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Disposisjon

• Hvorfor er det nødvendig med en retningsendring?
• Kan vi måle retningsendringen? 
• Hvordan skape retningsendring?
• Internasjonal inspirasjon
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År til livet  - eller liv til årene?

Leveår

Helse

Terskel for 
hjelpebehov

aTid med behov hjelp b

Mye tyder på at vi allerede lever lenger uten hjelpebehov (tredje alder). Eldrebølgen 
kommer, men ikke en tilsvarende bølge med økt behov for helsetjenester.

Spijker J, MacInnes J. Population ageing: the timebomb that isn’t? BMJ 2013 2013-11-12 23:30:47;347

NTNUnorskhelsenett

http://www.bmj.com/bmj/347/bmj.f6598.full.pdf


Every system is perfectly designed to 
give exactly the results it gives.

Paul Batalden

personalseminar 20. september 2015
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Where do I 
want to be ?

– Now
- Future

Learning zoneFear zone Growth zone

Adriaan Groenewald
Inspirert av Senningers learning model



Sara Riggare, 2013



Utfordring! – fjerne barrierer for å øke samvalg

En av de største 
utfordringene blir her 

å spørre på en god måte
Hva er viktig for deg?

Helsepersonell Person

(Barry og Edgman-Levitan 2012)

• Diagnose
• Muligheter for behandling
• Funksjon
• ...

• Følelser
• Ønsker / håp
• Livskvalitet
• ...

Tiltak
• Opplæring i samvalg

og helsekompetanse
• Støtte 
• Samvalgsverktøy

Tiltak
• Nedtone autoritet
• Trene på å være 

en effektiv partner



Endret fokus

Dagens pasientforløp Morgendagens forløp

Struktur(org.)

Prosesser

Struktur(org.)

Prosesser

Holdninger
Verdier

”Hva er i veien med deg?” ”Hva er viktig for deg?”



4. Juni 2014
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Ønske-ambulansen i Vestfold



Ønsketransporten



Hva er viktig for deg skjemaet



Komme meg hjem 5 10
Bli sterkere i høyre fot 3 5
Bli kvitt oksygenet 5 10

4,3 8,3

8,3 4,3 4



Endring fra 1. til 2. samtale
Opplevd nytte

EpiData Analysis Graph
  Mean: 3.50 LCL: -3.06 UCL: 10.06

Pasienter i rekkefølge
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Hva er det vi allerede gjør som  
ivaretar «Hva er viktig for deg?»  
hos oss og som vi er stolte av?

Snakk sammen i par i tre minutter

22.11.2021



Advarsel:
Kommune 

sammenslåing

Pasientforløp 
pågår

2017
Samling 3

Første 
samarbeids-

møte 
Bygge felles:
• PSFS
• Opplæring
• Sjekkliste
• Måling
• Felles plattform
• Forankring

2020

Fornye – Forbedre – Forenkle – Forene 

Felles pasientforløp

Bygge ny kommune:
• Bygge felles kriterier
• Bygge felles EPJ
• Bygge ny organisering og rolleavklaring
• Harmonisering av tjenester
• Bygge ny kultur
• Organisasjonsutvikling

2017 
Arbeidsgruppe
Helse og velferd

Nye Lyngdal 
kommuneAudnedal

Lyngdal





Systematisk arbeid over tid
19

1. Har vi spurt 
«Hva er viktig for deg?» 

2. Har vi samarbeidet om å 
formulere brukerens mål?

3. Har vi samarbeidet med 
brukeren om å utvikle tiltak 
for å nå målene?

4. Har vi spurt igjen for å evaluere 
om tiltakene har virket?



Fire sider av samme sak



Helsekompetanse

• Lett tilgjengelig og lett forståelig. 
• Prate – smile – løfte-kampanjen for tidlig oppdagelse av slag har reddet 

mange liv
• Legeforeningens Gjør kloke valg har skapt god dialog mellom lege og 

pasient)

• Lett å finne informasjon
• Helsenorge.no og andre gode nettsteder har gjort mye

• Pasient og pårørendeopplæring som gjør det enklere å mestre 
sykdom og ta helsefremmende valg i eget liv

• Vi har frisklivsentraler i 60% av alle norske kommuner
• Lærings og mestringssenter på sykehus og i kommuner gjør en viktig jobb

• Heve helsepersonells kompetanse i å møte pasient / bruker med 
ulik helsekompetanse i både helsetjenesten og utdanningene.
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Patient-Centred Care Team (PaCT)
NHS Lothian

Focusing the conversation on what really matters and creating personalised anticipatory care plans for people 
who frequently attend the Emergency Department and for people with complex long term conditions at high 
risk of admission to hospital.

• 33% reduction in bed 
days

• 35% reduction in ED 
attendances

• £2,400,000 productive 
gain

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPiIXK-p_dAhVKPFAKHdtRBv0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.change.org/p/dianne-feinstein-help-families-in-a-mental-health-crisis&psig=AOvVaw0lh1SGOuvKgaNucFNY10YK&ust=1536102676445113




Hva er viktig for deg 
gjør en forskjell…



Gruppearbeid 2
1. Ta med erfaringene fra det dere er stolte av i «hva er viktig for deg?»
2. Hva er til hinder for å ivareta «Hva er viktig for deg?» hos oss?
3. Runde rundt bordet der alle presenterer sine innspill
4. Reflekter sammen og noter Hva ved «Hva er viktig for deg?» kan vi ta med 

inn som forbedringsområde hos oss (i arbeidsarket om dere ønsker å bruke 
det)  

(totalt 70 min)
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