
Standardisert pasientforløp

Et planlagt behandlingslinje satt i system for en 
bestemt tilstand eller diagnose

Et verktøy for samhandling og kvalitetssikring 
av helsetjenestene som gis til denne 

pasientgruppen.



Livet leves 

hjemme med 

sykdom

Livet leves hjemme

Et pasientforløp



Mål

• Standardisert pasientforløp skal sikre et

forutsigbart, ensartet og 

medisinskfaglig sikkert behandlings 

forløp

fra sykdom (forverrelse) oppstår til 

utskrivelse til hjemmet/institusjon.



RESULTATMÅL for 

pasient og pårørende:

• Opplever forutsigbarhet og trygghet

• Gjenvinner/forbedrer raskere egenmestring av 

sykdom

• Tilegner seg mer kunnskap om sykdom og 

muligheter for rehabilitering.

• Reduserer bekymring for innleggelse/forverring 

av sykdommen

• Klarer å bo hjemme og leve med sykdommen



RESULTATMÅL

for helsepersonell både i 

primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

• Opplever trygghet og kvalitet på 
tjenesten

• Opplever tidsbesparelse

• Stimulerer til øket egenkompetanse

• Reduserer faren for avvik i 
behandlingsopplegget

• Opplever samhandling



RESULTATMÅL

STPF vil gi en samfunns -økonomisk besparelse  

både for spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten

• Pasienten klarer på en bedre måte å 

ivareta egenomsorg og behandling for 

sin kroniske sykdom, dette gir for 

sykehuset færre innleggelser og krever 

mindre oppfølging av den kommunale 

helsetjenesten 



Kriterier for arbeidet

• Arbeidet må være ledelsesforankret

• Prosessveiledere leder arbeidet

• Ressurser må være avklart, økonomi, tid 

og personell

• Helsepersonell i arbeidsgruppa velges ut 

ifra kunnskap og praksis

• Hver enkelt må ha aksept fra nærmeste 

leder om deltagelse

• Brukermedvirkning

• Offentliggjøres, andre kan ha ideer

• Klare tidsgrenser



KARTLEGGING



Hvorfor kartlegge?

• Få en samla og komplett informasjon om 
prosessen.

• Tydeliggjøre det arbeidet som har verdi 
for pasienten

• Øke felles forståelse for samhandling

• Skape forståelse for egen rolle i 
prosessen

• Gir et godt grunnlag for å analysere 
dagens prosess og et grunnlag for 
kreativ problemløsning og nytenkning



Livet leves 

hjemme med 

sykdom

Livet leves hjemme

En prosess



Prosedyrer, pasientinformasjon 

og sjekklister

• Oppgaven planlegges. Tid avsettes

• Eksisterende prosedyrer diskuteres og 

kvalitetssikres

• Nye el. reviderte prosedyrer skrives i 

godkjent mal og legges i 

kvalitetssystemet

• Pasientinformasjon utformes

• Sjekklister forbedres/ skrives







Vi har en jobb å gjøre sammen 

framover….

Bevisstgjøring av ”verktøy ”:

• Kunnskap

• Praktiske ferdigheter

• Erfaringslæring – høster av egne og andres 

erfaringer

• Felles målsetting

• Brainstorming – ny tenking

• Finne metoder og tiltak for løsning av 

oppgaven



• Anvender kunnskapsbaserte tjenester

• Standardiserer prosedyrer og sikrer kvalitet

• Opplæring av pasient og pårørende settes i system

• Bruker helsetjenestene riktig: LEON prinsippet; 
laveste effektive omsorgsnivå ,-

• Jobber for samhandling om ”våre” pasienter:

samhandlingsarenaer settes i system, som f,eks

- etablering av flere forsterkede senger ?

- etablering av flere tverrfaglig behandlingsteam?

- utveksling av kompetanse som hospitering    
mellom sykehus – kommune?

,

Kan STPF være et verktøy for å mestre 

helsevesenets utfordringer de neste åra?


