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Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?
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Grupper med behov for koordinering og samarbeid

Kilde: Samordnad vård och omsorg: En analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat 
vård- och omsorgssystem, PM 2016:1. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Gruppe 1 Personer med sammensatte behov og begrensede muligheter til på egenhånd koordinere sine  helsebehov:
Eksempler Gruppe 1:
• De mest syke eldre
• Personer med alvorlig psykisk- og somatisk multisykdom
• Folk som er i en sen palliativ fase

Gruppe 2 Akuttsyke individer som raskt krever insatser fra flera aktører og hvor det raske forløpet påvirker individets 
forutsetninger til å være delaktig i samordningen av sin helse og omsorg:
Eksempler Gruppe 2:
• Personer som nylig hatt slag
• Eldre mennesker som har lidd et fall

Gruppe 3 I hovedsak somatisk friske personer med begrensede muligheter til på egenhånd koordinere sine behov :
Eksempler Gruppe 3:
• Personer med kognitive eller nevropsykiatriske lidelser
• Barn med psykiske lidelser

Gruppe 4 Personer med sammensatte behov , men gode forutsetninger  til å delta i koordineringen av sine behov :
Eksempler Gruppe 4:
• Individer med flere samtidige kroniske sykdommer, men god psykisk helse
• Ofte pasienter med kroniske sykdommer som går til kontroll hos fastlegen

Gruppe 5 I hovedsak psykologisk og somatisk friske individer: 
Eksempler Gruppe 5:
• Personer som er helt frisk
• Personer som har en lettere kronisk sykdom
• Personer med nedsatt psykisk velvære

Kompleksitet i 
samordningen 
av individets 
helse- og 
omsorgsbehov

Individets forutsetninger 
til å koordinere sine helse-
og omsorgsbehov

Høg 
kompleksitet

Lav 
kompleksitet

Gode 
forutsetninger

Små 
forutsetninger

14

35
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Fastlegens oppfølging av eldre syke
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Døgnopphold sykehus per 1000 per år
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Brøyn N, Lunde  ES, Kvalstad I. SEDA – Sentrale data fra allmennlegetjenesten 2004-2006. 
Oslo: Statistisk Sentralbyrå, 2007
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Hva gjør 
alder-
dommen 
så 
forskjellig?
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”A Fresh Map of Life. The Emergence of 
the Third Age” – P. Laslett (1989)

Den 
første 

alderen

Den 
andre 

alderen

Den 
tredje 

alderen

Den 
fjerde 

alderen

Oppvekst Arbeidsliv Sprek 
pensjonist

Alder-
dom

Preget av 
avhengighet 
sosialisering  
utdanning

Preget av 
selvstendighet, 

sosialt og 
familiemessig 

ansvar

Arbeidsfri, god 
helse, god 
økonomi

Fysisk 
svekkelse

Avhengighet
«Skrøpelige 

eldre»
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«Skrøpelige eldre»

• Kjennetegn: Eldre personer som beveger seg langsomt, er ustø, gradvis vekttap, 
økt søvnbehov, svekket kognitivt, emosjonell endring og med behov for bistand.

• Patofysiologisk: Gradvis generell svikt og økt sårbarhet i mange organer. Flere 
kroniske sykdommer (symptombærere), men ikke nødvendigvis.

• Muskelsvekkelse/-svinn er den mest karakteristiske endringen

NTNU



Funksjonstap før livet tar slutt 

Kvinner Menn Alle

Andel Varig-
het Andel Varig-

het Andel Varig-
het

Ganske sprek 23 % 45 % 30 %

Skrøpelig 15 % 2,6 år 13 % 2,8 år 14 % 2,7 år

Omfattende fysisk
svekkelse 40 % 4,9 % 27 % 4,0 år 36 % 4,7 år

Alvorlig dement 22 % 4,1 år 15 % 3,3 år 20 % 3,9 år

Romøren TI. Den fjerde alder. Larvik, 2002
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Hjelpebehov før livet tar slutt

Kvinner

Menn

Romøren TI. Den fjerde alder. Larvik, 2002
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År til livet  - eller liv til årene?

Leveår

Helse

Terskel for 
hjelpebehov

aTid med behov hjelp b

Mye tyder på at vi allerede lever lenger uten hjelpebehov (tredje alder). 
Spijker J, MacInnes J. Population ageing: the timebomb that isn’t? BMJ 2013 2013-11-12 23:30:47;347

NTNU

http://www.bmj.com/bmj/347/bmj.f6598.full.pdf


Hvordan helsefremmende og risiko-faktorer påvirker helsen 

Oppvekst Arbeidsliv Sprek 
pensjonist

Alder-
dom

Terskel for 
hjelpe-
behov

a bTid med behov hjelp

Helse Risiko 
faktorer

Beskyttende 
faktorer

Science of health developement, Neal Halfon, MD, MPH

• Utdanning
• Ernæring
• Sosialt nettverk
• mm.

• Deprivasjon
• Psykisk lidelse 

foreldre
• Fattigdom
• Traumer

NTNU

https://www.youtube.com/watch?v=dZI4AIKWqYI&index=6&list=PL4E2A5CA2AC52F71F


Potensielt 
forebyggbare
øyeblikkelig 
hjelp  
innleggelser

Kjønn og alder



Samhandlingsreformen: Helhetlige pasientforløp

• «Kommuner skal i samarbeid med sykehus kunne tilby helhetlige og integrerte 
tjenester før og etter sykehusopphold, basert på sammenhengende 
pasientforløp»

Kommune-
helsetjenester

Kommune-
helsetjenester

Fra Sykehuset Østfold

Utred-
ning

Behand-
ling

Inn-
leggelse

Diagno-
stikk

Opp-
følging

Ut-
skrivelse

Opphold i sykehus

Standardisert pasientforløp (protokoll)      individuell behandlingsplan

Kjennetegn ved pasientforløp:
• Målet er bedre koordinering
• Utgangspunktet er en bestemt diagnose
• Grunnlaget er faglige retningslinjer

NTNU



Pasienter med bare én diagnose finnes omtrent ikke i 
hjemmesykepleien

Pasienter med hjemmesykepleie og forekomst av kroniske lidelser (alder > 17, N = 168 285)

KOLS
Hjerte-

svikt Slag
Hofte-
brudd

Pasienter med hjemmesykepleie

Antall pasienter per 10.000 innbyggere* 49 64 13 12

Gjennomsnittlig antall kroniske sykdommer per pasient 4.8 4.4 4.0 4.2

Andel pasienter med to eller flere kroniske sykdommer (%) 99 95 94 93

NTNU



Spesialisering i hjemmesykepleien – bærekraftig?

Diagnose KOLS
Hjerte-

svikt Slag
Hofte-
brudd

Andel pasienter innlagt for hoveddiagnosen 22 15 83 100

Gjennomsnittlig antall innleggelser per pasient innlagt 2.1 1.6 1.1 1.3

Antall innleggelser per 10.000 innbyggere 23 15 12 15

Antall og andel pasienter i hjemmesykepleien som blir innlagt per år

Hvis pasienter deles likt og tilfeldig på sykepleiere ansatt i hjemmesykepleien, vil hver 
primærsykepleier oppleve:
• O,5 pasienter per år innlagt for KOLS
• 0,3 pasienter per år innlagt for hjertesvikt
• 0,2 pasienter per år innlagt for slag
• 0,4 pasienter per år innlagt for hoftebrudd

NTNU



Helsefaglige tiltak –
med dokumentert effekt 

Felles kjennetegn for suksess:

• Slagpasienter
• Kronisk lungesyke
• Hjertepasienter
• Hofteopererte
• Geriatriske pasienter

• Tidlig mobilisering, tidlig utskriving
• Med vante oppgaver i vante omgivelser
• Kompetanse fra spesialisthelsetjenesten

• Deltar i overføring til kommunen og etablering av videre opplegg

• Pasient- og pårørendeopplæring
• Avtalt systematisk oppfølging etter utskriving

• Pleie og omsorg
• Fastlege

Pasientgrupper

NTNUnorskhelsenett



Resultater ved utskriving til hjemmet

Garåsen H et al. Scand J Public Health 2008 Mar;36(2):197-204. 

TRONDHEIM KOMMUNE



Suksessfaktorer ved en intermediæravdeling

• Økt lege- og sykepleierbemanning (30 %) understøttet av 
tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten og 
kompetanseoverføring 

• Tilbud om rehabilitering og bedre tid til å legge til å planlegge 
tilbakeføring til hjemmet (tre uker)

• Legemiddelgjennomgang, ofte med vesentlig reduksjon i 
forhold til det som var utskrevet ved sykehuset.

• Tett samarbeid med pårørende
• Institusjonstjeneste og hjemmetjeneste under samme ledelse 

i samme organisasjon

TRONDHEIM KOMMUNE NTNU



Comprehensive geriatric care for patients with hip 
fractures: a prospective, randomised, controlled trial
Prestmo A, Hagen G, Sletvold O, et al.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)62409-0

Geriatrigruppen Ortopedigruppen

Antall pasienter 198 199

Liggetid 12.6 11.0

Direkte hjem 47 20

Konklusjon (4 og 12 mnd): Geriatrigruppen hadde færre 
reinnleggelser, kortere liggetid i sykehjem, høyere bevegelighet, 
og til en lavere kostnad

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)62409-0
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Samhandlingskjeden: Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH)
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Basiskompetanse

• Observasjon – vurdering – dokumentasjon – tiltak - mangler systematikk i hjemmetjeneste

Helhetlige pasientforløp i hjemmet
«HPH»

NTNU
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HPH0: 
SJEKKLISTE

HPH1: 
SJEKKLISTE

HPH2: 
SJEKKLISTE

HPH3: 
SJEKKLISTE

HPH4: SJEKKLISTE

HPH5: 
SJEKKLISTE

HPH6: 
SJEKKLISTE

Sjekklister (Trondheim)
HPH0 -utskrivelse fra sykehus

HPH1-Forberedelse hjemkomst

HPH2-Strukturert oppfølging sykepleier 
innen 3 dager etter hjemkomst.

HPH3- Forberedelse time til fastlege

HPH5- Fire-ukers samtale/revurdering 
av bruker

Daglig tjenesteyting - arbeidsliste

HPH4- Ved helse-/funksjonssvikt, fall, 
kontakt med legevakt/AMK

HPH6- Informasjon til sykehus ved 
innleggelse

https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745947/HPH0:-Utskrivelse-fra-sykehus
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745948/HPH1--Forberedelse-hjemkomst
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745950/HPH2-:-Strukturert-oppfolging-av-sykepleier-innen-3-dager-etter-hjemkomst
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745951/HPH3-Besok-hos-fastlege-innen-to-uker
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745952/HPH5-Fire-ukers-samtale-med-primarkontakt
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745953/Oppdragets-art-arbeidslisten
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745955/HPH4-Helse--funksjonsvikt-fall-kontakt-med-legevakt-AMK
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745956/HPH6--Innleggelse-sykehus


Velvære

Lidelse

Fall                  Infeksjon

Død

Forløp mot slutten av livet

Velvære

Lidelse Død

Velvære

Lidelse

Fysisk              Sosialt             Psykisk              Spirituelt

Diagnose              Hjemme                     Tilbakefall                      Terminalt
Død

Scott A Murray et al. BMJ 2017;356:bmj.j878

Skrøpelig eldre
Personer med demens
Nevrologisk lidelse

Personer med 
multiple kroniske 
lidelser

Alvorlig kreftsykdom

Innleggelse Innleggelse



Anna 84 år
Hjemmeboende

Høyt blodtrykk

Benskjørhet

Sukkersyke

Slitasjegikt 

KOLS

Image: Brendan Smialowski for the New York Times NTNU



• Multisyke er systematisk blitt utelukket fra forskning som 
handler faglige retningslinjer. 

• Det som finnes er faglige retningslinjer for hver enkelt sykdom, 
basert på “En pasient – én sykdom” 

http://www.bmj.com/content/345/bmj.e6341?view=long&pmid=23036829

Med utgangspunkt i faglige 
retningslinjer for hvert 
enkelt helseproblem

Summen:
• 12 separate medisiner, 5 ulike tidspunkt på dagen og totalt 19 

doser/dag. 

• I tillegg til medisin: 14 anbefalte daglige aktiviteter (sjekke 
føtter, sjekke blodsukker, trene++). 

• Må til fastlege 4 ganger pr år, i tillegg til øyelege 1 gang pr år. 
Årlig vaksinering, regelmessig oppfølging spesialsykepleiere 
(ernæring, diabetes, kols) og fysioterapeut.

(Boyd CM et al. JAMA 2005;294:716-24)

NTNU

http://www.bmj.com/content/345/bmj.e6341?view=long&pmid=23036829


Thinking about the burden of treatment

BMJ 2014; 349 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g6680

“De siste par ti-år har vært kjennetegnet av stadig økende mengde diagnosesentrerte 
retningslinjer som ikke passer til den kliniske hverdagen som er dominert av multisykdom, 
som man møter overalt i helsetjenesten.

Forskning viser at helsetjenesten påfører pasienter og omsorgspersoner en svær byrde 
som følger av behandlingen som helsetjenesten krever at de skal følge. 

NTNU



Forebygging av utilsiktede hendelser med legemidler
- samstemming og legemiddelgjennomgang blant hjemmeboende

BMJ 2016;353:i2139

NTNU

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.i2139


Dokumenterte forebyggende tiltak seint i livet

• Sunt kosthold

• Fysisk trening

• Fallforebygging

• Sosialt nettverk

• Legemiddeloptimalisering

NTNU



Omsorgstrappa

Helsefremmende og forebyggende

Personlig assistanse, praktisk bistand

Hjemmesykepleie, +/- praktisk bistand 

Sykehjem, Bolig 24/7 bemanning Rehabilitering
Opplæring
Forebygging
Dagtilbud
Velferdsteknologi
mm.

(Lang)varige omsorgstjenester Midlertidige 
innsatstjenester

NTNU



«Pasientenes helsetjeneste» – hva kan det bety?

• Skifte fra å være problemorientert til å bli målorientert

«Hva er viktigst for deg?»
Vektlegge funksjonsevne, pasientens preferanser og behandlingsbyrde

• Ta utgangspunkt i det som er felles for pasienter med kroniske sykdommer

«Helhetlig pasientforløp i hjemmet» (HPH)
Lokal utvikling av et strukturert og diagnoseuavhengig pasientforløp

• Rehabilitering med vante oppgaver i vante omgivelser

«Hverdagsrehabilitering»

• Organisere fastleger, hjemmesykepleie og andre kommunale helsetjenester

«Tverrfaglige team»
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