
Læringsnettverk
Gode pasientforløp

Gjennomførte 
læringsnettverk
• Agder
• Rogaland
• Nordland
• Hedmark og Oppland
• Oslo (tre bydeler)/OUS
• Møre og Romsdal
• Ofoten, Troms og Finnmark 
• Østfold 
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2020 - 2023
• Vestfold januar 2020

• Sogn og Fjordane mars 2021

• Helgeland oktober 2021

• Ahus regionen november 2021

• Telemark november 2021

• Helse Bergen regionen april 2022

• Innlandet november 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



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 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.
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Oppdragsbrev RHF 2022 

Hovedmål:
1. Styrke psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling 

2. Styrke forskning, innovasjon 
og kompetanse og forbedre 
kvalitet og pasientsikkerhet 

3. Rask tilgang til 
helsetjenester og 
sammenhengende 
pasientforløp

Sykehustalen 11.1.2022 

• Målet for all samhandling er 
gode og 
sammenhengende pasientforløp

• Vi må jobbe sammen for at 
helsefellesskapene blir en 
drivkraft for å forbedre 
tjenestene til de mest sårbare 
pasientgruppene.

• Det er ikke "oss" i sykehusene og 
"dem" i kommunene, 
men "vi" sammen som lager 
gode pasientforløp.
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Helsefelleskapet i Vestfold

Handlingsplan 2021-2022 (5 temaområder)
Kvalitet og tjenesteutvikling

✓ Brukermedvirkning og helsekompetanse 

Brukermedvirkning skal være en integrert del av samhandlingen mellom kommunene og SiV HF. Dette betyr blant annet at 
det skal tilrettelegges for at pasienter og pårørende gis mulighet til å delta aktivt i beslutningen om egen helse og behandling
– og at «ingen beslutninger skal tas om meg- uten meg» og «hva er viktig for deg».

✓ Gode pasientforløp / Læringsnettverk

Kommunene i Vestfold og SiV HF deltar i Læringsnettverk for gode pasientforløp i regi av FHI. Utvikling av Gode pasientforløp 
med utgangspunkt i «hva er viktig for deg» er et nasjonalt satsningsområde.

https://www.siv.no/Documents/Helsefellesskap/Hefe_PM_210819_sak%202_Handlingsplan%20for%20helsefellesskapet%202021-2022_vedlegg.pdf


Prioriterte pasientgrupper i 
helsefellesskapene
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En grunnleggende 
utfordring i helse- og 
omsorgstjenesten er at 
mulighetene og ønskene 
overstiger ressursene
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Prioritering i 
spesialisthelsetjenesten

• 33 diagnosebaserte prioriteringsveiledere
• Beslutningsforum for nye metoder
• Ekspertpanel



Regjeringen vil:

• Gi Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en 
nasjonal faglig prioriteringsveileder for 
kommunale helse- og omsorgstjenester

• Arbeide videre med å utvikle et 
kunnskapsstøttesystem for kommunale helse- og 
omsorgstjenester

• Fortsette utviklingen av Kommunalt 
pasientregister(KPR)

• Legge til grunn at innholdet i helsefaglige 
utdanninger reflekterer prinsippene for prioritering

• Komme tilbake til Stortinget med en egen melding 
om tannhelsetjeneste
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Læringsnettverk for Gode pasientforløp

Helhetlig pasientforløp i hjemmet En helsefremmende retningsendring



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:
• Vurdere eget  

forbedrings-
arbeidet

• Justere mål og 
plan for de 
neste  
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



Fjerde samling Vestfold

Presentere 
forbedringsarbeidet 

Lage plan for kontinuerlig 
forbedringsarbeid 
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Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 
i helse- og omsorgstjenesten
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