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Læringsnettverk

2020 - 2023

Gode pasientforløp

• Vestfold januar 2020

Gjennomførte
læringsnettverk
•
•
•
•
•
•
•
•

• Sogn og Fjordane mars 2021
• Helgeland oktober 2021

Agder
Rogaland
Nordland
Hedmark og Oppland
Oslo (tre bydeler)/OUS
Møre og Romsdal
Ofoten, Troms og Finnmark
Østfold

• Ahus regionen november 2021
• Telemark november 2021
• Helse Bergen regionen april 2022
• Innlandet september 2022

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet
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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

Samhandlingskjeden: Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH)
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Retningsendring –
• Styrke arbeidet for bedre
helse, mestring og
funksjon.
• Utvikle relasjon til bruker
og pasient basert på
spørsmålet: Hva er viktig
for deg?

5

En grunnleggende
utfordring i helse- og
omsorgstjenesten er at
mulighetene og ønskene
overstiger ressursene
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Pasienterfaringer sykehus 2011-2013

April 25, 2022
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Suldal kommune

Då eg hørte om Gode pasientforløp tenkte eg
`ikkje endå ein ting me skal jobba med’.
Kommunalsjefen oppfordra oss til å sjå på dette, og
eg såg jo raskt at det var akkurat dette me trong.

Monica Smedsrud, einingsleiar i
Suldal Heimetenester ser på Gode
pasientforløp som løysinga for å
sikre heilskapen i tenestetilbodet i
kommunen.

Me har gode tenester, dyktige tilsette som gir
avansert medisinsk hjelp, men som leiarar kjente
me på at me mangla eit system som sikra
heilskapen og at brukarane var delaktige.
Eg heiv meg rundt og sa at eg kunne vera
forbetringsleiar, fortel Smedsrud.

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.

Bedre helse på enkelte områder med Gode
pasientforløp

Følgeforskning

I en norsk studie i det store EU-prosjektet SELFIE rapporterer pasienter i
kommuner som har deltatt i Gode pasientforløp om bedre helse på enkelte
områder enn pasienter som har mottatt tradisjonell omsorg.

Bt.: Professor Sabine Ruths og dekan Jan Erik Askildsen
ved Universitetet i Bergen har sammen med forskerkolleger
i Bergen studert satsingen Gode pasientforløp.

Final conference
Integrated care for multi-morbidity
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Midtveisevaluering av
nasjonalt læringsnettverk for
gode pasientforløp for
kronisk syke og eldre
Konklusjon
Gode Pasientforløp er et visjonært, målrettet og
uhyre viktig arbeid som har betydning på mange
fronter i tjenesten.
Professor Gro Berntsen

Gode Pasientforløp er med på å drive fram et
nødvendig og overordnet paradigmeskifte i
retning av en personsentrert helsetjeneste

12

• Hensikten med hele doktorgradsprosjekt til
Jannike Dyb Oksavik, NTNU Ålesund, er å
undersøke arbeidsrutinen «hva er viktig for
deg?». Oksavik har konsentrert seg om eldre
over 80 år som har to eller flere kroniske
sykdommer. Den første artikkelen ble publisert i
BMC Health Services Research i 2020. Her har
forskerne sett på hvordan brukermedvirkningen
ble når helsepersonell stiller spørsmålet «hva er
viktig for deg?».
• Elin Rogn Nilsen, doktorgradsstipendiat ved
Universitetet i Agder, tar doktorgrad på Gode
pasientforløp. Den første artikkelen, publisert i
tidsskriftet Journal of Clinical Nursing i 2019,
handler om sykepleieres erfaringer med bruk av
sjekklister.
• Cecilie Fromholt Olsen, fysioterapeut og
stipendiat ved OsloMet, tar doktorgrad på
helsearbeideres erfaringer med å utvikle
pasientforløp for eldre gjennom
læringsnettverk. Våren 2020 ble artikkelen om å
stille «hva er viktig for deg?»-spørsmålet til
eldre og kronisk syke pasienter publisert i
tidsskriftet BMC Health Services Research.
25.04.2022

Cecilie Fromholt
Olsen, fysioterapeut
og stipendiat ved
OsloMet, tar
doktorgrad på
helsearbeideres
erfaringer med å
utvikle pasientforløp
for eldre gjennom
læringsnettverk.
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Oppdragsbrev RHF 2022
Hovedmål:
1.
2.
3.

Styrke psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert
rusbehandling
Styrke forskning, innovasjon
og kompetanse og forbedre
kvalitet og pasientsikkerhet
Rask tilgang til
helsetjenester og
sammenhengende
pasientforløp
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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.

Prioriterte pasientgrupper i helsefellesskapene
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Helse Møre og
Romsdal HF
- 4 sykehus
og
32 kommuner

Bedre beslutningsprosesser
• Det ønskes mer forpliktene
beslutningsprosesser i samarbeidet.
• Konsensusbeslutninger bør tilstrebes
• Eks totrinnsmodell:

• Først sak oppe til diskusjon/drøfting
• Deretter forankring «hjemme»
• Vedtak i neste møte

Pasientenes behov for
koordinerte tjenester besvares
ikke godt nok
Store deler av spesialisthelsetjenesten er både
i sin organisering og sin funksjon, preget av at
målet er medisinsk helbredelse.
Kommunehelsetjenesten har derimot et langt
større fokus på pasientens funksjonsnivå og
pasientens mestringsevne.
For pasienten/brukeren er det en gjensidig
avhengighet mellom de to målformuleringene.
25.04.2022
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Hvordan lede og utvikle samarbeid i
en komplisert helseverden?

Læringsnettverk for gode pasientforløp
Forberedelse

Arbeid før første
samling:
• Forankre
• Etablere
forbedringsteam
• Intervjue
brukere/pasienter
• Lage plakat

Gjennomføring
Arbeid mellom
samlingene:
• Identifisere
behov for
forbedring
• Utarbeide mål
• Informere og
involvere
aktuelle
aktører
• Lage plakat

3-6 mnd

Samling 1:
• Etablere felles
forståelse for
arbeidet med
gode
pasientforløp.
• Hvordan
komme i gang

Videreføring

Arbeid mellom
samlingene:
• Informere og
sikre ledelsesforankring
• Styrke
brukerrollen
• Gjennomføre
tiltakene, måle,
justere
• Lage plakat

3 mnd

Samling 2:
• Prioritere mål
• Utarbeide plan
for å nå
målene
• Velge
målepunkt

Arbeid mellom
samlingene:
• Følge opp tiltak
og måle
• Justere planer
ev. nye tiltak
• Planlegge for
spredning
• Lage plakat

6 mnd

Arbeid videre:
• Kontinuerlig
forbedringsarbeid

9 mnd

Samling 3:
• Evaluere eget
forbedringsarbeidet
• Justere mål og
plan for de
neste ni
månedene

∞

Samling 4:
• Presentere
forbedringsarbeidet
• Lage plan for
kontinuerlig
forbedringsarbeid

