
«Hva har arbeidet med helhetlige pasientforløp betydd for tjenestene i 
Rauma kommune»? 

 



Forutsetninger og rammebetingelser  

 
• Sentrale føringer – lovverk og meldinger 
• Store omstillinger siden 2014 – i flere runder 
• «Alle» tjenester samlet i ett bygg – fra 2018 
• En ikke alt for stor organisasjon – kort vei mellom tjenester. 
• Lovverk 
 
• Hva er formålet? 
• Tjenesteomstilling 
• Hvorfor gjør vi dette? 



Heimetjenesten 



Heimetjenesten forts. 

• Sjekkliste utarbeidet 
• Opplæring runde èn gitt  

• Hva er viktig for deg – 4-m gangtest 

• Bruk/praktisering 
• Utfordringer 

• Forståelse? 
• «Konflikt» mellom ulike oppgaver 
• Tid  
• Opplæring 

 
 



Inklusjonskriterier 

• Fra eldre multisjuke – til «alle som har behov for tjenester»  
 
• Alle fra sjukehus – både nye og «gamle» brukere – uavhengig av alder – men 

med behov for bistand fra hjemmetjenesten.  
 
• Brukere i egen bolig som ikke har tjenester fra tidligere. 

 



 
Rutiner/praksis 
 

• Tildeling og koordinering fanger opp aktuelle pasienter ut fra 
helseopplysninger fra sykehus og nye søknader/henvendelser.  

• Saksbehandler på tildeling starter med å fylle ut målepunksskjema som 
leveres videre til aktuell sone i hjemmetjenesten. Varsel på epost til leder og 
primærkontakt hvis primærkontakt er registrert.  

• Primærkontakt i hjemmetjenesten har ansvar for videre kartlegging og 
oppfølging, og avslutter med å levere tilbake utfylt målepunktskjema til 
tildeling og koordinering. 

• Mål om at tildeling blir med på 3-dagersbesøk til nye brukere av 
hjemmetjenesten.  

• Dokumentflyt – manuelt – ikke integrert i fagsystem 

 



Utfordringer  

 
• Ansvars- og rollefordeling internt i avdelingen 
• Hvem skal gjennomføre oppgavene? 
• Hva når de/den ansvarlige ikke er til stede?? 
• Trygghet på/ opplæring i verktøy: 

• 4-m. gangtest 
• «Hva er viktig for deg –samtalen» 

• Å legge noe bort når vi innfører noe nytt 
 



Målinger 
 

• Hovedansvar ligger hos tildeling 
og koordinering. 1 ansatt har 
ansvar for å registrere målinger.  

• Avhengig av tilbakemelding fra 
tjenesten – må «mase» litt for å 
få tilbake skjema.  

• Lite å få ut fra målingene enda – 
mange målepunktskjema som 
ikke er returnert.  

 
 
 

 





 
Utfordringer 
 

 
• Har vi klart å formidle godt nok hvorfor vi gjør dette til de 

som faktisk skal gjøre det?  
• Hvorfor måler vi? 
• Hvem gjør hva?  
• Har vi inkludert for mange?  
• Burde vi ha satt oss et mål om hvor mange som skal 

gjennom hele forløpet o.l.?  
 



Fastleger – 2-ukers besøk 

 
• Informasjon/dialog med fastleger 
• Sjekkliste utarbeidet 
• Systemet er tatt i bruk  
• Legetime er ikke evaluert/målt spesifikt 

• Hvor mange er gjennomført?   
• Se 3 punkter på målepunktskjema 

 



Korttidsopphold 



Korttidsopphold forts. 

• Innflytting i nytt helsehus i 2018. Samlet korttidsplasser til ett sted. 
Nytt personale, flere plasser. Nye rutiner må på plass. Helhetlig 
pasientforløp som en del av dette. 

• Inkludere alle pasienter som kommer inn på korttidsopphold (ikke de 
som er inne på avlastning og rullerende opphold) 

• Har utarbeidet sjekkliste for korttidsopphold  
• Har utarbeidet «hva-er-viktig-for-deg-skjema» der pasientens mål for 

tida på korttidsopphold tydeliggjøres. 
• Bruk av risikotavle.  

 

 
 



Korttidsopphold forts. 

• Tilpasset målepunktskjema for korttidsopphold. 
 
• Planlagt opplæring: 4 bolker med opplæring for 

sykepleiere/helsefagarbeidere.  
• Hvorfor pasientforløp, hva er hensikten 
• Hva er viktig for pasienten? / Motiverende samtale 
• Sjekkliste og målepunkt-skjema 
• Rutiner rundt et korttidsopphold 

 



Takk for oss 
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