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SAK XXX/2019 – «RESSURSGRUPPE PAKKEFORLØP FOR KREFT, 

SLUTTRAPPORT» 

 
 

Forslag til vedtak:  

 

1. Det gis tilslutning til ressursgruppens anbefalinger til tiltak for forbedring av 

pakkeforløp og kompetanseutvikling  

2. Det gis tilslutning til kriterier for justert styringsmodell, basert på anbefalt 

oppgavegruppering 

3. Det gis tilslutning til ressursgruppens videre arbeid høsten 2019 med planlagt 

tilleggsrapport i november  

4. Ledermøtet tar forslag til justert styringsmodell for pakkeforløp og ny prosedyre for 

ansvars- og oppgavefordeling i standardiserte pasientforløp/pakkeforløp til orientering 

 

 

Bakgrunn: 

Til tross for intensivt arbeid fra mange involverte i pakkeforløp, har måloppnåelse for 

pakkeforløpene ikke vært tilfredsstillende de siste årene og utviklingen av indikatorene for 

pakkeforløpene har hatt en negativ trend. Helse Sør-Øst og Styret for OUS har i flere 

sammenhenger etterspurt tiltak som fører til forbedring med høyere måloppnåelse både på kort 

og lang sikt. På bakgrunn av dette ble det igangsatt en ressursgruppe for pakkeforløp kreft, for 

å bistå forløpsledelsen og linjeledelsen i samarbeid med AU for Driftsstyret for kreftområdet i 

å bedre måloppnåelsen for pakkeforløp for kreft. Det vises til Ledermøtesak 25/19 vedrørende 

opprettelse av ressursgruppen, og Ledermøtesak 71/19 med overordnet analyse av pakkeforløp 

kreft og Ledermøtesak 167/19 med Statusrapport for ressursgruppens arbeid. 
  
 

Ressursgruppa har i samarbeid med forløpsledelse gjennomført følgende arbeid:  

 

 Ferdigstilt en overordnet analyse av alle pakkeforløp basert på samtaler med 

pakkeforløpsledere og deres linjeledere 

 Basert på overordnet analyse valgte ressursgruppen ut seks av pakkeforløpene ved OUS 

for videre analyse og forbedring 
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 Ferdigstilt arbeid med analyse og tiltaksdefinering, og testet en rekke tiltak for 

pakkeforløpene Nyrekreft, Eggstokkreft og Skjoldbruskkjertelkreft. Det er laget 

tiltaksplaner for forløpsledelsens videre implementering av tiltak 

 I pakkeforløpene Prostatakreft, Livmorkreft og Bukspyttkjertelkreft har man kommet langt 

i analyse og anbefaling av tiltak, men her gjenstår det arbeid for å få implementert tiltak på 

kort og lang sikt. Også for disse pakkeforløpene er det laget tiltaksplaner for videre 

oppfølging av forløpsledelsen  

 Flere av tiltakene som er implementert eller foreslått implementert for de utvalgte 

pakkeforløpene vil være relevante for andre pakkeforløp 

 Pakkeforløpene Metastaser ukjent utgangspunkt, Diagnostisk pakkeforløp og Lungekreft 

er ikke håndtert på grunn av kapasitetsutfordringer 

 Det er laget kompetansekrav for fem grupper av ansatte med mål om å øke kompetanse 

om pakkeforløp i forløpsledelse og tilgrensende roller. Det er i tillegg utarbeidet 

opplæringsmateriell og gjennomført fire kurs i løpet av juni måned  

 Dagens styringsmodell for pakkeforløp er evaluert, og det er laget kriterier for en justert 

modell. Det er også laget utkast til en justert styringsmodell for pakkeforløp for kreft 

 Det har vært arbeidet strukturert med interessenthåndtering og kommunikasjon i 

ressursgruppen. Forløpsledelsene og intranett har vært sentrale kanaler i 

kommunikasjonsarbeidet 

 

 

Styringsmodell for pakkeforløp for kreft 

I arbeidet med å anbefale en justert styringsmodell er det laget en gruppering av oppgaver 

knyttet til pakkeforløp for kreft, som vist under. Denne grupperingen er diskutert i AU for 

Driftsstyret for kreftområdet. Målet er at ansvaret for disse grupperingene av oppgaver blir så 

tydelig som mulig i en justert styringsmodell. 

 

 
 

Det er i tillegg definert noen kriterier for en justert styringsmodell for pakkeforløp for kreft. 

Disse kriteriene er også diskutert med AU for Driftsstyret for kreftområdet. 

 

Kriterier for en justert styringsmodell 

En justert styringsmodell skal: 

 gi sterkere fokus på pasientens perspektiv ved bruk av nasjonale måleindikatorer 

 tydeliggjøre ansvarsfordeling i pakkeforløpsarbeidet 

 bygge opp under økt myndighet og incentiv hos forløpsleder, og forsterket støtte fra 

linjeledelse  

 sikre forløpskoordinatorer tilstrekkelig støtte og kapasitet 

 tilby forløpsledelsen større grad av støtte i form av ekspertkompetanse og 

kompetanseutvikling 

 støtte økt samhandling, erfarings- og kompetansedeling mellom forløp 

 definere forløpsledere som en sentral del av virksomhetens ledelse 

 

Både gruppering av oppgaver og kriterier for en justert styringsmodell vil benyttes i det videre 

arbeidet med å anbefale og evaluere alternative modeller.  
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Anbefaling for videre arbeid 

 

Forbedring av pakkeforløp 

Det anbefales at forløpsledelsen i nyrekreft, prostatakreft, eggstokkreft, livmorkreft, 

skjoldbruskkjertelkreft og bukspyttkjertelkreft arbeider videre med implementering av 

anbefalte forbedringstiltak. Videre anbefales det at forløpsledelsen, i samarbeid med 

linjeledelse, jevnlig følger opp måloppnåelse for å undersøke effekt av tiltak, og eventuelt 

justerer disse underveis. Total måloppnåelse følges opp av Driftsstyret for kreftområdet. 

 

Flere overordnete problemstillinger må håndteres på et høyere nivå enn det enkelte 

pakkeforløp. Dette gjelder spesielt uavklarte henvisningsveier inn i OUS, kapasitet på 

patologiske undersøkelser, radiologikapasitet og bildeflyt/systemer i OUS, operasjonskapasitet 

og OUS’ praksis med tolkning av lokalt vs regionalt/nasjonalt ansvar for pakkeforløp. Disse 

problemstillingene anbefales løftet opp til relevant nivå, enten Driftsstyret for kreftområdet, 

Kirurgisk driftsstyre eller Ledermøtet. 

 

Det anbefales videre at det i hvert enkelt pakkeforløp/forløpsledelse jobbes systematisk med 

forbedring av forløpet på tvers av avdelinger og mot henvisende instanser (fastleger, andre HF, 

avtalespesialister). Det gjelder blant annet avklaringer om henvisningsflyt, vurderingsrutiner 

ved henvisninger, oppgavefordeling, avsatte økter i timebok for poliklinikk og operasjon, 

planlegging av undersøkelser, radiologiprotokoller og kontrollopplegg.  

 

Det oppfordres til å benytte klinikkenes Lean-kontakter i arbeid med å forbedre pasientflyten i 

pakkeforløpene.  

 

Kompetanseutvikling 

Det er etterspurt flere kurs / kompetanseutviklingstiltak blant medlemmer i forløpsledelse, 

eller tilgrensende roller. Det anbefales at OSS ved AoA og AKS i samarbeid med stab FPS 

ferdigstiller relevant opplæringsmateriell og igangsetter nye opplæringsinitiativer. 

 

Styringsmodell 

Det anbefales å arbeide videre med å utforme og evaluere en justert styringsmodell basert på 

gjeldende oppgavegruppering og kriterier. Utforming av alternativ(e) justerte modeller gjøres i 

samarbeid mellom stab FPS, Driftsstyret for kreftområdet, Økonomistab, OSS, og andre 

aktuelle linjeledere. Det anbefales videre at en bearbeidet modell tas opp i Ledermøtet i 

månedsskiftet september/oktober, og at det etter dette arbeides med detaljering av valgt modell 

gjennom oppdatering av dokumenter i eHåndbok, arbeidsavtaler etc. 

 

Ressursgruppens videre arbeid 

For å sikre fremgang og tilstrekkelig kapasitet i det videre arbeidet foreslås det at 

ressursgruppen for pakkeforløp for kreft består ut til midten av november måned; dette anses 

som sentralt for å sikre at klinikkene får tatt ut planlagte gevinster. Flere av pakkeforløpene er 

nå ved et kritisk stadium, og det vil være risikofylt å slippe fokuset på disse nå. 

Ressursgruppen vil også kunne fasilitere en første samling for forløpsledere med mål om å 

dele de viktigste generiske tiltak. 

 

Analyse og forbedring av gjenværende pakkeforløp anbefales løst på følgende måte: 

Lungekreft: Anbefaler at Medisinsk klinikk leder arbeidet støttet av ressursgruppen med 

bidrag fra HSØs regionale innsatsteam 

Metastaser ukjent utgangspunkt: Kreftklinikken har allerede startet et arbeid på dette, og det 

anbefales at klinikkleder/avdelingsleder samarbeider om ansvaret for etablering av 

forløpsledelse  

Diagnostisk pakkeforløp: Anbefaler at Medisinsk klinikk arbeider videre med etablering av 

forløpsteam og pasientflyt, gjerne gjennom erfaringsdeling med andre sykehus 
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Det anbefales videre at ressursgruppen bidrar i det videre arbeidet med bearbeiding og 

detaljering av en justert styringsmodell for pakkeforløp for kreft. Ressursgruppen vil i tillegg 

kunne bidra til å kravspesifisere rapporter/dashboards tilpasset henholdsvis forløpsledere, 

forløpskoordinatorer, linjeledere og Driftsstyret for kreftområdet. 

 

Før ansvaret er fordelt gjennom en justert styringsmodell, vil ressursgruppen også kunne bidra 

til å ferdigstille relevant opplæringsmateriell samt bidra i oppstart av nye opplæringsinitiativer.  

 

Forslag til fremdriftsplan for det anbefalte videre arbeidet høsten 2019, støttet av 

ressursgruppen, vises under: 

 

 

 

For å få gjennomført planlagte oppgaver forutsettes det at ressursgruppens medlemmer får 

avsatt tilstrekkelig tid.  

 

Estimert behov for avsatt tid i august-november: 

 Astrid Laukeland (Stab FPS): 60% 

 Guri A. Mjåland (Stab FPS): 60% 

 Elin Høy (KRE): 50% 

 Ingrid S. Hanto (KRE): 50% 

 Anne Grethe Johansen (OSS): 40% 

 Kristine H. Clark (Kommunikasjon): 20% 

 Camilla Stolp (Stab FIU): 20%  

 Ingvild Strømsholm og Lise Kristin Knutsen tilgjengelig til deltagelse i aktuelle møter / 

arbeidssamlinger 

 

I tillegg må klinikkene være villig til å avsette tid til deltagelse i møter.  

 

  


