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Psykisk helse og rus er et 
prioritert området for 
regjeringen

Et oppdrag om å utarbeide 
og innføre  pakkeforløp for 
psykisk helse og rus 
(2016)

Implementering av 

pakkeforløpene 2



• Oversette informasjon om psykisk helse og psykisk 

helsehjelp/helsevern, og gjøre tjenestene bedre 

kjent og mer tilgjengelige for innvandrere med 

begrensede norskkunnskaper og lav 

helsekompetanse

• Informasjon om psykisk helse og psykisk 

helsehjelp/helsevern på helsenorge.no, med særlig 

fokus på covid-19

• Vurdere behov for tilpasninger av innhold og språk

• Mål: mer kunnskap om psykisk helse og hvordan 

søke hjelp

Fra oppdrag 246: 

Ivaretakelse av 

sårbare grupper
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Hva er pakkeforløp?

•En måte å organisere 
tjenestene på som sikrer at 
bestemte elementer inngår i 
helsehjelpen og innen gitte 
frister

•Forløpet starter i kommunen, 
men registreres og måles først 
når spesialisthelsetjenesten 
mottar henvisningen
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Syv pakkeforløp er innført
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Det er utarbeidet tre generelle pakkeforløp 

• Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

• Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne

• Utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge

Det er utarbeidet fire tilstandsspesifikke pakkeforløp

• Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser

• Utredning og behandling av tvangslidelser (OCD)

• Spiseforstyrrelser barn og unge – opp til 23 år

• Gravide som har eller har hatt rusmiddelproblemer 

I tillegg har Barne- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet  samarbeidet om utvikling av 
pakkeforløpet

• Barnevern – kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge



• Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet

• Sammenhengende og koordinerte pasientforløp

• Unngå unødig ventetid for utredning, 
behandling og oppfølging 

• Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende

• Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode 
levevaner

-----------------------------------------------------------
• Klar språk og tilpasset helseinformasjon

• Målrettet arbeid for å øke helsekompetansen i 
befolkningen

Sammenhengende mål



Pakkeforløp i kommunen

• Kommunale tjenester kjenner
mange av brukerne

• Motivasjon og inspirasjon

• Sosialfaglig perspektiv

• Kompetente og kunnskapsrike
medarbeidere

• Gjensidig veiledning

• Følge opp og støtte pårørende

• Individull plan, Samarbeidsmøter
og evalueringspunkter
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Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pasient med psykisk lidelse 

og/eller rus- og avhengighets-

problemer henvender seg til:

Første 

samtale

Basis 

utredning

Plan-

legging av 

behandling

Behandling Evaluering

Kommunal 

helse- og 

omsorgstjeneste

Fastlege

Annen spesialist

Annen henviser

Avslutning 

pakkeforløp/

avsluttende 

samtale

Utvidet 

utredning

Videre

oppfølging 

i kommunen

Rett til 

helsehjelp

Start 

pakkeforløp

Registrering av koder 

Brukermedvirkning og samhandling



Pakkeforløp psykiske lidelser: første samtale

•Pasient og ev. pårørende skal få informasjon om 
behandlingstilbudet

•Tilpasset individuelle forutsetninger, som alder, 
modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn

•Hvis kommunikasjonsbarrierer/-utfordringer ikke er 
avklart i henvisningen, må disse og behov for tolk 
kartlegges

•Forutsigbarhet!

Hva er 

viktig for 

deg?
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Under korona

Kampanjemateriell –

helsenorge.no
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Koronamateriell (imageshop.no)

• «ring noen» kampanjen fra i høst ble 

oversatt til flere språk

• Film om vold i nære relasjoner og Din 

utvei på flere språk

https://helsedirektoratet.imageshop.no/294179/Search?Q=psykisk%20helse


Helt konkret…

Akutte situasjoner

Ikke-akutte 

situasjoner

• Fastlege
• Lokal legevakt
• Medisinsk nødnummer 113

• Psykisk helse- og rustjeneste, inkl. psykolog
• «Rask psykisk helsehjelp» (i noen kommuner)
• Psykososialt kriseteam

På kommunens nettsider finner man kontaktinformasjon til 
tjenestene.

Frivillige organisasjoner

Hjelpetelefoner



https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/

Psykisk helsehjelp i kommunen

•Familiens hus

•Frisklivssentralene

•Psykolog i kommunen

•Oppsøkende team

•Rask psykisk helsehjelp - lavterskel



Spørsmål kan sendes til: 

E-post: pakkeforlop.psykiskhelse.rus@helsedir.no

Informasjon om pakkeforløp på:
helsedirektoratet.no

helsenorge.no


