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Læringsnettverk

Gode pasientforløp

Gjennomførte læringsnettverk
• Agder

• Rogaland

• Nordland

• Hedmark og Oppland

• Oslo (tre bydeler)

• Møre og Romsdal

• Ofoten, Troms og Finnmark 

• Østfold 
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• Vestfold januar 2020

• Sogn og Fjordane mars 2021

• Helgeland oktober 2021

• Akershus oktober 2021

• Telemark november 2021

• Hordaland november 2021?

• Trøndelag januar 2022? 

• Innlandet?

• Buskerud? 

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet 



3-6 mnd. 3 mnd. 
oppfølging

6 mnd. 
oppfølging

9 mnd. 
oppfølging

∞

Læringsnettverk for Gode pasientforløp

Samling 4:
• Presentere 

forbedrings-
arbeidet 

• Lage plan for 
kontinuerlig 
forbedrings-
arbeid 

Samling 3:
• Vurdere status 

i eget for-
bedringsarbeid

• 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 
behov for 
endringer

• Hvordan 
komme i gang?

Arbeid før første 
samling: 
• Forankre
• Etablere 

forbedrings-
team

• Intervjue 
brukere/
pasienter

• Lage poster

Arbeid mellom 
samling 1 og 2:
• Identifisere 

behov for 
forbedring

• Utarbeide mål
• Informere og 

involvere 
aktuelle 
aktører

• Lage poster

Arbeid mellom 
samling 2 og 3 : 
• Informere og 

sikre ledelses-
forankring 

• Styrke 
brukerrollen

• Gjennomføre 
tiltakene, måle, 
justere

• Lage poster

Arbeid mellom 
samling 3 og 4: 
• Følge opp tiltak 

og måle 
• Vurdere ev. 

nye tiltak
• Planlegge for 

spredning
• Lage poster

Arbeid videre:
• Kontinuerlig 

forbedrings-
arbeid

Forberedelse Gjennomføring Videreføring
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Hjem: 
Bruker/pårørende

Sykehus

Bestillerkontor

Fastlege

Hjemmetjeneste

Samhandlingskjeden: Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH)

Besøk fastlege
Legemiddel-

gjennomgang

Pasienten 
vurderes 

utreiseklar

Besøk av 
primærkontakt 
innen 3 dager

Observasjon
Akutt poliklinikk
Mottak i sykehus

Daglig observasjon og tjenesteyting

Evaluering etter 
fire uker

Utredning/behandling,  
avdeling

Legevakt

Fysio-/ergoterapi

Sykehjem

Daglig observasjon og 
tjenesteyting

Ø.hj: Innleggelse 
døgnopphold 
rehabilitering

Innleggelse 
korttidsopphold 

rehabilitering

Oppfølging 
fastlege

Lege-
vakt

LV-
sentral

Fastlege

Primær-
kontakt/-
sykepleier

Koordi-
nerende

enhet

Pasienten blir 
dårligere

Start

Ny episode

Poliklinikk

Ø.hj: Forsterket 
hjemmetjeneste

Ambulerende 
team

Møte sykehus 
kommune
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Komme meg hjem 5 10

Bli sterkere i høyre fot 3 5

Bli kvitt oksygenet 5 10

4,3 8,3

8,3 4,3 4
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Følgeforskning og evaluering
Final conference

Integrated care for multi-morbidity

EU prosjekt, Universitetet i Bergen, professor Sabine Ruths

Midtveisevaluering

Gode Pasientforløp er et visjonært, 
målrettet og uhyre viktig arbeid som 
har betydning på mange fronter i 
tjenesten. 

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

Professor Gro Berntsen



Hjertesvikt

Leggsår

Depresjon

Førerkortfornyelse

Lårhalsbrudd

Lungebetennelse

T
Allmennlege

Heimesjukepleie
Psykiatrisk poliklinikk

Kirurgisk avdeling

Innbyggere med multisykdom har flere parallelle pasientforløp

Leddgikt

Kols

NTNU



Pasienter med bare én diagnose finnes omtrent ikke i 
hjemmesykepleien

Pasienter med hjemmesykepleie og forekomst av kroniske lidelser (alder > 17, N = 168 285)

KOLS
Hjerte-

svikt Slag
Hofte-
brudd

Pasienter med hjemmesykepleie

Antall pasienter per 10.000 innbyggere* 49 64 13 12

Gjennomsnittlig antall kroniske sykdommer per pasient 4.8 4.4 4.0 4.2

Andel pasienter med to eller flere kroniske sykdommer (%) 99 95 94 93

NTNU

Grimsmo A et al. Disease-specific clinical pathways – are they feasible in primary care? A mixed-methods study. 
Scand J Prim Health Care. 2018;36:152-60. 





Hovedprinsipper i avtalen
• Tydeligere samarbeidsstruktur

• Bedre felles planlegging

• Økt samordning

• Felles virkelighetsforståelse

• Sekretariat

• Bedre beslutningsprosesser

• Tydelige prioriteringer

• Lokale tilpasninger

• Innspill til neste Nasjonale helse- og 
sykehusplan



”Kulturforskjeller”

Helseproblemer Gjerne flere parallelt, hele spektret 
diagnoser/problemer

Ett problem, evt. fokus på ett om 
gangen.

Behandling ADL-orientert tilrettelegging, og 
pasienten deltar mye selv. 

Diagnoseorientert og med avansert 
teknologi. 

Pasient –
helsepersonell forhold

Kontinuerlig over mange år, personlig 
og omfattende. Sterk pasientrolle

Sjelden og  i korte perioder. Mange 
involverte. Svak pasientrolle

Beslutninger Tas av helsepersonell alene eller av 
få, med vekt på pasientpreferanser

Tas gjerne i møter med flere og med 
høy lojalitet til faglige retningslinjer

Planlegging Langsiktig – mot resten av livet
Ofte liten/langsom endring. 

Kortsiktig – tom. utskriving. Ofte 
med store endringer. Høyt tempo.

KommunehelsetjenestenSpesialisthelsetjenesten

Samarbeid med andre Med mange, også utenfor helse-
tjenesten, tett med evt. pårørende

Mest med kommunehelsetjenesten, 
sporadisk med pårørende

NTNU



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



Felles innspill til neste Nasjonale helse- og 
sykehusplan

• Ønskelig at neste Nasjonale helse- og 
sykehusplan skal bygge på felles innspill fra 
helsefellesskapene fordi:

«Utviklingen av spesialisthelsetjenesten må ses i 
nær sammenheng med utviklingen av den 
kommunale helse og omsorgstjenesten».



Felles topplederprogram
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Hva er viktig for deg-dagen 2020


