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Pakkeforløp «en tretrinns-rakett»

• Nasjonal lanseringskonferanse 12.09.2018

• Regionale implementeringskonferanser som dekker 

hele helseregionen

» Oslo 17.oktober

» Tønsberg 18.oktober

» Hamar 22.oktober

• Det lokale arbeidet er avgjørende
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Pakkeforløp og regional implementering

• Nasjonal og Regional plan

• Regional implementeringsgruppe med deltagere fra alle 

helseforetak og sykehus er etablert i Helse Sør-Øst med

• Egen undergruppe for koding og monitorering

• Egen undergruppe for kommunikasjon

Et utviklingsarbeid der den regionale gruppen planlegger å  

samarbeide i 2019 og 2020

• Lokal implementering i alle helseforetak og sykehus 
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Bakteppe

• Litt mer info 
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Kontaktpersoner på RHF og hf-nivå

• Ressurspersoner i RHFet vil følge arbeidet og ha egne 

møter 
- ansvarlig for pakkeforløp kreft på RHF-nivå og kollega fra hf-nivå bidrar 

for å dra veksler på erfaring fra pakkeforløp kreft

- ansatte på RHF-nivå fra rapportering og analyse

- regionalt ansvarlig fra fagområdene phv og tsb

- klinisk IKT på RHF-nivå

- Implementeringsansvarlige i helseforetak /sykehus

- Oppnevnte deltagere og ressurspersoner i nasjonal 

implementeringsgruppe
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Kontaktpersoner som skal koordinere arbeidet med implementering  i hf - sykehus

Regionalt implementeringsansvarlig i Helse Sør-Øst RHF: Anne Aasen 

Sykehuset Innlandet HF

• fagsjef Marianne Lundgård 

•Vestre Viken

• spesialrådgiver Bror Just Andersen 

•Sykehuset Telemark 

• spesialkonsulent Anne Marte Evenstad og seksjonsleder Anne Kjendalen

•Akershus universitetssykehus HF

• spesialrådgiver Katrine Hippe

•Sykehuset Vestfold HF 

• spesialrådgiver Elin Katrine Vestly

•Oslo universitetssykehus HF 

• avdelingsleder Anne Beate Sætrang 

•Sykehuset Østfold HF

• spesialrådgiver Helena Wallin Holm

•Sørlandet sykehus HF

• faglig rådgiver Gro Merete Eilertsen 

•Diakonhjemmet

• ass. avdelingssjef Kim Edgar Karlsen 

•Lovisenberg Diakonale sykehus 

• seksjonsleder Kjersti Sundbye
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Til dagen i dag 

• Vi er samlet og har fokus på
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Om pakkeforløpene

• Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike 
fagmiljøer, bruker- og pårørende-organisasjoner

• Forløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, 
gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare 
ansvarsforhold og gode overganger
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Samarbeid og ledelse

• Implementering av pakkeforløp er et lederansvar i ordinær 
ledelseslinje og på alle nivåer

• For å lykkes med implementeringen er vi avhengige av at de 
som jobber i tjenestene og bruker- og pårørende 
representanter  engasjerer seg i arbeidet

• Samarbeid om pakkeforløp må være både internt i egen 
organisasjon og på tvers av sektorer og ulike instanser

Anne Aasen 9



Litt historikk:

Nasjonal oppstart av pakkeforløp psykisk helsevern og TSB 2015 - 2016 

15.09.16 Oppstartsmøte

Helseminister Bent Høie påpekte to sentrale overordnede mål for arbeidet: 

1. Pakkeforløp skal skape mer forutsigbarhet for pasienter og pårørende som venter på utredning og 

behandling.

2. Det er et mål med mindre forskjell i behandlingen og behandlingen skal bases på retningslinjer og 

godt faglig skjønn. Variasjon skal ikke skyldes tilbudet, men variasjon skal baseres på pasientens 

ulike behov. 

Høie påpekte

• Målet er ikke at alle skal få samme behandling, men at alle skal få god individuell behandling der 

pakkeforløp blir en ramme. Pakkeforløp er et implementeringsverktøy for god faglig praksis. 
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Drivkraften nå – «raketten skal lette»

• Stikkord er samarbeid og samhandling med hele 

førstelinjetjenesten og samarbeidsparter med brukeren i 

sentrum

• Skreddersøm og detaljert samarbeid om alle pakkeforløp

• Gjennomgående representasjon med brukere og 

fagpersoner

• Et dynamisk arbeid der vi vil hverandre vel 
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Pakkeforløp psykisk helse og rus

• Nå er vi i gang 

• Vi ønsker hverandre lykke til 
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