
RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN «PASIENTFORLØP FOR PARKIONSON SYKDOM» 

 
Fra floskel til handling - «Rett pasient på rett sted»  
Som en del av arbeidet med pasientforløpet «Den eldre multisjuke pasienten» og arbeidet 
med implementering av verktøyet «Palliativ plan», vedtok LSU Molde å initiere følgende 
forbedringsprosjekt; 
Pasientforløp for Parkinson sykdom 
 
 
Arbeidsgruppen 
Opprinnelig arbeidsgruppe bestod av:  
 
Åse Hagen Morsund, overlege nevrologi HF M & R 
Gry Solli Orvik, sykepleier HF M & R 
Inger Videm, ergoterapeut, Aukra kommune 
Anne Ingrid Dannevig, fysioterapeut, Hustadvika kommune 
Margrete Grinaker Berle, Helse- og omsorgssjef, Rauma kommune 
Heidi Bersås Ånda, Tilsynslege, Rauma kommune 
Kariannne Gruner Bjåstad, fysioterapeut HF M & R 
 
 
Det ble besluttet at arbeidsgruppen i sitt arbeid skulle knytte til seg relevant kompetanse der 
det ble vurdert å være formålstjenlig.  
 
Arbeidsgruppens medlemmer var utpekt av deltagende sjukehus og kommuner.  

Det har ikke vært avsatt økonomiske ressurser til arbeidet, en forutsetning har vært at Molde 

sjukehus og deltakende kommuner sørger for at sine representanter fikk satt av tid til 

arbeidet.  

 
 
Rapportering  
Arbeidsgruppens rapporteringslinje er lokalt samhandlingsutvalg for Molde sjukehus og 
romsdalskommunene (ROR)  
 
 
Mandat  
Arbeidsgruppens mandat var å utarbeide et utkast til pasientforløp for Parkinsons sykdom  
Arbeidsgruppen drøftet og besluttet i sitt innledende arbeid mål og effektmål for sitt arbeid; 
 
 
Formål  
Sikre gode behandlingsmuligheter for eldre skrøpelige, herunder sikre lik praksis for og riktig 
bruk av innleggelser i sykehus for eldre brukere med sykehjemsplass  
 
Bakgrunn  
Lokalt samhandlingsutvalg Molde vedtok i møte 28.08.2020 fokusområder for perioden 2020-
22. Ett av disse var: «Fra floskel til handling» Som en del av arbeidet med pasientforløpet 
«Den eldre multisjuke pasienten» og arbeidet med implementering av verktøyet «Palliativ 
plan», ønsker LSU Molde å initiere forbedringsprosjekt knyttet til følgende områder:  

a) Redusere variasjon i antall unødvendige innleggelser i sykehus, for intravenøs væske- 
og antibiotikabehandling, av pasienter/brukere med kommunal institusjonsplass. 
(Oddbjørn Tomren)  



b) Tidlig mobilisering av pasienter ved innleggelse i sykehus (Tanja Thalen) 
c) Pasientforløp for Parkinson sykdom (Margrete Grinaker Berle) 

  
 
Mål  
Arbeidsgruppen «Pasientforløp for Parkinson sykdom» skulle sikre at det ble utarbeidet et 
helhetlig systematisk pasientforløp med et klart start og stoppunkt, en klar rollefordeling mellom 
kommune og spesialisthelsetjeneste bestående av et forløp som er oversiktlig og forutsigbart for 
berørte pasienter og pårørende. Videre skulle pasientforløpet sikre kontinuitet i tjenestekjeden. 
For å få et mest mulig riktig bilde av dagens utfordringer anså arbeidsgruppen det som viktig å 
involvere ansatte i både kommune og helseforetak, pasienter og pårørende.  
Arbeidsgruppen hadde som utgangspunkt at en med et omforent utfordringsbilde som grunnlag 
ville komme med forslag til et konkret pasientforløp som kunne prøves ut i praksis. 
Arbeidsgruppen la også til grunn at det som en del av pasientforløpet ville være viktig med 
systematisk evaluering. 
 

 
Effektmål:  
1. Kontinuitet i tjenestekjeden 

2. Oversiktlig, standardisert og forutsigbart pasientforløp med god informasjon 

3. Klare roller og ansvar knyttet til rolle 
 
 

Det ble utarbeidet følgende handlingsplan for prosjektet; 

 

Aktivitet Delaktiviteter Ansvar Tidsfrist 

Møte i 
arbeidsgruppen 

Konstituering og første møte 
Bli kjent 
Faglig erfaringsbakgrunn 
gruppemedlemmer 

Margrete  

Møte i 
arbeidsgruppen 

 

Sikre at vi har felles 
utfordringsbilde 
 

Bli enige om hvordan vi skal 
arbeide videre med mål om å 
involvere pasienter, pårørende 
og relevante aktører i sykehus 
og kommune for å få innspill til 
utfordringsbildet.  
 
Møte med Parkinsonforbundet 
(når/hvor/hvem) 
 
 
Drøfte faseinndeling 
 

Deltakere i 
arbeidsgruppen 

18.02.21 



 

 

Møte i 
arbeidsgruppen 

 
Definere  

• Faser i forløp 

• Utarbeide innhold i faser 

• Pasient/brukerinformasjon 
 

Deltakere i 
arbeidsgruppen 

8.3 
2 møter  
etter påske 

Møte med 
Parkinsonforbundet 

Erfaringsinnhenting Arbeidsgruppen 5.3.21 
(utsatt til 
etter påske) 

Møte i 
arbeidsgruppen 
 
 
 

Utprøving i en eller flere 
kommuner? 
 
Evaluere underveis i 
utprøving. 
 

 

  

Møte med 
deltakende 
kommuner/sykehus 
Ifht utprøving 

Utprøving Margrete samt 
deltakere i 
arbeidsgruppen 
tilhørende aktuell 
kommune/sykehus 

 

Evalueringsmøte Erfaringsutveksling/evaluering Alle  

 

 

Prosjektet fikk allerede i innledende fase utfordringer med å samles da flere av medlemmene 

i arbeidsgruppen 

var opptatt med andre preserende og sammenfallende oppgaver. Videre fikk en etter hvert 

kjennskap til at  

Avdeling for medisin og nevrologi ved SNR hadde fått i oppdrag å koordinere lokal 

implementering av nasjonal satsning med  

ParkinsonNet, med tilsvarende formål. 

 

ParkinsonNet har som overordnet mål å utvikle en helsetjeneste som skal bidra til at 
personer med Parkinsons sykdom 
og parkinsonisme får optimal behandling og anledning for best mulig livskvalitet der de bor.  
Dette oppnås ved systematisk opplæring av helsefagpersonell, tverrfaglig samarbeid 
mellom faggruppene, helsetjenesten 
 og kommunene, samt involvering av brukeren 
 

Arbeidsgruppen stilte derfor sitt arbeid i bero og har i etterkant av dette avventet kontakt fra 

SNR for et evnt videre arbeid.  

 

 



 

Margrete Grinaker Berle 

Rauma Kommune 


