). Videre påpeker han at etikk er 

et forsøk på å skape regler som fjerner ambivalens ved å definere allment hva som gjelder for 

enkelttilfellet. Ved å henvise til det generelle, vil en handling i et enkelttilfelle kunne 

begrunnes som nødvendig, istedenfor å være fritt valgt. Man kan løsrive valget fra sin 

moralske dimensjon ved å erstatte det frie valget med nødvendighet. Når man tar et valg 

basert på nødvendighet, betyr ikke ansvar og moral noe (Oddli og Kjøs, 1998, s. 93). 

Den ambivalensen som gjør valget til et moralsk valg, springer ut fra en erkjennelse 

om at situasjonen man står overfor er unik, og ikke et eksempel på noe allment. Det er bare 

når situasjonen på denne måten er ukjent, at den vil være mer preget av ambivalens enn av 

nødvendighet. Her trekker Oddli og Kjøs (1998, s. 96) frem Lyotard. Han påpeker at det kan 

være fristende å forsøke å unngå den ambivalensen som alltid vil følge med å se den andre 

som en annen/unik. Usikkerheten i valget mellom handlinger man har ansvar for, men som 

ikke kan begrunnes i nødvendighet, vil alltid innebære ubehag. Man kan prøve å unngå denne 

ambivalensen ved å forstå den enkelte ut i fra noe allment. For eksempel kan man unngå det 

personlige ansvaret ved å se klienten ut fra et diagnosesystem, eller gi han et pakkeforløp, 

slik at de kliniske valgene blir nødvendige, og ikke de moralske valgene man selv står 

ansvarlig for (Oddli & Kjøs, 1998, s. 96). Som behandler kan man ønske å unngå 

ambivalensen fordi den er ubehagelig, ved å gjøre det som er nødvendig ut i fra en standard. 

Tidligere i oppgaven viste jeg hvordan Stangeland (2016) sier noe av det samme ved å belyse 
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at terapeutens egne behov (for eksempel å stilne uro – unngå ambivalens) kan ha stor 

påvirkning på beslutninger som tas i behandlingen. 

Etiske retningslinjer, moral og pakkeforløp 

Man kan prøve å fjerne det moralske ansvaret ved å henvise til nødvendighet ut i fra de etiske 

retningslinjene for nordiske psykologer. Å henvise til noe nødvendig vil alltid være et valg av 

ett sett av nødvendigheter fremfor noe annet, påpeker Oddli og Kjøs (1998, s. 98). Dette 

valget vil terapeuten måtte stå moralsk ansvarlig for. Å handle moralsk forutsetter at man har 

god kunnskap til ulike metoder og en høyt utviklet følsomhet for hva situasjonen krever. 

Terapeutens stilling vil alltid være preget av den usikkerheten som ligger i mangelen på sikre 

kriterier. Det vil alltid være usikkert om metodene og erfaringene som man henter fra andre 

tilfeller, er riktig å bruke i enkelttilfellet. Psykologen må forstå seg selv som moralsk 

ansvarlig, og se at forvaltningen av hans/hennes ansvar krever en emosjonell tilstedeværelse i 

møtet med klienten. Vitenskapen og de etiske anbefalingene må forstås som 

handlingsinstrukser som terapeuten kan velge blant, skriver de videre (Oddli & Kjøs, 1998, s. 

98). 

Kan pakkeforløpet forstås som en handlingsinstruks blant flere man kan velge blant? 

Når pakkeforløpet ikke kan velges vekk av behandlere, er man da som behandler moralsk 

ansvarlig for valget (som er pakkeforløp og de anvisningene dette gir)? Eller er det nå 

Helsedirektoratet som blir moralsk ansvarlig? Som nevnt over ses valget som ambivalent hvis 

det finnes to regelsystemer, altså alternativer. Kanskje er noen behandlere skeptiske til 

pakkeforløp fordi de opplever at helsemyndighetene har brutt med noe som kan ses som et 

alternativ til pakkeforløp. Behandlere vil kanskje ikke oppleve ambivalens fordi det ikke 

finnes et alternativ? Det kan jo høres fint ut, samtidig er det ikke slik at behandlere 

nødvendigvis ønsker å unngå moralske valg i en behandling de selv skal stå ansvarlige for.  

Finn Skårderud (2012) fremhever at en kultur som er påvirket av markedet og 

omsetning gjør noe med helsearbeideres moral. Et konkret eksempel han trekker frem, 

handler om fysisk avstand. Den fysiske avstanden til det man skal forvalte, menneskers liv, 

øker muligheten for å distansere seg. Den syke har ikke lenger et ansikt eller et navn. Når 

ansiktet forsvinner, står verdier på spill. Pasienten blir ikke lenger en levende fortelling, men 

et tall. Slik kan moralsk underskudd oppstå, hevder han. Behovet for å distansere seg fra 

smerten er forståelig, i en viss grad nødvendig, men også problematisk ødeleggende 

(Skårderud, 2012, s. 115). Helsepolitikere og byråkrater har avstand til pakkeforløp, mens 
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behandlerne ikke kan distansere seg på samme måte. Kanskje vil mange behandlere derfor 

være opptatt av moralske valg i behandling og hvordan dette kan endre seg med 

pakkeforløpene.  

 Jeg har nå drøftet behandling som moralske valg og gjort et forsøk på å vise at 

pakkeforløp som en nødvendighet kan påvirke behandlers moral. Samtidig fremkommer det 

at behandling består i å ta valg, og den enkelte behandler selv må være bevisst hvilken etikk 

han/hun legger til grunn for arbeidet sitt. 

7.6 Evidensbasert praksis og pakkeforløp 
Prosesstenkningen som ligger til grunn for standardiserte pasientforløp, er basert på 

evidensbasert medisin, mens evidensbasert psykologisk profesjonsutøvelse (EBPP), baserer 

seg på mer enn den medisinske modellen. Dette påpekte jeg i kapittel seks. 

Helsemyndighetene har hentet en metode (standardiserte behandlingsforløp) ofte knyttet til 

evidensbasert medisin, som skal utøves av et fag som baserer seg på EBPP (metoden skal 

også utøves av andre, som leger, sosionomer, pedagoger osv., men oppgaven rettes mot 

psykologer). 

7.6.1 NPM og EBPP 

Flere av endringene som har skjedd i helsesektoren er inspirert av NPM. Andreas 

Høstmælingen (2014) mener at man bør jobbe for å utvikle systemer som gjør det mulig å 

ivareta verdiene bak NPM, og samtidig legge til rette for at fagfolk kan drive evidensbasert 

praksis. NPM er delvis motivert av et behov for å få kunnskap om hvorvidt tjenester er 

nyttige for brukerne, en kunnskap helsevesenet har hatt vansker med å skaffe seg. Poenget 

med NPM er å kvalitetssikre styringen av offentlige foretak, mens EBPP er 

psykologprofesjonens måte å kvalitetssikre egen fagutøvelse (Høstmælingen, 2014). Kan 

pakkeforløp ses som en forening av NPM og EBPP? 

For å drive evidensbasert praksis må psykologen hele tiden balansere generell 

kunnskap basert på aggregerte data opp mot kunnskap om den enkelte pasientens behov. Ofte 

kommer psykologer i situasjoner hvor overordnet kunnskap ikke kan si hva som er beste 

framgangsmåte for pasientens problemer. Det er derfor behov for at psykologen gjør 

individuelle vurderinger og beslutninger. For eksempel sier pakkeforløp at man skal kartlegge 

(noe), men hvordan man skal kartlegge, er det å vanskelig å si presist. Her kommer klinisk 
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ekspertise inn (Grimen & Molander, 2008; Høstmælingen, 2014; Rønnestad, 2009). Klinisk 

ekspertise, som inngår i EBPP, må i følge Høstmælingen (2014) anvendes i situasjoner hvor 

standardisering ikke er mulig. Klinisk ekspertise innebærer blant annet bruk av skjønn og taus 

kunnskap. Jeg antar at pakkeforløpene inviterer til bruk av evidensbasert praksis ved ikke å 

standardisere selve behandlingen. 

7.7 Oppsummering 
Pakkeforløp kan tenkes å være med på å påvirke profesjonsutøvelsen til psykologer ved å 

innskrenke rommet for skjønn og bruk av taus kunnskap, samt flytte på tillit. Pakkeforløp kan 

også påvirke profesjonsutøvelsen ved at ISF-ordningen settes til side og behandling alltid skal 

forekomme i spesialisthelsetjenesten. Jeg har vist at pakkeforløp som standardisering kan 

være med på å påvirke behandlers moralske valg. Til slutt har jeg antatt at pakkeforløp 

inviterer til bruk av EBPP, selv om prosesstekning er basert på evidensbasert medisin.  
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8 BRUKERMEDVIRKNING 
Brukermedvirkning blir i økende grad sett som viktig og er en sentral del av pakkeforløpene. 

”Opptrappingsplanen for psykisk helse” setter brukerperspektivet i fokus, og i ”Pasientens 

helsetjeneste” presiseres det at pasienten skal medvirke i behandling og betraktes som en 

likeverdig partner (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015, s. 55). Dette har ført til endringer 

for psykologers profesjonsutøvelse. Hvordan kan brukermedvirkning ha blitt så viktig? I dette 

kapittelet vil jeg drøfte problemstillingen ”hvilke endringer i samfunnet kan ha vært med på å 

gi brukermedvirkning en sterkt posisjon i helsevesenet?”. Et moment er at den NPM-baserte 

utviklingen i helsevesenet har satt individet i fokus. I dette kapittelet vil jeg se om det er 

andre endringer og strømninger i samfunnet som kan ha vært med på å gi brukermedvirkning 

en sentral rolle, også i pakkeforløpene, og dermed indirekte påvirke profesjonsutøvelsen. Jeg 

vil begynne kapittelet med å presentere individualisering fra sosiologen Ulrich Beck sitt 

perspektiv, og hvordan dette har endret synet på helse og kan ha lagt grunnlag for 

brukermedvirkning. Videre vil jeg påstå at forbrukerkulturen kan ha medført mer 

brukermedvirkning, før jeg viser at individualisering kan føre til at årsaksforklaringer legges i 

individet og med det kan legge grunnlag for mer brukermedvirkning.  

 

8.1 Individualisering  
Ulrich Beck (1992) beskriver en sosiohistorisk prosess som han kaller individualisering. 

Individualisering ses som en konsekvens av de strukturelle endringene som et moderne 

samfunn fører med seg. Blant annet ble storfamilien avviklet til fordel for et mer individrettet 

samfunn, inkludert et individrettet arbeidsliv. Tanken om det moderne individet som selv er 

fritt og står ansvarlig for å forme sitt liv, er et relativt nytt fenomen. I den tradisjonelle 

samfunnsordningen var man mer bundet av for eksempel sin fars yrke, en tradisjonell 

morsrolle eller et felles ansvar inn i familien. Urbanisering, masseproduksjon, 

forbrukerøkonomi og kvinners frigjøring er eksempler som var med på å avvikle storfamilien 

og fremme et individuelt levesett (Madsen, 2010, s. 26). 

8.1.1 Endret syn på helse  

Beck og Beck-Gernsheim (2002) følger disse tankene videre og gir et perspektiv på helse i 

det moderne samfunnet. I det før-industrielle samfunnet levde man i sterkere grad sammen i 
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fellesskap for å kunne sikre seg og familien arbeid og ressurser. Familien var mer som en 

økonomisk enhet. Med industrialiseringen ble folk i større grad primært ansvarlige for å 

skaffe sin egen inntekt på arbeidsmarkedet. Den enkelte fikk mer ansvar for seg selv. I dag 

skal man ta vare på seg selv og sin egen velvære, og finne ut hvordan man best kan gjøre det. 

Beck og Beck-Gernsheim (2002, s. 140) bruker et sitat fra Martin Kohli for å forklare dette: 

”Life is no longer... ”God´s wondrous gift” but an individual property, to be defended 

continuously. More, it becomes an individual task or project”. Ivaretakelse av egen helse er 

noe som kreves i et individualisert samfunn. For å lykkes i et konkurransepreget 

arbeidsmarked, er det nødvendig å fremstå som frisk, sunn og kompetent. Nå ser man heller 

ikke helse som en gave fra Gud, men en oppgave man har som en ansvarlig borger. 

Enkeltmennesket må beskytte og ta vare på helsen, eller risikere negative konsekvenser av å 

la være. Dette gir opphav til helsemoral, som får oss til å beskytte oss selv og være ”bedre 

føre var”, for eksempel ved å veie oss selv, beskytte oss mot bakterier og virus, trene, ta 

vitaminer osv. Tidligere var helse noe som ble gitt til oss, mens nå er det noe som konstant 

må produseres. Kroppens verdi øker når samfunnet endres i en slik retning. God helse og en 

sunn kropp blir eneste garanti for vår eksistens. Når kroppen forvitrer, forsvinner livet (Beck 

og Beck-Gernsheim (2002, s. 141).  

I mange kulturer, som i den norske, inkluderer begrepet helse også den psykiske 

helsen (Braut, 2018; Hofgaard, 2010), og det kan tenkes at denne blir en del av vårt 

livsprosjekt. Ut i fra Beck og Beck-Gernsheims perspektiv er det kanskje ikke så rart at 

pasienter ønsker mer brukermedvirkning og mer kontroll over egen behandling for å beskytte 

helsen sin. Pakkeforløpene legger mye fokus på brukermedvirkning, som tidlig ble presentert 

som et mål. Pakkeforløp er standardiserte normerende forløp med tidsfrister. I tillegg skal 

pasienter enkelt kunne komme i kontakt med sin forløpskoordinator (Meltzer, 2018). Dette 

gjør det enklere for pasienter å vite hva som skal skje og når det skal skje, de får bedre 

kontroll. Pakkeforløpet gir et forløp med forutsigbarhet som er enkelt å forstå. Samtidig vil 

ikke et pakkeforløp kunne garantere for at selve behandlingen er bra, eller at den skal ta kort 

tid.  

8.1.2 Pasienter som kunder 

Området for en forbruker ser ut til å ha utvidet seg. Å fokusere på pasienter som kunder 

anerkjenner at meningen med offentlige tjenester er å levere offentlige goder til innbyggerne 

(Dunn & Miller, 2007). På stadig flere områder forventes det at mennesker skal opptre som 
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forbrukere, og den enkelte bruker selv krever å bli behandlet som det. Deler av 

brukermedvirkningen ser ut til å henge sammen med markedets vektlegging av kundens 

rettigheter (Skårderud, 2012). 

Noe av presset mot helsetjenesten, kommer fra pasienter som i økende grad er opptatt 

av kvalitet, og forventer å bli behandlet for sine plager, helst raskt og effektivt, hevder Olaug 

Lian (2007, s. 14). Mange pasienter ser ut til å ta for gitt at det meste av deres plager kan 

behandles og helbredes. Helseprofesjonene nøler med å korrigere denne oppfatningen, 

kanskje av frykt for å undergrave noe av sin egen autoritet, tror hun. Dermed blir ikke 

misforståelsen oppklart. Pasienter krever også større innflytelse over behandlingssituasjonene 

(Lian, 2007, s. 15). Hvis det er slik at mennesker forventes å opptre som forbrukere innenfor 

helsefeltet, vil de sannsynligvis ikke godta at helsepersonell tar avgjørelser over hodet på 

dem. De vil være med på å diskutere, og bestemme hva som skal skje med deres egen 

behandling og helse. Kanskje kan det tenkes at når pasienter opptrer som forbrukere, kan det 

bli mer brukermedvirkning. 

Selv om man skulle komme til å tilfredsstille pasienter med brukermedvirkning, er det 

ikke nødvendigvis slik at pasientens tilfredshet og faglig kvalitet er sammenfallende. En 

pasient kan være fornøyd med behandling selv om målene ikke er nådd, og misfornøyd med 

behandling selv om han/hun har blitt frisk. Alexandra Robbins (2015) hevder at pasienter kan 

knytte andre insentiver til det å være fornøyd med behandling enn faktiske behandlingstiltak. 

Det kan være servicetiltak som ikke har med behandling å gjøre, som påvirker pasienter når 

de skal vurdere hvor fornøyde de er med behandlingen. Eksempler hun nevner er tilgang på 

parkeringsplasser ved sykehuset, hvordan maten er, hvor fint det ser ut på sykehuset, osv. 

Robbins påstår at man må være forsiktig med å behandle pasienter som kunder i og med at 

det de vurderer som vellykket ved en behandling, ikke nødvendigvis er det som har vært med 

på å gjøre pasienten frisk (Robbins, 2015). Dette kan indikere at man bør være nøye med 

hvordan pakkeforløpene evalueres og hva som skal gi grunnlag for å si om de har fungert 

eller ikke. Hvis ikke risikerer man å ta fokus vekk fra pasientenes helse og behov.  

8.1.3 Årsaksforklaringer i individet 

Individualisering kan ha ført til at menneskers evne til å påvirke gjennom egne livsvalg, får 

økende fokus. Man tenker i mindre grad på muligheten for å påvirke på et strukturelt nivå, og 

ytre hendelser brukes mindre som årsaksforklaringer. Mennesker blir i sterkere grad betraktet 

som årsaksforklaringer, både når det går bra og dårlig. Problemer kan være av politisk, 
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strukturell eller sosial art, men gjøres om til psykologiske problemer i enkeltmennesket. 

Eksempler som nevnes er manglende mestringsstrategier, skyldfølelse, angst osv. (Beck, 

1992; Madsen, 2010).  

8.1.4 Psykologiens paradoks? 

Beck (1992) hevder at psykologi og psykoterapi er med på å forsterke 

individualiseringsmekanismer, ved å plassere årsaker til problemer i individer. Dermed 

fremstår individuell terapi eller behandling som en god løsning på problemet. Ole Jacob 

Madsen (2010) kritiserer Beck for denne delen av teorien og legger vekt på at mye av nyere 

psykologi har fokus på systemet rundt individet og ønsker å se mennesket i en større 

sammenheng. Lidelser får alltid et individuelt uttrykk. Samtidig mener han at Becks poenger 

er et etisk problem for psykologien, og at psykologien og dens utøvere må se hvordan faget 

påvirkes av og påvirker samfunnsprosesser. I virkeligheten er det ofte slik at det ligger både 

strukturelle og individuelle årsaker til grunn når noen får en psykisk lidelse. 

Poenget til Madsen (2010) er at det ofte bare er de individuelle årsakene det gjøres 

noe med. Kanskje er det lettere å sende enkeltmennesker i terapi enn å endre på strukturer i 

samfunnet, i familien eller på jobb. Ved å bare behandle de individuelle årsakene indikerer 

man at de strukturelle årsakene ikke har så stor betydning. På et individuelt plan kan det være 

riktig å tilby behandling, men på et kollektivt plan vil man da bidra til å forsterke 

individualiseringen (Madsen, 2010, s. 30). Dette gjør det vanskeligere for mennesker å ha en 

kollektiv årsaks-tankegang når utfordringer oppstår. Sjansen for at man senere ønsker å sette i 

gang tiltak på et kollektivt nivå, etter å ha blitt møtt med en holdning om at problemet løses i 

individet, kan kanskje minske fordi man lærer at man selv må ta ansvar for problemet 

(Madsen, 2010, s. 30). Erik Stänicke intervjues i det studentdrevne tidsskriftet Speilvendt 

(2018). Han påpeker at psykologer og psykologifaget er med på å bidra til at problemer 

individualiseres. Han er enig i at det problematiske ved å tilby individuelle løsninger basert 

på diagnoser, er at individet defineres som problemet. Dette til tross for at vi vet at 

symptomer som diagnostiseres, ofte har sosiale årsaker (Borgen & Bøe, 2018).  

Lian (2007 s. 62) påpeker at faren ved å frata individet ansvaret for seg selv og sine 

handlinger, er at man blir fratatt noe av sin evne til, tro på og vilje til å møte utfordringer, ta 

vare på seg selv, og selv hanskes med menneskelige svakheter. Ved å frata menneskene deres 

status som ansvarlige personer krenker man også deres autonomi, som igjen reduserer deres 

menneskeverd (Lian, 2007, s. 62).  
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Med sterkere vekt på individuelle årsaksforklaringer, kan man se for seg at behovet 

for brukermedvirkning øker. Hvis problemet finnes i meg må jeg få behandling, og da vil jeg 

naturligvis være opptatt av hvilken behandling jeg får og dens kvalitet. Kanskje kan man si at 

pakkeforløp dekker behovet for brukermedvirkning. De er standardiserte forløp som skal 

bedre kvalitet i behandling, slik at pasienter skal bli fornøyde, fordi behandlingen er 

rettferdig, forutsigbar og designet av pasienten selv (sammen med behandler). Med bakgrunn 

i dette påstår jeg at pakkeforløpene gjør en allerede individrettet behandlingsform mer 

transparent, lettere å forstå og kontrollere. Man fortsetter å holde årsakene i individene og 

nedvurdere betydningen av strukturelle årsaker.  

Jeg har vist hvordan forandringer ved et moderne liv kan legge grunnlag for 

brukermedvirkning ved å peke på individualisering og et endret syn på helse som gir 

enkeltmennesket ansvar for seg selv og sin helse som en garanti for eksistens. Det kan se ut 

til at pasienter i økende grad behandles som forbrukere og dermed stiller krav til mer 

brukermedvirkning. Til slutt har jeg drøftet hvordan psykologi er med på å plassere årsaker til 

lidelse i individet, og at pakkeforløp kan være med på å gjøre denne prosessen mer 

transparent og lettere å kontrollere. Man følger det som kan beskrives som en diagnostisk 

kultur. 

8.2 Pakkeforløp i en diagnostisk kultur?  
Yngvar Løchen var den første til å beskrive den diagnostiske kultur (Løchen, 1976). I en 

diagnostisk kultur brukes diagnoser og diagnostiske kategorier som forklaringer på ulike 

typer av problemer og handlinger. Disse forklaringene er begrensede fordi de alltid plasserer 

årsaker til atferd i individet. Man unnlater å se atferd som uttrykk for en sosial konstellasjon, 

det er en kultur som ikke leter etter forklaring på systemnivå (Løchen, 1976, s. 211-212). 

Løsningen på problemene vil søkes i det enkelte individ. Svend Brinkmann og kollegaer 

(2014) forstår en diagnostisk kultur som en kultur hvor psykiatriske diagnoser sirkulerer bredt 

og brukes av fagpersoner så vel som lekfolk og av offentligheten. De brukes til å forstå 

problemer og menneskelige avvik i mange ulike sosiale praksiser. At vi lever i en 

diagnosekultur vises dels i det stigende antall mennesker som får psykiatriske diagnoser, og i 

de mange nye psykiatriske diagnosene, som løpende skapes og får betydning, hevder de 

(Brinkmann, Petersen, Kofod, & Birk, 2014).  
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8.2.1 Diagnose som inntektskilde 

Den diagnostiske kultur er en del av en medisinskfaglig praksis som i dag understøttes og 

forsterkes av aktivitetsbaserte finansieringssystemer hvor økonomiske tilskudd knyttes til 

diagnosegrupper, skriver Olaug Lian (2007, s. 56). Høstmælingen (2014) påpeker at behovet 

for å ivareta likebehandlingsprinsippet ofte oversettes til eksplisitte mål om å ”redusere 

variasjon”. Man bruker verktøy som er avhengig av standardiserte forhold mellom diagnose, 

behandling og kostnad. Tanken er at diagnosen gir en indikasjon på hvilket behandlingsbehov 

pasienten har, som igjen betyr at man kan knytte kostnader direkte til diagnosen. Dette skaper 

finansieringen. Om to pasienter har den samme diagnosen, men ulike behov, har man likevel 

de samme ressursene til rådighet. Dette er særlig utfordrende i psykisk helsevern hvor 

diagnoser alene ikke gir et godt bilde av pasientens behov. Variasjoner, som ofte henvises til 

som uønskede, kan være et tegn på at man gjør det som er nødvendig for å tilpasse 

behandlingen til den enkelte. Muligheten for å gjøre dette (og dermed følge 

individualiseringsprinsippet) begrenses av et finansieringssystem som låser ressursfordeling 

til standardiserte mål (Høstmælingen, 2014).  

8.2.2 Bekymring for pakkeforløp 

Pakkeforløpene som ble publisert i september, ble mindre førende på det spesifikke innholdet 

i forløpene enn det mange først fryktet. Vigdis Wie Torsteinsson uttaler til Tidsskrift for 

Norsk Psykologforening at representanter fra fagmiljøet som har deltatt i arbeidet med 

pakkeforløpene, har blitt godt lyttet til og fått gjennomslag for sine synspunkter i de ferdige 

forløpene (Solberg, 2018b). På lanseringskonferansen 12.september sier Erna Solberg at 

pakkeforløp er et verktøy for å organisere arbeidet bedre, og at pakkeforløp skal gi rammer 

for behandlingen (Solberg, 2018). Mange behandlere ser likevel ut til fortsatt å være urolige 

for hva innføring av pakkeforløp kan føre med seg. Anne Hafstad skriver i Dagens Medisin at 

det fortsatt finnes sterke motkrefter mot pakkeforløpene (Hafstad, 2018), og Bjørnar Olsen 

(2018) lurer på om motstanden fra fagmiljøene vil blusse opp igjen når pakkeforløpene skal 

implementeres. For eksempel er mange bekymret for at pakkeforløp er en del av en utvikling 

hvor diagnose og valg av behandlingsmetode knyttes for tett sammen (Strand, 2018).  
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8.2.3 Tilstandsspesifikke pakkeforløp 

Pakkeforløpene som nå er publisert, er generelle forløp som ikke baserer seg på eller er 

avhengig av diagnose. I desember vil det derimot lanseres tilstandsspesifikke pakkeforløp for 

tre diagnosegrupper: Psykoselidelser, tvangslidelser (OCD) og spiseforstyrrelser. Kanskje 

kunne man tenke seg at disse pakkeforløpene også var generelle, ga forløpstider og rammer 

for behandlingen. Samtidig ville det vel ikke være et poeng å lage egne pakkeforløp til disse 

diagnosegruppene hvis ikke pakkeforløpene skulle se annerledes ut enn de generelle 

pakkeforløpene som allerede er publisert. På en nyhetssending på NRK P3 uttalte 

seksjonsleder for barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Kristiansund, Joakim 

Varvin, at han helt sikkert regner med at det vil komme flere tilstandsspesifikke pakkeforløp 

etter hvert (NRK Radio, 2018). Det er heller ingen tvil om at innføring av pakkeforløp for 

psykiske lidelser er inspirert av en diagnostisk tankegang som stammer fra en medisinsk 

modell, hvor det ofte er en sterkere sammenheng mellom type diagnose og 

behandlingsmetode. Samtidig ser det ut til at Helsedirektoratet har tatt innover seg 

tilbakemeldinger fra fagfeltet som viser hvor komplisert det kan være å innføre pakkeforløp 

innenfor psykisk helse. Selv om de generelle pakkeforløpene er mindre førende for 

behandlingen enn de danske pakkene, viser pakkeforløpene til retningslinjer og veiledere der 

disse finnes. Metodevalget skal begrunnes i behandlingsplanen, og man skal anslå tid på 

behandlingen (Solberg, 2018a). 

8.2.4 Elektronisk håndbok 

I arbeid med pakkeforløp for barn og unge har Helsedirektoratet blitt inspirert av Sverige og 

en behandlingsveileder som er laget der. Den beskriver kunnskapsgrunnlaget for 

behandlingsformer ved ulike psykiske lidelser og tilstander. R-BUP arbeider nå med en slik 

elektronisk håndbok som skal inneholde en gjennomgang av en rekke diagnoser og gi 

tydelige behandlingsanbefalinger knyttet til den enkelte diagnose. Håndboka skal brukes som 

et viktig verktøy i pakkeforløpene for barn og unge. Det stilles spørsmål ved hvor autonome 

behandlere blir hvis den elektroniske veilederen er svært tydelig på anbefalt behandling. Per 

Olav Solberg (2018a, s. 731) spør hvor lett det vil være for en behandler å argumentere for en 

metode som ikke står i veilederen. Gitte Huus er prosjektleder for pakkeforløp i 

Helsedirektoratet. Hun understreker at det er behandler og pasient som sammen må finne ut 

hva som er den beste behandlingen i det enkelte tilfellet: ”For noen pasienter kan kanskje 

andre metoder enn hva den oppsummerte forskningen anbefaler, være mest nyttig. Dette 
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åpner pakkeforløpene for, og her har vi sterk tillit til behandlerne.” (Solberg, 2018a, s. 731). 

Spørsmålet er om prosjektlederens utsagn kan henge sammen med at tilstandsspesifikke 

forløp er på vei, og om R-BUP arbeider med en elektronisk veileder? 

8.2.5 Variasjon i behandling 

I debatten om pakkeforløp påpekte Birgit Valla (2015) at det lever to kulturer i psykologien, 

den humanvitenskapelige og den naturvitenskapelige. Dette skaper kunnskapsmessige 

motsetninger og strid i feltet. Man er uenige om hva man skal behandle (symptomlette eller 

noe mer) og hvordan man skal gjøre det på en best mulig måte.  

Kari Tenmann (2012, s. 188) viser til et intervju Nina Strand gjorde med to norske 

helsepolitikere i Tidsskrift for norsk psykologforening. Det var daværende helse- og 

omsorgsminister Ane-Grete Strøm-Erichsen og nåværende helse- og omsorgsminister Bent 

Høie som ble intervjuet. På dette tidspunktet var Høie leder for Helse- og omsorgskomiteen 

på Stortinget. Bent Høie er relevant i denne sammenheng fordi han i dag er helse- og 

omsorgsminister, og han var en av de første til å promotere pakkeforløp for psykiske lidelser. 

I intervjuet påstår Høie at faglig uenighet om hvilke behandlingsmetoder man skal bruke, er 

et problem i dagens psykiske helsevern. Høie nevner tvangslidelser som eksempel på en type 

lidelser, der bare et fåtall får tilbud om eksponeringsterapi, til tross for at det i følge 

Helsedirektoratet har god effekt (Strand, 2012). I debatten om pakkeforløp var det flere 

fagfolk som uttalte at variasjon i behandling i psykisk helsevern er et problem. Fagdirektør i 

Helse Midt-Norge, Kjell Åsmund Salvesen, uttalte til Dagens Medisin at det aller viktigste 

når man får en diagnose, er å kunne få samme tilbud om behandling (Moe, 2015). Likeverdig 

behandling er et uttalt mål med pakkeforløp. 

Tenmann synes det er interessant at Høie betrakter faglig uenighet som et problem, og 

spør om det er urimelig å tenke seg at behandlere har ulike perspektiver, og er faglig uenige 

om virkemidler. Hun spørsmålsstiller om virkeligheten kan være mer kompleks og 

sammensatt enn at én metodetilnærming alene dekker behandlingsbehovet for alle pasienter 

med samme lidelse, på tvers av situasjon, alder, tidligere behandlingshistorie, motivasjon for 

behandling, funksjonsnivå og kombinasjonstilstander (Tenmann, 2012, s. 189). Hun belyser 

et godt poeng, men poenget taler mot det som nå er lansert som ”Pasientens helsetjeneste”, 

ved at kravene til kvalitet skal være like uavhengig av region. Hva skjer når 

tilstandsspesifikke pakkeforløp lanseres? Målet er at alle skal få tilbud om samme kvalitet i 

behandling. Men med en slik standardisering vil det trolig bare være én type behandling som 
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tilbys, nemlig den som er ”bevist best”. Hvis det er tilfellet, vil bekymringen for at diagnose 

og behandlingsmetode knyttes tett sammen, være helt reell.  

 Tenmann (2012, s. 189) retter fokus mot brukermedvirkning og spør om det er slik at 

alle pasienter uten videre ville valgt den behandlingsformen som tilbys, og undrer seg over 

om kravet om brukermedvirkning kan komme i konflikt med idealet om en full ensretting av 

behandlingstilbud til alle personer diagnostisert med en spesifikk lidelse. Pakkeforløp legger 

sterke føringer for brukermedvirkning. Men vil brukermedvirkningen fremstå som reell hvis 

det ender med at man selv ikke kan være med på å påvirke hvilken behandlingsmetode man 

tilbys? ”Pasientens helsetjeneste” innebærer at pasienten skal medvirke i utforming av 

behandlingen. Da må det være noe å utforme.  

8.2.6 Oppdatert på forskningsfunn? 

Debatten om pakkeforløp belyste en diskusjon om hvilket forskningsgrunnlag pakkeforløp er 

basert på, og om det finnes et forskningsgrunnlag for pakkeforløp. Denne diskusjonen ble 

gjort da premisset for den var de danske pakkeforløpene som indikerer en tydelig 

sammenheng mellom diagnose og behandlingsmetode, inkludert gitt tidsbruk. Nå når de 

overordnede pakkeforløpene er publisert, unngår man hele diskusjonen om forskningsbasert 

behandling ved å lage rammer og si at den enkelte behandler og pasient sammen skal finne ut 

hva som er den beste behandlingen i det enkelte tilfellet. Kanskje går det an å kalle dette en 

myk start? For hvilken forskning vil de tilstandsspesifikke pakkeforløpene basere seg på? Vil 

diskusjonen om pakkeforløp ligge død fordi man ble betrygget av rammebetingelsene i de 

overordnede pakkeforløpene? 

8.3 Grunn til bekymring? 
På bakgrunn av pakkeforløpenes grunnlag og utvikling av tilstandsspesifikke pakkeforløp 

samt elektronisk veileder, antyder jeg at pakkeforløp muligens kan ses som en del av en 

diagnostisk kultur. Som en forlengelse av dette vil jeg avslutningsvis reflektere over sider ved 

prosessen rundt pakkeforløp som er lite belyst i samfunnsdebatten. I den forbindelse gjør jeg 

bruk av kritisk teori som er en radikal tankeretning i akademia. Den vektlegger kritikk og 

refleksjon over kultur og samfunnsforhold, ofte med tverrfaglige perspektiver. Tilhengere av 

teorien hevder at ulike interesser styrer mennesker til tre typer av rasjonalitet og 
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problemløsning (Dunn & Miller, 2007). Det er instrumentell rasjonalitet, hermeneutisk 

rasjonalitet og kritisk rasjonalitet.  

Instrumentell rasjonalitet representeres ved forskning og teknologi, og har en 

naturvitenskapelig tradisjon som utgangspunkt. Dunn og Miller (2007) viser til Weber som 

mener at byråkrati er et verktøy for å ha kontroll og at det kan ses som en utførelse av 

instrumentell rasjonalitet. Byråkratisk administrering er rasjonell fordi kontroll utøves på 

bakgrunn av vitenskapelig og teoretisk kunnskap. I dag er det den instrumentelle rasjonalitet 

som dominerer offentlige tjenester (Dunn & Miller, 2007). Det finnes to andre rasjonaliteter 

som legger humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning til grunn. Den hermeneutiske 

formen for resonnering er opptatt av det subjektive og meningsfulle ved menneskelige 

handlinger. Tradisjonen inkluderer et bredt spekter av kvalitative metoder, og målet er å 

forstå menneskers språk og handlinger. Den siste rasjonalitet, den kritiske, har som mål å 

endre samfunnet som helhet, ikke bare forstå eller forklare det (Skirbekk, 2014). Man ønsker 

at mennesker skal oppnå frihet fra tingliggjorte konsepter skapt av samfunnets institusjoner 

og frihet fra de pålagte begrensningene som samfunnet legger på mennesker, blant annet 

gjennom byråkrati. Den kritiske rasjonalitet har et dybdeblikk på kulturen og mener at 

mennesker undertrykkes av samfunnets institusjoner. Målet er å skape nye normer og verdier 

gjennom moralsk drøfting og etisk refleksjon (Dunn & Miller, 2007).  

Kritiske teoretikere mener byråkratiet har tvunget frem én måte å tenke på gjennom 

den instrumentelle rasjonalitet. NPM hviler på en slik rasjonalitet. Gjennom prosesstenkning 

kan det se ut til at pakkeforløpene også gjør det. Pakkeforløpene styres på mange måter av 

byråkratiet gjennom dokumentering. Det er ingen tvil om at helsevesenet trenger en viss grad 

av kontroll for å unngå feil som kan få store konsekvenser for pasienter. Poenget er hva som 

skjer når kontrollen legger det største grunnlaget for forløpene. Med pakkeforløp blir 

dokumentering gjennom koding, retningslinjer og eventuelle håndbøker kontrollerende for 

behandling. Ressurser skal først og fremst fordeles rettferdig. Tilhengere av kritisk teori vil 

hevde at denne tenkningen er konform. Det finnes ingen refleksjon over om noe annet kan 

berettige fordelingen. Og hva med spørsmålet om brukermedvirkningen blir reell med 

tilstandsspesifikke forløp? Pakkeforløpene ser ut til å gi behandling en bestemt mal og de er 

satt i et system som følger én bestemt retning. Man kan si det er en retning mot mer byråkrati 

og vektlegging av naturvitenskapen som kunnskapsgrunnlag. Pakkeforløpene er innført med 

de beste intensjoner, hvor målet er å heve kvaliteten i behandlingen. Men kan de ha fått en 

struktur som er undertrykkende for pasienter og behandlere? Pakkeforløp skal gi rettferdighet 

og frigjøre tid til behandling, men med en kritisk tenkning kan det føre til et forløp hvor alle 



 
 

49 

tenker likt og ingen stiller spørsmål ved det som skjer. Er det grunn til å bli bekymret hvis det 

instrumentelle perspektivet er det som tar størst plass i grunnlaget for pakkeforløp i psykisk 

helsevern? Trenger vi en debatt om andre verdier, som finnes i de andre rasjonalitetene? Det 

tror jeg. Det blir spennende å se om det finnes stemmer i fagfeltet som ønsker refleksjon og 

etisk drøfting. Særlig interessant vil det være å se hva som skjer når tilstandsspesifikke 

pakkeforløp publiseres i desember. 
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9 AVSLUTNING 
Pakkeforløp for psykisk helse og rus ser ut til å være en del av en interessant utvikling der 

standardisering brukes som grunnlag for å tilby pasienter en best mulig behandling. Innføring 

av pakkeforløp kan gi mulighet for bedre forutsigbarhet for pasientene, bedre samhandling i 

helsetjenesten og mer brukermedvirkning. I tillegg har de politiske prosessene fungert. 

Fagfolk og brukere har blitt hørt, og pakkeforløpene ble utviklet på bakgrunn av deres 

innspill. Generelle pakkeforløp legger ikke føringer for behandlingsmetoder. Til tross for 

denne utviklingen er noen fagfolk fortsatt bekymret for konsekvensene av innføring av 

pakkeforløp. Jeg forstår denne bekymringen som en refleksjon over pakkeforløp som del av 

en diagnostisk kultur og fokus på mer byråkratisk kontroll. Med å bruke kritisk teori påstår 

jeg at pakkeforløp hviler på en instrumentell rasjonalitet. Således følger pakkeforløp en 

utvikling mot mer byråkrati og empirisk medisin som grunnlag. I desember publiseres 

tilstandsspesifikke pakkeforløp. Oppgavens diskusjon indikerer at dette kan bli spennende. 

Jeg etterlyser derfor en faglig debatt om hvilke verdier som bør ligge til grunn for 

pakkeforløp i psykisk helsevern.  
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Vedlegg 1: Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne. 
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Pakkeforløp
IS-2641



Om pakkeforløpet
Målsetning

Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er:

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

Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for
pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet.

Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av
somatisk helse og levevaner. 

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere
brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når
det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging,
kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens kunnskap, ønsker og behov.
Brukermedvirkning innebærer at pasientens synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede
behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker-
og pårørendemedvirkning.

Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det skal
fremkomme i journal hvordan pasientens ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og
pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.

Pårørende

Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av barn som
pårørende. Det skal avklares om pasienten har mindreårige barn eller søsken, og om disse er tilstrekkelig
ivaretatt.

Pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten
gjennom forløpet. Sam dig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike
ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også Pårørendeveileder
som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.

Kunnskapsgrunnlag

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern voksne er utviklet med en kunnskapsbasert
tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i
utviklingsarbeidet.

Pakkeforløpet er utarbeidet av arbeidsgrupper med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og
relevante fagmiljø.

Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er
viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet.
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Forslaget til pakkeforløp har vært høring, og alle innspillene er gjennomgått på en grundig og systematisk måte.

På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på
arbeidsgruppenes utkast og høringsinnspill.

Noen sentrale publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:

Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne
Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse
og psykiske lidelser
Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten
Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Arbeidsgruppe – utredning

Ekstern fagansvarlig: Kathinka Meirik, psykiater/klinikkleder, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord-
Trøndelag

Arbeidsgruppeleder: Torhild T. Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester,
Helsedirektoratet

Deltakere:

Arne Andreas Døske, psykologspesialist/seksjonsleder, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna HF
Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus
Astrid Gytri, brukerrepresentant Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
Audun Pedersen, psykiatrisk sykepleier / spesialrådgiver psykiske helse, Byrådsavdelingen for sosial, bolig
og inkludering, Bergen kommune
Bente Aschim, spesialist i allmennmedisin / fastlege, Fagerborglegene/Raskere tilbake, Vinderen DPS,
Diakonhjemmet Sykehus
Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus
Inger Marie Waage, avtalespesialist i psykiatri, Fana psykoterapisenter
Jannike Fotland, spesialsykepleier, Akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus
Kristian Haugland, brukerrepresentant/styreleder Mental Helse
Lene Andreassen Bårdseng, leder ROP- og boveiledningsteam / sosionom, Hamar kommune
Marit Selnes, psykologspesialist, Tiller DPS, St. Olavs Hospital
Siri Eliassen, psykolog, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter,
Finnmarkssykehuset
Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet

Arbeidsgruppe – behandling

Ekstern fagansvarlig: Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder, Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus

Arbeidsgruppeledere:

Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester,
Helsedirektoratet
Torhild Torjussen Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet

Deltakere:

Arne Andreas Døske, psykologspesialist/avtalespesialist, Helse Vest
Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef, DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus
HF
Astrid Gytri, brukerrepresentant, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
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Bente Aschim, spesialist allmennmedisin /fastlege, Fagerborglegene Oslo/Raskere tilbake, Vinderen DPS,
Diakonhjemmet Sykehus
Brit Ingunn Hana, psykiater/barne- og ungdomspsykiater/medisinsk rådgiver ved klinikk for psykisk helse
og rus, Helse Møre og Romsdal
Elin Ulleberg, psykologspesialist/seksjonssjef, Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge
Ellen Ånestad Moen, spesialergoterapeut/teamleder Jobbmestrende oppfølging (IPS), DPS Solvang,
Sørlandet sykehus
Kjetil Emilsen, vernepleier, Oppfølging psykisk helse og rus Bærum kommune, Samhandlingsteamet i
Bærum
Kristian Kise Haugland, brukerrepresentant, Landsleder i Mental Helse
Kristin Rekdal, psykiater, Bjørgvin DPS, Helse Bergen
Lone Løvschall, psykologspesialist, avdeling psykisk helse og rus, Skedsmo kommune
Morten Juell, psykiater/avdelingsoverlege, avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll,
Sykehuset Innlandet HF
Siri Eliassen, psykologspesialist, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt
kompetansesenter, Finnmarkssykehuset HF
Stina Mari Rognhaug, psykologspesialist, Helgelandsykehuset, Helse Nord
Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet
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Innholdsfortegnelse
1 Henvisning og start – psykiske lidelser, pakkeforløp voksne

2 Kartlegging og utredning – psykiske lidelser, pakkeforløp voksne

3 Behandling og oppfølging – psykiske lidelser, pakkeforløp voksne

4 Avslutning og videre oppfølging – psykiske lidelser, pakkeforløp voksne

5 Forløpstider – psykiske lidelser, pakkeforløp voksne

6 Registrering av koder – psykiske lidelser, pakkeforløp voksne

7 Implementering og verktøy – pakkeforløp for psykisk helse og rus
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1 Henvisning og start – psykiske lidelser, pakkeforløp
voksne

1.1 Grunnlag for henvisning

1.2 Kartlegging og henvisning

Pasienten skal henvises til pakkeforløpet når ett eller flere tegn på alvorlig psykisk lidelse foreligger.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal pasienten henvises direkte til akutte tilbud ved psykisk helsevern.

Ved mistanke om psykose, skal pasienten henvises direkte til pakkeforløp for psykoselidelse. Ved
mistanke om tvangslidelse (OCD), kan pasienten henvises til pakkeforløp for tvangslidelse (OCD).
Henvisningen vil bli vurdert og eventuelt viderehenvist til nærmeste OCD-team.

Tegn på alvorlig psykisk lidelse kan være (ikke uttømmende):

funksjonsfall med vedvarende vansker med å være i arbeid, delta på skole eller i sosialt liv
vedvarende angst eller nedstemthet
betydelig nedsatt konsentrasjon og/eller stor indre uro/rastløshet, eller amnesi
selvmordstanker og/eller selvskading
vesentlig endring i døgnrytme (i sammenheng med andre symptomer)
markant endring i stemningsleie som gir mistanke om (hypo)mani eller moderat til alvorlig
depresjon
alvorlig vekttap som gir grunn til bekymring for spiseforstyrrelse
vedvarende alvorlige kroppslige symptomer hvor det ikke er påvist noen somatisk årsak
vedvarende gjenopplevelser (flashbacks eller mareritt) etter potensielt traumatiserende
erfaringer
mulige hallusinasjoner og/eller vrangforestillinger
problematisk bruk av rusmidler
vedvarende tvangstanker og/eller tvangshandlinger (OCD)

Se Prioriteringsveileder – psykisk helsevern for voksne.

Ved behov for å drøfte grunnlag for eventuell henvisning, kan henvisende instans anmode om
veiledning fra spesialisthelsetjenesten. For mer informasjon og eksempler på hvordan veiledning i
praksis kan gjøres, se rundskriv (PDF, regjeringen.no).

Ved kartleggingen må henvisende instans, så langt som mulig, sørge for at pasient og eventuelt
pårørende, er delaktig for å sikre god informasjonsutveksling og dialog.

Henvisende instans bør, så langt som mulig, gjennomføre en kartlegging som inkluderer punktene
nedenfor før henvisning sendes. Tolk må benyttes der det er nødvendig. Ved samtidige tjenester bør
henvisning koordineres. Dersom henvisende instans ikke er fastlege, bør det konfereres med fastlege
før henvisning sendes. Pasienten bør få kopi av henvisningen.

Aktuell problemstilling

Pasientens opplevelse av egen situasjon og ønske om hjelp
Mulige utløsende årsaker til problemene, som f.eks. belastende livshendelser
Tidligere behandlingserfaring og effekt av dette
Symptomutvikling og funksjonsnivå
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1.3 Dialog med pasient og pårørende

1.4 Start pakkeforløp

Iverksatt behandling og effekt av denne
Pasientens ressurser
Rusmiddelbruk
Psykiatrisk status inkludert risikofaktorer for selvskading/selvmord
Somatisk status
Tilleggsundersøkelser med eventuelle funn

Familie/sosialt

Familiesituasjon
Barn som pårørende eller mindreårige søsken
Arbeid/skole
Tolkebehov og hvilke språk dette gjelder

Tidligere sykdommer

Tidligere psykiske problemer eller lidelser
Tidligere og nåværende somatiske sykdommer av betydning

Forventet utredning/behandling

Begrunnelse for henvisningen og forventet nytte av utredning/behandling

Relatert helsepersonell

Nåværende tilbud fra andre tjenestesteder

Legemidler

Legemidler i bruk (LIB), og relevante tidligere legemiddelbruk

Kritisk informasjon som allergi og ev. smitterisiko

For å sikre god informasjon og dialog må henvisende instans sikre at henvisningen tar utgangspunkt i
pasientens beskrivelse av situasjonen.

Henvisende instans skal informere og drøfte følgende med pasienten og eventuelt pårørende:

bakgrunnen for henvisningen og hva henvisningen innebærer
innholdet i henvisningen (pasienten bør på kopi av henvisningen)
hva som vil skje når henvisningen er sendt

Pasienten skal informeres om rett til å velge behandlingssted (helsenorge.no).

Informasjon til pasient og eventuelt pårørende om pakkeforløp for psykisk helse og rus er tilgjengelig
på helsenorge.no.

Alle pasienter som henvises til psykisk helsevern tilbys pakkeforløp.

Pakkeforløp starter i kommune / hos fastlege når henvisning sendes, men registreres og måles først når
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1.5 Forløpskoordinering i spesialisthelsetjenesten og kommunen

spesialisthelsetjenesten mottar henvisningen.

Når en pasient er henvist til spesialisthelsetjenesten, skal det vurderes om pasienten har rett til
helsehjelp. Denne vurderingen gjøres på bakgrunn av informasjon i henvisningen, og i tråd med
prioriteringsforskriften og prioriteringsveilederne. Se Aktuell informasjon om lov og forskrift for
prioriteringsveilederne.

Dersom det er usikkert om pasienten har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, bør det innhentes
nødvendig informasjon fra henviser og/eller pasient for å sikre et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.

Dersom pasienten ikke får innvilget rett til helsehjelp avsluttes pakkeforløpet. Ved mulig avslag kan det
vurderes å innkalle pasienten til en vurderingssamtale innen 10 dager (vurderingsfristen). Ved avslag
bør det gis en faglig begrunnelse for avslaget og det bør gis anbefalinger/råd for annen aktuell
behandling eller oppfølging.

Dersom pasienten er henvist til psykisk helsevern som øyeblikkelig hjelp, skal pasienten tilbys
pakkeforløp dersom det vurderes behov for videre utredning eller behandling. Pasienter som får
helsehjelp under tvunget psykisk helsevern, skal også tilbys pakkeforløp.

Pasienter i psykisk helsevern vil som hovedregel være i ett pakkeforløp. Ved behov må
behandlingsansvarlig sørge for å konferere med annen nødvendig kompetanse. Pasienten kan
eventuelt henvises til avgrenset behandling hos en annen behandler i psykisk helsevern. Etter
utredning kan det være aktuelt med henvisning til annet pakkeforløp for behandling og oppfølging.

Pasienter i psykisk helsevern skal som hovedregel møte en spesialist i psykiatri/psykologi i løpet av
pakkeforløpet. Unntak må være begrunnet ut fra tilstand og alvorlighetsgrad. Møte med spesialist bør
skje tidlig i forløpet slik at mest mulig spesialisert kompetanse er involvert når plan for utredning eller
behandling blir utarbeidet.

Spesialist i psykiatri/psykologi skal også delta i de diagnostiske og behandlingsmessige vurderinger som
gjøres i forløpet.

Forløpskoordinering i spesialisthelsetjenesten

Innføring av pakkeforløp innebærer at alle virksomheter innen spesialisthelsetjenesten som utreder og
behandler pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal utpeke
forløpskoordinatorer. Det gjelder alle helseforetak og alle private virksomheter som har avtale med et
regionalt helseforetak eller godkjenning fra HELFO. Det er et lederansvar å planlegge virksomheten slik
at det finnes et tilstrekkelig antall forløpskoordinatorer på systemnivå.

Forløpskoordinatorene skal ha delegert ansvar for og myndighet til å sikre sammenhengende
pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid.

Virksomheten bestemmer selv hvor forløpskoordinatorene skal være forankret og hvem som skal ha
denne rollen. På nettsidene til virksomhetene skal det stå telefonnummer til forløpskoordinatorene for
de ulike pakkeforløpene.

Ansvar og oppgaver for forløpskoordinator spesialisthelsetjenesten:

være tilgjengelig for pasient og pårørende, samt involverte instanser til pasienten har fått
tildelt egen behandler i spesialisthelsetjenesten, eventuelt kontaktlege/-psykolog
koordinere hele forløpet, inkludert avbrudd
ha et overordnet ansvar for at forløpstider følges og at målepunkter blir kodet
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1.6 Registrering av koder

informere, veilede og gi råd om pakkeforløp
ved behov, koordinere avtaler og samarbeidsmøter
samarbeid med forløpskoordinator i kommunen

Se også Veileder om kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

Forløpskoordinering i kommunen

Koordinerende enhet er en lovpålagt enhet som har et overordnet ansvar for individuell plan og
koordinator jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 (lovdata.no). Ansvaret for koordinering av
pakkeforløpet bør legges til denne enheten.

Det er et lederansvar å sørge for at det koordinerende arbeidet i pakkeforløpene ivaretas. Ved behov
for IP og koordinator skal helseforetaket så snart som mulig varsle kommunens koordinerende enhet
om dette slik at de kan starte prosessen med oppnevning av koordinator i dialog med pasienten. Selv
om pasienten ikke ønsker å få utarbeidet en IP, skal kommunen likevel tilby koordinator, jf. Forskrift om
habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator § 21 (lovdata.no).

På nettsidene til kommunen/bydelen bør det klart fremgå en kort informasjon om de ulike
pakkeforløpene, samt kontaktinformasjon til koordinerende enhet.

Oppgaver for forløpskoordinator i kommunen:

informere, veilede og gi råd til pasient og pårørende om pakkeforløp psykisk helse og rus
samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten
sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasient/bruker mål, ressurser og behov
sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere
sikre samordning av tjenestetilbudet
initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til koordinering og ev. individuell plan
følge opp, evaluere og oppdatere individuell plan
forberede og koordinere aktuelle tiltak/tilbud i kommunen i god tid før utskrivning, mellom
planlagte opphold og under poliklinisk behandling

For utfyllende informasjon, se:

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov
Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Type forløp

Kode for type forløp skal registreres samtidig som koden Pakkeforløp start.

Kode Kodetekst Type
kode

Kodeverk
(OID)

D11 Utredning og behandling i psykisk helsevern,
voksne Forløp 9321

Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres ikke «Type forløp» som egen kode.
Hvilket forløp pasienten er i angis isteden i de øvrige kodene i forløpet.

Pakkeforløp start

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne (gjelder fra 1. januar 2019) IS-2641 9

https://helsedirektoratet.no/kontaktlege-i-spesialisthelsetjenesten
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_7#�7-3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256/KAPITTEL_5#�21
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator


2 Kartlegging og utredning – psykiske lidelser,
pakkeforløp voksne

2.1 Første samtale

Kode for Pakkeforløp start skal registreres:

når henvisning til psykisk helsevern er mottatt. Dato for pakkeforløp start er mottaksdato for
henvisningen. Dette gjelder også pasienter som får helsehjelp under tvunget psykisk helsevern.
Unntak er henvisning kun for enkeltstående kontrolltimer eller lignende og for øyeblikkelig
hjelp.
etter en øyeblikkelig-hjelp-innleggelse eller øyeblikkelig-hjelp-vurdering, skal pasienten tilbys
pakkeforløp dersom det vurderes behov for videre utredning og behandling i psykisk helsevern.
Dato for pakkeforløp start er dato for beslutning om videre utredning og behandling i psykisk
helsevern.
når det i sykehuset eller private institusjoner påvises psykisk lidelse under utredning eller
behandling av annen sykdom. Dato for pakkeforløp start er dato for viderehenvisning. Dette
gjelder også ved viderehenvising fra et annet pakkeforløp.
når en pasient i pakkeforløp blir overført fra et helseforetak eller privat institusjon (hf1) til nytt
helseforetak eller institusjon (hf2). Dato for start pakkeforløp skal da registreres ved hf2 på
mottaksdato for viderehenvisningen. Start pakkeforløp skal registreres på tilsvarende måte ved
alle eventuelle påfølgende helseforetak eller private institusjoner.

Kode Kodetekst Type kode Kodeverk (OID)

A Pakkeforløp start Hendelse 9322

I systemer som ikke har forløpsmodul registreres dette som en prosedyrekode med kode D11A -
Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne – Pakkeforløp start

Hvis pasienten ved vurdering ikke får innvilget rett til helsehjelp, skal pakkeforløpet avsluttes.

Første fremmøte i pakkeforløpet

Ved første fremmøte kodes første fremmøte i pakkeforløpet på dato for første konsultasjon eller for
første innleggelsesdag, hvis pakkeforløpet starter med en innleggelse.

Kode Kodetekst Type kode Kodeverk (OID)

M Første fremmøte i pakkeforløpet Hendelse 9322

I systemer som ikke har forløpsmodul registreres dette som en prosedyrekode med kode D11M -
Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne – Første fremmøte i pakkeforløpet 

Hensikten med første samtale er å avklare hva som er pasientens behov, mål og ønsker for behandling
og oppfølging.

Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet,
erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjon til pasient og/eller foreldre om pakkeforløp for
psykisk helse og rus er tilgjengelig på helsenorge.no. Hvis kommunikasjonsbarrierer/-utfordringer ikke
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2.2 Basis utredning

er avklart i henvisningen, må disse og behov for tolk kartlegges. Se også Kulturformidlingsintervjuet
(PDF, nakmi.no).

Følgende bør kartlegges i første samtale:

pasientens mål, ønsker, behov og forventninger til behandling og oppfølging
bakgrunn for og gjennomgang av henvisningen
pasient og eventuelt pårørendes opplevelse av utfordringer/vansker og årsaker til dette
informasjon og dialog om utredning og behandlingstilbud og rammene for samarbeidet
psykiatrisk status
behov for umiddelbare tiltak, eventuelt behov for kriseplan. Se også Min plan
(helsebiblioteket.no) og Forslag til mal for kriseplan (helsebiblioteket.no)

Hvis pasienten har mindreårige barn eller mindreårige søsken, må behandler sikre at barnas behov for
informasjon og oppfølging blir kartlagt og ivaretatt.

Der det er behov for vurdering av selvmordsrisiko, må behandler sikre at dette gjøres av kvalifisert
helsepersonell (se retningslinjen Forebygging av selvmord i psykisk helsevern)

Ved risiko for selvmord, ved pågående voldsutsatthet eller voldsutøvelse må det vurderes å iverksette
tiltak med en gang.

Pakkeforløpet kan avsluttes etter første samtale dersom det ikke er grunnlag for videre utredning eller
behandling i psykisk helsevern.

Kartlegging

Utredningen skal lede til en helhetlig vurdering og beslutning om videre tiltak.

Alle mål og tiltak skal drøftes og avgjøres i samarbeid med pasienten. Behandler skal i samarbeid med
pasient lage en plan for basis utredning. Dersom pasienten har behov for utredning eller behandling for
flere tilstander, må behandlingsansvarlig vurdere om det er behov for annen kompetanse for å ivareta
dette.

Pasienten bør få kopi av utredningsplanen.

Spesialist i psykologi og/eller psykiatri skal involveres.

Behandler må orientere pasient, og eventuelt pårørende, om rettigheter og gi informasjon til
pasienten som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen som ytes.

Det bør benyttes standardisert verktøy for måling av symptom og/eller funksjon tidlig i utredningen og
ved avslutning av pakkeforløpet.

Under følger ulike tema som kan være sentrale i en kartlegging og utredning. Behandler må vurdere
hva som er aktuelt for den enkelte pasient.

Livssituasjon, inkludert

pasientens mål, ressurser, interesser og mestringsevne, inkludert nære støttepersoner
familiesituasjon, sosialt nettverk, og eventuelle behov for samarbeid med pårørende/nettverk
bosituasjon, økonomi
arbeid/skole. Ved sykemelding bør det kartlegges pasientens forventninger til å vende tilbake til
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arbeid/studie, og eventuelle barrierer for en slik tilbakevending
kulturbakgrunn og religion, eventuell migrasjonserfaring og oppholdsstatus
(kartleggingsverktøy: kulturformidlingsintervjuet (rop.no))
pårørendes behov for råd og veiledning, avklaring av forventninger rundt kommunikasjon og
samarbeid
eventuelle tiltak ved manglende oppmøte

Psykisk og somatisk sykehistorie

Risikofaktorer for selvmord

inkludert kartlegging av eventuell selvskading. Der det er behov for vurdering av
selvmordsrisiko, må behandler sikre at dette gjøres av kvalifisert helsepersonell (se
retningslinjen Forebygging av selvmord i psykisk helsevern)

Psykiske og somatiske sykdommer i familien

Rusmiddelbruk

aktuell og tidligere bruk og omfang av både illegale og legale rusmidler, inkl. alkohol
legemiddelavhengighet

Kartleggingsverktøy:

Kartlegging av ruslidelse blant personer med kjent psykisk lidelse (helsebiblioteket.no)
Kartleggingsverktøy (snakkomrus.no)

Ved problematisk eller skadelig rusmiddelbruk, vurder henvisning til Pakkeforløp for tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB).

Levevaner

kosthold
fysisk aktivitet
røyking
søvn

For nærmere kartlegging, se somatisk helse og levevaner.

Vold, overgrep og andre traumatiske erfaringer

tidligere og nåværende belastende livshendelser som vold, overgrep eller andre
traumeerfaringer og om hendelsene kan ha sammenheng med pasientens helsetilstand (se
Kartleggingsverktøy (nkvts.no))
risikofaktorer for utøvelse av vold. Der det er behov for vurdering av voldsrisiko, må behandler
sikre at dette gjøres av kvalifisert helsepersonell

Somatisk status, inkludert

tenner og munnhule
ernæringsstatus, inkludert eventuelle vektendringer
eventuelle risikofaktorer som høyt blodsukker, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, økt livvidde. Ved
risikofaktorer, se tiltakspakke Kardiometabolske risikofaktorer
somatisk undersøkelse og blodprøver

Somatisk status bør som hovedregel avklares hos fastlege, se kapittel Somatisk helse under Planlegging
av behandling.
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2.3 Vurdering og beslutning om videre oppfølging etter basis utredning

Legemiddelbruk

oppdatert legemiddelliste, inkl. ev. legemiddelallergi, må foreligge
pasientens erfaring med nåværende og eventuell tidligere legemiddelbruk
vurdering av eventuell nåværende legemiddelbehandling mot indikasjon, effekt, bivirkninger
ved bruk av antipsykotika, se «Hjertefrisk» (oslo-universitetssykehus.no)

Vurdering av legemiddelbruk må gjøres av fastlege eller lege innen psykisk helsevern.

Vurdering av førerkort

Se Førerkortveilederen

Differensialdiagnostisk vurdering

En differensialdiagnostisk vurdering innebærer kartlegging og utredning av hvordan symptomene kan
forstås for å utelukke andre sykdommer/lidelser som årsak, og for å inkludere samtidige
sykdommer/lidelser i videre utredning og behandling..

Symptomer på psykisk lidelse kan også representere somatisk sykdom eller andre tilstander.
Rusmiddelrelaterte tilstander samt bivirkninger av legemidler, er spesielt viktige å vurdere.

Det må vurderes om fastlege eller annen helsetjeneste bør kontaktes for supplerende
helseopplysninger/somatisk status når det foreligger henvisning fra psykolog eller fra lege som ikke er
pasientens fastlege.

Lege i spesialisthelsetjenesten må ta stilling til om det skal gjøres supplerende undersøkelser ut ifra
henvisningen, pasientens symptomer og hvilke undersøkelser som er gjort hos fastlege. Hvilke
blodprøver som er aktuelle vil avhenge av symptombilde, alder, kjønn, tidligere sykdommer, genetikk,
og etnisitet. Andre undersøkelser som MR caput, EEG, og EKG kan være aktuelle, samt
nevropsykologiske tester.

Diagnostisk vurdering

For diagnostikk bør det brukes et strukturert utredningsverktøy/-intervju som dekker kategoriene
innen ICD-10 F-kapittelet.

Det bør også gjøres en vurdering av hva som tenkes om årsaker og opprettholdende faktorer til
pasientens vansker og hva har dette å si for behandlingsanbefaling. Det anbefales også å bruke
relevante og validerte selvutfyllingsskjemaer.

Spesialist i psykiatri/psykologi skal delta i den diagnostiske vurderingen. 

Pasienten skal medvirke når det skal tas beslutning om behov for videre tiltak.

Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for beslutningen. Det skal fremkomme i journalen
hvordan pasientens ønsker er ivaretatt.

Spesialist i psykologi/psykiatri skal delta i vurderingen. Vurderingen skal dokumenteres i journalen på
en måte som danner et godt grunnlag for den videre oppfølgingen. Informasjon om beslutningen bør
gis skriftlig til pasienten og eventuelt pårørende.

Det skal tas beslutning om det:
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2.4 Utvidet utredning

er behov for behandling innen psykisk helsevern
er behov for behandling og oppfølging fra annen instans enn psykisk helsevern
ikke foreligger behov for videre oppfølging
er behov for utvidet utredning innenfor psykisk helsevern

Videre skal det tas stilling til om det er behov for:

tiltak for mindreårige barn som pårørende og mindreårige søsken
videre tiltak til familie og andre/pårørende
koordinerte tjenester, inkl. rett til individuell plan
kriseplan
tiltak knyttet til somatisk helse og levevaner
tiltak knyttet til sosial aktivitet og inkludering, lærings- og mestringstilbud
samarbeid med skole/arbeidsliv
samarbeid med andre aktører, som for eksempel NAV/familievern/barnevern
iverksettelse av forebyggende tiltak på grunn av voldsutsatthet eller økt voldsrisiko

Ved behov for behandling innen psykisk helsevern, skal behandling starte uten opphold.

Ved behov for behandling eller oppfølging fra annen instans enn psykisk helsevern, kan pakkeforløpet
avsluttes når det er avklart hvem som har ansvaret for behandling og oppfølging. Fastlege og
henvisende instans informeres om beslutningen og hvem som har ansvaret for den videre
oppfølgingen.

Hvis det ikke er behov for videre oppfølging, kan pakkeforløpet avsluttes og fastlege og henvisende
instans informeres om beslutningen.

Ved behov for utvidet utredning, fortsetter utredningen uten opphold.

Forløpstider

Forløpstider basis
utredning

Poliklinikk Fra første fremmøte til klinisk beslutning
etter basis utredning

Inntil 42
kalenderdager (6
uker)

Døgnenhet Fra første fremmøte til klinisk beslutning
etter basis utredning

Inntil 42
kalenderdager (6
uker)

Ved behov for utvidet utredning skal det i samarbeid med pasienten og eventuelt pårørende lages en
utredningsplan som skal gjennomføres i løpet av seks uker.

Hvis det i forløpet av basisutredningen viser seg at man ikke har kommet til en diagnostisk avklaring
som kan gi grunnlag for tiltak, skal det anbefales og gis tilbud om utvidet utredning. Utredningen skal
ha et bruker- og mestringsfokus og skal lede til en helhetlig vurdering og beslutning om videre tiltak.

Pasient bør få kopi av utredningsplanen

Spesialist i psykologi og/eller psykiatri skal involveres.
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2.5 Vurdering og beslutning om videre oppfølging etter utvidet utredning

En utvidet utredning bør inkludere bruk av strukturerte utredning- og kartleggingsverktøy.

Under følger noen aktuelle tema for en utvidet utredning. Behandler må i samarbeid med pasient
vurdere hva som er aktuelt.

Punkter som kan være sentrale i en utvidet utredning:

innhenting av ytterligere opplysninger fra pårørende og/eller andre samarbeidende instanser
videre utredning av samtidige sykdommer
videre utredning av tilstand som følge av belastende livshendelser, for eksempel traumelidelser
(se Kartleggingsverktøy (NKVTS.no))
utredning av kognitive ferdigheter
utredning av utviklingsforstyrrelse
grundigere utredning av eventuelle somatiske differensialdiagnoser i samarbeid med andre, for
eksempel fastlege

I samarbeid med pasient og eventuelt pårørende skal det vurderes om det er behov for et
samarbeidsmøte med pasient, eventuelt pårørende, henviser, fastlege og eventuelle andre instanser. 

Sammen med pasienten, og eventuelt henviser/andre aktuelle instanser, skal det tas en beslutning om
hvilke tiltak det er behov for videre. 
Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for beslutningen. Det skal fremkomme i journalen
hvordan pasientens ønsker er ivaretatt.
Beslutningen bør skje i et tverrfaglig team og etter konsultasjon med eventuelle andre tjenester.
Spesialist i psykologi/psykiatri skal delta i den diagnostiske og behandlingsmessige vurderingen.

Vurderingen og beslutningen skal dokumenteres i journalen på en måte som danner et godt grunnlag
for den videre oppfølgingen. Informasjon om beslutningen bør gis skriftlig til pasienten og eventuelt
pårørende.

Det skal tas beslutning om det:

er behov for behandling innen psykisk helsevern/TSB
er behov for behandling og oppfølging fra annen instans enn psykisk helsevern/TSB
ikke foreligger behov for videre oppfølging

Videre skal det tas stilling til om det er behov for:

tiltak for mindreårige barn som pårørende og mindreårige søsken
videre tiltak til familie og andre/pårørende
koordinerte tjenester, inkl. rett til individuell plan
kriseplan
tiltak knyttet til somatisk helse og levevaner
tiltak knyttet til sosial aktivitet og inkludering, lærings- og mestringstilbud
samarbeid med skole/arbeidsliv
samarbeid med andre aktører, som NAV/familievern/barnevern
iverksettelse av forebyggende tiltak på grunn av voldsutsatthet eller økt voldsrisiko

Ved behov for behandling innen psykisk helsevern, skal behandling starte uten opphold.

Ved behov for behandling eller oppfølging fra annen instans enn psykisk helsevern, kan pakkeforløpet
avsluttes når det er avklart hvem som har ansvaret for behandling og oppfølging. I samarbeid med
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2.6 Registrering av koder

pasient og eventuelt pårørende skal det vurderes om det er behov for et samarbeidsmøte med
pasient, eventuelt pårørende, henviser, fastlege og andre instanser.

Hvis det ikke er behov for videre oppfølging i psykisk helsevern, kan pakkeforløpet avsluttes. Fastlege
og henvisende instans skal informeres om beslutningen og hvem som har ansvaret for den videre
oppfølgingen.

Forløpstider 

Forløpstider
utvidet
utredning

Poliklinikk Fra klinisk beslutning etter basis utredning til
klinisk beslutning etter utvidet utredning

Inntil 42
kalenderdager (6
uker)

Døgnenhet Fra klinisk beslutning etter basis utredning til
klinisk beslutning etter utvidet utredning

Inntil 42
kalenderdager (6
uker)

Bruk av standardiserte verktøy for måling av symptom og/eller funksjon

Koden registreres på dato for når standardiserte verktøy for måling av symptom og/eller funksjon
benyttes. Slike verktøy bør benyttes tidlig i utredningen og ved avslutning av pakkeforløpet.

Kode Kodetekst Type
kode

Kodeverk
(OID)

U Utført aktivitet Hendelse 9322

V Brukt standardisert verktøy for måling av symptom
og/eller funksjon Utfall 9325

I systemer som ikke har forløpsmodul registreres dette som en prosedyrekode med kode D11UV -
Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne – Utført aktivitet - Brukt standardisert verktøy for
måling av symptom og/eller funksjon

Klinisk beslutning

Kode for klinisk beslutning registreres i disse tilfellene:

Behov for utvidet utredning: klinisk beslutning om behov for utvidet utredning skal registreres.
Utredningen er ferdig etter basis utredning. Da skal kode for hvor pasienten trenger helsehjelp
kodes.
Utvidet utredning er ferdig. Da skal kode for hvor pasienten trenger helsehjelp kodes.

Det skal registreres minst en kode for klinisk beslutning om pasientens videre behov når utredningen er
ferdig. I de tilfeller der pasienten trenger hjelp fra flere aktører samtidig, skal det registreres flere
koder.
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3 Behandling og oppfølging – psykiske lidelser,
pakkeforløp voksne

3.1 Planlegging av behandling

Kode Kodetekst Type
kode

Kodeverk
(OID)

C Klinisk beslutning Hendelse 9322

U Behov for utvidet utredning Utfall 9323

P Behov for behandling innen psykisk helsevern Utfall 9323

T Behov for behandling innen TSB Utfall 9323

S
Behov for behandling fra annen
spesialisthelsetjeneste (ikke psykisk helsevern eller
TSB)

Utfall 9323

K Behov for behandling og/eller oppfølging fra fastlege,
kommunal helse- og omsorgstjeneste Utfall 9323

A Behov for oppfølging fra andre instanser som NAV,
PPT, arbeidsgiver, skole, barnevern m.m. Utfall 9323

I Ikke behov for videre behandling og/eller oppfølging Utfall 9323

Hvis pakkeforløpet ikke skal fortsette, på bakgrunn av at pasienten ikke har behov for videre
behandling i psykisk helsevern, skal kode for avslutning av gjennomført pakkeforløp registreres.

Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres dette som prosedyrekoder med
kodene:

D11CU - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Klinisk beslutning - Behov for
utvidet utredning
D11CP - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Klinisk beslutning - Behov for
behandling innen psykisk helsevern
D11CT - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Klinisk beslutning - Behov for
behandling innen TSB
D11CS - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Klinisk beslutning - Behov for
behandling fra annen spesialisthelsetjeneste (ikke psykisk helsevern eller TSB)
D11CK - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Klinisk beslutning - Behov for
behandling og/eller oppfølging fra fastlege, kommunal helse- og omsorgstjeneste
D11CA - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Klinisk beslutning - Behov for
oppfølging fra andre instanser som NAV, PPT, arbeidsgiver, skole, barnevern m.m.
D11CI - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Klinisk beslutning - Ikke behov for
videre behandling og/eller oppfølging

I startfasen av behandlingen bør hovedfokus være å etablere en behandlingsrelasjon og engasjere
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pasienten i sin egen behandling.

Behandlingen skal være kunnskapsbasert, og tilpasset pasientens ønsker og behov.

Pasienten bør være informert om de ulike behandlingsformene enheten tilbyr, og det skal registreres
om de har fått informasjon om dette.

Behandler skal sammen med pasienten vurderer om:

pasienten har rett til individuell plan (IP)
pasienten har behov for kriseplan
tilstanden tilsier at det bør etableres en ansvarsgruppe

(Se også «Håndtering ved avbrudd i behandlingen» lengre nede).

Kommunen skal sørge for at det utarbeides en individuell plan (IP) dersom det vurderes behov for det.

Kommunen skal sørge for at det utarbeides en individuell plan (IP) dersom pasienten har rett til og
ønsker IP.

Pasienten bør sammen med behandler drøfte behandlingens varighet.

Det bør benyttes et system hvor pasienten på en systematisk måte kan gi tilbakemelding til
behandleren om hvordan han/hun opplever behandlingseffekt og relasjon til behandler. Erfaringer
tilsier at bruken av feedbacksystemer gir pasientene økt medvirkning i behandlingen. For mer
informasjon om brukerevaluering og bruk av feedbackverktøy, se napha.no.

Bruk av feedbackverktøy registreres som kode under avslutning av pakkeforløp.

Behandlingsplan

Alle pasienter skal ha en behandlingsplan som gir en samlet oversikt over planlagte tiltak med
tidspunkt for evaluering gjennom pakkeforløpet.

Behandler skal utarbeide i samarbeid med pasient og eventuelt pårørende en behandlingsplan med
utgangspunkt i hva som er viktig for pasienten. Behandlingsmål bør settes av pasienten i samråd med
behandler tidlig i forløpet og evalueres jevnlig. Behandler må sikre at pasient opplever eierskap til
planen. Behandlingsplanen må justeres i tråd med eventuelle endringer i utfordringer, funksjon og mål.
Pasienten skal til enhver tid ha en oppdatert behandlingsplan.

IP er godt verktøy for at pasient kan bli i stand til å nå sine mål. For pasienter som har rett på IP, blir
behandlingsplanen en del av denne.

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 (Se: Evalueringspunkter)

Der det fremkommer økt risiko for vold eller selvmord må det gjøres en løpende risikovurdering og
iverksettelse av forebyggende tiltak.
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Samtidige sykdommer

Psykiater eller psykolog i samarbeid med psykiater, må vurdere om pasienten fyller kriteriene for flere
samtidige lidelser/tilstander, enten psykiske, somatiske eller rusrelaterte lidelser. Samtidige
sykdommer vil kunne ha innvirkning på pasientenes behandling og prognose og skal tas hensyn til i
planlegging av behandling.

Somatisk helse

Pasientens somatiske helse følges opp som en integrert del av behandlingen.

Oppfølgingen bør skje i et samarbeid mellom fastlege, kommunehelsetjeneste og
spesialisthelsetjeneste. Se mer utdypende beskrivelse av samhandling hos Legeforeningen (PDF).

Ved poliklinisk behandling er behandlingsansvarlig i spesialisthelsetjenesten ansvarlig for at det er
tydelig avklart hvem som følger opp pasienten somatisk, enten det er fastlegen eller en lege i
spesialisthelsetjenesten.

Dersom pasienten er innlagt i spesialisthelsetjenesten, er det institusjonen som har ansvar for
oppfølging av pasientens helse. Se Forskrift om fastlegeordning i kommunene (lovdata.no). Dersom
legen ved institusjonen ikke har kompetanse på sykdomsområdet, vil legen ha et ansvar for å konferere
med relevant spesialistkollega og eventuelt med pasientens fastlege. Se Ivaretakelse av somatisk helse
og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.

Ved innleggelse må det gjøres en konkret vurdering om tiltak bør gjennomføres mens pasienten er
innlagt for sikre at nødvendig somatisk oppfølging blir ivaretatt. Spesialisthelsetjenesten bør sørge for
en forpliktende og forsvarlig plan for gjennomføring av tiltak på tvers av fagområder og
behandlingsnivå.

Legemiddelbehandling

Før oppstart med legemidler bør mulige alternativ til legemiddelbruk drøftes med pasienten.

Dersom pasienten bruker legemidler, skal lege gjennomgå legemidlene sammen med pasienten, for å
sikre hensiktsmessig bruk av legemidler og for å kartlegge og ev. forebygge uheldige bivirkninger.

Fordeler, ulemper og eventuelle bivirkninger ved bruk av nye legemidler drøftes med pasienten før
oppstart. Pasientens tidligere erfaringer med bruk av legemidler må kartlegges og tas hensyn til ved
valg av legemidler.

Før oppstart med legemidler, bør det lages en plan for behandlingslengde og vurdering av effekt med
legemiddelet. Ved hvert evalueringspunkt skal lege/psykiater vurdere om det er behov for en
gjennomgang av legemidler.

Dersom pasient står på legemidler ved utskriving, må det i epikrisen beskrives vurdert
behandlingsvarighet og hvem som har ansvar for oppfølging av legemiddelbruken.

Mulige bivirkninger av legemiddelbehandlingen må primært følges opp av den som er ansvarlig for
behandlingen, med mindre annet er avtalt.

Se sjekkliste for legemiddelgjennomgang (legemiddelverket.no).

Håndtering ved avbrudd i behandlingen

Det er viktig å forebygge avbrudd ved å kartlegge aktuelle risikosituasjoner underveis i forløpet.

Avbrudd i behandlingen kan forekomme av ulike årsaker og skje på alle tidspunkt i behandlingen. Det
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3.2 Samhandling i forløpet

er viktig at pasient får god informasjon om hva behandlingsforløpet vil innebære, blant annet for å
redusere sannsynligheten for avbrudd. Aktuelle risikosituasjoner bør inngå i pasientens
kriseplan/behandlingsplan.

For å unngå/redusere faren for avbrudd, må behandlende instans tilby fleksible behandlingsrammer og
tilrettelegge for at pasienter kan komme raskt tilbake til behandling dersom de ønsker det og det er
gjort en faglig vurdering av at pasienten fortsatt har nytte av behandlingen.

Dersom behandlingen avbrytes fra pasientens side, må henviser og fastlege bli varslet.

Nødvendig samhandling mellom ulike aktører underveis i pakkeforløpet skal sikres og tilpasses
pasientens ønsker og behov.

Pasienten må samtykke til at aktuelle samarbeidspartnere involveres.

I alle pasientforløp bør det sikres:

samarbeid med pårørende og/eller andre instanser ut fra pasientens ønsker og behov
tilbakemelding til henviser og fastlege når behandlingsplan er utarbeidet og hvis det oppstår
større endringer i pasientens tilstand eller behandling tilsier det

Dersom fastlege ikke er henviser, bør det sendes tilbakemelding til både fastlege og henviser underveis
i forløpet. Tilbakemelding til fastlege og henviser skal sendes hvis et evalueringspunkt fører til større
endringer i behandlingsplanen. Tilbakemeldingen bør inneholde en oppsummering av
evalueringspunktene.

Hvis pasienten allerede mottar tjenester fra kommunen eller andre instanser, bør det etableres
samarbeid mellom de ulike instansene så snart pasienten er tatt imot ved poliklinikk eller
døgnavdeling.

Hvis pasienten har behov for og ønsker oppfølging i kommunen underveis i forløpet bør kommunen
varsles så snart som mulig, slik at spesialisthelsetjenesten og kommunen kan innlede et tidlig
samarbeid om tiltak.

Ved innleggelse i døgnenhet må kommunen varsles innen 24 timer eller så snart det lar seg gjøre. Se
Forskrift om utskrivningsklare pasienter (lovdata.no).

Ved innleggelse bør også:

samarbeid mellom involverte parter avtales innen én uke etter innleggelse
behandling og oppfølging i tiden før innleggelse evalueres

For pasienter som ønsker bistand til å komme i / bli i skole/jobb, må det være et integrert samarbeid
mellom kommune/fylkeskommune/NAV og helse.

Se også Norsk forening for allmennmedisin sine anbefalinger om samhandling mellom fastleger og
sykehus.

Ved behov for langvarige tjenester

Noen pasienter med alvorlige psykiske lidelser kan ha behov for langvarige tjenester.

De kommunale tiltakene bør gjelde mange livsområder som bolig, familie, sosiale nettverk,
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3.3 Evalueringspunkter

arbeidsplass, skole/utdanning, kultur- og fritidstilbud. Det er vesentlig at tiltakene tilpasses den enkelte
pasient og at de understøtter hverandre.

Målet med tiltakene er å bedre evnen til å fungere og gjenvinne tapte ferdigheter, men også, om
nødvendig, tilpasse seg en ny situasjon og legge forholdene best mulig til rette for et godt liv. Tilbudet
om kontakt med behandler i spesialisthelsetjenesten bør vare så lenge pasienten har symptomer som
krever behandling av spesialist.

Det anbefales at personer med alvorlige psykiske lidelser og sammensatte tjenestebehov, som ikke
greier å dra nytte av det ordinære tjenestetilbudet, får tilbud om behandling og oppfølging i et aktivt
oppsøkende behandlingsteam. Teamet gir både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester (ACT-
, FACT- eller andre oppsøkende behandlingsteam med personell fra kommune og
spesialisthelsetjeneste). Se ACT- og FACT-håndbok (napha.no, PDF).

Samarbeidsmøter

I behandlingsforløp er det viktig at samarbeids-/ansvarsgruppemøter mellom pasient, aktuelle
kommunale aktører og psykisk helsevern/TSB finner sted jevnlig.

Ved behov for samarbeidsmøte bør dette avholdes kort tid etter oppstart av behandling eller ved
avslutning av basis eller utvidet utredning.

Samarbeidsmøtet skal avklare og tydeliggjøre pasientens forventninger til behandlingsforløpet.
Samarbeidsmøtene tar utgangspunkt i pasientens behandlingsplan og eventuell individuell plan, og skal
sikre koordinering av de tiltakene som skal gjennomføres i forbindelse med behandlingen. Se også
veileder Sammen om mestring.

Aktuelle deltakere er pasienten, eventuelt pårørende og instanser som er i kontakt med pasienten,
inkludert fastlege og psykisk helse og rus tjeneste. Fastlege bør være orientert om status for
behandlingen gjennom hele forløpet. Samarbeidsmøter bør holdes regelmessig for å sikre god dialog
underveis og ved avslutning av behandlingen.

For å sikre deltakelse, bør det tilrettelegges for både direkte møter og elektroniske møter.

Kommunen bør alltid være med på møter når pasienten mottar kommunale tjenester eller trenger
kommunale tjenester, og etter utskriving fra TSB, eller mellom planlagte innleggelser i TSB.

Fastlegen bør involveres i dette samarbeidet når pasienten har behov for oppfølging fra fastlege. Dette
gjelder også der hvor pasienten har langvarige polikliniske forløp i TSB/psykisk helsevern.

Andre aktuelle deltakere inkluderes etter behov (f.eks. statlig NAV ved behov for arbeidsrettede
tiltak).

Møter kan ved behov skje ved telefonisk kontakt eller ved bruk av videokonsultasjon eller liknende. 

Pasienten skal være trygg på at behandlingen er effektiv og individuelt tilpasset.

Pakkeforløpet innebærer regelmessige evalueringspunkter hvor status for utredning og behandling
gjennomgås. Tilsvarende evaluering bør alltid gjøres ved overganger mellom forskjellige enheter og i
avsluttende samarbeidsmøte. Ved manualbaserte behandlingsformer må hyppigheten tilpasses.

Ved evalueringen må involvering av spesialist i psykiatri/psykologi sikres.
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3.4 Registrering av koder

Ved hvert evalueringspunkt bør pasienten, behandler, eventuelt pårørende og andre relevante
samarbeidspartnere, i fellesskap vurdere:

pasientens opplevelse av behandlingen og om den oppleves nyttig/oppnår mål eller delmål i
behandlingsplan
status – endring i tilstand/symptomer
behandlingseffekt
hvordan barn som pårørende/mindreårige søsken følges opp
behovet for å involvere pårørende, flere i familien eller andre tjenester
pasienten og eventuelt pårørendes tilfredshet med behandlingen
om somatisk helse er ivaretatt
plan for tilbakevending arbeid/skole
legemiddelgjennomgang, inkludert indikasjon, effekt, bivirkninger
evaluere behandlingsplanen

For legemiddelgjennomgang, se veileder om legemiddelgjennomganger.

Tilbakemelding til henviser og fastlege skal sendes hvis et evalueringspunkt fører til større endringer i
behandlingsplanen. Tilbakemeldingen bør inneholde en oppsummering av evalueringspunktene.

Dersom pasienten vurderer at behandlingsalliansen ikke er hensiktsmessig, bør det gis anledning til å
bytte behandler.

Forløpstider

Forløpstider
evalueringspunkt

Poliklinikk Fra oppstart behandling til første
evaluering

Inntil 42 kalenderdager
(6 uker)

Deretter mellom hver evaluering Inntil 84 kalenderdager
(12 uker)

Døgnenhet Fra oppstart behandling til første
evaluering

Inntil 14 kalenderdager
(2 uker)

Deretter mellom hver evaluering Inntil 42 kalenderdager
(6 uker)

Bruk av standardiserte verktøy for å måle effekt av behandling/symptom/funksjon

Effekt av behandling bør måles med standardiserte metoder ved start og avslutning av behandling.
Slike målinger bør som et minimum omfatte symptomnivå, funksjonsnivå og livskvalitet, og man bør
også ha med mål på pasientens/pårørendes tilfredshet med behandlingen.

Pasient og eventuelt pårørende er informert om ulike behandlingsformer

Når utredning er ferdig, uavhengig av om pasienten har gjennomført basis utredning eller både basis
og utvidet utredning, og det er tatt beslutning om at det er behov for behandling innen psykisk
helsevern, skal kode for at pasient/pårørende er informert om de ulike behandlingsformer enheten
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tilbyr for aktuell tilstand, registreres når pasient og eventuelt pårørende har mottatt denne
informasjonen.

Kode Kodetekst Type
kode

Kodeverk
(OID)

U Utført aktivitet Hendelse 9322

B Pasient/pårørende er informert om de ulike
behandlingsformer enheten tilbyr for aktuell lidelse Utfall 9323

Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres dette som en prosedyrekode med
kode D11UB - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Utført aktivitet -
Pasient/pårørende er informert om de ulike behandlingsformer enheten tilbyr for aktuell lidelse 

Behandlingsplan

På dato for når pasient og behandler, og eventuelt pårørende har utarbeidet en behandlingsplan skal
kodene under registreres.

Behandlingsplanen bør inneholde minimum:

behandlingsmål
rammer for behandlingen (hyppighet, varighet)
behandlingstilnærminger og tiltak
eventuelle tiltak utenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling
ansvarlige for de ulike tiltakene
kriterier for avslutning
plan for evaluering av tiltakene

Kode Kodetekst Type
kode

Kodeverk
(OID)

U Utført aktivitet Hendelse 9322

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

Utfall 9325

Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres dette som en prosedyrekode med
kode D11UU - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Utført aktivitet -
Pasient/foresatte/pårørende er involvert i utarbeidelse av utredningsplan og/eller behandlingsplan 

Tilbakemelding til fastlege/henviser underveis i pakkeforløpet

Denne koden skal registreres når det sendes tilbakemelding til fastlege og henvisende instans
underveis i forløpet. I de tilfeller hvor fastlege ikke er henviser, skal tilbakemeldingen sendes til både
fastlege og henviser underveis i forløpet. Tilbakemelding skal sendes når en behandlingsplan er ferdig
utarbeidet, og hvis et senere evalueringspunkt fører til store endringer i behandlingsplanen. Dato for
registrering av koden skal være den dato tilbakemeldingen er sendt.

Når behandlingsplanen er ferdig utarbeidet bør tilbakemeldingen inneholde:

konklusjon av utredning
sentrale elementer i behandlingsplanen
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Når et evalueringspunkt fører til store endringer i behandlingsplanen bør tilbakemeldingen inneholde:

en oppsummering av evalueringspunktet
endringene i behandlingsplanen

Kode Kodetekst Type
kode

Kodeverk
(OID)

F Tilbakemelding til fastlege sendt underveis i
pakkeforløpet Hendelse 9322

Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres dette som en prosedyrekode med
kode D11F - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Tilbakemelding til fastlege sendt
underveis i pakkeforløpet

Samarbeidsmøte med andre instanser

Hver gang det blir gjennomført et samarbeidsmøte/ansvarsgruppemøte hvor pasient og
aktuelle kommunale aktører og psykisk helsevern/TSB er tilstede, som beskrevet i
pakkeforløpet, skal kode for samarbeidsmøte med relevante instanser registreres på dato for
samarbeidsmøtet. Det skal også registreres at møtet er gjennomført. Aktuelle deltakere er
pasienten, eventuelt pårørende og instanser som er i kontakt med pasienten, inkludert fastlege
og psykisk helse og rus tjeneste.
Hvis det ikke er behov for samarbeidsmøter med relevante instanser i løpet av pakkeforløpet,
skal kode for samarbeidsmøte med utfall vurdert ikke behov for møte registreres på den dato
man tar beslutning om at det ikke er behov.
Ved behov for samarbeidsmøte bør dette avholdes kort tid etter oppstart av behandling eller
ved avslutning av basis eller utvidet utredning.

Kode Kodetekst Type kode Kodeverk (OID)

S Samarbeidsmøte med relevante instanser Hendelse 9322

M Gjennomført møte Utfall 9324

I Vurdert ikke behov for møte Utfall 9324

Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres dette som prosedyrekoder med
kodene:

D11SM - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Samarbeidsmøte med relevante
instanser - Gjennomført møte
D11SI - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Samarbeidsmøte med relevante
instanser - Vurdert ikke behov for møte

Evalueringspunkt

Hver gang en evaluering er fullført, slik den er beskrevet i pakkeforløpet, skal kode for
evalueringspunkt registreres. Dato for evalueringspunktet skal være den dato evalueringen er fullført.
Anbefalt frekvens for evalueringspunkt er angitt i pakkeforløpsbeskrivelsen, og er ulik i døgnbehandling
og poliklinisk behandling. Det skal alltid gjøres en evaluering ved avslutning av pakkeforløpet.
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4 Avslutning og videre oppfølging – psykiske lidelser,
pakkeforløp voksne

4.1 Samhandling ved avslutning av forløpet

4.2 Avsluttende samtale

Kode Kodetekst Type kode Kodeverk (OID)

E Evalueringspunkt Hendelse 9322

Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres dette som en prosedyrekode med
kode D11E - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Evalueringspunkt 

Planlagt avslutning av pakkeforløp skjer etter gjensidig avtale mellom pasient og psykisk helsevern. Der
det er behov for videre oppfølging av annen instans, bør det foreligge en konkret, skriftlig plan for
oppfølging, gjerne som en del av IP (hvis pasienten har IP eller rett til IP).

Evalueringspunktene bør også gjennomgås i avsluttende samarbeidsmøte. Sammen med pasienten
avklares forventninger og perioden etter utskrivelse forberedes. Det informeres om hvilke muligheter
for hjelp og støtte som finnes, og i samarbeid med pasienten planlegges tiltak som kan være til nytte.

Sjekkliste for videre oppfølging:

En konkret fagperson er ansvarlig for oppfølgingen/koordinering av eventuelle videre tiltak i
kommunen.
Pasienten har en egnet bolig.
Pasienten har fått tilbud om meningsfull aktivitet og hjelp til nettverksbygging.
Det er informert om hvor pasienten kan henvende seg ved behov for ytterligere behandling i
psykisk helsevern.
Primærhelsetjenesten/fastlege bør informeres om aktuelle
selvmordsvurderinger/voldsrisikovurderinger og eventuelle igangsatte tiltak.

Koordinator/behandler i kommunen har en koordinerende og sentral rolle etter at pasienten har
avsluttet behandling i psykisk helsevern.
Tilrettelegging og samarbeid i forbindelse med utskriving må sees i sammenheng med Forskrift om
utskrivningsklare pasienter (lovdata.no).

I avsluttende samtale skal tilbakemelding fra pasient og eventuelt pårørende om hvordan de har
opplevd tilbudet de har fått gjennomgås.

I tillegg bør følgende gjennomgås og inngå i epikrisen:

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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4.3 Registrering av koder

Dersom pasienten og eventuelt pårørende ønsker det bør kontaktinformasjon til relevante bruker- og
pårørendeorganisasjoner gis (se oversikt på helsenorge.no).

Pakkeforløpet kan ikke avsluttes før det er sendt epikrise til henviser og fastlege.

Se Tiltakspakke for trygg utskrivning med pasienten som likeverdig part
(pasientsikkerhetsprogrammet.no).

Feedbackverktøy

Med feedbackverktøy menes gjennomgang av et skjema der pasienten på en systematisk måte kan gi
tilbakemelding til behandleren om hvordan pasienten opplever behandlingen (f.eks. KOR). Hvis det
regelmessig er benyttet feedbackverktøy under behandlingen skal dette registreres mot slutten av
pakkeforløpet. Dette registreres kun en gang uavhengig av antall konsultasjoner hvor
feedbackverktøyet er brukt.

Kode Kodetekst Type kode Kodeverk (OID)

U Utført aktivitet Hendelse 9322

F Brukt feedbackverktøy Utfall 9325

Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres dette som en prosedyrekode med
kode D11UF - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Utført aktivitet - Brukt
feedbackverktøy 

Bruk av standardiserte verktøy for måling av symptom og/eller funksjon

Standardiserte verktøy for måling av symptom og/eller funksjon bør benyttes ved avslutning av
pakkeforløpet. Se registrering av bruk av standardisert verktøy.

Evalueringspunkt

Det skal alltid gjøres en evaluering ved avslutning av pakkeforløpet. Se registrering av
evalueringspunkt.

Avslutning av pakkeforløp

Pakkeforløp for psykisk helsevern voksne kan avsluttes på flere måter:

Avslutning av gjennomført pakkeforløp. Registrering av kode for avslutning av pakkeforløp og
kode for avslutning av gjennomført pakkeforløp skal skje på samme dato som når forløpet
avsluttes. Kode for avslutning av gjennomført pakkeforløp registreres når det er tatt en klinisk
beslutning om at pasienten ikke trenger behandling i psykisk helsevern og når behandlingen i
psykisk helsevern er gjennomført etter planen. Koden brukes også hvis pasienten overføres til et
annet pakkeforløp.
Rett til helsehjelp blir ikke innvilget. Dato for avslutning av pakkeforløp og kode for rett til
helsehjelp ikke innvilget registreres på den dato vurderingen blir gjort.
Pasienten overføres til annet helseforetak eller privat institusjon for å videreføre pakkeforløpet
der. Dato for avslutning av pakkeforløpet og kode for overføring til annet helseforetak / privat
institusjon for videreføring av pågående pakkeforløp registreres på den dato overføringen skjer.
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5 Forløpstider – psykiske lidelser, pakkeforløp voksne

Avbrudd etter pasientens eget ønske. Når behandler ikke anser pakkeforløpet som fullført, men
det brytes av etter pasientens eget ønske, skal dato for avslutning av pakkeforløp og kode for
avbrudd etter pasientens/foresattes eget ønske registreres på den dato behandlingsstedet får
informasjon om avbruddet.
Avbrudd fordi pasienten ikke har møtt. Når behandler ikke anser pakkeforløpet som fullført,
men det brytes av etter at pasienten ikke har møtt til minst tre avtalte timer og/eller at
behandler ikke får kontakt med pasienten etter gjentatte forsøk, skal denne koden benyttes.
Avbrudd av andre årsaker. Dato for avslutning av pakkeforløp og kode for avbrudd av andre
årsaker registreres på den dato behandlingsstedet får informasjon om avbruddet. Dette kan
f.eks. være ved dødsfall.

Kode Kodetekst Type
kode

Kodeverk
(OID)

X Avslutning av pakkeforløp Hendelse 9322

G Avslutning av gjennomført pakkeforløp Utfall 9326

P Avbrudd etter pasientens/foresattes eget ønske Utfall 9326

M Avbrudd fordi pasienten ikke har møtt Utfall 9326

A Avbrudd av andre årsaker Utfall 9326

R Rett til helsehjelp ikke innvilget Utfall 9326

O Overføring til annet helseforetak / privat institusjon
for videreføring av pågående pakkeforløp Utfall 9326

Kodene P, M og A skal brukes når pakkeforløpet avbrytes uten at det er planlagt, og behandler ikke
anser pakkeforløpet som fullført.

Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres dette som prosedyrekoder med
kodene:

D11XG - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Avslutning av pakkeforløp -
Avslutning av gjennomført pakkeforløp
D11XP - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Avslutning av pakkeforløp -
Avbrudd etter pasientens/foresattes eget ønske
D11XM - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Avslutning av pakkeforløp -
Avbrudd fordi pasienten ikke har møtt
D11XA - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Avslutning av pakkeforløp -
Avbrudd av andre årsaker
D11XR - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Avslutning av pakkeforløp - Rett
til helsehjelp ikke innvilget
D11XR - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Avslutning av pakkeforløp -
Overføring til annet helseforetak / privat institusjon for videreføring av pågående pakkeforløp
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Forløpstidene måles og følges med på ved at koder legges inn på definerte målepunkter i forløpet. Forløpstidene
er veiledende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven og forskrift om prioritering av
helsetjenester.

Forløpstider

Fra første fremmøte til klinisk beslutning etter
basis utredning

Poliklinikk (basis
utredning)

Inntil 42
kalenderdager
(6 uker)

Fra første fremmøte til klinisk beslutning etter
basis utredning

Døgnenhet (basis
utredning)

Inntil 42
kalenderdager
(6 uker)

Fra klinisk beslutning etter basis utredning til
klinisk beslutning etter utvidet utredning

Poliklinikk (utvidet
utredning)

Inntil 42
kalenderdager
(6 uker)

Fra klinisk beslutning etter basis utredning til
klinisk beslutning etter utvidet utredning

Døgnenhet
(utvidet
utredning)

Inntil 42
kalenderdager
(6 uker)

Fra oppstart behandling til første evaluering Poliklinikk
(evalueringspunkt)

Inntil 42
kalenderdager
(6 uker)

Fra oppstart behandling til første evaluering Døgnenhet
(evalueringspunkt)

Inntil 14
kalenderdager
(2 uker)

Tid mellom hver evaluering Poliklinikk
(evalueringspunkt)

Inntil 84
kalenderdager
(12 uker)

Tid mellom hver evaluering Døgnenhet
(evalueringspunkt)

Inntil 42
kalenderdager
(6 uker)

6 Registrering av koder – psykiske lidelser, pakkeforløp
voksne

6.1 Generelt om kodene i Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Hva er formålet med pakkeforløpskodene?

Formålet med koding av pakkeforløp er å kunne følge med på om målsetningene med pakkeforløpene
nås, og å gi behandlere og institusjoner mulighet til å følge med på egen utvikling på de indikatorer
som måles.

For å undersøke om pakkeforløpene oppfyller sine målsetninger er det viktig at rapporteringen er god
og riktig fra behandlere og kodere. God og riktig rapportering av koder er sentralt for at lokalt
ansvarlige, beslutningstakere, sentrale helsemyndigheter, politikere og befolkningen skal kunne følge
med på om helsetjenesten oppfyller de krav som stilles til den, og om innføring av pakkeforløp gir de
ønskede endringene.

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne (gjelder fra 1. januar 2019) IS-2641 28



Institusjonene vil få månedlige resultatrapporter på relevante indikatorer for å kunne følge med på
sine egne resultater. Tre ganger i året vil også relevante indikatorer publiseres offentlig på
helsenorge.no. Pakkeforløpskodene kan også benyttes lokalt til å lage egne lokale resultatrapporter.

Hva slags koder skal brukes i koding av pakkeforløpene?

Pakkeforløpskodene beskrevet nedenfor skal benyttes i dette pakkeforløpet. Kodene finnes også på
Volven.no. Disse pakkeforløpskodene eies og administreres av Helsedirektoratet. Henvendelser om
spørsmål eller ønsker for koder gjøres per e-post til Helsedirektoratet.

Pakkeforløpskodene er nyopprettede administrative koder som kommer i tillegg til de administrative
og medisinske kodene som registreres i dag. Pakkeforløpskodene for pakkeforløp psykisk helsevern og
rus finnes i seks kodeverk:

Ett kodeverk angir hvilken type pakkeforløp pasienten er i.
Ett kodeverk angir hendelser i pakkeforløpet. Koder fra dette kodeverket benyttes gjennom
hele pakkeforløpet for å dokumentere hva som blir gjort. Hendelsene rapporteres med
tidspunkt
Fire kodeverk inneholder koder som angir utfall for, eller beskrivelse av hendelser. Disse kodene
benyttes gjennom hele pakkeforløpet sammen med hendelseskoder.

De aktuelle kodeverkene er (93xx=OID for hvert kodeverk, kodeverkene er publisert på Volven.no):

9321 – koder for type pakkeforløp
9322 – koder for typer hendelser i pakkeforløpet
9323 – koder for utfall av klinisk beslutning
9324 – koder for utfall av samarbeidsmøte
9325 – koder for utfall av utførte aktiviteter
9326 – koder for utfall av avslutning av pakkeforløp

Hvordan er kodene beskrevet i pakkeforløpet?

Alle pakkeforløpskodene er presentert i tabeller. I tabellene står koden, kodetekst, type kode (forløp,
hendelse, utfall) og også kodeverkets firesifrede ID-nummer (OID). Dette nummeret kan benyttes ved
søk etter kodeverket på Volven.no.

I tabellenes første kolonne oppgis koden. Hver kode består av ett eller flere tegn. Type forløp angis
med to bokstaver og ett siffer, hendelse med en bokstav og utfall med en bokstav.

I neste kolonne er kodeteksten gjengitt. Denne teksten forklarer hva koden betyr.

Ved rapportering fra system som ikke har forløpsmodul rapporteres kodene på samme måte som
prosedyrekoder. Under hver tabell står det beskrevet hvilke koder som skal benyttes i system som ikke
har forløpsmodul. Kodene som rapporteres på samme måte som prosedyrekoder er satt sammen av
koder for type forløp, hendelse og eventuelt utfall.

Det er skrevet kodebeskrivelse for når kodene skal benyttes. De kodene som skal registreres i dette
pakkeforløpet er beskrevet under den fasen hvor det er mest relevant å registrere koden, under
overskriften Registrering av koder. Noen koder er relevante å registrere flere ganger, noe som står
beskrevet i kodebeskrivelsen.

Beskrivelsene av kodene i dette kapittelet er identiske med beskrivelsene under overskriften
Registrering av koder under hver fase. I dette kapitelet er alle kodebeskrivelsene samlet. Det finnes
ingen kodeveileder i tillegg til disse kodebeskrivelsene.

Hvordan kode hvis pasienten er i flere pakkeforløp samtidig?
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6.2 Pakkeforløp start og type forløp

Pasienter i både psykisk helse og rus vil som hovedregel være i ett pakkeforløp, med unntak av
pasienter med tvangslidelse (OCD). For pasienter med tvangslidelse (OCD) kan det være aktuelt med
utredning og behandlinging for dette samtidig med utredning eller behandling i et annet pakkeforløp
(generelt eller tilstandsspesifikt). Pasienter kan også være i pakkeforløp innen andre fagområder, som
f.eks. kreft, samtidig som de er i et pakkeforløp innen psykisk helse og rus. Når en pasient er i to eller
flere pakkeforløp samtidig skal hvert pakkeforløp kodes på samme måte som beskrevet for hvert enkelt
pakkeforløp.

Erstatter disse kodene mediske koder fra andre kodeverk som NCMP?

Nei, pakkeforløpskoder som er gjengitt i dette pakkeforløpet kommer i tillegg til dagens medisinske
koder. Det er viktig at prosedyrekoder, f.eks. fra NCMP-kodeverket, fortsatt registreres på vanlig
måte. Pakkeforløpskodene skal beskrive forløpet, og benyttes i statistikk og styringsverktøy for å følge
opp effekten av innføring av pakkeforløp i helsetjenesten. Det er viktig at tilstandskoding og
prosedyrekoding gjøres uavhengig av pakkeforløpskoding, også når innholdet i kodene (betydningen av
disse) kan synes likt. Dette er viktig fordi kodene ikke er gjensidig utskiftbare, selv om de ser like ut, og
bruken av kodene etter at de er registrert er også ulik og avhengig av type kode.

Type forløp:

Kode for type forløp skal registreres samtidig som koden Pakkeforløp start.

Kode Kodetekst Type
kode

Kodeverk
(OID)

D11 Utredning og behandling i psykisk helsevern,
voksne Forløp 9321

Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres ikke «Type forløp» som egen kode.
Hvilket forløp pasienten er i angis isteden i de øvrige kodene i forløpet.

Kode for Pakkeforløp start skal registreres:

når henvisning til psykisk helsevern er mottatt. Dato for pakkeforløp start er mottaksdato for
henvisningen. Dette gjelder også pasienter som får helsehjelp under tvunget psykisk helsevern.
Unntak er henvisning kun for enkeltstående kontrolltimer eller lignende og for øyeblikkelig
hjelp.
etter en øyeblikkelig-hjelp-innleggelse eller øyeblikkelig-hjelp-vurdering, skal pasienten tilbys
pakkeforløp dersom det vurderes behov for videre utredning og behandling i psykisk helsevern.
Dato for pakkeforløp start er dato for beslutning om videre utredning og behandling i psykisk
helsevern.
når det i sykehuset eller private institusjoner påvises psykisk lidelse under utredning eller
behandling av annen sykdom. Dato for pakkeforløp start er dato for viderehenvisning. Dette
gjelder også ved viderehenvising fra et annet pakkeforløp.
når en pasient i pakkeforløp blir overført fra et helseforetak eller privat institusjon (hf1) til nytt
helseforetak eller institusjon (hf2). Dato for start pakkeforløp skal da registreres ved hf2 på
mottaksdato for viderehenvisningen. Start pakkeforløp skal registreres på tilsvarende måte ved
alle eventuelle påfølgende helseforetak eller private institusjoner.
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6.3 Første fremmøte i pakkeforløpet

6.4 Bruk av standardiserte verktøy for måling av symptom og/eller funksjon

6.5 Klinisk beslutning

Kode Kodetekst Type kode Kodeverk (OID)

A Pakkeforløp start Hendelse 9322

I systemer som ikke har forløpsmodul registreres dette som en prosedyrekode med kode D11A -
Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne – Pakkeforløp start

Hvis pasienten ved vurdering ikke får innvilget rett til helsehjelp, skal pakkeforløpet avsluttes.

Ved første fremmøte kodes første fremmøte i pakkeforløpet på dato for første konsultasjon eller for
første innleggelsesdag, hvis pakkeforløpet starter med en innleggelse.

Kode Kodetekst Type kode Kodeverk (OID)

M Første fremmøte i pakkeforløpet Hendelse 9322

I systemer som ikke har forløpsmodul registreres dette som en prosedyrekode med kode D11M -
Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne – Første fremmøte i pakkeforløpet 

Koden registreres på dato for når standardiserte verktøy for måling av symptom og/eller funksjon
benyttes. Slike verktøy bør benyttes tidlig i utredningen og ved avslutning av pakkeforløpet.

Kode Kodetekst Type
kode

Kodeverk
(OID)

U Utført aktivitet Hendelse 9322

V Brukt standardisert verktøy for måling av symptom
og/eller funksjon Utfall 9325

I systemer som ikke har forløpsmodul registreres dette som en prosedyrekode med kode D11UV -
Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne – Utført aktivitet - Brukt standardisert verktøy for
måling av symptom og/eller funksjon

Kode for klinisk beslutning registreres i disse tilfellene:

Behov for utvidet utredning: klinisk beslutning om behov for utvidet utredning skal registreres.
Utredningen er ferdig etter basis utredning. Da skal kode for hvor pasienten trenger helsehjelp
kodes.
Utvidet utredning er ferdig. Da skal kode for hvor pasienten trenger helsehjelp kodes.

Det skal registreres minst en kode for klinisk beslutning om pasientens videre behov når utredningen er
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6.6 Pasient og eventuelt pårørende er informert om ulike behandlingsformer

ferdig. I de tilfeller der pasienten trenger hjelp fra flere aktører samtidig, skal det registreres flere
koder.

Kode Kodetekst Type
kode

Kodeverk
(OID)

C Klinisk beslutning Hendelse 9322

U Behov for utvidet utredning Utfall 9323

P Behov for behandling innen psykisk helsevern Utfall 9323

T Behov for behandling innen TSB Utfall 9323

S
Behov for behandling fra annen
spesialisthelsetjeneste (ikke psykisk helsevern eller
TSB)

Utfall 9323

K Behov for behandling og/eller oppfølging fra fastlege,
kommunal helse- og omsorgstjeneste Utfall 9323

A Behov for oppfølging fra andre instanser som NAV,
PPT, arbeidsgiver, skole, barnevern m.m. Utfall 9323

I Ikke behov for videre behandling og/eller oppfølging Utfall 9323

Hvis pakkeforløpet ikke skal fortsette, på bakgrunn av at pasienten ikke har behov for videre
behandling i psykisk helsevern, skal kode for avslutning av gjennomført pakkeforløp registreres.

Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres dette som prosedyrekoder med
kodene:

D11CU - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Klinisk beslutning - Behov for
utvidet utredning
D11CP - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Klinisk beslutning - Behov for
behandling innen psykisk helsevern
D11CT - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Klinisk beslutning - Behov for
behandling innen TSB
D11CS - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Klinisk beslutning - Behov for
behandling fra annen spesialisthelsetjeneste (ikke psykisk helsevern eller TSB)
D11CK - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Klinisk beslutning - Behov for
behandling og/eller oppfølging fra fastlege, kommunal helse- og omsorgstjeneste
D11CA - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Klinisk beslutning - Behov for
oppfølging fra andre instanser som NAV, PPT, arbeidsgiver, skole, barnevern m.m.
D11CI - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Klinisk beslutning - Ikke behov for
videre behandling og/eller oppfølging

Når utredning er ferdig, uavhengig av om pasienten har gjennomført basis utredning eller både basis
og utvidet utredning, og det er tatt beslutning om at det er behov for behandling innen psykisk
helsevern, skal kode for at pasient/pårørende er informert om de ulike behandlingsformer enheten
tilbyr for aktuell tilstand, registreres når pasient og eventuelt pårørende har mottatt denne
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6.7 Behandlingsplan

6.8 Tilbakemelding til fastlege/henviser underveis i pakkeforløpet

informasjonen.

Kode Kodetekst Type
kode

Kodeverk
(OID)

U Utført aktivitet Hendelse 9322

B Pasient/pårørende er informert om de ulike
behandlingsformer enheten tilbyr for aktuell lidelse Utfall 9323

Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres dette som en prosedyrekode med
kode D11UB - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Utført aktivitet -
Pasient/pårørende er informert om de ulike behandlingsformer enheten tilbyr for aktuell lidelse 

På dato for når pasient og behandler, og eventuelt pårørende har utarbeidet en behandlingsplan skal
kodene under registreres.

Behandlingsplanen bør inneholde minimum:

behandlingsmål
rammer for behandlingen (hyppighet, varighet)
behandlingstilnærminger og tiltak
eventuelle tiltak utenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling
ansvarlige for de ulike tiltakene
kriterier for avslutning
plan for evaluering av tiltakene

Kode Kodetekst Type
kode

Kodeverk
(OID)

U Utført aktivitet Hendelse 9322

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

Utfall 9325

Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres dette som en prosedyrekode med
kode D11UU - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Utført aktivitet -
Pasient/foresatte/pårørende er involvert i utarbeidelse av utredningsplan og/eller behandlingsplan 

Denne koden skal registreres når det sendes tilbakemelding til fastlege og henvisende instans
underveis i forløpet. I de tilfeller hvor fastlege ikke er henviser, skal tilbakemeldingen sendes til både
fastlege og henviser underveis i forløpet. Tilbakemelding skal sendes når en behandlingsplan er ferdig
utarbeidet, og hvis et senere evalueringspunkt fører til store endringer i behandlingsplanen. Dato for
registrering av koden skal være den dato tilbakemeldingen er sendt.

Når behandlingsplanen er ferdig utarbeidet bør tilbakemeldingen inneholde:
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6.9 Samarbeidsmøte med andre instanser

6.10 Evalueringspunkt

konklusjon av utredning
sentrale elementer i behandlingsplanen

Når et evalueringspunkt fører til store endringer i behandlingsplanen bør tilbakemeldingen inneholde:

en oppsummering av evalueringspunktet
endringene i behandlingsplanen

Kode Kodetekst Type
kode

Kodeverk
(OID)

F Tilbakemelding til fastlege sendt underveis i
pakkeforløpet Hendelse 9322

Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres dette som en prosedyrekode med
kode D11F - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Tilbakemelding til fastlege sendt
underveis i pakkeforløpet

Hver gang det blir gjennomført et samarbeidsmøte/ansvarsgruppemøte hvor pasient og
aktuelle kommunale aktører og psykisk helsevern/TSB er tilstede, som beskrevet i
pakkeforløpet, skal kode for samarbeidsmøte med relevante instanser registreres på dato for
samarbeidsmøtet. Det skal også registreres at møtet er gjennomført. Aktuelle deltakere er
pasienten, eventuelt pårørende og instanser som er i kontakt med pasienten, inkludert fastlege
og psykisk helse og rus tjeneste.
Hvis det ikke er behov for samarbeidsmøter med relevante instanser i løpet av pakkeforløpet,
skal kode for samarbeidsmøte med utfall vurdert ikke behov for møte registreres på den dato
man tar beslutning om at det ikke er behov.
Ved behov for samarbeidsmøte bør dette avholdes kort tid etter oppstart av behandling eller
ved avslutning av basis eller utvidet utredning.

Kode Kodetekst Type kode Kodeverk (OID)

S Samarbeidsmøte med relevante instanser Hendelse 9322

M Gjennomført møte Utfall 9324

I Vurdert ikke behov for møte Utfall 9324

Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres dette som prosedyrekoder med
kodene:

D11SM - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Samarbeidsmøte med relevante
instanser - Gjennomført møte
D11SI - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Samarbeidsmøte med relevante
instanser - Vurdert ikke behov for møte
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6.11 Feedbackverktøy

6.12 Avslutning av pakkeforløp

Hver gang en evaluering er fullført, slik den er beskrevet i pakkeforløpet, skal kode for
evalueringspunkt registreres. Dato for evalueringspunktet skal være den dato evalueringen er fullført.
Anbefalt frekvens for evalueringspunkt er angitt i pakkeforløpsbeskrivelsen, og er ulik i døgnbehandling
og poliklinisk behandling. Det skal alltid gjøres en evaluering ved avslutning av pakkeforløpet.

Kode Kodetekst Type kode Kodeverk (OID)

E Evalueringspunkt Hendelse 9322

Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres dette som en prosedyrekode med
kode D11E - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Evalueringspunkt

Med feedbackverktøy menes gjennomgang av et skjema der pasienten på en systematisk måte kan gi
tilbakemelding til behandleren om hvordan pasienten opplever behandlingen (f.eks. KOR). Hvis det
regelmessig er benyttet feedbackverktøy under behandlingen skal dette registreres mot slutten av
pakkeforløpet. Dette registreres kun en gang uavhengig av antall konsultasjoner hvor
feedbackverktøyet er brukt.

Kode Kodetekst Type kode Kodeverk (OID)

U Utført aktivitet Hendelse 9322

F Brukt feedbackverktøy Utfall 9325

Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres dette som en prosedyrekode med
kode D11UF - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Utført aktivitet - Brukt
feedbackverktøy 

Pakkeforløp for psykisk helsevern voksne kan avsluttes på flere måter:

Avslutning av gjennomført pakkeforløp. Registrering av kode for avslutning av pakkeforløp og
kode for avslutning av gjennomført pakkeforløp skal skje på samme dato som når forløpet
avsluttes. Kode for avslutning av gjennomført pakkeforløp registreres når det er tatt en klinisk
beslutning om at pasienten ikke trenger behandling i psykisk helsevern og når behandlingen i
psykisk helsevern er gjennomført etter planen. Koden brukes også hvis pasienten overføres til et
annet pakkeforløp.
Rett til helsehjelp blir ikke innvilget. Dato for avslutning av pakkeforløp og kode for rett til
helsehjelp ikke innvilget registreres på den dato vurderingen blir gjort.
Pasienten overføres til annet helseforetak eller privat institusjon for å videreføre pakkeforløpet
der. Dato for avslutning av pakkeforløpet og kode for overføring til annet helseforetak / privat
institusjon for videreføring av pågående pakkeforløp registreres på den dato overføringen skjer.
Avbrudd etter pasientens eget ønske. Når behandler ikke anser pakkeforløpet som fullført, men
det brytes av etter pasientens eget ønske, skal dato for avslutning av pakkeforløp og kode for
avbrudd etter pasientens/foresattes eget ønske registreres på den dato behandlingsstedet får
informasjon om avbruddet.
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7 Implementering og verktøy – pakkeforløp for psykisk
helse og rus
Se Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Statuskartlegging

Avbrudd fordi pasienten ikke har møtt. Når behandler ikke anser pakkeforløpet som fullført,
men det brytes av etter at pasienten ikke har møtt til minst tre avtalte timer og/eller at
behandler ikke får kontakt med pasienten etter gjentatte forsøk, skal denne koden benyttes.
Avbrudd av andre årsaker. Dato for avslutning av pakkeforløp og kode for avbrudd av andre
årsaker registreres på den dato behandlingsstedet får informasjon om avbruddet. Dette kan
f.eks. være ved dødsfall.

Kode Kodetekst Type
kode

Kodeverk
(OID)

X Avslutning av pakkeforløp Hendelse 9322

G Avslutning av gjennomført pakkeforløp Utfall 9326

P Avbrudd etter pasientens/foresattes eget ønske Utfall 9326

M Avbrudd fordi pasienten ikke har møtt Utfall 9326

A Avbrudd av andre årsaker Utfall 9326

R Rett til helsehjelp ikke innvilget Utfall 9326

O Overføring til annet helseforetak / privat institusjon
for videreføring av pågående pakkeforløp Utfall 9326

Kodene P, M og A skal brukes når pakkeforløpet avbrytes uten at det er planlagt, og behandler ikke
anser pakkeforløpet som fullført.

Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres dette som prosedyrekoder med
kodene:

D11XG - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Avslutning av pakkeforløp -
Avslutning av gjennomført pakkeforløp
D11XP - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Avslutning av pakkeforløp -
Avbrudd etter pasientens/foresattes eget ønske
D11XM - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Avslutning av pakkeforløp -
Avbrudd fordi pasienten ikke har møtt
D11XA - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Avslutning av pakkeforløp -
Avbrudd av andre årsaker
D11XR - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Avslutning av pakkeforløp - Rett
til helsehjelp ikke innvilget
D11XR - Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne - Avslutning av pakkeforløp -
Overføring til annet helseforetak / privat institusjon for videreføring av pågående pakkeforløp
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Det har blitt utviklet et statuskartleggingsskjema for Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern,
voksne (XLS). Dette kan brukes av ledere og i møter der implementering av pakkeforløp drøftes. Verktøyet:

er ment som et hjelpemiddel til å kartlegge status på aktuell praksis
gir en oversikt over i hvilken grad aktuelle målepunkter følges opp som beskrevet i pakkeforløpet
gir mulighet til å planlegge tiltak for økt måloppnåelse, og å vurdere risiko for mangelfull gjennomføring

Statuskartleggingen er laget for å understøtte lokale implementeringstiltak, og resultatet skal ikke rapporteres
utenfor virksomheten.

Brukererfaringer

Kunnskapssenteret har utviklet ulike spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med bl.a.
spesialisthelsetjenesten (fhi.no).

Flytskjema

Flytskjema for Pakkeforløp for psykisk helse og rus kan lastes ned / skrives ut her (PDF).
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