
Nasjonal satsing

Regionale læringsnettverk 
for

Gode pasientforløp 



Arbeid mellom første og andre samling:

•Identifisere behov for forbedring

•Utarbeide mål

•Informere og involvere aktuelle aktører

•Lage poster/plakat
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Oppdragsbrev RHF 2022 

Hovedmål:
1. Styrke psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling 

2. Styrke forskning, innovasjon 
og kompetanse og forbedre 
kvalitet og pasientsikkerhet 

3. Rask tilgang til 
helsetjenester og 
sammenhengende 
pasientforløp

Sykehustalen 11.1.2022 

• Målet for all samhandling er 
gode og 
sammenhengende pasientforløp

• Vi må jobbe sammen for at 
helsefellesskapene blir en 
drivkraft for å forbedre 
tjenestene til de mest sårbare 
pasientgruppene.

• Det er ikke "oss" i sykehusene og 
"dem" i kommunene, 
men "vi" sammen som lager 
gode pasientforløp.
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Flytte tjenester hjem til pasienten



Demens

Innsatsområder 
pasientsikkerhet Pårørende

Lindrende

LedelseEtikk

Gode pasientforløp

Etikksatsingen

Nasjonal 
handlingsplan

24/7
I trygge 
hender

Pårørende
strategi

Meld. St. 
38

Ledelses
utvikling



Felles
toppleder
program
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• Hensikten med hele doktorgradsprosjekt til 
Jannike Dyb Oksavik, NTNU Ålesund, er å 
undersøke arbeidsrutinen «hva er viktig for 
deg?». Oksavik har konsentrert seg om eldre 
over 80 år som har to eller flere kroniske 
sykdommer. Den første artikkelen ble publisert i 
BMC Health Services Research i 2020. Her har 
forskerne sett på hvordan brukermedvirkningen 
ble når helsepersonell stiller spørsmålet «hva er 
viktig for deg?». 

• Elin Rogn Nilsen, doktorgradsstipendiat ved 
Universitetet i Agder, tar doktorgrad på Gode 
pasientforløp. Den første artikkelen, publisert i 
tidsskriftet Journal of Clinical Nursing i 2019, 
handler om sykepleieres erfaringer med bruk av 
sjekklister.

• Cecilie Fromholt Olsen, fysioterapeut og 
stipendiat ved OsloMet, tar doktorgrad på 
helsearbeideres erfaringer med å utvikle 
pasientforløp for eldre gjennom 
læringsnettverk. Våren 2020 ble artikkelen om å 
stille «hva er viktig for deg?»-spørsmålet til 
eldre og kronisk syke pasienter publisert i 
tidsskriftet BMC Health Services Research. 
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Cecilie Fromholt 
Olsen, fysioterapeut 
og stipendiat ved 
OsloMet, tar 
doktorgrad på 
helsearbeideres 
erfaringer med å 
utvikle pasientforløp 
for eldre gjennom 
læringsnettverk. 



3-6 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd ∞

Læringsnettverk for gode pasientforløp

Samling 4:
• Presentere 

forbedrings-
arbeidet 

• Lage plan for 
kontinuerlig 
forbedrings-
arbeid 

Samling 3:
• Evaluere eget  

forbedrings-
arbeidet

• Justere mål og 
plan for de 
neste ni 
månedene

Samling 2:
• Prioritere mål
• Utarbeide plan 

for å nå 
målene 

• Velge 
målepunkt

Samling 1:
• Etablere felles 

forståelse for 
arbeidet med 
gode 
pasientforløp.

• Hvordan 
komme i gang 

Arbeid før første 
samling: 
• Forankre
• Etablere 

forbedrings-
team

• Intervjue 
brukere/-
pasienter

• Lage plakat

Arbeid mellom 
samlingene:
• Identifisere 

behov for 
forbedring

• Utarbeide mål
• Informere og 

involvere 
aktuelle 
aktører

• Lage plakat

Arbeid mellom 
samlingene: 
• Informere og 

sikre ledelses-
forankring 

• Styrke 
brukerrollen

• Gjennomføre 
tiltakene, måle, 
justere

• Lage plakat

Arbeid mellom 
samlingene: 
• Følge opp tiltak 

og måle 
• Justere planer 

ev. nye tiltak
• Planlegge for 

spredning
• Lage plakat

Arbeid videre:
• Kontinuerlig 

forbedrings-
arbeid

Forberedelse Gjennomføring Videreføring



Tema for samlingen

• Prioritere mål

• Utarbeide plan for å nå målene 

• Velge målepunkt 
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Kontaktdata fagledere

Sigrid.askum@ks.no
950 79 502

anders.vege@fhi.no
95 23 15 23 

www.pasientforløp.no og KS sine sider

facebook: gode pasientforløp

mailto:Sigrid.askum@ks.no
mailto:anders.vege@fhi.no
http://www.pasientforl%C3%B8p.no/
http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/samhandlingsreformen/god-kvalitet-i-den-kommunale-helse--og-omsorgstjenesten/kvalitetsarbeid/pasientforlop/
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