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Pakkeforløp kan bli et løft for bedre brukerinvolvering.
Av Tommy Sjåfjell

Mail: tommys@a-larm.no

Rusbehandling er en reise med livet som innsats. 



Endring av praksis er krevende

Pakkeforløp en fallitterklæring, protestaksjon og revolusjon: 

«Det som er flaut, er at politikerne gjør det vi i helsevesenet ikke har klart. Og når 

politikerne vedtar dette, får vi det til» (sagt på lanseringskonferansen 12.09.18).

Stoltenberg II regjeringens tiltredelseserklæring 19.10.2005: «En nasjonal forpliktende 
opptrappingsplan for rusfeltet». Et av målene var: Sikre  at alle får individuell plan. 



Hvorfor jeg er tilhenger av pakkeforløp 

• «En av de største utfordringene vi har er å styrke 
oppfølgingen etter rusbehandling og legge bedre til 
rette for en god bolig og en meningsfull tilværelse 
med arbeid og aktivitet» (Erna Solberg, 2017). 

• Kun 4 av 10 pasienter opplever at det tilrettelegges for et 
meningsfullt liv etter behandling (Pass-opp, 2017).

50 år gammel overskrift: «Rusbehandlingen preges av dårlig 
akuttilbud, mangel på boliger, og et sviktende ettervern».



• For mange begynner den  tøffeste jobben når rusbehandlingen er over.

Du har sluttet å ruse deg.

Men angsten er der fortsatt.

Tomrommet er like tomt.

Ensomheten like ensom.

Du mangler kanskje jobb.

Du mangler kanskje bolig.

Du mangler kanskje nettverk.

Det ER hjelp å få.

Men den kommer gjennom ulike personer, ulike kontorer, ulike sektorer 
og ulike søknadsskjemaer.

Hjelpen blir for oppstykket. For lite helhetlig.

Det gjør vi noe med!

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonal-
rusfagskonferanse/id2440875/



Landet: 

Variasjon i tilbud, ventetid, fagkompetanse og praksis

Mangel på utredning, fordel å vite om det er skoen som er for liten 
før man amputerer foten. 

Dårlig samhandling mellom hjelperne våre. Man kan ha mange 
hjelpere men få lite hjelp.

Personer med samtidig rus- og/eller psykiske lidelser lever mye 
kortere enn resten av befolkningen.



Om lag halvparten av pasientene svarte at de hadde hatt liten innflytelse 
på behandlingen, mens over 60 prosent av pasientene mente at de i liten 
grad hadde fått hjelp med psykiske eller fysiske plager. 

https://rop.no/aktuelt/mange-daarlige-pasienterfaringer-i-tsb

6 av 10 sier at de ikke blir forberedt på overgangen til kommunen

7 av 10 pasienter reeinlegges

7 av 10 pasienter er misfornøyd med pårørendeinnvovering



Tiltakene i pakkeforløp er veldig bra! 

Pasienten skal: 

• Skrive egen henvisning (beskrive hva som trengs). 

• Møte fagpersoner som bruker feedbackverktøy. 

• Delta i utformingen av behandlingsplan.

• Faste stopp- og evalueringspunkt.

• Fokus på individuell plan og eierskap i denne.

• Unngå unødvendig venting.

Sist men ikke minst: 

Møtes av en kunnskapsbasert praksis. 



Organisasjoners rolle i 
implementering av 

Pakkeforløp 



Et Bedre Liv 

• ExtraStiftelsen gir støtte til 
å arrangere undervisning/ 
temadager for pasienter 
innlagt i rusbehandling. 

I tillegg bidrar mange 
andre organisasjoner og 
enkeltpersoner med sin 

brukerkompetanse. 

Avtale med 14 ulike TSB 
institusjoner i 4 helseregioner. 
Har arrangert 50 temadager 
for totalt 1600 deltagere.  



Organisasjonenes oppgaver i revolusjonen kan være mange:  
1. Delta i lokalt implementeringsarbeid. 
2. Passe på at ting skjer.. 
2.   Tiltak rettet mot pasienter/brukere og pårørende. 

Hvilket kunnskapsutbytte kan pasientene ha av våre tilbud?

Pasienter med kunnskap etterspør 
kunnskapsbasert behandling.  

Jeg spurte en av våre anerkjente rusforskere om følgende: «Tror du vi klarer å endre 
praksis uten at brukere etterspør endringer?», han var veldig klar på at svaret var nei.



Et bedre liv har som mål. 

Undervisningen fokusere blant annet på 

• Betydningen av brukermedvirkning/eierskap

• Betydningen av pårørendeinvolvering

• Betydningen av likepersonsarbeid/selvhjelp

• Hva som er viktig i en Recovery/bedringprosess

• Individuell plan og behandlingsplan

«Myndiggjøring gjennom undervisning og kunnskapsheving».  

Jeg mener vi må sette inn mange tiltak som myndiggjør pasienter slik at 
de etterspør kunnskapsbasert behandling og blir endringsagenter!



Tenk om Pakkeforløp bedrer:

 Brukermedvirkning, eierskap

 Gode individuelle forløp tilpasset behov og ønsker 

 God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende

 Effektive forløp uten unødvendig ventetid 

 God samhandling mellom aktuelle aktører i TSB og kommune

 Økt  fokus på somatisk helse.



Når SS Titanic forliste omkom et sted mellom 1350 
og 1512 mennesker. Vi har mistet mellom 5000 og 

7000 rusavhengige bare etter at jeg ble rusfri. 
Vi har et felles ansvar for å få pakkeforløp til! 

Er vi  bevisst alle utfordringene 
som venter MS pakkeforløp? 

Det er mange skjær i sjøen, og 
akkurat som med et isfjell er 

det man ikke ser det mest 
ødeleggende! 



Avslutning 

Pakkeforløp TSB kan bli en reform som innebærer et løft for 
pasientene med bedre brukermedvirkning, god samhandling og et 
fokus på kommunal hverdag etter behandling i TSB. Men det krever 
faglig og politisk vilje til å omsette visjoner til virkelighet. 

Min drøm er at jeg en dag kan skrive en kronikk som starter slik:  

Rusavhengige møtes i dag av gode akutte tjenester, vi har gode overganger og 
et godt samarbeid mellom 1- og 2 linje. Vi gir i dag rett behandling til rett 
pasient, og alle rusavhengige får gode tilrettelagte helsetjenester på alle nivå.  

Takk for meg! 


