Læringsnettverket for gode pasientforløp
for eldre og kronisk syke

Samhandlingssjef Kjetil Juva

Læringsnettverket for gode pasientforløp i
kommunene for eldre og kronisk syke
• Bygger på en sterkere satsing
på helsefremmende arbeid
• For å lykkes i dette er
brukerens egen deltakelse i
tjenesteutforming avgjørende
(hva er viktig for deg?)
• Startet april 2014 - videreføres
fra 2016 (finansiert for nye 3
år)
• Samtlige 30
Agderkommuner + SSHF
invitert til å bli med videre…

Læringsnettverket finansiert over
statsbudsjettet for nye 3 år (2016-2019)
• Økende erkjennelse av at samarbeid med helseforetakene
er en forutsetning for å lykkes med gode pasientforløp
• Sitat: Konseptet som er utviklet kan i stor grad videreføres, og
det blir samtidig en videreutvikling av innhold og innretning
med vekt på følgeevaluering og måling av resultater
– Intensivere oppfølgingen av kommunene gjennom KS regionene
– Styrke veiledningen på kvalitetsforbedringsmetodikk gjennom
Kunnskapssenteret
– Utdanne lokale veiledere fra deltakerkommunene i de to første
læringsnettverkene
– Invitere høgskoler og universiteter til samarbeid og følgeevaluering:
• Universitetet i Oslo, professor Terje P. Hagen og professor Nina Køpke
Vøllestad
• Universitetet i Bergen, professor Sabine Ruths
• NTNU, professor Trond Kongsvik
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Hva ligger i «videreutvikling»
• Repr. fra SSHF og kommunene møter
med Kunnskapssenteret og KS
– Hvordan skal Læringsnettverket
videreutvikles slik at man både sikrer at de
«nye» kommunene blir løftet opp på nivå
med kommunene som har vært med i
nettverket, samtidig som de opprinnelige
kommunene ikke må «stoppe opp» i
utviklingen
– Hva skal målene for det videre
nettverksarbeidet være (gevinstene)

Pasientforløp?
– Hjemmebasert behandling har
samme / bedre resultater enn
stykkevise og delte pasientforløp
– Betydelig økt kompleksitet i
forløpene som resultat av reformen
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Hvorfor er SSHF blitt med i læringsnettverket?
• Satsingsområde i SSHF sin Strategiplan
– Samhandling med kommuner & fastleger, helsefremming, helhetlige
pasientforløp, samvalg, brukermedvirkning, mv.

• God samhandling!
– Pasienten i fokus som motvekt til den tradisjonelle organiseringen av
”systemet helsevesenet” som silostrukturerte motparter

• Nytenkende pasientfokus
– ”Hva er viktig for deg?” – fra sykdomsfokus til helsefokus

• Kvalitets- og forbedringsarbeid !!
– Pasientsikkerhetsarbeid
– Bruk av validerte måleverktøy som kartlegger etterlevelse og effekt på
brukerens funksjonsnivå
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Kulturbygging
Tillitskapende
Omdømmebyggende
Innovasjonsarbeid

Hvorfor er SSHF blitt med i læringsnettverket?

Pasientens helsetjeneste!

