
Å lede til forbedring av gode 
pasientforløp

Dere går foran og dere er alle ledere på denne reisen
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Læringsnettverk for gode pasientforløp i 
Norge

Agder

Rogaland

Nordland

Hedmark/Oppland

Oslo

Møre og Romsdal

Ofoten, Troms og Finnmark

Østfold

*****

Vestfold januar -20

Helgeland, februar -20

1.1.20:Sør og Nor-Trøndelag, Hordaland, Sogn og Fjordane, Buskerud, 
Akershus, Telemark og Vestfold
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Utvikle helhetlige pasientforløp 

Styrke brukerens opplevelse av mestring og 
involvering 

Utvikle og ta i bruk metoder og verktøy til 
bruk i kommunene

Styrke forbedringskompetansen hos ledere og 
medarbeidere 

Redusere unødvendige sykehusinnleggelser

Mål for satsingen
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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

Samling 5:
• Erfaringsdeling
• Veien videre i 

regionen
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Hjem: 
Bruker/pårør
ende

Sykehu
s

Bestillerko
ntor

Fastleg
e

Hjemmetje
neste

Samhandlingskjeden: Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH)

Besøk 
fastlege

Legemiddel-
gjennomgan

g

Besøk av 
primær-

sykepleier

Daglig observasjon og tjenesteyting

Evaluering 
etter fire 

uker

Legeva
kt

Fysio-
/ergoterapi

Sykehjem
Innleggelse 
korttidsopp

hold 
rehabiliteri

ng

Koordinere
nde enhet

Start

Poliklin
ikk

Møte 
sykehus 

kommune

2

3

4

5

6

Utskrivning 
fra 

spesialist-
helsetjenes

ten

1

0

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
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Komme meg hjem 5 10
Bli sterkere i høyre fot 3 5
Bli kvitt oksygenet 5 10
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Erfaringskonferanse fra 
2018, neste er 08.01.20



FHI - 23.09.2019

Følgeforskning og evaluering

Final conference

Integrated care for multi-morbidity
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Professor Gro Berntsen

Midtveisevaluering av nasjonalt læringsnettverk 
for gode pasientforløp for kronisk syke og eldre

Professor Anders 
Grimsmo
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Om Gode pasientforløp

Fastlegene har en viktig rolle i arbeidet med å 

sikre brukernes behov for å møte helhetlige, 

koordinerte og trygge tjenester, men hvordan 

oppfatter de kravene om å endre arbeidsform? 

Det var temaet for masteroppgaven Susanne 

Monica Prøsch leverte i høst.

Susanne Monica Prøsch, fastlege i Sandefjord 

kommune - Helsekonferansen 2017
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Hvordan lede og utvikle samarbeid i 
en komplisert helseverden?
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Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgstjenesten 14

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
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Det er inngått en samarbeidsavtale mellom KS og Regjeringen om gjennomføring

Det nasjonale støtteapparatet består av Helsedirektoratet, KS og Senter for omsorgsforskning (SOF), som 

nasjonalt fagmiljø

De regionale støtteapparatene består av Fylkesmann, USHT og KS regionalt
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What matters to you day spreads…

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDiMmc47XdAhWGZ1AKHQGkASAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.twgram.me/tag/hvaerviktigfordeg/&psig=AOvVaw14QL11zcVALQBbqxPGULsn&ust=1536852300348552
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEsIXJ47XdAhUQmbQKHdhuA1cQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/langeland_knut&psig=AOvVaw14QL11zcVALQBbqxPGULsn&ust=1536852300348552
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWj5KT5LXdAhWOZ1AKHUCoBa8QjRx6BAgBEAU&url=http://espiritualidadenosnegocios.com.br/2016/09/o-que-importa-pra-voce.html&psig=AOvVaw3KS1fkc-x1kmjmTVuvtjeA&ust=1536852499773913
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Påska 2019
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En god og jämlik hälsa

God kvalitet

Hållbart og uthålligt

23.09.2019

Svensk strategi for retningsendring
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Maureen Bisognano, IHI 

Det jeg erfarer verden rundt når

mennesker stopper og stiller dette

spørsmålet, er at det forandrer

hvordan vi ser på hverandre.

Det skaper en dypere mening både

for pasienter og helsepersonell.
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Felles fagdag 28.10.2009

Forbedring som resultat av trening gir økt 

metodemestring

forbedring

tid



Appreciative Inquiry - AI
Aksjonsforskning basert på 
anerkjennende tilnærming. 

Kjennetegnes ved tett relasjon 
mellom forsker og deltakere. 

Kunnskap utvikles i fellesskap og 
anvendes underveis i forskningen.

• Organisasjonsutvikling med fokus på det som 
fungerer godt  

• Oppdage muligheter og realisere disse



• David Cooperrider arbeidet med sin doktorgradsavhandling om 
organisasjonsutvikling på Cleveland Clinic, et sykehus i USA. 

• Aksjonsforskning som metode.

• Cooperrider og hans veileder Suresh Srivastva følte at det var et 
overforbruk av "problemfokus" - noe som hindret diskusjonen om nye 
organisasjonsmodeller.

• De gjorde den enkle oppdagelsen av at det å stille spørsmål om alt 
som fungerer godt i organisasjonen i seg selv bidrar til positive 
endringer, og Cooperrider endret fokus for doktorgradsarbeidet sitt. 

• Resultatet ble etter hvert en ny tilnærming innen 
organisasjonsutvikling - Appreciative Inquiry.



Bakenforliggende teorier
• Sosialkonstruksjonismen
Det å arbeide med språket i endringsprosesser i seg selv, er en skapende prosess. Språket vi bruker 
og spørsmålene vi stiller, vil bestemme hva slags svar vi får. OG, hva slags verden vi skaper.

Fokus er flyttet fra det individuelle, til den samarbeidende konstruksjon. Vekten ligger på forholdet 
mellom mennesker.

Når ulike verdener av mening møter hverandre, kan                  
det kreative få plass, og nye realiteter og muligheter 
oppstå (Gergen, 2009).



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



Spørsmål:
• Tenk tilbake på en situasjon der du opplevde spesielt god forbedring av 

brukernes/pasientenes helse og mestring  på din arbeidsplass. Hva vil du fortelle 
om? 

• Fortell historien så detaljert som mulig:

• Hva skjedde?

• Hvem var involvert?

• Hva var det som gjorde at dere oppnådde dette resultatet?

• Hva var det ved tjenesten og de som jobbet som gjorde dette mulig?

• Hva skal til for å få til mer av dette i fremtiden?



Definere
Hva ønsker vi å styrke i 

organisasjonen? Hva må vi 
undersøke og lære mer om 

for å få til dette?

Undersøke  
Hvilke faktorer er til stede 

når organisasjonen fungerer 
på sitt beste?

Drømme 
Hvordan vil organisasjonen 
se ut når disse faktorene er 

tilstede hele tiden?

Designe
Hvordan bør organisasjonen 
være konstruert for å sikre 

at de livgivende faktorer 
næres og utvikles  hele 

tiden?

Realisere
Hvordan fortsette arbeidet 

med å utvikle en 
verdsettende arbeidskultur og 
øke evnen til å improvisere?

AI- prosessen

Medvirkning
fra de berørte

Medvirkning 
fra de 

berørte

5D-modellen



Kort oppsummering av AI

• En systematisk søking etter det beste hos menneskene og det beste i 
organisasjonen.

• Kjerneaktiviteten er innsamling av medarbeidernes egne historier.

• Historiene danner utgangspunkt for en kollektiv læringsprosess i 
organisasjonen.

• Antakelse om at organisasjonsmessige forhold har betydning for 
hvordan menneskene arbeider.

• Stiller hverandre ubetingede positive og generative spørsmål.

• Når alle deltar styrkes relasjonene, det skapes optimisme og øker 
organisasjonens kapasitet til å få frem sitt potensial.


