Læringsnettverk Gode
pasientforløp – Møre og Romsdal
Samling 4

20. - 21. mars 2019, Scandic Parken Ålesund

Mål for samlingen: Begynnelsen på fortsettelsen.
Presentere forbedringsarbeidet og lage plan for kontinuerlig
forbedringsarbeid.
Dag 1 Ledes av Anders Vege, fagleder, FHI
09.00 - 10.00

Oppheng av postere, registrering ved bordene og kaffe.

10.00 - 10.30

Modell for læringsnettverket, hvor er vi nå? Sigrid J. Askum, fagleder
KS.

10.30 - 11.15

Samhandling og forebygging til det beste for eldre og personer med
kronisk sykdom. Anders Grimsmo, professor NTNU.

11.15 - 12.00

Postervandring inkludert pause.

12.00 - 13.00

Gruppearbeid kommuner og sykehus sammen. Hvordan kan
«samvalg» og «Hva er viktig for deg?» styrke brukerens stemme i
deres møte med helse- og omsorgstjenesten?
Anders Grimsmo er tilgjengelig under gruppearbeidet.

13.00 - 14.00

Lunsj

14.00 - 14.40

Arbeid med gode pasientforløp. Birgitte Forsaa Åbotvik,
pasientkoordinator Tromsø kommune.

14.40 - 15.20

Systematisk kvalitetsarbeid i egen virksomhet
 Ålesund kommune. Erfaring med systematisk bruk av Hva er
viktig for deg-samtalen. Elin Vegsund, enhetsleder Blindheim
omsorgssenter,
 Rauma kommune. «Hva har arbeidet med helhetlige
pasientforløp betydd for tjenestene i vår kommune»?
Gro Berild, prosjektleder helse-omsorg,

15.20 - 16.20

Gruppearbeid med innlagt pause. Hva har vi fått til de siste ni
månedene og hva trenger vi å jobbe videre med for å nå våre
mål?

16.20 - 17.00

Eksempler fra forbedringsteamene, gode overganger og
implementering
 Ålesund sykehus, Anniken Standal Remseth,
sykepleierkonsulent og leder av forbedringsteamet.
 Volda kommune, Malene Rovde, saksbehandler
tjenestekontoret og leder av forbedringsteamet.

19.00

MIDDAG

Olaug

Ola

Dag 2 Ledes av Sigrid Askum, fagleder Helse KS
08.30 - 08.50

Satsingen i Gode pasientforløp sett fra Møre og Romsdal sin side.
Handlingsplan 2019-2020, Britt Valderhaug Tyrholm, spesialrådgiver
seksjon for samhandling, Helse Møre -og Romsdal.

08.50 - 09.50

Gruppearbeid med pause. Gårsdagens gruppearbeid handlet om å
styrke brukerrollen i møte med helsetjenesten. Ta med dere dette
perspektivet inn i gruppearbeidet. På hvilken måte kan det føre
sykehus og kommuner fra parter til partnere gjennom utformingen av
det gode pasientforløpet? Tenk konkret på overganger. Sykehus og
kommuner jobber sammen.

09.50 – 10. 35 Eksempel fra kommuner om måling
 Kristiansund kommune. Jeanette- Christin H. Størseth, fagansvarlig
USHT Møre og Romsdal.
 Smøla kommune. Oddny Jensen, teamleder korttidsavdelingen og
Gunvor Folde, spesialsykepleier –om virtuell avdeling.
10.35 - 11.30

Gruppearbeid
Behov for justering av egne mål, målinger og eller handlingsplan? Lage
plan for kontinuerlig forbedringsarbeid. Oppsummering status fra
foregående gruppearbeid.

11.30 - 12.30

Lunsj.

12.30 - 13.30

Morgendagens e-helse plattform
 E-helse plattform i resten av landet.
Heidi Slagsvold, spesialrådgiver KS.
 Det sømløse pasientforløpet med Helseplattformen, en felles
journalløsning for hele Midt-Norge.
Helge Storøy fra ROR IKT.
Kirsti Hamar fra Helse Møre og Romsdal.

13.30- 13.45

Oppsummering og veien videre regionalt, ved Sigrid Askum og Anders
Vege.

Lykke til videre og vel hjem!
Velkommen tilbake på erfaringssamling 25. september 2019

