
Pasientforløp, - så viktig, så vanskelig
Åse L. Snåre, avdelingsdirektør KS

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»



Fremtidens kommunehelsetjeneste

På vegne av kommuner og 
fylkeskommuner vil KS 
oppnå: 

• Kommunene er godt 
forberedt til å møte 
innbyggernes behov for 
framtidens 
kommunehelsetjenester



Store nasjonale satsinger – bedre samhandling?



3-6 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd ∞

Læringsnettverk for helhetlig pasientforløp i kommunen 

Samling 4:

Måloppnåelse
Vedvarende 
forbedringer
Videre 
forbedrings-
muligheter

Samling 3:

Evaluering
Videreføre i 
daglig drift

Samling 2:

Mål og målinger
Kultur
Plan for 
forbedringstiltak

Samling 1:

Kartlegge praksis
Involvere
Lage arbeidsplan
Mål og målinger 

Arbeid før første 
samling: 

Lokal forankring
Rekruttering av 
team
Hva har 
kommunen av 
data?
Veiledning 

Arbeid mellom 
samlingene:

Kartlegge  praksis 
og skaffe tilveie 
utgangsdata
Involvere brukere 
og ansatte
Veiledning

Arbeid mellom 
samlingene: 

Gjennomføre 
tiltakene, måle, 
justere etc.
Veiledning

Arbeid mellom 
samlingene: 

Oppfølging og 
målinger
Justere planer
evt. nye tiltak
Veiledning

Arbeid videre:

Oppfølging og 
eventuell 
spredning
Nye forbedringer

Forberedelse Gjennomføring Videreføring





Kristine Bjørk-Rasmussen, fagsykepleier ved ortopedisk avdeling på Sørlandet sykehus og Anne Lyngroth, 
prosjektleder for Gode pasientforløp i Østre Agder har begge arbeidet med felles PLO-meldinger på Agder





6. Juni hele året!

Tjenestekontoret i Larvik 
kommune Hjemmetjenesten i Grimstad



https://www.youtube.com/watch?
v=H_Z1ZvjlKDE&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=H_Z1ZvjlKDE&t=13s
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Læringsnettverk - verdt innsatsen? 

• Har gitt økt kompetanse
• Har stimulert til faglige utvikling som 

ellers ikke ville ha forekommet.
• Lærings- og innovasjonsnettverk hvor 

brukerne ha deltatt vurderes som 
særlig vellykkede.

MEN:
Vanskelig å dokumentere at 
nettverkene har bidratt til 
innovasjon i form av forbedret 
tjenesteorganisering eller bedre 
tjenester til brukeren.



Kunnskapsbasert utvikling av god samhandling



Endringsledelse

• Vi skal bygge om båten 
mens vi seiler 

• Vær bevisst hvilke 
endringer det er snakk 
om før dere gir dere i 
kast med arbeidet

• Det skjer nesten aldri at 
effekten av de tiltakene 
som er iverksatt 
kommer med en gang



Jeg får den hjelp jeg trenger, når jeg trenger det


