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Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet 

• Pasienter skal oppleve 
forutsigbarhet og oversikt 
over forløpet 

• God informasjon og 
pasientmedvirkning 
gjennom hele forløpet 

 

• Bedre samhandling innad 
i spesialisthelsetjenesten  

• Bedre samhandling 
mellom fastlege og 
sykehus 
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  Et pakkeforløp er et standard pasientforløp 

 

• Formål: kun faglig begrunnet ventetid ved utredning og behandling av 
kreft 

• Forløpet fastlagt på forhånd og tider for undersøkelser og behandling 
booket 

• Multidisiplinær organisering og tverrfaglige møter 

• Basert på Nasjonale handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, 
behandling og oppfølging av ulike typer kreft 

• Sikre informasjon og pasientmedvirkning 

 

 

 

 

Hva er et pakkeforløp? 
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  Et pakkeforløp er ikke en juridisk pasientrettighet 

 

• Endrer ikke juridiske prioriteringer 

• Endrer ikke rett til Fritt sykehusvalg 

 

• Pakkeforløpene gir normgivende tider  

 

 

 

Hva er et pakkeforløp? 



Pakkeforløpene utfordrer  
spesialisthelsetjenesten 

• Et klart politisk oppdrag: Pakkeforløp skal etableres, med 
nødvendig kapasitet, forløpskoordinatorer, ledelse og 
samhandling 

• Ny nasjonal norm for forløpstider, med monitorering og 
offentliggjøring, krav til måloppnåelse  

• Krever ledelse og koordinering av forløp på tvers av 
organisatoriske enheter  
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Arbeidsgrupper 

 

• 21 arbeidsgrupper med ca. 200 personer har arbeidet med 28 pakkeforløp 
mai-oktober 2014 

 

– Ulike legespesialister, sykepleiere, koordinatorer fra spesialisthelsetjenesten 

 

– Fastleger  

 

– Brukerrepresentanter fra de aktuelle pasientforeningene og Kreftforeningen 
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28 pakkeforløp 

• 26 organspesifikke forløp 

• 1 metastaser uten kjent utgangspunkt 

• 1 diagnostisk pakkeforløp 

 

• 1. januar 2015: Implementering av 
pakkeforløp for 

– Brystkreft 

– Lungekreft 

– Tykk- og endetarmskreft 

– Prostatakreft  

• 10 pakkeforløp implementert 1. mai og de 
siste 14, 1.september 
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Vi har utarbeidet: 

• En nasjonal plan for implementering 

 - Utarbeidet sammen med en nasjonal     
 implementeringsgruppe  

 

• Implementeringsgruppen opprettholdes ut 2015 

 

• En kommunikasjonsstrategi 
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Implementeringsplan 

• En overordnet nasjonal plan med anbefalinger  
og føringer 

 

• Beskrivelse av erfaringer fra Danmark 

 

• Regionale anbefalinger 

 

• Lokale anbefalinger 
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Implementering i Danmark 

• Pakkeforløp for kreft oppfattes som en implementeringssuksess i 
dansk helsevesen 

 

• Bedre overlevelse, kortere ventetider og redusert sosial ulikhet  

 

 

• Hva var de avgjørende faktorene for vellykket implementering? 
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Avgjørende faktorer 

• Et sterkt faglig fundament 

• En sterk toppledelse med klare mål og ufravikelige krav 

• Tett oppfølging og vilje til å allokere nødvendige ressurser 

• Ledelsesforankring på alle nivåer 

• System for ledelse og samordning på tvers av sykehus,  
avdelinger og fagområder involvert i pakkeforløpet 

• Forløpskoordinatorer 
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Koordinering av forløpet 

• Forløpskoordinatorer ved alle avdelinger og sykehus som  
utreder og behandler kreft 

•   

• Forløpskoordinator må være direkte underlagt avdelingsledelse 

 

• Skal ha myndighet og kompetanse til å booke timer ved  
diagnostiske avdelinger, poliklinikker  

 

• Forløpskoordinator er ofte kreftsykepleier, men kan også ha  
annen bakgrunn 



Pasientorientert ledelse i 
spesialisthelsetjenesten 

• Pasientens perspektiv legges til grunn: Hva er viktigst for pasientene?  

• Resultatet av behandlingen 

- Helbredelse – blir jeg frisk? 

- Livskvalitet – komplikasjoner, seneffekter? 

 

• Trygghet, forutsigbarhet, ventetid, informasjon, medbestemmelse 

 

• Likhet og rettferdighet 

 

• God ressursstyring – gir mer helse til flere 
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Pakkeforløp for kreft 

 

• Gir forutsigbarhet og trygghet for pasienten 

 

• Er pasientens helsetjeneste i praksis 

 

 

• Utfordrer etablerte strukturer i sykehus 
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Organisatorisk tilrettelegging i 
spesialisthelsetjenesten 

Linjeledelsen: 
• Linjeledelse med totalansvar: fag, personell, drift, økonomi 

• Utfordres av sterke autonome fagpersoner og forskere 

• Utfordres  av prinsippene i Pakkeforløp for kreft 

 

Pasientforløpsledelse 
• Beslutninger i tverrfaglige team (MDT-møter): sikrer kvalitet og likhet 

• Team av ulike spesialister på tvers av klinikker, avdelinger, seksjoner 

• Forløpskoordinatorer med betydelig myndighet 
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RHF-ene og sykehusene har tatt grep 

• Regionale implementeringsgrupper og planer 

 

• Lokale implementeringsgrupper og planer 

 

• Tydelig ledelse regionalt og lokalt 
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Pakkeforløp for kreft krever  
pasientorientert ledelse 
 
- og Pakkeforløp er aktuelt også for andre 
vanlige sykdommer 
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Implementering – erfaringer så langt 

• Et klart politisk oppdrag: pakkeforløp skal etableres, med nødvendig 
kapasitet, forløpskoordinatorer, ledelse og samhandling 

 

• Positivitet i sykehusene: bedre logistikk og samhandling  

 

• Positivitet hos fastlegene: en vei inn 

 

• Positivitet hos pasientene: forutsigbarhet – og forventninger 

 

• Alle helseforetak er i gang og rapporterer til NPR – NPR rapporterer 
tilbake 
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Implementering – erfaringer så langt 

• Utfordringer som meldes fra sykehusene 
– Overgangene mellom ulike sykehus  

– Koding i pasientadministrativt system 

– Utarbeidelse av rapporter til hjelp i forbedringsarbeidet 

– Flaskehalsene: Bildediagnostikk, endoskopi, patologi… 

• Forløpskoordinatorer – funksjon og etablering 

• Bruk av avtalespesialister og private aktører: i filterfunksjon og i 
pakkeforløp 

 

• Ledelse av pakkeforløp - linjeledelse vs. matriseledelse 

 



Hva har vi lært? 

 Bred involvering og forankring i fagmiljøene helt avgjørende 

 Sterke og tydelige krav fra politisk ledelse og HOD 

 Sterkt ledelsesfokus i RHF 

 Løpende implementeringsplan og implementeringsgruppe 

 Bredt informasjonsarbeid mot definerte målgrupper 

 Helsedirektoratet kunne vært bedre: 

 - Forarbeid med konkrete maler og definisjoner på hva so 
 skal med og ikke  

 – Arbeidsgruppene bør ledes av Helsedirektoratet 
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Alle regionale helseforetak 



Alle regionale helseforetak 


