
Nasjonal satsing

Regionale læringsnettverk 
om

Gode pasientforløp 



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



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



Læringsnettverk Vestfold – andre samling

Prioritere mål

Utarbeide plan for å nå målene 

Velge målepunkt
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Læringsnettverk for Gode pasientforløp

Helhetlig pasientforløp i hjemmet En helsefremmende retningsendring







9. juni hele året
Tjenestekontoret i Larvik kommune          Hjemmetjenesten i Grimstad
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Kontaktdata satsingsledere

• 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:ave@nokc.no
http://www.pasientforløp.no/
http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/samhandlingsreformen/god-kvalitet-i-den-kommunale-helse--og-omsorgstjenesten/kvalitetsarbeid/pasientforlop/

