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Begynnelsen og fortsettelsen



Endret fokus

Dagens pasientforløp Morgendagens forløp

Struktur(org.)

Prosesser

Struktur(org.)

Prosesser

Holdninger
Verdier

”Hva er i veien med deg?” ”Hva er viktig for deg?”



Skifte av innsatsområder (og kompetanse?)

«Hva er i veien med deg?» «Hva er viktig for deg?»

Behandling og praktisk assistanse

Profesjoner og tjenester

Reaktiv

Institusjonstjenester

Arbeid og organisering i siloer

Alternativkostnader

Diagnose og behandlingsfokus

Restitusjon og rehabilitering

Egenomsorg og likemannsarbeid

Proaktiv og forebyggende

Helse- og velferdstjenester hjemme

Team med bredt sammensatte tjenester

Kvalitet, tilgjengelighet og kontinuitet

Vekt på funksjonsevne og livskvalitet 

Simpson M, Welsh T, Griffiths C. Midlothian wellbeing service – beyond medicine. Scottland: Thistle Foundation, 2018
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Samarbeid i helsefellesskap om skrøpelige eldre

• Rutiner/opplegg for identifisering av gruppen

• Hovedmålsettingen for alle parter og all behandling er 
funksjonsforbedring/-vedlikehold og lindring i vid forstand

• Modellen for samarbeid er tverrfaglige team fleksibelt sammensatt i 
tråd med den enkeltes behov 

• Gjensidig kompetanseutveksling (team modellen)

• Primært unngå innleggelser; skrøpelig eldre skal skrives ut hjem

NTNU



År til livet  - eller liv til årene?

Leveår

Helse

Terskel for 
hjelpebehov

aTid med behov hjelp b

Mye tyder på at vi allerede lever lenger uten hjelpebehov (tredje alder). Eldrebølgen 
kommer, men ikke en tilsvarende bølge med økt behov for helsetjenester.

Spijker J, MacInnes J. Population ageing: the timebomb that isn’t? BMJ 2013 2013-11-12 23:30:47;347

NTNUnorskhelsenett

http://www.bmj.com/bmj/347/bmj.f6598.full.pdf


Omsorgstrappa

Egenomsorg, pårørendeomsorg

Hjemmesykepleie, +/- praktisk bistand 

Sykehjem, Bolig 24/7 bemanning

Personlig assistanse, praktisk bistand

Rehabilitering
Risikoreduksjon
Opplæring
Ernæring
Dagtilbud
Transport
Velferdsteknologi
mm.

Forebyggende 
innsatstjenester

NTNU

(Lang)varige omsorgstjenester
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Det er ingen enkle kjennetegn ved de flinke kommunene. Det 
er både små og store kommuner på listen. Rike kommuner 
ligger både på topp og bunn. Dataene viser at: 
► Det er liten/ingen sammenheng mellom kostnader og 
kvalitet 
► Det er liten/ingen sammenheng mellom kommunestørrelse 
og kvalitet 
► Det er liten sammenheng mellom inntektsnivå og finanser 
Vår konklusjon er at god ledelse og hardt arbeid er nødvendig 
for å få gode resultater i kommunene. Det er ikke nok med mye 
penger eller flaks.

https://www.agendakaupang.no/2022/08/norges-best-styrte-
kommuner-2022/

https://www.agendakaupang.no/2022/08/norges-best-styrte-kommuner-2022/
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Helhetlig pasientforløp i hjemmet
• Trygge overganger
• Personsentrert kartlegging 

og planlegging
• Fastlegens involvering
• Evaluering av innsatsen
• Observasjon og tidlig 

identifisering ved forverring



Retningsendring –
• Styrke arbeidet for bedre 

helse, mestring og 
funksjon.

• Utvikle relasjon til bruker 
og pasient basert på 
spørsmålet: Hva er viktig 
for deg?



Systematisk arbeid over tid
11

1. Har vi spurt 
«Hva er viktig for deg?» 

2. Har vi samarbeidet om å 
formulere brukerens mål?

3. Har vi samarbeidet med 
brukeren om å utvikle tiltak 
for å nå målene?

4. Har vi spurt igjen for å evaluere 
om tiltakene har virket?





14/09/2022

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-
kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten


Hva spør vi om? Og hvilken retning gir det…

spørsmål

kunnskap

handling

fremtid

problemer

feil

Minimere feil

Regler, kontroll, 
styring, oppfølging

Suksess, ideer

det beste/potensialet

Utløse potensialet

Kreativitet, 
endringsvilje



Forbedring

Tid

Forbedring som resultat av trening gir økt metodemestring
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Where do I 
want to be ?

– Now
- Future

Learning zoneFear zone Growth zone

Adriaan Groenewald
Inspirert av Senningers learning model



Gruppearbeid:
Hva er det første vi må gjøre for 
å være klar for begynnelsen på 

fortsettelsen?  

Hvordan skal dere jobbe med 
kvalitetsforbedring for å 
forbedre pasientforløp?
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