
  

         
 

 

 
 

 

 

  

   

  
                         

 

«Bedre i lag» 

Pakkeforløp – din arbeidshverdag og brukernes liv!  
Et digitalt lunsj-til-lunsj-seminar om samhandling i pakkeforløp for psykisk helse og rus 

23.–24. februar 2022 i Teams 

Program dag 1 
Tid 23. februar 2022 
11.40–12.00 Pålogging 

12.00–12.10 Velkommen 

Anne Grethe Olsen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

12.10–12.25 Pakkeforløp psykisk helse og rus – med vekt på de viktige overgangene, sett med brukerblikk 

Siv-Elin Reitan, RIO og MARBORG 

12.25–12.45 Hvordan kan pakkeforløp gi bedre tjenester? 

Lene Gregersen, Porsanger kommune 

12.45–13.10 Hvordan samhandle om gode tjenester til personer med samisk bakgrunn 

- råd til tjenestene 

- vekt på pårørendes rolle 

Reidun Boine, SANKS 

13.10–13.20 Pause 

13.20–13.35 Gruppearbeid 

13.35–13.55 Helsefellesskap i Finnmark – en struktur som kan bidra til bedre samhandling 

Bente Moen, Porsanger kommune, og Siw Blix, Finnmarkssykehuset  

13.55–14.20 Pakkeforløp sett fra et fastlegeståsted 

Jostein Tørstad, Kirkenes 

14.20–14.30 Pause 

14.30–15.15 Gruppearbeid 

Hva får vi til, og hva vil vi forbedre oss på? 

Grupper satt sammen på tvers av tjenester og tjenestenivå 

15.15–15.25 Tilbakemeldinger fra gruppene  

15.25–15.30 Takk for i dag 

 



Program dag 2 

 
Tid 24. februar 2022 
08.40–09.00 Pålogging 

09.00–09.10 Velkommen til dag 2 

09.10–09.40 Hva kan fremme samhandling, og hvordan får vi det til? 

Kristin Trane, NAPHA og NKROP 

09.40–10.00 Koordinering som nøkkel til gode overganger  

Kari Hjertholm Danielsen, KoRus Nord 

11.00–10.10 Pause 

10.10–10.30 Samhandling gir gode tjenester – et eksempel fra Vadsø 

Siv Eines, Vadsø kommune 

10.30–11.15 Gruppearbeid 

Grupper satt sammen på tvers av tjenester og tjenestenivå 

11.15–11.30 Tilbakemelding fra gruppene i plenum 

11.30–11.40 Pause 

11.40–12.05 

 

 

12.05–12.30 

Kan befolkninga i Finnmark få bedre tjenester ved at vi «kutter avstander» mellom ansatte i 

kommunene og spesialisthelsetjenesten?  

Sofie Bjørnå og Janne Trane, Finnmarkssykehuset 

Veien videre ved sentrale aktører i samhandlinga om psykisk helse– og rustjenester i 

Finnmark 

Torhild Acermann, Mental Helse, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og arbeidsgruppa 

12.30 Takk for i dag 

 

Lenke til Teams sendes ut kort tid før seminaret. 
 

Målet med seminaret er å bidra til at kommunene, spesialisthelsetjenesten og NAV lokalt, sammen med fastlegene 

og brukermiljøene, utvikler strukturer og kultur for samhandling. Brukere og pasienter med så omfattende psykisk 

helse- og rusproblematikk at de trenger tjenester fra begge nivå skal oppleve hjelpeapparatet som helthetlig og 

koordinert.  

Målgruppen er fastleger, ledere og andre ansatte i kommunene, spesialisthelsetjenesten og NAV som er involvert i 

koordinering og samhandling, henvisning, oppfølging og behandling av pasienter i pakkeforløp for psykisk helse og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  Brukerrepresentanter ønskes ekstra velkommen.  

Seminaret er blitt til i et samarbeid mellom kommuner, sykehus, brukermiljø, Statsforvalteren, Helse Nord og 

kompetansesentrene KoRus Nord, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), RVTS Nord og 

RKBU Nord. NAPHA er teknisk arrangør.  

Spørsmål stilles til   

• Gretha Evensen, NAPHA: gretha.evensen@samforsk.no, tlf. 922 86 343 

• Robert Kechter, Finnmarkssykehuset Robert.Kechter@finnmarkssykehuset.no tlf. 99266772 

• Siv Eines, Vadsø kommune: Siv.Eines@vadso.kommune.no 

 

 

Påmelding: https://nettskjema.no/a/242925  

 

 

Vi søker om å få seminaret godkjent i Psykologforeningen og Legeforeningen som vedlikeholdskurs spesialitet, og i 

Sykepleieforbundet og FO under krav for godkjenning av klinisk spesialist.    
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