Læringsnettverk for utvikling av
gode pasientforløp – Agder
Samling 4 13.-14. juni 2018, Scandic Sørlandet (ved
dyreparken)
Mål for samlingen: Begynnelsen på fortsettelsen.
Presentere forbedringsarbeidet og lage plan for kontinuerlig
forbedringsarbeid.
Dag 1 Ledes av Anders Vege, seksjonsleder, FHI
09.00 - 10.00 Oppheng av postere, registrering ved bordene. Kaffe.
10.00 - 10.20 Velkommen ved KS Regiondirektør Jan Inge Tungesvik.
10.20 - 10.35 Modell for læringsnettverket, hvor er vi nå? Sigrid J. Askum,
fagleder KS.
10.35 - 11.20 Samhandling og arbeidet med Gode pasientforløp,
risikoanalyseverktøy og tidlig intervensjon. Anders Grimsmo,
professor NTNU.
11.20 - 11.35 Pause.
11.35 - 12.20 Postervandring.
12.20 - 13.00 Gruppearbeid. Hvilke verktøy har vi for risikovurdering og tidlig
innsats? Hvilke forbedringer er ønskelig og hva må til for å få det
på plass?

13.00 - 14.00 Lunsj
14.00 - 14.20 «Det som er viktig for meg» brukerinnlegg Jorunn Sagen Olsen,
daglig leder Frivillighetssentralen med fler
14.20 -14.45 Kartlegging av brukere og pasienters opplevelse. Øyvind
Andresen Bjertnæs, avdelingsdirektør Folkehelseinstituttet
14.45 - 15.00 Pause
15.00 – 15.45 Gode eksempler fra forbedringsteamene med fokus på
implementering.
 Hvor står Marnardal i arbeidet med innføring av HPH og
veien videre Unn Christin Melby, enhetsleder omsorg
 Eigersund Filmen om «Hva er viktig for deg» -samtalen
 Hvordan sikre god kompetanseplan som støtter gode
pasientforløp Hannelore Karlsen, Kvalitetskoordinator/
Tildelingstjenesten Tvedestrand kommune
15.45 – 16.30 Gruppearbeid: Hva har vi fått til de siste ni månedene og hva
trenger vi å jobbe videre med for å nå våre mål fra tredje
samling?
16.30 – 17.00 Kvalitet og ledelse. Veien fra plan til implementering, ref.
kvalitetsforskriften. Kvalitetsforbedringsarbeid, et lederansvar
ved Avd.sjef Agno Lisbeth Vabo Ødegaard kir senger

19.00

Middag

Dag 2 Ledes av Sigrid Askum, fagleder KS
08.30 - 08.40 God morgen. Anders Vege.
08.40 - 09.00 Mål og målinger. Geir Nordheim
09.00 - 09.30 Gode overganger fra sykehus til kommune. Hvordan tre sykehus
har arbeidet. Så langt har vi kommet. Så langt vil vi. Veien videre.
Samhandlingssjef Kjetil Juva
09.30.10.00 Østre Agder, hvordan åtte kommuner har arbeidet, hva fikk vi til
og hva skal vi gjøre videre. Nye mål. Anne Lyngroth
10.00- 10.40 Gruppearbeid. Kommuner og sykehus jobber sammen.
Hvordan jobber vi videre sammen for å bli enda bedre på
koordinerte pasientforløp med god kvalitet, hvor bruker eller
pasient er likeverdig og informert part?
10.40 - 11.00 Pause med utsjekking.
11.00 – 11.30 Gruppearbeid. Behov for justering av egne mål, målinger og eller
handlingsplan? Lage plan for kontinuerlig forbedringsarbeid.
Oppsummering fra status fra gruppearbeid første dag.
11.30 - 12.30 Lunsj.
12.30 - 13.00 Fastlegen i det gode pasientforløp.
13.00 – 13.30 E-helsedirektoratet om morgendagens e-helse plattform, Asgeir
Døhl Dypvig, seniorrådgiver/funksjonell arkitekt
13.30- 13.45 Oppsummering og veien videre regionalt, ved Sigrid Askum og
Anders Vege
13.45 - 14.00 Avslutning.

Tusen takk for strålende innsats
og godt samarbeid. Vel hjem!

