
Velkommen til tredje samling 
for læringsnettverk i Østfold! 
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Veiledning 
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Veiledning ∞ 

 
Læringsnettverk for gode pasientforløp   
 

Samling 4: 
• Presentere 

forbedrings- 
arbeidet  

• Lage plan for 
kontinuerlig 
forbedrings-
arbeid                                                            

Samling 3: 
• Evaluere eget  

forbedrings-
arbeid 

• 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 
samling 1 og 2: 
• Identifisere 

behov for 
forbedring 

• Utarbeide mål 
• Informere og 

involvere 
aktuelle 
aktører 

• Lage plakat 
 
 
 

   

Arbeid mellom 
samling 2 og 3 :  
• Informere og 

sikre ledelses-
forankring  

•  Styrke 
brukerrollen 

• Gjennomføre 
tiltakene, måle, 
justere 

• Lage plakat 

Arbeid mellom 
samling 3 og 4:  
• Følge opp tiltak 

og måle  
• Justere planer 

ev. nye tiltak 
• Planlegge for 

spredning 
• Lage plakat 
 
 

Arbeid videre: 
• Kontinuerlig 

forbedrings-
arbeid 

 
 
 
 
 
 
 

Forberedelse Gjennomføring Videreføring 



Mål for samlingen 

 
 

• Evaluere eget forbedringsarbeid 
 
• Justere mål og plan for de neste månedene 
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Hjem: 
Bruker/pårøre
nde 

Sykehu
s 

Bestillerko
ntor 

Fastleg
e 

Hjemmetje
neste 

Samhandlingskjeden: Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) 

Besøk 
fastlege 

Legemiddel-
gjennomgan

g 

Besøk av 
primær-

sykepleier 

Daglig observasjon og tjenesteyting 

Evaluering 
etter fire 

uker 

Legeva
kt 

Fysio-
/ergoterapi 

Sykehjem 
Innleggelse 
korttidsopp

hold 
rehabiliteri

ng 

Koordinere
nde enhet 

Start 

Poliklin
ikk 

Møte 
sykehus 

kommune 
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3 
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6 

Utskrivning 
fra 

spesialist-
helsetjenes

ten 

1 

0 

HPH0:  
SJEKKLISTE 

HPH1:  
SJEKKLISTE 

HPH2:  
SJEKKLISTE 

HPH3:  
SJEKKLISTE 

HPH4: SJEKKLISTE 

HPH5:  
SJEKKLISTE 

Sjekklister (Trondheim) 
  HPH0 -utskrivelse fra sykehus 

HPH1-Forberedelse 
hjemkomst 

HPH2-Strukturert oppfølging 
sykepleier innen 3 dager etter 
hjemkomst. 

HPH3- Forberedelse time til 
fastlege 

HPH5- Fire-ukers 
samtale/revurdering av 
bruker 

Daglig tjenesteyting - 
arbeidsliste 

HPH4- Ved helse-
/funksjonssvikt, fall, kontakt 
med legevakt/AMK 

    
  

https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745947/HPH0:-Utskrivelse-fra-sykehus
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745948/HPH1--Forberedelse-hjemkomst
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745948/HPH1--Forberedelse-hjemkomst
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745950/HPH2-:-Strukturert-oppfolging-av-sykepleier-innen-3-dager-etter-hjemkomst
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745950/HPH2-:-Strukturert-oppfolging-av-sykepleier-innen-3-dager-etter-hjemkomst
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745950/HPH2-:-Strukturert-oppfolging-av-sykepleier-innen-3-dager-etter-hjemkomst
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745951/HPH3-Besok-hos-fastlege-innen-to-uker
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745951/HPH3-Besok-hos-fastlege-innen-to-uker
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745952/HPH5-Fire-ukers-samtale-med-primarkontakt
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745952/HPH5-Fire-ukers-samtale-med-primarkontakt
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745952/HPH5-Fire-ukers-samtale-med-primarkontakt
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745953/Oppdragets-art-arbeidslisten
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745953/Oppdragets-art-arbeidslisten
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745955/HPH4-Helse--funksjonsvikt-fall-kontakt-med-legevakt-AMK
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745955/HPH4-Helse--funksjonsvikt-fall-kontakt-med-legevakt-AMK
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745955/HPH4-Helse--funksjonsvikt-fall-kontakt-med-legevakt-AMK
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745956/HPH6--Innleggelse-sykehus
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745956/HPH6--Innleggelse-sykehus


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

Final conference 
Integrated care for multi-morbidity 

 
 



 
  
 

Professor Gro Berntsen 

Midtveisevaluering av nasjonalt læringsnettverk 
for gode pasientforløp for kronisk syke og eldre 

Professor Anders 
Grimsmo 



Erfaringskonferansen 
2018 





Trepartssamarbeidet  
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Trepartssamarbeidet mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Legeforeningen og KS er reetablert. Det 
er jevnlige møter med politisk ledelse i departementet der hovedutfordringene i fastlegeordningen tas 
opp.  
  
Trepartssamarbeidet har nedsatt fire arbeidsgrupper: 
• Utdanningsstillinger og gjennomføring av spesialisering i allmennmedisin  

Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid 1. november 2018 og har levert to rapporter. 

• Fastlegers arbeidsoppgaver 
Arbeidet avsluttet sitt arbeid 1. mars 2019 og har levert en rapport som ikke er offentliggjort ennå. 

• Finansieringsmodeller for fastlegeordningen 
Arbeidet skal ferdigstilles innen 1. september 2019. 

• Kvalitet og innovasjon i allmennlegetjenesten 
Arbeidet skal ferdigstilles innen 15. oktober 2019. 

Stortinget har vedtatt at fastlegeordningen skal evalueres. Ernst & Young har fått oppdraget og skal levere 
sin rapport 1. september 2019.  
  
På grunnlag av resultatene av de ovennevnte prosessene skal regjeringen utarbeide en handlingsplan for 
allmennlegetjenesten våren 2020. 
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