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Gjennomførte læringsnettverk
1. «Gardermoen» 

2. Agder

3. Rogaland

4. Nordland

5. Hedmark og Oppland

6. Oslo (tre bydeler)

7. Møre og Romsdal

8. Ofoten, Troms og Finnmark 

9. Østfold 
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2020 -
1. Vestfold januar 2020

2. Sogn og Fjordane mars 2021

3. Helgeland oktober 2021

4. Telemark november 2021

5. Akershusregionen november 2021

6. Hordaland januar 2022

7. Innlandet februar 2022

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet 



Effektmål
• Brukeren/pasienten opplever å være likeverdig i utarbeidelse av sitt 

pasientforløp
• Pasientens helsetjeneste i kommuner og sykehus er systematisert i 

helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp 
• Kommuner og sykehus arbeider kontinuerlig med å bedre overgangene i 

pasientforløpet
• Helsefremmende mestring er sentralt i arbeidet med gode pasientforløp 

i kommunene og sykehus
• Kommuner og sykehus samarbeider som partnere om det gode 

pasientforløpet



Hovedutfordringene :

• Pasientenes behov for koordinerte tjenester 
besvares ikke godt nok

• Tjenestene preges av for liten innsats for å 
begrense og forebygge sykdom

• Demografisk utvikling og endring i 
sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne 
true samfunnets økonomiske bæreevne 

Alle de tre utfordringene krever tiltak som 
understøtter helheten i tjenestesystemene



Pasientenes behov for 
koordinerte tjenester 
besvares ikke godt nok
• Store deler av spesialisthelsetjenesten

er både i sin organisering og sin 
funksjon, preget av at målet er 
medisinsk helbredelse. 

• Kommunehelsetjenesten har derimot 
et langt større fokus på pasientens 
funksjonsnivå og pasientens 
mestringsevne. 

• For pasienten/brukeren er det en 
gjensidig avhengighet mellom de to 
målformuleringene. 

Samhandlingsreformen



Prosessen knyttet til ny nasjonal helse- og 
sykehusplan



Hovedprinsipper i avtalen
• Tydeligere samarbeidsstruktur
• Bedre felles planlegging
• Økt samordning
• Bedre beslutningsprosesser
• Sekretariat
• Tydelige prioriteringer
• Felles virkelighetsforståelse
• Lokale tilpasninger
• Innspill til neste Nasjonale helse- og 

sykehusplan
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Felles innspill til neste Nasjonale helse- og 
sykehusplan
• Ønskelig at neste Nasjonale helse- og 

sykehusplan skal bygge på felles innspill fra 
helsefellesskapene fordi:

«Utviklingen av spesialisthelsetjenesten må ses i 
nær sammenheng med utviklingen av den 
kommunale helse og omsorgstjenesten».
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Pasienten – en aktiv deltager
Hva er viktig for deg? 

14Foto: Borgos Foto AS, Helse Nord RHF
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Følgeforskning

Final conference
Integrated care for multi-morbidity

Bedre helse på enkelte områder med Gode 
pasientforløp
I en norsk studie i det store EU-prosjektet SELFIE rapporterer pasienter i 
kommuner som har deltatt i Gode pasientforløp om bedre helse på enkelte 
områder enn pasienter som har mottatt tradisjonell omsorg. 

Bt.: Professor Sabine Ruths og dekan Jan Erik Askildsen 
ved Universitetet i Bergen har sammen med forskerkolleger 
i Bergen studert satsingen Gode pasientforløp.



Professor Gro Berntsen

Midtveisevaluering av nasjonalt læringsnettverk for gode 
pasientforløp for kronisk syke og eldre



• 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. 



To skritt fram og ett tilbake er helt greit
Forbedringsarbeid er krevende, og spesielt implementeringsfasen tar tid

De som deltar i arbeidet er hjemmetjenesten i 
Sola og Tananger, 
tjenestekoordineringskontoret, 
hjemmerehabiliteringsteamet og korttids-
/rehabiliteringsavdelingen. 

Selv om læringsnettverket i Rogaland er 
avsluttet, så fortsetter arbeidet med Det gode 
pasientforløp.

Det gode pasientforløp er implementert i alt 
planverk i kommunen, den viktigste er 
kommunedelplanen for helse- og 
velferdstjenester.

Vi har gjennom årene fått til en 
holdningsendring blant ansatte og 
innbyggerne og klarer nå å gjøre arbeidet mer 
naturlig og hensiktsmessig for den enkelte 
bruker.

Kristine Helliesen Ravnås viser fram akuttsekken 
som de ansatte i hjemmetjenesten har med seg 
hjem til brukerne. Arbeidet med identifisering av 
akutt forverring hos eldre som mottar 
hjemmetjenester har økt kompetansen til de 
ansatte.



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:

Vurdere eget forbedringsarbeid

Justere mål og plan for de neste 
månedene







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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• Den 24. november disputerer Jannike Dyb Oksavik ved NTNU, Ålesund. Her er omtale av hennes første artikkel, 
her er artikkel nummer to, og omtale av den tredje artikkelen hennes blir snart lagt ut på ks.no/pasientforlop.

•
• Cecilie Fromholt Olsen på OsloMet har fått dato 10. desember, men informasjon om hennes disputas er ennå ikke 

lagt ut på nett. Disputasen blir trolig gjennomført både digitalt og med fysisk oppmøte. Her er nettartikler om 
artikkel nr. 1, artikkel nr. 2 og artikkel nr. 3.

•
• Elin Rogn Nilsen ved UiA er i sluttfasen av sitt arbeid. Her er en artikkel om hennes første artikkel og artikkel nr. 2. 

Den tredje artikkelen handler om lederes erfaringer med Gode pasientforløp og læringsnettverk og er ennå ikke 
publisert.

•
• Onsdag 24. november har Gode pasientforløp første nettverkssamling i Akershus, men disputasen til Cecilie skal 

jeg få med meg.

https://www.ntnu.no/kalender/detaljer/-/event/e91bae45-d7f5-3dfb-8488-dc2f366953ca
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/gode-pasientforlop/kunnskapsgrunnlag-og-verktoy/fire-ulike-tilnarminger-nar-helsepersonell-setter-mal-sammen-med-pasienten/
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/gode-pasientforlop/kunnskapsgrunnlag-og-verktoy/ulik-forstaelse-av-pasientmedvirkning/
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/gode-pasientforlop/kunnskapsgrunnlag-og-verktoy/ulik-forstaelse-av-pasientmedvirkning/
https://www.oslomet.no/om/ansatt/cecifo/
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/gode-pasientforlop/kunnskapsgrunnlag-og-verktoy/hva-er-viktig-for-deg-sporsmalet--en-kompleks-prosess/
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/gode-pasientforlop/kunnskapsgrunnlag-og-verktoy/a-krysse-grenser-er-en-sentral-del-av-arbeidet-med-pasientforlop/
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/gode-pasientforlop/kunnskapsgrunnlag-og-verktoy/pasientflyt-eller-pasientens-reise/
https://www.uia.no/kk/profil/elinrn
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/gode-pasientforlop/kunnskapsgrunnlag-og-verktoy/doktorgradsarbeid-pa-gode-pasientforlop/
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/gode-pasientforlop/kunnskapsgrunnlag-og-verktoy/hva-er-viktig-for-eldre-pasienter/
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