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Gode pasientforløp

• Gjennomføres av KS i samarbeid med Folkehelseinstituttet
• Helse- og omsorgsdepartementet er oppdragsgiver og leder 

styringsgruppen
• Det begynte med to læringsnettverk i 2014–2015
• I perioden 2016–2019 er det gjennomført åtte læringsnettverk over 

hele landet
• Gode pasientforløp videreføres i perioden 2020–2023 

(Meld.St. 15, 2017-2018)
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Læringsnettverk

Gjennomførte læringsnettverk
• Agder
• Rogaland
• Nordland
• Hedmark og Oppland
• Oslo (tre bydeler)
• Møre og Romsdal
• Ofoten, Troms og Finnmark 

– avsluttes november 2020
• Østfold 

– avsluttes mai 2020
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Nye læringsnettverk
• Vestfold 

– oppstart januar 2020
• Helgeland 

– oppstart 2020
• Trøndelag? 
• Sogn og Fjordane? 
• Hordaland?  
• Buskerud? 
• Telemark? 
• Akershus?

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet 



Mål for satsingen

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

• Pasientens helsetjeneste i kommuner og sykehus skal være 
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
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Fundamentet

Læringsnettverkene skal forbedre overgangene i pasientforløpet, både 
internt i kommuner og sykehus og mellom sykehus og kommune. 

• Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) – et generelt forløp som kan 
brukes på alle pasientgrupper, uavhengig av diagnose. 

• Hva er viktig for deg? – en viktig retningsendring i helsevesenet. 
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GODE OVERGANGER. KS og 
Folkehelseinstituttet (FHI) har på 
oppdrag fra regjeringen over flere år 
samarbeidet om en satsing som heter 
«Læringsnettverk for gode 
pasientforløp», hvor målgruppene har 
vært eldre, kronisk syke, og voksne og 
barn/unge med psykiske lidelser. 
Virkemidlene herfra passer som hånd i 
hanske med de nye 
helsefellesskapene. Målet er å 
forbedre overgangene i 
pasientforløpet, både internt i 
kommunene og sykehusene, og 
mellom sykehus og kommune.
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Erfaringskonferansen 







Modell for kvalitetsforbedring



Professor Gro Berntsen

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

Professor Anders 
Grimsmo
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Endringsledelse

• Vær bevisst hvilke endringer det 
er snakk om før dere gir dere i 
kast med arbeidet

• Det skjer nesten aldri at effekten
av de tiltakene som er iverksatt 
kommer med en gang



Følg arbeidet i Gode pasientforløp

• ks.no/pasientforlop
• pasientforløp.no (FHI)
• Facebook: Gode pasientforløp
• YouTube: Gode pasientforløp
• Twitter: @Pasientforlop
• Instagram: @hvaerviktigfordeg
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