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Oppsummering og anbefaling 
til veien videre 



Ressursgruppens arbeid har vært er organisert i tre 
arbeidsfelt, i tillegg til kommunikasjon 

Mål: Rask forbedring av pakkeforløp med dårligst måloppnåelse 

Analyse og forbedring av utvalgte pakkeforløp 
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Mål: Sikre rett kompetansenivå om pakkeforløp hos ulike 
roller i forløpsledelse og tilgrensende roller 

Kompetanseutvikling 

Mål: Klargjøre ansvar og etablere en varig styringsmodell for 
pakkeforløp* 

Styringsmodell og rapportering 

*Koordinert med utforming av ny nivå 1 prosedyre «Ansvars- og oppgavefordeling i standardiserte pasientforløp / pakkeforløp» 

Skjoldbrusk-
kjertelkreft 

Bukspytt-
kjertelkreft 

Eggstokkreft 

Livmorkreft 

Nyrekreft 

Lungekreft Prostatakreft 

Metastaser 
ukjent utg.pkt 

Diagnostisk 
pakkeforløp 

Første «bølge» av forbedring (mars-mai) 

Andre bølge av forbedring (mai-juni) 

Forløp som er utsatt 



Identifiserte utfordringer gjelder mange av pakke-
forløpene, også de ressursgruppen ikke har analysert 

Henvisningsflyt 
 Henvisninger vurderes ikke daglig, og merkes ikke 

med pakkeforløp 
 Ikke tydelig hvilke utredninger som skal være 

gjort/opplysninger som skal være med fra fastlege, 
avtalespesialist eller lokalsykehus før det henvises til 
OUS – informasjon må etterspørres 

 Uklare og uavklarte henvisningsveier inn i OUS, og  
det henvises direkte til behandling / behandler ved 
OUS utenom MDT 

1 
Forløpsledelse 

Nasjonalt, regional og lokalt ansvar for 
pakkeforløp 
 OUS tar regionalt / nasjonalt ansvar i pakkeforløp 

der det kun er definert lokalt ansvar – tar av 
kapasitet til OUS’ egne pasienter 

2 
Driftsstyret for kreftområdet 

: Anbefalt ansvarlig for å definere tiltak : Tiltak anbefalt i sluttrapport 

Regranskning av prøvesvar 
 Utredninger som er gjort ved andre sykehus gjøres på nytt ved OUS; 

bruker radiologi- og patologikapasitet, og tar også plass i MDT-møter 
 Ikke tydelige kriterier på hva som trenger regranskning 
 Ikke tydelige krav til  utredninger som skal være gjort ved lokalsykehus (for 

eksempel innen radiologi; hvordan skal bilder tas?)  

Forløpsledelse 

Kapasitet patologi 
 For lang ventetid på visse 

patologisvar (spesielt 
immunhistokjemi), også på 
grunn av at prøver ikke 
merkes med pakkeforløp 

 Høyt arbeidspress på 
laboratoriet ved 
Radiumhospitalet og høyt 
sykefravær 

Driftsstyret for 
kreftområdet/Klinikkene 

Kapasitet radiologi/bildeflyt 
 For lav radiologikapasitet i 

enkelte pakkeforløp: for 
Skjoldbruskkjertelkreft er 
kapasitet på radiologi en svært 
stor utfordring 

 Det at OUS har ulike 
radiologisystemer forsinker 
bildeflyt som igjen forsinker 
forløpstidene 

INNGANG TIL PAKKEFORLØP UTREDNING 

Driftsstyret for 
kreftområdet/Klinikkene 

3 

4 5 

AVHENGIGHET 



Flere av disse utfordringene må håndteres på et 
høyere nivå enn det enkelte pakkeforløp 

Kapasitet poliklinikk 
 Presset kapasitet på poliklinikk; behovet for legeressurser og rom 

justeres for sjelden for å tilpasses behovet 
 Enkelte pakkeforløp må benytte avtalespesialister for å håndtere 

volum -> lavere inntjening for OUS 

6 
Klinikkene 

Kapasitet operasjon 
 For lav kapasitet på bemannede operasjonsstuer spesielt på 

gynekologisk kreft, urologi og skjoldbruskkjertelkreft 
 Får ikke håndtert «topper» i etterspørsel 

7 
Kirurgisk driftsstyre 

: Anbefalt ansvarlig for å definere tiltak : Tiltak anbefalt i sluttrapport 

PASIENTOPPMØTER 

ROLLER OG STØTTE TIL PAKKEFORLØP 

Forløpskoordinatorrollen 
 Lav kapasitet blant 

forløpskoordinatorer og høyt 
sykefravær 

 På grunn av kapasitet får ikke  
forløpskoordinator  registrert og fulgt 
opp forløpstider i sanntid, og heller 
ikke gjort nødvendige analyser 

Styringsmodell/kompetanse 
9 

Teknisk støtte til MDT-møter 
 Mangler kapasitet på videorom og 

møterom på tidspunkter der 
forløpsledelsen er tilgjengelige - > 
ansatte bruker mye tid på reisevei til 
og fra MDT-møter 

 Vanskeliggjør regionale MDT-møter 

Driftsstyret for kreftområdet 
10 

Forløpslederrollen 
 Forløpsleder har ikke tilstrekkelig tid,  

myndighet eller incentiv til å utføre 
rollen sin 

 Linjeledelsen støtter ikke tilstrekkelig 
opp om forløpsleders rolle og ansvar 

Styringsmodell/kompetanse 
8 

Noen av utfordringene, slik som henvisninger og regranskningsproblematikk, bør potensielt løftes til HSØ. 



Basert på analyser og samtaler med forløpsledelsene 
er det definert tiltak i alle 6 pakkeforløp 

Nyrekreft 
 Strukturere MDT-møtet og konkretisere kriterier 

for pasienter som tas opp hhv. tirs og tors. 
Inkludere patolog på tirsdags-MDT. Revidere 
ehåndboksdokument 

 Dokumentere ressursmangel – søke om ekstra 
overlegeressurser for å blant annet øke egen 
aktivitet fremfor å outsource pas til Koelis 

 Henvisninger, vurderingstid, merking, kvalitet – 
informasjon/ undervisning til legegruppen 

Prostatakreft 
 Alle søknadsbehandlere vurderer alle diagnoser, 

vurderes hver dag  

 Utarbeide/revidere rutiner for regransking (alle 
kreftformer gynkreft) 

 Arbeid med arbeidsflyt, opplæring, rolle- og 
oppgavebeskrivelse for forløpskoordinatorene 

 Elektroniske henvisninger til radiologi/patologi 
og tydelig merking med pakkeforløp 

Eggstokkreft 

 Etablere ekstra poliklinikk og ringetimer for å få 
regionspasienter raskere inn 

 Revidere sjekkliste for henvising, og én til én 
samtaler med alle HF i regionen om overføring 

 Flytting og justering av operasjonskapasitet 
Radiumhospitalet/Aker 

 Vurdere gjennomgang av flyt ved radiologi og 
patologi for gynkreftpasienter 

Livmorkreft 
 Behov for økte radiologiressurser; fra nå 

1dag/uke til 5 dager/uke 

 Behov for endring av aktivitetsregistrering og 
oppgavefordeling mellom ESF, AKB og ØNH 

 Behov for økt operasjonskapasitet 

 Opplæring i legegruppen i inklusjonskriterier for 
pakkeforløpet 

 Opplæring pakkeforløpskoding 

Skjoldbruskkjertelkreft 
 Ekstra ressurser pakkeforløpskoordinator 

 Bistand i pakkeforløpskoding og analyse av 
rapporter 

 AGK jobber med standardisert pasientforløp, 
innbefatter forbedringstiltak for pakkeforløp 

 Behov for mer areal på Prepol 

 Fordele MDT-møtene mer? 

Bukspyttkjertelkreft 

 Tettere oppfølging av daglig henvisningsvurdering 

 Prøve ut at pasient kan komme på oppmøte til 
lege før MDT dersom CT bildene tilsier det 

 Prepol samme dag som første poliklinikktime 

 Sette av «sloter» til operasjon 

 Foreslå endringer i inklusjonskriterier til PF 

 Elektroniske henvisninger til patologi og tydelig 
merking med pakkeforløp 



Anbefalte tiltak bør også vurderes for andre 
pakkeforløp – eksempel 

Bedre henvisningsflyt 1 

Bedre utnyttelse av kapasitet poliklinikk 3 

Klargjøre behov for regranskning av prøvesvar 2 

Redusere tid fra klinisk beslutning til kirurgisk behandling 4 

Eggstokkreft/Livmorkreft 
 Tydeliggjøring av krav til 

utredninger som skal være gjort 
fra henvisere (sjekkliste) 

 Møter med henvisende sykehus 
 Vurdere henvisning daglig 

 

Nyrekreft / Prostatakreft 
 Én hovedansvarlig for vurdering av 

henvisninger ukentlig med «vara» 
som kan ta bistå ved behov 

 Gjennomgang av praksis med 
vurdering av pasienter i ulike MDT-
møter vs direkte inntak 

Eggstokkreft/Livmorkreft/Skjoldbruskkjertelkreft 
 Gjennomgang av praksis med regranskning av 

prøvesvar – etablere retningslinjer for hvilke 
utredninger som bør regranskes ved OUS 
 

 Bedre henvisningsflyt -> bedre utnyttelse av 
poliklinikk 

 Jevnlig kartlegge og justere behov for legeressurser 
og rom, og planlegge økter etter dette 

 Samsvar mellom behov for kompetanse og 
ressurser: «Rett kompetanse på rett sted» 

 Redusere bruk av avtalespesialister på utredninger 
ved å øke overlegekapasitet i OUS  

Nyrekreft 
 Avsatte «sloter» til operasjon av 

nyrekreft 
 Opprettet ‘utredningsdag’ på 

poliklinikk der prøvesvar og 
prepoperative undersøkelser 
gjøres samme dag 

Gyn.kreft/Prostatakreft/Skjoldbrusk
-kjertelkreft 

 Analysere operasjonskapasitet – 
synliggjøre kapasitetsbehov i 
Kirurgisk driftsstyre  

 Sikre prioritering av pasienter 
OUS har ansvar for 
 



Det er utarbeidet kompetansekrav for fem grupper 
ansatte og gjennomført strakstiltak for å dekke gap 

Kompetansekrav er utarbeidet for fem grupper ansatte: 

 Forløpsleder/forløpsansvarlig 

 Forløpskoordinatorer 

 Vurderingsansvarlig lege 

 Ledere i enheter med pakkeforløp (til N5) 

 Kodeansvarlige og ventelisteansvarlige 

 

Kompetansekrav 

Analyser viste behov for strakstiltak. Det er utarbeidet og satt opp 4 
kurs før sommeren 2019: 

 Basiskurs for forløpskoordinatorer og andre, grunnleggende 
kunnskap om pakkeforløpssystemet, målepunkter og bruk av 
DIPS Arena som arbeidsverktøy (koding og oversikt)  
(3.6 og 14.6) 

 Kurs med workshop for de som koder, med mulighet for å ta 
med egne problemstillinger (4.6 og 18.6) 

Strakstiltak 

 Eksisterende opplæringsmateriell er revidert, og noe nytt er utarbeidet 

 Det er foreslått varig ansvar for kompetansetiltak 

Opplæringsmateriell og ansvar for opplæring 



Ressursgruppen anbefaler en gruppering av oppgaver 
og kriterier for en justert styringsmodell 

Ledelse av det 
enkelte pakkeforløp 

Forbedring av 
pakkeforløp 

Måling og 
oppfølging 

Strategisk styring 
og ledelse 

Håndtere 
sammenhenger og 

avhengigheter i 
pakkeforløp 

Kompetanseutvikling 

Rådgivning og 
ekspertkompetanse 

Tilbakemeldinger 
og  samarbeid med 

HDir 

Informasjon om 
pakkeforløp til 

interne / eksterne 

GRUPPERING AV OPPGAVER RELATERT TIL PAKKEFORLØP KRITERIER FOR EN JUSTERT STYRINGSMODELL 



Vi anbefaler at ressursgruppen arbeider videre i høst, 
og leverer tilleggsrapport i november 2019 

Anbefalinger til ressursgruppens arbeid i august-november 

A 

Videre forbedring av pakkeforløp 

 Ferdigstille implementering av tiltak for igangsatte pakkeforløp for å sikre 
gevinstuttak 

 Undersøke måloppnåelse, og eventuelt revidere tiltak for igangsatte pakkeforløp 

 Gjennomføre workshop med alle forløpsledere der viktigste felles tiltak deles – første 
«forløpslederforum» i månedsskiftet september/oktober 

B 

C 

Kompetanseutvikling 

 Ferdigstille relevant opplæringsmateriell 

 Bidra i oppstart av nye opplæringsinitiativer 

Styringsmodell og rapporter 

 Beskrive alternativ(e) justert(e) styringsmodeller og lage beslutningsgrunnlag til LG 

 Detaljere valgt styringsmodell: oppdatere dokumenter i eHåndbok, arbeidsavtaler etc 

 Utforme nye rapporter tilpasset forløpskoordinatorer, forløpsledere/forløpsansvarlige 
og Driftsstyret for kreftområdet gjennom involvering av brukergrupper/fokusgrupper 

Forutsetninger 

For å få gjennomført planlagte oppgaver 
forutsetter det at ressursgruppens 
medlemmer får avsatt tilstrekkelig tid.  

Estimert behov for avsatt tid i aug-nov -19: 
 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 fra forløpsledelses 
medlemmer.  
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Anbefalt plan for ressursgruppens videre arbeid 
høsten 2019 

Uke 

Aug 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Sep Okt Nov 

Ferdigstille implementering av tiltak  «Bølge 2» 

Oppfølging av implementerte pakkeforløp («Bølge 1 og 2») 

Sluttrapport og anbefaling 

Forløpsledersamling 

Beslutning  
i Ledermøte 

Detaljere valgt styringsmodell 

Utforme nye rapporter 

WS1 Fokusgruppe WS2 Fokusgruppe 

Status i AU for  
Driftsstyret 

46 47 48 

Utvikle kursplan og kurs Bidra i oppstart av nye opplæringsinitiativ 

A 

B 

C 

Beskrive alternativ(e) styringsmodeller 

AU for  
Driftsstyret 

Beslutning i 
Ledermøte 

Analyse og forbedring av pakkeforløp for Lungekreft 

*Analyse og forbedring av pakkeforløp for Lungekreft anbefales ledet av Medisinsk klinikk støttet av ressursgruppen / regionalt innsatsteam fra HSØ 



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 



Analyse og forbedring 



Nyrekreft 



Henvise pasient 
til urologisk 
onkologi og 

reg. start 
pakkeforløp 

OUS – avd. 

Sende 
henvisning til 

PF med 
informasjon til 

OUS 

Registrere 
mottatt 

henvisning 

Henviser 

Sentralt 
henv.mottak 

Vurdere 
henvisning  

(og reg. 
pakkeforløp) 

Vurd. lege 

Hente inn ny 
informasjon fra 

henviser / 
andre HF 

Forløpskoord. 

Melde opp 
pasient til MDT-
møte, innkalle 

pasient til 
poliklinisk samt. 

Forløpskoord. 
Gjennomføre 
MDT-møte og 

beslutte behov 
for biopsi / 
operasjon / 

ingen behandl. 

MDT-møte 
Beslutte og 

bestille 
behandling i 
samråd med 

pasient 

Urolog 

Prepol – 
forberedelse til 

kirurgi. 

Sykepleier/ 
anestesilege 

Pasient møter 
til første 

behandling - 
kirurgi 

Lege 

Fordele mottatt 
henvisning 

Avd.vis hvm. 

Henvisning til 
oppfølging, 

hente inn ny 
informasjon 

Kontor 
Ikke registrert 
i pakkeforløp 
enda 

Pasient møter 
til første 

behandling - 
medikamentell 

AKB 

Gjennomføre 
CT-veiledet 

biopsi 

Radiolog 
Poliklinisk 

samtale med 
pasient om 
behov for 

biopsi 

Urolog 

Forberede 
preparat 

Bioingeniør 

Gjøre analyser 
av preparat og 

formidle 
resultat 

Patolog  
Poliklinisk 

samtale med 
pasient om 
resultat fra 

biopsi  

Urolog 

15-20% av 
pasientene Som oftest  

fastlege 

Pasienter 
med meta-
staser 

Vurdere 
sekundær-
henvisning 

AKB 

Henvisninger 
vurderes ikke daglig 

/ merkes ikke 
pakkeforløp – 

forsinker inngang, 
og gjør at 

tilgjengelig tid på 
poliklinikk ikke blir 
benyttet optimalt. 

MDT-møte 
gjennomføres én 

gang i uken – 
pasientens første 
oppmøte kommer 
sent i prosessen 

Ca 30% av 
pasientene må ha 

nye bilder etter 
MDT-møte – kunne 

disse vært bestilt 
tidligere? 

Usikkert om andelen 
pasienter som 

biopseres burde vært 
høyere for å redusere 

antall operasjoner 

Biopsier merkes ikke 
med pakkeforløp – 
får lavere prioritet 

hos patolog 

Svar gis direkte til 
behandlende urolog, 
og fanges ikke opp 
dersom han/hun 
ikke er på jobb 

Lav operasjons-
kapasitet: pasienten 

venter i snitt 3-4 
uker fra klinisk 
beslutning til 

kirurgisk behandling 

Sekundær-henvisninger 
merkes ikke pakkeforløp 

– forsinker prosessen 

Nyrekreft 

Verdistrømsanalyse nyrekreft 



Prioritering og beslutning av tiltak nyrekreft 

Lav innsats 

Høy innsats 

Lav effekt Høy effekt 
(for måloppnåelse) 

# Tiltak 

1 Sette to ansvarlige for ukentlig vurdering av henvisninger – én 
hovedansvarlig, og én som kan bistå for å håndtere «topper» eller 
ved fravær 

2 Endre rutine til at lege kan ta inn pasient til poliklinisk samtale før 
MDT-møtet (første oppmøte) (testes i en periode) 

3 Endre rutine til å gjennomføre prepol samme dag som første 
poliklinikktime 

4 Sette av én slot per uke (robot) til nyrekreftoperasjon  (avbestilles 7 
dager før) 

5 Samarbeide med patologi om forbedring av responstider 

6 Endre rutine til at urolog lager en elektronisk histologiremisse i DIPS 

7 Informere i legegruppen (på morgenmøte eller fredagsmøte) om 
tiltak og nye rutiner. I samme informasjon, oppfordre til å velge 
«Pakkeforløp» under «Henvisers hastegrad», samt å benytte 
«overføring av oppgaver» i DIPS ved fravær 

8 Inkludere patolog / onkolog ved behov i MDT-møter 

1 

7 

4 

2 

6 

5 

3 

Nyrekreft 



Ny flyt nyrekreft – sett fra pasientens ståsted 

Pasient blir henvist til 
pakkeforløp nyrekreft 
OUS (begrunnet 
mistanke: hematuri og 
påvist malignitets-
suspekt lesjon i nyre) 

Pasient blir kontaktet 
av forløpskoordinator 

for å avtale time til 
urolog (uavhengig av 
tidspunkt for MDT-

møte) 

Pasient møter til 
urolog, avtaler videre 
løp og blir forberedt 
på klinisk beslutning. 

Gjennomfører 
nødvendige 

undersøkelser for å 
klareres for evt. 

operasjon  

«Utredningsdag» 

Pasient får 
informasjon om 

anbefalt behandling, 
og klinisk beslutning 
settes etter samvalg 
mellom pasient og 

behandler.  Får også 
informasjon om 

forventet 
operasjonsdag  

Pasient møter til 
kirurgisk behandling 

Start 
utredning 

Klinisk 
beslutning 

Start 
behandling 

OF1=7 dager OF2=25 dager OF3K=11 dager 
Start pakke-

forløp 43 dager 

Nyrekreft 

Eventuelt nødvendige 
tilleggsutredninger 

som CT-veiledet biopsi 
 



Anbefaling for videre arbeid med nyrekreftforløpet 

Nyrekreft 

# Tiltak 

1 Sette to ansvarlige for ukentlig vurdering av henvisninger – én 
hovedansvarlig, og én som kan bistå for å håndtere «topper» 
eller ved fravær 

2 Endre rutine til at lege kan ta inn pasient til poliklinisk samtale 
før MDT-møtet (første oppmøte) (testes i en periode) 

3 Endre rutine til å gjennomføre prepol samme dag som første 
poliklinikktime 

4 Sette av én slot per uke (robot) til nyrekreftoperasjon  
(avbestilles 7 dager før) 

5 Samarbeide med patologi om forbedring av responstider 

8 Inkludere patolog / onkolog ved behov i MDT-møter 

Videre implementering av forbedringstiltak  
Fortsatt testing og evaluering av 

implementerte tiltak 

Implementering og effekt vurderes i forløpsledelse, 
og gjennom avdelingens forbedringstavle  

Juni – juli 2019 August – oktober 2019 

Tiltak Ansvar 

Foreslå endringer i pakkeforløpsbeskrivelse / inklusjonskriterier til 
Helsedirektoratet (via Driftsstyret for kreftområdet) 

Forløpsleder med 
team 

Bli enige om praksis på nasjonalt, regionalt og lokalt ansvar ved 
behandling av nyrekreft – hvordan håndteres henvendelser fra 
helseforetak utenfor regionen? 

Forløpsleder og 
linjeledelse 

Tydeliggjøre kriterier for at pasienter utredes med CT-veiledet biopsi Forløpsledelse 

Følge opp at biopsiprøver merkes med pakkeforløp 
 

Forløpsleder og 
radiolog 

Evaluere kapasitetsbehov i poliklinikk og på operasjon. Hvordan sikre 
maksimal utnyttelse av kapasitet på alle lokasjoner (Aker, RAD, RH)? 

Forløpsledelse og 
linjeledelse 

Vurdere å endre rutiner ved operasjonsplanlegging – ta i bruk digitale 
verktøy for å sikre transparens og samarbeid mellom lokasjoner 

Forløpsleder og 
linjeledelse 

Tiltak og ansvarsfordeling besluttes endelig i forløpsledelsen 



Prostatakreft 



Henvise pasient 
til urologisk 
onkologi og 

reg. start 
pakkeforløp 

OUS – avd. 

Verdistrømsanalyse prostatakreft (pakkeforløp startet ved OUS) 

Registrere 
mottatt 

henvisning 

Sende 
henvisning til 

PF med 
informasjon til 

OUS 

Henviser 

Sentralt 
henv.mottak 

Vurdere 
henvisning  

(og reg. 
pakkeforløp) 

Vurd. lege 

Hente inn 
nødv. 

informasjon fra 
henviser / 
andre HF 

Forløpskoord./
kontor 

Sette opp 
pasient til MR 
og/eller biopsi 

(og ringe 
pasient?) 

Forløpskoord. 

Beslutte behov 
for behandling 

eller ingen 
behandling 

MDT-møte* 

Beslutte og 
bestille 

behandling i 
samråd med 

pasient 

Onkolog 

Prepol – 
forberedelse til 

kirurgi. 

Sykepleier/ 
anestesilege 

Pasient møter 
til første 

behandling - 
kirurgi 

Urolog 

Fordele mottatt 
henvisning 

Henvisnings-
mottak Uro. 

Forberede 
preparat 

Bioingeniør 

Beslutte og 
bestille 

behandling i 
samråd med 

pasient 

Urolog 

Primærhenviste pasienter 

Hovedflyt: Henvisning til 
Urologisk avdeling ved OUS fra 
fastlege, avtalespesialist eller 
andre HF 

Pasient møter 
til første 

behandling 
stråling 

AKB 

Vurdere 
sekundær-
henvisning 

AKB 

MR prostata 

Radiolog 
OUS/Aleris 

Poliklinisk 
konsultasjon 
med biopsi 

(Koelis) 

Urolog OUS / 
Aleris 

Melde fra til 
pasient om 

aktiv 
overvåking 

Forløpskoord. 

Vurdere 
henvisning og 

beslutte 
behandling i 
samråd med 

pasient 

Urolog RAD 

Avvikende flyt: Direktehenvisning til AKB fra 
fastlege, avtalespesialist og andre HF 

Direktehenvisning til kirurgi ved RAD 
fra avtalespesialist 

Kir.  
Aker 

Pasienter som kommer inn med MR og 
biopsi (ferdig utredet hos avtalespesialist 
eller annet HF) 

*MDT-møte gjennomføres tirsdag og torsdag hvor torsdag er forbeholdt kompliserte caser 

Prioritere 
pasient inn i 
operasjons-
programmet 

Inntakskontor/
seksjonsleder 

Prepol – 
forberedelse til 

kirurgi. 

Sykepleier/ 
anestesilege 

Pasient møter 
til første 

behandling - 
kirurgi 

Urolog 

Prioritere 
pasient inn i 
operasjons-
programmet 

Inntakskontor/
forløpskoord. 

Kir. 
RAD 

Stråling 

Gir pasient 
resept på 
oppstart 

medikamentell 
behandling 

Onkolog/ 
urolog 

Medikamentell 

Fordele mottatt 
henvisning 

Henvisnings-
mottak AKB 

Vurdere 
henvisning  

(og reg. 
pakkeforløp) 

Vurd. lege 
(AKB) 

Poliklinisk kons. 
og beslutte 
videre løp: 

MDT, med. beh 
eller stråling 

Onkolog 
(AKB) 

Gjøre analyser 
av preparat og 

formidle 
resultat 

Patolog  
Aktiv overvåking 

Prostatakreft 

Henvisninger 
vurderes ikke 

daglig / merkes 
ikke pakkeforløp / 

har ikke 
tilstrekkelig 
informasjon 

Henvisninger 
har ulike løp 

basert på 
ønsker fra 

henviser, og 
går utenom 
MDT-møter 

Preparater merkes 
ikke med 

pakkeforløp – får 
lavere prioritet hos 

lab/patolog 

Svar gis direkte til 
behandlende urolog, 
og fanges ikke opp 
dersom han/hun 
ikke er på jobb 

Lav operasjons-
kapasitet – utnyttes 

den totale 
operasjonskapasitet

en godt nok? 

Ikke tilstrekkelig 
overlegekapasitet 
til å gjennomføre 
nødvendig antall 
biopsier ved OUS 

8-10 dager svartid 
er relativt høyt 

sammenlignet med 
andre pakkeforløp 

Henviser/pasient har 
selv ønsker om 

kirurg – blir satt opp 
på venteliste til 
gjeldende kirurg  



Forløpsledelsen har revidert praksisen i de to ulike 
MDT-møtene for vurdering av prostatakreftpasienter 

 Nyhenviste pasienter som har fått svar på biopsi 

 Ekskludere pasienter som åpenbart ikke skal ha 
behandling. Forløpsleder går gjennom listen 
med pasienter 

MDT-møte tirsdager 

 Pasienter med lokalavansert prostatacancer som 
kan være egnet for inkl. i SPCG 15 studie 

 Pasienter som er aktuelle for bekkenlymfe-
knutebestråling, elektivt eller ved N+ sykdom 

 Pasienter med spesiell komorbiditet 

 Enkelte pasienter til aktiv overvåkning (for 
eksempel ”unge” pas.) 

 Pasienter som skal vurderes for eksperimentell 
primærbehandling 

 Uenighet med lokalt MDT møte 

 Progress etter standard behandling hvor 
intervensjonsbehandling skal vurderes 

MDT-møte torsdager* 

 Pasienter som er diskutert i MDT-møte fra 
henvisende sykehus 

 

Pasienter utenom MDT 

 Deltagere: Patolog, onkolog, urolog  Deltagere: Alle som er særlig engasjert i 
utredning/behandling av prostatakreft. Som et 
minimum må hver lokalisasjon sørge for at det 
møter en fra hvert sted. 

 

 Hvem beslutter: 

 

*Kilde: Standardisert pasientforløp C61. MDT møte rutine AKB. Prostatakreft.  

Prostatakreft 

Vi vil anbefale å gjøre en strukturert gjennomgang av rutiner for MDT-møter i eHåndbok, og forsøke å samkjøre 
disse så mye som mulig. 



Anbefaling for videre arbeid med prostatakreftforløpet 

Prostatakreft 

# Tiltak 

1 Tverrfaglig strukturering av MDT-møter – avklare kriterier for 
inklusjon i de ulike møtene 

2 Bedt om to overlegestillinger for blant annet å øke Koelis-
kapasitet 

3 Samarbeide med patologi om forbedring av responstider; 
merking av histologiremisser med «pakkeforløp» - oppfølging 
av situasjon på laboratoriet på Radiumhospitalet 

Videre implementering av forbedringstiltak  Implementering av tiltak 

Implementering og effekt vurderes i 
forløpsledelsen, og gjennom avdelingens 

forbedringstavle  

Juni – juli 2019 August – oktober 2019 

Tiltak Ansvar 

Henvisninger: sikre at henvisninger vurderes daglig, og med tilstrekkelige 
informasjon for å oppnå god flyt 

Forløpsleder/ 
linjeledelse 

Etablere regelmessig møteplan i forløpsledelsen– få ny forløpsleder godt 
innsatt i rollen 

Linjeledelse 

Følge opp at biopsiprøver merkes med pakkeforløp 
 

Forløpsleder og 
radiolog 

Evaluere kapasitetsbehov i poliklinikk og på operasjon. Hvordan sikre 
maksimal utnyttelse av kapasitet på alle lokasjoner (Aker, RAD, RH)? 

Forløpsledelse og 
linjeledelse 

Vurdere å endre rutiner ved operasjonsplanlegging – ta i bruk digitale 
verktøy for å sikre transparens og samarbeid mellom lokasjoner 

Forløpsleder og 
linjeledelse 

Tiltak og ansvarsfordeling besluttes endelig i forløpsledelsen 



Eggstokkreft/ 
Livmorkreft 



Oppfølgingskrav fra Helse Sør-Øst på gynekologisk kreft 

 I tillegg til at ressursgruppen hadde valgt pakkeforløpene for 
livmorkreft og eggstokkreft for videre analyse, ble det i 
oppfølgingsmøtet med Helse Sør-Øst 2.5.19 fokus på pakkeforløp 
for gynekologisk kreft. 

 Helse Sør-Øst stilte krav til OUS om å ta tak i gynkreftforløpene, 
med spesielt fokus på følgende utfordringer: 

 Det tar alt for lang tid for pasienter fra andre HF i regionen å 
komme inn til behandling ved OUS 

 Mål på forløpstider innfris ikke, og tallene er 
gjennomgående dårligere enn resten 

 Det er nødvendig med rask bedring, HSØ er svært utålmodige 

 

 

Utfordringer skissert av Helse Sør-Øst Målsettinger 

 Ivareta pasienter tidlig i forløpet (OF1 og OF2);  

 kontakt med regionspasienter innen en uke 

 

 Måloppnåelse på forløpstid for «Oslopasienter» 

 70% av pasientene når OF4 (NPR tall for OUS) 

Eggstokkreft/ 
livmorkreft 



Registrere 
mottatt 

henvisning 

OUS - SHM  

Registrere 
mottatt 

henvisning,  

LHM GKR  

Vurdere og 
registrere 
mottatt 

henvisning, 
registrere start 

pakkeforløp 
Bestemme nye 

US 

Vurd. lege 

Bestille nye US, 
oppmelding 
MDT-møte, 

Reservere time 
pol  

 

Forløpskoor 

Hente inn 
informasjon  
fra henviser 

Forløpskoord. 

Gjennomføre 
MDT-møte 
(onsdag x2)  

MDT-møte 

Evt. bestille 
tilleggs-us 

Lege/spl. Pol. 

Oppmøte, 
oppmelding 

operasjon/ time 
kjemo 

Poliklinikk 

Regranske CT-
bilder 

Radiologi 

Regranskning av 
preparater 

Patologi 

Koloskopi, 
gastroskopi 

Gastrolab 

Start PF 

Start utredning 

Klinisk beslutning 

Start beh 

Kirurgi 

Operasjon 

Start 
neoadjuvant 

medikamentell 
behandling 

Onkolog 

Henvise pasient 
til gyn.kreft og 

reg. start 
pakkeforløp 

OUS – avd. 

Sende 
henvisning til 

PF med 
informasjon til 

OUS 

Henviser 

CT (thorax 
abdomen 
bekken) 

+beskrive og 
signere 

Preoperativ 
biopsi 

Gjennomføre 
tilleggs us 

(komorbiditet) 
 

Klinisk enhet 

Patologi 

Radiologi 

Eggstokkreft 

Henvisninger 
vurderes ikke 
alltid daglig  

Andre HF følger ikke 
alltid sjekkliste for hva 
som skal være utført 
før henvisning sendes 

Vi regransker 
en stor andel 
bilder/prøve-
svar 

Bestillinger til 
radiologi ved OUS 
gjøres ikke 
elektronisk, og 
merkes ikke alltid 
pakkeforløp 
 

Det tar lang 
tid før pasient 
får oppmøte 

Kapasitets-
utfordring på 
operasjon 

Verdistrømsanalyse eggstokkreft 



# Utfordringer Tiltak 

1 

Kun diagnosekode C56 inngår i pakkeforløp. Koden settes ofte som 
tentativ  diagnose, men kan først fastsettes endelig postoperativt. 
Diagnosekoder C48.8 og C57 er ikke inkludert i pakkeforløpet, men 
pasienter med endelig diagnose C48.8 eller C57 settes ofte med 
tentativ diagnose  C56 og kan dermed komme med i pakkeforløp.  

1.1 Verifisere inklusjonskriterier med helsedirektoratet, spesielt på hvilket 
tidspunkt diagnosekode trekkes ut dersom pasienten endrer diagnosekode 
underveis i forløpet 

1.2 Foreslå for Helsedirektoratet å inkludere C48.8 og C57.0 i pakkeforløp for 
eggstokkreft.  

1.3 Sikre lik praksis for diagnosekoding i GKR. 

2 
Henvisninger merkes ikke alltid med «Pakkeforløp for kreft» fra 
vurderingsansvarlig lege 

2.1 Oppfrisking av grunnleggende kunnskap i pakkeforløp for 
søknadsbehandlende leger. 

2.2 Opprette tydelige kriterier for når forløpskoordinator kan endre/sette 
henvisers hastegrad 

2.3 Lege må skrive "skal ikke i pakkeforløp" dersom det er tatt et aktivt valg om 
at pasienten ikke skal i PF tross oppfylte inkluderingskriterier.  

3 Henvisninger vurderes ikke alltid daglig  
3.1 Alle søknadsbehandlere tar alle diagnosene 

3.2 Søknadsbehandling hver ukedag 

4 Henvisninger fra private spesialister håndteres som MU 4.1 Ikke kode henvisninger fra private spesialister som MU (kodes "behandling") 

5 
Bestillinger til radiologi ved OUS gjøres ikke elektronisk, og merkes 
ikke alltid pakkeforløp 

5.1 Bli enige om rutine for bestilling og merking av bestilling til radiologi (CT, 
regranskning, Cdrom) 
 

6 Vi har dårlig måloppnåelse på pakkeforløpene med dagens praksis 

6.1 Ta kontakt med St. Olavs for å høre hvordan de praktiserer. 

6.2 Aktivisere forløpsledelse - opplæring i pakkeforløpstall for å arbeide med 
forbedring og etablering av faste fora 

Beslutning av tiltak eggstokkreft 

Eggstokkreft 



Anbefaling for videre arbeid med eggstokkreftforløpet 

# Tiltak 

1 Kontakt med Helsedirektoratet angående diagnosekoder som 
inngår i pakkeforløp 

2 Nye rutiner for merking av pakkeforløp ved vurdering av 
henvisning 

3 Alle søknadsbehandlere tar alle diagnosene, og 
søknadsbehandling gjennomføres hver ukedag 

4 Ny rutine for bestilling (elektronisk) og merking av bestilling til 
radiologi 

5 Aktivisere forløpsledelse 

Videre implementering av forbedringstiltak  
Fortsatt testing og evaluering av 

implementerte tiltak 

Implementering og effekt vurderes i forløpsledelse 

Juni – juli 2019 August – oktober 2019 

Tiltak Ansvar 

Avklare mest hensiktsmessig  arbeidsfordeling  og etablere tydelige 
rutiner for hvem som gjør hva i forbindelse med bestilling av 
undersøkelser. Utarbeide skriftlig prosedyre. 

Forløpsleder med 
team 

Analysere utnyttelsesgraden av kvoter på CT og eventuelt behov for flere 
kvoter 

Forløpsledelse 

Vurdere å ha operasjonsmøtet (MDT-møte) to ganger i uken Forløpsledelse 

Gjennomgang av 12 pasientcase -4 som ikke er blitt inkludert i 
pakkeforløp, og 8 som ikke har nådd normert forløpstid (OF1, OF3, OF4) 

Forløpsledelse 

Beskrivelse av forløpskoordinators rolle og oppgaver, tydeliggjøre 
arbeidsfordeling og  utarbeide skriftlig opplæringspakke for nyansatte 

Forløpskoordiantor
er og leder 

Tiltak og ansvarsfordeling besluttes endelig i forløpsledelse 

Eggstokkreft 



Registrere 
mottatt 

henvisning 

2 OUS - SHM  

Registrere 
mottatt 

henvisning. 

3 LHM GKR  

Vurdere og 
registrere 
mottatt 

henvisning, 
registrere start 

pakkeforløp 
Bestemme nye 

US 

4 Vurd. lege 

Bestille nye US, 
Reservere time 

pol, 
Sende til 

regransking  

6 Forløpskoor 

Hente inn 
informasjon  
fra henviser 

7 Forløpskoord. 
Evt. bestille 
tilleggs-us 

14 Lege/spl. Pol. 

Oppmøte, 
oppmelding 
operasjon 

 
Før lunsj 

12 Poliklinikk Regranske CT og 
MR bilder 

Regranskning av 
preparater 

Kirurgi 

16Operasjon 

Sende 
henvisning til 

PF med 
informasjon til 

OUS 

1 Henviser 

Gjennomføre 
tilleggs us 

(komorbiditet) 

15 
Lokalsykehus 

9 Patologi 

8 Radiologi 

Grad 1, stadium 
1a og 1b 

Grad 2, stadium 
1a 

11 
Lokalsykehus 

Prepol: 
Snakke om 
operasjon 

 
Etter lunsj 

13 Anestesilege 

5 
Lav-

risiko
? 

Ja 

Nei 10 
Lav-

risiko
? 

Ja 

Nei 

Livmorkreft 

Kapasitets-
utfordring på 
operasjon 

Manglende kapasitet 
og opplæring blant 
forløpskoordinatorer 
i en periode 
 

Vi møter ikke pasienters 
behov for tidlig 
oppmøte. Komorbiditet 
kan oppdages sent. 
 

Mangelfulle 
henvisninger 
og vedlegg fra 
andre HF 
 

Vi bruker lang 
tid på 
utredning/ 
regransking 
 

Verdistrømsanalyse, regionspasienter livmorkreft 



Registrere 
mottatt 

henvisning 

2 OUS - SHM  

Registrere 
mottatt 

henvisning. 

3 LHM GKR  

Vurdere og 
registrere 
mottatt 

henvisning, 
registrere start 

pakkeforløp 
Bestemme nye 

US 

5 Vurd. lege 

Bestille nye US, 
Reservere time 

pol, 
Sende til 

regransking  

7 Forløpskoor 

Hente inn 
informasjon  
fra henviser 

8 Forløpskoord. 

Evt. bestille 
tilleggs-us 

16 Lege/spl. Pol. 

Oppmøte, 
oppmelding 
operasjon 

 
Før lunsj 

14 Poliklinikk 

Regranske CT og 
evt. MR bilder  

Kirurgi 

18Operasjon 

Gjennomføre 
tilleggs us 

(komorbiditet) 

17 ULL / RH 

11 Radiologi 

Grad 1, stadium 
1a og 1b 

Grad 2, stadium 
1a 

13 ULL GYN 

Prepol: 
Snakke om 
operasjon 

 
Etter lunsj 

15 Anestesilege 

6 
Lav-

risiko
? 

Ja 

Nei 

12 
Lav-

risiko
? 

Ja 

Nei 

Henvise pasient 
til gyn.kreft og 

reg. start 
pakkeforløp 

4 AVD OUS 

10 Radiologi 

CT  
Evt. MR 

+beskrive og 
signere 

Regranskning av 
preparater 

9 Patologi 

Livmorkreft 

Kapasitets-
utfordring på 
operasjon 

 
Søknader som 
skulle til GYN UL 
blir liggende hos 
GKR, og visa 
versa 
 

Søknadsbehan
dler markerer 
ikke alltid 
pakkeforløp 

Uklar 
rollefordeling ved 
bestilling av 
undersøkelser 
(ulik praksis) 

Uenighet om 
hvordan 
prøver til 
patolog/LAB 
skal merkes 

For få kvoter 
på primær CT 

Sende 
henvisning til 

PF med 
informasjon til 

OUS 

1 Henviser 

Verdistrømsanalyse, Oslopasienter livmorkreft 



# Utfordringer Tiltak 

1 
Manglende kapasitet og opplæring blant forløpskoordinatorer i 
en periode 

Oppfrisking av grunnleggende kunnskap i pakkeforløp for 
forløpskoordinatorer 

2 Mangelfulle henvisninger og vedlegg fra andre HF 

2.1 Samtaler én til én med andre helseforetak/sykehus om forventninger 
begge veier til innhold i henvisning og hvilke undersøkelser som skal 
gjennomføres i forkant 
2.2 Oppdatere sjekkliste for henvisning (alle tre gynkreftforløp) og formidle 
denne til alle relevante aktører 

3 
Vi regransker en stor andel bilder og preparater. Det er ikke 
standardisert praksis i regionen 

3.1 Retningslinjer for regransking gjennomgås og oppdateres (gjelder både 
radiologi og patologi) 

3.2 Jobbe for regionale protokoller for patologi og radiologi på gynekologisk 
kreft 

4 
Vi møter ikke pasienters behov for tidlig oppmøte. Komorbiditet 
kan oppdages sent. 

4.1 Få pakkeforløpspasienter inn til poliklinikk innen 1 uke 

4.2 Etablere ringetimer for klinisk beslutning med pasient 

5 
Vi har dårlig måloppnåelse på pakkeforløpene med dagens 
praksis 

Forbedre arbeidsflyt på forløpskoordinatorkontoret 

6 Vi bruker lang tid på utredning Gjennomgang av arbeidsflyt innen patologi og radiologi 

7 Det er for dårlig operasjonskapasitet Øke operasjonskapasitet for gyn.kreft ifm flytt av brystkirurgi fra Rad til Aker 

Beslutning av tiltak livmorkreft (gjelder alle pakkeforløp på gynkreft)  

Livmorkreft 



Ny flyt eggstokkreft/livmorkreft – sett fra pasientens ståsted 

Pasient blir henvist til 
pakkeforløp 
eggstokkreft/ 
livmorkreft  OUS (med 
begrunnet mistanke) 

Pasient blir kontaktet 
av forløpskoordinator 

for å avtale time til 
gynekolog (uavhengig 

av regransking og 
tidspunkt for 

operasjonsmøte) 

Pasient møter til 
gynekolog, avtaler 
videre løp og blir 

forberedt på klinisk 
beslutning. 

Gjennomfører 
nødvendige 

undersøkelser, inkl. 
prepol med anestesi 

Pasient får 
informasjon om 

anbefalt behandling, 
og klinisk beslutning 
settes etter samvalg 
mellom pasient og 

behandler.  Får også 
informasjon om 

forventet 
operasjonsdag  

Pasient møter til 
kirurgisk behandling 

Start 
utredning 

Klinisk 
beslutning 

Start 
behandling 

OF1=6 dager OF2=16 dager OF3K=14 dager 
Start pakke-

forløp 36 dager 

Eggstokkreft/ 
livmorkreft 

Eventuelt nødvendige 
tilleggsutredninger og 

regransking 



Anbefaling for videre arbeid med livmorkreftforløpet 

# Tiltak 

1 Oppfrisking av grunnleggende kunnskap i pakkeforløp for 
forløpskoordinatorer 

2 Samtaler én til én med andre helseforetak/sykehus 

3 Oppdatere sjekkliste for henvisning (alle tre gynkreftforløp) og 
formidle denne til alle relevante aktører 

4 Retningslinjer for regransking gjennomgås og oppdateres 

5 Forbedre arbeidsflyt på forløpskoordinatorkontoret 

Videre implementering av forbedringstiltak  
Fortsatt testing og evaluering av 

implementerte tiltak 

Implementering og effekt vurderes i forløpsledelse 

Juni – juli 2019 August – oktober 2019 

Tiltak Ansvar 

Fortsette med én til én samtaler  med andre helseforetak/sykehus  Forløpsleder 

Jobbe for regionale protokoller for patologi og radiologi på gynekologisk 
kreft 

Forløpsledelse 

Få pakkeforløpspasienter inn til poliklinikk innen 1 uke Forløpsledelse 

Etablere ringetimer for klinisk beslutning med pasient Forløpsledelse 

Forbedre arbeidsflyt på forløpskoordinatorkontoret Forløpskoordiantor
er og leder 

Gjennomgang av arbeidsflyt innen patologi og radiologi Radiologi/Patologi 

Øke operasjonskapasitet for gyn.kreft ifm flytt av brystkirurgi fra Rad til 
Aker 
 

Linjeledelse, 
forløpsledelse og 
kirurgisk 
driftsstyre- og råd 

Tiltak og ansvarsfordeling besluttes endelig i forløpsledelse 

Eggstokkreft 



Skjoldbruskkjertelkreft 



OUS  
Sentralt 

henvisnings-
mottak 

ESF 
Henvisnings-

mottak 

AKB 
Vurderings-

ansvarlig  
lege 

ESF 
Kontor 

Regranske  
CT-bilder 

Patolog 

MDT-møte 

 
 
 
 
 
 
 

Henvisning 
internt fra OUS: 

 
Etter funn på 

PET/CT mm fra 
alle avd. OUS 

 
 
 
 
 
 

OUS  internt 

 
Utføre FNAC 

 
Kirurg  

Ma, ti, on, to, fr 
 

Noen klargjøres 
for operasjon 

 

ESF 
Poliklinikk 

Oppmøte ca 1 
uke før opr. 

AKB 
Kirurg 

ØNH-lege 
RH/ 

lokalsykehus 

Regranske  
preparat 

Patolog 

Radiolog 

Start PF 

 
 
 

Utføre FNAC 
 

Radiolog 
m/screener 

onsdag 
 
 

 
RRA Radiolog/ 

Screener 
 

 
 
 
 
 
 
 

Remisser 
 fra radiologi 

Radium 
 

(de som kommer  
fra RHI, ØNH) 

 
 
 
 
 
 

Registrere 
mottatt 

henvisning 

 
 

Registrere 
mottatt 

henvisning 
 

Innhenter ikke 
noe før legges til 

vurdering 

 
 

Vurdere henv. 
 

Rekvirere u.s. 
 

Rekvirere bl.pr. 
 
 

 
Innhente bilder/ 

preparater 
 

Bestille us. 
 

Innkalle pasient 

 
Analysere 
Cytologi 

 
 
 

Kirurgi 
 

4 opr.stuer/uke 
 

Inneliggende 
sengepost URO 

 

v/avansert ca. 
(Laryngoskopi) 

Preoperativ 
vurdering 

(Innkalles etter 
cytsvar.) 

 
Ev. vurdering av 

stemmebånd 
m/ultralyd av 

kirurg 

 
Torsdag 

 
Opererte pas. 
Visse second 

opinion 
 
 

Operasjon URO 
Aker 

AKB 
Kirurg 

Innkalle  
pasient etter 
cytologisvar 

 
 
 

Kirurgi 
 

? opr.stuer/uke 
 
 

Operasjon ØNH 
RH 

Verdistrømsanalyse skjoldbruskkjertelkreft 

Pasientene innkalles 
til ESF 

Delt mellom ESF og AKB. 
Gir dårlig overisikt over 
ventelister og aktivitet. 
Vanskelig å planlegge 
ressursene , bla hvilke 

pasienter til hvilke 
ressurser 

Registrere 
mottatt 

henvisning 

ØNH 
Henvisnings-

mottak 

Radiologiressurs kun 1 
gang/uke.  

Mange undersøkelser må 
gjentas pga ikke 

representativt prøvemateriale 

Aktivitet som utføres av 
legeressurs i AKB 
registreres i  ESF 

65 % økning i henvisninger 
siden 2012 

Mangler 1 
operasjonsstue /uke 

MDT-møte: 
Mangler tilgang til 3-

strømsløsing 
Har ikke MDT-liste i 

DIPS 

Pasientene opereres 
både på RH og Aker 

Skjoldbrusk-
kjertelkreft 



Anbefaling for videre arbeid med skjoldbruskkjertelkreft 

# Tiltak 

1 Oppmerksomhet på inklusjon i pakkeforløp 

2 Oppmerksomhet pakkeforløpskoding 

3 Analyse av pakkeforløpstall 

Videre implementering av forbedringstiltak  
Fortsatt testing og evaluering av 

implementerte tiltak 

Implementering og effekt vurderes i forløpsledelse 

 Juni– juli 2019 August – oktober 2019 

Tiltak Ansvar 

Avklare hvilke(n) avdeling(er) som skal ha ansvar for pasientene. Klinikkledere 
KRE/MED/ØNH? 

Aker: Behov for radiolog med screener hver dag Klinikkledere 

Aktivitetsregistrering – planlegging og – oppfølging:  
Overføres fra ESF til AKB? 

Seksjonsleder 
AKB/Forløpsleder 

Ressurser til pakkeforløpskoding utover dagens ene forløpskoordinator, 
avhenger av organisering 

Bør gjøres gjennomgang av nødvendighet med regransking patologi Forløpsledelse  

Klargjøring av merking av prøver, pakkefoløp/cito Forløpsledelse 

Øke operasjonskapasitet Kirurgisk driftsstyre? 

MDT-møte i DIPS timebok Forløpsledelse  

MDT-møte videobasert Forløpsledelse 

Tiltak og ansvarsfordeling:  
Flere tiltak er avhengig av overordnede  beslutninger på klinikknivå  



Bukspyttkjertelkreft 



AGK er i førersetet for analyse og forbedring av 
pakkeforløp for Bukspyttkjertelkreft  

• AGK er i gang med å utarbeide standardisert pasientforløp for 
buskpyttkjertelkreft 

• I det arbeidet fremkommer det flere forbedringspunkter som vil 
kunne påvirke pakkeforløpet 

• Ressursgruppen bistår med opplæring i pakkeforløpskoding og 
analyse av pakkeforløpstallene 

Bukspytt-
kjertelkreft 



Kompetanseutvikling 



Kompetansetiltak – forløpsleder og forløpsansvarlig 
 
 • Grunnleggende kunnskap om pakkeforløp  
• Spesifikk kunnskap om relevante/«egne» 

pakkeforløp 
o Innhold i relevante pakkeforløpsbeskrivelser 
o Pas.flyt på tvers av lokaliseringer og avdelinger  
o Kriterier for begrunnet mistanke 

(inklusjonskriterier) 

• Kjennskap til inklusjonskriterier i «tilgrensende» 
pakkeforløp, samt metastatisk forløp, og 
diagnostisk forløp  

• Gjennomføring av MDT-møter (jf. prosedyre i       
e-håndbok) 

• Bruk av rapporter (aktivitets- og 
forløpstidsindikatorer, både fra NPR og DIPS) 

• Analyse av forløpet (ventetider, forløpstider, 
flaskehalser, kapasitetsutfordringer etc) 

• Kompetanse i forbedringsarbeid 

 

Kompetansekrav 

• MDT-møter (beskrevet i e-håndbok) 
• NPR-tall fordelt i regneark fra AOA 
• Presentasjoner fra Driftsstyret for kreftområdet/ standardiserte pasientforløp 
• Informasjon/pakkeforløpsbeskrivelser på helsedirektoratet.no  

 
 
 

  

 

Eksisterende materiell/kilder for informasjon 

Forslag til tiltak – kompetanseutvikling* 

*Forutsetning: nye, enklere rapporter til bruk for blant andre 
Forløpsledelse 

Tiltak Ansvar for utarbeidelse Ansvar for gjennomføring 

Innlegg forløpsledermøter Forløpsledere Forløpsledere 

Gjennomgang av 
rapporter i 
forløpslederforum 

Leder av forum/AOA/AKS 
 

Leder av forum/AOA/AKS 

Kurs i bruk av rapporter AOA/AKS AOA/AKS 

Lean-kurs 
 

Nettverk for kontinuerlig 
forbedring 

Nettverk for kontinuerlig 
forbedring 

Presentasjon til bruk i 
linjen 

Medisin og helsefag Lederlinjen 

Analyse av forløp Medisin og helsefag Medisin og helsefag 

Verktøykasse intranett Ressursgruppa 



Kompetansetiltak – forløpskoordinatorer 
 
 • Grunnleggende kunnskap om pakkeforløp 
• Spesifikk kunnskap om relevante/«egne» 

pakkeforløp 
o Innhold i relevante pakkeforløpsbeskrivelser 
o Pasientflyt på tvers av lokaliseringer og avdelinger  
o Oversikt over samarbeidende aktører  
o Pakkeforløpskoding (kodeveileder)  

• Bruk av DIPS som verktøy i pakkeforløpsarbeid   
o Registrering av pakkeforløpskoder i DIPS Arena 
o Pasientliste i DIPS Arena  
o Rollebruk i DIPS 
o Henvisningsflyt og planlegging av timer, MDT-møter, 

venteliste, rapporter, registreringspraksis i DIPS 
Classic 

o Selvstendig dokumentasjon i journal, herunder 
forskjellige dokumenttyper 

• Bruk av rapporter (NPR, DIPS Analytics) 
• Grunnleggende kompetanse i Excel 
• Analyse av forløpet (ventetider, forløpstider, 

flaskehalser etc.) 
• Kompetanse i forbedringsarbeid 

 

• Pakkeforløpsbeskrivelser på helsedirektoratet.no 
• Basiskurs og workshop 
• Forum for forløpskoordinatorer 

 
 

  

 

Kompetansekrav Eksisterende materiell/kilder for info. 

Forslag til tiltak – kompetanseutvikling* 

Tiltak Ansvar for utarbeidelse Ansvar for gjennomføring 

Basiskurs PF og koding* AKS/AOA AKS/AOA 

Workshop 
koding/rapporter** 

AKS/AOA AKS/AOA 

(Kurs i rapporter*) AOA/AKS AOA/AKS 

Lean-kurs 
 

Nettverk for 
kontinuerlig forbedring 

Nettverk for kontinuerlig 
forbedring 

Analyse tema i 
forløpskoordinatorforum 

AU 
forløpskoordinatorforu
m/ Medisin og Helsefag 

AU 
forløpskoordinatorforum/ 
Medisin og Helsefag 

* Ved behov       **Månedlig 



Kompetansetiltak – vurderingsansvarlig lege 
 
 • Grunnleggende kunnskap om pakkeforløp  
• Spesifikk kunnskap om relevante/«egne» 

pakkeforløp 
o Kriterier for begrunnet mistanke 

(inklusjonskriterier) 
o Forskjell på forløpstider i pakkeforløp og juridiske 

frister (ref.: e-håndbok: dok.id: 25678; 
Funksjonsbeskrivelse for vurderingsansvarlig 
lege/psykologspesialist - eksterne og interne 
henvisninger) 

o Rekvirering av relevante undersøkelser iht. 
pakkeforløpsbeskrivelser/innen forløpstider 

o Henvisning  til annen avdeling (primær vs. 
sekundærhenvisning, og riktig dokumentasjon av 
dette i journal)  

• Kjennskap til inklusjonskriterier i «tilgrensende» 
pakkeforløp, samt metastatisk forløp, og 
diagnostisk forløp  

• Registrering av pakkeforløpsinformasjon i DIPS ved 
vurdering 

 

• E-læringsprogram i Læringsportalen (?) 
• E-håndboksdokumenter 
• Pakkeforløpsbeskrivelser på helsedirektoratet.no 
 

 
 
 

  

 

Kompetansekrav Eksisterende materiell/kilder for info. 

Forslag til tiltak – kompetanseutvikling* 

Tiltak Ansvar for utarbeidelse Ansvar for gjennomføring 

Opplæring i 
legemøter/fagmøter (PPT) 

Ressursgruppen/Medisin 
og helsefag 

Forløpsledere 

Presentasjon til bruk i 
linjen 

Ressursgruppen/Medisin 
og helsefag 

Lederlinjen 



Kompetansetiltak – ledere i enheter med pakkeforløp (til N5) 
 
 • Grunnleggende kunnskap om pakkeforløp  
• Spesifikk kunnskap om relevante/«egne» 

pakkeforløp 
• Pasientflyt på tvers av lokaliseringer og 

avdelinger  
• Forstå pakkeforløpsrapporter 

 

• Pakkeforløpsbeskrivelser på helsedirektoratet.no 
  

 

Kompetansekrav Eksisterende materiell/kilder for info. 

Forslag til tiltak – kompetanseutvikling* 

Tiltak Ansvar for utarbeidelse Ansvar for gjennomføring 

Presentasjon til bruk i 
linjen 

Ressursgruppen/Medisin 
og helsefag 

Lederlinjen/Forløpsledere 

(Kurs i rapporter*) AOA/AKS AOA/AKS 

* Ved behov 



Kompetansetiltak – kodeansvarlig og ventelisteansvarlig 
 
 • Grunnleggende kunnskap om pakkeforløp  
• Spesifikk kunnskap om relevante/«egne» 

pakkeforløp 
o Diagnosekodens betydning for OA1 
o Forskjell på «frist start helsehjelp» og 

pakkeforløpsfrist 

 

• Basiskurs pakkeforløp 
• Pakkeforløpsbeskrivelser på helsedirektoratet.no 

 
 

 
 
 

  

 

Kompetansekrav Eksisterende materiell/kilder for info. 

Forslag til tiltak – kompetanseutvikling* 

Tiltak Ansvar for utarbeidelse Ansvar for gjennomføring 

Innlegg i nettverk for 
ventelisteansvarlige* 

AOA/AKS AOA/AKS 

Klasseromskurs* AOA/AKS AOA/AKS 

*Ønske om fast innlegg annethvert nettverksmøte 
** Dersom kodeansvarlige/ventelisteansvarlige får et særskilt ansvar i pakkeforløp  



Styringsmodell 



Vi startet arbeidet med å definere omfanget av 
styringsmodellen* 

Ledelse av det enkelte 
pakkeforløp 

Forbedring av 
pakkeforløp 

Måling og oppfølging 

Strategisk styring og 
ledelse 

Håndtere sammenhenger 
og avhengigheter i 

pakkeforløp 

Kompetanseutvikling 

Rådgivning og 
ekspertkompetanse 

Tilbakemeldinger og  
samarbeid med HDir 

Informasjon om 
pakkeforløp til interne / 

eksterne 

*Mer detaljert beskrivelse av omfang og oppgaver i appendix 



Under arbeid 

Klinikkene: Ansvarlig for fremdrift og resultater 

Dagens styringsmodell pakkeforløp med utfordringer 
 

Driftsstyret for 
kreftområdet: 
Ansvarlig for 

strategisk styring 
og ledelse av 
pakkeforløps-

arbeidet ved OUS 

OSS: støtter, 
følger opp og 
rapporterer 

Klinikkledelse (klinikk, 
avdeling, seksjon) 

Forløpsleder 

Forløpskoordinator Forløpsansvarlig 

Forum for 
forløps-

koordinatorer 

Utarbeider strategi og 
handlingsplan for 

kreftområdet i OUS 

Utnevner forløpsledere, 
følger opp målopp-
nåelse,  og inviterer 

forløpsledelse til dialog 

H.dir/
NPR 

Rapporter 
på mål-

oppnåelse i 
pakkeforløp 

Utarbeider rapporter, 
og tilbyr opplæring i 

pakkeforløp 
Interess-

enter 
(eksterne 
/interne)  

Vedlikeholde intern/ 
ekstern informasjon 

om pakkeforløp  
ved OUS 

Adm. Dir: Ansvarlig for at det finnes 
et system for pakkeforløp 

Forløpsledelse: 
Dialog om forløp 
og måloppnåelse 

Prioriterer forbedringsarbeid i 
egen linje og utnevner fag-
personer til forløpsledelse 

Forløpsansvarligs 
linjeledelse 

Nettverk for 
fasilitatorer 

Stab  
økonomi 

Fasilitere 
nettverk knyttet 
til pakkeforløps-

arbeid 

Fagdirektør 
medisin 

Det er behov for 
tydeliggjøring av 

hvem som skal holde i 
operative oppgaver 

tilknyttet pakkeforløp 
Det er behov for 

tydeliggjøring av hvem som 
skal utarbeide rapporter til 

forløpsledere og Driftsstyret, 
samt hvem som skal tilby 

ulike opplæringstiltak 

Det mangler en 
overordnet 

handlingsplan for 
pakkeforløp 

Forløpskoordinator har 
ikke tilstrekkelig støtte 

fra forløpsleder / 
linjeledelse til å utføre 

rollen sin 

Forløpsleder har ikke 
tilstrekkelig tid,  

myndighet eller incentiv 
til å utføre rollen sin 

Linjeledelse prioriterer 
ikke pakkeforløpsarbeid i 

tilstrekkelig grad, og 
støtter ikke egne 

forløpsledere i å nå mål 
Det mangler en 

representanter fra 
sentrale funksjoner i 

Driftsstyret (AKU, 
MED, OSS)  



En justert styringsmodell for pakkeforløp må søke å 
bevare styrkene i dagens styringsmodell 

 Pakkeforløp er høyt på agendaen for både ledergruppen og 
Driftsstyret for kreftområdet 

 AU for driftsstyret for kreftområdet er godt rustet for å drive 
strategisk styring og ledelse av pakkeforløpsarbeidet, og for å sikre 
sammenheng i arbeidet 

 AU for driftsstyret for kreftområdet følger opp måloppnåelse i 
pakkeforløp aktivt 

 Det er utnevnt forløpsledere og –team (forløpsledelse) for 
nærmest alle forløp 

 Det er utformet flere prosedyrer som klargjør forløpsledelsens 
rolle 



Justert styringsmodell for pakkeforløpsarbeidet 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 større grad av samhandling, erfarings- og kompetansedeling 
mellom forløp 

 …definere forløpsledere som en sentral del av virksomhetens ledelse 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



En justert styringsmodell tar utgangspunkt i dagens 
organisering, men vil tydeliggjøre ansvarsfordeling 

Forløpsorganisert sykehus 

Forløpsleder A 

Forløpsleder B 

Forløpsleder C 

Adm. Dir.  

Klinikkorganisert sykehus uten 
forløpsansvar på tvers 

Klinikkorganisert sykehus med 
forløpsansvar på tvers 

Funksjon 1 Funksjon 2 Funksjon 3 

Adm. dir 

Klinikk 2 Klinikk 1 Klinikk 3 

Forløpsleder A 

Forløpsleder B 

Forløpsleder C 

Adm. dir 

Klinikk 2 Klinikk 1 Klinikk 3 

Forløpsråd/fagnettverk på tvers av klinikker for 
å dele beste praksis 

«Mindre norske sykehus» 

Sentrale avklaringspunkter: 
• Strategisk styring og ledelse av forløpsarbeidet 
• Kravstilling til klinikk- og avdelingsledelse 
• Samarbeidsform og fordeling av myndighet 

mellom forløpsledere og linjeledelse 
‒ Forløpsleders rolle og støtte 
‒ Linjeledelsens rolle  

• Forløpskoordinators rolle og kapasitet 
• Operativ støtte til forløpsledelsen 
• Standardiserte pasientforløp (lokale/regionale) 



Under arbeid 

Linjeledelsen har en sentral rolle i få matrisen til å 
fungere; ansvaret bør tydeliggjøres og forsterkes 

Linjeledelsens rolle i pakkeforløp 

 Det bør stilles krav og etterspørres resultat i linjen, fra adm. dir. 
til klinikkleder, avdelingsledere og seksjonsledere – regulert i 
arbeidsavtaler og jevnlig oppfølging i ledermøter 

 Nærmeste leder til forløpsleder og forløpsansvarlig bør legge til 
rette for forløpsleders arbeid med oppfølging og kontinuerlig 
forbedring av pakkeforløp – gjennom avsatt tid og delegert 
myndighet 

 Invitere forløpsleder og -ansvarlig jevnlig inn i aktuelt ledermøte 

 Endringer eller diskusjoner om kapasitet må løftes til linjeledelse 

 I samarbeid med forløpsleder og forløpsansvarlig – sørge for 
tilstrekkelig forløpskoordinering og riktig registrering 

 Sørge for tilstrekkelig kompetanse i egen linje og synliggjøre 
behov for kompetanseutviklingstiltak 

Ledelse av det enkelte 
pakkeforløp 

Forbedring av 
pakkeforløp 

Måling og oppfølging 

Strategisk styring og 
ledelse 

Håndtere sammenhenger 
og avhengigheter i 

pakkeforløp 

Kompetanseutvikling 

Rådgivning og 
ekspertkompetanse 

Tilbakemeldinger og  
samarbeid med HDir 

Informasjon om 
pakkeforløp til interne 

/ eksterne 

Påvirker kriterier 

…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  

…definere forløpsledere som en sentral del av virksomhetens 
ledelse 

1 

2 

3 

7  Administrerende direktør har et overordnet ansvar for OUS’ 
samarbeid med Helsedirektoratet og HSØ om pakkeforløp 

: oppgavegruppering linjeledelse har ansvar for 



Under arbeid 

Vi anbefaler å tydeliggjøre Driftsstyret for 
kreftområdets funksjon 
Driftsstyret for kreftområdet - ansvarsområder 

 Utforme strategi og handlingsplan for pakkeforløpsarbeidet og 
sikre at OUS oppfyller gjeldende krav til pakkeforløp 

 Ansvar for at det er en fungerende forløpsledelse for 
pakkeforløpene 

 Følge opp samarbeid med helseforetak/sykehus i Helse Sør‐Øst 

 

Ledelse av det enkelte 
pakkeforløp 

Forbedring av 
pakkeforløp 

Måling og oppfølging 

Strategisk styring og 
ledelse 

Håndtere sammenhenger 
og avhengigheter i 

pakkeforløp 

Kompetanseutvikling 

Rådgivning og 
ekspertkompetanse 

Tilbakemeldinger og  
samarbeid med HDir 

Informasjon om 
pakkeforløp til interne 

/ eksterne 

Påvirker kriterier 

...tydeliggjøre ansvarsfordeling i pakkeforløpsarbeidet 

…støtte større grad av samhandling, erfarings- og 
kompetansedeling mellom forløp 

 

2 

6 

AU for Driftsstyret for kreftområdet - ansvarsområder 

 Følge opp samlet måloppnåelse, og måloppnåelse i det enkelte 
forløp, og iverksette tiltak i samarbeid med forløpsledelse  

 Tilrettelegge for forbedring på tvers av forløp 

 Sikre optimal utnyttelse av kapasitet relatert til forløp (radiologi, 
patologi og operasjon) 

 Beskrive behov for operativ støtte til styring og forbedring av 
pakkeforløpene 

 Eie Forum for forløpskoordinatorer, Nettverk for fasilitatorer og 
Forum for forløpsledere 

 Koordinere innspill til nasjonale handlingsprogram / 
retningslinjer 

: oppgavegruppering Driftsstyret har ansvar for 



Under arbeid 

Forløpsleders og –koordinators rolle bør gjøres mer attraktiv 
gjennom økt myndighet, støtte og oppmerksomhet 

Forløpsledelsens rolle i pakkeforløp 

Forløpsleder og forløpsansvarlig: 

 Delegert myndighet fra linjeledelsen til å følge opp og drive 
forbedring av aktuelt pakkeforløp – eskalere endringsbehov i 
egne linje ved behov 

 I samarbeid med linjeledelsen, sikre at OUS overholder 
forløpstider og retningslinjer 

 Jevnlig oppfølging av, og dialog med, forløpskoordinator 

Forløpsleder: 

 Lede forløpsteam, fasilitere diskusjoner og eskalere dissens i 
linjen ved behov  

 Avsatt tid til å drive forbedring av forløp - regulert i arbeidsavtale 

 Dele erfaring med andre forløpsledere* 

Forløpskoordinator: 

 I samarbeid med forløpsleder, sikre god koordinering av 
pakkeforløp og riktig registrering 

 Bidra i Forløpsledelse og i forum for forløpskoordinatorer 

Ledelse av det enkelte 
pakkeforløp 

Forbedring av 
pakkeforløp 

Måling og oppfølging 

Strategisk styring og 
ledelse 

Håndtere sammenhenger 
og avhengigheter i 

pakkeforløp 

Kompetanseutvikling 

Rådgivning og 
ekspertkompetanse 

Tilbakemeldinger og  
samarbeid med HDir 

Informasjon om 
pakkeforløp til interne 

/ eksterne 

Påvirker kriterier 

…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 

…definere forløpsledere som en sentral del av virksomhetens ledelse 

1 

2 

3 

7 

4 

* Anbefaler at det opprettes et forum for forløpsledere bestående av  forløpsledere og AU for Driftsstyret for 
kreftområdet – møtes eksempelvis to ganger årlig. 

: oppgavegruppering Forløpsledelsen har ansvar for 



Under arbeid 

Operativ støtte til pakkeforløpsarbeidet anbefales lagt 
til OSS og Direktørens Stab, med tydelig koordinering 

Operativ støtte til pakkeforløpsarbeidet Ledelse av det enkelte 
pakkeforløp 

Forbedring av 
pakkeforløp 

Måling og oppfølging 

Strategisk styring og 
ledelse 

Håndtere sammenhenger 
og avhengigheter i 

pakkeforløp 

Kompetanseutvikling 

Rådgivning og 
ekspertkompetanse 

Tilbakemeldinger og  
samarbeid med HDir 

Informasjon om 
pakkeforløp til interne 

/ eksterne 

Påvirker kriterier 

...tydeliggjøre ansvarsfordeling i pakkeforløpsarbeidet 

….sikre forløpskoordinatorer tilstrekkelig støtte og kapasitet 

…tilby forløpsledelsen større grad av støtte i form av 
ekspertkompetanse og kompetanseutvikling 

…støtte større grad av samhandling, erfarings- og 
kompetansedeling mellom forløp 

 

2 

5 

6 

4 

Oppgave OSS Direktørens stab Nettverk 
KF 

Sekr. AU 
for Drifts. 
styret for 
kreft 

Nettverk 
Fasili-
tatorer 

Forum 
Forløps-
koord. AoA AKS Virks. 

styr. 
FPS Komm. 

Bearbeide tilbakemeldinger fra NPR X 

Lage overordnete og detaljerte 
rapporter om pakkeforløp ved OUS med 
forklaring 

X 

Oppfølging av kodekvalitet X 

Videreutvikle pakkeforløpsrapporter i 
LIS 

X 

Planlegge, utvikle og arrangere kurs X X X X X X X 

Tilby ekspertkompetanse på 
pakkeforløp / rådgi Forløpsledelse 

X X X X 

Vedlikeholde liste over forløpsledelse 
med kontaktinformasjon 

X X 

Støtte gjennomgripende forbedring av 

pakkeforløp (Lean, digitalisering, etc) 

X X X 

Vedlikeholde metodikk for forbedring 
av pasientforløp / pakkeforløp 

X 

: oppgavegruppering innen operativ støtte til pakkeforløp 



Kommunikasjon 



Det har vært jobbet strukturert med interessent-
håndtering og kommunikasjon i ressursgruppen 

Interessentanalyse og kommunikasjonsplan gjennomgått og 
oppdatert jevnlig i ressursgruppen 

Mål: få kommunisert en tydelig bakgrunn for, og hensikt med, 
etablering av pakkeforløp ved OUS. Hvorfor skal vi endre oss? 

Etablering av kommunikasjonsplan Utforming av «endringshistorien» 



Forløpsledelse og intranett har vært sentrale kanaler i 
kommunikasjonsarbeidet 

Kommunikasjon og involvering på ulike møtearenaer 

1 

2 

4 

3 

Møter i Forløpsledelse 

 Hoveddelen av kommunikasjonsarbeidet har vært gjort i arbeid med 
de utvalgte pakkeforløpene 

Morgenmøter leger 

 Holdt presentasjon på legemøter 

Presentasjoner for eksterne 

 Helse Sør-Øst 

 Møteplass Oslo 

Presentasjoner for ulike nettverk  

 Kvalitetsrådgivernettverket 

 Dialogmøte 

Godt planlagte nyhetssaker på OUS intra- og internett 

I tillegg er det gjort en jobb for å rydde opp i informasjon om pakkeforløp på henholdsvis OUS intra- og internett 


