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BAKGRUNN 
 
Utkastet til denne regionale handlingsplanen for spesialisthelsetjenesten i geriatri skal erstatte 
”Handlingsplan for geriatri 2004-2010” og er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Helse 
Nords fagråd for geriatri i samarbeid med andre representanter for de geriatriske miljøene i Helse 
Nord.  Arbeidsgruppens målsetning har vært å peke ut de viktigste områdene for øyeblikkelig 
handling, slik at arbeidet med å etablere et fullverdig geriatrisk tilbud i landsdelen kan komme raskt 
i gang.  
 
Formålet med denne regionale handlingsplanen er å få iverksatt tiltak som bidrar til 
 

• at eksisterende geriatriske enheter i Helse Nord videreutvikles til stabile, operasjonelle 
enheter med høy kompetanse og i stand til å ivareta sine pålagte oppgaver i de lokale 
helseforetakene, samt en god og fremtidsrettet arbeidsfordeling med den øvrige 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 

• å sikre gode pasientforløp for den eldre pasienten gjennom hele behandlings- og 

omsorgskjeden, før, i og etter sykehusoppholdet 

• god samhandling mellom nivåene og bistå i videreutviklingen av spesialisthelsetjenestens 

veiledningsansvar overfor kommunehelsetjenesten 

• å forbedre tjenestetilbudet til de geriatriske pasientene 

• å utvikle fagfeltet i henhold til vedtatte handlingsplaner og nasjonale prioriteringer 
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SAMMENDRAG AV HOVEDMOMENTER I PLANUTKASTET 
 

1. Beskrevne utfordringer i Helse Nord 
• Mangelfull utdanningskapasitet av nye geriatere 

o 6 av 12 ubesatte stillinger for leger i spesialisering i geriatri på landsbasis er i 
Helse Nord 

• UNNs særskilte rolle i og ansvar for geriatrisatsningen 
o Problemer med å ivareta sin universitetssykehusfunksjon for eksempel med 

hensyn til å utvikle en forskningsstrategi som kan støtte opp om de andre 
foretakene 

• Geriatrisk akutt-tilbud mangler fortsatt ved flere sykehus 
• Spesialisert geriatrisk rehabilitering 

o Fagområdet trenger nye avklaringer av arbeidsoppgaver, kompetansenivå, 
omfang og organisering 

• Geriatrisk poliklinikk 
• Alderspsykiatri 

o Behov for kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunene 
• Geriatrisk tilbud til eldre med samisk språk og kultur 
• Områdegeriatriske tjenester 
• Samhandling med primærhelsetjenesten 
• Geriatriens rolle i sykehjemsmedisinen 

 
 

2. Foreslåtte tiltak 
 

Prioriterte mål for pasientbehandlingen er å: 
• etablere akuttgeriatriske tilbud ved flest mulige sykehus 
• samlokalisere akuttgeriatri og akutt slagenhet 
• etablere geriatrisk poliklinikk og ambulant virksomhet ved alle sykehus 
• styrke spesialisert geriatrisk rehabilitering ved alle helseforetakene 
• etablere og styrke områdegeriatriske team 
• etablere geriatriske spesialisttilbud til eldre med samisk språk og kultur 
• utvikle tilbud som sikrer gode pasientforløp og samhandling med 

kommunehelsetjenesten 
 

Prioriterte mål for rekruttering, utdanning og kompetansebygging er å: 
• øke utdanningstakten og sikre et nødvendig antall geriatere i regionen, bl.a ved å lyse ut 

alle tildelte stillingshjemler og sikre rotasjonsstillinger for spesialistkandidater ved de 
ulike HF´ene 

• tilrettelegge for spesialisering og videreutdanning av de tverrfaglige teamene i 
helseforetakene 

• styrke forskningsaktiviteten og samarbeidet mellom helseforetakene og mellom 
spesialist- og kommunehelsetjenesten 

• videreutvikle eksisterende geriatrinettverk i regionen 
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3. Konkrete anbefalinger og ressursbehov for hvert helseforetak 
Her gjennomgås de foreslåtte tiltakene for Nordlandssykehuset, med hensyn til de øvrige 
helseforetakene vises til planutkastets kapittel 8 side 22.   

 
Nordlandssykehuset HF Bodø 
Anbefaling 

• Dersom helseforetaket skal kunne ivareta sine pålagte oppgaver når det gjelder 
geriatrisk spesialisthelsetjeneste kreves to overlegestillinger i geriatri i 
Nordlandssykehuset Bodø. 

• Eksisterende LIS stilling tildeles utdanningskandidat i geriatri. I tillegg opprettes en 
ny LIS-stilling øremerket geriatri. Helseforetaket bør utarbeide en plan for å realisere 
dette. 

• Det geriatriske tilbudet bør etter hvert utvides til å inkludere Nordlandssykehusene 
Lofoten og Vesterålen. 

• De 4 eksisterende sengene, øremerket geriatriske pasienter samles på et avgrenset 
geografisk område med et fast og kvalifisert fast personale. 

• Geriatrisk poliklinisk tilbud økes fra to til fem dager per uke. 
• Geriatrisk personale og kompetanse bør inn i slagenheten. Slagenheten og 

akuttgeriatri bør samlokaliseres når nytt bygg står på plass. 
• Videreutvikle og formalisere samarbeidet om utvalgte geriatriske pasientgrupper 

med hhv. Ortopedisk avdeling NLSH, alderspsykiatrisk avdeling ved APP og 
Kløveråsens utrednings- og kompetansesenter. 

• Etablere samarbeidsrutiner med sykehjemmene og intermediære tilbud i 
helseforetaket. 

 
Ressursbehov 
1 ny overlegestilling i geriatri i tillegg til eksisterende stilling. 
1 ny LIS stilling i geriatri. 
Eksisterende LIS stilling forebeholdes geriatrien. 

 
 Nordlandssykehuset HF Vesterålen 

Etablerer nå slagenhet med tverrfaglig team i indremedisinsk avdeling. 
Muligheten for samlokalisering med akutt geriatriske senger må vurderes. 
 
Nordlandssykehuset HF Lofoten 
Har fra før 4 slagenhetssenger og et tverrfaglig team uten geriater. 
Muligheten for samlokalisering med akutt geriatriske senger må vurderes. 
Forutsetninger for opprettelse av geriatrisk spesialisthelsetjeneste i Vesterålen og Lofoten 
må kartlegges. Polikliniske geriatritilbud vil kreve geriater, alternativt indremedisiner med 
interesse for geriatri i påvente av geriater. 
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NORDLANDSSYKEHUSET HF SIN VURDERING AV PLANUTKASTET 
 
Planutkastet beskriver på en god måte den forventede utviklingen i befolkningen i Nord-Norge 
sammen med sykdomsbelastningen. Den gir en nøktern beskrivelse av tilstanden innen fagfeltet i 
dag sammen med i utfordringene som forventes også i samhandlingsperspektiv med 
primærhelsetjenesten. Formuleringene knyttet til samarbeid med kommunene er etter vår oppfatning 
dog noe vage og lite ambisiøse.  I hvilken grad man klarer å imøtekomme fremtidige behov synes i 
stor grad å være avhengige av at det lykkes å få etablert en god samhandling mellom 
kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Dette forhold burde vært bedre omtalt i planen, 
med konkrete tiltak for å fremme samhandling og større vekt på overføring av oppgaver til 
kommunehelsetjenesten. Det er behov for et utviklingsarbeid knyttet til hva slike tjenester skal 
omfatte, og hvordan disse tjenestene skal samvirke med kommunene. 
 
Nordlandssykehuset HF har et behov for å skape et robust geriatrisk miljø gjennom opprettelse av 
ny spesialiststilling og også utdanningsstilling i geriatri.  Det vil kunne åpne for ambulant 
virksomhet til Lofoten og Vesterålen.  Det beskrives ikke hvordan foretaket skal finansiere denne 
styrkingen av kompetansen. Vi savner også mer inngående vurdering av hvilke andre 
fagområder/yrkesgrupper som må styrkes i forhold til å få et godt faglig innhold i tjenestene og 
etablering av god og kunnskapsbasert praksis. Blant annet gjelder dette forhold rundt; ernæring, 
fysisk aktivitet og helsefremmede arbeid.   
 
Planen beskriver også utfordringen med å arrangere geriatrisk rehabilitering og utredning i en 
hektisk akuttmedisinsk avdeling.  Det ideelle ville vært geriatrisk virksomhet på et avgrenset 
område med fast og kvalifisert personell.  I den aktuelle ombyggingsfasen i Bodø er mangel på 
areal meget påtrengende inntil hele sykehusanlegget er ferdig rehabilitert i 2019.  Dermed vil 
anbefalingene i planen ikke være realistiske innenfor planperioden 2014 – 2017. 
 
Medisinsk klinikk og Hode og bevegelsesklinikk er allerede i dialog om mulig samlokalisering av 
slagenhet og geriatrisk enhet ettersom flere av fagpersonene i det geriatriske teamet er organisert 
innenfor Hode og bevegelsesklinikken med slagenhet.  Dette vil ikke være mulig før hele 
sykehusanlegget er rehabilitert i 2019. Dette er en organisering som heller ikke er blitt utredet 
tilstrekkelig og må forankres i fagmiljøene og relevante klinikker. 
 
I medisinsk avdeling Lofoten sykehus er slagenhet og Distriktspsykiatrisk senter lokalisert i samme 
sengeenhet.  Det er sterkt begrenset tilgjengelighet av senger for generelle indremedisinske 
tilstander slik at øremerkede senger for akutt geriatri vil bli problematisk. Rekruttering av 
spesialister i generell indremedisin er utfordrende både i Lofoten og Vesterålen.  Innenfor 
planperioden er utsiktene for spesialiser i geriatri på disse lokalsykehusene ikke spesielt 
optimistiske. I Vesterålen gir nytt sykehusbygg nye muligheter for rehabilitering. Det planlegges en 
rehabiliteringsenhet med styrket bemanning.  I denne enheten vil muligheten for geriatrisk 
rehabilitering være realistisk, spesielt av slagpasienter.   
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DIREKTØRENS VURDERING 
Utkastet til regional handlingsplan i geriatri gir en god beskrivelse av utviklingstrekk og behov for 
geriatrisk kompetanse i regionen. Tiltakene som trekkes fram spesielt for Nordlandssykehuset er 
ikke realiserbare innenfor planperioden. Eventuell sammenslåing av en framtidig geriatrisk 
sengepost og slagenhet må utredes ytterligere og forankres også i Hode- og bevegelsesklinikken før 
det evt kan planlegges på sikt. Skal planen gjennomføres som skissert, forutsettes det at Helse Nord 
RHF tilfører tilstrekkelig økonomiske ressurser.   
 
 
Innstilling til vedtak: 
 

1. Styret viser til høringsnotatet og ber Helse Nord RHF ivareta de momentene om 
fremkommer her 

2. Styret gjør spesielt oppmerksom på at de tiltakene som skisseres for Nordlandssykehuset på 
grunn av de byggtekniske forholdene spesielt i Bodø, men også i Lofoten, gjør at planen 
ikke er realiserbar innenfor planperioden. 

3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte planen finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF 

 
 
 
 
Avstemming:   
 
Vedtak: 
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1. Innledning	  
 
Denne regionale handlingsplanen for spesialisthelsetjenesten i geriatri erstatter ”Handlingsplan for 
geriatri 2004-2010”, og er utarbeidet etter møter med deler av det geriatriske fagmiljøet regionalt 
fordelt på helseforetakene Helgeland, Nordland, UNN og Finnmark. Målet har vært å peke ut de 
viktigste områdene for øyeblikkelig handling, slik at arbeidet med å etablere et fullverdig geriatrisk 
tilbud i landsdelen kommer raskt i gang. Planen fokuserer behandlings- og utdanningstilbud som kan 
etableres allerede i 2013-14.  
Det har ikke vært et mål å oppsummere den perioden vi nå har bak oss, men nevner likevel at den 
forrige planen hadde som mål å etablere sengeenhet og tverrfaglig geriatrisk team ved alle somatiske 
sykehus i regionen. I dag et det bare UNN-Tromsø, UNN-Narvik og Nordlandssykehuset Bodø som 
har akutt geriatriske senger. Geriatriske team med lege finns bare ved UNN, Nordlandssykehuset Bodø 
og Hammerfest sykehus. Et klinisk spesialisttilbud i geriatri er i all hovedsak avgrenset til UNN-HF 
(Tromsø, Harstad, Narvik, og områdegeriatrien i Lenvik og Nordreisa).  Nordlandssykehuset-Bodø har 
et geriatrisk team med spesialistkandidat i geriatri, Helgelands-sykehuset Sandnessjøen har deler av et 
team uten lege. Kirkenes sykehus har tverrfaglig team uten lege, mens Hammerfest sykehus har et 
fullverdig team og 2 spesialistkandidater.  
Mangelen på utdannede geriatere har vært og er en akilleshæl for geriatrien i hele landsdelen. I følge 
den forrige planen skulle UNN styrkes som utdanningsinstitusjon og fungere som motor regionalt. 
Siste halvannet år har UNN-Tromsø lyktes i å rekruttere flere spesialist-kandidater i geriatri enn noen 
gang tidligere, men har per mars 2013 likevel bare 3 spesialister i geriatri i full stilling. UNN har også 
klart å beholde gruppe 1 status som utdanningsinstitusjon, men denne funksjonen er stadig truet.  
Denne mangelfulle måloppnåelsen har funnet sted i en periode hvor geriatri har vært og er et 
satsningsområde. 
 

1.1	  Mandat	  og	  arbeidsgruppe	  
Regionalt Fagråd i geriatri ble gjenopprettet for 1 år siden. En del av mandatet (se vedlegg 1) var slik:  
• Fagrådet vil ha en sentral oppgave i utarbeidelsen av forslag til regional handlingsplan for geriatri.  
• Kommende planprosess og regionalt fagråd skal forankres i linjeledelsen til de respektive 

helseforetakene og ses i nær sammenheng med gjennomføringen av samhandlingsreformen.   
 

1.2	  Medlemmer	  av	  fagrådet	  
Torgeir Engstad, seksjonsoverlege Geriatrisk seksjon Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Adri Vermeer, overlege OGT Lenvik, Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Svein Størdal, overlege Medisinsk avdeling Klinikk Hammerfest, Helse Finnmark HF  
Jerzy Frasunkiewicz, overlege geriatrisk enhet, Nordlandssykehuset HF 
Synnøve Kjos, ergoterapeut, Medisinsk avd. Sandnessjøen sykehus, Helgelandssykehuset HF 
Elsa Kommedahl, virksomhetsleder Mørkved sykehjem, Bodø kommune 
Aud Fyhn, representant fra regionalt brukerutvalg 
Monika Dalbakk, regional rådgiver for geriatri, UNN (sekretariat) 
 



 4 

I tillegg har følgende deltatt i en utvidet arbeidsgruppe: 
June Rondestvedt ergoterapeut UNN Narvik 
Hanne Frøyshov, geriater UNN Harstad 
Liv D. Hammervold, overlege OGT Nord-Troms/UNN HF 
Marika Ljetoff, regional rådgiver UNN HF 
Geir Høybjør, LIS geriatri, klinikk Hammerfest, Helse Finnmark HF 
Sigrid Olaussen, klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF 

2. Bakgrunnsdokumenter	  og	  overordnede	  føringer	  
 

2.1	  Handlingsplanen	  2004-‐2010	  
”Handlingsplan for geriatri 2004-2010” som ble overlevert i febr 2004 hadde som viktigste mål ”å 
opprette et geriatrisk tilbud ved alle somatiske sykehus i regionen, med sengeenhet og tverrfaglig 
geriatrisk team med geriater eller indremedisiner med interesse for geriatri, geriatrisk 
sykepleier og ergo-og/eller fysioterapeut” (s. 6 i planen). Det geriatriske teamet var tiltenkt oppgaver 
som det å drive poliklinikk, områdegeriatrisk virksomhet og konsultativ virksomhet overfor andre 
avdelinger i sykehuset. Geriatriske senger skulle opprettes i tilknytning til slagenhetene, 8-10 senger 
ved hvert sykehus. I følge planen skulle det satses på kompetansebygging og utdanning. Det finns 
ingen autoritativ oppsummering av de knappe 9 årene som har gått siden planen ble overlevert, men 
det er likevel klart at målene på langt nær er nådd. 
 

2.2	  Øvrige	  dokumenter	  
• Nasjonal strategi for spesialisthelsetjenester for eldre 2008- 2012 
• Geriatrisk virksomhet i UNN HF: Styrking og utvikling av det geriatriske fagfeltet i Nord-Norge i 

perioden 2011-2014 
• Oppdragsdokument fra Helse Nord, og ”Handlingsplan i geriatri. Helse Nord 2004- 2010” 
• Samhandling om skrøpelige eldre i Nord. Rapport til Helse Nord fra arbeidsgruppe 26.05.08 
• Stortingsmelding 47, Samhandlingsreformen 
• Nasjonale retningslinjer for behandling av hjerneslag. Helsedirektoratet 2010 
• Effekter av tverrfaglige ambulante tjenester for pasienter med kroniske sykdommer. Rapport fra 

Kunnskapssenteret nr. 07-2010.   
• Effekt av geriatriske tiltak til eldre pasienter innlagt i sykehus. Rapport fra kunnskapssenteret nr 

14, 2006.  
• Statistisk Sentralbyrå (Eldrebefolkning i Helse Nord, sykehusinnleggelser, framskriv med mer.)  
• Helsetjenester for eldre (ekspertgruppas rapport) 
• Optimal utnyttelse av senger til geriatrisk rehabilitering i UNN HF. Rapport fra arbeidsgruppen 

september 2012. Universitetssykehuset Nord Norge, Medisinsk klinikk, Geriatrisk seksjon 
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3. Demografi	  i	  Nordland,	  Troms	  og	  Finnmark	  

	  

3.1	  Demografisk	  utvikling	  
 

Tabell	  1.	  Folketallet	  i	  Nord-‐Norge	  så	  slik	  ut	  pr	  01.01.12	  
  Nordland Troms Finnmark 

Kommunar, n 44 25 19 

Folketall, n 
>67 år, % 
>80 år, % 
>90 år, % 

238 320 
15.1 
5.2 
0.9 

158 650 
12.9 
4.1 
0.6 

74 787 
12.6 
3.7 
0.5 

 
 

	  	  	  	  Tabell	  2.	  Framskrivning	  av	  antall	  eldre	  70	  år	  +	  i	  Helse	  Nord	  fram	  til	  2040	  
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Tabell	  3.	  Framskrivning	  av	  antall	  eldre	  i	  HN	  fram	  til	  2040	  fordelt	  på	  fire	  aldersgrupper	  	  

(SSB 2011) Befolkningsfremskriving HN
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år 2011
år 2020
år 2030
år 2040

år 2011 53775 30903 18006 3481

år 2020 57700 44328 18770 4057

år 2030 62164 50123 29580 4815

år 2040 57397 55232 34843 8568

60-69 år 70-79 år 80-89 år 90 år eller eldre

 
 

Bruken av sykehustjenester øker markert etter fylte 70 år. I UNNs nedslagsfelt vil befolkningen 75 år 
og eldre (n=28814) øke med 20 % de neste 10 årene. Over en 20-årsperiode vil økningen være på hele 
68 % (2010-2030). (Kilde SSB).  
Fram til 2020 kommer den største økningen i aldersgruppen 75-79 år. Etter 2020 kommer i tillegg en 
økning i gruppen 80-84 år. Fra 2025 vil antall 80+ øke betydelig, riktignok med lokale forskjeller. 
Dette må få store konsekvenser for planlegging og dimensjonering av alle typer helsetjenester for 
eldre. Sentraliseringen av yngre personer til de store befolkningssentra (Tromsø, Bodø og Alta) vil 
medføre at det blir en større andel gamle i utkantstrøk. En tilleggsutfordring i utkantstrøk er at færre 
har familie og nettverk til å dekke omsorgsbehovet og at tilgangen på kvalifisert arbeidskraft reduseres 
sterkere enn i byene.  Den demografiske utviklingen er viktigste faktor i estimeringen av behov for 
helsetjenester til eldre de neste 20 år. Medisinsk og teknologisk utvikling vil også spille en rolle. 
 

3.2	  Sykdomsbelastningen	  i	  Helse	  Nord	   
Om kort tid antas > 50 % av pasientene med akutt hjerneslag å være over 80 år*. Forekomsten av ulike 
krefttyper øker også blant de eldre, mens behandlingsmulighetene bedres. Bedre seleksjonskriterier til 
kirurgisk behandling pga hjertesykdom vil øke etterspørselen. For langtkommen KOLS gjelder det 
samme. Diabetesrelaterte komplikasjoner vil øke.  

*Ref: Norsk Epidemiologi 2012; 22 (2): 121-126 121 Epidemiology of stroke in the elderly. Incidence, 
survival, prevalence and risk factors 
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De eldres sykdomspanorama endres og vil, sammen med den demografiske utviklingen, medføre et økt 
behov for tilrettelagte geriatriske helsetilbud. Som et eksempel er forekomsten av demens i Helse Nord 
forsøkt framskrevet ved hjelp av framskrivningsverktøy 
 

Tabell	  4	  Forventet	  økning	  av	  demens	  i	  HN	  de	  neste	  30-‐årene	  
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4. Dokumentert	  effekt	  av	  geriatriske	  tiltak	  
 
Det vitenskapelige belegget for ulike typer geriatrisk intervensjon er utførlig omtalt i ”Geriatrisk 
virksomhet i UNN HF 2011-2014”. Her gjengis en kortversjon. 	  
 
Modellen 
Geriatrisk vurdering inkluderer sosiale, psykologiske, mentale og miljømessige faktorer i tillegg til 
standard medisinsk vurdering. Denne interdisiplinære prosessen omtaltes ofte som ”systematisk 
geriatrisk undersøkelse og behandling” og inkluderer datainnsamling, tverrfaglig diskusjon og 
vurdering, utvikling og implementering av en behandlingsplan, monitorering av effekt og revisjon av 
behandlingsplanen. En slik tilnærming har vist seg effektiv i å bedre generell helse og funksjon samt 
livskvalitet hos skrøpelige eldre. En tverrfaglig arbeidsmetode og rehabilitering må integreres i all 
geriatrisk. 
 
Effekt av geriatrisk sengepost 
Effekten av akutt geriatrisk intervensjon organisert etter overnevnte prinsipper er godt dokumentert, og 
krever en geriatrisk sengepost. Effekten er størst ved nyoppstått funksjonssvikt, i den akutte – 
hyperakutte fasen av sykdom. Forsinket diagnostikk hindrer rask og målrettet intervensjon som igjen 
genererer funksjonssvikt som lett kan bli irreversibel. Akutt sykdom hos gamle har en brattere 
utforbakke enn yngre. Forsinket diagnostikk og avklaring har ofte alvorlige konsekvenser og bør 
derfor unngås.  

  
  
Finnmark  
  
Troms  
  
  
  
Nordland  
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Den samfunnsøkonomiske gevinsten kan være betydelig selv ved en marginal funksjons- bedring 
ettersom dette kan resultere i at den gamle klarer seg hjemme lenger.  
 
Effekt av geriatriske team innad i sykehuset 
Et tverrfaglig konsultasjonsteam vurderer pasienter med geriatriske problemstillinger, og presenterer 
en plan for behandling. Denne iverksettes så av personale i den avdelingen der pasienten er innlagt.  
”Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 14 – 2006”, bestilt fra Helse Vest RHF, vurderte effekten av 
geriatriske tilbud til gamle pasienter innlagt i sykehus, basert på 13 systematiske oversikter i tillegg til 
en nyere randomisert studie. Oppsummeringen av geriatriske konsultasjonsteam er slik: ”Systematiske 
oversikter som har vurdert verdien av geriatriske konsultasjonsteam viser ingen effekt.” 
 
Effekt av polikliniske tilbud 
Målrettet behandling av geriatriske komplikasjoner som funksjonssvikt, urininkontinens, fall og 
depressive plager har dokumentert mindre funksjonssvikt, mindre tretthet og bedre sosial funksjon. 
Nye modeller er under utprøving.  

 
Effekt av bedre samhandling før sykehusinnleggelse 
Bedre samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten vil kunne bedre diagnostikken, men 
vil neppe redusere behovet for sykehusinnleggelser av gamle med akutt oppstått sykdom med 
funksjonssvikt. Et doktorgradsarbeid fra Tromsø (1999) konkluderer med at hver 7. innleggelse i en 
medisinsk avdeling er unyttig, evaluert i etterkant av sykehusoppholdet, men det er ikke mulig å 
forutsi hvem som har nytte av sykehusoppholdet på forhånd. Et felles behov for alle eldre med akutt 
og/eller subakutt sykdom er god og rask diagnostikk slik at riktige tiltak kan iverksettes tidligst mulig. 
Intermediære tilbud til eldre istedenfor sykehusinnleggelse bør evalueres med vitenskapelig metode 
 
Effekt av intermediære enheter etter sykehusoppholdet 
Studier ved Søbstad sykehjem i Trondheim og Storetveit i Bergen har undersøkt nytten av tidlig 
utskrivning til et forsterket sykehjemstilbud etter sykehusoppholdet. Søbstad rapporterer færre re-
innleggelser for samme sykdom i sykehuset, mens behovet for hjemmehjelp eller sykehjem etter 6 
måneder ikke var signifikant forskjellige (p=0.37 og 0.76), heller ikke død (p=0.15). Kostnadene var 
mindre for de som ble flyttet. Studien fra  Storetveit sykehjem rapporterte ingen  signifikante 
forskjeller i funksjonsnivå eller livskvalitet mellom behandlingsalternativene, og heller ikke reduserte 
kostnader.  Primæroppholdet var vesentlig lenger både ved Søbstad og Storetveit sykehjem 
sammenliknet med de som forble i sine respektive sykehusavdelinger, henholdsvis 17 mot 9 og 21 mot 
10 dager. Begge studiene har dermed vist at gamle profiterer på å få være tilstrekkelig lenge i 
institusjon. Begge studiene forutsetter at pasientene er diagnostisert og medisinsk avklart før utskriving 
fra sykehuset. De intermediære tilbudene kan følgelig ikke erstatte sykehusinnleggelse som skal sikre 
rask diagnostikk og rask igangsatt behandling, men kan likevel være gode og kostnadseffektive tilbud 
til syke gamle som trenger et institusjonsopphold utover 7-10 dager for fortsatt behandling og 
rehabilitering. Vi trenger nye randomiserte studier med utprøving av modeller.  
 
Effekt av områdegeriatriske tiltak  
De områdegeriatriske tjenestene i Nord-Troms og Midt-Troms har i tillegg til områdegeriatri også en 
desentralisert rehabiliteringsvirksomhet, hovedsakelig for slagpasienter. Disse tjenestene er organisert 
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som den tidligere ”Namsos-modellen” og gir et desentralisert spesialisttilbud i områder langt fra 
sykehus, døgnbasert rehabilitering og poliklinisk/ambulant utredning og behandling av geriatriske 
pasienter med kronisk sykdom eller funksjonssvikt. Rådgivning, veiledning, undervisning og 
nettverksarbeid er prioriterte oppgaver. I en upublisert rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten konkluderes det slik: ”Litteraturgjennomgangen gir grunnlag for å konkludere at en 
intensivert rehabiliteringsinnsats ved ambulante team kan bedre funksjonsevne og livskvalitet, 
redusere behovet for liggedøgn på sykehus og muligens gi en helseøkonomisk gevinst for enkelte 
pasientgrupper”. Konklusjon: Områdegeriatri er evaluert som velfungerende ut fra brukertilfredshet. 
Det foreligger dokumentasjon på effekt på ulike delaktiviteter innen områdegeriatri. Det er behov for 
mer forskning for å dokumentere effekten av områdegeriatri. 
 
Effekt av ortogeriatrisk behandling 
Erfaringer fra en 20 års periode har vist at gamle med lårhalsbrudd behandlet i ortogeriatrisk 
sengepost, organisert etter prinsippene omtalt innledningsvis, har lavere dødelighet og bedre prognose 
enn de som behandles i en tradisjonell kirurgisk ortopedisk avdeling. Flere land har konkludert med at 
en slik ortogeriatrisk modell kvalifiserer til ”best-practice”. I en studie fra St Olav hospital ble eldre 
med hoftebrudd behandlet i geriatrisk sengepost før og etter selve operasjonen med vekt på 
komorbiditet, smertelindring, væskebehandling, oksygenering, ernæring, forebygging av forvirring, 
vurdering av fallrisiko, tidlig mobilisering og tidlig planlegging av utskriving. Mobilitet 4 måneder 
etter bruddet var signifikant bedre hos pasienter behandlet i ortogeriatrisk avdeling sammenliknet med  
pasienter behandlet i tradisjonell ortopedisk avdeling.  

5. Eksisterende	  geriatritilbud	  i	  Helse	  Nord	  	  	  
 
Geriatriske senger finns bare på UNN (Tromsø, Narvik og OGT’ene) og i Bodø. Det samme gjelder 
geriatrisk poliklinikk (Tromsø, Harstad, Narvik og OGT- Lenvik og Bodø). Geriatrisk og nevrologisk 
avdeling har delt ansvar for  akutt slagbehandling i UNN -Tromsø, mens indremedisin og geriatri har 
ansvaret i Harstad og Narvik. 
 
Spesialister i geriatri i HN 
Per oktober 2013 er det bare UNN som har ferdig utdannede spesialister i geriatri (2 overleger i 
Tromsø, 1 i Harstad og 1 i Narvik), mens Bodø, og Hammerfest venter på sin første godkjente geriater. 
 

5.1	  Pasientbehandling	  

5.1.1	  Akutt	  geriatri	  og	  rehabilitering	  
Den forrige handlingsplanens (2004-2010) viktigste mål var å opprette geriatriske tilbud ved alle 
somatiske sykehus i regionen med sengeenhet og tverrfaglig team. I 2004 var 38 senger øremerket 
akutt geriatri og geriatrisk rehabilitering. Per mars 2013 sorterer følgende senger under geriatrisk 
fagområde: Akutt geriatri: 7+3+4 (Tromsø, Narvik og Bodø), akutt hjerneslag:7+3+4 (Tromsø, Narvik 
og Hammerfest) Rehabilitering 7+8+6 (Tromsø, OGT-MT og OGT-NT), i alt: 49 senger. Avgrenset til 
sykehussenger er tallet: 35 senger.  
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Alle sykehus i Helse Nord har tilbud om akutt hjerneslagbehandling i henhold til en nasjonal standard 
definert ved Nasjonale retningslinjer for akutt slagbehandling 
(http://nevro.legehandboka.no/retningslinjer/nasjonale-retningslinjer-for-hjerneslag-behandling-og-
rehabilitering-38075.html). Av i alt 12 slagenheter i landsdelen drives 6 av indremedisinere, 4 av 
indremedisinere og geriatere, 1 av geriatere og nevrologer og 1 av nevrologer alene.   
 

Tabell	  5.	  Status	  pr.	  mars	  2013:	  sengetall	  sortert	  under	  geriatrisk	  fagområde	  
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Tabell	  6.	  Status	  pr.	  mars	  2013.	  øvrige	  geriatriske	  tilbud	  i	  spesialisthelsetjenesten,	  Helse	  
Nord	  
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Helse Nord finansierer også spesialisthelsetjenestetilbud for eldre ved enkelte private institusjoner som 
Kløveråsen (demenspoliklinikk), Nord-Norges Kurbad (rehabilitering ortogeriatri) og Northun 
helserehabilitering (rehabilitering ortogeriatri). 
 

5.1.2	  Geriatrisk	  poliklinikk	  
Tilbud finns ved UNN (Tromsø, Harstad, Narvik og OGT- MT) og Nordlandssykehuset (Bodø). 
Hammerfest er i etableringsfasen av geriatrisk poliklinikk.  
 

5.1.3	  Ambulerende	  team	  
Tilbud finns ved UNN (Tromsø, Harstad, Narvik, OGT-MT og OGT-NT)  
I Narvik er teamet organisert under Rehabiliteringsseksjonen og består av geriatrisk sykepleier og 
spesialergoterapeut. 
 

5.1.4	  Fagnettverk	  	  
Fagnettverk drives ved UNN Tromsø, OGT-NT (demensnettverk) og OGT–MT (geriatrinettverk Midt-
Troms, organisert via det interkommunale tiltaket ”Løkta”). Regionalt rekrutterings- og 
stabiliseringsprogram drifter fagnettverk for geriatere og LIS-leger. Det er også opprettet et tverrfaglig 
regionalt fagnettverk driftes med hjelp av regionale midler fra Helse Nord. Kløveråsen drifter 
kompetansenettverk om demens for kommunene i Nordland.  
 

5.1.5	  Hospitering	  
Samtlige geriatriske fagmiljøer i regionen har tilbud om hospitering.  
 

5.1.6	  Geriatriske	  tilbud	  til	  eldre	  med	  samisk	  språk	  og	  kultur	  
 Mangler i regionen, men er under planlegging.  (se 7.1.5, side 17) 
 

5.2	  Regionale	  kompetansebyggende	  tiltak	  
UNN Tromsø koordinerer og drifter de regionale geriatrinettverkene, som blant annet tilbyr følgende 
kompetansebyggende tiltak, både til spesialisthelsetjenesten og kommune- helsetjenesten: 
 

• Regionalt rekrutterings- og stabiliseringsprogram for leger 
• Regional internundervisning for leger. Arrangeres hver 14.dag; deltakelse via 

videokonferanse. 
• Regionalt kompetanseprogram for geriatri. En samling pr. semester. Tilbys for oppmøte 

eller for deltakelse via videokonferanse.  
• Regional nettverkssamling i geriatri. Årlig møtearena. Arrangeres lokalt i et av regionens 

helseforetak.  
• Virtuelt fagnett: www.helsekompetanse.no/geriatri 
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Ovenstående tiltak i regionen har som mål å rekruttere, bygge nettverk og bygge kompetanse, og 
stabilisere små, sårbare fagmiljø. Tiltakene og koordinatorstillingene knyttet til tiltakene finansieres 
gjennom øremerkede midler fra Helse Nord, og anbefales videreført. 
 

5.3	  Legestillinger	  og	  hjemler	  tilknyttet	  geriatrisk	  virksomhet	  i	  Helse	  Nord	  
Per dato (nov 2013) er det uklart hvor mange utdanningshjemler i geriatri som står ubenyttet. For ett år 
siden (nov 2012) var Helse Nord ansvarlig for 6 av totalt 12 ubenyttede hjemler nasjonalt.  
I dag er status for geriatriske overlege- og utdanningshjemler/stillinger i Helse Nord slik:  
 
Eksisterende geriatriske overlegehjemler: 7  

• UNN- HF har 6 overlegehjemler og 8 LIS hjemler fordelt slik:  
Tromsø 4 overlegehjemler: Id-nr 8512, 8513, 8514 og 12414. (2 geriatere, 2 konstituert i 
overlegestilling) 

 UNN-Harstad har 1 overlegehjemmel (Id-nr 14069) 
(Harstad har per nov 2013 spesialist i geriatri som er ansatt i 33,3 % av denne stillingen) 

 UNN Narvik har 1 overlegehjemmel: 10485    
• Helgelandssykehuset-HF har 1 overlegehjemmel. Id-nr 12707. Ukjent hvem som har denne 

hjemmelen (har ellers 2 interesserte kandidater i geriatri) 
• Nordlandssykehuset –HF har 1 overlegehjemmel: Id-nr 1188 (1 konstituert overlege) 
• Helse Finnmark-HF har 1 overlegehjemmel tildelt Hammerfest: Id-nr 12698 benyttes til 

indremedisiner som driver poliklinikk i Alta.  
 
Eksisterende LIS hjemler i geriatri: 12 

• UNN-HF har totalt 8 LIS hjemler i geriatri fordelt slik:   
Tromsø har 6 LIS-hjemler: Id-nr 3654, 3653, 12425, 12424, 12215 og 8510 (alle besatt) . 
Harstad har 1 LIS-hjemmel: Id-nr 13304 (LIS geriatri fram til sept. 2013. Ukjent hvem som 
benytter denne hjemmelen per dato) 
Narvik har 1 LIS-hjemmel: Id-nr 12216 (ukjent hvem som benytter denne hjemmelen, men 
ikke LIS i geriatri) 

• Nordlandssykehuset-Bodø har 1 LIS hjemmel.  ID-nr 12714 (Benyttes trolig av LIS i annen 
spesialistutdanning enn geriatri) 

• Helse Nord RHF har 2  LIS stillinger i geriatri. Id nr 12848 og 12849 Det er uvisst om disse 
stillingene blir benyttet og evnt hvem som går i disse stillingene 

 
UNN Tromsø har siste halvannet år rekruttert nye spesialistkandidater i geriatri. UNN-Harstad har 
nylig fått godkjent sin første geriater, mens ny LIS er finansiert med ekstraordinære midler  fra HF´et.  
Narvik har nylig fått ny geriater. Hammerfest får 2 nye geriatere, Nordlandssykehuset Bodø får 1 ny 
geriater  og Områdegeriatrisk tjeneste i Midt-Troms får 1 ny geriater i nær framtid. 
Denne oversikten – som har vist seg svært vanskelig å framskaffe og verifisere- viser at av 12 
utdanningsstillinger i geriatri i RHF´et benyttes til utdanning av geriatere.  Av de 6 ubenyttede 
stillingene befinner 3 seg i stillingsbank  og 3 brukes i HF´ene til andre formål enn utdanning av 
geriatere   
Samtidig er hovedproblemet for geriatrien i Helse Nord å utdanne et nødvendig antall geriatere.  
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6. Utfordringer	  
 
Geriatrimidlene som Helse Nord innvilget i forbindelse med forrige handlingsplan 2005-2010 har 
bidratt til å etablere dagens geriatriske pasienttilbud, et regionalt geriatrisk nettverk og har satt 
kompetansebygging på dagsorden. Øremerkede midler til kompetansebygging i de lokale 
geriatrimiljøene har bidratt til at ansatte i teamene har fått mulighet til å ta spesialisering- og 
videreutdanning og delta på regionale kurs og konferanser. Nettverksbyggingen har også blitt styrket 
regionalt.   
 
Selv om det ikke har lyktes å rekruttere og utdanne et tilstrekkelig antall geriatere til nøkkelstillinger i 
regionen, har likevel mange fått geriatrisk skolering gjennom kortere opphold på UNN.   
Problemet med få utdannede geriatere, har blitt ytterligere forsterket av en forsinket geriatrisk 
forskningsstrategi. Denne er først på plass høsten 2013, 9 år etter at den første Handlingsplanen ble 
godkjent. . Dette har også hindret geriatrisk seksjon UNN-Tromsø i å være reell inspirator, organisator 
og veileder overfor de øvrige helseforetakene..  
 

6.1	  Mangelfull	  utdanningskapasitet	  av	  nye	  geriatere	  
I 2013 var det totalt 12 ubenyttede utdanningsstillinger i geriatri på landsbasis; 6 av disse var i Helse 
Nord. Samtidig har eksisterende rammevilkår for klinisk geriatrisk utdanning (praksisarenaer) blitt 
dårligere i løpet av den planperioden vi nå har bak oss. Sengearealet og kapasiteten ved geriatrisk 
seksjon UNN-Tromsø har stått under vedvarende hardt press. Den kliniske virksomheten er spredt på 
flere atskilte sengeareal som også krymper i antall senger. Dette har forsterket problemene når det 
gjelder utdanning og daglig veiledning, et problem som er påpekt i flere tilsynsrapporter fra 
spesialitetskomiteen i geriatri.  
 
Regionalt kunne utdanningstakten av geriatere ha økt ved å sikre gode utdanningsløp i indremedisin 
for utdanningskandidatene. Jakten på rotasjonsstillinger i indremedisin er i dag en flaskehals i 
spesialistutdanningen. Dette problemet later ikke universitetssykehuset til å kunne løse på en måte som 
tilfredsstiller geriatriens behov.  

6.2	  UNN’s	  særskilte	  rolle	  i	  og	  ansvar	  for	  geriatrisatsningen	  
Universitetssykehuset med UNN-Tromsø i spissen har et spesielt ansvar regionalt for utdanningen av 
helsepersonell. UNN plikter også å utvikle sin egen forskningsstrategi som skal støtte opp om de andre 
HF’ene med kvalitetssikring, veiledning og utdanning. Dette har vært en akilleshæl i den nordnorske 
geriatriens 30-årige historie, en svakhet som den nye handlingsplanen må forsøke å korrigere. Det 
betyr at geriatrien ved universitetssykehuset må ha et tilstrekkelig antall akademiske og kliniske 
stillinger, og et tilstrekkelig antall pasienter på et geografisk avgrenset areal til å kunne bygge et 
fagmiljø med rom for daglig veiledning og supervisjon. Et fragmentert fagmiljø spredt på flere 
lokalisasjoner vil vanskelig kunne ivareta en slik universitetssykehusfunksjon, og kan heller ikke 
fungere som motor regionalt.  

6.3	  Geriatriske	  akutt-‐tilbud	  mangler	  fortsatt	  ved	  flere	  sykehus	  i	  RHF’et	  
En samlokalisering av akutt hjerneslag og akutt geriatri, slik man etterlyste i den forrige 
handlingsplanen, er en god løsning for både pasientene og geriatrien som fag.  



 14 

De geriatriske fagmiljøene ved helseforetakene har et felles og sterkt ønske om å etablere et akutt 
geriatrisk behandlingstilbud samlokalisert med slagenhetene, både der slagenhet eksisterer i dag og der 
slagenhet planlegges etablert. Geriatrisk intervensjon, organisert etter prinsippene for systematisk 
geriatrisk diagnostikk og behandling, er i stor grad sammenfallende med prinsippene for god akutt 
slagbehandling. Denne typen intervensjon har vist seg svært effektiv i akuttfasen ved sykdom og 
funksjonssvikt (se vedlegg 2 ”Modellen” og ”Effekt av geriatrisk sengepost”). Tross denne 
kunnskapen ble slagenheten ved nevrologisk avdeling UNN-Tromsø, samlokalisert med hudavdeling 
og reumatologi våren 2013, mens geriaterne fortsetter å ”attachere” slagenheten utenfra.  
 I dag blir nesten alle geriatriske pasienter innlagt som øyeblikkelig hjelp i sykehus, og vil således ha 
nytte av et akutt geriatrisk behandlingstilbud. Den nye handlingsplanen for spesialisthelsetjenester i 
geriatri bør ha sitt tyngdepunkt i, og sitt fokus på, akuttgeriatriske sengeposter i sykehus. Et slikt tilbud 
finns stort sett bare ved ett helseforetak (UNN) kanskje med unntak av Nordlandssykehuset Bodø med 
sine 4 senger. Ambulante team innad i sykehuset, på konsultativ basis og uten behandlings og 
oppfølgingsansvar, kan ikke erstatte geriatriske sengeposter, og frarådes.   
 
Ortogeriatri	  
Hoftebrudd hos gamle øker raskt. Disse rammes ofte av mange komplikasjoner etter bruddet og har 
dårlig prognose. Nær halvparten gjenvinner ikke det funksjonsnivået de hadde før lårhalsbruddet. 
Behandlingsresultat og prognose bedres betydelig ved å tilby behandling før og etter operasjon i 
geriatrisk sengepost. Dette er dokumentert i en stor norsk randomisert studie (se s. 9 ”Effekt av 
ortogeriatrisk behandling”). Slike tilbud kan og bør opprettes ved alle sykehus som opererer gamle 
med lårhalsbrudd.  
 

	  6.4	  Spesialisert	  geriatrisk	  rehabilitering	  
Et fullverdig akuttgeriatrisk behandlingstilbud krever tverrfaglig rehabilitering integrert i behandlingen 
både i tidlig sykdomsfase og senere i forløpet. Spesialisert geriatrisk rehabilitering har sitt tyngdepunkt 
i sykehusene, og er særlig nødvendig for de pasientene som samtidig er i behov av avansert 
diagnostikk, behandling og overvåkning.  
Spesialisert geriatrisk rehabilitering er beskrevet i ”Handlingsplan for rehabilitering 2012-2016, Helse 
Nord”., og varierer mellom de ulike helseforetakene fra å være relativt godt utbygd til fraværende.  
Samhandlingsreformen medfører en ny oppgavefordeling mellom spesialist- og kommunehelse-
tjenesten og viser til ”Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator” 
datert 16.12.2011.  ”IS-1947 Rapport. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet” forsøker å definere hvilke oppgaver spesialist-
helsetjenesten skal ha, men det mangler entydige avklaringer.  
Fagområdet ”spesialisert geriatrisk rehabilitering” trenger derfor nye avklaringer av arbeidsoppgaver, 
kompetansenivå, omfang og organisering. Det er ikke mulig å drøfte denne utfordringen 
tilfredsstillende i denne handlingsplanen.  
I medisinsk klinikk UNN har en arbeidsgruppe jobbet med disse utfordringene og laget en rapport. 
som kan danne utgangspunkt for en handlingsplan for spesialisert geriatrisk rehabilitering i Helse 
Nord.  
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6.5	  Geriatrisk	  poliklinikk	  
Geriatriske poliklinikker er gode og effektive spesialisttilbud når det gjelder utredning, behandling og 
rehabilitering (jfr Kap 4 ”Effekt av geriatriske tiltak”) . Der det ikke ligger til rette for snarlig 
etablering av en akuttgeriatrisk sengepost bør det i alle fall opprettes en geriatrisk poliklinikk, 
organisert tverrfaglig og gjerne med spesialist i indremedisin i påvente av at geriater 
utdannes/rekrutteres. Poliklinisk geriatrisk spesialisttilbud anbefales også etablert med utgangspunkt i 
tverrfaglige team utafor sykehus. En modell for et slikt tilbud er områdegeriatrisk team i Lenvik som 
også driver oppsøkende ambulant virksomhet i pasientens hjemkommune, inkludert hjemmebesøk  

6.6	  Alderspsykiatri	  
Personer med demens, med og uten atferdsmessige og psykiatriske symptomer (APSD) , vil øke 
betydelig i antall. Denne økningen vil stille store krav både til kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten når det gjelder diagnostikk og behandling. Tilbudene er organisert på ulikt vis i 
Helse Nord. Spesialisthelsetjenesten i geriatri har oftest ansvar for diagnostikken av demens (spesielt 
hos yngre personer i samarbeid med nevrologiske avdelinger). Alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste 
gir et tilbud til eldre med psykiatriske sykdommer, og personer med alvorlig APSD. Noen steder står 
alderspsykiatrien også for diagnostikken av demens.  
Tradisjonelt har ”Sentrene for psykisk helse” (SPH) ikke hatt et målrettet tilbud til gamle mennesker, 
og eldre har vært betydelig underrepresentert som brukere av disse tjenester. Et økende antall eldre 
gjør at kompetansen på utredning av demens ved SPH-ene må styrkes. Den økte etterspørselen på 
geriatrisk kunnskap krever også et tettere samarbeid mellom spesialisert geriatri og psykiatri.   
Samhandlingsreformen legger opp til at kommunehelsetjenesten skal ha et større ansvar for personer 
med geriatriske og alderspsykiatriske sykdommer. Kommunene vil derfor trenge økt samarbeid med, 
oppfølging av, og kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten.  
 

6.7	  Geriatriske	  tilbud	  til	  eldre	  med	  samisk	  språk	  og	  kultur	  
I 1995 uttalte NOU “Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning” følgende: “eldre 
samers språk, kultur og levemåte er blitt tatt lite hensyn til både i hjemmesykepleien og på institusjon”.  
SAMINOR undersøkelsen 10 år senere (2004-2006) rapporterte at den samiske befolkningen var 
misfornøyd med helsetjenesten, og spesielt når det gjaldt språk og kulturforståelse. 
Et geriatrisk spesialisttjenestetilbud til en eldre samisk befolkning, tilpasset deres deres språk og 
kultur, mangler. Dette må bygges opp både i og utafor sykehus. I Tysfjord planlegges nå et 
flerkulturelt distriktsmedisinsk senter med områdegeriatriske tjenester til en eldre lulesamisk 
befolkning. Dersom dette lykkes er det en mulig modell for tilsvarende geriatrisk tilbud i andre 
samiske kjerneområder i landsdelen. Forskning på aldring, sykdom og helse blant eldre samisktalende 
er en naturlig oppfølging på stortingsmelding18, 2012-2013 som poengterer at “samisk forskning og 
høyere utdanning er vesentlig for utvikling av det samiske samfunnet”.  Denne forskningen må skje i 
et tett samarbeid med etablerte forskningsmiljø på samisk helse, og viser for eksempel til Senter for 
samisk helseforskning (SSHF).  
 

6.6	  Områdegeriatriske	  tjenester	  	  	  
Denne desentraliserte spesialisthelsetjenesten har ved siden av døgnrehabilitering og poliklinikk til 
selekterte pasientgrupper, vist seg spesielt skikket til å drive ambulant virksomhet mot 
kommunehelsetjenesten. Kompetanseoverføring, veiledning og rådgivning er viktige ingredienser i 
denne virksomheten. Erfaringene er gode.  
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Den ”områdegeriatriske modellen” samsvarer godt med samhandlingsreformen som pålegger 
spesialisthelsetjenesten å sørge for desentraliserte og ambulante tjenester som kan bistå 
kommunehelsetjenesten i å løse oppgavene. 
 
Områdegeriatri er derfor en modell som kan implementeres andre steder i landsdelen hvor 
desentralisert spesialisthelsetjeneste i geriatri er hensiktsmessig.   
 

6.7	  Geriatrien	  har	  lang	  erfaring	  med	  samhandling	  	  	  
Geriatrien har lange tradisjoner med et nært samarbeid med kommunehelsetjenesten, både før under og 
etter sykehusoppholdet. Spesialisthelsetjenenesten i geriatri har derfor spesiell kompetanse på hvordan 
de gode sømløse pasientforløpene kan sikres på tvers av forvaltningsnivåene. Videre er den 
tverrfaglige tilnærmingen geriatriens varemerke. Geriatrisk spesialisthelsetjeneste har fokus på hele 
spekteret av aldringssykdommer og funksjonssvikt, til forskjell fra sammenliknbare spesialisttilbud 
som er mer organorientert. Dette gjør spesialisthelsetjenesten i geriatri til en spesielt viktig 
samarbeidspartner ved etablering og drift av kommunale helsetilbud til eldre i skjæringspunktet 
mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, slik som intermediær-avdelinger og sykestuer.  
 

6.8	  Geriatriens	  rolle	  i	  sykehjemsmedisinen	  	  
De medisinske utfordringene i sykehjemsmedisinen er geriatriske, hos pasienter med dominerende 
kronisk sykdom og funksjonssvikt. I framtida er det rimelig å anta at presset på sykehjemmene vil øke, 
på grunn av flere skrøpelige eldre og økt etterspørsel fra sykehusene som får relativt færre senger og 
kortere liggetid. Pasientene vil dermed bli utskrevet til sykehjem i tidligere og akutt fase av 
sykdomsforløpet, med diagnostiske og terapeutiske utfordringer som tradisjonelt har tilhørt 
spesialisthelsetjenesten. Det arbeides allerede med modernisering av sykehjemsdriften innenfor 
rammen av Samhandlingsreformen. Spesialistkompetanse i geriatri vil bli etterspurt. Også i Helse 
Nord bør geriatrisk spesialisthelsetjeneste ha et spesielt ansvar for utdanning og veiledning av 
helsepersonell i sykehjemsmedisinen. Det faglige samarbeidet mellom sykehjemsmedisinen og 
sykehusgeriatrien bør struktureres og organiseres slik at dette blir til gjensidig nytte og styrker det 
totale tilbudet.   
 

7. Overordnede	  mål	  og	  anbefalinger	  for	  geriatrisk	  virksomhet	  i	  Helse	  
Nord	  2013-‐	  2016	  

	   	  
Formålet med denne regionale handlingsplanen er å få iverksatt tiltak som bidrar til 

• ”at eksisterende geriatriske enheter i Helse Nord videreutvikles til stabile, operasjonelle enheter 
med høy kompetanse og i stand til å ivareta sine pålagte oppgaver i de lokale helseforetakene, 
samt en god og fremtidsrettet arbeidsfordeling med den øvrige spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten” (sitat fra mandatet). 

• å sikre gode pasientforløp for den eldre pasienten gjennom hele behandlings- og 
omsorgskjeden, før, i og etter sykehusoppholdet 
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• god samhandling mellom nivåene og bistå i videreutviklingen av spesialisthelsetjenestens 
veiledningsansvar overfor kommunehelsetjenesten 

• å forbedre tjenestetilbudet til de geriatriske pasientene  
• å utvikle fagfeltet i henhold til vedtatte handlingsplaner og nasjonale prioriteringer 

 

7.1	  Pasientbehandling	  	  

7.1.1	  Akutt	  geriatri	  ved	  alle	  sykehus	  
Den forrige handlingsplanens mål om ”å opprette et geriatrisk tilbud ved alle somatiske sykehus i 
regionen, med sengeenhet og tverrfaglig geriatrisk team med geriater eller indremedisiner med 
interesse for geriatri, geriatrisk sykepleier og ergo- og/eller fysioterapeut” (sitat) opprettholdes. Den 
nye handlingsplanen anbefaler et sterkere fokus på akuttgeriatriske tilbud ved de somatiske syke-
husene. Spesialisthelsetjenesten i geriatri skal ha base ved de respektive sykehusene i hvert enkelt HF. 
Der slike tilbud allerede eksisterer må geriatriens stilling konsolideres og styrkes. Ved UNN-Tromsø 
er det utarbeidet verktøy til seleksjon av pasienter med geriatriske problemstillinger som antas å ha 
særlig utbytte av opphold i geriatrisk sengepost. Dette verktøyet anbefales implementert ved andre 
sykehus i landsdelen som etablerer akutt geriatriske tilbud, både med tanke på riktigere selektering av 
pasienter til geriatrisk sengepost og framtidig dimensjonering av geriatriske akuttsenger i de ulike 
helseforetakene.   
 

7.1.2	  Samlokalisering	  akutt	  geriatri	  og	  akutt	  slagenhet	  
Akuttgeriatrisk tilbud anbefales samlokalisert med slagenhetene ved de respektive sykehusene 
regionalt, fordi prinsippene for diagnostikk, behandling, rehabilitering og forebygging i stor grad er 
overlappende. En samlokalisering vil ha synergistiske effekter, og gjør det mulig å bruke behandlings- 
og omsorgs-pleieressurser fleksibelt. Der det også finnes nevrologisk avdeling bør det legges til rette 
for et godt og likeverdig samarbeid mellom geriatere og nevrologer slik at de gamle pasientene med 
hjerneslag får optimal behandling.  
Behov for spesialutdannet personale og koordinering av slag/geriatritilbudet inkl. oppfølging av 
hjerneslagregister. Der koordinator ikke finnes, anbefales tilførsel av stillingsandel. Det henvises til 
Nasjonale retningslinjer for slag.  
 
Ortogeriatri  
Gamle pasienter med hoftebrudd bør få behandling i sengepost hvor ortopedisk og geriatrisk 
helsepersonell  samarbeider strukturert, tilpasset lokale forhold. Der det ikke finns geriatrisk sengepost 
bør kirurgisk-ortopediske og indremedisinske sengeposter samarbeide slik at de medisinske 
utfordringene, som erfaringsmessig følger i kjølvannet av hoftebrudd hos gamle, blir tatt hånd om på 
en best mulig måte (se s 9 ”Effekt av ortogeriatrisk behandling”)  
 

7.1.3	  Geriatrisk	  poliklinikk	  og	  ambulant	  virksomhet	  ved	  alle	  sykehus	  	  
Geriatriske poliklinikker etableres på kort sikt ved de sykehus som har, eller er i ferd med å skaffe seg 
nødvendig geriatrisk kompetanse. På litt lenger sikt bør det opprettes geriatrisk poliklinikk ved 
samtlige sykehus i Helse Nord. Hvert helseforetak bør lage en detaljert plan for hvordan etableringen 
skal kunne finne sted. Omfanget av den polikliniske virksomheten og tilhørende ambulerende 
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virksomhet vurderes ut fra lokale forhold, tilgjengelig kompetanse og behov i omliggende kommuner. 
Poliklinikkene følger nasjonale og regionale prosedyrer. Der hvor geografiske eller andre forhold 
tilsier det kan poliklinisk aktivitet utøves desentralisert etter modell fra Områdegeriatrisk tjeneste i 
Midt-Troms.  
	  

7.1.4	  Spesialisert	  geriatrisk	  rehabilitering	  	  
Alle helseforetak bør ha tilbud om spesialisert geriatrisk rehabilitering.  Dette kan organiseres 
samlokalisert med de akuttgeriatriske sengene og eventuelt ”slagsengene”, eller organiseres som egne 
enheter. Rehabilitering til geriatriske pasienter kan også integreres i avdelinger for fysikalsk og 
rehabiliteringsmedisin. Etter akuttfasen kan rehabiliteringen gis desentralisert. 
Spesialisert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er forsøkt karakterisert  i ”Forskrift om habilitering 
og rehabilitering, individuell plan og koordinering (2011). Grenseoppgangen til vanlig rehabilitering er 
uklar, og i stor grad overlatt til skjønn basert på brukerens behov, begrensninger og fortrinn i 
nærmiljøet, oppfølgingstid og behov for tverrsektoriell kompetanse. IS-1947 rapport anbefaler at 
spesialisert rehabilitering gis ambulant med mindre spesielle forhold skulle tilsi rehabilitering i 
institusjon. Samhandlingsreformen gir også føringer som bidrar til at ”vanlig rehabilitering” gradvis 
overtas av kommunehelsetjenesten.  
UNN tilbyr geriatrisk rehabilitering i Tromsø, i Midt og Nord-Troms gjennom OGT´ene, mens 
Fysikalsk medisin Harstad tilbyr denne tjenesten for opptaksområdene for Narvik og Harstad. 
Regionalt er rehabiliteringstilbudene svært heterogene, og blir dermed ei spesiell utfordring når 
Samhandlingsreformens føringer skal settes ut i livet. Det er behov for en arbeidsgruppe med 
representanter fra de forskjellige fagmiljøene med mandat å  
a. kartlegge eksisterende tilbud grundigere 
b. utarbeide felles  retningslinjer for bruk av disse tjenestene i  Helse Nord  

 

7.1.5	  Geriatriske	  tilbud	  til	  eldre	  med	  samisk	  språk	  og	  kultur	  
I løpet av planperioden utredes, planlegges og etableres spesifikke tilbud til eldre med samisk språk og 
kultur innen hvert helseforetak. Dette bør gjøres i et tett samarbeid med aktuelle samiske, kommunale, 
regionale og nasjonale institusjoner og sentra. Det arbeides nå med etableringen av tverrkulturell 
områdegeriatrisk spesialisthelsetjeneste knyttet til distriktsmedisinsk senter på Drag i Tysfjord 
kommune. Denne tjenesten er ment å være et tilbud til eldre med lulesamisk språk og kultur (se s.15 
”Geriatriske tilbud til eldre med samisk språk og kultur”). Dersom dette lykkes er det nærliggende å 
bruke dette som modell for etablering av tilsvarende tilbud i nordsamisk språkområde. 	  
	  

7.1.6	  Geriatriske	  tilbud	  til	  selekterte	  pasientgrupper	  	  
Utvalgte pasienter som krever geriatrisk kompetanse utover det som kan tilbys i 
kommunehelsetjenesten bør få tilbud i spesialisthelsetjenesten, lokalt eller regionalt. Eksempler på 
dette er personer med atypisk demens, demens med vanskelige psykiatriske symptomer ("APSD") og 
eldre med spesielle rehabiliteringsbehov. Dette vil kreve økte ressurser både i geriatrien og 
alderspsykiatrien. Det krever også et styrket faglig samarbeid mellom ulike fag og profesjoner i 
spesialisthelsetjenesten (eks. alderspsykiatri, nevrologi og akuttmedisin) og mellom spesialist-og 
kommunehelsetjenesten. En ekstra utfordring er tilbudet til yngre personer med demens, som også vil 
kreve et regionalt spesialisert tilbud. Kløveråsens tilbud til demente må gjennomgås og samarbeidet 
med geriatrisk fagmiljø må etableres og utvikles.  
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7.1.7	  Demensutredning;	  samarbeid	  geriatri	  og alderspsykiatrisk  
Den demografiske utviklingen og konsekvensene av samhandlingsreformen gjør at tilbudet til personer 
med demens må styrkes i den geriatriske og alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten, inkludert 
styrket samarbeid mellom disse tjenestene. Sammen må disse spesialisthelsetjenestene gi et styrket 
tilbud til kommunehelsetjenesten, både på samarbeid og kompetanseoverføring. Hvert helseforetak må 
utforme sine tilbud basert på særegne lokale forhold, faglig som organisatorisk, og i samsvar med 
sentrale føringer og krav. Også på dette området burde Helse Nord nedsette en prosjektgruppe med 
representanter fra de forskjellige fagmiljøene til å utrede dette grundigere, slik at tjenesten kan 
koordineres og standardiseres. 
 

7.1.8.	  Pasientforløp	  og	  samhandling	  i	  skjæringspunktet	  mellom	  spesialisthelsetjenesten	  
og	  kommunehelsetjenesten	  
Eksisterende geriatriske enheter skal bidra til å sikre gode, trygge pasientforløp for eldre, både før, 
under og etter sykehusoppholdet. Eksempler på dette er etablering av intermediære tilbud før, etter 
eller i stedet for sykehusopphold. Fra 2016 skal kommunene ha opprettet øyeblikkelig hjelp som 
heldøgnstilbud. Finnmark og Nord-Troms har en lang tradisjon med sykestuer, som i praksis har vært 
et tilbud mellom spesialisthelsetjenesten i sykehus og kommunehelsetjenesten. Intermediære tilbud og 
sykestuene er viktige samarbeidspartnere for spesialisthelsetjenesten i geriatri.  
Lokale pasientforløpsprosjekt over forvaltningsnivåene bør vurderes. Det bør også etableres strukturert 
samarbeid mellom nivåene der geriatrisk fagmiljø er representert. Det henvises for øvrig til lokale 
tjenesteavtaler.  
 
 
7.1.9	  Pårørendeskole	  og	  samarbeid	  med	  LMS	  
Spesialisthelsetjenesten i geriatri bidrar faglig til pårørendeskoler i kommunal regi. Samarbeidet med 
kommunale Lærings- og mestringssenter (LMS) bør utvikles ytterligere, og spesielt på tema som 
demens og hjerneslag. Slike skoler eller kurs kan etableres som separate og/eller felles tilbud for 
pårørende og pasienter. På litt sikt bør dette bli integrert i den rutinemessige oppfølgingen av 
pasientene og deres pårørende.  
 

7.1.10	  Implementere	  geriatriske	  prosedyrer	  regionalt	  
Geriatritilbudene i Helse Nord skal være forankret i og følge felles prosedyrer, basert på nasjonale 
evidensbaserte retningslinjer. Regionale fagrådet kvalitetssikrer og tilpasser eksisterende geriatriske 
prosedyrer og legger plan for implementering i hvert enkelt helseforetak og geriatrisk fagmiljø.  
 

7.1.11	  Geriatriens	  bidrag	  i	  utvikling	  av	  sykehjemsmedisin	  	  	  
Spesialisthelsetjenestes rolle og bidrag i utviklingen av sykehjemsmedisinen må avklares og 
samarbeidsrutiner etableres. Aktuelle samarbeidspartnere er blant andre Utviklingssenter for sykehjem 
og kommunale sykehjemsoverleger. Muligheten for etablering av faglige fora på temaer som er felles 
for geriatrien i sykehus og sykehjem bør vurderes. For en del kroniske og sub-akutte sykdommer kan 
trolig fagprosedyrene harmoniseres og bli felles. Spesialisthelsetjenesten i geriatri bør bidra til å 
etablere og kvalitetssikre fagprosedyrer for sykehjem.  
 
Det bør etableres gjensidige hospiteringsordninger for de ulike faggruppene.  
Sykehjemmene er også en viktig praksisarena for helsepersonell under spesialisering og videre-
utdanning, og for ulike studenter på grunnutdanning, inkludert medisinstudenter.  
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UNN har et spesielt ansvar for å bidra til forskning på felles geriatriske problemstillinger, både når det 
gjelder diagnostikk, behandling, pleie- og omsorg, rehabilitering, forebygging og helsetjeneste-
forskning. 
 

7.1.12	  UNNs	  forskningsstrategi	  og	  regionale	  ansvar	  
En prioritert oppgave for det geriatriske fagmiljøet på UNN er å etablere sin egen forskningsstrategi. 
Dette er en forutsetning for å kunne bidra til å initiere, organisere og kvalitetssikre prosjektarbeid og 
forskning i de øvrige geriatrimiljøene regionalt, inkludert veiledning. UNN HF har et spesielt ansvar 
for dette. Høsten 2013 har geriatrisk seksjon på UNN opprettet egen forskergruppe som samarbeider 
med andre seksjoner i medisinsk klinikk UNN-Tromsø, nevrologisk avdeling- UNN, Slagenheten St 
Olavs Hospital og geriatriske forskere i Sverige og Finland. Målet er å etablere et tverrfaglig 
forskermiljø. Foreløpig forskningsprofil omfatter tema som demens, ernæring, vitamin D, hjerneslag 
og geriatriske tjenestetilbud i (sub)akuttfase både før og etter sykehusoppholdet. 
Geriatrisk forskergruppe på UNN ønsker å samarbeide tett med de andre helseforetakene regionalt og 
har som mål å bli et senter som er i stand til å initiere, organisere og veilede geriatrisk forskning på 
tvers av foretaks- og forvaltningsnivåene. Forskningssamarbeid mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenesten har prioritet og har allerede avstedkommet 2 planlagte doktorgradsprosjekter, 
hhv tidlig støttet utskriving fra slagenhet (UNN-Tromsø) og interkommunalt Ø-Hjelps tilbud (Midt-
Troms) som alternativ eller supplement til sykehusbehandling. 
 
 

7.2	  Utdanning/kompetansebygging/rekruttering	  	  

7.2.1	  Midler	  til	  legehjemler	  
Helse Nord bør ikke ha ubenyttede hjemler i geriatri, verken for utdanningskandidater (LIS)  eller 
overleger. Alle hjemlene bør lyses ut i løpet av 2014 (jfr. Oppdragsdokument 2013). Helse Nord bør 
finansiere geriatrihjemler som pr. dags dato ikke måtte være finansiert. Det anbefales å øremerke 
stillinger til geriatriske utdanningskandidater i rotasjon i indremedisin.  

7.2.2	  Videreutdanning	  og	  kompetansebygging	  av	  sykepleiere,	  hjelpepleiere	  og	  terapeuter	  
ved	  geriatriske	  enheter	  
For å oppnå kompetente og stabile fagmiljø anbefales at 1-2 ansatte ved de ulike tverrfaglige miljøene 
er under videreutdanning til enhver tid. Hvert geriatriteam bør ha som målsetting at minimum 50% av 
teamet ved slag/geriatrienheter skal ha relevant videreutdanning. Videreutdanning i geriatri, 
rehabilitering, slag, samhandling og veiledning er av særlig interesse. Det anbefales at Helse Nord 
tildeler hvert helseforetak midler til stipendordning som kan stimulere til og styrke deltakelse til slik 
videreutdanning.  
 
Det anbefales videre en videreføring av lokale, øremerkede kompetansemidler, for bruk fortrinnsvis til 
regionale geriatrikurs, konferanser og hospitering. Samtlige geriatriteam i regionen har stort behov for 
tilskudd som dette.  
   
For å bedre rekrutteringen av personell til de tverrfaglige teamene i Helse Nord anbefales at en hel 
prosjektstilling opprettes. (Mandat utarbeides etter hvert)  
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7.2.3	  Økt	  forsknings-‐	  og	  prosjektaktivitet	  i	  regionen	  
Som et ledd i å utvikle fagfeltet i Nord-Norge og med målsetting om å øke forskningsaktiviteten 
regionalt, etableres nå en geriatrisk forskningsgruppe ved UNN Tromsø. Det må legges til rette for at 
leger med doktorgrad får mulighet til å kvalifisere seg til førsteamanuenser og/eller professorstilling, 
Dette krever frikjøp fra klinisk arbeid, tilbud om forskningstermin eller oppretting av post-doc stilling. 
For å stimulere flere yrkesgrupper til å starte forsknings- og prosjektarbeid, anbefales at det legges til 
rette for at minimum en ansatt pr. helseforetak tar masterutdanning rettet mot geriatrisk fagområde i 
løpet av planperioden. Regionale stipendordninger anbefales.   
	  

7.2.4	  Videreutvikling	  av	  virtuelt	  fagnett	  
Geriatriens virtuelle fagnett og kompetanseportal ”Geriatrinettverket i Helse Nord” 
(www.helsekompetanse.no/geriatri) videreutvikles og tiltak settes i verk for at portalen skal tas i bruk 
regionalt. Det nedsettes en regional ressursgruppe, som i samarbeid med NST utarbeider og følger opp 
en plan for videreutvikling av fagnettet. Utviking av regionale e-læringskurs vurderes, avhengig av 
tilgjengelige ressurser og tildelte midler.   
 
Undervisning knyttet til geriatriske fagmiljø i regionen åpnes opp for deltakelse via videokonferanse 
der dette vurderes hensiktsmessig, Også aktuelle fagmiljøer i kommunehelsetjenesten inviteres der 
dette er aktuelt. Undervisningsmetodikk og presentasjoner tilpasses nettbasert læring.   
 

7.2.4	  Rekruttering	  og	  nettverksbygging	  
Dagens regionale tiltak for styrking av geriatrifeltet og nettverksbygging regionalt opprettholdes og 
utvikles. I denne planperioden vil det bli satset på rekruttering gjennom utdanning. Det anbefales Helse 
Nord om å videreføre dagens tilskudd for: 

• Regionalt rekrutterings- og stabiliseringsprogram for leger i spesialisering 
• Årlig nettverkssamling 
• Regionalt fagråd 
• Regionalt kompetanseprogram 
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8. Konkrete anbefalinger og ressursbehov for hvert helseforetak	  
 
Dette kapittelet viser fagrådets anbefalinger når det gjelder hvilke områder de enkelte geriatrimiljøene 
bør prioritere i løpet av planperioden for å kunne oppnå målene regionalt. Det vises også til hvilken ny 
ressurstilførsel som anses nødvendig for å kunne iverksette anbefalte tiltak. 
 

8.1	  UNN	  HF	  
Strategi for styrking og utvikling av geriatrisk virksomhet i UNN er vedtatt i UNN’s styre. Hovedmål 
for geriatrien i UNN er å realisere målene og tiltakene i denne planen. Satsingsområdene er 
akuttgeriatri, akuttslag, kognitiv svikt, poliklinikk og samhandling. Det vises til Geriatrisk virksomhet i 
UNN HF: Styrking og utvikling av det geriatriske fagfeltet i Nord-Norge i perioden 2011-2014.  
 
I tillegg til faglig innhold i tjenestene må de geriatriske tilbudene ha et tilstrekkelig volum for å kunne 
ivareta de eldres behov. En utvidelse og videreføring av pågående akuttgeriatrisk pasientforløps-
prosjekt (UNN Tromsø) til de øvrige lokalisasjonene, vil kunne bidra til riktig dimensjonering av 
akuttgeriatriske tilbud i UNN HF.  
 

8.1.1	  UNN	  Tromsø	  
 
Konkrete anbefalinger 
Realisere planen om å samle akuttgeriatri, slagenhet og rehabilitering på ett avgrenset geografisk 
område. Geriatrisk poliklinikk og daghospital inkluderes på sikt.  
 
Definere og etablere regionsfunksjoner til utvalgte pasientgrupper (for eksempel yngre demente, 
spesielle rehabiliteringsoppgaver, etc). Herunder implementere og videreføre akuttgeriatrisk 
pasientforløpsprosjekt.  
 
Starte forberedelsene med sikte på etablering av et orto-geriatrisk akuttilbud.  
 
Bidra til utvikling av geriatriske tilbud til eldre pasienter med samisk språk og kultur. Etablere 
samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  
 
Etablere samarbeid internt i UNN mellom aktuelle fagmiljøer om utvalgte pasientgrupper, der behovet 
for samarbeid er stort, eksempelvis alderspsykiatri, akuttmottak, nevrologi og ortopedi (se kap. 7.1.6).  
 
Delta i utviklingen av kommunale akuttilbud i omkringliggende kommuner.  
 
Etablere samarbeidsrutiner og et felles faglig forum med sykehjemmene i UNN´s nedslagsfelt. 
 
Ressursbehov 

• De 3 hjemlene i stillingsbanken lyses ut våren 2014 som rotasjonsstillinger i indremedisin, 
forbeholdt LIS geriatri  

• Professorat i geriatri opprettes i løpet av 2014.  
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8.1.2	  UNN	  Harstad	  
	  
Konkrete anbefalinger 
Geriatriske senger i tilknytting til slagenheten opprettes innen første kvartal 2014 (til sammen 4-6 
senger).  
 
Poliklinikken sikres og videreutvikles i dagens organisering. 
	  
Utdanningsstilling for LIS gruppe 2 opprettet i 2013 videreføres. 
 
I tillegg vurderes LIS utdanningsstilling i indremedisin opprettet, øremerket geriatri 
 
Samarbeid med ambulerende alderspsykiatrisk team videreutvikles. 	  
	  
Ressursbehov 
En overlegestilling  
En LIS-stilling med godkjent utdanning gruppe 2 i geriatri (tidl B-gren).  
Ta i bruk midler fra Helse Nord tilsvarende 1 overlegestilling, 1 terapeut og en geriatrisk sykepleier. 
(Midlene var planlagt tildelt Harstad i geriatrisatsingsmidlene med 1,6 mill pr. år i 2009. Legestilling 
er midlertidig finansiert og geriatristilling fra stillingsbanken brukes i påvente av avklaring av 
satsingsmidlene.) 
 
 

8.1.3	  UNN	  Narvik	  
 
Konkrete anbefalinger 
 
Opprettholde geriatrisk poliklinikk to ganger i uken. 
 
Gjenopprette områdegeriatrisk virksomhet. 
 
Sørge for at de 6 geriatri/ slagsengene ved medisinsk avdeling blir tilført tilstrekkelig ressurser. 
 
Få på plass koordinator for geriatri/slagsenger som arbeider på dagtid  
(Arbeidsoppgaver: pasientbehandling, kompetanseheving i slag/geriatriteam, sikre kontinuitet. Rette 
opp avvik i Helsetilsynets rapport fra 2011). 
 
Gjenopprette og finansiere LIS gruppe 2 i geriatri. 
 
Opprettholde strukturert samarbeid med alderpsykiatrisk team Tromsø.  
 
Ressursbehov 

• 1 koordinator i full stilling for slag/geriatrisengene inkl hjerneslagregisteret. Stillingsressurser. 
(jfr. avvik) 

• 1 ekstra overlegestilling og 1 LIS. (Narvik har lavest overlegeandel i Helse Nord, 43 % i 2011) 
• 1 ergoterapeutstilling (3+3 senger).  
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8.1.4	  UNN	  Områdegeriatrisk	  tjeneste	  Midt-‐Troms	  
 
Konkrete anbefalinger 
Poliklinisk virksomhet, ambulant virksomhet og nettverksarbeid i geriatri opprettholdes og 
videreutvikles med dagens ressursbruk. 
 
Geriatrisk rehabilitering i avdelingen videreutvikles. Avdelingen må kunne tilby kompleks 
rehabilitering og dette krever supplering av teamet med ytterligere en fagprofesjon (gerontopsykolog).   
 
Det bør vurderes om det i samarbeid med Senter for psykisk helse er mulig å ansette gerontopsykolog. 	  
 
Det søkes om utdanningsstilling for spesialistutdannelse i allmennmedisin, under forutsetning at OGT 
godkjennes som utdanningssted.  
 
OGT Midt-Troms har som målsetning å ha minimum en sykepleier og en terapeut under spesialisering 
i geriatri eller rehabilitering til en hver tid.  
 
Ressursbehov  
Halv stilling for (geronto)psykolog.  
1 stilling for LIS (kan starte opp med halv stilling).  
 
	  	  

8.1.5	  UNN	  Områdegeriatrisk	  tjeneste	  Nord-‐Troms	  
	  
Konkrete anbefalinger 
Sengeposten med 6 senger ombygges slik at det blir mer hensiktsmessig å ta imot 
rehabiliteringspasienter med stort hjelpebehov og stor funksjonssvikt.  
 
Starte poliklinisk virksomhet i løpet av 2014 – 15 
Poliklinikken tar sikte på å utrede pasienter med kognitiv svikt, vurdere legemiddelbruk, oppfølging av 
slagpasienter, førerkortvurdering og ernæring, i nært samarbeid med kommunalt demensteam. 
 
Sykestue funksjonen styrkes faglig slik at Nordreisa kan fungere som en ressurs for et sykestuenettverk 
bestående av Kåfjord, Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa.  
	  
Ambulering til omliggende kommuner planlegges endret i retning kontroll av enkeltpasienter, i tråd 
med Rehabiliteringsforskriftens anbefalinger. Undervisning/veiledning av kommunalt personell eller 
pårørende tilbys ved ambulering i tillegg til kurs ved OGT i Nordreisa.   
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Pasientforløp: OGT NT har som målsetning at pasienter fra UNN tas inn uten ventetid, og at de fleste 
pasientene utskrives til hjemmet. Ved ledig kapasitet, legges pasienter inn fra sitt hjem etter søknad fra 
fastlege.  
	  
Ressursbehov  
En hel overlegestilling 
 

8.2	  HELGELANDSYKEHUSET	  HF	  
 

8.2.1	  Sandnessjøen	  
 
Konkrete anbefalinger 
 
Styrke det eksisterende geriatriteamet som siden 2010 har manglet geriater. 
 
Sikre og videreutvikle et poliklinisk tilbud i dagens organisering, fortrinnsvis 2 dager pr. uke.  Dette 
krever finansiering av et utdanningsprogram som sikrer nødvendig kompetansebygging.  
 
Det arbeides med en felles sengeenhet, 2 senger til hjerneslag, 2 senger øremerket geriatri og 2 senger 
øremerket kompleks rehabilitering. Planen er at den skal driftes fra høsten-13.  
 
 
Ressursbehov  
1 overlegestilling i geriatri. Indremedisiner kan ansettes i påvente av geriater  
Økt pleiefaktor.  
50% fysioterapistilling til geriatrisk poliklinikk 
50% ergoterapistilling til felles sengepost 
100% koordinatorstilling til den geriatriske sengeposten, dagjobbing som ikke følger turnus 
Helgelandssykehuset har også behov for LIS-stilling, når geriater er på plass. 
50% stilling (geronto)psykolog 
 
 
 

8.2.2	  Mosjøen/Mo	  i	  Rana	  
De øvrige sykehusene i Helgelandssykehuset har ingen etablerte geriatritilbud i dag.  
Forutsetninger for opprettelse av geriatrisk virksomhet i Mosjøen og Mo i Rana må kartlegges.  
 
Det bør vurderes muligheter for opprettelse av akuttgeriatritilbud samlokalisert med slagenhetene. 
Poliklinisk geriatritilbud vil kreve geriater, alternativt indremedisiner med interesse for geriatri i 
påvente av geriater. Arbeidet med å bygge opp kompetente geriatriske tverrfaglige team kan starte 
omgående, før konkrete tilbud er på plass.   
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8.3	  NORDLANDSSYKEHUSET	  HF	  
 

8.3.1	  Bodø	  
 
Konkrete anbefalinger 
 
Dersom helseforetaket skal kunne ivareta sine pålagte oppgaver når det gjelder geriatrisk 
spesialisthelsetjeneste kreves to overlegestillinger i geriatri i Nordlandssykehuset Bodø.  
Eksisterende LIS stilling tildeles utdanningskandidat i geriatri. I tillegg opprettes en ny LIS-stilling 
øremerket geriatri. Helseforetaket bør utarbeide en plan for å realisere dette.  
 
Det geriatriske tilbudet bør etter hvert utvides til å inkludere Nordlandssykehusene Lofoten og 
Vesterålen.  
 
De 4 eksisterende sengene, øremerket geriatriske pasienter samles på et avgrenset geografisk område 
med et fast og kvalifisert fast personale.  
 
Geriatrisk poliklinisk tilbud økes fra to til fem dager per uke.  
 
Geriatrisk personale og kompetanse bør inn i slagenheten. Slagenheten og akuttgeriatri bør 
samlokaliseres når nytt bygg står på plass.  
	  
Videreutvikle og formalisere samarbeidet om utvalgte geriatriske pasientgrupper med hhv. ortopedisk 
avdeling NLSH, alderspsykiatrisk avdeling ved APP og Kløveråsens utrednings- og kompetansesenter. 
 
Etablere samarbeidsrutiner med sykehjemmene og intermediære tilbud i helseforetaket. 
	  
	  
Ressursbehov 
1 ny overlegestilling i geriatri i tillegg til eksisterende stilling. 
1 ny LIS stilling i geriatri. 
Eksisterende LIS stilling forebeholdes geriatrien.  

8.3.2	  Nordlandssykehuset	  Vesterålen	  
Etablerer nå slagenhet med tverrfaglig team i indremedisinsk avdeling.  
Muligheten for samlokalisering med akutt geriatriske senger må vurderes.  
 

8.3.3	  Nordlandssykehuset	  Lofoten	  
Har fra før 4 slagenhetssenger og et tverrfaglig team uten geriater.  
Muligheten for samlokalisering med akutt geriatriske senger må vurderes.  
 
Forutsetninger for opprettelse av geriatrisk spesialisthelsetjeneste i Vesterålen og Lofoten må 
kartlegges. Polikliniske geriatritilbud vil kreve geriater, alternativt indremedisiner med interesse for 
geriatri i påvente av geriater.  
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8.4	  HELSE	  FINNMARK	  HF	  
 

8.4.1	  Helse	  Finnmark,	  Hammerfest	  
	  
Konkrete anbefalinger 
Høsten 2013: Oppstart geriatrisk poliklinikk  
 
Gjenåpne 4 akuttgeriatriske senger i medisinsk avdeling, samlokalisert med 4 slagsenger. 
 
Tilrettelegge for gruppe 2 tjeneste via telematikk med veiledning fra UNN Tromsø for 
utdanningskandidater (gjelder 2 leger). På denne måten vil man innen 2015 ha to ferdige geriatere i 
Hammerfest. 
 
Sikre at sykehuset blir godkjent som utdanningsinstitusjon (gruppe 2) i geriatri straks sykehuset har 
geriater på plass.  
	  
Ressursbehov  
Opprette og finansiere en LIS stilling i geriatri 
Felles koordinatorstilling for slag/geriatri 
 

8.4.2	  Helse	  Finnmark,	  Kirkenes	  
	  
Konkrete anbefalinger 
Etablere geriatrisk enhet med 2 akutt geriatriske senger i medisinsk avdeling, samlokalisert med 
slagenhet bestående av 4 senger 
 
Ansette indremedisiner med interesse for geriatri i påvente av geriater, dedikert geriatrisk virksomhet. 
	  
Tilrettelegge for at personalet får mulighet til videreutdanning i geriatri, gjerne mastergrad. 
	  
Tilrettelegge for et fast faglig nettverk for å styrke kontakten mellom Kirkenes og Hammerfest 
sykehus innen slag og geriatri. 
 
Videreutvikle nyopprettet poliklinisk tilbud om førerkortutredning ved kognitiv svikt. 
	  
Ressursbehov  
1 overlegestilling i geriatri opprettes og finansieres, (indremedisiner kan konstitueres)  

	  

8.4.3	  Helse	  Finnmark,	  Alta	  
Geriatritilbudet i Alta må utredes og vurderes.  
 
Det pågår for tiden et regionalt arbeid for å vurdere spesialisthelsetilbudet i Alta.  
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9. Oppsummering	  og	  konklusjon	  
 
Helse Nord har gitt regionalt geriatrisk fagråd i oppdrag å utarbeide en handlingsplan for 
spesialisthelsetjenester i geriatri i landsdelen.  
 
Denne handlingsplanen er utarbeidet i møter med deler av de geriatriske fagmiljøene i de 4 helse-
foretakene: Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, UNN og Helse Finnmark. Målet har vært å 
konkretisere noen områder for øyeblikkelig handling, med spesielt fokus på behandlings- og 
utdanningstilbud.   
 
Prioriterte mål for pasientbehandlingen er å: 

• etablere akuttgeriatriske tilbud ved flest mulige sykehus 
• samlokalisere akuttgeriatri og akutt slagenhet 
• etablere geriatrisk poliklinikk og ambulant virksomhet ved alle sykehus 
• styrke spesialisert geriatrisk rehabilitering ved alle helseforetakene 
• etablere og styrke områdegeriatriske team  
• etablere geriatriske spesialisttilbud til eldre med samisk språk og kultur 
• utvikle tilbud som sikrer gode pasientforløp og samhandling med kommunehelsetjenesten 

 
Prioriterte mål for rekruttering, utdanning og kompetansebygging er å: 

• øke utdanningstakten og sikre et nødvendig antall geriatere i regionen, bl.a ved å lyse ut alle 
tildelte stillingshjemler og sikre rotasjonsstillinger for spesialistkandidater ved de ulike HF´ene 

• tilrettelegge for spesialisering og videreutdanning av de tverrfaglige teamene i helseforetakene 
• styrke forskningsaktiviteten og samarbeidet mellom helseforetakene og mellom spesialist- og 

kommunehelsetjenesten.  
• videreutvikle eksisterende geriatrinettverk i regionen. 

 
 
Det anbefales at handlingsplanen nå går ut på høring og samtidig forankres i de respektive 
linjeledelsene innafor hvert helseforetak.  
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Vedlegg	  1.	  Tabeller	  over	  nye	  ressursbehov	  og	  anbefalte	  utviklingstiltak	  

	  

Tabell	  7.	  Nye	  ressursbehov	  totalt	  for	  geriatrisk	  virksomhet	  i	  Helse	  Nord	  knyttet	  til	  
planperioden	  2013	  –	  2016*	  
 Nye ressurser Prioritering 
Overlegestillinger 6,5 stillinger 1 
LIS stillinger 8 stillinger 1 
Koordinatorstilling lokalt, 4 fagmiljøer 4 stillinger 1 
Opprettelse av professorat i geriatri i løpet av 2013 1 stilling 1 
Opprettelse av ny stilling som førsteamanuensis i geriatri 1 stilling 1 
Stipendordning for videreutdanning og master  
2 ansatte pr. år og geriatrisk fagmiljø 

2 x 9 fagmiljøer 1 

Terapeutstillinger, 4 fagmiljøer 3,5 stillinger 2 
Utviklingsprosjekt i løpet av planperioden 2013 – 2016. 
Prosjektlederstillinger og midler knyttet til hvert enkelt 
prosjekt 

3,5 prosjektlederstillinger 
+ midler til prosjektene  

2 

Midler knyttet til videreutvikling av geriatrisk fagnett og e-
læringsprogram. Etablering av regional ressursgruppe 

150.000,- pr. år 3 

* For detaljert oversikt, se tabell 8. 
 
 

Tabell	  8.	  Oversikt	  over	  utviklingstiltak	  og	  nye	  ressursbehov	  fordelt	  på	  hvert	  enkelt	  
geriatrisk	  fagmiljø	  
UTVIKLINGSTILTAK NYE 

RESSURSBEHOV 
GERIATRISK 
FAGMILJØ 

ANTALL 

    
Styrking av geriatriske 
behandlingstilbud i helseforetakene 

overlegestilling UNN Harstad 1 stilling* 

 ” UNN Narvik 1 stilling 
 overlege/ 

gerontopsykolog 
UNN OGT MT ½ stilling 

 overlegestilling UNN OGT NT 1 stilling 
 ” Helgelandsykehuset HF 

Sandnessjøen 
1 stilling 

 ” Nordlandssykehuset HF 
Bodø 

1 stilling 

 ” Helse Finnmark HF 
Kirkenes 

1 stilling 

    

Sikring av helhetlige utdanningsløp 
for leger i spesialisering. LIS-
hjemler finansieres og lyses ut, evt. 
til rotasjonsstillinger i medisin 

Finansiering av LIS 
hjemler 
 

UNN Tromsø 3 stillinger 

  UNN Harstad 1 stilling* 
  UNN Narvik 1 stilling 
  UNN OGT MT 1 stilling 
  Nordlandssykehuset HF 

Bodø 
1 stilling 

  Helse Finnmark HF 
Hammerfest 

1 stilling 

    
Lokal koordinering: Lokale UNN Narvik 1 stilling 
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Ivaretakelse av daglig koordinering 
og sikring av kontinuitet i 
geriatritilbudet lokalt. Registrering 
i slag- og demensregister og sikring 
av intern kompetanseheving og 
pasientsikkerhet. Kan kombineres 
med annet utviklingsarbeid. 

koordinatorstillinger 
(evt. felles stilling for 
slag/geriatri) 

  UNN Harstad 1 stilling* 
  Helgelandssykehuset HF 

Sandnessjøen 
1 stilling 

  Helse Finnmark HF 
Hammerfest 

1 stilling 

  Øvrige lokalisasjoner: 
videreføring av 
koordinatorstillinger som 
finnes fra før 

 

    
Styrking av terapeuttjenesten ergoterapeutstilling UNN Narvik 1 stilling 
 fysioterapeutstilling 

ergoterapeutstilling 
UNN Harstad 
 

½ fysio*  
½ ergo 

 fysioterapeutstilling 
ergoterapeutstilling 

Helselandsykehuset HF 
Sandnessjøen 

½ fysio 
½ ergo 

 fysioterapeutstilling Nordlandssykehuset Bodø ½ fysio 
    
Etablering og drift av geriatrisk 
forskningsgruppe (regional, 
tverrfaglig gruppe) 

Opprettelse av 
professorat i geriatri i 
løpet av 2013 
 

UNN Tromsø 1 stilling 

 Opprettelse av ny stilling 
som førsteamanuensis i 
geriatri 

UNN Tromsø 1 stilling 

    
Økt forskningsaktivitet og 
prosjektarbeid for sykepleiere og 
terapeuter 

Stipendordning for 
videreutdanning og 
master 

Samtlige helseforetak  

Styrking av kompetansen i 
tverrfaglige geriatriske team 

Videreføring/bevilgning 
av kompetansemidler til 
hvert geriatrimiljø 
Ca 250.000 pr. fagmiljø 

Samtlige geriatriske 
fagmiljøer 
Harstad og Kirkenes har 
ikke disse midlene fra pr. i 
dag. 

Nye midler 
(H og K):  
Totalt 
500.000,- 

Geriatrinettverket i Helse Nord 
www.helsekompetanse.no/geriatri 
Utvikling av og implementering av 
e-læringsprogram og geriatriens 
virtuelle fagnett og 
kompetanseportal 
 

Midler knyttet til 
videreutvikling av 
fagnettet og e-
læringsprogram og 
etablering av regional 
ressursgruppe 

UNN Tromsø  150.000,- 

    
UTVIKLINGSPROSJEKT 
Gjennomføres i løpet av 
planperioden 2013-2016 

   

Prosjekt Rekrutterings- og 
stabiliseringsprogram for 
sykepleiere, hjelppleiere og 
terapeuter 

Prosjektleder 
Midler knyttet til 
prosjektet 

Koordineres fra UNN 
Tromsø 

½ stilling 

Prosjekt Strukturert samarbeid 
om demensutredning og 
demensforskning; geriatri, 
alderspsykiatri og kommunale 

Prosjektleder 
Midler knyttet til 
prosjektet 
 

Koordineres fra UNN 
Tromsø 

½ stilling 
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demensteam, DMS, UiT 
Prosjekt Pasientforløp geriatrisk 
rehabilitering; Geriatri, 
rehab.tjenesten, kommunale 
rehab.tjenester, private 
rehab.tjenester 

Prosjektleder 
Midler knyttet til 
prosjektet 

Koordineres fra UNN 
Tromsø 

½ stilling 

Prosjekt Utvikling av 
sykehjemsmedisinen/faglig 
innhold. Kartlegging avbehov. 
Etablering av samarbeidsrutiner og 
møtearenaer mellom geriatrisk 
virksomhet og lokale sykehjem 

Prosjektleder ved et av 
lokalsykehusene 
Midler knyttet til 
prosjektet 

 ½ stilling 

Lokale prosjekt:  
Kartlegging og plan for 
opprettelse av geriatrisk 
virksomhet i de sykehus der dette 
ikke eksisterer i dag 

Lokale prosjektledere 
evt. med koordinator fra 
Tromsø 
Midler knyttet til de 
enkelte prosjekter 

Helgelandssykehuset HF 
(Mosjøen, Mo i Rana) 
 

½ stilling 

 
 

 Nordlandssykehuset HF 
(Stokkmarknes, Gravdal) 

½ stilling 

  Helse Finnmark HF  
(Alta) 

½ stilling 

    
* UNN Harstad: Midlene var planlagt tildelt Harstad i geriatrisatsingsmidlene med 1,6 mill pr. år i 2009 (en overlege, 
sykepleier og terapeut). Legestilling er midlertidig finansiert og geriatristilling fra stillingsbanken brukes i påvente av 
avklaring av satsingsmidlene. 
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Vedlegg	  2.	  Mandat	  for	  fagrådet	  i	  geriatri	  
 

• Gi Helse Nord RHF råd innen sitt fagområde og i utviklingen av de geriatriske tjenestene og 
enhetene i regionen. Dette slik at de geriatriske enheter kan videreutvikles til stabile, 
operasjonelle enheter med høy kompetanse og i stand til å ivareta sine pålagte oppgaver i de 
lokale helseforetakene, samt en god og fremtidsrettet arbeidsfordeling med den øvrige 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.  

• Gi råd hvordan de geriatriske enheter kan sikre gode pasientforløp for den eldre pasienten 
gjennom hele behandlings- og omsorgskjeden, før, i og etter sykehus-oppholdet. Likeledes 
hvordan enhetene kan bidra til god samhandling mellom nivåene og bistå i videreutviklingen 
av spesialisthelsetjenestens veiledningsansvar overfor kommunehelsetjenesten.  

• Bistå Helse Nord RHF og foretakene i å realisere muligheter gjennom samhandlingsreformen 
til å forbedre tjenestetilbudet til de geriatriske pasientene.   

• Være et rådgivende organ for fagdirektøren i Helse Nord RHF i geriatri, og et konsulterende 
organ for UNNs regionale oppfølgingsansvar.  

• Bidra til at utviklingen av fagfeltet skjer i henhold til vedtatte handlingsplaner og nasjonale 
prioriteringer.  Fagrådet vil ha en sentral oppgave i utarbeidelsen av forslag til regional 
handlingsplan for geriatri.  

• Kommende planprosess og regionalt fagråd skal forankres i linjeledelsen til de respektive 
helseforetakene og ses i nær sammenheng med gjennomføringen av samhandlingsreformen.  
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