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Forløp er den kronologiske kjeden av hendelser som 

utgjør pasientens møte med ulike deler av helse- og 

omsorgstjenestene. Gode forløp kjennetegnes ved at 

disse hendelsene er satt sammen på en rasjonell og 

koordinert måte for å møte pasientenes ulike behov.  

(Kilde: Stm. 47) 
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Prosjektet Helhetlige pasientforløp er et initiativ for å møte de utfordringer helsetjenesten har i 

forhold til å møte pasienter med sammensatte behov i tråd med intensjonene i 

samhandlingsreformen. Helsetjenestene vil i årene som kommer møte store utfordringer i 

forbindelse med at vi blir flere eldre og mindre tilgang til arbeidskraft.  

Samhandlingsreformen vil endre kommunenes og spesialisthelsetjenestens rolle og 

oppgavefordelingen innenfor helse og omsorg. Reformen har et tydelig fokus på at samhandlingen 

mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste må bedres slik at våre pasienter som har 

behov for tjenester fra ulike bidragsytere over flere nivå får et bedre koordinert helsetilbud tilpasset 

sine behov.  

1.1 Forankring 
 

I tillegg til å møte samhandlingsreformens krav har prosjektet også forankring i Helse Midt-Norges 

“Strategi 2020” og de fleste av deltakerkommunenes helse og omsorgsplaner. Rådmennene i 

deltakerkommunene gir også mandat til det omstillingsarbeidet som må skje i hver enkelt kommune 

for å gjennomføre de konkrete endringer i helsetjenesten. 

 
 

Som prosjektnavnet tilsier har prosjektet en breddestrategi. Med breddestrategi menes i denne 

sammenheng at prosjektets gjennomføringsmodell skal være enkel og praksisnær i sin utforming slik 

at den kan utbygges i de fleste kommuner og slik ha stor spredningsmulighet.  

Nærmere praksisfeltet gir breddestrategien utslag i at prosjektet både har fokus på å utvikle et 

bredere, men samtidig forsvarlig, somatisk tjenestetilbud i kommunene, samtidig som vi ønsker å 

gjøre kommunehelsetjenesten til en mer attraktiv arbeidsplass gjennom fokus på robust fagutvikling. 

Å utvikle bredde i eksisterende og nye faglige nettverk øker innovasjonskraften i omstillingen. 

2.1 Hovedmål 
 

Prosjektet har hovedfokus på å klargjøre kommunene for å behandle flere av de pasientene som i 

dag blir behandlet i spesialisthelsetjenesten, slik at kommunene blir i stand til å ta imot 

utskrivningsklare pasienter fra dag en, samtidig som unødvendige sykehusinnleggelser hindres. 

I praksis skal dette skje ved at prosjektet skal utarbeide helhetlige pasientforløp innen målgruppene 

geriatri og smertelindring. Pasientforløpene skal så implementeres i korttidsavdelinger i 

kommunenes eksisterende sykehjem. 
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Dette forutsetter samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i forhold til utarbeidelse 

av pasientforløp og gjensidighet i kompetanseoverføring mellom kommune og 

spesialisthelsetjenesten slik at forløpene blir gjennomførbare i praksis. 

Dette medfører også at kommunene må organisere sine tjenester slik at det etableres 

behandlingsplasser/forsterkede sykehjemsplasser i allerede eksisterende institusjoner/sykehjem.  

 2.2 Resultatmål 
 

 Kartlegging og analyser 

 Kommunene skal utvikle et bredere somatisk tilbud gjennom utarbeiding og implementering 

av utvalgte pasientforløp i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og Høgskolen i Molde  

 Etablere system for fagutveksling mellom profesjoner og forvaltningsnivå 

 Kompetanseheving i forbindelse med de konkrete pasientforløp som utarbeides 

 Etablere levedyktige nettverk mellom kommuner og mellom kommuner og 

spesialisthelsetjenesten for å kunne bygge videre på samarbeidet som blir oppstartet i dette 

prosjektet. 

 Vurdere interkommunalt samarbeid 

 

2.3 Effektmål 

2.3.1 Kvalitativt 

 

 Flere pasienter vil bli behandlet i kommunene i stedet for sykehus. Unødvendige  

sykehusinnleggelser hindres. 

 Raskere utskriving av utskrivningsklare pasienter 

 Kommunen får en tjeneste med mer og bedre rehabilitering ved at korttidsavdelingen 

arbeider målrettet mot at pasienten skal mestre eget hverdagsliv og reise hjem igjen 

 Ansatte i kommunehelsetjenesten vil få styrket spisskompetanse innenfor de pasientgrupper 

som det utarbeides pasientforløp for 

 Spesialisthelsetjenesten skal ha økt innsikt i kommunehelsetjenestens kompetanse og 

arbeidsmetoder 

 Varig samarbeid mellom kommuner og mellom HMR, prosjektkommunene og 

utdanningsinstitusjoner 

  Pasientene vil få et bedre og mer koordinert tilbud så nært hjemmet som mulig. 
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2.3.2 Økonomi 

 

Å sette opp et budsjett vedrørende lønnsomhet i drift for kommune eller helseforetak ved 

gjennomføringen av dette prosjektet er vanskelig, da det knytter seg stor usikkerhet til kommunenes 

fremtidige bruk av spesialisthelsetjenesten. Spesielt er det vanskelig å anslå hvilke utslag 

kommunenes plikt til medfinansiering av somatisk sykehusbehandling vil gi.  

Basert på historiske tall fra 2009 og 2010 kan en derimot gi et anslag på hva gjennomføringen av den 

nye finansieringsordningen hvor kommunene må finansiere utskrivningsklare pasienter fra dag en og 

medfinansiere somatisk sykehusbehandling med 20 % vil koste kommunene. 

KS har foretatt en illustrativ beregning av kostnader knyttet til medfinansiering av pasienter i sykehus 

og betaling for utskrivningsklare pasienter ut fra historiske data sammenhold med kompensasjon 

gjennom inntektssystemet: 

 

 

Kommune Avvik knyttet til medfinansiering sammenholdt med 

kompensasjon gjennom inntektssystemet 

Averøy -871 000 

Gjemnes  577 000 

Kristiansund -7 480 000 

Tingvoll -1 274 000 

Smøla   52 000 

Kilde: http://www.ks.no/tema/Okonomi/Kommuneokonomi/Bergninger-knyttet-til-samhandlingsreformen-og-finansiering/ 

 
Kommunene med høyest forbruk av sykehustjenester (flest og tyngst pasienter) taper i forhold til 
kommunene som har et lavere forbruk. Dette samsvarer med de statistiske kartleggingene prosjektet 
har gjort over kommunenes sykehusforbruk. 
 
 

2.3.3 Forventet mål 

 

 Færre utskrivningsklare pasienter i sykehus og lavere kostnader i døgnbetaling 

 Flere innleggelser i kommunale behandlingsavdelinger i stedet for sykehus. 
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3.1 Styringsgruppa 

 

STYRINGSGRUPPA 

Navn Stilling Status i 
styrings-
gruppa 

e-post 

Olaug Haugen Rådmann, Averøy 
kommune 

leder olaug.haugen@averoy.kommune.no 

 
Nils Martin 
Sæther 

 
Rådmann, Gjemnes 
kommune 

 
medlem 

 
Nils.Martin.Saether@gjemnes.kommune.no 

Helge Carlsen Kommunalsjef, 
Kristiansund 

medlem Helge.Carlsen@kristiansund.kommune.no 

Bjørn Sletbakk Ass. Rådmann, 
Tingvoll kommune 

Medlem bjorn.sletbakk@tingvoll.kommune.no 

Birgit Iversen 
Eckhoff 

Kommunalsjef, Smøla 
kommune 

Medlem birgit.eckhoff@smola.kommune.no 

Einar Myklebust Ass.dir., HMR Medlem einar.myklebust@helse-mr.no 

Heidi V. 
Haavardsen 

Studieleder, HiMo Medlem Heidi.V.Haavardsen@hiMolde.no 

Bjarne Storset Fastlegerepresentant Medlem Bjarne.Storset@tingvoll.kommune.no 

Anne 
Gulbrandsen 
Sæther 

Brukerrepresentant Medlem Anne@369.no 

Vibeke Storvik Hovedtillitsvalgt NSF Medlem vibeke.storvik@helse-mr.no 

Reidun 
Helgheim Swan 

Pasient- og 
brukerombudet i 
Møre og Romsdal 

Observatør mr@pasientogbrukerombudet.no 

Turid Aarseth Amanuensis, HiMo Observatør Turid.Aarseth@hiMolde.no 

Ingrid E. Karlsen Prosjektleder Sekretær Ingrid.Karlsen@averoy.kommune.no  

Kristin Lervik Vikar prosjektleder Sekretær Kristin.lervik@averoy.kommune.no 
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3.2 Prosjektgruppa 
 

PROSJEKTGRUPPA 

Navn Kommune/foretak Stilling e-post 

Anne Marit 
Sylthe 

Averøy Enhetsleder anne.sylthe@averoy.kommune.no 

Ragnhild 
Kleive 

Gjemnes Enhetsleder ragnhild.kleive@gjemnes.kommune.no 

Stephanie 
Helland 

Kristiansund Enhetsleder Stephanie.helland@kristiansund.kommune.no 

May Helen 
Nordvik 

Tingvoll Avdelingsleder May.Helen.Nordvik@tingvoll.kommune.no 

Heidi 
Berland 

Smøla Avdelingsleder heidi.berland@smola.kommune.no 

Elin Holsen HNR Prosessveileder Elin.Kristin.Holsen@helse-mr.no 

Ingrid 
Karlsen 

 Prosjektleder Ingrid.Karlsen@averoy.kommune.no 

 

3.3 Prosessgrupper 
 

 

Prosessgruppe – pasientforløp 1 – Brudd i øvre lårbein  

Navn Kommune/foretak Stilling 

Evelyn Øyen Averøy Fysioterapeut 

Jorid Leirdal Gjemnes Fysioterapeut 

Inger-Lise Lervik Kristiansund Fagutviklingssykepleier 
Utviklingssenteret i KSU 

Siri Vangen Tingvoll Sykepleier 

Kari Lie Smøla Fysioterapeut 

Håvard Bjørkly Smøla Forløpsansvarlig lege 

Gudrun Karlsen Helse Møre og Romsdal Sykepleier ortopedisk avd. 

Elin Holsen Helse Møre og Romsdal Prosessveileder 

Janny Meese Høgskolen i Molde Følgeforskning 

Lise Gundersen FFO Brukerrepresentant 

Kristin Lervik Prosjektleder (vikar) Prosjektleder 
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Prosessgruppe – pasientforløp 2 – KOLS  

 

Navn Kommune/foretak Stilling 

Ann Helen Strand Averøy Sykepleier spes.utd. lindrende 

Gerd Ersnes Gjemnes Sykepleier 

Inger-Lise Lervik Kristiansund Fagutviklingssykepleier 
Utviklingssenteret i KSU 

Marie Wilhelmsen Tingvoll Sykepleier 

Hanne Folden Smøla Sykepleier 

Johann Gudjonsson Smøla Forløpsansvarlig lege 

Elisabeth Engvik Helse Møre og Romsdal Sykepleier fagavd. 

Janny Meese Høgskolen i Molde Følgeforskning 

  Brukerrepresentant 

Kristin Lervik Prosjektleder (vikar) Prosjektleder 

 

Prosessgruppe – pasientforløp 3 – opprettes først i 2012. 

 

 3.3.1 Møteplan for gruppene i 2011 
 

Møter 2011 Datoer 

Styringsgruppe 21.01.11 

 18.02.11 

 18.03.11 

 13.05.11 

 17.06.11 

 22.08.11 

 30.09.11 

 28.10.11 

 25.11.11 

  

Prosjektgrupper 27.05.11 

 16.06.11 

 12.08.11 

 16.09.11 

 21.10.11 
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Pasientforløp 1 Brudd i øvre lårbein 04.11.11 

 08.12.11 

  

Metodikkurs 21. og 22.11.11 

  

Pasientnære kurs Brudd i øvre lårbein 02.11 og 02.12.11 

 

 

4.1 Første halvår 2011 
 

Første halvår 2011 har prosjektet nådd følgende milepæler: 

 Det er opprettet lokale prosjektgrupper i fire kommuner  

 Lokal prosjektleder er oppnevnt i alle kommuner. Denne har ansvaret for gjennomføringen 

av prosjektet i den enkelte kommune. 

 Det er opprettet prosjektgruppe bestående av alle lokale prosjektledere, samt en 

representant fra Helse Møre og Romsdal. 

 Det er sendt inn søknader på ulike prosjektmidler våren 2011: 

 

Tilskudd Utdeler Resultat 

Prosjektskjønn 2011 Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal 

Avslag 
 

Regionale samhandlingsmidler 2011 Helse Midt-Norge Tilkjent kr   550 000 

Regionalt forskingsfond Regionalt forskingsfond Tilkjent kr   190 000 

Nasjonale samhandlingsmidler Helsedirektoratet Tilkjent kr 2 380 000 

Tilskudd til kartlegginger og 
kompetansetiltak – habilitering og 
rehabilitering 

Helsedirektoratet Avslag 

 

 

 Det er innhentet pasientstrømsanalyse over deltakerkommunenes forbruk av sykehusene i 

Molde og Kristiansund. Ut fra statistikker er det utarbeidet tabeller som er presentert for 

prosjektgruppe og styringsgruppe. Statistikken skal blant annet brukes som et hjelpemiddel i 

arbeidet med å prioritere hvilke pasientforløp prosjektet skal utarbeide.   

 Beslutningsgrunnlag for valg av pasientforløp 

- At faglig kvalitet er realistisk 

- Antallet pasienter i gruppene, som gir økonomisk effekt 
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4.2 Andre halvår 2011 
 

Andre halvår har prosjektet nådd følgende milepæler: 

Det er nå opprettet lokale prosjektgrupper med lokal prosjektleder som har ansvaret for 

gjennomføringen av prosjektet i alle de 5 deltakerkommunen kommunene.   

Prosjektet har som mål å utvikle behandlingsplasser i kommunenes allerede eksisterende 
institusjoner. Etter en gjennomgang av status blant kommunene ble det klart at alle kommunene 
ønsker å implementere pasientforløp og etablere forsterkede sengeplasser ved sine 
korttidsavdelinger/korttidsplasser.  Alle de 5 deltakerkommunene har kartlagt bruk av egne tjenester 
og behovet for korttidsplasser i egen kommune. Dette for å møte utfordringer i henhold til 
Samhandlingsreformen. 
 
Korttidsplasser er i sin art ment å ha stor sirkulasjon av pasienter, da en i disse avdelingene skal 

arbeide målrettet mot at pasienten i størst mulig grad skal bedre og bevare sitt funksjonsnivå for å 

kunne klare seg selv.  Det viste seg at modellen med å bruke eksisterende avdelinger skapte 

utfordringer i de kommunene hvor det eksisterende ikke fungerte godt nok.  

Fire av fem kommuner har i dag korttidsavdelinger hvor målet om at pasientene skal rehabiliteres og 

reise hjem igjen i liten grad oppnås, slik at pasienter som i utgangspunktet har fått innvilget 

korttidsopphold ender opp i kategorien langtidspasient.    

På denne bakgrunn har kommunene hatt aktive lokale prosjektgrupper som første halvår i hovedsak 

arbeidet med omorganisering av sine korttidsavdelinger slik at de kan bli i stand til å ta imot 

utskrivningsklare pasienter fra dag en og kunne forebygge sykehusinnleggelser ved å behandle 

pasienter på korttidsavdelingen. Den enkelte kommune har selv ansvaret for å omorganisere og 

klargjøre sine tjenester for å møte de nye krav som kommunene blir møtt med ved gjennomføringen 

av samhandlingsreformen, derfor har også fokus og aktivitetsnivå variert fra kommune til kommune. 

Prosjektet i seg selv har hatt positiv effekt ved at det har virket som en katalysator på arbeidet med å 

utvikle og omorganisere tjenestene i kommunene som har vært aktive, mens den praktiske hjelp 

prosjektet har kunnet yte har vært begrenset i og med at utfordringene er så spesifikke i forhold til 

hver enkelt kommune.  

Fra høsten har prosjektet fokuset på utarbeiding av pasientforløp og kommunene har jobbet parallelt 

med omorganisering av sine korttidstjenester og utarbeiding av pasientforløp. Statistikk over 

kommunenes forbruk av sykehusene i Molde og Kristiansund er innhentet. Styringsgruppa har i møte 

22. august 2011 tatt stilling til hvilke pasientforløp som skal utarbeides. Prosjektet vil da gå inn i en 

ny og mer konkret fase hvor fokus blir på å utarbeide konkrete pasientforløp og opparbeide den 

nødvendige kompetanse blant ansatte for å kunne implementere pasientforløpene i praksis.  
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4.3 Lokale prosjektgrupper, sammensetning, mandat og status pr. 31.12.11 
        Det er opprettet lokale prosjektgrupper og utnevnt lokal prosjektleder. 

4.3.1 Averøy kommune 

 

Navn Stilling 

Anne Marit Sylthe Enhetsleder Averøy sykehjem 

Gun-Towe Andersson Enhetsleder hjemmebaserte tjenester 

Kristin Halås Enhetsleder Langøy aldershjem 

Sølve Grimstad Kommunelege 

Bente Sundalsfoll Tillitsvalgt Fagforbundet 

Ann Helen Strand Representant Sykepleierforbundet 

 

Gruppen har fått mandat fra rådmannen til å utvikle korttidsavdelingen, vurdere hvilken kompetanse 

som er nødvendig, vurdere omlegging av lederstrukturen ved sykehjemmet, utvikle system for 

tverrfaglig samarbeid for bedre fremtidige pasientforløp, vurdere behov innen IKT og sikre samarbeid 

mellom nabokommuner og mot helseforetaket. 

Averøy har en utfordring i forbindelse med ombygging av eksisterende aldershjem til omsorgsboliger 

for demente, da pasienter fra aldershjemmet i byggeperioden må bo på sykehjemmet. 

Organiseringen av korttidstilbudet må ses i sammenheng med dette. 

Det er nedsatt en egen gruppe for å se nærmere på rehabiliteringstilbudet i kommunen. Gruppen er 

sammensatt av fysioterapeut og ansatte ved korttidsavdelingen.  

For å kunne lykkes må det satses mer på rehabilitering for å unngå langtidsbeboere, det er behov for 

kompetanseheving blant ansatte med mål for pasientbehandlingen og rutiner for inn-/utskriving må 

revurderes. 

Status pr. 31.12.11: 
Averøy kommune har omorganisert på sykehjem og flyttet korttidsavdeling. Averøy hadde 

korttidsavdeling med 8 rom. Denne er flyttet til en større avdeling med 12 rom i for å kunne ta imot 

flere fra sykehus og etter hvert benytte noen plasser til behandlingsplasser. Det er lagt opp til at man 

kan bo to på rommen for kapasitetsutvidelse ved behov. Den nye avdelingen blir liggende ”alene” i 

første etasje og vil ikke bli så tydelig en sykehjemsavdeling. Avdelingen skal ledes av både 

fysioterapeut og sykepleier som fører til større fokus på rehabilitering enn tidligere. Navnet på 

avdelingen er behandlings- og rehabiliteringsavdelingen – forkortes til BRA.  

4.3.2 Gjemnes kommune 

 

NAVN Stilling 

Ragnhild Kleive Avdelingsleder helse- og omsorg, leder vedtaksteam 

Anna-Sofie Furesund Avdelingssykepleier 

Grethe Bjerkan Avdelingssykepleier 

Carl Gunnar Orset Psykiatrisk sykepleier 

Leif Syltesæther Kommunelege I 

Dagfrid S. Løkvik Avdelingssykepleier hjemmebaserte tjenester 

Jorid Leirdal Fysioterapeut 
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Ved sykehjemmet er det stengt ned seks plasser og det skal vurderes hvordan den ledige kapasiteten 

kan benyttes i forbindelse med gjennomføringen av samhandlingsreformen. To nye rom står til 

disposisjon, disse er godt egnet til korttidsplasser. Kommunene har pr i dag overkapasitet i forhold til 

fysiske lokaler. 

Det er pr i dag ikke godt nok definert hva en korttidsplass eller rehabiliteringsplass ved sykehjemmet 

skal inneholde. 

Kommunen har et relativt nyopprettet vedtaksteam, som de har gode erfaringer med. Gode 

løsninger blir funnet på et lavere omsorgsnivå og har ført til at pasienter raskere blir utskrevet til 

hjemmet. 

Fremover har kommunene utfordringer knyttet til rekruttering av fagfolk og kompetanseheving, 

spesielt innenfor rehabilitering og smertelindring. 

Status pr. 31.12.11: 
Gjemnes kommune arbeider med å etablere drift av korttidsavdeling, samtidig arbeides det med en 

styrking av hjemmetjenesten. Målsetningen er at korttidsavdelingen skal tas i bruk fra mai 2012. 

Utfordring: etter at det endelige medfinansieringsbeløpet for kommunen ble kjent like før jul, er 

rammene til etablering av korttidsavdeling redusert.  

4.3.3 Smøla 

 

Navn Stilling 

Heidi Berland Avdelingsleder Smøla sykehjem 

Angelika Sorteberg Enhetsleder 

Britt Strandheim Hjemmetjenesten 

Birgit Iversen Eckhoff Kommunalsjef 

 

Smøla kommune har så langt jobbet parallelt med prosjektet og ny omsorgsplan som vil legge 

føringer fra 2012, hvor det legges vekt på kompetanseutvikling/utdanning, faglighet og samhandling. 

De ser også at hjemmetjenesten vil bli berørt ved manglende sykehjemskapasitet. 

Smøla har i dag en velfungerende korttidsavdeling, blant annet ved at de har en fleksibel ordning 

med at avdelingssykepleier tar beslutninger om innleggelse. I prosjektet vil de derfor ha fokus på å bli 

i stand til å gi bedre og utvidet behandlingstilbud, fagutvikling og rekruttering av helsepersonell. 

Rekruttering av fagpersonale ses på som sentralt i fremtiden. Smøla satser på høy sykepleierdekning 

for å unngå sårbarhet. Det satses også på å gi nyutdannede nok praksis slik at de blir gode utøvere i 

sitt yrke, samtidig som sykepleiere får spesialisere seg på sykepleieoppgaver.  

Status pr. 31.12.11: 
Smøla kommune har allerede nok korttidsplasser. De jobber aktivt med å heve kompetansen på 

korttidsavdelingen, har tilgang til fysioterapeut daglig, tar inn pasienter for observasjon og 

behandling og driver mye med opptrening. 
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4.3.4 Tingvoll 

 

Navn Stilling 

May Helen Nordvik Avdelingssykepleier 

Kirsti Holm Tildelingstjenesten 

Jorid Kamsvåg Enhetsleder hjemmetjenesten 

Bjarne Storset Kommunelege 

Elin Hoset Tillitsvalgt sykepleierforbundet 

 

 Gruppen har fått mandat til å følge opp samhandlingsprosjektet og foreslå hvordan det skal jobbes 

med et helhetlig pasientforløp lokalt i kommunehelsetjenesten og i samhandling med andre aktører, 

herunder hvilke prioriteringer som skal gjøres.  

Gruppen har jobbet parallelt med prosjektet og ny helse- og omsorgsplan.  

Gruppen skal også vurdere hvilket tilbud som skal utvikles ved “Vonheim”. Helseforetaket har fått 

henvendelse vedrørende et samarbeid om “Vonheim”. 

Tingvoll satser på å bygge ut korttidstilbudet fra 2 til 9 plasser.  

Status pr. 31.12.11: 
Tingvoll kommune har korttidsavdeling, videre er det: 

1) Omorganisering/felles tjeneste: helse- og omsorgstjenestene. Bedre utnytting av 
ressursene (å jobbe ”smartere” og mer helhetlig) 

2) Iverksatt prosjekt for å kartlegge grad av ønsket/uønsket deltid – samt se på alternative 
arbeidstidsordninger (for både å kunne imøtekomme behov for ansatte til å få økt sine 
stillinger og å kunne bruke ressursene på en bedre måte) 

3) Samlokalisering av dagsentertilbudene (dette for å kunne gi et bedre tilbud til 
brukergruppene, samt å skulle kunne gi et dagsentertilbud også for demente (bedre og 
bredere tilbud til brukerne) 

4) Vedtatt at det skal opprettes HDO – ikke avgjort beliggenhet 
5) Etablert koordinerende enhet  
6) I en fase nå driver Tingvoll 4 sykehjemsplasser i tillegg til ordinær drift. Det leies inn 

ekstra bemanning til dette. 
 

4.3.5. Kristiansund 

 

Navn Stilling 

Inger Lise Lervik Fagutviklingssykepleier 

Stephanie Helland Enhetsleder Rokilde sykehjem 

Liv Astrid Faksvåg Kreftsykepleier 

 

Prosjektarbeidet er knyttet opp mot utviklingssenteret. De har fått status som Utviklingssenter for 

sykehjem i Møre og Romsdal. Utviklingssenteret skal virke som pådrivere for kompetanseutvikling. 

Utviklingssenteret eier flere egne prosjekter som skal implementeres i Kristiansund, men kunnskapen 

de erverver gjennom prosjektene skal spres til andre kommuner. http://ogbedreskalvibli.com/ 

 

http://ogbedreskalvibli.com/
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Kristiansund kommune vil opprette egne arbeidsgrupper i forhold til utarbeiding av pasientforløp 

hvor gruppene spisses etter hvilke pasientforløp som skal utarbeides. 

Kristiansund har hatt fokus på rehabilitering, b.la gjennom prosjekt ledet av Bente Åsbø, enhetsleder 

Brasen opptreningssenter. Det er fokus på at det skal settes mål for pasienten som skal følge et 

planlagt løp ved tildeling av institusjonsopphold. 

Omorganisering av korttidsavdelingene/rehabiliteringstilbudet vil ikke bli diskutert i forbindelse med 

dette prosjektarbeidet. 

Status pr. 31.12.11 
Kristiansund kommune har en etterbehandlingsavdeling (samarbeidsavtale med Helseforetaket som 

foreløpig gjelder ut 2012) og en korttidsavdeling i sykehjem. 

I forhold til IKT er kommunen nå tilkoblet Norsk Helsenett som et pilotprosjekt.  

Etterbehandlingsavdelingen ved Barmanhaugen kan nå få laboratoriesvar og epikriser oversendt 

elektronisk fra sykehuset. De vil nå gå videre med å opprette elektronisk kommunikasjon mellom 

sykehuset og andre enheter. 

4.3.6 Helse Møre og Romsdal 

 

Helseforetaket har ikke egen prosjektgruppe, men har utnevnt en representant til prosjektgruppa. 

Elin Holsen har i helseforetaket som oppgave å utarbeide pasientforløp for kirurgisk avdeling hvor 

hun er ansatt. Hun bistår prosjektet som prosessleder med utforming av pasientforløp for brudd i 

øvre lårbein. 

Helseforetaket arbeider med ny samhandlingsplan. For å lykkes med kravene til samhandling må 

foretaket endre arbeidsprosedyrer og arbeide med generelle pasientforløp. 

De planlegger videre å ha møte med hver enkelt klinikk for å spre informasjon om 

samhandlingsreformen. 

Helseforetaket ønsker å bygge videre på samarbeidet i prosjektet. 

Vedrørende hospitering og kompetanseoverføring har helseforetaket gode ordninger for leger, men 

mangler tilsvarende opplegg for sykepleiere. 

4.3.7 Høgskolen i Molde 

 

Avdeling for informatikk, logistikk og juss har i 2011 hatt følgeforskning knyttet opp mot prosjektet. 

Følgeforskningen planlegges å knytte seg til hvilke faktorer som fremmer samarbeid og hva som skal 

til for at et prosjekt integreres også etter prosjektperioden. I denne forbindelse ønsker forskerne å 

følge to kommuner tettere i arbeidet med prosjektet. Det ville blant annet vært interessant å se på 

betydningen av kommunenes organisering. Det er ikke tatt stilling til hvilke kommuner dette blir.  

Forskningen har så langt vært egenfinansiert, men fra høsten 2011 fikk prosjektet tilskudd fra 

Regionalt forskingsfond som dekker deler av følgeforskingen. 

Høgskolen ansatte en vit.ass. i 50 % stilling fra 01.09.11. 
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Høgskolen forsker på teori om innovasjon som perspektiv og betingelser for å lykkes med 

organisasjonsendringer. 

Det er gjennomført en spørreundersøkelse i Helseforetaket blant alle ansatte som arbeider opp imot 

pasienter med kreftsykdom. 

Det planlegges å gjennomføre en lignende undersøkelse i deltakerkommunene til høsten. 

Undersøkelsen vil bli gjentatt ved prosjektets avslutning. 

Rapport fra følgeforskningen våren 2011 er vedlagt (vedlegg 1) 

Høgskolen er også representert i styringsgruppa for prosjektet. Deltakelsen i prosjektet har ført til at 

høgskolen i Molde vurderer endringer i sin utdanning for helsepersonell slik at studier er mer 

tilpasset Samhandlingsreformens intensjoner og helhetlige pasientforløp. 

4.4 Utarbeide pasientforløp 
 

I møte i styringsgruppa 22.08.11 ble det vedtatt at prosjektet skal utarbeide følgende pasientforløp i 

prioritert rekkefølge: 

1. Rehabilitering etter brudd i øvre lårben 

2. KOLS 

3. Smertelindring cancer 

Arbeidet med første pasientforløpet som er “Rehabilitering etter brudd i øvre lårben” starter i 

september 2011. Utarbeidingen av pasientforløp 2 vil starte i januar 2012. Tredje pasientforløp som 

er prioritert i prosjektet er smertelindring for cancerpasienter. Dette vil tidligst få oppstart i 

senhøsten 2012, dersom tid og ressurser tillater det. 

Det er satt egne mål og mandat for pasientforløpene. 

Elin Holsen, prosessveileder i HMR har sagt seg villig til å veilede i metoden under utarbeidelsen av 

det første pasientforløpet. Hun er tilknyttet prosjektet i 20 % stilling. 

Arbeidet med utarbeiding av pasientforløp vil i stor grad basere seg på den mal som er utarbeidet av 

Helse Midt-Norge. 

Prosjektet arbeider med utarbeiding av pasientforløp i to stadier: 

1. Organisering 

2. Utarbeidelse av selve pasientforløpet 

3. Iverksetting 

Mye av utfordringene har vært hvordan arbeidet skal organiseres. Men man har etter hvert kommet 

fram til en organisering som synes å fungere. 

Høsten 2011 arrangerte prosjektet et 2-dagers metodikkurs i utarbeidelse av pasientforløp. Fagsjef 

Vidar Hagerup i Helse Møre og Romsdal, sykehuset i Ålesund var hovedforeleser. Deltakere her var 

kommunale prosessledere og prosjektledere. I tillegg var kommunal ledelse tilstede første halve dag 

for å få en kommunal forankring av metodikk og implementering av forløp (program vedlegg 2) 
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I forbindelse med organiseringen av arbeidet med utarbeiding av pasientforløp er det flere 

utfordringer, da utarbeiding av pasientforløp er nytt for kommunene. I tillegg ligger det ekstra 

utfordringer i at det i prosjektet er fem ulike kommuner som i samarbeid med Helse Møre og 

Romsdal skal utarbeide et felles interkommunalt pasientforløp. 

For å få til et felles pasientforløp, slik at det ikke blir fem enkeltkommuner som utarbeider hvert sitt 

pasientforløp, er det i denne prosessen er fokus basert på beste praksis, samt lære av hverandre. Her 

vil organiseringen av arbeidet være vesentlig.  

I forhold til gjennomføringen av arbeidet med utarbeidelsen av pasientforløpet er det også viktig at 

man finner en løsning på organiseringen som er effektiv og ressursbesparende, slik at det også blir 

mulig å gjennomføre dette etter prosjektperioden. Skal modellen være levedyktig må den ikke kreve 

for store ressurser hverken i forhold til økonomi eller personell. Hensynet til at den daglige drift skal 

fungere parallelt med at det utarbeides pasientforløp må ivaretas. Det etterstrebes å finne en modell 

for utarbeiding av pasientforløp som er enkel, men samtidig faglig forsvarlig og som kan benyttes av 

de fleste kommuner. Dette er i tråd med breddestrategien til prosjektet. 

Det er etablert et godt samarbeid med Helseforetaket og innlemme de i arbeidet. Både i forhold til å 

nyttiggjøre seg den spesialistkompetanse de besitter, men også for å finne gode løsninger på 

områder hvor samarbeidet ikke fungerer optimalt i dag, som ved inn- og utskriving av pasienter. Skal 

pasientene få et bedre og mer koordinert tilbud enn i dag, er vi avhengig av at arbeidet med 

pasientforløpene skjer i et samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. 

4.5 Kompetanseheving 
 

Else Jørgensen, høgskolelektor ved avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde, har 

ansvaret for å utarbeide en felles tverrfaglig kompetanseplan knyttet opp imot de pasientforløp som 

er prioritert i prosjektet. Hun har siden 010811 vært tilknyttet prosjektet i 20 % stilling. Formell 

arbeidsgiver for hennes delstilling er Averøy kommune. 
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Kompetansehevingen i prosjektet vil være knyttet til fagpersoner som arbeider pasientnært. Kurs, 

seminar og hospitering står sentralt. Formell utdanning vil ikke inngå i kompetanseplanen. Prosjektet 

gir heller ikke tilskudd til formell utdanning. 

Kompetanseheving vil i prosjektet skje parallelt med utarbeiding av pasientforløp, slik at ansatte som 

arbeider direkte med pasientene vil ha mulighet til å oppbygge den kompetanse som er nødvendig 

før implementeringen av pasientforløpene. I budsjettet for 2011 er det satt av totalt 1,2 millioner til 

fagutvikling. Herunder arrangering av kurs, hospitering og midler til frikjøp. Midler til frikjøp vil i 

første rekke benyttes til å dekke ekstrautgifter prosjektpartene har i forbindelse med å sende ansatte 

på kurs i regi av prosjektet. Dette vil typisk knytte seg til personer som går i turnus og som det må 

leies inn vikar for i forbindelse med deltakelse på kurs eller hospitering.   

Kompetanseheving i forbindelse med de konkrete pasientforløp som utarbeides: 

I forhold til dette mål er det arrangert 2 like fagdager for personell som jobber nært med pasienter 

som har brudd i øvre lårbein. Fra de ulike parter i prosjektet har det vært ca. 100 deltakere disse 

dagene. Fagdagene ble evaluert svært bra av de som deltok. 

Program for fagdag følger vedlagt (vedlegg 3). Se også punkt 4.3.7. 

 

 

5.1 Økonomi 
 

5.1.1 Disponible midler 

Prosjektet skal som utgangspunkt finansieres med prosjektmidler som blir innvilget etter søknad.  

Partene i prosjektet bidrar i hovedsak med eget arbeid. 

Våren 2011 ble prosjektet etter søknad gitt tilskudd fra Helsedirektoratet  med kr 2,38 mill. og kr 

550 000 fra Helse Midt-Norge.  

I 2010 ble prosjektet tilkjent kr 700 000. Av dette beløpet ble kr 600 000 fondsavsatt til disposisjon i 

2011. 

I tildelingsbrevet fra Helsedirektoratet datert 30.06.2011 stilles det følgende vilkår: 

«Det understrekes at tilskuddsordningen er en stimuleringsordning der tildeling sees i 

sammenheng med nivå av egenfinansiering og i hvilken grad søknaden oppfyller 

tilskuddverkets formål og tildelingskriterier.» 

«Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på tildelingskriterier, 

søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og eventuell framdriftsplan. » 

Nivå av egenfinansiering 2011 i henhold til søknadsbudsjett: 1,11 mill. kr.  Egne midler fra 

prosjektdeltakerne beregnes derfor å måtte utgjøre kr 1,11 mill. i 2011.  
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Tabellen under viser disponible midler for 2011: 

DISPONIBLE MIDLER 2011 

Tildelte midler Beløp i 1000 kr 

Nasjonale samhandlingsmidler 2011 2380 

Regionale samhandlingsmidler 2011 550 

Nasjonale samhandlingsmidler, overført fra 2010 600 

Regionalt forskingsfond (følgeforskning) 190 

Egne midler 1110 

Totalt til disposisjon 4830 

 

5.1.2 Budsjettrammer 2011 

 

Følgende budsjett ble vedtatt for 2011 i styringsgruppemøte 22.8.2011: 

 Beløp NASJONALE 
MIDLER 

REGIONALE 
MIDLER 

EGNE 
MIDLER 

MIDLER 
2010 

REGIONALT 
FORSKINGS-
FOND 
  

       

Prosjektledelse       

Lønn prosjektleder 700 100   600  

Reise/kost 100 100     

Kontor/IT 50 50     

SUM 850 250     600   

        

Styringsgruppe        

Eget arbeid 300   300   

Møtekostnader 20 20     

SUM 320 20   300     

        

Prosjektgruppe        

Egenfinansiering 70   70   

Møter 15 15     

SUM 85 15   70     

        

Lokale prosjektgrupper        

Arbeid 530   530   

SUM 530     530     

        

Arbeidsgrupper        

Fagutvikling 100 100     

Pasientforløp I 285 285     

Pasientforløp II 285 285     

Pasientforløp III (2012) 0      

SUM 670 670         

        

Følgeforskning        

Tilskudd regionalt forskingsfond 190     190 
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Egenfinansiering 210   210   

Vit.ass. lønn 50 % stilling 01.09.11-
31.12.11 

70  70    

Reisekostnader 01.09.11-31.12.12 50 20 30    

SUM 520 20 100 210   190 

        

Arbeid        

Frikjøp Averøy 01.08.11-31.12.11 55 55     

Frikjøp Gjemnes 01.08.11-
31.12.11  

55 55     

Frikjøp Kristiansund 01.08.11-
31.12.11 

55 55     

Frikjøp Tingvoll 01.08.11-31.1211 55 55     

Frikjøp Smøla 01.08.11-31.12.11 55 55     

Frikjøp HMR 01.08.11-31.12.11 55 55     

Frikjøp HiMo 01.08.11-31.12.11 55 55     

SUM 385 385         

        

Konsulenter        

Fastlegerepresentant 100  100    

Brukerrepresentant 20 20     

Andre 100 100     

SUM 220 120 100       

        

Fagutvikling        

Seminar pasientforløp 100 50 50    

Arr. Seminar/kurs 200 200     

Eksterne seminar 100 100     

Hospitering HMR/kommuner 
frikjøp 

200  200    

Utvikle system hospitering HMR-
kommuner 

100  100    

Frikjøp fagutvikling 500 500     

SUM 1200 850 350       

        

Annet        

Formidling/spredning 50 50     

SUM 50 50         

        

        

UTGIFTER 4830 2380 550 1110 600 190 

DISPONIBELT 4830 2380 550 1110 600 190 

              

SUM 0 0 0 0 0 0 
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5.1.3 Kommentar til budsjett 2011 

 

Frikjøp 

I møte i styringsgruppa 17.6.2011 ble det gjort vedtak i forhold til en enkelt budsjettpost i forhold til 

frikjøp av arbeidskraft fra den enkelte prosjektpart. Det ble i vedtaket åpnet for frikjøp av inntil 20 % 

stilling ut fra et årsverk på kr 650 000 for lokal prosjektleder i hver kommune i tillegg til frikjøp fra en 

person fra HiMo som skal ha ansvar for planlegging av kompetanseheving.  

Beløpet dekker lønnsutgifter og sosiale utgifter tilsvarende ltr. 63.  

Tidsrommet hvor det er anledning til frikjøp er 01.08.11-31.12.11. 

Det er en forutsetning for at prosjektdeltakerne skal kunne motta midler til frikjøp at de inngår avtale 

med den som skal frikjøpes hvor det spesifiseres hvilke oppgaver en skal utføre for prosjektet, hvilke 

oppgaver en frikjøpes fra og hvem som overtar disse oppgavene i den perioden vedkommende er 

frikjøpt av prosjektet. Avtalens start- og sluttidspunkt bør også med, da det kan variere fra hvilket 

tidspunkt den enkelte lokale prosjektleder har anledning til å bidra i 20 % stilling for prosjektet.  

Arbeidsgrupper pasientforløp 

En annen budsjettpost det knytter seg usikkerhet til er kostnadene i forbindelse med utarbeiding av 

pasientforløp. For å lykkes med å utarbeide pasientforløp innenfor en gitt tidsramme er det en 

forutsetning at nøkkelpersoner blir frikjøpt. Kostnadene til dette er enda usikre og det knytter seg 

derfor også usikkerhet til om det er avsatt nok midler under denne posten. Foreløpig er 

prosessledere frikjøpt ut februar 2012 i 20 % stilling. 

Frikjøp kompetanseheving 

En del av midlene er benyttet til frikjøp i forbindelse med kompetanseheving. Dette for at personer 

som jobber pasientnært skal ha mulighet til å delta på opplæring. Med frikjøp kan kommunen leie 

inn vikarer for de aktuelle personer som deltar på kurs. Likeså er dette aktuelt i forbindelse med 

hospitering.  

Egne midler 

Det er budsjettert med at partene i prosjektet skal bidra med egenfinansiering i form av eget arbeid 

tilsvarende kr 1 110 000 i 2011. 

Pr 01.08.11 har prosjektpartene bidratt med mindre enn det som er beregnet. Fra 01.09.11 vil også 

de lokale prosjektlederne bli frikjøpt slik at deres arbeidsinnsats ikke lenger telles med. 

Det presiseres at hver enkelt som deltar i prosjektet er ansvarlig for å føre timer for alt det arbeid en 

bidrar med i prosjektet. I tillegg skal det skrives reiseregninger for reising i forbindelse med 

prosjektet.  Hver prosjektpart må rapportere for bruk av egne midler for 2011 overfor prosjektet i 

forbindelse med rapporteringen av tildelte midler for 2011. 
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Deltakere Egenandeler 2011 

Averøy kommune 228 962,50 

Kristiansund kommune   78 000,-  

Smøla kommune   92 804,- 

Tingvoll kommune 159 547,71 

Gjemnes kommune 208 125,- 

Møre og Romsdal Helseforetak   18 551,- 

Høgskolen i Molde    27 284,46 

Totalt 813 274,67 

 

 

Prosjektet “Helhetlige pasientforløp – en breddestrategi” er et prosjekt tilknyttet utviklingen av en 

del av samhandlingsreformen. I arbeidet med prosjektet har det vært en stor utfordring å avgrense 

prosjektet mot samhandlingsreformen generelt. Det er mange oppgaver kommunen blir pålagt som 

ligger tett inntil og til dels går inn i problemstillinger knyttet til utarbeidelsen av pasientforløp. I 

fortsettelsen er det viktig å holde fokus på utarbeidelsen av de prioriterte pasientforløpene dersom 

en skal lykkes med og både utarbeide og implementere forløpene.  

Det knytter seg store utfordringer til om alle kommuner som er med i prosjektet vil kunne klare å 

omorganisere sine korttidsavdelinger eller korttidsplasser slik at det skapes kapasitet til å ta imot 

utskrivningsklare pasienter, samt å ta imot pasienter for å hindre unødvendige innleggelser. Dette 

arbeidet knytter seg både til kapasitet og ikke minst til omlegging av arbeidsmetoder. Her er det 

store forskjeller mellom kommunene. Både i forhold til hvordan de fungerer i dag og i forhold til 

hvordan de velger å innrette seg frem mot innføring av samhandlingsreformen og implementeringen 

av pasientforløpene. Implementeringen av pasientforløpet “Rehabilitering etter brudd i øvre lårben” 

planlegges å starte i juni 2012. Her vil det bli utarbeidet en implementeringsplan. 

Styringsgruppa hvor øverste ledelse er representert er det et etablert samarbeid og hver enkelt er 

sikker på sitt mandat. Når en kommer på lavere nivå i kommuneorganisasjonene knytter det seg 

større usikkerhet til mandatet i forhold til å samarbeide med andre kommuner og bidra til felles 

løsninger. I utformingen av forløp i de interkommunale gruppene ser man nå både engasjement og 

positivitet. Gruppene er aktiv sammen og med egne oppgaver i egen kommune mellom samlinger. I 

og med at man har et klart mandat, har dette vært med på å avgrense, samt sette rammer for de 

enkelte forløp. For øvrig er nå etablert gode relasjoner, trygghet og klima for samarbeid. 

For å finne «varige» pasientforløp er det viktig at løsningene er enkle, praksisnære og står i forhold til 

ressursene kommuner og helseforetak får tilgjengelig framover. 

Videre er det viktig å ta vare på det gode samarbeidet som er under etablering mellom kommuner og 

helseforetak hvor begge parter er likeverdige. Hverken kommuner eller helseforetak vil kunne 

utarbeide og implementere gode pasientforløp uten å samarbeide med hverandre. Uten et godt 

samarbeid vil ikke pasienten kunne oppleve det koordinerte og sømløse forløpet som er målet. 
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Under arbeidet med prosjektet er det spørsmål rundt et område som stadig dukker opp: IKT. 

Spørsmålene dukker opp både i forbindelse med felles fagsystemer, kommunikasjon internt i 

kommuner, mellom kommuner og mellom kommuner og helseforetak, samt tilkobling til Norsk 

Helsenett.  

Også i forhold til utarbeidelsen av selve pasientforløpene er IKT i fokus i forhold til kvalitetssystemer 

og hvordan kommunen skal tegne selve pasientforløpet. Dette er et område prosjektet har stilt seg 

har tatt opp som tema i styringsgruppen. Man er kjent med at flere enn prosjektkommunene er med 

i et interkommunalt samarbeid Orkidé-ikt. Her er tilknytning til Helsenett og utvelgelse av andre 

programmer tema. Derfor vil prosjektet være avventende til dette kommunesamarbeidet har 

foretatt beslutninger.  

 

 

 

       6.0  Hva skjer i 2012 
Det er utarbeidet Framdriftsplaner for 2 av pasientforløpene (vedlegg 4 og 5) 

Disse innebærer: 

- Utforming av forløpene 

- Høring 

- Utprøving 

- Evaluering 

- implementering 

Videre skal det iverksettes pasientnære kurs og hospitering i samsvar med de utvalgte forløp. Det er 

også en målsetting å utarbeide et system for hospitering mellom sykehus og kommuner som skal 

forankres som en varig løsning etter prosjektperioden er slutt. 

Spredning av forløpene er også målsetting for 2012. Her planlegges en konferanse for fylkets 

kommuner. Likeså vil man profilere prosjektet på arenaer hvor man oppnår stor spredningseffekt.  

Både lokalt, regionalt og nasjonalt. 
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I prosjektet vil man også se på mulige Ikt-løsninger i forbindelse med forløpene, både i utformingen, 

kvalitetssystem og i kommunikasjon mellom helseforetak og kommuner.  

Styringsgruppen vil også i 2012 har møter hver måned. 

Prosjektgruppen har møte annenhver måned. 

Prosessgruppene har møter hver måned, men her legger man opp til flere møter etter behov for 

utforming av forløpene. 

        7.0   Rapportering i prosjektet 
 

Prosjektleder rapporterer til styringsgruppa om prosjektets framdrift fortløpende. 

Prosjektleder tar også ansvar for å delegere ansvaret for rapportering til styringsgruppa til andre i 

prosjektet når dette er nødvendig. 

7.1 Rapporter 

 

Prosjektleder utarbeider en årlig rapport til styringsgruppa. 

Det er også krav om årlig rapportering i forbindelse med at prosjektet mottar tilskudd. Det er et vilkår 

at rapporten må inneholde en evaluering av prosjektet. For 2011 må det rapporteres til 

Helsedirektoratet og Helse Midt-Norge. 

Averøy, 15.02.12 

Kristin Lervik 
Prosjektleder 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

Vedlegg 1 

Helhetlige pasientforløp – en breddestrategi 
 

Status og videre planer for følgeforskning februar 2012 

 

 
Innledning 

 

Et sentralt mål for prosjektet er at deltakerne skal være innovative gjennom tverrfaglig 

samproduksjon av kunnskap mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. I løpet av 

prosjektperioden (ut 2012) skal det utvikles en strategi for helhetlige pasientforløp i tråd med 

samhandlingsreformens intensjoner. Høsten 2011 ble det bestemt at innsatsen skal rettes mot 

tre pasientforløp: Brudd i øvre lårbein, KOLS og smertelindring ved cancer. 

 

Høgskolen i Molde er engasjert i prosjektet på ulike måter. Vi har en faglig representant i 

styringsgruppa (Heidi Haavardsen) og en medarbeider (Else Jørgensen) som er engasjert i en 

20 % stilling i forbindelse med kompetansehevende tiltak (fagdager/kursing). I tillegg til å 

være en faglig medspiller i utviklingen av prosjektet, er Høgskolen i Molde involvert gjennom 

følgeforskning. Det er samfunnsfagmiljøet ved høgskolen som har denne rollen, og dette 

notatet omhandler kun denne delen av høgskolens engasjement i prosjektet. Fra Høgskolens 

side er Ingunn Gjerde, Lars Rønhovde, Dag Magne Berge og Turid Aarseth engasjert i 

arbeidet. Deres innsats i prosjektet er fullt ut finansiert av Høgskolen i Molde. Fra midten av 

september 2011 har vi i tillegg fått ressurser fra prosjektet til å engasjere en vitenskapelig 

assistent i halv stilling (Janny Meese) for å arbeide med datainnsamling/analyse. 

 

Følgeforskningens faglige fokus er i tidligere dokumenter/søknader beskrevet slik:  

 Hva hemmer og hva fremmer deling av kunnskap og interaktiv læring i 

helsetjenesten? 

 Hva er betingelsene for institusjonalisering av innovasjoner i helsetjenesten? 

 

I dette notatet vil vi gi en kortfattet statusrapport samt presentere noen foreløpige funn og 

refleksjoner. Notatet kan også leses som en invitasjon til å komme med innspill i forhold til 

hvilke kunnskapsbehov som skal prioriteres i 2012.  
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Hva innebærer følgeforskning? 

Følgeforskning innebærer at forskningsinnsatsen skal skje i nær dialog med prosjektet. Vi 

skal bidra til et godt kunnskapsgrunnlag for utforming av nye samarbeidsformer og 

pasientforløp. Men det er viktig å understreke at følgeforskningen ikke bare kan styres ut fra 

prosjektinterne behov. Gjennom resultatformidling og generalisering har vi som forskere et 

særlig ansvar å sørge for at andre kan nyttegjøre seg prosjektets erfaringer og resultater. 

 

Forskning innebærer også at det settes et kritisk lys på prosjektets utvikling og mulige 

konsekvenser: I hvilken grad skjer en reell deling og samproduksjon av kunnskap? Kan 

utviklingen av helhetlige pasientforløp ha utilsiktede negative konsekvenser? 

 

Vår rolle vil slik være sammensatt: Vi ønsker både å bidra underveis i utviklingsarbeidet med 

opparbeidelse av empirisk kunnskap og teoretiske perspektiver, samtidig som vi ser det som 

vesentlig å også kunne utvikle og ivareta egne faglig problemstillinger knyttet til 

forskningsfeltet Innovasjon i offentlig sektor.  

 

Status m.h.t. datainnsamling 

Vi har valgt å gå metodisk bredt ut med innsamling av både kvantitative og kvalitative data. 

Skjematisk kan dette framstilles slik: 

 

Datainnsamling/delprosjekter Status per 20.2.2012 

Observasjon av prosjektets initiering, 

avgrensning og etablering 

Fulgt møter i styringssgruppen fram til d.d. 

Fortsetter ut prosjektperioden. 

Spørreundersøkelse blant ansatte ved 

sykehusene i Molde og Kristiansund. 

Gjennomført i januar 2011. Resultatene ble 

presentert for styringsgruppa 13.5.2011. 

Observasjon av arbeidet i prosjekt- og 

prosessgrupper. 

Blanding av direkte observasjon og 

referatbasert analyse fram til d.d. Fortsetter 

ut prosjektperioden. 

Litteratur- og prosjektstudier Arbeid med gjennomgang og systematisering 

av forskningslitteraturen vil fortsette ut 

prosjektperioden. 

Utarbeidelse av oversikt over 

prosjektkommunenes organisering og 

ressurser innen helse- og omsorgstjenestene. 

Notat oversendt prosjektleder i slutten av 

november. 

Spørreundersøkelse blant kommuneansatte Planlegges gjennomført våren 2012. Har vært 

drøftet med styrings- og prosjektgruppe 

vår/høst 2011.  

Kvalitative intervjuer/fokusgruppeintervjuer Planlegges senhøsten/årsskiftet 2012/2013. 
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Noen foreløpige funn og refleksjoner 

 

Hvordan karakterisere de grunnleggende ideene/tekningen i prosjektet? 

Prosjektet innholder en rik kolleksjon av beslektede honnørord som samordning, samarbeid, 

samhandling, helhet, deling og praksisfellesskap. Vi ser det som vesentlig å identifisere og 

klargjøre hvilke problemforståelser som gis forrang og hvilke som lett kan ”forsvinne” i 

denne type beskrivelser. Pa bakgrunn av de diskusjonene som har vært ført og de valg og 

avgrensninger som har vært foretatt, synes følgende hensyn å ha blitt vektlagt: 

 

 Kvantitet – valg ut fra data om pasientstrømmer 

 Pragmatiske hensyn – sikre håndterlige prosjekt og en viss variasjon i type forløp 

 

De valgene som er foretatt, synes å være godt egnet til å realisere prosjektets intensjoner om å 

utvikle breddestrategier forstått som en enkel og praksisnær modell som kan utbygges i de 

fleste kommuner. Samtidig ser vi at ved å velge tre pasientforløp med utgangspunkt i 

spesifikke diagnoser, framstår spesialisthelsetjenesten som forbilde både når det gjelder 

problemforståelse og løsningsstrategier. Hvorvidt opplæring og bruk av EPJ representerer en 

ensidig eller tosidig overføring av kunnskap mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunenivået, gjenstår å se. 

De juridiske problemstillingene knyttet til helhetlige pasientforløp er et annet område som vi i 

liten grad ser har vært fokusert i arbeidet så langt. 

 

Hva kjennetegner organiseringen av utviklingsarbeidet? 

Styringsgruppen framstår som ”motor” i arbeidet med initiering og etablering av både form 

og innhold i prosjektet fram til sommeren 2011. Deretter har det operative nivået i 

kommunene og helseforetaket kommet sterkere med, og vi ser at det ved inngangen til 2012 

har skjedd en aktivisering og desentralisering av arbeidet. Som følgeforskere vil vi beskrive 

arbeidet langs følgende dimensjoner: 

- Hvem er de sentrale deltakerne i utviklingen av pasientforløpene?  

- Hvilke problemer/behov defineres og ivaretas? 

- Hvilke løsninger vinner fram? 

- Hvordan er utviklingsarbeidet koblet til den organisatoriske og politiske konteksten i 

kommunene? 

 

 



27 
 

Prosjektarbeid reiser klassiske spørsmål om forhold mellom basis- og prosjektorganisasjon, 

og i vårt tilfelle er disse utfordringene spesielt komplekse, siden en har vertikale og 

horisontale samhandlingsbehov både innad i den enkelte kommune, mellom de fem 

deltakende kommunene og mellom helseforetak og kommuner. Som forskere er vi spesielt 

opptatt av å se om de eksisterende organisasjonsformene i kommunene, hemmer eller 

fremmer kunnskapsdeling og interaktiv læring.  

 

Hvilke kunnskapsbehov skal prioriteres? 

På bakgrunn av de erfaringer en sitter med så langt i prosjektet, ber vi om innspill i forhold til 

videre arbeid. Særlig viktig er det at det meldes tema/spørsmål til spørreundersøkelsen blant 

kommuneansatte. 
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Vedlegg 2 

Dagsprogram forløpskurs Kristiandsund 21. – 22.. November 2011 

Dag 1, del 1 (ledere og prosessveiledere) 

Kl 10.00 - 10.15 Intro Prosjektleder, 

Kristin Lervik 

Kl 10.15 - 10.50 Endring i komplekse organisasjoner. Hva 

utløser endring, hvem har ansvaret for at vi 

endrer oss,. Overordnet målsetting 

Britt Rakvåg 

Roald 

Kl 10.50 - 11.00 Beinstrekk  

Kl 11.00 - 12.00 Kort gjennomgang av klassisk 

endringsmetode, forløpsmetodikk  

Etablering av prosjekt/forløp – Fra ide til 

levedyktig prosjekt.  

Britt Rakvåg 

Roald / Vidar 

Hagerup 

Kl 12.00 - 12.45 Lunch  

    Del 2, (prosessveiledere)  

Kl 12.45 - 13.30 Etablere forløp- Veien frem til første 

prosjektgruppemøte 

Britt Rakvåg 

Roald 

Kl 13.30 - 13.45 Pause  

Kl 13.45 - 14.30 Kartlegging av dagens prosess, hvordan 

jobber vi i dag? 

Vidar Hagerup 

Kl 14.30 - 14.45 Pause  

Kl 14.45 - 15.30 Design av ny prosess. Evidensbasert praksis Vidar Hagerup 

Kl 15.30 - 15.45 Pause  

Kl 15.45 - 16.00 Oppsummering Prosjektleder, 

Kristin Lervik 

 

Dag 2 

Kl 08.30 - 08.45 Oppsummering av dag 1 Prosjektleder, 

Kristin Lervik 

Kl 08.45 - 09.00 Gråpapirkartlegging, forberedelse til gr.arb Vidar Hagerup 

Kl 09.00 - 10.00 Gruppearbeid, gråpapirkartlegging Vidar/Britt 

Kl 10.00 - 10.15 Beinstrekk  

Kl 10.15 - 10.45 Oppsummering gruppearbeid  

Kl 10.45 - 11.00 Pause  

Kl 11.00 - 12.00 Risikovurdering og risikohåndtering. 

Hvordan identifiserer vi risiko knyttet til 

overgang fra dagens praksis til nytt og 

forbedret pasientforløp 

Torunn Olsen 

Kl 12.00 - 12.45 Lunch  

Kl 12.45 - 13.30 Risikohåndtering i praksis. Praktisk øvelse Torunn Olsen 

Kl 13.30 - 13.40 Pause  

Kl 13.40 - 14.25 Måling. Når skal vi måle (før, under,etter), 

hvem måler og hvem følger opp målingene. 

Kort intro til Epi-data 

Jon Inge 

Vinjevoll 

Kl 14.25 - 14.40 Pause  

Kl 14.40 - 15.00 Vi har en plan, hva så?  

Hvordan kommunisere det nye forløpet. 

Vidar Hagerup 

Kl 15.00 - 15.45 Test og pilot, praktiske eksempler fra 

pilotering  

Elisabeth Engvik 

/ Vidar Hagerup 

Kl 15.45 - 16.00 Oppsummering Prosjektleder 
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Vedlegg 3 

 
              

 Rehabiliteringsteori  

 Lårhalsbrudd og pertrokantære brudd  

   - behandling, sykepleie og rehabilitering  
  

Tid: 2/12  

Sted: Caroline kinosenter - Klubbalokalet  

 

09:15 – 09:30 Velkommen og praktiske opplysninger  

v/ Kristin Lervik  

 

09:30 – 10:15 Rehabiliteringsteori  

v/ Ergoterapeut Elisabeth Sjåvik og fysioterapeut Ida  

Elise Hansen  

 

10:30 - 11:15 Rehabiliteringsteori (fortsatt)  

 

11:30 - 12:30 Sykepleie – postoperative observasjoner og  

sykepleietiltak postoperativt  

v/ Høgskolelektor Bente Malones  

 

12:30 -13:15 Pause – Mat og drikke serveres  

 

13:15 - 14:00 Behandling: Nagling /pinning. Hemiprotese /  

totalprotese. Antikoagulasjonsbeh  

v/ Overlege Kirsti Sevaldsen. Spesialist i ortopedisk kirurgi   

 

14:15 - 15:00 Fysioterapi – rehabilitering knyttet til pasienter som  

har foretatt Nagling /pinning, innsetting av hemiprotese/ totalprotese 

v/ Fysioterapeut Elisabeth Fahsing  

 

Velkommen  
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                                                                                              Vedlegg 4 

                        Framdriftsplan utarbeidelse av pasientforløp I: 

Rehabilitering brudd i øvre la rben 
Mål:  
Pasientforløpet skal sikre at kvalitet, kommunikasjon og tjenester er utformet på en slik måte at 
pasienten får de nødvendige tjenester til rett tid på riktig sted og av kvalifisert personale. 

 
Mandat: 

Prosjektgruppen, pasientforløp 1, skal i samarbeid utforme et helhetlig pasientforløp i kommunen og i 

overgangen mellom helseforetak og kommune for pasienter med brudd i øvre lårbein. 

 Milepæl Status Dato Ansvarlig 

Trinn 1 Valg av pasientforløp presentert og 
godkjent i styringsgruppa 

Ferdig  22.08.2011 Prosjektleder 

Trinn 2 Avholdt kurs “Introduksjon til 
utarbeidelse av pasientforløp 

 19.09.2011 Prosjektleder/ 
Britt Roald 

Trinn 3 Avklare organisering og retningslinjer for 
frikjøp med styringsgruppa 

 30.09.2011 Prosjektleder 

Trinn 3 Utnevne prosessveileder /representant 
fra kommunene  
Finne forløpsansvarlig  
Utnevne representant fra HMR 
Brukerrepresentant 

 07.10.2011 Lokal 
prosjektleder 
Einar Myklebust 

Trinn 4 Danne gruppe for utarbeiding av felles 
pasientforløp 

 14.10.2011 Prosjektleder 

Trinn 5 Avholde kurs metode pasientforløp   31.11.2011 Prosjektleder/ 
HMR 

Trinn 6 Prosjektplanlegging 
Bestemme, velge prosjektgruppe 
Lage poster 
Skrive prosjektplan 
Mål, delmål 

 Okt. 2011 Prosessveileder/
prosjektleder 

Trinn 7 Kartleggingsmøte  04.11.2011 Prosessveileder 
prosjektleder 

Trinn 8 Første grovskisse  08.12.2011 Prosessveileder 
prosjektleder 

Trinn 9 Designe forløpet  12.01.2012 Prosessveileder 
prosjektleder 

 Designe forløpet  16.02.2012 Prosessveileder 
prosjektleder 

 Designe forløpet  05.03.2012 Prosessveileder 
prosjektleder 

 Designe forløpet/ utforme høringsnotat  15.03.2012 Prosessveileder 
prosjektleder 

 Justering etter høring  26.04.2012  

Trinn 10 Evalueringsmøte/justering etter høring 
 

 26.04.2012 Prosessveileder 

Trinn 11 Godkjenning av forløpet  30.05.2011 Prosessveileder 

Trinn 12 Implementering/spredning    
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                                                                                                                                                       Vedlegg 5 

                  Framdriftsplan utarbeidelse av pasientforløp 2: 
 

KOLS 
Mål:  

Pasientforløpet skal sikre at kvalitet, kommunikasjon og tjenester er utformet på en slik måte at 

pasienten får de nødvendige tjenester til rett tid på riktig sted og av kvalifisert personale. 

Mandat: 

Gruppen skal utforme et pasientforløp for pasienter med moderat, alvorlig og svært alvorlig Kols. 
Forløpet skal ivareta pasienter som står i fare for forverring av tilstand, og forebygge innleggelse i 
sykehus, samt oppfølging av pasienter som har hatt sykehusopphold. Pasientforløpet avsluttes når 
pasienten er stabilisert og har fått en oppfølgingsplan. 

 Milepæl Status Dato Ansvarlig 

Trinn 1 Valg av pasientforløp presentert og 
godkjent i styringsgruppa 

Ferdig  22.08.2011 Prosjektleder 

Trinn 2 Avholdt kurs “Introduksjon til 
utarbeidelse av pasientforløp 

 19.09.2011 Prosjektleder/ 
Britt Roald 

Trinn 3 Avklare organisering og retningslinjer for 
frikjøp med styringsgruppa 

 30.09.2011 Prosjektleder 

Trinn 3 Utnevne prosessveileder /representant 
fra kommunene  
Finne forløpsansvarlig  
Utnevne representant fra HMR 
Brukerrepresentant 

 Des. 2011/ 
jan 2012 

Lokal 
prosjektleder 
 

Trinn 4 Første møte gruppe for utarbeiding av 
felles pasientforløp 

 26.01.2012 Prosjektleder 

Trinn 5 Avholde kurs metode pasientforløp   31.11.2011 Prosjektleder/ 
HMR 

Trinn 6 Prosjektplanlegging 
Mål, delmål 
Kartlegging 

 26.01.2012 Prosessveileder 

Trinn 7 Kartleggingsmøte  13.02.2012 Prosessveileder 

Trinn 8 Fortsette kartlegging 
Designe forløp første grovskisse 
Oppgavefordeling 

 12.03.2012 Prosessveileder 
Prosjektleder 

Trinn 9 Designe forløpet  16.04.2012 Prosessveileder 
Prosjektleder 

 Designe forløpet 
Evt. høringsnotat 

 07.05.2012. Prosessveileder 
Prosjektleder 

Trinn 10 Evalueringsmøte 
Og evt. justering etter høring 

 04.06.2012 Prosessveileder 
Prosjektleder 

Trinn 11 Godkjenning av forløpet  18.06.2012 Styringsgruppe 

Trinn 12 Implementering    

Trinn 13 Spredning    

 


