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1. Bakgrunn og organisatorisk forankring 
 
St. Olavs Hospital har i mange år hatt et sterkt fokus på pasientforløp. Dagens visjon for 
sykehuset er «å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge». En viktig del av 
strategien for å realisere denne visjonen ved St. Olavs Hospital er standardiserte pasientforløp. 
Dette er nedfelt i strategidokumentet «Strategi 2015-2018» for helseforetaket, der standardiserte 
pasientforløp beskrives som «stammen i sykehusets forbedringsprogram, og redskapet for å 
utvikle, implementere, lede og måle kvaliteten i behandlingen». 
 
Ved St. Olavs Hospital er det lungemedisinsk avdeling som har det overordnede ansvar for 
utredning samt store deler av den medikamentelle behandlingen til pasienter med lungekreft. 
Dette gjøres organisatorisk ved dagenheten i avdelingen, der noen faste overleger og 
sykepleiere har ansvaret for aktiviteten. Selve utredningen er en omfattende prosess som 
omfatter en rekke undersøkelser både internt ved avdelingen, samt eksternt ved Klinikk for 
bildediagnostikk og Klinikk for laboratorietjenester. Behandlingen foregår enten ved 
Lungemedisinsk avdeling, Kreftklinikken, eller Klinikk for thoraxkirurgi.  
 
 
2. Behov for endring 
 
Siden innføringen av standardiserte pasientforløp fra 2013 og nasjonale pakkeforløp for 
lungekreftpasientene fra 2015 ser man at det fortsatt er store utfordringer med å holde anbefalte 
behandlingstider for denne gruppen pasienter innenfor fristene. Like etter innføringen av 
forløpene ble noe av forløpstidene forkortet, men for endel pasientgrupper har man fortsatt ikke 
nådd de nasjonale mål. 
 
De største utfordringene ser man ved utredning av potensielt kurative pasienter og oppstart med 
kirurgi eller strålebehandling. Dette er pasienter som må innom en rekke undersøkelser før man 
endelig kan gi en behandlingsbeslutning og starte behandling. Resultater som publiseres 
kvartalsvis fra Helsedirektoratet, samt våre egne tall som monitoreres kontinuerlig gjennom en 
elektronisk overvåkning av pasientforløpene (dataprogrammet eSP) viser for lange 
utredningstider for pasienter til kirurgi og kurativ bestråling. Med et mål på 70% innen gitte 
tidsfrister ligger St. Olavs Hospital bare på ca 60% innen oppstart med kjemoterapi, 50% innen 
kirurgi og 45% innen oppstart med bestråling. I tillegg ser man en stadig økende tilstrømning av 
pasienter til utredning for mistenkt lungekreft gjennom de siste år.  
 
Det er derfor sterkt nødvendig å se på organiseringen av aktiviteten ved dagenheten og 
samarbeidende klinikker på nytt igjen for å mulig forbedre logistikken rundt forløpene. Hvordan 
kan dette pasientforløpet optimaliseres bedre og kan ressurser brukes på en mer effektiv måte 
enn i dag? Kan andre aktører av pasientforløpet både internt (lungepoliklinikken, 
bronkoskopistua) og eksternt (Kreftklinikken, Klinikk for thoraxkirurgi, Klinikk for bildediagnostikk, 
Avdeling for patologi) bidra med endringer for en mer effektiv drift? 
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3. Målsetningen med prosjektet 
 
Målsetningen for prosjektet er på kort sikt å få en oversikt over områder som ikke fungerer 
tilfredsstillende internt i forløpet for lungekreft og gjennom tilbakemeldinger fra de ulike trinn i 
forløpet foreslå konkrete endringer i organiseringen. Videre vil målet på lengre sikt være å få et 
pasientforløp for lungekreft der ressursene blir utnyttet på best mulig måte og der de målbare 
forløpstidene bedres og er innfor de anbefalte utredningstider. 
 
Endringen vil derfor være en to-delt oppgave.  

1. I første omgang må det gjøres en vurdering av hele forløpet der man konkretiserer 
endringer internt ved Lungemedisinsk avdeling, evt ved andre aktører.  

2. Deretter må de konkrete endringene implementeres i den daglige drift i de aktuelle 
klinikkene. Målsetningen kan da måles fortløpende med oppdaterte tall for de ulike 
tidsfrister ved hjelp av overvåkningsprogrammet eSP.  

 
 
4. Ledelsesutfordringer 
 
Prosjektleder er ansvarlig leder for lungekreftforløpet ved St. Olavs Hospital og har det daglig 
ansvar som seksjonsoverlege for fag og daglig drift av kreftomsorgen ved Lungemedisinsk 
avdeling inkludert dagenheten.  
 
En av de største utfordringene vil være at flere klinikker er involvert i forløpet. Ved St. Olavs 
Hospital vil mange av pasientene være innom Kreftklinikken, Klinikk for thoraxkirurgi og Klinikk 
for bildediagnostikk, samtidig som de fleste følges opp via Lungemedisinsk avdeling. I tillegg vil 
forløpet også inneholde støtte fra laboratoriefag, og da særlig fra avdeling for patologi. Dette gir 
en ekstra utfordring da ledelse i løpet av forløpet vil gå på tvers av ordinære ledelseslinjer.  
 
I tillegg vil det også være en utfordring at det er mange aktører involvert innad ved 
Lungemedisinsk avdeling. Dette gjelder leger som planlegger videre forløp, sykepleiere som 
følger opp pasienter samt merkantilt personell inkludert pasientkoordinator som har en meget 
sentral rolle i planlegging og oppfølging av den enkelte pasient. 
 
Med så mange aktører involvert vil det være en stor ledelsesutfordring å skape en felles mål-
forståelse hos den enkelte aktør. Motivasjonen og forståelse for godt samspill hos de ulike 
personalgruppene kan være ulike, noe som gjør at man mister forståelsen for en helhetlig 
tankegang. Det vil også være en utfordring å få engasjert alle involverte til å komme med 
endringsforslag innad i forløpet. Dette vil være viktig for å få organisasjonen internt ved 
Lungemedisinsk avdeling til å tenke nytt vedr. de ulike trinn i forløpene. Endringer i ett ledd vil 
påvirke prosesser videre i forløpet. 
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5. Analyse knyttet til modeller og teori (endringskaleidoskopet) 
 
Dette prosjektet vil i hovedsak innebære endringer innen handlinger som omfatter 
arbeidsprosesser og aktiviteter. Pasientforløp er strukturerte og standardiserte prosesser, og 
målet er å endre denne prosessen slik at forløpet kan bli enda mer strømlinjeformet. Etter en 
felles evaluering av forløpet vil det bli arbeidet frem konkrete forslag på endringer av logistikk 
innen utredningen av lungekreftpasientene. Dette kan innebære konkrete endringer av 
arbeidsoppgaver innad ved egen avdeling (eks. bruk av pasientkoordinator, sykepleier, lege) 
eller endringer av tidspunkt i forløpet de ulike undersøkelser gjøres (eks. logistikk vedr. for-
undersøkelser og bildediagnostikk). I tillegg vil prosjektet også innebære holdningsendringer. 
Det vil være avgjørende at helsepersonell som er aktører i forløpet klarer å tenke endringer 
innenfor sine områder slik at gode forslag til forandringer blir presentert. Dette vil utfordre 
oppfatninger om dagens forløp og alle aktører må ha en felles holdning til evt. logistikkendringer 
som kan korte ned utredningstiden. 
 
Endringsoppgaven retter seg i til strukturelle endringer på avdelings- eller klinikknivå. 
Målgruppene vil være grupper av personell innen de aktuelle klinikker som er involvert i 
utredningen og behandling av lungekreft. I tillegg vil endel arbeidsprosesser gå direkte på den 
enkelte arbeidstaker (eks. legevurdering av henvisninger), der målgruppen for endring også er 
på det individuelle plan. 
 
Ved analyse av endringsprosessen vil ulike faktorer spille inn og medvirke til at prosjektet kan 
gjennomføres (endringskaleidoskopet, se Vedlegg, tabell 7): Prosjektleder er som 
forløpsansvarlig for lungekreftforløpet gitt myndighet til å foreslå endring på tvers av 
organisasjonen i St. Olavs Hospital. Dette muliggjør endringer selv om dette må gjøres over flere 
klinikker. Selve omfanget av endringen er i utgangspunktet ikke tenkt å være omfattende, da 
man vil bevare grunnstammen i lungekreftforløpet. Imidlertid vil nok flere grupper av aktører på 
ulike klinikker bli berørt. Disse aktører er representert lokalt på St. Olavs Hospital med god 
kompetanse innen alle deler av feltet. Dette vil sikre en god tverrfaglig forankring av prosjektet. I 
tillegg er implementering og evaluering av pasientforløp generelt godt forankret både i 
hovedledelsen ved St. Olavs Hospital og lokalt hos de ulike klinikksjefer som er involvert. 
 
6. Fremdriftsplan 
 
Prosjektet er en to-delt oppgave der det i første omgang vil bli gjort en gjennomgang og 
evaluering av pasientforløpet hos alle involverte aktører innen juni 2017. Etter dette vil 
prosjektleder sammen med del-forløpsansvarlige i lungekreftforløpet (forløpsledergruppen; del-
forløpsansvarlig ved Avd. for lungemedisin, Kreftklinikken, Klinikk for thoraxkirurgi, Avd. for 
bildediagnostikk, Avd. for patologi) foreslå endringer av forløpet som så skal implementeres ila 
høsten 2017. Underveis vil resultat av endringene vurderes fortløpende på registrerte tidsforløp i 
eget dataprogram (eSP) ved St. Olavs Hospital. Etter endt prosjektperiode vil det bli skrevet et 
sammendrag/evaluering til bruk for klinikkledelsen (jan 2018). Tabell 1 gir en oversikt over 
fremdriften med aktiviteter og tidsforløp.   
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Fremdriftsplan: 
 
Målsetninger (Delmål) Aktiviteter Tidsrom 
Evaluering av pasientforløpet Informasjon om start av evaluering til berørte aktører Mai 2017 

Møter med diskusjon/felles evaluering av forløpet og 
forslag til endringer med aktuelle aktører 

Innen juni 2017 

Evalueringssamtale med klinikkledelse 
Lungemed.avd. 

Innen juni 2017 

Utarbeide forslag til endringer Prosjektleder utarbeider forslag til endringer basert på 
gjennomført evaluering (i samarbeid med 
pasientkoordinator ved Lungemed. avd.) 

Innen juli 2017 

Utføre analyse av 
endringsforslag 

Utarbeidelse av ny risikoanalyse, evt 
interessentanalyse og kommunikasjonsplan etter 
konkrete forslag til endringer 

Innen aug 2017 

Beslutte endringer Presentasjon av endringer, tilføyelse av endringer, 
felles beslutning og forankring i forløpsledelsen, samt 
evt berørte Klinikksjefer 

Innen aug 2017 

Presentasjon av endringer Møte med de involverte aktører for presentasjon av 
endringer i forløpet (der Lungemedisinsk avd. har 
hovedansvaret) 

Innen medio sept 2017 

Møte, informasjonsoverføring til klinikker utenfor 
Lungemed. avd. ansvar. De del-ansvarlige i forløpet 
tar dette videre fra forløpsledergruppa og har ansvar 
for implementering i egen klinikk 

Innen medio sept 2017 

Utføre endringer i 
dokumentkart (EQS) 

Møte med konsulent for pasientforløpene ved St. 
Olavs Hospital og gjøre endringer i EQS 

Innen aug 2017 

Gjennomføre endringer Aktuelle endringer implementeres lokalt  Innen des 2017 
Overvåkning og oppfølging av 
endringer 

Følge utviklingen i forløpstider gjennom elektronisk 
overvåkningsprogram eSP. Påpeke evt mangel på 
endringer lokalt, individuelle tilbakemeldinger. 

Innen des 2017 

Vurdering av resultat Møte med forløpsledergruppen for vurdering av 
gjennomførte tiltak 

Innen jan 2018. 

Informasjon til klinikkledelsen 
om resultatet 

Møte, samtale og kort rapport om gjennomførte tiltak 
og evt resultater til klinikksjef (som evt tar dette videre 
i organisasjonen om ønskelig) 

Innen jan 2018 

 
 
7. Budsjett 
 
Denne endringsprosessen vil finansieres over ordinære driftsbudsjett. Selve evalueringen vil 
gjøres av ansatt personell ved de aktuelle klinikker innen ordinær arbeidstid. Det forventes at 
klinikkledelse vil avsette tid til dette arbeidet. Skulle forslag til endringer komme opp i løpet av 
prosessen som vil medføre økonomiske vurderinger vil dette bli tatt opp til vurdering med aktuell 
klinikkledelse før vedtak om innføring. 
 
8. Sammendrag og konklusjon  
 
Etter innføring av standardisert pasientforløp for lungekreft ved St. Olavs Hospital er det fortsatt 
endel utfordringer med en god og effektiv utredning av disse pasientene. Prosjektet beskriver 
prosessen for en evaluering og forslag om endringer av dette pasientforløpet. En av 
hovedutfordringene på ledelsesnivå vil være å klare å motivere, engasjere og involvere alle 
viktige aktører i dette forløpet som bl.a. innbefatter fem ulike klinikker. For å nå målet er det 
derfor viktig at endringsprosessen er godt forankret i ledelsen på tvers av klinikkene, alle viktige 
aktører bidrar med evalueringer og at informasjon om prosessen og endringer kommer godt ut til 
alle aktører. 
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9. Vedlegg 
 

Fullstendig fremdriftsplan 
 -Tabell 1 
Interessentanalyse  
 -Tabell 2 og figur 1 
Risikoanalyse  
 -Tabell 3 og 4 
Kommunikasjonsplan 
 -Tabell 5 og 6 
Utdypende analyser   
 -Analyse endringskaleidoskopet - tabell 7 
 Bakgrunnsdokumentasjon 
 -Bakgrunnsinformasjon – pasientforløp og forankring 
 -Lungekreftforløpet (standardisert pasientforløp for utredning og behandling av lungekreft 
 ved St. Olavs Hospital, mars 2017) – Figur 2 – 7. 
 -Eksempler på potensielt mulige endringer – tabell 8 
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Vedlegg til Endringsoppgave Nasjonalt Topplederprogram 
Sveinung Sørhaug 
 
Tabell 1: Fullstendig fremdriftsplan 
 

Målsetninger 
(Delmål) 

Aktiviteter Berørte grupper Ansvarlig Tidsrom 

Evaluering av 
pasientforløpet 

Informasjon om start av evaluering til berørte 
aktører via e-post, interne møter o.l. 

Forløpsledergruppen 
(forløpsansvarlig ved Avd. for 
lungemedisin, Kreftklinikken, 
Klinikk for thoraxkirurgi, Avd. for 
bildediagnostikk, Avd. for patologi), 
pasientkoordinatorer, klinikkledere, 
seksjonsledere, sykepleiere v/avd., 
legegruppen 

Prosjektleder Mai 2017 

Møter med diskusjon/felles evaluering av 
forløpet og forslag til endringer 

Forløpsledergruppen 
Seksjonsledere sykepleie, aktuelle 
sykepleiere (dagpost, poliklinikk, 
bronkoskopistue) 
Pasientkoordinatorer (lunge, kreft, 
thoraxkirurgi) 

Prosjektleder Innen juni 
2017 

Møte for diskusjon og tilbakemelding med 
legegruppen ved Lungemed. avd. 

Legegruppe Lungemed. avd. Prosjektleder Innen juni 
2017 

Evalueringssamtale med klinikkledelse 
Lungemed.avd. 

Klinikksjef Lungemed. avd. Prosjektleder Innen juni 
2017 

Utarbeide forslag 
til endringer 

Prosjektleder utarbeider forslag til endringer 
basert på gjennomført evaluering (i samarbeid 
med pasientkoordinator ved Lungemed. avd.) 
(Se Vedlegg A, for mulige endringer.) 

Prosjektleder, pasientkoordinator 
lunge 

Prosjektleder Innen juli 
2017 

Utføre analyse av 
endringsforslag 

Utarbeidelse av ny risikoanalyse, evt 
interessentanalyse og kommunikasjonsplan 
etter konkrete forslag til endringer (se evt 
Vedlegg A) 

Prosjektleder Prosjektleder Innen aug 
2017 

Beslutte endringer Presentasjon av endringer, tilføyelse av 
endringer, felles beslutning og forankring i 
forløpsledelsen, samt evt berørte Klinikksjefer 

Forløpsledergruppen, evt 
Klinikksjefer (lunge, kreft, 
thoraxkirurgi, patologi, radiologi) 

Prosjektleder, 
forløpsledergruppen 

Innen aug 
2017 

Presentasjon av 
endringer 

Møte med de involverte aktører for 
presentasjon av endringer i forløpet (der 
Lungemedisinsk avd. har hovedansvaret) 

Avhengig av hvilke endringer som 
gjøres: Pasientkoordinatorer 
(lunge, kreft, thoraxkirurgi), 
seksjonsledere sykepleie, aktuelle 
sykepleiere (dagpost, poliklinikk, 
bronkoskopistue), legegruppen ved 
lunge 

Prosjektleder Innen 
medio 
sept 2017 

Møte, informasjonsoverføring til klinikker 
utenfor Lungemed. avd. ansvar. De del-
ansvarlige i forløpet tar dette videre fra 
forløpsledergruppa og har ansvar for 
implementering i egen klinikk 

Aktuelle aktører ved Klinikk for 
bildediagnostikk, Klinikk for 
thoraxkirurgi, Avd. for patologi og 
Kreftklinikken 

Del-
forløpsansvarlige 
ved Klinikk for 
bildediag., Klinikk for 
thoraxkirurgi, Avd. 
for patologi og 
Kreftklin. 

Innen 
medio 
sept 2017 

Utføre endringer i 
dokumentkart 
(EQS) 

Møte med konsulent for pasientforløpene ved 
St. Olavs Hospital og gjøre endringer i EQS 

Prosjektleder, Regionalt senter for 
helsetjenesteutvikling St. Olavs 
Hospital 

Prosjektleder Innen aug 
2017 

Gjennomføre 
endringer 

Aktuelle endringer implementeres lokalt  Alle aktører i lungekreftforløpet Forløpsledergruppen Innen des 
2017 

Overvåkning og 
oppfølging av 
endringer 

Følge utviklingen i forløpstider gjennom 
elektronisk overvåkningsprogram eSP. Påpeke 
evt mangel på endringer lokalt, individuelle 
tilbakemeldinger. 

Alle aktører i lungekreftforløpet Prosjektleder  Innen des 
2017 

Vurdering av 
resultat 

Møte med forløpsledergruppen for vurdering av 
gjennomførte tiltak 

Forløpsledergruppen Prosjektleder  Innen jan 
2018. 

Informasjon til 
klinikkledelsen om 
resultatet 

Møte, samtale og kort rapport om gjennomførte 
tiltak og evt resultater til klinikksjef (som evt tar 
dette videre i organisasjonen om ønskelig) 

Klinikksjef Prosjektleder Innen jan 
2018 
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Tabell 2: Interessentanalyse 
 
Interessentanalyse - Pasientforløp lungekreft St. Olavs Hospital  

     
Interessentgrupper Holdning Påvirkning Kommentarer Budskap 
Ledere delforløp 
(Ledergruppe forløp) 

7 8 Delforløpsansvarlige: 
Kreftklinikken, Klinikk for 
thoraxkirurgi, Avdeling for 
patologi, Klinikk for 
bildediagnostikk.  
Alle positive, men litt ulike 
meninger om hva som skal endres 
og hvor flaskehalsene er 

Viktig å få 
tilbakemelding fra 
og motivere 

Pasientkoordinatorer  8 10 Lungemedisinsk avdeling, Klinikk 
for thoraxkirurgi, Kreftklinikken. 
Meget viktig for forløpet (viktigst 
ved Lungemed.avd), kjenner de 
ulike utfordringene.  

Sterk individuell 
stilling 

Seksjonsledere 
sykepleie 

6 6 Kan legge til rette for 
sykepleietjenesten. Ikke daglig 
opptatt av forløpstidene, men kan 
påvirke forløpet noe  

Legge til rette noe 
av sykepleier-
tjenesten 

Klinikksjefer 7 7 Gjelder Kreftklinikken, Klinikk for 
thoraxkirurgi, Avdeling for 
patologi, Klinikk for 
bildediagnostikk, Lungemed. avd.  
Disse er i sterk grad positive til 
endring (særlig ved Kreftklinikken, 
Klinikk for thoraxkir.) Men også litt 
ulikt syn på hvor endringene skal 
gjøres. Enige i at dagens tall må 
bli bedre totalt (felles mål). Styrer 
sin ledelse i hovedsak gjennom 
ledere for delpforløpene. 

Felles mål.  

Legegruppen ved 
Lungemed.avd. 

6 8 Har uttrykt endel skepsis. Litt 
uenighet om målet for bedring 
(krav fra ledelsen eller til 
pasientens beste?). Har stor 
påvirkning for den enkeltes 
pasients forløp (ved planlegging 
underveis).  

Viktig medspillere, 
må motiveres 

Pasientene 8 5 Stor nytte for pasientene (raskere 
utredning, mer fornøyde). Relativ 
liten påvirkning, annet enn ved gi 
tilbakemeldinger 

Stor nytte. Målet 
med endringene. 

Tillitsvalgte  
(sykepleiere ved avd) 

7 5 Kan være negativ til noen 
endringer (hvis det kommer 
forslag om endring av arbeidstid 
eller oppgavefordelinger).  

Må også tas med 
ved større endringer 
(arb.tid/oppgaver til 
sykepl) 

Sykepleiergruppen ved 
Lungemed.avd. 

8 6 Positive til endring, men 
begrenset mulighet til å påvirke 
det enkelte forløp.  

Viktig for positiv 
vinkling 
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Figur 1. Visualisering av påvirkning/holdning ved interesseanalyse (se tabell 1): 
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Tabell 3: Risiko og sårbarhetsanalyse – del 1  
– Evaluering/ forslag til endringer av pas.forløpet 
 

N
R 

Kritisk 
suksess-
faktor 

Uønsket 
hendelse/risiko 

Årsak til at denne 
hendelsen, 
risikoen kan skje 

Kort 
beskrivelse av 
mulige 
konsekvenser 

Sann-
synlig-
het 
(1-5) 

Kon-
sekvens 
(1-5) 

Risiko  Forslag til tiltak 
som overføres 
handlingsplan  

Ansvarlig Tidsfrist 

1 Prosjektet 
forankret 
hos ledelsen 

Ikke forankret 
hos 
Klinikksjefene 

Ikke gitt 
tilstrekkelig 
informasjon 

Målet nås ikke 3 4 12 Info må sikres 
gitt til klinikksjef 
lunge 

Prosjekt-
leder 

31.05.17 

Ikke gitt 
tilstrekkelig fokus 
i ledergruppene 

Målet nås ikke 3 4 12 Info må tas opp i 
ledermøter, 
klinikksjefer gis 
info 

Prosjekt-
leder 

31.05.17 

Delforløpsledere 
har ikke 
diskutert/informert 
sin klinikksjef 

Delforløps-
leder får ikke 
støtte hos 
leder for 
endring 

2 4 8 Tas opp på 
forløpsledermøte 

Prosjekt-
leder 

31.05.17 

2 Konstruktive 
evaluerings
møter 

Mye kritikk av 
dagens forløp 

Misnøye med 
forløpet 

Lite 
konstruktive 
tilbake-
meldinger 

3 3 9 Ha fokus på 
målet med 
endringen i alle 
møtene  

Prosjekt-
leder, alle 
deltagere 

30.06.17 

3 Tilbake-
melding fra 
alle viktige 
aktører 

Ikke alle 
aktuelle og 
viktige aktører 
møter til møter 
eller intervju 

Tidspress på 
avdeling 

Viktige tiltak 
oppdages ikke 

3 4 12 Planlegge 
møtene i god tid 
(ut av klinisk 
arbeid) 

Prosjekt-
leder, 
nærmeste 
leder 

30.06.17 

Ferie og annet 
fravær (kurs, 
avspasering, 
annen jobb) 

Viktige tiltak 
oppdages ikke 

2 4 8 Planlegge møter 
i samarbeid med 
nærmeste leder 

Prosjekt-
leder, 
nærmeste 
leder 

30.06.17 

Aktuelle aktører 
holder tilbake 
viktig tilbake-
meldinger, 
forslag 

Oppfatter sitt 
bidrag som lite 
relevant 

Viktige tiltak 
oppdages ikke 

2 3 6 Legge til rette for 
at alle kommer til 
orde, sjekke 
dette 
systematisk 

Prosjekt-
leder 

30.06.17 

Engstelig for 
konsekvenser 

Viktige tiltak 
oppdages ikke 

2 3 6 Legge vekt på 
åpenhet i møter, 
intervjuer.  

Prosjekt-
leder 

30.06.17 

Ikke valide 
tilbake-
meldinger 

Lite kjennskap til 
forløpet 

Feilaktige tiltak 
settes i gang 

3 4 12 Tiltakene må 
vurderes og 
diskuteres i 
forløpsledergrup
pa før 
gjennomføring 

Prosjekt-
leder, 
forløps-
leder-
gruppa 

30.08.17 

4 Forløpet har 
godt 
omdømme 

Generelt kritisk 
til forløpet 

Misnøye fra 
enkelte aktører 
smitter over til 
hele forløpet 

Større 
motstand til å 
følge forløpet 
og endringer 
som foreslås 

2 4 8 Jobbe 
systematisk for å 
spre generell 
info om forløpet 
(legemøter, 
avdelingsmøter, 
sykepleiermøter) 

Prosjekt-
leder, 
klinikksjef, 
avd.sjef 
sykepleie 

31.12.17 

5 Prosjekt-
ledelse 

Frafall av 
dagens 
prosjektleder  

Permisjon, annen 
jobb, sykdom hos 
prosjektleder 

Prosjektet 
fullføres ikke 

2 4 8 Plan for 
alternativ ledelse 
av prosjektet 
(eks. overtas av 
fungerende 
seksjons-
overlege) 

Klinikksjef 31.12.17 
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Tabell 4: Risiko og sårbarhetsanalyse – del 2 – Endring av pasientforløpet 
 

N
R 

Kritisk 
suksess-
faktor 

Uønsket 
hendelse/risiko 

Årsak til at denne 
hendelsen, 
risikoen kan skje 

Kort 
beskrivelse av 
mulige 
konsekvenser 

Sann-
synlig-
het 
(1-5) 

Kon-
sekvens 
(1-5) 

Risiko  Forslag til tiltak 
som overføres 
handlingsplan  

Ansvarlig Tidsfrist 

1 Endrings-
forslagene 
forankret 
hos 
ledelsen 

Ikke forankret 
hos 
Klinikksjefene 

Ikke gitt 
tilstrekkelig 
informasjon 

Målet nås ikke 3 4 12 Info må sikres 
gitt til klinikksjef 
lunge 

Prosjekt-
leder 

31.05.17 

Ikke gitt 
tilstrekkelig fokus 
i ledergruppene 

Målet nås ikke 3 4 12 Info må tas opp i 
ledermøter, 
klinikksjefer gis 
info 

Prosjekt-
leder 

31.05.17 

Delforløpsledere 
har ikke 
diskutert/informert 
sin klinikksjef 

Delforløps-
leder får ikke 
støtte hos 
leder for 
endring 

2 4 8 Tas opp på 
forløpsledermøte 

Prosjekt-
leder 

31.05.17 

4 Forløpet 
har godt 
omdømme 

Generelt kritisk 
til forløpet 

Misnøye fra 
enkelte aktører 
smitter over til 
hele forløpet 

Større 
motstand til å 
følge forløpet 
og endringer 
som foreslås 

2 4 8 Jobbe 
systematisk for å 
spre generell 
info om forløpet 
(legemøter, 
avdelingsmøter, 
sykepleiermøter) 

Prosjekt-
leder, 
klinikksjef, 
avd.sjef 
sykepleie 

31.12.17 

5 Prosjekt-
ledelse 

Frafall av 
dagens 
prosjektleder  

Permisjon, annen 
jobb, sykdom hos 
prosjektleder 

Prosjektet 
fullføres ikke 

2 4 8 Plan for 
alternativ ledelse 
av prosjektet 
(eks. overtas av 
fungerende 
seksjons-
overlege) 

Klinikksjef 31.12.17 

6 Alle viktige 
aktører 
følger opp 
endringer 

Forløps-
ledergruppa ikke 
enige om 
endringene 

For store 
motsetninger om 
veien for å få et 
bedre forløp 

Målet nås ikke 2 5 10 Tiltakene må 
være forankret 
(vedtatt) i 
forløpsledergrup
pen før de føres 
videre i 
prosjektet 

Prosjekt-
leder 

31.06.17 

Legegruppa 
lunge følger ikke 
opp de enkelte 
tiltak for legene 

Lite informasjon 
om endringene 

Målet nås ikke 3 5 15 Informasjon til 
leger må sikres 
via ledermøter, 
seksjonsvise 
møter og 
individuelle 
tilbakemeldinger 

Prosjekt-
leder 

30.09.17 

  Lite 
oppfølging/tilbake
melding om 
endringer 

Målet nås ikke 3 5 15 Sikre individuell 
tilbakemelding 
hvis nødvendig, 
gi info om status 
på 
seksjonsmøter 

Prosjekt-
leder 

31.12.17 

Pasient-
koordinator 
følger ikke opp 
endringer 

Lite informasjon 
om endringene 

Målet nås ikke 1 5 5 Informasjon til 
pasientkoordinat
or må sikres 
gjennom egne 
møter før 
implementering 

Prosjekt-
leder og 
avd.leder 
sykepleie 
og kontor 

31.12.17 

Delforløps-
ledere på de 
ulike klinikker får 
ikke gjort 
endringer  

Lite villighet til 
endring lokalt i 
Kreftklinikken, 
Klinikk for 
thoraxkirurgi, 
Klinikk for 
bildediagnostikk 
og Avd for 
patologi. 

Målet nås ikke 2 5 10 Sikre at 
prosjektet 
fortsatt er 
forankret i 
ledelsen 
(Klinikksjef).  Evt 
at prosjektleder 
tar direkte 
kontakt med 
klinikksjef for 
endringer. 

Prosjekt-
leder, 
klinikksjef  

31.12.17 
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Tabell 5: Kommunikasjonsplan del 1 – evaluering av forløpet (Tidsforløp mai-aug 2017) 
 
Hva? Til hvem? Fra hvem? Medium Når 
Informasjon om start på prosessen Forløpsledergruppen, 

pasientkoordinatorer, 
klinikkledere, 
seksjonsledere, 
sykepleiere v/avd., 
legegruppen 

Prosjektleder E-post, 
seksjonsmøte, 
morgenmøte 
leger  

Innen 
15.05.17 

Møte for diskusjon/felles evaluering  Forløpsledergruppen Prosjektleder Møte Ila mai 
2017 

Møte for diskusjon/felles evaluering Seksjonsledere 
sykepleie, aktuelle 
sykepleiere (dagpost, 
poliklinikk, 
bronkoskopistue) 

Seksjonsleder 
dagpost 
sender ut 
invitasjon 

Møte Ila mai 
2017 

Møte for diskusjon/felles evaluering/samtaler Pasientkoordinatorer 
(lunge, kreft, 
thoraxkirurgi) 

Seksjonsleder 
kontor lunge 
sender ut 
invitasjon 

Møte Innen juni 
2017 

Møte med legegruppen Legegruppen ved 
lunge 

Prosjektleder Møte Innen juni 
2017 

Informasjon til klinikkledelse (evaluering) Klinikksjef lungemed. Prosjektleder Samtale Innen mai 
2017 

 
Tabell 6: Kommunikasjonsplan del 2 – vedtak og innføring av endringer  
(Tidsforløp aug-okt 2017) 
 
Hva? Til hvem? Fra hvem? Medium Når 
Presentasjon av endringer etter evaluering, 
beslutning og forankring i forløpet 

Forløpsledergruppen Prosjektleder Møte Ila aug 
2017 

Presentasjon av endringer Klinikksjef lunge Prosjektleder Møte/samtale Aug 2017 
     
Møte med de enkelte involverte aktører 
(avhengig av hvilke endringer som skal 
gjøres) 

Aktuelle fellesmøte: 
Pasientkoordinatorer 
(lunge, kreft, 
thoraxkirurgi), 
seksjonsledere 
sykepleie, aktuelle 
sykepleiere (dagpost, 
poliklinikk, 
bronkoskopistue) 

Prosjektleder Møte Innen 
15.09.17 

Møte med de enkelte involverte aktører 
(avhengig av hvilke endringer som skal 
gjøres) 

Legegruppen ved 
lunge 

Seksjonsleder 
kontor lunge 
sender ut 
invitasjon 

Møte Innen 
15.09.17 

Informasjon/vurdering av resultat  Forløpsledergruppen Prosjektleder Møte 
(gjennomgang 
av forløpstall) 

Innen des 
2017 

Informasjon om resultat til helseforetaket 
(adm.dir.), klinikkledelse  

Klinikksjef 
lungemed., evt 
direkte til adm.dir. 

Prosjektleder Samtale, kort 
rapport 
(gjennomgang 
av forløpstall) 

Innen des 
2017 
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Utdypende analyser - Tabell 7 – endringskaleidoskopet 
 
Faktorer Vurdering 
Maktforhold Prosjektleder er for tiden forløpsansvarlig for lungekreftforløpet ved St. Olavs Hospital og har det 

daglig ansvar som seksjonsoverlege for fag og daglig drift av kreftomsorgen ved 
Lungemedisinsk avdeling. Ved St. Olavs Hospital er forløpsansvarlige gitt myndighet til å gå 
utenom formell ledelseslinje ved å ta direkte kontakt med ansvarlig på andre avdelinger/klinikker 
for å få til endringer (jfr strategidokumentet). Dette muliggjør endringer gjennom ledelsesansvar 
hos undertegnede, selv om endringene også må samkjøres med andre klinikker.   

Tid Dagens situasjon med for lange utredningstider for pasienter som utredes for kirurgi og 
bestråling fortsetter at endringer bør gjøres snarlig. Imidlertid er lungekreftforløpet et komplisert 
forløp med mange aktører og prosessen vil derfor ta noe tid. Prosjektet planlegges ferdig innen 
utgangen av 2017 (se fremdriftsplan). Det som haster mest er en total gjennomgang av forløpet 
med påfølgende forslag til endringer. Dette planlegges utført før sommeren 2017. 

Omfang Det foreligger i dag et lokalt pasientforløp (bygd etter mal fra de nasjonale pakkeforløp). Dette vil 
i hovedsak være uendret og de endringene som sannsynligvis vil bli foreslått etter en 
gjennomgang vil være mindre justeringer. Imidlertid vil selv små endringer kunne bety at dette 
omfatter flere grupper av aktører (overgående forløp mellom flere klinikker). 

Bevaring Selve grunnstammen i lungekreftforløpet ligger fast med utgangspunkt i de nasjonale 
pakkeforløp. Dette er viktig å ta med seg videre i prosessen. Mye har vært gjort vedrørende 
organisering innen timeplanlegging (pasientkoordinator) og bestilling av bildediagnostiske 
prosedyrer som bør bevares videre, evt utvikles enda bedre. Selve kompetansen i forløpet 
(organisatorisk delt mellom de ulike klinikker) forutsettes videreført, men internt i lungemedisinsk 
avdeling kan kanskje noe av kompetansen flyttes fra leger til sykepleiere (eks. kontroller, 
ringetimer). 

Mangfold og 
kompetanse 

Lungekreftforløpet er et pasientforløp med flere klinikker involvert. Som universitetssykehus med 
regional spesialfunksjon på mye av utredning og behandling ved lungekreft (eks endobronkial 
ultralyd – EBUS, kirurgi og strålebehandling) er det høy faglig kompetanse samlet i forløpet. Alle 
deler av forløpet er dekket med lokal kompetanse. Ut fra faglige vurderinger skulle prosjektet ha 
god nok kompetanse til å gjøre vurderinger med påfølgende endringer og gjennomføring av 
dette. På den annen side kan et slikt mangfold også gjøre at man har utfordringer vedrørende 
ulik oppfatning av problem og sin rolle i forløpet. 

Kapasitet Ved lungemedisinsk avdeling har det de siste årene vært en sterk økning i antall henviste 
pasienter til utredning for mistenkt lungekreft. I tillegg ser man en stadig økende kompleksitet i 
utredningen (bl.a. mer omfattende utredning før kurativ behandling), flere pasienter i kontroll for 
små lungefortetninger som kan være små begynnende svulster, økende behandlingstilbud der 
flere pasienter tilbys gjentatte behandlingsforsøk, flere eldre tilbys behandling og nye 
behandlingsmåter er tilgjengelig (eks. immunterapi, stereotaktisk bestråling).  I løpet av denne 
tiden har det bl.a. ikke vært tilført noen nye legeressurser, og kapasitetsutfordringer vil være 
viktig å evaluere ila prosjektperioden. Dette kan være et eksempel på et av de tiltak som forslås 
endret etter den første gjennomgangen. I tillegg vil det være viktig å se på om dagenheten skal 
redusere evt flytte noe av aktiviteten som ikke inngår i selve ”kjernevirksomheten” til andre deler 
av avdelingen. 

Forankring Fokus på forløp og en stadig evaluering av bestående pasientforløp er et viktig satsingsområde 
for hele St. Olavs Hospital. Dette er forankret i ledelsen både i helseforetaket og lokalt i alle 
klinikker. Også innenfor Lungemedisinsk avdeling står dette sterkt og klinikkledelsen forsøker å 
legge til rette for arbeid med forløp på flere områder innen lungemedisin. Forankringen til en 
endring står derfor sterkt både lokalt og sentralt i organisasjonen. 
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Bakgrunnsinformasjon – pasientforløp og forankring 
 
St. Olavs Hospital har i mange år hatt et sterkt fokus på pasientforløp. Dagens visjon til 
sykehuset er «å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at 
pasientene skal få den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere 
som er kvalitets- og sikkerhetsbevisste. Alle pasienter og pårørende skal bli behandlet med 
respekt og opplever åpenhet og god kommunikasjon i møte med sykehuset.» En viktig del av 
strategien for å realisere denne visjonen ved St. Olavs Hospital er standardiserte pasientforløp. 
Dette er nedfelt i strategidokumentet «Strategi 2015-2018» for helseforetaket, der standardiserte 
pasientforløp beskrives som «stammen i sykehusets forbedringsprogram, og redskapet for å 
utvikle, implementere, lede og måle kvaliteten i behandlingen». De siste årene har St. Olavs 
Hospital derfor hatt et pågående arbeid med utvikling av pasientforløp for en rekke 
pasientkategorier. Sykehuset har satt seg mål av seg å utvikle en forutsigbar pasientbehandling 
og sikre at pasientene får behandling på rett sted til rett tid gjennom implementering av 
standardiserte pasientforløp. Dette har i første omgang vært på utført på lokalt plan ved St. 
Olavs Hospital, men etterhvert har også regionale forløp blitt satt i drift og implementert.  
 
De nasjonale pakkeforløp for ulike kreftformer ble innført i hele Norge fra 2015. Helsedirektoratet 
har gjennom faggrupper utarbeidet generelle pakkeforløp som skal være normgivende for 
hvordan hvert enkelt helseforetak organiserer sin helsetjeneste. Et pakkeforløp er altså et 
standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, 
kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende samt ansvarsplassering og konkrete 
forløpstider. Pakkeforløpet starter når et helseforetak mottar en henvisning med begrunnet 
mistanke om kreft og omfatter utredning, initial behandling, oppfølging og eventuell behandling 
av tilbakefall.  
 
Forløpstidene i pakkeforløpet beskriver den maksimale tid de ulike faser i forløpet bør ta. Med 
utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. 
Formålet med «Pakkeforløp for kreft» er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, 
helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i 
utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.  
 
Ved St. Olavs hospital er det Lungemedisinsk avdeling som har ansvar for utredning og mye av 
behandlingen til pasienter med lungekreft. Dette gjøres organisatorisk ved dagenheten i 
avdelingen, der noen faste overleger og sykepleiere har ansvaret for aktiviteten. Selve 
utredningen er en omfattende prosess som også omfatter en rekke undersøkelser internt ved 
avdelingen (eks. spirometri, bronkoskopi, endobronkial ultralyd) og eksternt ved Klinikk for 
bildediagnostikk (eks. røntgen av lungene, CT, PET-CT) samt laboratorietjenester (blodprøver, 
biopsier etc). Når pasientene er ferdig utredet blir de ofte diskutert på et multidisiplinært team-
møte (MDT-møte, thoraxmøte, lungeonkologisk møte) for behandlingsbeslutning. Behandlingen 
foregår enten ved Lungemedisinsk avdeling (medikamentell behandling), Kreftklinikken 
(strålebehandling) eller Klinikk for thoraxkirurgi (kirurgi). Selv om endel av forløpet omfatter flere 
aktører, er det Lungemedisinsk avdeling som har den koordinerende funksjon for utredning frem 
til behandling starter. Dette ivaretas mye gjennom pasientkoordinator ved lungepoliklinikken. 
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Standardisert pasientforløp for utredning og behandling av lungekreft ved St. 
Olavs Hospital, februar 2017. 
 
Figur 2) Regionalt pasientforløp med oversikt over hovedtrekkene i forløpet: 
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Figur 3) Standardisert pasientforløp for utredning/diagnostikk for lungekreft ved St. Olavs 
Hospital: 
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Figur 3) Standardisert pasientforløp vedr. behandlingsbeslutning for behandling av 
lungekreft: 
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Figur 5) Standardisert pasientforløp vedr. kirurgisk behandling av lungekreft ved St. 
Olavs Hospital: 
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Figur 6) Standardisert pasientforløp vedr. strålebehandling av lungekreft ved St. Olavs 
Hospital: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19 



Figur 7) Standardisert pasientforløp vedr. kjemoterapi for lungekreft ved St. Olavs 
Hospital: 
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Tabell 8: Eksempler på mulige endringer innenfor lungekreftforløpet (må vurderes videre 
etter evaluering) 
 
Forløpsområde Mulig endringer Resultat 
Tiden før pasienten 
kommer til første legetime 

Fremskynde blodprøvetaking og 
lungefunksjonsundersøkelse til 2 dager før legetime? 

Ingen ventetid på 
undersøkelsesdagen 

Gjennomgang av CT-bilder før legetime? Vurdere planlegging av 
forløpet tidligere  

Ringetime? (lege, evt sykepleier) Planlegge forløpet? 
Vurdere henvisninger i team? Bedre planlegging, 

enhetlig vurdering 
Sykepleier utfører funksjonsvurdering før 1. legetime Bedre grunnlag for 

vurdering 
Under utredning ved 
Lungemed. avd. 

Register for alle under utredning. Følge opp evt 
forsinkelser 

Pasientkoordinator bestille bildeveil. biospier? Bedre koordinering 
Raskere time etter biopsier? Kortere ventetid 
Pasientkoordinator, lege på dagposten eller sykepleier går 
gjennom alle biopsisvar som kommer daglig 

Kortere responstid før 
nye vurderinger 

Behandlingsbeslutning Pasientkoordinator for kirurgi tilstede på MDT-møter? Kortere ventetid på 
kirurgi 

Ventetid før behandlings-
start 

Planlegge behandlingsstart tidligere i forløpet (under 
utredningen). Lege melder pas. opp til thoraxmøte, kirurgi, 
bestråling tidligere? 

Korte ned på ventetid 

Bruke kveldsbehandling for bestråling ved kreftklinikken? Korte ned ventetid 
 Innleggelse ved lungemed. avd. under bestråling? Kortere ventetid 
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