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1. Hensikt og omfang
Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bidra til jevne ut variasjonene i ventetider, utredning og
behandling. Forløpene skal legge til rette for gode individuelle behandlingsforløp gjennom bedre
samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Økt brukermedvirkning,
brukertilfredshet og pårørendeinvolvering er et sentralt mål.
Brukerveilederen skal sikre god arbeidsflyt og beskriver fremgangsmåten for registrering
og merking av henvisninger og registrering av koder (målepunkter) i Pakkeforløp for
psykisk helsevern og rus i DIPS.
Alle henvisninger til psykisk helsevern og rus skal i pakkeforløp. Unntaket er Ø.Hjelp
vurdering.
Pasient kan henvises til de tre generelle pakkeforløpene (1.1.2019)
Generelle pakkeforløp:
Pakkeforløp for utredning og behandling i psykiske helsevern, voksne (HDir)
Pakkeforløp for utredning og behandling i psykiske helsevern, barn og unge (HDir)
Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (HDir)
I alle tre pakkeforløp nevnt over ligger ivaretakelse av somatisk helse og levevaner til grunn
igjennom følgende: Ivaretagelse av somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller
rusproblemer (HDir)
Pasient kan henvises til de tilstandsspesifikke pakkeforløpene. (15.2.2019)
 Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
 Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne
 Spiseforstyrrelser hos barn og unge

2. Ansvar/målgruppe
Helseforetakene må beskrive ansvarsfordelingen med hensyn til registrering av koder i hele forløpet.
-

Behandler har ansvar for valg av kode
Forløpskoordinator har delegert ansvar for og myndighet til å sikre sammenhengende
pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid

3. Gjennomføring
Pasienter henvises til pakkeforløp for psykisk helse og rus fra instanser med henvisningsrett jfr.
gjeldende regelverk, fra fastlege/primærhelsetjeneste, avtalespesialist, enheter/avdelinger i eget foretak
eller annet helseforetak.
Når pasienter blir henvist til pakkeforløp for psykisk helse og rus i spesialisthelsetjenesten, skal flere
ledd i behandlingen kodes.
Forløpstidene rapporteres månedlig til Helsedirektoratet (Norsk pasientregister, NPR). I
tilbakemeldingsrapporten fra NPR vises pakkeforløpsindikatorer, forløpstider for den enkelte pasient,
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varsler/feilmeldinger som bør rettes, og det gis en oversikt over pasienter som antas burde ha vært i
pakkeforløp, men som ikke er registrert i pakkeforløp.
I hvert pakkeforløp for psykisk helse og rus er det definert hvor mange kalenderdager de ulike delene
av forløpet er anbefalt å maksimalt ta. Det er etablert målepunkter for å måle forløpstidene og disse
målepunktene registreres i DIPS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Start
Første fremmøte
Bruk av standardiserte verktøy
Klinisk beslutning
Pasient og/eller foreldre er informert om ulike behandlingsformer
Behandlingsplan
Tilbakemelding til fastlege/henviser underveis i pakkeforløpet
Samarbeidsmøte med andre instanser
Evalueringspunkt
Feedbackverktøy
Avslutning og hjelpebehov

Kodene er spesifikke ut ifra pakkeforløpet og er beskrevet på volven.no

3.1. Mottak og vurdering av henvisning; Henvisningen «merkes» med aktuelt pakkeforløp
Pakkeforløpet starter ved beslutning om henvisning til i spesialisthelsetjenesten.
Dato for start pakkeforløp registreres som hovedregel ved mottak av henvisning i
spesialisthelsetjenesten. Grunnet funksjonalitet i DIPS kan denne koden registreres først etter at
henvisningen er rettighetsvurdert. Se 3.2.1.
Øyeblikkelig hjelp skal ikke registreres inn i pakkeforløp ved mottak, men først når det eventuelt
besluttes at pasient skal få videre utredning/behandling. Start pakkeforløp blir da den dato klinisk
beslutning fattes.

Merk! En henvisning som rettighetsvurderes og hvor Resultat = Avvist kan ikke kodes inn i
pakkeforløp.
Det er ikke funksjonalitet i DIPS Classic for å kunne registrere Pakkeforløp for psykisk helse og rus
(PPHR) utfall avslutning kode «R Rett til helsehjelp ikke innvilget» (Volven OID 9326)
dersom det ikke er medisinsk indikasjon for å ta pasienten inn i spesialisthelsetjenesten.
Henvisningen registreres som mottatt som vist under.
Vurderingsansvarlig registrerer Resultat: Avvist og årsakskode: Ikke medisinsk ind.
Følg vanlig rutine ved Avslag.
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Følgende felter fylles ut slik:






Henvisers hastegrad:
Pakkeforløp psykisk helse og
rus
Henvisningsårsak: Registrer
PPHR og årsak til
henvisningen
Formalitet: registrer
Frivillig så sant ikke annet er
angitt i henvisning
Tentativ diagnose
Diagnosegr: settes ved
vurdering for automatisk
innhenting i første planlagte
kontakt, dersom dette er i
bruk i avdelingen

PPHR= Pakkeforløp psykisk
helse og rus

3.2. Registrere kode for Start pakkeforløp (DxxA)


Henvisning som vurderes kodes med Start pakkeforløp med samme dato som for mottatt
henvisning. Dette gjelder også for pasienter under tvunget psykisk helsevern



Etter en ØH-vurdering, 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



Påvises det psykisk lidelse under utredning eller behandling av annen sykdom i sykehuset eller
private institusjoner, settes dato for pakkeforløp start er dato for mottaksdato for
viderehenvisning. Dette gjelder også ved viderehenvisning fra et annet pakkeforløp



En pasient i pakkeforløp blir overført fra ett helseforetak eller privat institusjon (HF1) til nytt
helseforetak eller institusjon (HF2). Dato for start pakkeforløp registreres ved HF2 på
mottaksdato for viderehenvisningen. Start pakkeforløp registreres på tilsvarende måte ved alle
eventuelle påfølgende helseforetak eller private institusjoner

3.2.1.

Opprette teknisk episode; poliklinisk konsultasjon, indirekte pasientkontakt:

Start pakkeforløpet må kodes på en kontakt. Derfor opprettes en poliklinisk konsultasjon som
registreres som Indirekte pasientkontakt og Teknisk episode. Dette gjelder pasienter som ikke har
poliklinisk besøk/innleggelse på aktuell dato for koding.
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Dette gjelder både for pasienter som er vurdert omsorgsnivå: poliklinisk behandling eller
døgnopphold.



Klikk på Ny kontakt. Bildet Planlagt behandling åpnes

Fyll bildet Planlagt behandling ut som vist under:





Omsorgsnivå:
poliklinisk konsultasjon
Fast oppmøtetid:
mottattdato for
henvisning
Konsultasjonstype:
Indirekte pas. kontakt.
Behandler
Ansvarlig for vurdering

Merk! Selv om pasienten er
søkt til døgnbehandling må
den indirekte pasientkontakten
alltid registreres som
poliklinisk konsultasjon og
lokalisering.
Avdelingen må avtale enhet
og ressurs som kontakten skal
registreres på. (lokal rutine)



Lagre (Alt+l)

Ny planlagt kontakt er opprettet





Hent/åpne planlagt kontakt fra Oppmøteliste (Shift+Ctrl+ø)
Bilde Konsultasjonsserie åpnes, Lukk bilde (Alt+u), det skal ikke opprettes konsultasjonsserie
Bilde Psykiatrisk konsultasjon åpnes
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Fyll ut bildet Psykiatrisk konsultasjon som vist:


Konsultasjonstype:
Indirekte pasientkontakt



Indirekte aktivitet:
Teknisk episode

Husk, for polikliniske
pasienter å gjøre opp denne
konsultasjonen:
- Diagnose: Tentativ
diagnose (se
henvisningen)
- Om pasienten er kjent,
kan aktuell F-diagnose
brukes på den tekniske
kontakten.
- Takstkode: Unull
Ventetid sluttdato skal ikke
settes ved Indirekte
pasientkontakten



Velg fane Diagnoser/Tjenester
Klikk på Ny tjeneste (Alt+t)


Tjenestetype: PPHR



Kode: Pakkeforløp
psykiatri/Rus
start pakkeforløp=DxxA



Startdato:
Dato for start pakkeforløp =
henvisningens mottattdato



Sluttdato: Lik startdato



Behandler 1:
Vurderingsansvarlig
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Indirekte pasientkontakt|Teknisk episode er nå registrert

Vises også i Psykiatrisk kontaktoversikt

Merk! Hvis pasienten tas inn til en vurderingssamtale innen 10 dager (vurderingsfristen), og det
deretter vurderes at pasienten ikke har rett til helsehjelp avsluttes pakkeforløpet med DxxXR Rett til
helsehjelp ikke innvilget. Dette må da knyttes til en teknisk indirekte kontakt. Startkoden registreres på
kontakten for oppmøte.
3.3. Registrer kode for Første – første samtale/fremmøte (DxxM)
Ved første fremmøte kodes første fremmøte i pakkeforløpet på dato for første konsultasjon eller for
første innleggelsesdag, hvis pakkeforløpet starter med en innleggelse.
Ved elektiv innleggelse gjøres kodingen knyttet til kontakten for innleggelse i Medisinsk registrering
(Ctrl+m)




Tjenestetype: PPHR |
Kode:. skriv inn kode
direkte i felt



Startdato =
konsultasjonsdato
Sett inn Behandler



Ved poliklinikk kodes det i bildet Psykiatrisk konsultasjon/ fane Diagnoser/Tjenester (se 3.2.1.)
 Klikk på Ny tjeneste (Alt+t)
 Tjenestetype: PPHR
 Kode: skriv inn kode direkte i felt
 Startdato = konsultasjonsdato
 Sett inn Behandler
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Redigering/Sletting av tjenestekode
Medisinsk Registrering marker aktuell kontakt | Velg Tjeneste | Velg Rediger eller Slett
Velger du Rediger åpnes bilde Tjeneste for korrigering og du kan korrigere

3.4. Videre registreringer i pakkeforløpet
Videre registrering av koder igjennom pakkeforløpet følger samme fremgangsmåte som vist over i
skjermbildene.
 Indirekte kontakt/teknisk episode der det ikke er pasientoppmøte. Kodes samme dato som
aktiviteten utføres/beslutningen tas
 Direkte kontakt – når pasienten møter i poliklinikk eller er inneliggende
Registrer kode for bruk av standardiserte verktøy for måling av symptom og/eller funksjon
(DxxUV)
Denne koden gjelder kun pasienter i pakkeforløp:
 [D11] pakkeforløp for utredning og behandling psykisk helsevern, voksne
 [D12] pakkeforløp for utredning og behandling psykisk helsevern, barn og unge
Koden registreres på dato for når GAF eller cGAS eller tilsvarende standardiserte verktøy for
måling av symptom og/eller funksjon benyttes. Dette skjer typisk tidlig i forløpet, som en del
av innkomsten. Om symptom og/eller funksjon måles flere ganger gjennom forløpet kodes
denne koden på dato måling av symptom og/eller funksjon utføres.
Registrer kode for klinisk beslutning (DxxCy)
Kode for klinisk beslutning registreres i disse tilfellene:
1. Behov for utvidet utreding: klinisk beslutning om behov for utvidet utredning skal
registreres
2. Utredning er ferdig etter basis utredning. Da skal kode for hvor pasienten trenger helsehjelp
kodes
3. Utvidet utredning er ferdig. Da skal kode for hvor pasienten trenger helsehjelp kodes
Det skal registres minst èn 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.
Hvis pakkeforløpet ikke skal fortsette, på bakgrunn av at pasienten ikke har behov for videre
behandling i psykisk helsevern, skal kode for klinisk beslutning DxxCI samt avslutning av
gjennomført pakkeforløp (DxxXG), hjelpebehov for avslutning av pakkeforløp i
spesialisthelsetjenesten (DxxHy) registreres. Klinisk beslutning må kodes i tidslinjen før gjennomført
pakkeforløp kodes.
Registrer kode for at pasient og/eller foreldre/pårørende er informert om ulike
behandlingsformer (DxxUB)
Når utredning er ferdig, avhengig 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, registres når pasient og/eller foreldre har
mottatt denne informasjonen. Informasjon til foreldre gjelder for barn under 16 år.
Registrer kode for involvering i utarbeidelse av behandlingsplan (DxxUU)
På dato for når pasient/foresatte og behandler og evt. pårørende har vært involvert i utarbeidelsen av
behandlingsplan skal kodene for dette registreres. Foresatte er knyttet til pasienter under 16 år.
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Koden skal brukes når pasient alene eller sammen med pårørende har vært involvert i utarbeidelsen
av planen.
Registrer kode for avrusning døgn avsluttet (D01D)
Kode kun tilgjengelig for pasienter i [D01] pakkeforløp for utredning og behandling tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB)
Pasient kan ha behov for avrusning i starten eller underveis i forløpet. Ved avslutning av avrusning i
døgnopphold kodes det for avslutning av avrusning. Dersom pasienten mottar avrusning og
døgnbehandling på samme sted skal det likevel kodes for avslutning av avrusning. Det skal også
kodes for avslutning av pakkeforløp hvis pasienten ikke er i behov for videre døgn eller poliklinisk
behandling.
Registrer kode for tilbakemelding til henviser og fastlege underveis i pakkeforløpet (DxxF)
På dato for når tilbakemelding er sendt henviser og fastlege underveis i forløpet skal kode for dette
registreres. 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.
Registrer kode samarbeidsmøte med andre instanser (DxxSy)
Hver gang det blir gjennomført et samarbeidsmøte hvor pasient og/eller foresatte/pårørende, aktuelle
kommunale tjenester og psykisk helsevern/TSB er tilstede, som beskrevet i pakkeforløpet, skal kode
for samarbeidsmøte med relevante instanser registreres på dato for samarbeidsmøte. Aktuelle
deltakere er pasienten og/eller foreldre (om pas er under 16 år), evt. pårørende og instanser som er i
kontakt med pasienten. Alt ettersom pasientens alder og tilstand vil det være ulike instanser som er
aktuelle, som f.eks eksempel barnehage/skole, helsestasjon og skolehelsetjeneste, fastlege, barnevern
og psykisk helse og rus tjeneste.
Hvis det ikke er behov for samarbeidsmøte 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.
For pakkeforløp [D11] utredning og behandling psykisk helsevern – voksne og [D12]
utredning og behandling psykisk helsevern barn & unge bør det ved behov for samarbeidsmøte
avholdes kort tid etter oppstart av behandling eller ved avslutning av basis eller utvidet
utredning.
For pakkeforløp [D01] utredning behandling tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er
det relevant å gjennomføre samarbeidsmøte både ved avrusning av noe varighet og underveis i
pakkeforløp.
Registrer kode for evalueringspunkter (DxxE)
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.
Frekvens for evalueringspunkt er angitt i pakkeforløpsbeskrivelsen, og er ulik i døgnbehandling og
poliklinisk behandling. Det skal alltid gjøres en evaluering når pakkeforløpet avsluttes i
spesialisthelsetjenesten.
På dato for når pasient/foresatte/pårørende og behandler har utarbeidet en behandlingsplan skal
kodene for dette registreres.
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Registrer kode for feedbackverktøy (DxxUF)
Med feedbackverktøy menes gjennomgang av et skjema der pasienten på en systematisk møte
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. Koden registreres kun èn gang uavhengig av antall
konsultasjoner for feedbackverktøyet er brukt.
Registrer kode avslutning av pakkeforløp ved utskrivning fra spesialisthelsetjenesten (DxxXy)
Pakkeforløp kan avsluttes på flere måter.
G 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 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.
P Avbrudd etter pasientens 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/foresattes1 eget ønske registreres på den dato behandlingsstedet får
informasjon om avbruddet.
M Avbrudd fordi pasienten ikke har møtt. Når behandler ikke anser pakkeforløpet som
fullført, men det brytes av etter at pasienten ikke har møtt til flere avtalte timer skal koden
benyttes. Koden skal ikke benyttes før anbefalinger som står beskrevet i pakkeforløpene er
gjennomført, jf. Pakkeforløpene.
A Avbrudd av ander 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 dødsfall.
R Rett til helsehjelp ikke innvilget. Dato for avslutning av pakkeforløp og kode for rett til
helsehjelp ikke innvilget registreres på den dato vurderingen blir gjort. Ved mulig avslag kan
det vurderes å innkalle pasienten til en vurderingssamtale innen 10 dager (vurderingssamtale).
Der hvor det konkluderes at pasienten ikke har rett til helsehjelp avsluttes pakkeforløpet med
denne kode på den datoen beslutningen tas. Merk! Koden kan kun registreres i DIPS dersom
pasienten kommer til vurderingssamtale.
L Skal ikke i pakkeforløp.
Denne koden skal ikke benyttes.
N Overføres til annet pakkeforløp i psykisk helse eller rus. Dato for når beslutning om
overføring til annen pakkeforløp tas. Dette pakkeforløpet avsluttes, og nytt pakkeforløp starter.
O 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.
Ved koding av DxxXG og/eller DxxXN må ett eller flere hjelpebehov også angis.
For anvendelse av kode for gjennomført pakkeforløp eller overføring til annet pakkeforløp innen psykisk helse og
rus skal også kode for hjelpebehov ved avslutning av pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten besluttes og kodes.
Kodene som slutter på P og M skal brukes når pakkeforløpet avbrytes uten at det er planlagt, og behandler ikke
anser pakkeforløpet som fullført.

1

Foresatte er her kun i tekst for pakkeforløp [D12] utredning og behandling psykisk helsevern, barn og unge ellers lik tekst som [D01] og [D11]
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Ved avslutning av pakkeforløp, husk å avslutte de(n) eventuelle tekniske kontakte(r)!
Registrer kode for hjelpebehov ved avslutning av pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten (DxxHy)
Koden skal brukes samtidig med kode for avslutning av gjennomført pakkeforløp, der behandlingen i
psykisk helsevern/TSB er gjennomført etter planen, eller samtidig med koden overført til annet
pakkeforløp innen psykisk helse eller rus. I de fleste tilfeller der pasienten trenger hjelp fra flere
tjenester samtidig, skal det registreres flere koder.
3.5. GENERELT

Intern rapportering – pakkeforløpskoding
Forutsatt at prosedyren for koding ovenfor er fulgt kan følgende DIPS rapporter brukes i
intern rapportering: (rapportene kjøres i tabellvisning)
Rapport D-11437 – Pakkeforløp psykisk helse og rus - tjenestekoder

D-658 – Liste over pasienter med gitt prosedyrekode
Kjører du rapporten i sin helhet, velger du ut kodene du ønsker. Dra kolonnen prosedyrekoder opp i
grått felt, og det kan leses av antallet koder som er brukt.
NB! Felt Operasjonskoder må alltid stå blankt for psykiatri og rus
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Pakkeforløp for psykisk helse og rus - registrering i DIPS

RHF/13/03/03-05

D-6817
Lister polikliniske pasienter/episoder inkl. tekniske episoder og tverrfaglige møter som er kodet med
PK-koder. For å isolere fiktive episoder/pakkeforløp kan du filtrere Konsultasjonstype =Indirekte
pasientkontakt og NPR-Aktivitet = «Teknisk episode», «Møte". Samarbeid om pas med annet
helsepersonell» og hoveddiagnose. Viser registrert(e) PK kode(r) for hver episode/pasient.

Referanser
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