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Forord
Befolkningsframskrivinger viser at Norge får en stadig eldre befolkning samtidig som
andelen yrkesaktive går ned. Fremtidens aldrende befolkning skal kunne motta
helsetjenester av god kvalitet i tilstrekkelig omfang. For å oppnå dette må spesialist- og
kommunehelsetjeneste forbedre innholdet i klinisk samhandling og kjenne hverandres
fag- og arbeidshverdag.
Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å overføre kunnskap til kommunene. Vi kan
understøtte kommunene i flere tjenester enn i dag. Det krever bedre og bredere
samhandling enn tidligere. Samhandlingen kan understøttes ved å ta i bruk teknologi
som videokonsultasjoner.
Ambuleringsordninger vil kunne bidra til bedre og mer helhetlige pasientforløp. Ved at
helsetjenesten kommer ut til pasientens bosted kan skrøpelige eldre slippe unødvendige
forflytninger og forebygge sykdom som potensielt kan medføre innleggelse i sykehus
eller i annen institusjon. Slik ambulering bør tilbys både ved fysisk og psykisk sykdom.
Pasientsentrerte helsetjenesteteam og aktivt oppsøkende behandlingsteam er to gode
eksempler på fellestiltak som viser gode resultater.
Det viktigste tiltaket som kommunene og sykehusene kan gjøre for å få til bedre
samarbeid, er å styrke dialogen mellom tjenestene. Det å ha god kjennskap til hverandre
er avgjørende for å få til gode pasientforløp. Denne planen gir flere anbefalinger for å
styrke dialog og samarbeid mellom nivåene for å skape et innhold i samarbeidsavtalene
som settes ut i praksis.
God kartlegging og forebygging er avgjørende for å redusere sykelighet. Når pasienten er
blitt syk kreves det andre systemer. Et helhetlig pasientforløp starter når pasienten blir
syk. Det slutter ikke når pasienten er utskrevet fra sykehuset, men pågår så lenge
pasienten har behov for helse- og omsorgstjenester.
Denne planen er et viktig underlag til Helse Nords regionale utviklingsplan fram mot
2035. Kommune- og spesialisthelsetjenesten må sammen arbeide strategisk og
systematisk over tid for å for å gi de eldre en god helsetjeneste som er tilpasset deres
behov. Planen har vært på høring og det kom inn 21 høringssvar. Flere gode innspill er
tatt inn etter høringsrunden.
Med ønske om en trygg og god helsetjeneste for eldre.

Geir Tollåli
Fagdirektør
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Sammendrag
Helse Nord RHF har i samarbeid med kommunene utarbeidet en plan for å bedre
samhandlingen om helsetjenesten til eldre i spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten i Helse Nord samhandler med 87
kommuner, hvorav mange av disse er små kommuner. Samarbeidet på viktige områder
er regulert i lovpålagte tjenesteavtaler.
Planen gir en generell statusbeskrivelse av begge omsorgsnivå om demografi,
befolkningsutvikling, og tjenestetilbud, men fanger ikke opp informasjon på detaljnivå
for hver kommune. Det foreligger en statusbeskrivelse av spesialisthelsetjenesten.
Arbeidsgruppen har ikke lykkes med å innhente tilsvarende informasjon fra alle
kommunene, og unnlot derfor å gjøre en tilsvarende fremstilling som ville vært svært
mangelfull.
Kapittel 1 og 2 redegjør for innledning og bakgrunn. Kapittel 3 beskriver
pasientgruppen. I kapittel 4 og 5 gis det en status av tilbudene i kommune- og
spesialisthelsetjeneste. Beskrivelsen er ikke uttømmende.
Kapittel 6, 7 og 8 beskriver de viktigste utfordringene som har kommet frem i
dialogmøtene, innspill fra brukerrepresentanter, sentrale dokumenter, rapporter og
utredninger. Utfordringsbildet oppfattes nokså likt, sett fra de ulike ståsted. De fleste
utfordringene kan relateres til de tre hovedmålene for planen. Vi har i de samme
kapitlene gitt anbefalinger og tiltak til sykehusene, kommunene samt fellestiltak.
Gjennom arbeidet med planen har vi har tatt utgangspunkt i:




En helhetlig tilnærming: Brukerens ulike behov og mål for eget liv skal
kartlegges. Ulike helse- og omsorgstjenestebehov skal ivaretas med utgangspunkt
i pasientens egne mål og ønsker.
Gode pasientforløp: Kunnskap om hvilke tiltak som har god effekt, og sørge for
at tjenestene gis koordinert i en planlagt og mest mulig uavbrutt kjede.

Planen redegjør for hvordan samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten
kan bedres slik at eldre pasienter med behov for helsehjelp tilbys mer helhetlige
helsetjenester.
Erfaring og evaluering av samhandlingsreformen viser behov for å forbedre
pasientforløp mellom kommuner og sykehus.
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Helseatlas for eldre1 beskriver stor ubegrunnet variasjon i bruk av helsetjenester for
enkelte pasientgrupper i og mellom opptaksområder. Det gjelder særskilt innenfor
poliklinisk utredning, behandling og oppfølging. Pasientgrupper som fremheves er
pasienter med hjertesykdom, demens og Parkinsons sykdom. Årsaker til variasjonen
kan være uklar arbeidsdeling mellom spesialist og fastlege, og uklar indikasjon for
henvisning.
Helse Nord RHF ønsker å bidra til at pasientene i størst mulig grad får behandling og
omsorg i eget hjem eller kommunal institusjon, jamfør LEON2 prinsippet. Det er viktig å
stimulere pasientene til mest mulig egenmestring i hverdagen. For å få til dette bør det i
større grad etableres ambulante tjenester og opplæringstiltak hvor også
brukermedvirkning er avgjørende.
Helse Nord RHF ønsker å bidra til økt kompetanse rundt eldre og deres
sykdomspanorama sammen med kommunene. Det er viktig å få en økt forståelse, siden
den eldre befolkningen øker, samtidig som andelen yrkesaktive går ned.
Helse Nord RHF ønsker sterkere oppmerksomhet rettet mot forebygging av sykdommer
for å redusere sykelighet og antall innleggelser. Tiltak innenfor følgende fem områder
har dokumentert god effekt hos eldre (se kapittel 8.1):






ernæring
fysisk aktivitet
fallforebygging
sosialt nettverk
optimal legemiddelbehandling

Regjeringen publiserte i mai 2018 en kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet, som tar
for seg blant annet mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.
Ny Helse- og sykehusplan som blir lagt frem i løpet av 2019 vil ha et særskilt fokus på
helhet og sammenheng. Helse Nord RHF vil følge opp de nasjonale anbefalingene.

1
2

https://helseatlas.no/atlas/90/instant-atlas
Laveste effektive omsorgsnivå
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1. Innledning
Helse Nord skal sørge for faglig gode og trygge behandlingstilbud til pasienter som
trenger spesialisthelsetjenester. Denne planen omhandler de «skrøpelige eldre» (se
kapittel 3.1 for en nærmere beskrivelse av pasientgruppen). Planen har i fokus
samhandlingen som skjer innad i spesialisthelsetjenesten og samhandlingen mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunene. For at pasientene skal oppleve en helhetlig
helsetjeneste, er det nødvendig med et godt samarbeid.
Figur 1 fremstiller hvor forskjellig tjenestene planlegges på kommune- og
spesialisthelsetjenestenivå spesielt i somatisk helsetjeneste.

Figur 1 Oppsummering av vesentlige forskjeller mellom kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten (Kilde: Veien frem til helhetlig pasientforløp, Anders Grimsmo, 2012)

Spesialisthelsetjenesten vil bistå kommunene med oppfølging, råd og veiledning der det
er naturlig. Samtidig har vi en forventning om at kommunene også veileder
spesialisthelsetjenesten. Pasientene tilbringer normalt sett bare en liten del av sitt liv i
sykehusene. Det er kommunene og fastlegene som kjenner pasientene best.
Pasienter med langvarige og/eller komplekse behov krever en proaktiv og godt
koordinert oppfølging fra helsetjenesten. Disse pasientene har behov for tidlig
vurdering, utredning og behandling for å hindre forverring av sykdom og eventuelt
unngå innleggelse. Helsedirektoratet utga januar 2018 en veileder som beskriver
oppfølging av personer med store og sammensatte behov (1).
Et pasientforløp defineres slik i St.meld. nr. 47 (2008–2009) (2):
«Forløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike
deler av helse- og omsorgstjenestene. Gode forløp kjennetegnes ved at disse hendelsene er
satt sammen på en rasjonell og koordinert måte for å møte pasientens ulike behov.»
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Helse Nord vil også samarbeide med kommunene om forebygging og helsefremmende
tiltak som reduserer behovet for helse- og omsorgstjenester, og som gir økt livskvalitet
hos de eldre.

1.1 Organisering av arbeidet
Vi har i arbeidet tatt utgangspunkt i at begge nivå er likeverdige parter. Kommunenes
deltagelse er forankret gjennom overordnet samarbeidsorgan (OSO) i alle helseforetak.
Alle kommunene har fått invitasjon til å delta i dialogmøtene.
Prosjektgruppen
Raymond Dokmo, prosjektleder, Helse Nord RHF
Kari Sletten, brukerrepresentant eldrerådet
Else Marie Isaksen, brukerrepresentant FFO Finnmark
Sissel Alterskjær, konserntillitsvalgt Helse Nord RHF
Randi Brendberg, fagsjef Helse Nord RHF
Siw Skår, rådgiver, Helse Nord RHF
Styringsgruppen
Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF, leder
Harald Sunde, fagsjef Finnmarkssykehuset
Haakon Lindekleiv, fagsjef Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Tonje Hansen, fagsjef Nordlandssykehuset
Fred Mürer, fagsjef Helgelandssykehuset
Trond Bratland, kommunaldirektør Tromsø kommune
Julia Lyngseth Gruben, leder for Omsorgskontoret Rana kommune
Nils Olav Hagen, kommunalsjef Familie og velferd Vestvågøy kommune
Anita Kurthi, enhetsleder, Enhet for koordinering, fag og forvaltning, Sør-Varanger
kommune
Ulrika Larsson, konserntillitsvalgt Helse Nord RHF
Kommunenes sentralforbund (KS) har oppnevnt en referansegruppe som har bidratt
med gode innspill.
Kartlegging av dagens situasjon er gjort gjennom dialogmøter med helseforetakene og
kommuner tilhørende det enkelte helseforetaksområde, totalt åtte møter. I tillegg har
Sykehusapotek Nord bidratt i arbeidet med planen.
I forkant av dialogmøtene fikk deltakerne et spørreskjema som utgangspunkt for å lage
en presentasjon av sine tjenestetilbud. Hensikten med møtene var å beskrive erfaringer
med samhandling om pasientgruppen samt identifisere utfordringer og gode løsninger.
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Deltakelsen i dialogmøtene med kommunene var variabel, og dette er en svakhet med
planarbeidet. Likevel mener vi at det som kom frem under møtene er representativt, og
helseforetakene og kommunene har vært rimelig samstemte i utfordringsbildet og
forslag til tiltak.
Det ble sendt ut en tabell for å kartlegge eksisterende tjenestetilbud i den enkelte
kommune i Nord-Norge, også her var responsen variabel.

1.2 Hovedmål
Gjennom arbeidet har vi avdekket mange utfordringer både i kommunene og
spesialisthelsetjenesten. Etter å ha sett disse i en helhet har vi kommet frem til følgende
hovedmål:




Helhetlige pasientforløp og god samhandling i alle ledd
Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i kommune- og
spesialisthelsetjenesten
Forebygging
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2. Bakgrunn
Helse Nord RHF fikk i 2008 utarbeidet rapporten «Samhandling om skrøpelige eldre i
nord» (3). Som en oppfølging av denne rapporten er det gjennomført ulike tiltak for å
bedre samhandlingen. Vi kan vise til pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) (4)
som er innført i alle kommuner i Helse Nord. Disse muliggjør elektronisk
meldingsutveksling mellom helseforetak og kommuner, og internt i kommuner mellom
hjemmetjenesten og fastleger.
I tillegg er det utviklet flere former for ambulante team, blant annet pasientsentrerte
helsetjenesteteam ved UNN med utgangspunkt i chronic care model3. Modellen
diskuteres nærmere i kapittel 6.2.
Samhandlingsreformen ble innført i 2012. Et viktig virkemiddel var blant annet
innføring av samarbeidsavtaler45. Avtalene var lovpålagte, forpliktende og skulle:







Klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen på administrativt og tjenesteytende
nivå ved utforming og iverksetting av samhandlingstiltak.
Sikre behandling på lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet).
Utvikle tiltak som sikrer god koordinering og gode pasient- og brukerforløp, og
som følger faglige retningslinjer og veiledere.
Utvikle tiltak som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet.
Sikre likeverdighet mellom avtalepartene og utvikling av en god
samhandlingskultur.
Videreutvikle bruker- og pasientmedvirkning slik at deres erfaringer med
hvordan samhandling fungerer, tas i bruk på en systematisk måte.

Et landsomfattende tilsyn rettet mot samhandling om utskrivning av pasienter, viste at i
mange virksomheter var samarbeidsavtalene ikke godt nok innarbeidet (5). Avtalene
skal fortsatt gjennomgås årlig, for å evaluere hva som fungerer, hva som svikter, samt
gjøre forbedringer.
Med samhandlingsreformen fulgte det fire økonomiske virkemidler:
 kommunal medfinansiering i spesialisthelsetjenesten (avviklet 2015)
 kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter
 statlige tilskudd til kommunale akutte døgnplasser6 (KAD-senger, videre nevnt i
planen som KAD)

3

http://kurs.helsekompetanse.no/hverdagsrehabilitering/43144
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
5
Private institusjoner omfattes ikke av tjenesteavtalene.
6
KAD skal være et allmennmedisinsk tilbud som skal gis til dem som har behov for observasjon, behandling og
tilsyn, men som ikke har behov for innleggelse i sykehus, der innleggelse i KAD kan erstatte innleggelse i
sykehus. Plikten er avgrenset til pasienter som kommunen har mulighet for å utrede, behandle og yte omsorg for.
4
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statlige tilskudd til kommunene for deres utvidede ansvar som har økt
budsjettene for pleie og omsorgstjenester

Evaluering av samhandlingsreformen fra Forskningsrådet som ble publisert i 2016 (6), er
den viktigste og mest omfattende rapporten som er utarbeidet. Kommunal
medfinansiering (2012–2015) førte til kortere liggetid, samtidig som antall innleggelser
økte. Det ble ikke påvist økning av reinnleggelser eller dødelighet (6). Det var ikke mulig
å identifisere klare styringseffekter av medfinansieringen, noe som var en av grunnene
til at ordningen ble avviklet.
Evalueringen viste at samarbeidsavtalene ikke har ført til bedre samarbeid mellom
helseforetak og kommuner. Arbeidet har også vært preget av lite brukermedvirkning.
Rapporten viser at samhandlingsreformen inneholder elementer som kan motvirke
helhetlige pasientforløp. Eksempler på dette kan være oppstykkede pasientopphold på
intermediæravdelinger eller forsterket insentivfokus i kommuner og foretak. Dagens
praksis medfører at pasientene opplever at tjenestene er fragmentert og lite
gjennomgående. Dette gjentas også i Nasjonal helse- og sykehusplan (7) og
Primærhelsemeldingen (8). Sistnevnte rapport konkluderte med at kommunale KADsenger har hatt en begrenset effekt. Effekten har vært størst der hvor enhetene hadde
god legedekning, og hvor man kunne spore færre øyeblikkelig hjelp-innleggelser inn til
sykehus.
Flere kommuner og helseforetak har utarbeidet diagnosebaserte forløp. Disse ble
opplevd som lite tilpasset den kommunale virkelighet og ble ikke benyttet i praksis.
Diagnoseuavhengige pasientforløp synes å passe bedre for pasienter med flere
sykdommer, der behovet for helhetlig tilbud er viktig.
Rapporten påpekte at IKT som virkemiddel for samhandling blir brukt i altfor liten grad.
Spesielt gjelder dette for trepartskonsultasjoner hvor teknologien finnes allerede.
Tilgang til oppdatert og relevant informasjon er en utfordring, bl.a. om legemidler. En
annen utfordring er organisering og forvaltning.
Rapporten Samhandling om utskrivningsklare pasienter fra Nasjonalt senter for
distriktsmedisin (9) beskriver at ulike journalsystem i helseforetak, hjemmetjeneste,
sykehjem og hos fastlege, gjør at helsepersonell ikke har fullstendig tilgang til
opplysninger om pasienten.
I Helse Nords kvalitetsstrategi for 2016–2020 (10) fremheves pasientens helsetjeneste
som et av fire satsningsområder, hvor blant annet pasientens personlige mål med
behandlingen formuleres i samarbeid med pasienten. God legemiddelsikkerhet,
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herunder klinisk farmasi7 og bruk av integrated medicines management (IMMmetoden)8 er viktige verktøy i denne sammenheng.

2.1 Tilsyn og revisjoner
Statens helsetilsyn og Riksrevisjonen har de senere år utført flere tilsyn med kommuneog spesialisthelsetjenesten. Disse bekrefter utfordringene, og avdekker områder for
forbedring.
Statens helsetilsyn hadde i 2015 et landsomfattende tilsyn som er oppsummert i
rapporten «Informasjonen var mangelfull og kom ofte for sent» (11).
Sentrale funn fra dette tilsynet var:







Dersom fastlegen er borte fra jobb, risikerer hjemmesykepleien å ikke få
nødvendige pasientopplysninger fordi andre ansatte ved legekontoret ikke kan
åpne det elektroniske meldingssystemet.
Pasientinformasjon mangler i det elektroniske meldingssystemet fordi noen
fremdeles bruker telefon eller faks uten å oppdatere pasientjournalen.
Samhandlingsreformen har ført til kortere liggetid på sykehus og større press på
kommunenes hjemmetjenester for å ta imot utskrivningsklare pasienter.
Pasienter får for lite informasjon om behandlingen og hva som skjer når de
kommer hjem. De har liten mulighet til å påvirke.
Feil ble sjeldent meldt fra om fordi avvikssystemene ikke var kjent eller lite
brukervennlig.

Riksrevisjonens undersøkelse fra 2016 av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten
etter innføring av samhandlingsreformen har følgende sammenfatning (12):






Kommunene har tatt over pasienter som tidligere lå ferdigbehandlet i sykehus,
men det finnes lite kunnskap om kvaliteten på tjenestene til disse pasientene.
Samarbeidet om pasienter med behov for tjenester fra både primær- og
spesialisthelsetjenesten er ikke godt nok.
KAD benyttes ikke på en måte og i et omfang som er i tråd med intensjonen.
Innenfor rus- og psykiatriområdet er ikke tilbudet i kommunene styrket i takt
med nedbyggingen av døgnplasser i spesialisthelsetjenesten.
Kommunene har i liten grad økt kapasiteten og styrket kompetansen i pleie- og
omsorgstjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen.

7

Farmasøytisk legemiddelkunnskap anvendt på pasientens farmakoterapeutiske problemstillinger, basert på
klinisk data der farmasøyten har direkte eller indirekte kontakt med pasienten.
8
Kvalitetssikring av pasientens legemiddel-regime ved hjelp av standardiserte metoder.
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3. Pasientgruppen
3.1 Skrøpelige eldre
Planen tar spesielt for seg samhandling rundt «skrøpelige eldre». Pasientgruppen (13)
er sammensatt, noe som har gjort det vanskelig å oppnå fullstendig konsensus om
hvordan den skal avgrenses. Det er ulike syn på om miljøfaktorer og psykososiale
faktorer skal inkluderes. De pasientene som inngår i målgruppen har likevel ett eller
flere av følgende typiske kjennetegn:






Fysisk skrøpelighet, som svekket bevegelsesevne og balanse, fallrisiko, inaktivitet,
økende vansker med å gjennomføre dagligdagse aktiviteter (ADL-vansker9), økt
sykelighet og sykdomsbelastning, mange medisiner, ernæringsvansker, uønsket
vekttap og svekkede sanser.
Psykisk skrøpelighet, som depresjonstendens, angst, søvnvansker, svekket
selvtillit og evne til å ivareta seg selv.
Kognitiv skrøpelighet, fra lett kognitiv svikt, forvirring til betydelig demens.
Psykososial skrøpelighet, som dårlig nettverk, relasjonsproblemer til familie,
uegnet bolig, ensomhet, økonomisk sårbarhet, rus og alkohol.

Sykdommer hos eldre har gjerne atypiske symptomer og kan derfor være vanskelige å
diagnostisere. Å bli gammel gir i seg selv økt risiko for psykiske og somatiske
sykdommer. Bedre og sikrere behandlingsmetoder gir eldre muligheter for å få
behandling som tidligere var forbeholdt yngre.
Om lag halvparten av eldre pasienter som blir akutt innlagt i sykehus har flere
sykdommer, bruker mange legemidler, er preget av generell «skrøpelighet» og de bærer
ofte preg av generell funksjonssvikt. Noen har også redusert kognitiv kapasitet.
Behandlingsresponsen kan være forsinket, og det kan være behov for sosiale støttetiltak
(14).
Typiske sykdommer er hjertesykdommer, lungesykdommer (KOLS), infeksjoner,
hjerneslag, komplikasjoner relatert til bruk av mange medikamenter, sansetap10,
muskel/skjelettlidelser, diabetes, demens og annen kognitiv svekkelse. Psykiske lidelser
og rusproblemer hos eldre øker, og helsevesenet har i begrenset grad hatt tilstrekkelig
oppmerksomhet mot denne pasientgruppen (15).
En typisk skade som dominerer er lårhalsbrudd. Ifølge en artikkel i Tidsskrift for Den
norske legeforening er dødeligheten for eldre 25 prosent innen ett år etter skaden11. I
tillegg blir en del eldre utsatt for vold fra personer i nære relasjoner. Eldre med nedsatte
9

ADL-Activities of daily living.
Redusert syn, hørsel eller en kombinasjon av disse.
11
https://tidsskriftet.no/2010/08/oversiktsartikkel/behandling-av-larhalsbrudd
10
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kognitive evner, fysisk svekkelse eller psykososial angst har økt risiko for å bli utsatt for
overgrep (16).
Ensomhet og utenforskap er tilleggskriterier som skaper store forskjeller mellom de
pasientene som har et sosialt nettverk og de som ikke har dette (17).
Demografisk utvikling forsterker utfordringsbildet ved at andelen eldre i befolkningen
øker (tabell 1). Samtidig forventer vi at de yngre i større grad flytter til byene, og den
relative andelen eldre blir følgelig større i distriktene (figur 2).
Bostedsområde
Helse Nord
0–17 år
18–49 år
50–66 år
67–79 år
80–89 år
90 år og eldre
Sum Helse Nord

Antall
Antall
Antall
Prosentvis Prosentvis
innbyggere innbyggere innbyggere endring
endring
2018
2030
2040
2015-2030 2015-2040
98 571
93 900
95 487
-4,7
-3,2
201 185
194 895
191 326
-3,1
-4,9
106 398
106 593
99 633
0,2
-6,4
57 755
68 077
75 714
17,9
31,1
18 013
30 477
36 814
69,1
104,3
4 079
5 179
9 659
27,0
136,8
486 001
499 121
506 633
2,7
4,2

Tabell 1 Antall innbyggere framskrevet fra 2018 til 2030 og 2040. Kilde: Middelalternativet for
befolkningsframskrivinger fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Figur 2 Andel av befolkningen 67 år og eldre i 2015 og framskrevet til 2030. Kilde: Statistisk
sentralbyrå.
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3.2 Urbefolkningen – særskilte hensyn
Et godt helsetilbud til samiske pasienter, krever kompetanse i samisk språk og kultur.
Kulturelle og språklige forskjeller kan blant annet ha innvirkning på hvordan samiske
pasienter presenterer sine plager. For samisktalende pasienter kan bruken av eget
morsmål være en forutsetning for å oppleve at tjenestetilbudet er tilfredsstillende. Hvis
ikke helsepersonell har kompetanse om språk i møte med den samisk språklige
pasienten, kan det oppstå misforståelser som i verste fall kan gå utover
pasientsikkerheten.
Tolketjenesten brukes for lite, og behovene til det samiske folk er ikke satt tilstrekkelig
på dagsorden. I dag finnes det i hovedsak tilbud på nordsamisk, og et svært begrenset
tilbud på lule- og sørsamisk, noe som ikke er tilfredsstillende.
Innen det samiske samfunnet er det variasjoner vedrørende språk, kultur og næringer.
Det er derfor av stor betydning at helse- og omsorgspersonell har kunnskap om sosiale,
historiske og kulturelle faktorer som kan ha betydning for møter mellom den samiske
pasienten og helse- og omsorgstjenestene. Historien om fornorskingsprosessen og
stigmatisering av samene, kan ha stor betydning for enkeltindividets helse og behov i
møtet med helsetjenesten. Samiske pasienter har rett til likeverdig helse- og
omsorgstjenester på lik linje med øvrig befolkning. Dette følger av rettigheter det
samiske folk som urfolk har i henhold til nasjonale lover og internasjonale konvensjoner
som Norge har gitt sin tilslutning til. Det vises blant annet til:

Av ILO-konvensjonen nr. 169 art. 25 følger at utforming og
gjennomføring av helsetjenester for urfolk skal skje under urfolks eget
ansvar og kontroll, slik at urfolk kan nyte godt av så høy fysisk og mental
helsemessig standard som mulig.

Den politiske målsettingen i Norge har vært å gi et kulturelt tilrettelagt tilbud til den
samiske befolkningen innenfor de etablerte tjenestene i stedet for å utvikle tjenester
spesifikt for den samiske befolkningen. Undersøkelser har vist at den samiske
befolkningen bruker helsetjenestene i like stor grad som majoritetsbefolkningen, men
de er mindre tilfreds med tilbudet. De har dessuten et ønske om å få mer hjelp fra det
offentlige (18). Det kan være fordi de har en annen forståelse av helse, sykdom og
behandling enn majoritetsbefolkningen, selv om dette nok ikke gjelder alle.
Samisk ungdom bør rekrutteres ved å tilrettelegge mer om samisk språk og kultur i
helsefaglig utdanning. «Litteraturen peker på betydningen av at helse- og
omsorgspersonell har kunnskap om samisk språk og kultur i møte med samiske personer
15

med demens. Det foreligger lite forskning som fokuserer på situasjonen til samiske
personer med demens, deres familier og samhandling med offentlige helse- og
omsorgstjenester. Nye forskningsprosjekter er imidlertid igangsatt på disse områdene.»
(18)
Utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen i Finnmark
(Utviklingssenteret) er i gang med å utarbeide et veiledningshefte for kulturforståelse
som skal brukes i undervisningen i kommunene. Når dette arbeidet er ferdigstilt gjøres
det elektronisk tilgjengelig for alle.
Et geriatrisk spesialisttjenestetilbud til en eldre samisk befolkning, tilpasset deres språk
og kultur, mangler i kommuner og sykehus. Helsetjenesten opplever at tospråklige
demente går tilbake til sitt opprinnelige språk etter hvert som sykdommen utvikles. Det
er viktig å påpeke at det vil bli et geriatrisk tilbud til den samiske pasienten med
oppbygging av geriatrisk kompetanse og geriatrisk team samt lærings- og
mestringstilbud (LMS) knyttet til Samisk helsepark i Karasjok.
Med bakgrunn i Meld.St.11. Nasjonal helse og sykehusplan har Helse Nord RHF fått i
oppdrag å ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske
befolkningen, innenfor de rammer og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og
sykehusplan.
Helse Nord RHF har i nært samarbeid med Sametinget opprettet prosjektet «Strategisk
videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen». Prosjektet er
nasjonalt og formålet er: Utarbeide en strategisk og overordnet plan med tiltak som
fremmer likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen nasjonalt.
Likeverdige helsetjenester forutsetter helsetjenester tilrettelagt samiske pasienters
språklige og kulturelle bakgrunn. Prosjektet planlegges ferdigstilt i løpet av 2020, og helt
sentralt vil være helsetjenester til samiske, eldre pasienter.
Organisering av virtuelle avdelinger er en måte å gjøre tjenestene tilgjengelig ved å
bruke lyd/bilde til å samhandle, veilede og undervise. Pasienten innlegges i virtuell
avdeling. Utviklingssenteret er i kontakt med et firma som tilbyr en alarmplattform som
samler all kommunikasjon på ett sted/en skjerm (løsning som i dag finnes i andre
bransjer). Bindeledd mellom tjenestene pasienten skal ha, flytter tjenestene ut til
pasienten. Hjemmetjenesten er fysisk tilstede og medvirker hele veien fra første dag,
mens at det virtuelle teamet er faglig støtte som bidrar med vurderinger og forslag til
tiltak. Hjemmetjenesten dokumenterer, og pasienten utskrives til slutt til fastlegen.
Utviklingssenteret arbeider med mini mental status (MMS)-skjema tilrettelagt den
samiske befolkningen.
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3.3 Innvandrerbefolkningen – særskilte hensyn
Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge12 gir oss innsyn og kunnskap om
innvandrerbefolkningens helse generelt.

Innvandrere er personer som er født i utlandet, og som også har
foreldre som er født i utlandet. Innvandrerbefolkningen omfatter både
innvandrere og personer som er født i Norge med to
innvandrerforeldre (Kilde: FHI-Folkehelserapporten)
Innvandrerbefolkningens helse har sammenheng med genetisk bakgrunn og historie.
Ifølge Folkehelserapporten har vi liten kunnskap om hvordan helse og bruk av
helsetjenester utvikler seg over tid. Det avhenger av hjemland og oppholdstid i Norge.
Sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre vil være nyttige verktøy
for videre analyser og forskning på utvikling av helsetilstanden i
innvandrerbefolkningen. Det betinger at spørreskjemaundersøkelser må tilpasses både
metodisk og språklig for å oppnå en svarprosent som gir et representativt bilde.
Språk og kultur har også for denne befolkningen avgjørende betydning for et godt
helsetilbud.

12

https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/helse-i-innvandrerbefolkningen/#hovedpunkter
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4. Status i kommunehelsetjenesten
Regjeringen har i primærhelsemeldingen (8) og i opptrappingsplan for habilitering og
rehabilitering (19) signalisert at et større ansvar for rehabilitering særskilt skal over til
kommunene. En kartlegging av nåsituasjonen var derfor viktig.
Prosjektgruppen har utarbeidet en oversikt over hvilke aktuelle helseressurser som
finnes i kommunene i Nord-Norge. Det er kartlagt om kommunene har etablert
demensteam, psykiatrisk helsetilbud, palliative team13, rehabiliteringstilbud, og hvilken
kapasitet de har i sine sykehjem.

4.1 Tjenestetilbud i kommuner i Nordland
I Nordland har de fleste kommunene etablert demensteam. Dette kan skyldes stor
satsing på området hvor spesielt Kløveråsen utdannings- og kompetansesenter har
bidratt med kompetanseoverføring. Det samme gjelder tilbud til eldre med psykiske
lidelser. Mange kommuner har egne tilbud og egnet personell til å ivareta denne
pasientgruppen.
Et annet område som utmerker seg positivt er hverdagsrehabilitering.
Hverdagsrehabilitering skjer i et tverrfaglig samarbeid der brukeren selv setter målene
for rehabiliteringen, og helseteamet arbeider sammen med brukeren mot å nå disse. De
fleste kommunene har også rehabiliteringsplasser inkludert i kommunens tilbud.
Alle kommunene har tilbud om kommunalt akutt døgntilbud (KAD) enten alene eller i
samarbeid med andre kommuner. Derimot er det få kommuner som har egne palliative
team, men mange har kreftsykepleiere som ivaretar palliative pasienter på en god måte.
I 2017 var det totalt 2 400 sykehjemsplasser i Nordland fordelt på 242 637 innbyggere,
noe som er en liten reduksjon fra 2011. Det finnes 30 aldershjemsplasser i fylket, som er
en reduksjon på 30 % sammenlignet med 2011 (20).

4.2 Tjenestetilbud i kommuner i Troms
I Troms varierer tilbudet til eldre med psykiske plager og demens. Mange kommuner
har demensteam og helsearbeidere med psykiatrisk kompetanse. Få kommuner har
egne senger til eldre med psykiske plager. De inngår som regel i et korttidstilbud. De
fleste av kommunene har opprettet tilbud om kommunal akutt døgnplass (KAD) eller
organisert slikt tilbud sammen med andre kommuner. De fleste kommunene har ikke
egne palliative team, men de har sykepleiere som har videreutdanning i palliasjon.
Kommunene Tromsø, Harstad og Balsfjord har i dag samarbeid med UNN om
13

Team som jobber med lindrende behandling til pasienter i livets sluttfase
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pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT).14 Mange av kommunene har egne dedikerte
rehabiliteringsplasser eller har dette som en del av korttidsplasser på sykehjem. Noen
har også begynt med hverdagsrehabilitering.
I Troms er det en befolkning på 165 472 per 2017. Det er totalt 1 445 sykehjemsplasser
som er en liten økning fra 2011. I tillegg har fire kommuner i Nord-Troms én
sykestueplass hver. Det er også rapportert om 27 aldershjemsplasser i 2015 som er en
reduksjon på 39 % i forhold til 2011 (20).

4.3 Tjenestetilbud i kommuner i Finnmark
Tilbudet til eldre med psykiske plager og til eldre med demens varierer. Om lag
halvparten av kommunene har demensteam eller er i ferd med å opprette dette. De
fleste kommunene har helsepersonell med kompetanse i psykiatri, men de færreste har
egne sykehjemsplasser som er tilrettelagt for rus/psykiatri.
Samlet har kommunene i Finnmark 649 sykehjemsplasser fordelt på 76 043 innbyggere
per 2017. De største kommunene Alta, Hammerfest og Sør-Varanger har flest plasser.
Det er 22 aldershjemsplasser i fylket som tilsvarer en reduksjon på 65 % fra 2011 (20).
Finnmark har i tillegg 40 sykestuesenger som er en halvannenlinjetjeneste. Flere
kommuner har tradisjon for både kreftbehandling og lindrende behandling i disse
sengene. Sykestuene tar også imot pasienter fra hjemmet og fra sykehus. KAD-sengene
inngår ofte som en del av sykestuesengene. Alle kommuner har KAD-senger selv, eller i
samarbeid med andre kommuner.

Antall innbyggere over 67 år per sykehjemsplass
Nordland:
Troms:
Finnmark:

41697/2400 = 17,4
24820/1445 = 17,2
11306/ 649 = 17,4

Kilde: Samhandlingsbarometeret.no, 2017

Teamet er tverrfaglig og består av ansatte både fra kommuner og sykehus. Hensikten med et
helsetjenesteteam er utvikling av et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud til pasientgruppen.
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I dette kapitlet beskrives status for tjenestetilbudet innen geriatri, alderspsykiatri og
demensutredning i spesialisthelsetjenesten. I tillegg har UNN to områdegeriatriske team
hvor spesialist- og kommunehelsetjenenesten samarbeider.
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Tabell 2 Dagens tilbud per 01.04.18 i spesialisthelsetjenesten innen geriatri, alderspsykiatri og
demensutredning. I tillegg er tilbud innen slagbehandling og rehabilitering tatt med.
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Felles senger for akutt geriatri og ortogeriatri.
Med. Klinikk disponerer 4 senger til geriatriske pasienter. Disse sengeplassene omtales kun som geriatriske senger.
17
Ingen definerte rehabiliteringssenger ved Nordlandssykehuset Bodø, men det iverksettes tidlig rehabilitering i forløpet av behandlingen av
hjerneslag.
18
Rehabiliteringssenger for fysikalskmedisin og rehabilitering, hvor noen senger brukes til geriatri
19
Geriatrisk poliklinikk drives uten geriater
20
Ambulant rehabiliteringsteam
21
Tilbud til kommunene Tromsø, Harstad og Balsfjord
22
Det er per tiden ikke en egen demens/ hukommelsespoliklinikk ved UNN, men utredning ivaretas av nevrologisk, geriatrisk og
alderspsykiatrisk poliklinikk.
23
NLSH har ikke egen demenspoliklinikk, men vi tar imot pasienter med spørsmål om demens på våre nevrologiske poliklinikker. Noe
håndteres ved Kløveråsen.
24
NLSH har ikke egen demenspoliklinikk, men vi tar imot pasienter med spørsmål om demens på våre nevrologiske poliklinikker. Noe
håndteres ved Kløveråsen.
25
NLSH har ikke egen demenspoliklinikk, men vi tar imot pasienter med spørsmål om demens på våre nevrologiske poliklinikker. Noe
håndteres ved Kløveråsen.
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Dagens forbruksrater for spesialisthelsetjeneste til eldre gir oss kunnskap om hvordan
vi kan fremskrive behovet i årene som kommer. Figur 3 er hentet fra eldrehelseatlas for
Norge (21). Her ser vi hvilke fagområder som kan forvente stor vekst når antall eldre
øker.

Figur 3 Eldres bruk av utvalgte deler av spesialisthelsetjenesten som andel av hele befolkningens bruk,
gjennomsnitt for årene 2013–2015. Stiplet linje angir de eldre som andel av befolkningen (7 %). (Fra
Eldrehelseatlas)

14 prosent av alle konsultasjonene i allmennpraksis er benyttet av eldre over 75 år. De
utgjør syv prosent av befolkningen. Denne aldersgruppen har lavt forbruk av
allmennlegetjenesten, selv om de har høyest sykelighet. Dette er mest fremtredende i
opptaksområder med store avstander (21).
Figur 4 viser eldres bruk av både allmennlegetjenester og spesialisthelsetjenester som
andel av hele befolkningens bruk.

21

Figur 4: Eldres bruk av allmennlegetjeneste og spesialisthelsetjeneste (poliklinikk, alle innleggelser, akutte
innleggelser, liggetid og reinnleggelser) som andel av hele befolkningens bruk, gjennomsnitt pr. år for 2013–
2015. Stiplet linje angir de eldre som andel av befolkningen (7 %).

5.1 Likeverdige tjenester og variasjon
Helseforetakene har ulikt innhold i sine tjenestetilbud. I helseforetakenes
utviklingsplaner finnes det vurderinger av behov og dimensjonering av kapasitet
innenfor ulike fagområder. Tilbudet varierer mellom sykehusene. Dette er i tråd med
krav om at hvert helseforetak skal ha et lokalsykehustilbud, mens funksjons- og
oppgavedelingen mellom sykehusene er tilpasset lokale forhold.
Tall fra eldrehelseatlaset viser at det er størst variasjon i det polikliniske tilbudet for
fagområdene hjertesykdom, demens og Parkinsons sykdom (21).
For pasienter med hjertesykdom, slitasjegikt, kreft, øyesykdommer og hørselskade er
det moderat variasjon når det gjelder utføring av prosedyrer. Dette er uavhengig av om
tilbudet gis hos avtalespesialist eller i sykehus (21).
Andelen reinnleggelser er relativt høy (22–29 %) for diagnosene KOLS, hjertesvikt og
lungebetennelse. Her er tilbudet i primærhelsetjenesten en viktig faktor, da andelen
reinnleggelser ikke bare har sammenheng med kvaliteten i sykehus.
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5.1.1 Geriatri
Geriatri defineres som den medisinske spesialitet som omfatter fysiske, psykiske,
funksjonelle og sosiale aspekter ved medisinsk ivaretakelse av eldre pasienter. Spesialiteten
inkluderer utredning og behandling av eldre pasienter ved akutte og kroniske sykdommer,
forebyggende arbeid, rehabilitering og omsorg ved livets slutt inkludert palliativ
behandling (14). Behandlingen gis i et tverrfaglig miljø, og har som hovedmål å optimalisere
den eldre pasientens funksjonsevne og øke livskvalitet og autonomi.
Tidligere satsing på geriatri i Helse Nord (22) har ikke gitt ønsket resultat. Helse Nord
har siden 2007 hatt et utdanningsprogram i geriatri. Programmet skulle øke
rekruttering og utdanning av geriatere. Bare tre av de 38 legene som har vært gjennom
utdanningsprogrammet arbeider i dag som geriater i Helse Nord.
Det geriatriske tilbudet i sykehusene er sårbart og med stor variasjon i innhold og
tilgjengelighet, jf. oversikten i tabell 2. Nasjonal helse- og sykehusplan legger opp til at
store akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse. I Helse Nord er det UNN Tromsø og
Nordlandssykehuset Bodø som faller inn under definisjonen stort akuttsykehus.
UNN og Finnmarkssykehuset har ambulerende team som følger opp pasienter i
kommunene.
5.1.2 Alderspsykiatri
Alderspsykiatri er en spesialisert del av psykiatrien som retter sin virksomhet mot
personer med psykiske lidelser som debuterer i eldre år. Den kombinerer kunnskap fra
flere områder, herunder aldring, geriatri, psykiatri, nevropsykologi, nevrologi og
farmakologi.
Aktuelle pasientgrupper er:







Pasienter med alvorlig psykiatrisk lidelse som debuterer etter fylte 65 år.
Pasienter med demens og betydelige atferdsproblemer og/eller betydelige
psykiatriske symptomer. Alder er av mindre betydning.
Pasienter med uavklart demensdiagnose eller mistanke om kognitiv svikt på
nevrodegenerativt grunnlag.
Pasienter over 65 år med en alvorlig psykiatrisk lidelse fra tidligere, men ingen
etablert kontakt i voksenpsykiatrien. Eller når samtidige sykdommer og/eller
høy alder gjør alderspsykiatrien hensiktsmessig.
Eldre med rusproblemer. Alkoholforbruket blant eldre øker. Alkoholforbruket
øker risikoen for skader, og fører ofte med seg ensomhet og isolasjon. I tillegg til
at eldre drikker mer enn yngre, samtidig som de tåler alkoholen dårligere, fins
det få behandlingsmuligheter for eldre med rusrelaterte problemer. Dette er også
et tabuområde (16, 23). I Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig
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spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016–2025 (24) er det vurdert at endret
demografi vil kreve økt kompetanse og kapasitet på behandling av psykiske
lidelser og rusmiddelavhengighet hos eldre.
5.1.3 Alderspsykiatrisk seksjon v/UNN Åsgård, Tromsø
Alderspsykiatrisk døgntilbud i UNN Tromsø er et spesialisert helsetjenestetilbud til
personer over 65 år som får en alvorlig psykisk lidelse. Opptaksområdet er alle
kommuner i Finnmark, Troms og deler av Nordland (Ofoten). Alderspsykiatri døgn
Tromsø er en utrednings- og behandlingsenhet med plass til 14 pasienter på enerom.
Enheten har tre skjermede rom.
5.1.4 Alderspsykiatrisk enhet ved Nordlandssykehuset Bodø
Alderspsykiatrisk enhet er et tilbud til eldre i Nordlandssykehusets og
Helgelandssykehusets opptaksområde som har behov for utredning eller behandling av
psykiske lidelser. Enheten har plass til åtte pasienter og dekker over et vidt spekter av
problemstillinger for personer over 65 år.
5.1.5 Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter
Helse Nord RHF kjøper tjenester fra Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter for
demens i Nordland26. Målgruppen er personer med demens som trenger spesialisert
diagnostisering og behandling. I tillegg bistår Kløveråsen kommunene i Nordland med
undervisning, veiledning og rådgivning.
Pasientene tilbys tverrfaglig vurdering, etter henvisning fra fastleger og sykehus.
Tilbudet består av en hukommelsespoliklinikk som tar imot ca. 500 pasienter per år
med til sammen 1300 konsultasjoner, og en sengepost med fire elektive døgnplasser,
som brukes hovedsakelig til utredning og behandling ved atferdsproblematikk. Antall
døgnopphold er ca. 50 per år, og det er stort sett sykehjemspasienter. Poliklinikken tar
også imot pasienter til alderspsykiatrisk utredning.
Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og kommuner
Det er ingen formelle avtaler om samarbeid mellom Kløveråsen og helseforetakene i
Nordland, med unntak av en intensjonsavtale med habiliteringsavdelingen ved
Nordlandssykehuset. Likevel er det faglig samarbeid rundt enkeltpasienter både ved
alderspsykiatrisk avdeling, distriktspsykiatrisk senter (DPS), nevrologisk og geriatrisk
fagområde i Nordlandssykehuset.

26

http://kloverasen.no/hjem
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I 2016 ble det etablert et faglig samarbeid/nettverk med alderspsykiatrisk poliklinikk,
DPS, geriatrisk seksjon i Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Kløveråsen gir
undervisning til DPS-ene om demens.
Samhandlingen i dag er hovedsakelig med kommunene i Nordland (med unntak av få
pasienter som går til Trøndelag og Troms), og består av veiledning og undervisning,
samt direkte oppfølging av pasienter i samarbeid med personell i kommunen.
Øvrige aktiviteter og samarbeid







Drift av fem demensnettverk i Nordland
Samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter - aldring og helse og Fylkesmannen
i Nordland gjennom Demensomsorgens ABC
Lærings- og mestringstilbudet Demensskolen- et tilbud til nydiagnostiserte
personer over 65 år. Dette er et samarbeid med SESAM-Stavanger27
Møteplass for mestring – helgekurs for yngre med demens og deres pårørende.
Utadrettet/ambulerende tilbud til sykehjem – DCM28
Samarbeid med klinisk farmasøyt

5.1.6 Habilitering og rehabilitering
Kommunene og helseforetakene har koordinerende enheter for habiliterings- og
rehabiliteringsvirksomheten. Disse enhetene skal bidra til å sikre et helhetlig
rehabiliteringstilbud. Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeidet med
individuell plan, og for oppnevning av koordinator.
Habilitering ivaretar et omfattende spekter av diagnoser og funksjonsvansker, og bistår
med utredning, diagnostisering, behandling, veiledning og opplæring, både til
enkeltpasienter, pårørende og samarbeidende instanser i kommunene.
Habiliteringstjenestene gir tilbud ambulant, poliklinisk og ved innleggelser. Målgruppen
er barn, unge og voksne som har behov for habilitering på grunn av medfødt eller tidlig
ervervede funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom. Dette gjelder spesielt overfor
personer med tidlig utvikling av demens (25).
Med bedre behandlingsmetoder overlever flere sykdom og ulykker, og avansert
behandling gis også til eldre og sykere pasienter. Denne utviklingen medfører et økt
behov for rehabiliteringstjenester både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

27
28

SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling i Helse Vest.
Dementia care mapping – en metode for kvalitetssikring av omsorgen til personer med demens (30)
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En eldre pasient trenger lengre tid til å komme seg etter akutt sykdom. Rehabilitering
må startes parallelt med behandling. Forskning viser at tidlig mobilisering og
rehabilitering gir gevinster (26). Se litteraturgjennomgang i boksen under.

Litteraturgjennomgang rehabilitering
Effekter av rehabilitering:
Blir boende lengre hjemme
Mindre behov for institusjonsplasser
Færre innleggelser i sykehus
Økt bevegelsesevne og mindre ustø
Reduserte kommunale utgifter
Hva er det som virker?
Tverrfaglig tilnærming
Sammensatte tiltak
Progressiv styrketrening
Funksjons- og ferdighetstrening
Kilde: «Evidens for effekten af rehabilitering for ældre med nedsat funktionsevne»
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6. Utfordringer hovedmål 1: Helhetlige pasientforløp og
samhandling
Hovedutfordringen er å styrke samhandlingen mellom helsepersonell, pasient og
pårørende, mellom helsepersonell i ulike enheter, avdelinger og klinikker i sykehus,
mellom helsepersonell i ulike deler av kommunehelsetjenesten, og mellom
kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Det er også mulig å realisere gevinster
gjennom interkommunalt samarbeid.
Det handler også om organisering av tjenestene, og mangel på egnede verktøy, blant
annet for å beskrive pasientens funksjonsnivå. Begrenset kjennskap til hverandres
kompetanse og tjenestetilbud påvirker muligheten til å benytte ressursene best mulig.
Det er regionale forskjeller i omfang av liggedager for utskrivningsklare pasienter. Disse
pasientene har behov for kommunale tjenestetilbud etter utskriving fra sykehus.
Pasientene kjennetegnes ofte ved høy alder, generell svekket allmenntilstand, og
dermed økt risiko for følgetilstander. Mange av disse faller inn under betegnelsen
skrøpelige eldre.
Bedre bruk av teknologiske muligheter er viktig for å kunne levere gode tjenester. Alle
helseforetak i Helse Nord benytter videokonsultasjoner. Video anvendes foreløpig mest
mellom helsepersonell, og i mindre grad i dialog/konsultasjon med pasienten. Dette er
under utvikling.
Helsedirektoratet gjennomfører nå et prosjekt om medisinsk avstandsoppfølging av
kronisk syke29. Prosjektet følger opp Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg,
og inngår i Nasjonalt program for velferdsteknologi, som er en del av Omsorg 2020 (55).
Hovedmålet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i
omsorgstjenestene innen 2020. Hensikten med avstandsoppfølging er å:





skape trygghet og mestring i å håndtere egen sykdom for de som følges opp med
avstandsoppfølging
avdekke forverring av sykdom så tidlig som mulig, for å kunne sette i verk tiltak
for å hindre ytterligere forverring
bidra til å utsette behov for tjenester for en del brukere/evtentuelt erstatte noe
av andre tjenester
redusere besøk på legevakt og akuttinnleggelser i sykehus og redusere behov for
akuttimer og hyppige besøk hos fastlege

29

Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke er et prosjekt i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/medisinsk-avstandsoppfolging-av-kronisk-syke#informasjonsm%C3%B8teom-tilskuddet
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Målet er at de som følges opp skal få bedre fysisk og psykisk helse, bedre
pasientopplevelse, og at tiltaket samlet sett skal gi lavere kostnad for helsetjenesten. I
Nord-Norge deltar Bodø kommune i samarbeid med Nordlandssykehuset.

6.1 Organisatoriske utfordringer
6.1.1 Finansieringsutfordringer
Finansieringsordninger kan ha betydning for samarbeidet mellom kommune- og
spesialisthelsetjenesten. Økonomiske insentiv til å gjennomføre endringer uteblir når
gevinsten tilfaller andre. Økonomisk «straff» kan være styrende for adferd, men er ikke
et ønsket virkemiddel i denne sammenhengen. Et eksempel er at liggetiden i somatiske
sykehus gikk drastisk ned etter innføring av kommunal betaling for utskrivningsklare
pasienter (6).
6.1.2 Elektroniske pasientjournaler
Journalsystemene er ulike og elektroniske meldinger mellom sykehus og
hjemmetjeneste involverer ikke fastlegene. De kan ikke sende dialogmeldinger til
sykehusene. De fleste fastleger er selvstendig næringsdrivende og får sin inntekt
gjennom normaltariffen. Virksomheten reguleres gjennom avtale med kommunen, og
har få faste møtepunkter med øvrig helsetjeneste. Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO)30meldinger har derimot bidratt til at hjemmetjenesten har bedre kontakt med fastlegene.
Internt i kommunene opplever hjemmetjenesten likevel at det i enkelte tilfeller tar for
lang tid før fastlegen svarer på spørsmål som krever rask avklaring. Det er viktig at
sykehusene har systemer som i størst mulig grad fanger opp eventuelle polikliniske
konsultasjoner som kan utføres dersom pasienten er innlagt av andre årsaker. For
pasienten er det viktig å oppleve en helhetlig tjeneste.

Utsagn fra en fastlege
Fastleger savner muligheter for å drøfte medisinske problemstillinger med spesialister i
sykehusene før de eventuelt henviser pasienten. Det er ikke avsatt tid, og spesialistene er lite
tilgjengelige. Noen innleggelser kunne vært unngått dersom det hadde vært rom for slike
drøftinger.

Erfaringer fra prosjektet pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT) ved UNN Tromsø
har vist at hovedutfordringene med samhandling mellom sykehus og kommune er at:



Det er mangelfull informasjonsoverføring mellom partene.
Pasient og pårørende involveres ikke tilstrekkelig i planlegging av helsetjenesten
som skal gis.

PLO-meldinger omfatter standardiserte elektroniske meldingstyper utarbeidet for å sikre at tilstrekkelig og relevant informasjon
følger pasient ved overføring mellom kommune, fastlege og helseforetak, og mellom aktører innad i kommunehelsetjenesten
30
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PSHT møter stadig eldre pasienter og pårørende som ikke føler seg hørt, sett eller fått
delta i beslutninger gjennom forløpet, både i sykehus og kommune.

Utsagn fra dialogmøte
Spesialisthelsetjenesten oppleves fragmentert og med liten evne til å se pasientenes helhetlige
behov på tvers av organspesifikke enheter. Tjenestene er lite proaktive, og tilstander som i
utgangspunktet kunne vært forebygget og behandlet på et tidligere tidspunkt og på lavere nivå,
ender ofte med sykehusinnleggelse og mer krevende behandling og rehabilitering.
Kommunene gir uttrykk for at helseforetakene kan forbedre seg når det gjelder helhetlige og
koordinerte helsetjenester til pasientene, herunder utredning, behandling og planlegging av
videre oppfølging når det er behov for involvering av flere spesialiteter. Det er mange eksempler
på at pasienter har blitt henvist for et symptom, utredet på en avdeling, ikke funnet noe galt og
så sendt hjem for deretter å bli henvist på ny.

6.1.3 Samarbeidsavtaler
Alle helseforetak og kommuner i Helse Nord har inngått tjenesteavtaler i tråd med
samhandlingsreformen på overordnet nivå, men avtalene er ikke godt nok kjent for
utøverne av helsetjenester. Fastleger og kommuneleger har i varierende grad deltatt i
utarbeidelse og inngåelse av samarbeidsavtaler, selv om de er sentrale aktører i
samhandlingen. Det synes å være stor avstand mellom intensjoner og virkelighet.
Pasientene oppleves å være dårligere enn tidligere når de skrives ut, noe som er
krevende å håndtere for kommunene. Det etterlyses en møtearena for utøvende
personell, slik at kjennskap til avtalene og til hverandres tjenester kan styrkes.
Brukermedvirkning fungerer bra på systemnivå, men ikke like godt på tjeneste- og
individnivå. Tjenesteavtalene er gjeldende mellom en kommune og et helseforetak. Det
blir derfor en utfordring når pasientene skrives ut fra et annet helseforetak til
kommunen, for eksempel fra psykiatriske avdelinger. Rutiner for gode overføringer til
kommuner over helseforetaksgrenser er derfor av stor betydning.
De vanligste årsakene til akuttinnleggelse for eldre er hjertesvikt, lungebetennelse,
KOLS, hjerneslag eller hoftebrudd. Vanlig triagering31 (27) i akuttmottak gir ikke alltid
riktig prioritet. Symptomene hos skrøpelige eldre kan være annerledes enn hos yngre,
og viktige faresignal kan mangle. Fastlegene har ansvaret for legemiddelgjennomgang.
Når eldre med flere sykdommer blir innlagt på spesialiserte avdelinger er
oppmerksomheten oftest rettet mot aktuell hendelse, og helhetlige tenkning og
gjennomgang av legemiddelbehandling kan utebli. Når pasienten er innlagt kan det være
utfordrende å sikre tilstrekkelig bred utredning slik at behandlingen blir målrettet og
Triagesystem er et verktøy som brukes for å fastsette hvilken hastegrad pasienten har. Formålet med triagering er å fange opp
pasienter med akutt behov for helsehjelp eller høy risiko for forverring av sin tilstand og sikre at de får behandling først.
31
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samtidig helhetlig. Ikke alle sykehus har geriatrisk kompetanse og et tverrfaglig tilbud
som inkluderer forebygging og rehabilitering.
6.1.4 Utskrivningsklare pasienter
Tjenesteavtale fem i helse- og omsorgstjenesteloven omhandler utskrivning fra sykehus
til kommuner. Kommunene opplever at det for ofte er for lang tid fra melding om
utskrivningsklar pasient kommer til helseopplysninger foreligger. I tillegg kommer det
en del pasienter som ikke er utreiseklare i henhold til tjenesteavtalene. De vanligste
årsakene til at pasienten ikke er utreiseklar skyldes at nødvendig informasjon og
medisiner ikke følger med pasienten. Dette vanskeliggjør planlegging av helsetjenester i
kommunene. Spesielt siden pasientene skrives ut tidligere enn før og er sykere enn
tidligere ved utskrivelse. I helgene har både kommunene og sykehusene lavere
bemanning. Utskrivninger tett inntil helg gjør planleggingen av tilbudet til disse
pasientene mer krevende.
Når «skrøpelige eldre» får poliklinisk behandling er det ikke en selvfølge at det er
samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten. Dialogen er
som regel mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegen.
Utsagn fra dialogmøte
Flere kommuner mangler boliger og heldøgnsplasser som er tilpasset brukerne. Dette er krevende
for sykehusene når de har utskrivningsklare pasienter.
Sykehusene ofte for liten kjennskap til hvilke tilbud som finnes i kommunene. Enkelte kommuner
har erfart at sykehusene foreskriver tilbud pasienten skal ha i kommunen uten dialog i forkant.

6.1.5 Reinnleggelser
En reinnleggelse kort tid etter en utskrivning er lite ønskelig både for pasienten og for
sykehuset. Reinnleggelser kan være særlig belastende for pasienter med alvorlig
sykdom eller svært svekket helsetilstand. Opphold for øyeblikkelig hjelp gjør det
vanskelig å planlegge for effektiv ressursbruk og styring av sykehusene. I et pasient- og
ressursperspektiv vil det likevel noen ganger være ønskelig å avslutte sykehusoppholdet
tidlig – med mulighet for retur og reinnleggelse dersom det oppstår medisinsk behov.
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Reinnleggelser
Risiko for reinnleggelser øker med alder. I 2016 var andelen reinnleggelser av de innlagte:
50–66 år:
67–79 år:
>80 år:

8,3 prosent
11,1 prosent
14,1 prosent

Fra 2011 til 2016 har andelen reinnleggelser økt noe for de eldste aldersgruppene.
Kilde: Samdata (28)

6.1.6 Avvik
Avvik meldt av kommunene omfatter blant annet:




manglende epikrise
manglende medisiner eller resepter ved utskriving
at kommunen har ikke fått melding om at pasienten skrives ut

Avvik meldt av helseforetakene omfatter blant annet:





begrenset oppfølging etter utskriving
mangelfulle helseopplysninger fra kommunene
feil eller ufullstendig medisinliste fra fastlege eller legevakt
pasienter innlagt ved alderspsykiatrisk avdeling og som venter på
sykehjemsplass

Meldekulturen varierer både i kommunene og helseforetakene. Flere gir utrykk for at de
ikke har motivasjon for å melde avvik, fordi det ikke fører til forbedringer. Det etterlyses
et enklere system for melding og behandling av avvik.
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6.2 Anbefalinger og tiltak hovedmål 1:
Helhetlige pasientforløp og samhandling
Alle som yter helsetjenester er på̊ lågt å̊ hå et styringssystem som sikrer fåglig forsvårlige
tjenester.32 Dette omfåtter å̊ plånlegge, iverksette, kontrollere og korrigere tjenestene.
Såmårbeidsåvtåler og retningslinjer er en sentrål del åv styringssystemet for å̊ sikre
samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til
kommunehelsetjenesten. Mangler i styringssystemet øker faren for at det svikter i
tjenesteutøvelsen. Samarbeidsavtalene bør revideres på en slik måte at de kan brukes
som verktøy for utøvende personell.
Den pasientsentrerte helsetjenestemodellen eller Chronic Care Model gir en fremstilling
av de tilbud som understøtter helse og funksjon hos pasienter med langvarige
helsetjenestebehov (29). Modellen bygger på et likeverdig og verdiskapende samarbeid
mellom den «aktive informerte pasient» på den ene siden og «det proaktive forberedte
helsetjenesteteam» på den andre siden. Denne modellen har mye empirisk støtte (30).
Modellen er tatt inn i vår kvalitetsstrategi 2016–2020 (10), og i oppdragsdokument
2013 fra Helse Nord RHF til helseforetakene. (31)

Figur 1 Chronic care model

Anbefalingene skal bidra til at pasientene i størst mulig grad får behandling og omsorg i
eget hjem eller kommunal institusjon, jamfør LEON33-prinsippet. Det er viktig å
stimulere pasientene til mest mulig egenmestring i hverdagen. For å få til dette bør det i
større grad etableres ambulante tjenester og opplæringstiltak. Brukermedvirkning er
32
33

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
Laveste effektive omsorgsnivå
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avgjørende. Ingen beslutninger skal tas om pasienten uten at pasienten er informert,
samtykker og tar del i avgjørelsen.
Rutiner og pasientforløp må forankres i helseforetakene og kommunene, og det må
sikres gode pasientoverføringer fra sykehus til kommune. Dette skal blant annet gjøres
gjennom Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke (32). Dette
arbeidet er viktig for å gjøre helsepersonell og tilbud på tvers av nivåene kjent for
hverandre.
I oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF 2017 ble helseforetakene bedt om å delta i
KS-prosjektet Læringsnettverk gode pasientforløp. Læringsnettverkene har som
målsetting om å støtte kommunene og helseforetakene i å utvikle gode pasientforløp.
Kompetanse i kvalitetsforbedring er viktig for å lykkes med dette. Det er tre virkemidler
som fremheves for å utvikle gode pasientforløp i kommunene:




Å flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er
viktig for deg?»
Å utvikle forløp etter inspirasjon fra modellen «Helhetlige pasientforløp i
hjemmet» (HPH) i Trondheim/Orkdalsregionen
Systematisk oppfølging fra tjenesteyterne av kvaliteten på pasientforløpene, som
inkluderer målinger

Arbeidet pågår ved Nordlandssykehuset, UNN og Finnmarkssykehuset med tilhørende
kommuner.
Ortogeriatrisk behandling brukes som benevnelse på den geriatriske
behandlingsmodellen til eldre pasienter med lårhalsnære brudd (33). Pasienten blir
ivaretatt på medisinsk sengepost, mens ortopedene ivaretar bruddbehandlingen. Det er
spesielt fokus på å avdekke årsak til fall, forbygge nye fall, polyfarmasi, kognitiv
kartlegging og osteoporosebehandling, samt en grundig vurdering av
rehabiliteringspotensialet. Arbeidet er tverrfaglig med lege, sykepleier, fysioterapeut og
ergoterapeut som en del av teamet, og der ernæringsfysiolog og klinisk farmasøyt deltar
ved behov. Det foreligger en nasjonal veileder (53) for ortogeriatrisk behandling i Norge.
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Anbefalte tiltak for hovedmål 1
Tiltak for kommunehelsetjenesten og fastlegene
 Fastlegen bør involveres mer under innleggelser for å kunne gi bedre oppfølging
etter utskrivelse (34). Dette skal gjøres ved dialogmeldinger eller videobaserte
løsninger når det blir gjort tilgjengelig.
 Fastlegenes kompetanse bør bringes inn i arbeidet med helhetlige pasientforløp,
blant annet ved å delta i arbeidet med revisjon av samhandlingsavtalene.
 Fastlegene og kommunale institusjoner anbefales å anskaffe sikker videobasert
kommunikasjonsløsning for trepartskonsultasjon som tilfredsstiller kravene for
Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren (35). Dette for å forenkle
drøfting og avklaring av innleggelser i sykehus.
 Opprette virtuelle avdelinger etter utskrivelse fra sykehus.
 Opprette primærkontakter for skrøpelige eldre når pasientforløp starter.
Tiltak for spesialisthelsetjenesten
 Helseforetakene bør opprette ett telefonnummer inn, og benytte sikker videobasert
kommunikasjon for trepartskonsultasjon som tilfredsstiller kravene for Norm for
informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren (35). Dette for å forenkle drøfting
og avklaring av innleggelser i sykehus med fastlegene.
 Nordlandssykehuset anbefales å etablere tilbud med akuttgeriatriske senger.
 Hvert helseforetak bør etablere tilbud med ortogeriatriske senger eller tilsvarende.
(53).
 Hvert helseforetak bør etablere systemer hvor geriater eller annen spesialist med
geriatrisk kompetanse kan inngå i polikliniske vurderinger.
 Helse Nord RHF bør oppnevne fagråd i geriatri.
 Utvikle systemer som ivaretar mottak og utskriving av skrøpelige eldre i sykehus.
Dette anbefales løst gjennom tverrfaglig tilnærming i team.
 Finnmarkssykehuset anbefales å pilotere virtuelle avdelinger i sykestuene og ØHDplasser.
Felles tiltak for kommune- og spesialisthelsetjenesten
 Følge opp nasjonal e-helse strategi og handlingsplan 2017–2022.
 Bruke veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov.
 Etablere pasientsentrerte helsetjenesteteam eller andre former for teamorganisering.
 Gjennomgang av medikamenter etter IMM-modell (36).
 Tjenesteavtaler forbedres og utarbeides slik at de er et nyttig verktøy for klinisk
personell.
 Bruke Samhandlingsbarometeret og SAMDATA kommune og spesialisthelsetjeneste
aktivt i planlegging av helsetjenester.
 Delta i arbeid med å utvikle gode systemer for melding og behandling av avvik. Helse
Nord RHF har igangsatt et slikt arbeid.
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7. Utfordringer hovedmål 2:
Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i
kommune- og spesialisthelsetjenesten
Å jobbe med eldre har fortsatt lav status (37, 38). Det fremgår av ulike studier og
spørreundersøkelser gjort blant helsepersonell. Geriatri er et av fagområdene innen
medisin som har lav status og svak rekruttering. Derfor vil en viktig oppgave være å
gjøre fagfeltet attraktivt.
Mangel på kompetanse handler både om tilstrekkelig antall stillinger, svak rekruttering
og liten tilgang til kvalifisert personell. Sykehusene og kommunene opplever at det er
utfordrende å beholde personell. Noen steder er det for lav grunnbemanning av
sykepleiere til å kunne prioritere pasienter med hjerneslag og geriatri høyt nok.
En del kommuner oppgir at det er mange ledige stillinger, særlig for høgskole- og
universitetsutdannet personell som sykepleiere med og uten videreutdanning,
fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger og psykologer. Det er også mangel på
helsefagarbeidere, og andelen ufaglært personell er høy. Spesielt er det mangel på
kompetanse innen alderspsykiatri og geriatri. Ikke alle kommuner har gjort
framskrivinger for hva behovet for personell med riktig kompetanse vil være.
Kommunene fremhever betydningen av at høgskoler og universiteter opprettholder
desentraliserte utdanningstilbud for å sikre rekruttering til distriktene.

Alta kommune har sett på hva de har av personell og kompetanse og gjort en kartlegging for
hva behovet vil være i fremtiden. Generelt vil det bli mangel på helsearbeidere, sykepleiere og
leger.

For å ivareta pasientsikkerheten i helsetjenesten når arbeidsoppgaver flyttes fra
spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten er det viktig at klinisk
ernæringskompetanse sikres i kommunene. Det økte behovet for klinisk
ernæringsfysiolog i kommunehelsetjenesten er godt kjent, og beskrevet i to
Stortingsmeldinger. Meld. St 13 fra(2011–2012) og Meld. St. (2014–2015).
Grupper som krever spesiell kompetanse
Psykisk utviklingshemmede som utvikler demens er en økende pasientgruppe. Disse
pasientene utvikler demens tidligere enn befolkningen for øvrig. De bor ofte i
omsorgsboliger med oppfølging av personell. Kompetansen må styrkes for å følge opp
pasientene på en faglig forsvarlig måte.
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7.1 Anbefalinger og tiltak knyttet til hovedmål 2:
Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i kommuneog spesialisthelsetjenesten
7.1.1 Kompetansebehov
Nasjonal helse- og sykehusplan anbefaler at alle store akuttsykehus skal ha geriatrisk
kompetanse. I Helse Nord er det to store akuttsykehus; UNN Tromsø og
Nordlandssykehuset Bodø. Med bakgrunn i et overordnet mål om å tilby likeverdige
tjenester uavhengig av bosted må det sikres geriatrisk kompetanse i alle helseforetak i
Helse Nord. Ideelt sett burde det vært geriatrisk kompetanse i alle sykehus og
kommuner. Siden Helse Nord har få geriatere må denne kompetansen deles, og styrkes
hos indremedisinere.
Geriatri, og tema om skrøpelige eldre, bør styrkes i utdanning av helsearbeidere. Det er
viktig å øke kunnskapen om faget, noe som kan bidra til å øke rekruttering til
fagområdet. Kommuner, sykehus og helseutdanninger bør samarbeide om felles
strategier for å styrke kompetansen i fagområdet.
ABC-opplæringen34 er tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og
omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige
ABC-grupper på arbeidsplassen og halvårlige fagseminar med undervisning. Hver
deltaker mottar et ABC-bevis fra Aldring og helse for godkjent gjennomføring.
Spesialisthelsetjenesten skal bistå med veiledning.
En ny videreutdanning innenfor avansert klinisk sykepleie (39) gir økt kompetanse for å
yte avansert sykepleie til pasienter med kompliserte sykdomstilstander. Kommunene
kan søke tilskudd for sine utdanningskandidater. I tillegg finnes det videreutdanning
innen avansert geriatrisk sykepleie. Noen av disse er erfaringsbaserte masterstudier.
Utdanning av personer med lokal tilknytning øker sannsynligheten for at de blir
værende i regionen (40). Desentraliserte video- og e-læringsbaserte
utdanningsmodeller, understøttet av stipendordninger og fleksible utdanningsløp, kan
bidra til mer geografisk distribuert kompetanse.
Verktøy for å utarbeide kompetanseplaner og registrere og vedlikeholde den enkeltes
kompetanse skal nå tas i bruk i alle helseforetak35. Det anbefales at kommunene gjør det
samme, slik Alta kommune har gjort.

34
35

https://www.aldringoghelse.no/abc/
Dossier kompetansemodul i personalportalen
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Det er vedtatt oppstart av desentralisert sykepleieutdanning på samisk i Kautokeino for
inntil 25 studenter. Dette er positivt og vil bidra både til en generell styrking, og til
særlig styrking av tilbudet til den samiske befolkning.
7.1.2 Legemiddelbehandling
Bruk av mer avansert legemiddelbehandling i kommunehelsetjenesten stiller krav til økt
kompetanse om legemidler og legemiddelhåndtering hos leger og sykepleierne i
kommunehelsetjeneste. Slik kompetanse bør gjøres tilgjengelig, for eksempel ved å tilby
e-læring eller praktisk opplæring. Sykehusapotek Nord har utarbeidet et e-læringskurs i
legemiddelhåndtering for sykepleiere i sykehus. Dette kan videreutvikles og tilbys
sykepleiere i kommunehelsetjenesten.
Det er gjennom det regionale prosjektet «Legemiddelsamstemming i Helse Nord»
utarbeidet felles regionale rutiner og opplæringsmateriell for samstemming og bruk av
legemiddelmodulen i det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ). Innføringen startet
i april 2018. Dette skal øke andel samstemte legemiddellister og kvaliteten på
samstemmingen. I tillegg skal den samstemte listen dokumenteres i elektronisk
pasientjournal og det skal samtidig ryddes i reseptformidleren. De nye rutinene sikrer
også at CAVE/legemiddelreaksjoner registreres riktig i EPJ og dermed utløser
beslutningsstøtte ved forsøk på å skrive ut resept fra sykehuset på medikamenter
pasienten er allergisk mot.
Ved at sykehuset rydder i reseptformidleren, øker antall oppslag i kjernejournal, og
setter fokus på samstemming vil det også bli lettere for fastleger å gjøre det samme.
Helsepersonell på begge nivåene kan dermed sammen bidra til færre
legemiddelrelaterte avvik både i og utenfor sykehus.
Den elektroniske registreringen av legemidler gjør at sykehusene er klare for innføring
av elektronisk kurve når den kommer i løpet av de neste årene. De er også klare for å
samarbeide med det nasjonale prosjektet «pasientens legemiddelliste» som har som mål
å la fastlege, sykehus og andre aktører oppdatere i den samme legemiddellisten.
7.1.3 Alderspsykiatri
I tråd med anbefalinger i den regionale utviklingsplanen for psykisk helse (24) bør Helse
Nord bygge opp kapasitet og kompetanse på alderspsykiatriske lidelser.
Dette innebærer blant annet:


Basiskompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å behandle pasienter med
alderspsykiatriske tilstander ved alle DPS.



Kompetanse i sentraliserte sykehusfunksjoner for å utrede og behandle pasienter
med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende
sammensatte tilstander hos eldre.
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Anbefalte tiltak for hovedmål 2
Felles tiltak for kommune- og spesialisthelsetjenesten
 Ta i bruk e-læringsprogram i kulturforståelse i arbeid med samiske pasienter og
brukere når dette gjøres tilgjengelig
 Styrke pasientsikkerheten med kliniske farmasøyter, både i sykehus og i kommunene
 Ta i bruk e-læringskurs for legemiddelhåndtering både i spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten
 Samarbeide mer om utredning og behandling av demens ved å bruke nasjonal faglig
retningslinje for demens (41) og Demensplan 2020 (42)
 Styrke kompetanse for å gi et godt tilbud til mennesker med funksjonshemming som
utvikler demens
 Styrke kompetansen på å avdekke rusproblematikk hos eldre med påfølgende
behandling
 Styrke pasientsikkerheten med kliniske ernæringsfysiologer i kommunene
 Bruke håndbok i lindrende behandling utarbeidet av kompetansetjenesten Lindring i
Nord (54) som verktøy i livets sluttfase
 Utarbeide en felles strategi for kompetanseheving og rekruttering av helsepersonell.
 Bygge opp kompetanse hos eksisterende personell.
 Gjennomføre ABC-opplæring for kompetanseutvikling
Tiltak for spesialisthelsetjenesten
• Internundervisning i sykehus gjøres tilgjengelig for kommunene.
 Styrke den geriatriske kompetansen i medisinske avdelinger.
 Styrke den alderspykiatriske kompetansen i DPS-ene.
 Rapportering fra alle i spesialisthelsetjenesten til norsk register for personer som
utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NORKOG) (43).
 Etablere gode rutiner for melding av avvik, og oppfølging av avvik i
forbedringsarbeid.
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8. Utfordring hovedmål 3: Forebygging
Både kommuner og sykehus oppgir at de mangler kompetanse, verktøy, rutiner og
ressurser til å gjennomføre veldokumenterte sekundærforebyggende tiltak hos
skrøpelige eldre som bor hjemme, som for eksempel:






Implementere relevante innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet, som
f.eks. fallforebygging.
Etablere forebyggende hjemmebesøk.
Systematisk kartlegge de «skrøpelige eldre».
Holde tilstrekkelig oversikt over eldre med psykiske helseproblemer.
Etablere tilstrekkelige aktivitetstilbud for eldre generelt, for yngre demente, og
for eldre med atferds utfordringer.

Når pasienten er innlagt i sykehus er det svært viktig å forebygge skader og
komplikasjoner, og å opprettholde funksjonsevne.

8.1 Anbefalinger og tiltak hovedmål 3: Forebygging
Kvalitetsreformen for eldre: Leve hele livet (52) tar for seg temaene: mat, aktivitet og
fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. I arbeidet med den har regjeringen
invitert brukere, pårørende, frivillige, ansatte i kommunene og andre til dialog og
erfaringsutveksling.
Helt på slutten av livet vil det komme et «naturlig vekttap», hvor også blodtrykk,
kolesterol, andre funksjonsverdier faller. Det blir da vanskelig å skille hva som er
vekttap som følge av feilernæring, og hva som er naturlig (44). Vekttap skal likevel alltid
tas på alvor, og eldre bør veies regelmessig (45). Protein og kaloritilskudd, samt vitamin
D virker. Spesielt skal man være oppmerksom på feil- og underernæring blant demente.
Overvekt midt i livet øker risikoen for hjerte- karsykdommer, mens «godt hold» i eldre
alder er en fordel.
Fysisk aktivitet og styrketrening i eldre alder gir en bedre alderdom, bedre fysisk og
kognitiv funksjonsevne, og mindre smerter. Dette er spesielt viktig etter at skade har
oppstått. Tidlig mobilisering og tidlig utskriving er to uavhengige faktorer som begge gir
raskere rehabilitering (26). Pasienten skal være utskrivningsklare før utskrivning fra
sykehus. Jo nærmere hjemmet, eller helst i hjemmet, jo bedre resultater kan oppnås i
rehabilitering, både på kort og lang sikt. Felles for prosjekter med suksess er også at
spesialisthelsetjenesten «rykker ut» innen 48 timer etter utskriving og deltar i
planleggingen av oppfølging og rehabilitering. Spesialisthelsetjenesten følger deretter
opp med veiledning (46).
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Fall, og hoftebrudd spesielt, har høy dødelighet. Et stort antall lar seg forebygge. I
gjennomsnitt er 25 prosent av de eldre som får hoftebrudd og blir operert, døde ett år
etterpå (47). For de over 85 år er det nær 40 prosent som dør påfølgende år.
Forebygging skjer ved aktivitet og trening, vitamin D og egnet skotøy, spesielt på
vinterstid. Skaderegistrering i akuttmottak vil være nyttig for kommunene i deres arbeid
med forebygging. Det registreres og rapporteres til Norsk pasientregister.36
Forebygging av ensomhet og isolasjon skjer ved støtte og vedlikehold av sosiale
nettverk. Tilbud om transport er viktig. Det best dokumenterte, og relativt rimelige
tilbudet, er dagtilbud/dagsenter/eldresenter. Det gir økt livskvalitet, bedre kognitiv
funksjon og økt levealder. Behovet for helsetjenester og sykehjem blir utsatt. Det er
helsepolitisk viktig å tilrettelegge for at folk skal bo hjemme lengst mulig. For å finne ut
hvem som har størst behov anbefales det forebyggende hjemmebesøk i kommunen (48).
Det er viktig å fremheve at pasientens pårørende utgjør en viktig ressurs.
Mange eldre er overdoserte og har uheldig sammensetning av legemidler. Viktige
grunner er aldersforandringene som blant annet gir:





36

gradvis lavere vekt
lavere blodtrykk
lavere kolesterol
nedsatt nyrefunksjon

Rapportering av personskader til Norsk pasientregister – forenklet veileder.
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En stor gruppe legemidler med antikolinerg37 virkning, bidrar til at skrøpeligheten
inntrer tidligere enn naturlig (49, 50)

Tiltak som har effekt ovenfor for eksempel slagpasienter, kronisk lungesyke, hjertepasienter,
hofteopererte og geriatriske pasienter er:
•
•
•
•
•

Tidlig mobilisering, tidlig utskriving
Vante oppgaver i vante omgivelser
Kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten
Pasient- og pårørendeopplæring
Avtalt systematisk oppfølging etter utskriving med pleie- og omsorgtjenesten og fastlege

Kilde: Anders Grimsmo

Anbefalte tiltak
Tiltak for kommunehelsetjenesten og fastlegene
 Øke kompetansen om forebygging, og tidlig oppdage symptomer på sykdom eller
funksjonssvikt, f.eks. ved bruk av standardiserte kartleggingsverktøy slik at
vurderingene ikke blir personavhengig. Se til Helhetlige pasientforløp i
Trondheimsregionen (51).
 Bruke pårørende som ressurs.
 Bruke eldre i kommunene til å hjelpe andre eldre.
Felles tiltak for kommune- og spesialisthelsetjenesten
Som beskrevet i teksten over anbefales det at kvalitetsreformen Leve hele livet blir
gjennomført, med prioritering av fem godt dokumenterte forebyggende tiltak for eldre:
•
•
•
•
•

ernæring – bedre tilgang til og økt bruk av ernæringsfysiolog
fysisk trening
fallforebygging
sosialt nettverk og frivillighetsarbeid
optimal bruk av legemidler

37

Antikolinerge virkninger (munntørrhet, forstoppelse, manglende evne til å få ut urin, delirium, stillingsbetinget
blodtrykksfall, svekket kognisjon)

41

9. Økonomiske og administrative konsekvenser av planen
Administrative og organisatoriske konsekvenser
Både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten må prioritere innenfor gitte
rammer. Ingen av tjenestenivåene har instruksjonsmyndighet overfor hverandre, og
dette krever at innholdet i samhandlingsavtalene må være tydelig og omforent.
Styrking av samhandlingen om denne pasientgruppen er avgjørende for kvalitet og
pasientsikkerhet.

10. Oppfølging
Tiltak som omfatter spesialisthelsetjenesten vil bli nærmere konkretisert i
oppdragsdokument til helseforetakene, mens tiltak som gjelder kommunene vil bli
drøftet i OSO for videre behandling og prioritering i kommunene. Økt bruk av kliniske
samarbeidsutvalg (KSU-er), hvor fastlegene blir involvert vil være nyttig for å styrke
samhandlingen på områder vi hittil ikke har tilfredsstillende pasientforløp.
Helse Nord RHF har også et samarbeidsorgan (USAM) med Nord universitet og Norges
arktiske universitet. Formålet med organet er å ivareta samarbeidet mellom
universiteter, høgskoler og Helse Nord RHF.38 Gjennom dette organet vil Helse Nord
RHF følge opp anbefalingene i planen som omhandler utdanning.

38

Instruks til styret i Helse Nord RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler
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