
ARBEIDSGLEDE
I ET LØPENDE PASIENTFORLØP…

Tromsø, 19.11.2019

Kjell Ove Hveding



• Bosted: SOMMARØY (Tromsø`s beste vestkant… sa dronning Sonja..)
Sivilstatus: Gift og har 3 barn og 5 barnebarn

Alder: Rimelig oppegående -62 modell ……..☺

• Arbeid: I 35 år som gründer/hotellvert/leder innen service- og reiseliv. Nå 
HR-partner i IPLUSS med fokus på å gjøre andres hverdag litt bedre… ☺

• Utdanning: Varehandelhøgskole, hotell, røykdykker/brannmann/førstehjelper 
Hobby: Sang, musikk ,kulturformidling, snekring ,jakt, kajakk og friluftsliv.. ++++

• Legning: FOLKOFIL (Generelt veldig glad i mennesker!)

• Hjertebarn: Livsglede-Arbeidsglede-Omsorg/Bry dæ!-
Se dine medmennesker som unike, ikke perfekte!



GODE PASIENTFORLØP:

«Målet med arbeidet er å sikre 

brukernes behov for å møte 

helhetlige, koordinerte og trygge 
tjenester»



Pasientforløp – gir ordet god mening?
Helsevesenet har innført noe de kaller pasientforløp, 

trolig etter mønster av sykdomsforløp, 

behandlingsforløp og liknende. En sykdom har jo et 

forløp, men en pasient kan da ikke forløpe?

SVAR: Dette er en diskutabel måte å bruke forløp

på; sammenhengen mellom det første og det 

andre leddet i pasientforløp er uvanlig løs.

Definisjon av pasientforløp :
”En helhetlig, sammenhengende beskrivelse av en 

eller flere pasienters kontakter med ulike deler av 

helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode”. 

www.regjeringen.no 30.09.2004

Forløp:

(pasient-)gang (t.d. arbeids-, hendings-), 

å gå (på en viss måte)  (Kilde: sprakradet.no)

utvikling / framvokster (Kilde: nn.wikipedia.org)

DET ER ALLTID NOEN SOM ØNSKER Å JEKKE NED VÅR ENDRINGS-IVER….!! ☺

http://www.regjeringen.no/


«Å BERRE VÆR I LAG IGJEN, E VI SOM FØR KORR SKA VI HEN..?»

HVORFOR SAMLES VI ?



ARBEID : 

GLEDE :

ARBEIDSGLEDE!
(Kilde:Store norske leksikon) Menneskets målrettede, bevisste virksomhet. 

I samfunnsøkonomien er menneskelig arbeidsinnsats en viktig produksjonsfaktor.

De fleste mennesker føler trang til virksomhet og til å se resultater av sine 

anstrengelser; arbeid kan derfor være ledsaget av en viss lystfølelse. På den andre 

siden vil arbeid, særlig når det varer ut over en viss tid, skape tretthet og ulystfølelse.

(Kilde: Wikipedia)) er en følelse som setter en tilstand av lykke. Gleden er en individuell

opplevelse og hva som føles som glede for en person, er nødvendigvis ikke glede for 

andre. 

Størrelsen av gledesfølelse har ikke noe med «surhetsfølelse» å gjøre, men er helt klart 

avhengig av personens følsomhet, og et temperamentsspørsmål som er forbundet med 

personlighetstrekkene. 

Noen har et stabilt følelsesliv uansett hva følelsen er, andre har et mer intensivt 

følelsesliv, og andre befinner seg et sted midt i mellom. Mennesker som generelt sett har 

positivt livssyn føler seg mer glad enn mennesker med et negativt livssyn. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Lykke
https://no.wikipedia.org/wiki/Individ
https://no.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8lelse
https://no.wikipedia.org/wiki/Temperament
https://no.wikipedia.org/wiki/Personlighet


ENDRING I KULTUR OG RETNING.. 

ENDRING: 
VARIG IMPLEMENTERINGSTRYKK/GJENDIKTING SOM GIR VARIG BEDRE PRAKSIS

ENDRING HAR IKKE SKJEDD FØR DEN ER TATT I BRUK!  (Prof.. Kjell Arne Rørvik)

Mål for denne 4.samlingen: Planlegge for hvordan retningsendringen i det 

gode pasientforløpet skal opprettholdes og videreutvikles. 

«Arbeidet i læringsnettverket innebærer en kulturendring, en ny måte å 

arbeide på» 

«Dere som skal sette ideene om gode pasientforløp ut i livet, må betrakte dere selv som oversettere. 
Rollen innebærer frihet under ansvar» sier professor Kjell Arne Rørvik.

«Dere som skal i iverksette ideen om gode pasientforløp i praksis, kan med fordel anerkjenne 

oversetterrollen. Reformideene er nemlig ikke fysiske gjenstander, men ideer, og som derfor gir dere 

noen grader av frihet til å forme dem om slik at de passer best mulig inn i de lokale kontekster»

«FØRR ALT VI E UENIG OM, FRA LYS OG LUFT ,TELL MØRKE ROM..»



HVA MOTIVER DEG TIL ENDRING?

“You've got a fire in your heart “. “Go for the goal that you carry within..”



KULTUR-ENDRING MED FRONESIS...
FRONESIS /PHRONESIS: (Gr. v/Aristoteles) «En SKJØNNSMESSIG evne som 

erverves gjennom erfaring over tid, praktisk visdom/klokskap/fornuft

SKJØNNSMESSIG
EVNE ER VIKTIG FOR 
AT DETTE IKKE BARE 

BLIR EN FELLES 
SENTRAL 

FORANKRING, MEN 
AT DET FORANKRES 

LOKALT I DET 
AKTUELLE FAGMILJØ 

FOR Å GI 
OVERSETTINGEN 

BEST MULIG VILKÅR! 

BRUK SKJØNNSMESSIG
ULIKE FORTELLINGER 

FOR Å FREMME 
OVERSETTELSE AV 

IDEEN , NOEN GANGER 
FOR IMPLEMENTERING, 
ANDRE GANGER FOR Å 
BEROLIGE, FORSIKRE, 
MODNE OG TA TING I 
RIKTIG REKKEFØLGE

«Ledelse og skjønnsutøvelse»

(O.J.Andersen/T.Moldenæs

og H.Torsteinsen



GOD KOMMUNIKASJON OM ENDRING…?  



HVA ER VIKTIG FOR DEG?

KORR VIL DU AT Æ SKAL STÅ KLAR…?? 



LAGSPILL OG SPILLEGLEDE I HVERDAGEN ! 

“You've got a fire in your heart “. “Go for the goal that you carry within..”



HA ET RIKTIG SPEILBILDE AV DEG SELV, 
SOM INVITERER TIL SAMSPILL OG GODT ARBEIDSMILJØ… 

SE DEG SELV I HVERDAGEN ! 

«..VI E FORSKJELLING, MEN VI E LIK !»



ER Å BYGGE TRYGGHET OM AT OGSÅ EN DÅRLIG DAG
KAN BLI EN GOD DAG…☺.

..

«..Å KOMMER TÅRAN SÅ LA DEM RENN, T DU SER LYS OG LAND IGJEN!»

SE HVERANDRE I HVERDAGEN ! 



Latter fremmer positivitet, 

befriende følelser og gir ofte større 

arbeidsglede og samhørighet…

GALGENHUMOR I HVERDAGEN ! 



ARBEIDSGLEDE I HVERDAGEN ! 

VI VET VEIEN….,

MEN VI ER BARE

FOR ØYEBLIKKET
I GRØFTA…. ☺



ARBEIDSGLEDE

I ET LØPENDE PASIENTFORLØP

“You've got a fire in your heart “. “Go for the goal that you carry within..”



IdentitetKultur Image

Kulturen som mønster 
av samhandling og 
meningsskapelse

Fortellingen om hvordan vi 
ser på oss selv, og hvem vi 
er i ferd med å bli

Bilder av 
hvordan vi tror 
andre ser på oss

Fritt etter professor Majken Schultz, CBS

BYGGE GODE PASIENTFORLØP



* MOTIVERING

* ENGASJERING

* DEDIKERING

* PORTRETTERING

* KULTIVERING

* REGISTRERING

* FRONESIERING

* KOMUNISERING

* HUMORERING

* IDENTIFISERING

* OPPSUMERING….

GODE PASIENTFORLØP-
MED GLEDE !

«..her finnes trøst , her finnes tru. Vi lev i samme drøm som du!»


