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Birkenes

• Innbyggere: 5342
• Innbyggere 70-79 år: 447
• Innbyggere over 80 år: 205



Gode pasientforløp i Birkenes
• Oppstart i 2016
• Læringsnettverket omfattet eldre og kronisk syke

• Sykehjem og hjemmesykepleien

• Alle 30 kommuner på Agder 
• Alle sykehus



Forankring
• Knyttet arbeidet til planarbeid og prosesser
• Se gode pasientforløp i sammenheng med det 

strategiske arbeidet
• Fra hva er i veien med deg til hva er viktig for deg?

• Passet godt til arbeidsprosesser vi var i gang med
• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten



Forankring • Forankret politisk som meldinger og 
referat saker

• Sak i kommunaldirektørens 
ledergruppe med jevne mellomrom

• Fast post på ledermøter i helse og 
velferd 

• Enhetene –Gode pasientforløp ble et 
verktøy i daglig drift



Implementering av Gode pasientforløp

• Alt fra søknad om tjenester til 
tjenesteutøvelse

• Forbedringsteam 
• Lokal prosessleder- fagutvikler
• God lederstøtte – engasjement, 

opplæring og tilrettelegging
• Deling av rutiner



Hva er viktig for deg?
• Hva betyr egentlig det?

• Hva kan bruker/pårørende gjøre selv?
• Hva kan familie, naboer, frivillige gjøre?
• Hva må kommunen gjøre?



Informasjon og involvering
Det kreves stor innsats i hele organisasjonen

• Forbedringsteamet
• Alle ansatte
• Samarbeidspartnere

• Brukere og pårørende
• Politikere



Arenaer for informasjon og involvering  
• Politiske møter
• Ledermøter helse og velferd
• Ledermøter i den enkelte enhet
• Møtepunkt mellom ledere og 

tillitsvalgte på enhetene
• Tverrfaglige møter
• Personalmøter
• Brukerråd



Arenaer….
• Samhandlingslunsj med Kahoot

• Spørsmål fra gode pasientforløp 

• Seniormesse 

• Seniorkveld 60+ med gruppearbeid –
Hva er viktig for deg når du blir eldre?



Suksessfaktorer
• Lokal prosessleder
• Lederstøtte
• Det har ikke vært et prosjekt, ble satt rett i drift
• Taktisk implementering. 
• Støttet opp om retningsendring framover
• Et verktøy som ble rammeverk og struktur



Suksessfaktorer
• Godt samarbeid og god informasjonsflyt
• Felles begrepsbruk, kommune og sykehus
• Fortløpende evaluering og korrigering av rutiner og skjemaer
• Tavlemøter
• Kontroll- gjør vi det vi sier vi skal gjøre
• Kvalitetssystemet



Birkenes sykehjem

• Hvor var vi?

• Ny strategi i kommunen
• Reduserte sykehjemssenger
• Reduserte årsverk 
• Ny organisering og struktur



Utfordringer / våre erfaringer
Omstilling- og endringsprosesser. Hva skjer i en travel hverdag? 

Oppgavefordeling

Anerkjenne at avdelingene er forskjellige med ulike behov



Hva trengte vi?
• Tjenester som ikke var 

personavhengige
• Rutiner som sikret overganger 

og oppfølging
• Rutiner som sikret lovkrav og 

forsvarlige tjenester
• System for opplæring
• System for kontinuerlig 

forbedring

= Rammeverk og struktur



Gode pasientforløp – en gavepakke

Struktur satt i 
et system

Sikre 
forsvarlige 
tjenester



Kvalitetshjulet
Rutiner/sjekklister
Funksjonsbeskrivelse
Opplæring

Gjør vi det
vi sier vi skal 
gjøre???



INTERNKONTROLL

Et utdrag av 
internkontrollskjemaet



TILSYN- planlagt systemrevisjon



Tema for tilsynet
• Tildeling av plasser og 

ventelisteordning
• Forsvarlig medisinsk oppfølging
• Brukermedvirkning
• Disponering av kontantytelser
• Plikt til systematisk styring og 

kontroll 



Følgende lovverk ble til grunn ved tilsynet
• lov av 17. desember 2017 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.v. 
• lov av 24. juni 2011 lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.  
• lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell 
• lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter 
• forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten av 28.oktober 

2016 nr.1250  
• forskrift om pasientjournal av 1. mars 2019 nr.168. 
• forskrift om en verdig eldreomsorg av 12. november 2010 (verdighetsgarantien) 
• forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. 

november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 
1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. 

• forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie etter lov av 19. 
november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene mv



Resultat av tilsynet

Vi fikk karakter Meget Godt 



Tusen takk til gode pasientforløp
• Et rammeverk
• Sikre drift i samsvar med lovkrav
• Pasienten får trygge og gode 

tjenester
• Trygge ansatte
• Godt arbeidsmiljø
• Kontinuerlig forbedring



Takk for oss

May Kristin Ødegård makr@birkenes.kommune.no
Monica Flaa Birkeland mobi@birkenes.kommune.no
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