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Arbeidet skal resultere i at: 

brukeren opplever å være likeverdig i utarbeidelse av 
sitt pasientforløp 

kommuner og helseforetak arbeider systematisk med 
pasientforløp og dokumenterer effekten for brukerne

at kulturen i kommuner og helseforetak er preget av 
helsefremmende mestring 

Mål for satsingen



Læringsnettverk 2016-2019

• Agder 

• Rogaland 

• Nordland

• Hedmark/Oppland

• Oslo 3 bydeler/OUS

• Møre og Romsdal

• Ofoten, Troms og 
Finnmark

• Østfold



3-6 mnd 3 mnd 
Veiledning

6 mnd 
Veiledning

9 mnd 
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
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Samhandlingskjeden: Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH)
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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/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/1117745952/HPH5-Fire-ukers-samtale-med-primarkontakt
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




Pasienterfaringer sykehus 2011-2013
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Fra parter til partnere



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





Kunnskapsbasert utvikling av god samhandling



Erfaringskonferansen 2018



Om Gode pasientforløp

I læringsnettverket opplevde vi en frigjørende og 
inspirerende tiltro til våre egne ressurser. 

Det var ingen som sa at vi skulle gjøre det på den 
eller den måten, men vi skjønte jo at det er lurt å ta 
hensyn til de erfaringer som allerede er gjort. 

Vi hadde hverken tid eller evne til å finne opp alt på 
nytt, og et læringsnettverk med mange kommuner 
ga oss muligheten til å herme etter hva de andre 
hadde gjort – og lage det til vårt eget. 

Susanne Monica Prøsch, fastlege i Sandefjord 
kommune - Helsekonferansen 2017



Etablerte et samarbeid i læringsnettverket:
Utførte målinger for innleggelsesrapporter og Epikriser utført i perioden 
mai-juni 2017

Funn 
• 36% innleggelsesrapporter mangler
• 60% Epikriser mangler

Resultatet av samarbeidet
• Bedre samhandling og kommunikasjon mellom kommune og sykehus
• Ny funksjon i EPJ system hos kommune og sykehus som støtter 

arbeidsflyt
• Se verdien av avvik for å utføre forbedring og gjøre hverandre bedre
• Bedre kvalitet i dokumentasjon

Eksempel fra Bodø og 
Nordlandsykehuset





Hvordan lede og utvikle samarbeid i en komplisert 
helseverden?





Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten 18

Styringssystem for helse- og omsorgstjenesten 

er den del av virksomhetens styring, som omfatter 

hvordan virksomhetens aktiviteter 

planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres  

i samsvar med krav i helse- og omsorgslovgivningen.

§ 4 Definisjon 



Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten 19

Alle i helsevesenet har to jobber 
når de kommer på arbeid; 

å gjøre jobben 
og gjøre den bedre.

Dette er essensen i 
kvalitetsforbedringsarbeidet.

Paul Batalden
Professor Emeritus                              

Dartmouth Institute


