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Læringsnettverket for gode pasientforløp for eldre 

og kronisk syke

• I regi av Kommunenes sentralforbund (KS) og 
Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet (FHI)
– 2016 til 2019 gjennomføres åtte læringsnettverk over hele landet

– Involverer rundt 200 kommuner og tilhørende sykehus

• Mål:
– Sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge 

tjenester

• Metode:
– Læring, erfarings- og kunnskapsutveksling gjennom 

nettverksarbeid

– Utvikle pilottiltak – måle effekt – implementere

• På Agder:
– Runde 1: 2013-2015

• 15 kommuner, SSHF som observatør

– Runde 2: 2016-2018 +++
• 30 av 30 kommuner

• SSHF’s 3 somatiske klinikker

• Pilot for utbredelsen i Norge
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• Brukerinvolvering og samvalg:
– Vi vil at SSHFs pasienter medvirker 

aktivt i egen behandling og oppfølging

• Helhetlige pasientforløp:
– Vi skal forbedre utsendelse av epikriser, 

polikliniske journalnotater og 
informasjon om medisiner raskt, når 
pasienter skrives ut fra oss

• Komplementære tjenester:
– Vi vil at SSHF bidrar til å sikre 

samhandling i pasientens helsetjeneste. 
Da må vi ha en kvalitetsbasert fordeling 
av funksjoner til pasientens beste

SSHF sin Utviklingsplan 2025



SSHF Kristiansand



Kategorier (i prosent) 2014 2015 2016 2017

Medikamentliste mangler/ikke oppdatert 12,5% 12,5% 13% 22,5%

Nødvendige medikamenter ikke med 0,5% 4,5% 5,5% 4%

Sykepl. rapport mangler 5,5% 4,5% 1,5% 3,5%

Epikrise mangler/ikke utfyllende nok 25,5% 19% 21% 27%

Hjelpemidler ikke rekvirert 0,5% 1% 1,5% 1%

Svikt i PLO-rutiner 21,5% 22% 24% 17%

Mangler relevant info om funksjonsnivå 6% 6% 3% 2%

Annet 21,5% 30% 30% 27%

Avviksmeldinger fra kommunene i Agder til SSHF





• Forbedringsteamene
– Utfører forbedringsarbeidet i klinikkene

– 3-5 fagsykepleiere, inkl. en leder

– Samles fast x per mnd.

• SSHF ressursgruppe
– Koordinerer forbedringsarbeidet internt 

og eksternt

– Bistår i prosesser i teamene ved behov

– Gjennomfører målinger og analyser

• Felles nettverkssamlinger for 
alle forbedringsteamene og 
ressursgruppen

Hvordan 3 sykehus har arbeidet - som 1 foretak



Systematisk samhandling, kommunikasjon & 

kunnskapsoverføring

• Målrettet dialog mellom helsepersonell internt og 

eksternt under sykehusoppholdet

• Det gjennomføres utskrivingssamtaler for alle 

pasienter

• Levere nødvendig skriftlig informasjon om pasienten 

ved utskriving/etter kontakt

• Pasienten sikres nødvendig oppfølging etter 

utskrivelse

• Målrettet kompetanseoverføring

• Koordinere med pasientsikkerhetsprogrammet 

Integrert brukermedbestemmelse, samvalg &   

opplæring

• Pasienter har kunnskap om egen helse, ulike 

behandlingsvalg og anledning til å medvirke og ta 

beslutninger om egen behandling

• Pasienter og pårørende er informert slik at de kan 

forstå og nyttiggjøre seg informasjonen ut fra egne 

forutsetninger 

• Pasientens evne til å ta ansvar for egen helse, 

behandling og omsorg styrkes

Helhetlig & koordinert utredning, behandling og 

oppfølging

• Pasientens informasjonsbehov blir ivaretatt

• Rutiner for logistikk, behandling, oppfølging og 

samhandling implementeres

Kvalitet & kompetanse

• Faglig kunnskap og ferdigheter

• Kommunikasjonsferdigheter

SSHF har trygge pasientforløp

TRYGGHET
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Alle pasienter med behov for intern og ekstern samhandling 

i utredning, behandling og oppfølging

Hovedmål, målgruppe og delmål



Handlingsplan prioriterte tiltak 2017-18

• Implementering av ny PLO-meldings mal 

• Gjennomføring av strukturert utskrivningssamtale

• Innføring av metoden Teach back 

• Innføring og bruk av visittstol i Læringsnettverkspostene

• Revidering av sjekkliste for utskrivningsklare pasienter. 

• Utarbeide rutiner for bestilling og opplæring av 

behandlingshjelpemidler

• Utarbeide og implementere kompetansetrapp

• Opplæring i kommunikasjon for helsepersonell (4 Gode vaner)

• Informasjon og opplæring av helsepersonell i å spørre 

pasienten «Hva er viktig for deg?» 

• Bedre henvisninger, epikrise/polikliniske notater og 

legemiddelsamstemming (samarbeid sykehuslege/fastlege)



• Sjekkliste er ikke brukt:

• Sjekkliste er brukt:

Vurdering av kvaliteten på PLO meldinger 

fra SSHF til kommunene per februar 2017



Implementering av PLO-mal
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Er PLO-malen for innhold i helseopplysninger brukt?

2.måling april/mai n=220

1. måling februar n=180



Målinger- Trygg utskriving



Strukturert utskrivningssamtale av sykepleier



Visittstol på 6 (7) poster



System og rutine for behandlingshjelpemidler



6 juni!



Hvor vil vi?

Innlemme læringsnettverksmetodikken som 

del av SSHF sitt systematiske 

forbedringsarbeid:

• Anbefalt i forskrift og veileder

• Fagpersoner sammen med systematisk 

koordinering = suksesskriterier

• Kvalitetsarbeid med fokus på helhetlig 

pasientforløp

Fortsette - og videreutvikle samlingene med 

kommunenes forbedringsteam (også etter at 

KS og FHI trekker seg ut)




