
Presentasjon 3. september 2019 

Innføring og oppfølging av 
pasientforløp i Oppegård kommune  

( HPH) 



 
Forutsetninger for å lykkes 

 
• Krever at «terrenget er klarlagt»  
• Forståelse for hvorfor – i personalgruppa og lederforankring 
• Organisering av tjenesten – plassering av ansvar/ tillit 
• Rolleavklaring 
• Sjekklister - et verktøy  
• Endring av holdninger – fra hva kan vi gjøre til hva er viktig for 

deg 
• TID 
• Kontinuerlig arbeid – må «holdes i» 



Hvilken effekt har det gitt for personalet 

• Økt trygghet og bedre oversikt over brukerne 
• Bedre oversikt over brukers tjenestebehov 
• Avgrensing i hva og hvem som har det overordnede ansvar for 

oppfølging av bruker 
• Lojalitet overfor kollegaers vurderinger 
• Bedre samarbeid – større involvering fra ulike faggrupper 

 



Strukturen i arbeidet 
 

• Involverte medarbeidere, samarbeidspartnere, ledere og 
pasienter 

• Innførte Gerica plan og utforming av ruter 
• Innførte tjenesteansvarlig og primærkontakt - 

rollebeskrivelser 
• Utarbeidet flytskjema for pasientforløp 
• Innførte sjekklister 
• Systematisk gjennomgang av tiltaksplaner 

 
 

 



Noen erfaringer fra HPH 

• Kvalitetsforbedring av tjenesten 
• Tjenesteansvarlig og primærkontaktsystem  - plasserer ansvar 
• Brukerne og pårørende har oversikt over hvem som er 

tjenesteansvarlig/ primærkontakt 
• Endring tar tid – en kontinuerlig prosess 
• Må jobbes mye med informasjon og systematisering  
• Et godt ledelsesverktøy – brukes i samtaler med de ansatte 

 



Kompetanseutvikling 

• Hva har vi – hva trenger vi 

• Søke midler fra Fylkesmannen 

• Status i dag 

 



Våre prioriteringer 

1. Pasientforløp 
2. Kompetanseutvikling 
3. Heltidskultur 
4. Kvalitet 
5. Mestringsteknologi 
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Basiskompetanse 

1. Kvalitets og prosedyre gruppe 

2. Sjekklister for fast ansatte og vikarer 

3. Verktøy i prøvetiden 

4. Sjekklisten til alle – kompetansekartlegging!! 

5. Prosjekt 2016 – kompetansekartlegging 
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Basiskompetanse satt i 
system!! 
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Suksessfaktor 

• Informasjon 
• Konkret 
• Systematisk 
• Synlig 
• Tid og engasjement 
• Verktøy 
• Hva er basiskompetanse hos deg? 
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Gyldig fra og med 12 juni 2019  
Forslag til hva som skal dokumenteres hvor. 

Hvis alle gjør det likt i hele kommunen er det lettere for alle å finne frem. 

 
Situasjon skal kun eksistere en gang, og er felles 
for alle virksomheter og yrkesgrupper. Situasjon 
skal beskrive pasientens situasjon og status, samt 
pasientens egne ressurser.  
Mål skal være konkrete og målbare, slik at det kan 
evalueres. Kan være kortsiktig og langsiktig.  
Tiltak/prosedyre skal beskrive hva som skal 
utføres og hvordan.  
Tidsplan skal opprettes ved regelmessig 
gjentagelse av tiltak/prosedyre.  
 

 

Sykepleieprosessen/forskrift om pasientjournal: 
Kartlegging skal inneholde bakgrunn for helsehjelpen, opplysninger om 
pasientens sykehistorie og pågående behandling. Beskrivelse av pasientens 
tilstand, med status ved innleggelse og utskrivning. Kartleggingen er 
bakgrunn for pasientens tiltaksplan.  
Planleggingsfasen/identifisere problem og behov med mål og tiltak skal 
inneholde diagnose, behandling, pleie og annen oppfølging som iverksettes.  
Handlingsfasen hvor vi dokumenterer i journal skal inneholde observasjoner, 
pleie og omsorg, råd og informasjon, samt annen oppfølging.  
Evalueringsfasen skal inneholde resultater av det vi har iverksatt, status ved 
utskriving, årlig status hos langtidspasienter, epikrise, utveksling av 
informasjon med annet helsepersonell. 

 

  Veileder til tiltaksplan 
 



Tiltaksplan 

Samhandling 

Situasjon Mål 
Situasjonen samhandling er opprettet for å ivareta kommunikasjon/ 
dokumentasjon mellom samarbeidene parter i pasientens tjeneste. 

God samhandling mellom pasient, pårørende og tjenesten for å gi 
best mulig samordnet tilbud til pasienten.  

Prosedyre (tiltak) Journalføring på de enkelte tiltakene: 
Samhandling med 
pasient/pårørende 
 

Beskriv i prosedyren: Avtaler, samarbeid med 
pasient/pårørende. Uten tidsplan 
 

Hvis det har vært kommunikasjon med pasient pårørende skrives det 
her.  
Hvis det er laget nye avtaler for når/hvordan pårørende skal 
kontaktes må dette oppdateres i prosedyren.  

Møter  
 

Beskriv i prosedyren om det er faste 
nettverkssamtaler, tverrfaglige møter, ev. andre 
møter/samtaler. 

Referatene fra møter vedrørende pasienten dokumenteres her.  

Overføring av 
helseopplysninger 

All dokumentasjon ved utreise skal dokumenteres 
her.  

Opprett journaltype Utskrivningsjournal (364), og hent hjelpetekst 
«Sykepleierapport».   

Kontakt med 
samarbeidspartnere 
 

Mappe for all kontakt med sykehus/ 
hjemmetjeneste, demenskoordinator, 
kreftkoordinator osv.  

Dokumenter samtaler/beskjeder med samarbeidspartnerne. 

Kartlegging Her skal all kartlegging/innkomstnotater og 
kartleggingssamtaler dokumenteres.  

Hent hjelpetekst «Kartleggingssamtale» og fyll ut. Husk å 
dokumentere i Gerica, knyttet til tiltak i tiltaksplanen. 

 





Status nå 

• Fokusmåneder 
• Nanolæring/ E-læring 
• Internundervisning 

– Ressurspersoner 
– Fagsykepleiere 
– Ansatte i utdanningsforløp 
– ABC grupper 

• Reviderte sjekklister 
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Prosedyre - gjennomføring 

Nivå 1: 
Grunn-

leggende 
/HPH 

Nivå 2: 
Legemiddel-
håndtering 

Nivå 3: 
Palliasjon 

Nivå 4: 
Diabetes 

 Fast ansatt 
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 Tilpasset 

tjeneste 
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ek

kl
ist

er
 

 Fast ansatt 
 Vikar 
 E-læring 
 Diabetes 

Prosedyre - oppfølging 

Basiskompetanse satt i system 

Sår 

Master i 
avansert 
geriatrisk 
sykepleie 
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