
Pasientforløp
- hva skjer når du blir syk?
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Svar Ja eller Nei i Polls!

Har du et 
pasientforløp?



Skriv svaret
i chatten på siden!

Hvor i 
pasientforløpet
er du?



Hva er et 
pasientforløp?









Skriv svaret
i chatten på siden!

Når startet 
pasientforløpet 
ditt?



Skal fastlegen stille 
diagnose og igangsette 
behandling, 

eller skal fastlege henvise 
til spesialisthelsetjenesten?

Første besøk 
hos legen



I hvilken grad synes du at din fastlege er oppdatert på ny 
behandling og forskning relatert til din sykdom/lidelser?



Skriv svaret
i chatten på siden!

Hvor mange 
ganger gikk du til 
fastlegen før 
fastlegen sendte 
deg til spesialist?



Omtrent 1/3 venter mer 
enn 4 måneder fra 
henvisning til første møte 
med spesialist.

Hvor lenge 
måtte du 
vente før du 
fikk time hos 
spesialist?



Hvor mange ganger gikk du til fastlegen 
før fastlegen sendte deg til spesialist?



Skriv svaret
i chatten på siden!

Hvor lang tid 
gikk det fra 
første 
legebesøk til 
du fikk en 
diagnose?



Svar Ja eller Nei i Polls!

Fikk du riktig 
diagnose 
første gang?



20 % oppgir å ha prøvd 4 
eller flere behandlinger før 
de ble henvist til riktig 
spesialist

Riktig spesialist?

Riktig diagnose?

Riktig behandling?



Svar i Polls

Medikamentell 
eller 
ikke-
medikamentell 
behandling?



Svar Ja eller Nei i Polls!

Opplever du at 
du får god 
behandling i 
det offentlige?



Behandlingsreise 
er avgjørende for 
mange!



Svar Ja eller Nei i Polls!

Har du fått tilbud 
om å delta på 
Statens 
Behandlingsreiser?



Grenseoppgangen mellom 
behandling og 
rehabilitering viskes stadig 
ut og flere oppgaver 
flyttes fra 
spesialisthelsetjenesten og 
over på kommunene.

Rehabilitering



Ny definisjon av
habilitering og rehabilitering

TA UTGANGSPUNKT I DEN 
ENKELTE PASIENTS OG 

BRUKERS LIVSSITUASJON OG 
MÅL

MÅLRETTEDE 
SAMARBEIDSPROSESSER PÅ 

ULIKE ARENAER

KOORDINERTE, 
SAMMENHENGENDE OG 

KUNNSKAPSBASERTE TILTAK

GIS MULIGHET TIL Å OPPNÅ 
BEST MULIG FUNKSJONS- OG 

MESTRINGSEVNE….



- Fysioterapi

- Fysisk fostring

- Frisklivssentral

Forebygging



- Pasientforløp 5+5

- Behandlingsreiser

- Screening av hjerte/kar

NRF 
prioriterer!



Takk for meg!
christian@revmatiker.no


