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1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven 
Standardiserte pasientforløp (SPF) setter pasientens behov i sentrum og har som potensiell 

gevinst at man reduserer ikke medisinsk tidsbruk, skaper et evidensbasert og likt 

helsetilbud på tvers av enheter, øker pasientsikkerheten og gir pasienter, pårørende og 

beslutningstagere detaljert og forutsigbar informasjon om det aktuelle helsetilbud.  

SPF er en forbedringsmetodikk som blir benyttet i økende grad, med varierende innhold 

(Page AJ et al: Patient outcomes and provider perceptions following implementation of a 

standardized perioperative care pathway for open liver resection. Br J Surg Feb 2016. 

Chao CT et al: Establishment of a renal supportive care program J Formos Med Assoc 

2016 Jan). Hoved elementene i metoden er at fagmiljøer som håndterer en definert gruppe 

pasienter utarbeider detaljerte logistikkplaner som beskriver gjeldende evidensbaserte 

standard for behandling, utredning og oppfølging av den aktuelle pasientgruppe.  En rekke 

eksempler på SPF kan man finne på https://stolav.no/Sider/Standardiserte-

pasientforløp.aspx  

SPF har siden 1/1 2015 blitt benyttet som implementeringsstrategi for nasjonale 

pakkeforløp kreft (www.helsedirektoratet.no) i Helse Midt-Norge RHF (HMN). 

Implementeringen av de nasjonale pakkeforløp kreft evalueres gjennom månedlige 

rapporter fra Norsk Pasientregister (NPR) Rapportene viser andel nye kreftpasienter som 

er blitt definert som pakkeforløpspasient samt forløpstidene for de spesifikke diagnoser – 

fordelt på RHF og HF nivå.  Dessuten har St Olavs Hospital HF, Hemit og HMN utviklet 

et dataverktøy (elektronisk standardisert pasientforløp, eSP) som måler 

pakkeforløpstidene i sann tid basert på data fra vårt pasientadministrative system (PAS). 

Implementeringskravet fra Helseministeren er at 70% av alle kreftpasienter skal være 

inkludert i et pakkeforløp, og at 70% av disse skal starte behandling innen tidsfrister 

angitt i de nasjonale pakkeforløp.  

 

 

2.  Behovet for endring – hvorfor endringen er nødvendig 
Styret ved St Olavs Hospital HF har ved flere anledninger bedt om effektvurdering av 

SPF. Dessuten er det behov for å vurdere forbedring av metodikken og styrke 

implementeringsgraden av SPF i HMN generelt og ved St Olavs Hospital HF spesielt.  

Implementering av SPF betyr at all utredning og behandling skjer etter de vedtatte 

evidensbaserte retningslinjer, at alle overganger mellom enheter skjer på en sikker måte 

slik SPF beskriver og at de angitte tidsfrister overholdes. SPF skal benyttes som et 



verktøy til å identifisere flaskehalser, unødig ressursbruk og ressursutfordringer. SPF 

måler ett perspektiv av dette; forløpstider. Selv om SPF er utviklet etter samme metodikk 

og standard både lokalt og regionalt, vet vi fra formelle og uformelle rapporter at 

implementeringsgraden varierer. De SPF som er godt implementert, har sentrale ildsjeler 

som har hatt ønske og mulighet til å bruke ekstra tid til implementeringsarbeidet. En 

annen viktig årsak til at implementeringsgraden varierer, er at det ikke er definert noen 

tydelig og troverdig metodikk for måling av effekten av SPF. Det er dermed lett å hevde 

at det er bortkastet både å utvikle og implementere SPF, fordi ingen kan bevise effekten 

av dette. Dersom en lykkes i å måle effekt av SPF, vil dette sterkt bidra til å spisse og 

forbedre metodikken.  

 

 

 

3. Målsetting på kort og lang sikt.  
 

Målsettingen for endringsoppgaven er på kort sikt å definere en metode/effektvariable for 

å måle effekt av SPF i spesialisthelsetjenesten. Det optimale vil være å kunne måle i 

sanntid alle aspekter av SPF; kvalitet på utredning, behandling og oppfølging, 

pasientsikkerhet, tidsforløp og samhandling/logistikk. Dersom dette krever omfattende 

utvikling av egen programvare, vil ukentlige eller månedlige database rapporter være et 

alternativ. På lang sikt er målsettingen å bruke denne metoden til å styrke 

implementeringen og forbedre metodikken  SPF ved St Olavs Hospital HF og i Helse 

Midt-Norge RHF. 

 

 

 

4. Analyse knyttet til endringskaleidoskopet 
Lederutfordringen i endringen er å lede en gruppe HF ansatte til å utviklet en metode for å 

måle effekt av SPF. Målgruppen for endring er ledergruppen og enkeltansatte ved 

Regionalt senter for Helsetjenesteutvikling (RSHU) ved St Olavs Hospital HF. Verktøyet 

bør sannsynligvis testes i ett SPF initialt, dermed er forløpsansvarlig(e), koordinator(er) 

og andre ansatte innen pilot forløpet interessenter. Dessuten er Fagavdelingen i Sentral 

stab aktører – spesielt analysesjef. Jeg vil be HEMIT om bistand. 

Som leder av arbeidet med SPF ved St Olav /HMN har jeg tilstrekkelig makt til å 

gjennomføre endringen. Dette understøttes av at styret/AD etterspør verktøyet og at 

fagdirektør har uttrykt et klart ønske om å bidra til å utvikle et slikt verktøy. Fagdirektør 



er i tillegg sjef for Fagavdelingen og leder for RSHU. Verktøyet er etterspurt i sentrale 

organer i foretaket. Samtidig er det forståelse for at det vil kreve tid å utvikle et slikt 

verktøy. Det bør mao være klart til testing innen 4-6 mnd. Moderat gjennomføringstempo.  

 

Utviklingen av verktøyet vil neppe være en betydelig endring, men vi må sette sammen en 

sentral prosjektgruppe der deltakerne ikke nødvendigvis har arbeidet sammen tidligere, 

heller ikke under min ledelse. For enkeltpersoner vil endringen dermed kunne oppfattes 

som tydelig. Den sentrale organisasjonsstrukturen i SPF må bevares, dessuten skal 

arbeidet foregå innenfor rammen av RSHU. Det er betydelig mangfold i gruppen som 

berøres av arbeidet, både hva angår erfaring, kompetanse, profesjon og verdier. Dette 

mangfoldet er ikke nødvendigvis negativt, men det kan klart skape en utfordring for 

samarbeidet. Kompetansen for å utvikle dette verktøyet er sannsynligvis tilgjengelig, men 

den er fraksjonert på mange personer. Vi vil trenge IT kompetanse, klinisk kompetanse, 

statistikk kompetanse, klinisk analysekompetanse . forskningskompetanse og 

sannsynligvis helse økonomisk kompetanse.  Innenfor rammen av de beskrevne 

interessenter finnes all denne kompetansen på til dels høyt nivå, jfr interessentanalyse. Det 

er imidlertid en lederutfordring å sørge for at personene med den aktuelle kompetanse 

settes i posisjon til å vie dette arbeidet nok tid. Endringen er godt forankret i 

organisasjonen, spesielt på nivå 1 og 2, men også nedover i organisasjonen er 

forankringen god. Det er imidlertid fremdeles en del motstand mot SPF i enkelte 

fagmiljøer, denne vil sannsynligvis bli synlig også når endringen beskrevet her skal 

implementeres. Forankring på ledernivå i HMR HF og HNT HF vil være en klar fordel. 

Endringen vil ha et avgrenset omfang, som skissert tidligere. Se også interessentanalyse.  

Denne endringen må ta hensyn til at klinikernes arbeidsprosesser må bevares. Dessuten 

må fokus på god fagutøvelse beholdes, selv om det ønskede verktøy kan komme til å måle 

kvalitets og kvantitets parametere som enkeltklinikere oppfatter som lite meningsfulle.  

 

5. Fremdriftsplan 
a) Interessentanalyse er vedlagt i Appendix 1. 

 
b) Kommunikasjonsplan er vedlagt i Appendix 2. 

 
c) Risikoanalyse er vedlagt i Appendix 3 og 4 

 
d) kritiske suksessfaktorer er definert i risikoanalyse 

 



e) milepælsplan er vedlagt i Appendix 5 
 

f) og analyse av hvilke spesielle ledelsesutfordringer som er knyttet til gjennomføringen av 
endringsoppgaven med henvisning til relevant endrings- og ledelseslitteratur er vedlagt i 
Appendix 6. 

6. Budsjett - nøkkeltall 
 

Leder – 10 % nivå 2 leder i 4 mnd. 

Analysesjef 20 % i 4 mnd. 

HEMIT 20 % systemarkitekt i 4 mnd. 

Forløpsveileder – 20 % i 4 mnd. 

Forløpskoordinator – 10 % i 4 mnd. 

 

Kostnader til enkel servering ifbm oppstartsmøte. 

Reiseutgifter for 3 personer til 1 besøk i de to andre HF.  

 

 

7. Sammendrag og konklusjon 
Endringen består i å bringe sammen relevante fagmiljøer på tvers av enheter for å utvikle et 

verktøy for måling av effekt av SPF. Selv om endringen vil møte motstand i enkelte miljøer, 

er det tilstrekkelig forankring, maktforhold, økonomi og tid til å gjennomføre endringen. Den 

viktigste ledelses utfordringen består i å sette sammen og lede en egnet utviklingsgruppe, 

samt å forberede implementeringen. 

8. Vedlegg 
Vedlagt er interessentanalyse, kommunikasjonsplan, risikovurdering, milepælsplan og 

analyse av ledelsesutfordringer., 
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