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Presentation Notes
Samhandlingsreformen kan beskrives som en koordinerings- og retningsreform. Reformen hadde flere målsettinger. Den som ble fremhevet mest var helhetlige pasientforløp som handler om bedre samhandling 



Beskrive dagens pasientforløp. Identifisere 
situasjoner  med risiko for svikt – både innen og 
mellom tjenestene

Utarbeide pasientforløp som reduserer risiko 
for svikt og blir mer sømløse

Implementere og videreføre pasientforløpet

Steg i utviklingen av pasientforløp

NTNU

Presenter
Presentation Notes
Det blir tre steg dere skal gjennom i dette programmet. Til dels gikk de to første oppgavene litt om hverandre. Hva tror dere ble den mest krevende delen av arbeidet? Det ble implementeringen.Forskning og erfaringer forteller at implementeringen i gjennomsnitt krever ti ganger mer ressurser enn utviklingsarbeid, dvs. mer enn de to første  trinnene. I en EU undersøkelse ble 10 større pilotprosjekter fulgt. I gjennomsnitt gikk det seks år fra en større pilot startet til den begynte å gå i pluss når det gjelder gevinster.Mange gode ideer har gått tapt pga. mangelfull implementering. Det er to hovedårsaker til feiling. 1) Det har ikke vært tilstrekkelig med ressurser – økonomi og kompetanse. 2) Tiltaket har ikke passet inn i den konteksten der det skal anvendes – passer ikke inn med andre oppgaver eller eksiterende kultur.



Erfaringer fra implementering av pasientforløp

Viktige faktorer for utfallet:
• Kommunalt vedtak med mandat
• Tett oppfølging ved ledere / nøkkelpersonell + Drilling av ansatte
• Tilrettelegge arbeidshverdag + tilpasning til eksisterende rutiner 
• Nytte for pasient, og for individuell arbeidstaker, gruppe, leder
• Tilbud til alle pasientene

Røsstad T, Garåsen H, Steinsbekk A, Håland E, Kristoffersen L, Grimsmo A. Implementing a care pathway for elderly
patients, a comparative qualitative process evaluation in primary care. BMC Health Services Research. 2015;15:86. 
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Presentation Notes
Det er viktig å understreke at det er en sammenhengende kjede av faktorer som påvirker gjennomføringen. Ingen enkeltfaktor pekte seg utKommunalt vedtak handler ikke bare om penger. Alle omstillinger har en «pukkeleffekt» og krever mer ressurser en periode, men handler også om å forplikte politikere og administrasjon til å følge opp, samt om å få mandat og legitimitet i egne rekker til å gjøre endringer. Det siste kan være en stor barriere.Gjennomføringen må være i linja og knyttet til de rollene og oppgavene personellet vanligvis har.Den som fører arbeidslister må få mandat til å tilpasse listen til de oppgavene som ligger i HPHI de to kommunene som lyktes var det ingen tvil om nytteeffekten. Lederne fortalte at de for første gang fikk god oversikt over hva de ansatte gjorde. Det ble en del av medarbeidersamtalen. De ansatte opplevde en hevning faglig og en mer forutsigbar arbeidsdag.Med «alle» pasienter menes ikke bare de som skrives ut fra sykehuset, men nye som skrives inn i hjemmetjenesten og årlig/halvårlig gjennomgang av pasienter som skal nytt vedtak.Leser dere artikkelen, får dere en mer detaljert innsikt i utfordringene. Som sagt, de er hverken små eller alltid forutsigbare.



Oppfølgingsplan for pasienten 

Observasjon
Vurdering Tiltak

Styrke egenmestring

Forebyggende tiltak

Kompenserende tiltak
(praktisk bistand)

Helsetiltak, inkl. 
beredskapsplan ved 
forverring

Evaluering

Klare selv!
Forebygge selv!

Tre-dagers besøket 4-ukers besøk

Basiskompetanse

Rehabilitering/trening

Rosstad T, Garasen H, Steinsbekk A, Sletvold O, Grimsmo A. Development of a patient-centred care pathway across healthcare providers: a 
qualitative study. BMC Health Serv Res. 2013;13:121. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23547654 NTNU

Presenter
Presentation Notes
Er faringene fra HPH prosjektet har vært at man må øke basiskompetansen i hjemmetjenesten. De ansatte trengte et løft mht. å bli flinkere til å observere/vurdere, kunne iverksette tiltak og evaluere. Samtidig ble fokus mer mot forebygging, egenmestring og rehabilitering. En slik generaliststrategi bidrar til at alle pasienter får et bedre tilbud – ikke bare utvalgte diagnoser.Dette vil vi komme mer inn på i neste samling

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23547654


Pasienter i primærhelsetjenesten –
utfordringer og forekomst

NTNU

Hofteopererte
• Demens 30 %
• Diabetes 20 %
• Hjertesvikt 10%
• KOLS 7 %
• Delir 50 %
• osv.
• Skrøpelig 25 %
• Polyfarmasi 50 %

Bo hjemme alene
• Funksjonsevne: 

• fysisk
• kognitivt

• Ernæring
• Sosialt nettverk
• Boforhold
• Sikkerhet
• Målsetting og 

preferanser

Anbefalt: Wallace E, Salisbury C, Guthrie B, Lewis C, Fahey T, Smith SM. Managing patients with multimorbidity in primary care. 
BMJ. 2015;350:h176.

Standardisert rate utskrivninger per år 
hjemmesykepleiepasienter per 10,000 
innbyggere per år

KOLS
Hjerte 
svikt Slag

Hofte 
brudd

22 13 11 12

Hvis pasienter fordeles likt i hjemme-
sykepleien, vil hver sykepleier oppleve:
• O,5 per år utskrevet for KOLS
• 0,3 per år for hjertesvikt
• 0,2 per år for slag
• 0,4 per år for hoftebrudd
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Presentation Notes
Grunnen til at de ansatte fra primærhelsetjenesten ikke gjenkjente pasientene var at de knapt vet om pasienter som har bare en diagnose. Om lag 95% av pasientene som mottar hjemmesykepleie har 4-5 kroniske sykdommer. Dette gjelder også personer med hoftebrudd. Den medisinske behandlingen som skal følges opp er avansert og kompleks, og pasientene skrives ut til hjemmesykepleien og ikke til fastlegen. Om de samarbeider er tilfeldig.Det handler ikke bare om en medisinsk kompleksitet, men også en sosial. Den tas det lite hensyn til når en person meldes utskrivningsklar. Faglige retningslinjer er rettet spesifikt mot medisinsk behandling av enkeltsykdommer og omtaler i liten grad andre vanlige utfordringer knyttet nedsatt funksjonsevne fysisk og kognitivt, ernæring, redusert sosialt nettverk, boforhold, polyfarmasi, pasientens egne målsettinger og preferanser, og tiltak må til som gjør det mulig for dem å fortsette å bo hjemme. De overføres fra en 24/7 oppfølging i sykehus til å skulle greie seg selv 96-98 % av tiden. Det handler om en dobbel kompleksitet – en medisinsk og en funksjonell og sosial kompleksitet

http://www.bmj.com/content/350/bmj.h176.long


Hjem: 
Bruker/pårørende

Sykehus

Bestillerkontor

Fastlege

Hjemmetjeneste

Samhandlingskjeden: Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH)

Besøk fastlege
Legemiddel-
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Besøk av 
primær-kontakt 

innen 3 dg
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Akutt poliklinikk
Mottak i sykehus
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SJEKKLISTE

HPH3: 
SJEKKLISTE

HPH4: SJEKKLISTE

HPH5: 
SJEKKLISTE

HPH6: 
SJEKKLISTE
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Presentation Notes
Hovedelementene i en strukturert utskrivingsprosess og som ligger fast for alle diagnoser og er likt i kommunene. For hver boks er det utarbeidet prosedyrer og sjekklister tilpasset lokale forhold.Utskrivning av pasient:Pasientens meldes utskrivningsklar (0) og informasjon utveksles, enten i et fysisk møte eller elektronisk per video (1). Den stiplet rammen representrerer koordinerende enhet, men som er svært forskjellig organisert i kommunene. Hjemmetjenester etableres (3), En navngitt primærkontakt blir oppnevnt og behov kartlagt innen tre dager, evt. først etter et intermediær-/korttidsopphold (4). Etter 14 dager skal alle med kommunalt tilbud besøke eller få besøk av fastlegen (5). Det hele blir evaluert av primærsykepleier evt. justert etter 4 uker (6). Det samme opplegget kan benyttes ved nye pasienter og årlige gjennomganger.Pasienten blir dårligere:Tidligintervensjon avtalt med fastlegen blir vurdert (7). Tettere oppfølging hjemme eller at fastlege (8) eller legevakt (9) kontaktes. Disse har flere opsjoner: Ø.hj hjemme/ambulerende team (10),  kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (11), evt. senere bare tett oppfølging av fastlegen (12). Ved behov henvisning til akutt poliklinikk eller innleggelse i sykehus (13). Fastlege og legevakt kan benytte de samme alternativene for pasienter som tidligere ikke har mottatt kommunale tjenester.



Hjertesvikt
Diabetes

Depresjon
Lårhalsbrudd

T
Allmennlege

Heimesjukepleie
Psykiatrisk poliklinikk

Kirurgisk avdeling

Innbyggere med multisykdom har flere parallelle pasientforløp

Slitasjegikt
Kols

NTNUnorskhelsenett
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Presentation Notes
Økningen i antall eldre fører til at andelen pasienter med flere kroniske sykdommer og komplekse behov øker. Diagrammet viser at denne personen har fire varige pasientforløp, ett tilbakevende forløp. På et tidspunkt T har pasienten flere parallelle pågående pasientforløp og ett akutt tilfelle (lårhalsbrudd) og mottar behandling fra flere hold. Dette er noe som dagens EPJ-systemer overhodet ikke takler. Pasientopplysningene logges i forhold til person, kontakttidspunkt og tjenesteyter, ikke hvilket problem det gjelder hvis pasienten har flere.  Forsøker man som i dette tilfellet etterpå å kjøre statistikk, vil man kunne få ut at leggsår blir behandlet med antidepressiva fordi legemidlet ble skrevet ut samtidig som pasienten var til f.eks. fastlegen for leggsår. Hvis vi ikke får en problemorientert journal, vil denne problematikken bli enda mer uoversiktlig når vi får «en innbygger en journal». Statistikkuthenting blir mer usikker, og derav kvalitetssikring og forskning også.Her fungerer heller ikke sekvensielt pasientforløp som modell. Etablering av tverrfaglig team er nødvendig for optimal behandling av en stor andel med skrøpelige eldre og pasienter med kronisk sykdom 



Hva er forskjellen på samarbeid og samhandling?

• Samhandling

• Samarbeid

Operasjonalisering

Koordinering

Team

Eksempler

Pasientforløp
Pakkeforløp

Operasjonsteam
Ambulerende team
Individuell plan

Samhandling

Samarbeid

NTNU
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Presentation Notes
Vil definere to begreper som mange blander sammen. Vi hadde ikke hatt to ord hvis det de betydde det samme.Samhandling handler om koordinering av oppgaver, eng: Care coordination. Eksempler er pasientforløp. Pakkeforløp er pasientforløp med «stoppeklokke». I forløp overføres ansvar fra en aktør til neste (henvisning). Forløp er informasjonsdrevet. De stopper opp eller forsinkes hvis ikke informasjons går foran. – et kronisk problem i helsetjenesten.Samarbeid handler om å arbeide i team. Man har et felles gruppeansvar. Skiller seg fra koordinering ved at informasjon oftest deles i sanntid – synkront i motsetning til asynkront. Og at medlemmene av team arbeider parallelt etter modell av bred geriatrisk vurdering. Teamarbeid er normen når det gjelder barn med komplekse behov og skrøpelig eldre.Det er likevel ikke et skarp skille mellom samhandling og samarbeid. De utfyller hverandre. (Klikk).  Helsetjenesten domineres av sekvensielle forløp hvor koordinering er utfordringen og ligger til ve i diagrammet. Noe er planlagt og nødvendig, men hovedårsaken er at helsetjenesten er blitt sterkt fragmentert.Når er det imidlertid et skifte på gang med økt satsing på samarbeid i team. En aldrende befolkning har medført en kraftig økning i innbyggere med flere og komplekse kroniske sykdommer. Den enkelte virksomhet har ikke kompetanse og handlingsrom for å kunne ivareta hele pasienten. Det sekvensielle forløpet blir suboptimalt. Det satses på tverrfaglige team som yter hjelp parallelt og som gi bedre resultater. Tverrfaglige team er normen når det gjelder barn og skrøpelige eldre



Primærhelseteam

Primærhelseteamet -
en form for utvidet 
allmennlegepraksis

En flerfaglig gruppe med 
helse- og sosialpersonell som 
arbeider sammen for å levere 
lokalt tilgjengelige helse- og 
omsorgstjenester til en 
befolkning av en definert 
størrelse uavhengig av alder, 
kjønn, diagnoser mv. 

Primærhelsetjenestemeldingen (kap. 13.2 og 23): 

NTNU

Målsetting

• Bidra til mer koordinerte tjenester, større 
bredde i tjenestetilbudet og bidra til riktigere 
arbeidsdeling og dermed bedre bruk av de 
samlede ressurser. 

• Bidra til et bedre og mer proaktive tjenester 
spesielt til grupper med behov for 
forebyggende tilbud, god opplæring for 
egenmestring og tettere oppfølging enn de 
får i dag, inkludert flere tjenester i eget hjem. 

Presenter
Presentation Notes
Her er primærhelsetjenestemeldingens beskrivelse av brukergrupper med behov for oppfølgingsteam. Det viktigste kjennetegnet er multisykdom. Antallet kroniske sykdommer øker kraftig etter 65-årsalder, men i absolutt antall er det like mange med multisykdom under 65 år.Team kan bety en fast gruppe fagpersoner som samarbeider om oppfølgingen av en enkeltpasient/bruker, eller kan representere et organisert systematisk samarbeid mellom tjenester om enkeltpasienter/brukere – eller noen ganger en blanding. (KLIKK)Målsettingen med teamarbeid vil variere med alderen – utdanning og arbeid er særdeles viktig for barn og voksne, men lite aktuelt i eldre alder. Alder vil også prege sammensetningen av team, f.eks. om NAV deltar; og hvem som bør lede teamet. PP-tjenesten leder ofte team som arbeider med barn. Polyfarmasi, og uteblivelse i forhold til helsetjenester representerer også en risiko i alle gruppeneMerk at forebygging og faren for isolasjon er en utfordring i alle aldre, men ofte lavt prioritert eller rett og slett glemt. Tverrfaglig samarbeid i team i forhold til enkeltbrukere er utbredt i samband med barn med komplekse behov, nærmest en standard. Etter hvert er også tverrfaglige team også blitt utbredt i samband med rus/psykiatri. Spesialisthelsetjenesten er gjerne med i begge tilfeller. (KLIKK)Når det gjelder organisert systematisk tverrfaglig samarbeid om enkeltindivider med store behov i eldreomsorgen, vet vi mindre om omfanget. Vi kjenner heller ikke til hva kommunene tenker om forslaget til oppfølgingsteam i primærhelsetjenestemeldingen på dette feltet. Vi ønsker derfor avgrense den samfunnsmedisinske oppgaven til pasienter med sammensatte og komplekse behov blant godt voksne og eldre med hovedgrunn i invalidiserende somatisk sykdom.



Oppgaver for sykepleier i et primærhelseteam

• Opplæring og involvering av pasienter og pårørende

• Oppfølging mellom konsultasjoner – terapisjekk, oftest tilstrekkelig per telefon, evt. med 
konsultasjon hos sykepleier alene når behov for målinger (teamlet)

• Bistå med koordinering av tjenester – f.eks. andre kommunale tjenester

• Representere fastlegen i tverrfaglige møter eller i andre team (f.eks. oppfølgingsteam/ACT-
team/ansvarsgrupper)

• Kontakt/hjemmebesøk straks etter utskrivning 

• Skadebehandling

• Proaktive tiltak og forebygging (risikokartlegging)

NTNU
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Presentation Notes
 Arbeidsoppgavene til sykepleier er før konsultasjonen å utdype kontaktårsaker, starte anamnese, evt. kle av pasienten og ta evt. prøver som med fordel kan foreligge før konsultasjonen med legen. De viktigste oppgavene er likevel knyttet til opplæring og involvering av pasienten, koordinering og oppfølging mellom konsultasjoner, oftest med telefon. Heri ligger en kvalitetsforbedring og tidsbesparelser for fastlegen. Utarbeidelse av sjekklister i felleskap blir brukt som påminnere og hjelpemiddel i oppgavefordelingen. Kp1 Det finnes områder der man har sett både en kvalitetsforbedring og behov for færre kontroller etter god opplæring. Kp2 Et sikkerhetstiltak i forbindelse med oppstart av ny behandling, men også en mulighet til å forlenge kontrollintervallerKp3 Det gjelder noen ganger logistikk, andre ganger midlertidig praktisk assistanse, koordinering ved korttidsopphold, ha oversikt over sosialtilbud og velferdstilbud organisert av kommunen eller andreKp4Kp5 Hjemmebesøk etter utskriving reduserer både dødelighet og antallet reinnleggelser, men blir sjelden gjennomført av fastlegen. (Avstandsoppfølging)Kp6 I England og Skottland drives skadestuer av sykepleiereKp7 Det er utviklet verktøy for å kunne få oversikt over pasienter med høy risiko. Hjemmebesøk kan sykepleier gjøre alene, sammen med legen eller fysioterapeut – jf Danmark. Det man kan oppnå er å utsette behovet for pleie- og omsorgstjenester, redusere antallet innleggelser og kan være kostnadsøkonomisk effektivt. 



Listelengde og helsepersonell ved legekontor

Legekontor i Ant typer helsepersonell
Norge
Finland 6,9
Spania 6,1
Sverige 5,9
England 5,2
Nederland 3,9

NTNU

2,1

Land Gj.snitt listelengde

Norge 1100

Danmark 1600

Nederland 2300

England 2100

Grimsmo A, Magnussen J. Norsk samhandlingsreform i et internasjonalt perspektiv. 
Trondheim: Institutt for samfunnsmedisin, NTNU; 2015 (lenke)
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Presentation Notes
Norske legekontor har i gjennomsnitt 2,1 forskjellige yrkesgrupper. På topp blant sammenlignbare land ligger Finland med 6,9, Spania 6,1, Sverige 5,9, England 5,2 og Nederland 3,9 (42). Norge er det eneste landet i Europa med en fastlegeordning hvor bare fastlegen og ikke annet helsepersonell kan utløse helserefusjoner når det gjennomføres undersøkelse og behandling, individrettet forebyggende arbeid eller læring- og mestringsintervensjoner.

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=evasam/Hovedsidemal&cid=1253972204829


Oppfølgingsteam

Team for særlige 
brukergrupper –
oppfølgingsteam
Brukere med sammensatte
og komplekse behov som 
trenger et bredt sett med 
helse- og omsorgstjenester,
sosialtjenester og andre 
tjenester

Barn

Voksne

Eldre

• Habilitering
• Læring/utdannelse
• Integrering
• Forebygging

• Bolig
• Sysselsetting/arbeid
• Isolasjon
• Forebygging

• Funksjonsfall
• Lindring
• Isolasjon
• Forebygging

Utfordringer          

Primærhelsetjenestemeldingen 
(kap. 13.3 og 24.2-3): 

NTNU

Oppfølgingsteam 
eller innsats team ?
Andre betegnelser:
• Ansvarsgruppe (IP)
• Rehabiliteringsteam
• Demensteam
• ACT-team
• Ungdomsteam
• Rusteam
• Innsatsteam
• m.fl.
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Her er primærhelsetjenestemeldingens beskrivelse av brukergrupper med behov for oppfølgingsteam. Det viktigste kjennetegnet er multisykdom. Antallet kroniske sykdommer øker kraftig etter 65-årsalder, men i absolutt antall er det like mange med multisykdom under 65 år.Team kan bety en fast gruppe fagpersoner som samarbeider om oppfølgingen av en enkeltpasient/bruker, eller kan representere et organisert systematisk samarbeid mellom tjenester om enkeltpasienter/brukere – eller noen ganger en blanding. (KLIKK)Målsettingen med teamarbeid vil variere med alderen – utdanning og arbeid er særdeles viktig for barn og voksne, men lite aktuelt i eldre alder. Alder vil også prege sammensetningen av team, f.eks. om NAV deltar; og hvem som bør lede teamet. PP-tjenesten leder ofte team som arbeider med barn. Polyfarmasi, og uteblivelse i forhold til helsetjenester representerer også en risiko i alle gruppeneMerk at forebygging og faren for isolasjon er en utfordring i alle aldre, men ofte lavt prioritert eller rett og slett glemt. Tverrfaglig samarbeid i team i forhold til enkeltbrukere er utbredt i samband med barn med komplekse behov, nærmest en standard. Etter hvert er også tverrfaglige team også blitt utbredt i samband med rus/psykiatri. Spesialisthelsetjenesten er gjerne med i begge tilfeller. (KLIKK)Når det gjelder organisert systematisk tverrfaglig samarbeid om enkeltindivider med store behov i eldreomsorgen, vet vi mindre om omfanget. Vi kjenner heller ikke til hva kommunene tenker om forslaget til oppfølgingsteam i primærhelsetjenestemeldingen på dette feltet. Vi ønsker derfor avgrense den samfunnsmedisinske oppgaven til pasienter med sammensatte og komplekse behov blant godt voksne og eldre med hovedgrunn i invalidiserende somatisk sykdom.



Organisering av oppfølgingsteam
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Støttemedlemmer 
spesialisthelsetjenesten
Spesialutdannede sykepleiere
Fysio-ergo kompetanse
Legespesialister
Ambulerende spesialistteam
Kompetansesentra
mm.

Kjerneteam
Pasient/bruker
Koordinator
(Primærsykepleier,
fysio-ergo terapeut,
andre)

Støttemedlemmer
primærhelsetjenesten
Fastlege
Psykolog
Sosionom
Sykepleier (geriatri, palliativ, 
demens, ernæring, avansert)
Helsesøster
Logoped
Vernepleier
Interkommunale ambulerende 
team
mm.
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Organisering av team er krevende når det skal settes sammen etter den enkeltes behov. Behovene er heller ikke stabile over tid, hverken mht. omfang eller type behov. Et kjereneteam bør derfor i utgangspunktet være så lite som mulig, men da med fleksibel tilgang til å kunne konsultere eller trekke inn annen kompetanse ved behov. En viktig forutsetning er at viktig fagpersonell organiseres som en felles ressurs i kommunenInnenfor PLO vil et kjerneteam bestående av primærsykepleier og en person med fysio-ergokompetanse kunne kartlegge behovene, planlegge og koordinere de ordinære tjenestene som er nødvendige for de aller fleste. Pasienten skal være en del av teamet. Oppnevning av primærsykepleier (egentlig en koordinator) sikrer videreføring og kontinuitet  når innsatsperioden er over. HPH forløpet med sjekklister vil ofte kunne være tilstrekkelig som individuell plan. Mer byrokratisk trenger ikke IP væreSamarbeid med fastlegen kan gå utmerket om det planlegges ut i fra den arbeidsformen som fastlegene har. Alle pasienter og brukere som har hatt et helse- eller funksjonsfall skal utredes av fastlegen for at ikke underliggende medisinske årsaker skal bli oversett. I HPH startet vi med at alle skulle til fastlegen 2 uker etter utskrivelse fra sykehuset.



Harstad 
helsehus Felles fagressurser:

Leger
Sykepleiere
Helsesøstre

Ergoterapeuter
Fysioterapeuter 

Psykologer
Ernæringsfysiolog

Jurist
Sosionom
Logoped

Synspedagog
Audiopedagog
Samfunnsviter

Forebyggende
Helsestasjon/skolehelset
jeneste / Folkehelse 

Rehabilitering
9 døgn- + 10 dagplasser

Intermediær avdeling
9 sengeplasser +
9 beredskap (trekkspill)

Opplæringssenter
• Bruker- og pårørende     
• Lærings/mestringssenter
• Frisklivssentral
• Ansatte
• HiH, UiT og Norsafety??

Kafé / 

informasjonssenter

Kommunal akutt 
døgnenhet
3,5 – 5 døgnplasser  
(1,5 døgnplasser Kvæfjord, 
Lødingen, Skånland, 
Tjeldsund)
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Presentation Notes
I Harstad og noen få steder til har man forsøkt å kvitte seg med silotenkningen. De opprettholder de fleste vanlige tjenestene, men den stor andel av helse- og omsorgspersonellet er ikke ansatt ved en enkelt tjeneste, men i helse- og omsorgstjenesten og blir slik en felles faglig ressurs tilgjengelig i alle deltjenestene etter behov.Dette har gitt større tverrfaglig bredde i tjenestene, høyere kompetanse og større fleksibilitet. Det som mangler er et felles EPJ-system som er egnet for alle brukere.



Pasientsentret helseteam (PSHT) 
på tvers av sykehus og kommune

Personsentrert – Helhetlig - Proaktiv

Inntakskriterier: personer med 
langvarige og komplekse behov

Mer her: https://helse-midt.no/Documents/2021/andlingskonferansen_2021_rev250421.pdf

Presenter
Presentation Notes
Morgenmøte med vurdering av henvisning i forhold til inntakskriterieneTildeling av et tverrfaglig miniteam – kartlegging av mål/hva er viktig for deg – innhente informasjon fra og koordinere med øvrige aktørerVurdering av risiko og mulige tiltak – opprette en tverrfaglig behandlings- og oppfølgingsplan - evaluering og justeringAvslutning og overføring



Forskningsresultater (n = 1218)

Pasient og pårørende

Berntsen GKR, Dalbakk M, Hurley JS, Bergmo T, Solbakken B, Spansvoll L, et al. Person-centred, integrated and 
pro-active care for multi-morbid elderly with advanced care needs: a propensity score-matched controlled trial. 
BMC Health Services Research. 2019;19(1):682. 
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Helhetlige forløp for 
eldre og pasienter 

med kronisk sykdom

Prosedyre OUS

https://ehandboken.ous-hf.no/document/130800

Presenter
Presentation Notes
Denne prosedyren er blitt til i et samarbeid mellom OUS, Sykehusapotekene og 2 bydeler. Vi kommer ikke til å ta for oss forløp internt i sykehus, men overgangene mellom sykehus og kommunene. Likevel, dette er en anledning for sykehusene i området å se på behov for å revidere sine rutiner også innad. Legg merke til at forløpet gjelder eldre og innbyggere med kronisk sykdom, ikke en bestemt diagnose som er det vanlige.



«Hospital at home»

• «Kjente personer» med kronisk sykdom blir 
utredet i akuttmottaket og returnert hjem med 
sammen med sykepleier/team fra sykehuset

• «Utskrives» til primærhelsetjenesten når 
pasienten er kommet i stabil bedring hjemme (2-
3 dager)

• De beste resultatene blir oppnådd når 
spesialisthelsetjenesten rykker ut til hjemmet. 

• Teamet bistår også ved tidlig hjemsending ved å 
følge pasienten hjem. Utskrivning skjer etter 
gjensidig kompetanseutveksling

• Inntil 30 % kostnadsreduksjon

NTNU
Leff B. Hospital at Home. In: Malone ML, Capezuti EA, Palmer RM, editors. Geriatrics Models of Care: Bringing 'Best Practice' 
to an Aging America. Cham: Springer International Publishing; 2015. p. 163-71

Presenter
Presentation Notes
"Hospital at home" har sin opprinnelse fra John Hopkins University i 1995. Modellen fokuserer på håndtering av akutte behov og sykehusinnleggelser blant pasienter med kronisk sykdom, særlig pasienter som er godt kjent fra før. Når pasienten ankommer akuttmottaket, eller aller helst før pasienten blir hentet, blir det vurdert om pasienten kan behandles hjemme ved at et team fra sykehuset blir med hjem. Teamet brukes også for å skrive ut pasienter tidligere. Færre og kortere innleggelser er best dokumentert for pasienter med KOLS og hjertesykdom (104, 105). Modellen gir vesentlige kostnadsreduksjonerDe beste resultatene er sett når man rykker ut før pasienten reiser hjemmefra og unngår transport og forflytning. Ordningen har på mange måter også demonstrert at behandling av pasienter med kroniske sykdommer med behov for øyeblikkelig hjelp kan like godt behandles hjemme



Fire prioriterte grupper
• Barn og unge
• Personer med alvorlig psykisk lidelse
• Personer med flere kroniske sykdommer
• Skrøpelige eldre
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Presenter
Presentation Notes
Helsefelleskap ble introdusert i siste Nasjonal helse- og sykehusplan for perioden 2020-2023. Det skal dannes 19 slike felleskap av gjeldende helseforetak og kommunene i nedslagsfeltet. I partnerskapsmøtet møtes den øverste ledelsen i kommunene og sykehusene årlig og bestemmer den overordnede strategiske retningen. Det neste nivået, strategisk samarbeidsutvalg, møtes administrativ og faglig ledelse. De beslutter de konkrete pasientforløpene og hvordan tjenestene skal utvikles. På nivået under er faglige samarbeidsutvalg. Dette er arbeidsgruppene som skal jobbe med forslag de konkrete prosedyrene og pasientforløpene.Myndighetene har i Helsefelleskap prioritert fire grupper. I samhandlingsreformen var personer med flere kroniske sykdommer ny. De ble ikke omtalt i Stortingsmelding nr 47 om samhandlingsreformen, men i Melding  nr 26 St om Primærhelsetjenesten «Det finnes innbyggere med flere kroniske sykdommer». Det «nye» i den siste Helse og sykehusplanen er gruppen Skrøpelige eldre. Hva er grunnen til at det myndighetene ønsker å skille ut gruppen skrøpelig eldre? Hva er behovet?



Skrøpelige eldre
En fenotype/et syndrom kjentegnet ved grader av: 
underernæring/vekttap, økt behov for hvile, langsom bevegelse, 
generell svakhet, frykt for å falle/ustøhet, reduksjon kognitivt, blir lett 
forvirret, hjelpetrengende, økt helsetjenesteforbruk og polyfarmasi. 

I patofysiologiske termer snakker man om grader av en generell multiorgansvikt og sårbarhet

• Hvordan den organiske funksjonssvikten/-forstyrrelsen kommer til utrykk hos den enkelte er 
uforutsigbar og varierer stort.

• Sårbarhet: Selv små «stressfaktorer» kan forårsake uventet og vesentlig helse- og funksjonsfall

Bergman H, Ferrucci L, Guralnik J, Hogan DB, Hummel S, Karunananthan S, et al. Frailty: An emerging research and clinical
paradigm issues and controversies. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2007 July 1, 2007;62(7):731-7
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Presentation Notes
Har man arbeidet ved et sykehjem, kjenner man seg lett igjen i denne beskrivelsen. Omsorgspersoner rapporterer også på følelsesmessige og sosiale endringer, i tillegg til de fysiske. Det er summen av organsvikt/forstyrrelser som utrykker graden av skrøpelighet (KLIKK). Følger man godt med oppdages symptomer fra muskel og nervesystemet først. Mindre kraft og mer langsom er «kardinalsymptomet» hos de fleste (KLIKK). Men det kan starte med at ett eller noen få organsvikt/-forstyrrelser som dominerer bildet, f.eks. hjertesvikt, pre-diabetes, angst/depresjon eller nyresvikt. Hvis man glemmer å tenke på muligheten for begynnende eller underliggende skrøpelighet, ender det lett med et søkelys på enkeltdiagnoser, retningslinjer for disse og risiko for suboptimal eller feil behandling. Blir behandlet som multisykdom (KLIKK) .Stressfaktorer kan være en forflytting/skifte av personell, en innleggelse, en banal infeksjon, et mindre kirurgis inngrep, et legemiddelbytte, et fall, mm



Forekomsten av aldersrelatert skrøpelighet

• 65 år   ⁓ 5%

• 75 år  ⁓ 25%

• 85 år  ⁓ 50%

• 95 år ⁓ 100%

• Variable funn. Ingen standard definisjon, ulike 
populasjoner

• Klart aldersrelatert
• Flere kvinner enn menn blir rammet i alle aldre
• Alvorlige kroniske sykdommer medfører 

skrøpelighet i sluttstadiet
• Noen legemidler synes å fremskynde skrøpelighet
• Skrøpelighet og multisykdom er to helt forskjellige 

tilstander 

Hoogendijk EO et al. Frailty: implications for clinical practice and public health. 
The Lancet. 2019;394(10206):1365-75. 
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Presenter
Presentation Notes
Tall for forekomst må tas med forbehold. Det finnes få longitudinelle studier Skrøpelighet i sluttstadiet gjør at mann også finner skrøpelighet i yngre alder (KLIKK) .Mistenkt er summen av legemidler med antikolinerg virkning – ikke bare antikolinergika. Svenske geriatere snakker om 2-4 år før normal aldring (KLIKK) .Skrøpelighet og multisykdom er to helt forskjellige tilstander, men eksisterer sammen og påvirker hverandre. I en større studie av hjemmeboende eldre, fant man at multisykdom forelå hos ¾ av innbyggerne med skrøpelighet, mens skrøpelighet ble påvist hos 16% med multisykdom. Noen blir skrøpelig uten å ha kronisk sykdom. Sammenlignet med skrøpelighet predikerer multisykdom i langt mindre grad innleggelser, utilsiktede hendelser, liggetid og dødelighet. Utenom det som er nevnt er forholdet mellom kronisk sykdom og skrøpelighet er uklart. Det som er klart er at de skal behandles ulikt.I en norsk undersøkelse blant innbyggere over 65 år som søkte om hjemmetjenester første gang var 62% skrøpelig 



Hvorfor er tidlig identifisering av skrøpelighet viktig

• Forbundet med vesentlig økt mortalitet og innleggelser i sykehus

• Skrøpelig eldre har en økt og annerledes risikoprofil og sårbarhet
• Utilsiktede hendelser ved medisinsk og kirurgisk behandling, innleggelser, delir, utsatt for 

overbehandling og overdiagnostikk
• Utsatt for underernæring, fall, brann, ensomhet, tap av kontakt med helsetjenesten, 
• Nedsatt fysisk og kognitiv funksjonsevne med økte hjelpebehov

• Det finnes godt dokumenterte tiltak som kan redusere mortalitet og risiko, øke 
funksjonsevne og livskvalitet, samt redusere helsetjeneste forbruket

• Kartlegging/måling av skrøpelighet skiller kronologisk og biologisk alder
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Presentation Notes
Grad av skrøpelighet er sterkt knyttet til mortalitet.Risikoprofilen er først og fremst knyttet til multiorgan svikten/-forstyrrelsen og økte sårbarhet som allerede nevntI alle deler av helsetjenesten må det være et krav at tiltak er dokumentert virksommeTiltak har sin beste effekt tidlig i forløp. Kartlegging/måling av skrøpelighet skiller kronologisk og biologisk alder. Det siste punktet er det viktigste for å redusere utilsiktede hendelser i tilknytning til medisinsk og kirurgisk behandling, samt grunnlaget for tidlig forebygging av alderssvekkelse. Det er uten å overdrive at det er om lag 20 års differanse i når utvikling av skrøpelighet pga. alder starter, fra omkring 65 til 85 årsalder.



År til livet  - eller liv til årene?

Leveår

Helse

Terskel for 
hjelpebehov

aTid med behov hjelp b

I gjennomsnitt lever vi nå lenger uten hjelpebehov.
Spijker J, MacInnes J. Population ageing: the timebomb that isn’t? BMJ. 2013;347:f6598. 
Lagergren M et al.. Towards a postponement of activities of daily living dependence and mobility limitations: Trends in healthy 
life years in old age in Sweden. Scand J Public Health. 2017;45(5):520-7.
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Presentation Notes
Det denne kurven prøver å illustrere siste fase av livet. Det hyppigst brukte målet i klinisk forskning og i epidemiologi er levealder. Et sentralt spørsmål om den medisinske innsatsen i denne fasen bidrar til for en stor del til flere år som hjelpetrengende (KLIKK) eller om medisinen også bidrar til flere bedre leveår (KLIKK). Det er det siste vi ønsker oss, men forskning som har som mål å bedre funksjonsevne eller livskvalitet er sparsom, og vi mister en debatt om vi bruker pengene på riktig måte siste del av livet. I hvilken grad er helsetjenesten bygd for å bedre funksjonsevne og livskvalitet? Hva ville folk ha valgt hvis de fikk alternativer? (Klikk)Det er en terskel der vi får hjelpebehov (KLIKK). Når hjelpebehovet inntrer er vesentlig forskjellig for disse to kurvene (KLIKK). Dette har også betydelige økonomiske konsekvenser (KLIKK) - a versus b. Vi har en todelt helsetjeneste og det er kommunebudsjettet som finansierer hjelpebehovet. Funksjonsnivået etter sykehusbehandling, har liten betydning for utgiftene i spesialisthelsetjenesten. Ville spørsmålet om funksjonsevne under og etter medisinsk behandling fått en annen betydning om spesialisthelsetjenesten også skulle finansiert hjelpebehovet? (KLIKK)Det er mye som tyder på at lever lenger uten hjelpebehov. Er det helsetjenestens fortjeneste? Nei, i hvert fall er den liten og bedringen begynte før moderne legemiddelbehandling og teknologi ble introdusert. Dessuten har bedringen vært ulik geografisk



Presenter
Presentation Notes
Samhandlingsreformen handler i stor grad om de eldre og kronisk syke. Jeg vil starte med å si at for de fleste av oss ser det ut som om alderdommen behandler oss svært ulikt. Hans Blix (født 28. juni 1928) øverst til venstre, er tidligere utenriksminister i Sverige og her fotografert 85 år gammel engasjert internasjonalt som en svensk topp diplomat i Midt-Østen. Vi kjenner alle eksempler på representanter for både øverste og nederste rad. Men er det slik? Ja, hvis du legger til grunn tverrsnitt – f.eks. hvordan er det med de som er 85 år. Da får et bilde som dette, og at det er stor forskjell mellom de eldre er korrekt – f.eks. hvis man måler helsetilstand eller funksjonsevne for personer som er 85 år. Derimot ser vi på livet som et forløp, blir det annerledes. Da blir alderdommen nokså lik for flertallet. Det er omtrent 1/3 som fungerer godt frem til de dør. Når menn er friskere forut for at de dør, så er det fordi de er yngre. F.eks. personer som rammes av årsaker til plutselig død/hjertesykdom. Kvinner jevnt over er mer hjelpetrengende og over lengre tid enn menn. Kan virke overraskende da kvinner i utgangspunktet har flere ADL ferdigheter enn menn til å greie seg selv – lage mat, vaske, etc. Kvinner lever lengre og de blir enslige mer enn mennDet er også slik at demens gir både et mer alvorlig funksjonstap og et raskere funksjonstap enn somatiske sykdommer, merk i gjennomsnitt. 



Anbefalte rutiner for kartlegging eldre ≥ 65 år

Alltid ved uventet helse og funksjonsfall

Primærhelsetjenesten
• Nytt eller revidert behov for kommunale omsorgstjenester –

institusjon og hjemmetjenester
• Ved legemiddelgjennomgang og nedtrapping

• Spesialisthelsetjenesten
• Inngår i bred geriatrisk vurdering
• Intervensjons- og preoperativt risikovurdering
• Ved akuttinnleggelser i sykehus
• Forebygging av reinnleggelser

Krogseth M et al. Skrøpelighet blant eldre pasienter 
med hjemmesykepleie. Tidsskri Nor Legeforen. 
2021(4). DOI: 10.4045/tidsskr.20.0688

Kyrdalen IL et al. Fastlegens rolle ved skrøpelighet hos 
hjemmeboende eldre personer. Tidsskr Nor 
Laegeforen. 2021;141(4). Doi: 10.4045/tidsskr.20.0582

Dejgaard MS, Rostoft S. Systematisk vurdering av 
skrøpelighet. Tidsskr Nor Legeforen. 2021;141(4). DOI: 
10.4045/tidsskr.20.0944

Flaatten H. Måling av skrøpelighet – når, hvorfor og 
hvordan? Tidsskr Nor Legeforn. 2021(4). 

Church S et al. A scoping review of the Clinical Frailty 
Scale. BMC Geriatr. 2020;20(1):393.
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Presentation Notes
Det første gjelder både akutt og subakutt, jf. beskrivelsen av risikoer i forrige bilde. Vel 60% av de som søker om hjemmetjenester første gang i Norge er skrøpeligVed legemiddelgjennomgang av innbyggere over 65 år, er det en faglig forsømmelse ikke å ha undersøkt grad av skrøpelighet. Det samme gjelder ved rapportering av fall.  I England er allmennlegene pålagt å ha oversikt over skrøpelige eldre i sin praksis. Et dataprogram som bruker journalopplysningene er utviklet for oppgaven. Det har også norske fastleger ifølge fastlegeforskriften. Oversikten gir seg selv gjennom polyfarmasi og mottakere av kommunale tjenester.I spesialisthelsetjenesten er det sterkt anbefalt kartlegging i samband med både innleggelse for ø.hj og for ellektive inngrep. Ved ø.hj. for å forebygge reinnsleggelser. Forutsetningen er at det starter fra dag én. Ved elektive inngrep for å forhindre utilsiktede hendelserEn reinnleggelse representerer den aller høyeste risikoen for nye reinnleggelser og fremskyndet død.Kartlegging brukes i flere sammenhenger enn her nevnt.



Skrøpelige eldre er ofte ustabile og sårbare etter sykehusopphold

Post-Hospital Syndrome — An Acquired, Transient Condition 
of Generalized Risk. Krumholz HM. NEJM 2013;368(2):100-2. 

• Medisinsk (bivirkninger, komplikasjoner)
• Fysisk (nedtappede reserver, underernært)
• Psykisk (angst, nedstemthet)
• Kognitivt (redusert, forvirret)

NTNU

Forebygging skjer ved kartlegging og start fra dag én og fortsetter uten opphold ved utskriving

Presenter
Presentation Notes
Sykdom og innleggelse representerer en stor påkjenning fysisk og psykisk for pasienter. Pasienten går inn i en periode med stor sårbarhet. Ved utskrivning kan alle reserver være nedtappet og det er liten motstandsevne mot sykdom. Det gjelder ikke bare risiko for tilbakefall av aktuelle sykdom. De fleste pasientene reinnlegges etter kort tid får andre diagnoser. Forflytting representerer en ytterligere påkjenning. Spørsmålet om pasienten er utskrivningsklar er ikke bare knyttet til gjennomførte behandlingsprosesser, men også til grad av restituering. Det er i gjennomsnitt færre reinnleggelser ved lengre opphold. Hvis pasienten er dårlig restituert, kan transporten og forflyttingen være dråpen som forårsaker reinnleggelse, selv om tilbudet i kommunen er godt.  Forebygging av reinnleggelse skjer ved kartlegging og start fra dag én og fortsetter uten opphold ved utskriving

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1212324


Utbredte metoder for kartlegging av skrøpelighet
• Fried's skrøpelighets fenotype/syndrom (FS) – den hyppigst publiserte

• Basert på fem variable: grad av nedsatt gripestyrke, ganghastighet og aktivitetsnivå, 
selvrapportert manglende overskudd og uventet vekttap

• (Rockwood) skrøpelighets indeks (FI) – den statistisk mest robuste
• Måler opphopning av former for funksjonssvikt innenfor fysiske, kognitive, emosjonelle og biologiske 

områder
• Også valid for individuell kartlegging 

• Klinisk skrøpelighets skala (CFS) – den enkleste i bruk i klinisk praksis
• Skalaen diskriminerte godt og er prediktiv på dødelighet og behov for institusjonell omsorg
• Korrelerte godt med FS (0,61) og FI (0,71) og bedre enn disse for måling av fremtidig kognisjon og 

funksjonshemming
• Svakere på tidlig identifisering av skrøpelighet
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Fried LP et al. Frailty in older adults: Evidence for a 
phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001 March 1, 
2001;56(3):M146-57.

Rockwood K, Mitnitski A. Frailty in relation to the
accumulation of deficits. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 
2007 Jul;62(7):722-7. 

Presenter
Presentation Notes
State of art for å identifisere skrøpelige eldre er en bred geriatrisk vurdering. Til formål som handler om screening og planlegging er det kommet til metoder som med hjelpemidler også kan anvendes av annet helsepersonell.Den mest brukte operasjonelle definisjon av skrøpelighet er laget av Fried og kolleger (FS):Som nest mest brukte målemetode er Rockwoods Frailty Index (FI). De matematiske egenskapene til og nytte på individnivå er indeksens styrke. Indeksen får frem skillet mellom kronologisk og biologisk aldersbestemmelse som kanskje den viktigste egenskapen. Indeksen er sterkt korrelert med overlevelse: CFS viser seg fungerer godt i flere sammenhenger og kan benyttes av mange forutsatt en del klinisk erfaring med skrøpelige eldre. 



Clinical frailty
Scale (CFS)
Norsk versjon

UiB

Flaatten H, et al. Reliability of the
Clinical Frailty Scale in very
elderly ICU patients: a 
prospective European study. Ann 
Intensive Care. 2021;11(1):22. 

Presenter
Presentation Notes
Leser man beskrivelsene, er de gjenkjennelige.Det finnes flere andre metoder enn de nevnte, f.eks. Barthels indeks og Nottingham I_ADLHar sett at Helse-Sørøst har lagt frem et forslag til en indeks for skrøpelighet basert på pasientadministrative data. Denne indeksen er ikke tilstrekkelig evaluert, f.eks. i  forhold til å kunne bruke den til individuell vurdering av pasienter. Den baserer seg i stor grad på diagnoser noe som jeg tror gir en betydelig bias i forhold til sykdom, og svekket i forhold til tidlig identifisering av funksjonssvekkelse (dvs. screening) og til å kunne skille kronologisk og biologisk aldring. Skal man inkludere diagnoser i en indeks for skrøpelighet må det handle om generell systemsykdom i følge forskningslitteraturen. Jeg vil ikke anbefale metoden.



Funksjonstesting: 4 meter gangtest

• Foretrukket ganghastighet – testen som forteller «alt» om eldre 
mennesker?  - Fysioterapeuten 2013

Bogen B, Thingstad P, Hesseberg K, Tralaldsen K, Aaslund MK. Foretrukket ganghastighet – testen som forteller «alt» om 
eldre mennesker. Fysioterapeuten. 2013 (5).
Pamoukdjian F et al. Measurement of gait speed in older adults to identify complications associated with frailty: A 
systematic review. J Geriatr Oncol. 2015 Nov;6(6):484-96.

• Måler allment fysisk funksjonsnivå, predikerer funksjonsfall tidlig, 
risiko for utilsiktede hendelser, innleggelser og leveutsikter. 

• Brukes også til monitorering av funksjonsfall over tid, svingninger 
og effekt av behandlingstiltak
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• Adults’ gait speed is associated with more than geriatric functional 
status; likewise with midlife aging and lifelong brain health.

Rasmussen LJH et al, Association of Neurocognitive and Physical Function With Gait Speed in Midlife. JAMA Network 
Open. 2019;2(10):e1913123-e. 

Presenter
Presentation Notes
Det finnes mange metoder med flere varianter som kan måle funksjonsnivå. Fordelen med en fire meter gangtest er at den kan utføres har man plass til to streker med 4 m avstand – hjemme eller på kontoret, og en stoppeklokke. Den er dessuten den testen som er best dokumentert. Likevel, den er bare ett ledd av flere vurderinger i klinisk sammenheng.I et norsk materiale for søkere om hjemmehjelp var sensitivitet og spesifisitet henholdsvis 99 og 65 % ved verdien 0,8 m/sek og anbefalt til screening > 70 årGangtesten bør utføres som rutine ved innrullering av nye pasienter og når vedtak skal fornyes, ved henvisninger og utskrivning der det er relevant og alltid når det foreligger eller er mistanke om funksjonsfall (KLIKK) .En nyere undersøkelse fra New Zealand har funnet at langsom ganghastighet midt i levet er prediktiv for aldring helt ned mot 45- årsalderen. Mistanken er forhold i barneårene.

https://www.fysioterapeuten.no/foretrukket-ganghastighet--testen-som-forteller-alt-om-eldre-mennesker/122166
https://vimeo.com/88064066


Thinking about the burden of treatment

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

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

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

NTNU

Innbyggere over 50 år med ≥ 5 kroniske sykdommer bruker 2,5 til 4,5 timer per dag på 
oppfølging av behandlingen

Presenter
Presentation Notes
Behandlingsbyrden kommer i tillegg til sykdomsbyrden. Det er et absolutt krav at pasientenes gevinster skal være langt større en den risikoen og de byrdene behandling kan medføre. Spesielt gjelder det medisinsk behandling av mulig fremtidige helseproblemer – f.eks. behandling mot høyt BT, høyt kolesterol, osteoporose som vi ikke en gang vet om pasienten blir utsatt for.Innbyggere over 50 år med tre eller fire kroniske sykdommer bruker fra 2,5 til 4,5 timer per dag. Trevena L. Minimally disruptive medicine. Austr J Gen Pract. 2018;4:175-9Hvor mange av dere ønsker å binde opp en stor del av dagen md å drive med behandling når dere passerer 80, når du vet at sjansen for at det vil være til hjelp er begrenset? 



Dokumenterte forebyggende tiltak seint i livet

• Fysisk trening

• Fallforebygging

• Sosialt nettverk

• Sunt kosthold

• God hygiene

• Avmedisinering

NTNU

Apóstolo J, et al. Effectiveness of interventions to prevent pre-frailty
and frailty progression in older adults: a systematic review. JBI Database 
System Rev Implement Rep. 2018;16(1):140-232.

Travers J, et al. Delaying and reversing frailty: a systematic review of 
primary care interventions. British Journal of General Practice. 
2019;69(678):e61-e9. 

Presenter
Presentation Notes
Noen blir kanskje bekymret når forebyggende legemiddelbehandling skal trappes ned i eldre alder, fordi hva kan det erstattes med?Her er listen over godt dokumenterte forebyggende tiltak for eldre. Det er ikke flere, men langt bedre dokumentert virkningsfull enn forebyggende legemiddelbehandling i gruppen skrøpelig eldre. En forutsetning er at du som fastlege, eller helst legekontoret etablerer en kultur for tverrfaglig samarbeid/bemanning både innad på kontoret og med helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Gevinsten er mindre arbeid for legene og totalt.Fysisk aktivitet, i første rekke muskelstyrketrening, bremser utviklingen av skrøpelighet, og forbedrer bevegelighet, hjerte-kar systemet, endokrine funksjoner, samt forsinker progresjon av flere kroniske sykdommer. Forebygger også fall. Fall er en indikasjon på skrøpelighet. Skal utredesForebygging av ensomhet ved å styrke sosialt nettverk, gir 30% nedgang i helsetjenesteforbruket. Kognitiv funksjon blir også bedreAvmedisinering er oppført, og ikke legemiddelgjennomgang, er det fordi sistnevnte ikke fungerer i praksis. Polyfarmasi blant eldre er økende. Blant innbyggere over 70 år bruker 50% fire legemidler eller mer, 20% mer enn 10 legemidler. For innbyggere over 80 år er 30% av innleggelsene i sykehus relatert til legemidler. Det er begynt å komme litteratur om avmedisinering som har vist positiv effekt spesielt når det gjelder skrøpelige eldre. Har redusert sykehusinnleggelser og økt overlevelse. Fremgangsmåten er beskrevet i legemiddelhåndboken.



Omsorgstrappa

Egenomsorg, pårørendeomsorg

Hjemmesykepleie, +/- praktisk bistand 

Sykehjem, Bolig 24/7 bemanning

Personlig assistanse, praktisk bistand

Rehabilitering
Risikoreduksjon
Opplæring
Ernæring
Dagtilbud
Transport
Velferdsteknologi
mm.

Forebyggende 
innsatstjenester
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(Lang)varige omsorgstjenester

+

÷

Helsetilstand
Funksjonsnivå

Tidspunkt for å spørre 
om tjenester

Presenter
Presentation Notes
Omsorgstrappa finnes det mange utgaver av. Dette er en av de enkleste. Den representerer det som vi kan kalle pasientforløpet i primærhelsetjenesten. Poenget med tidlig intervensjon og forebygging er å forsinke at brukere og pasienter klatrer opp trappa. Dette dreier seg om å utsette innrullering i varige tjenester. Helse- og funksjonsnivå svinger hos alle, men i økende grad hos eldre, spesielt skrøpelig eldre. Når man er på kanten til å greie seg selv, kan selv små svingninger får stor betydning.Det som er viktig å vite at henvendelsene om hjelp i all hovedsak kommer når man er på vei nedover og nær bunn. Det betyr at det i den tiden vi iverksetter tiltak også har en stor sjanse for spontan bedring. Hvis vi måler forbedring vet vi derfor ikke hva vi måler spontan forbedring eller bedring pga. innsatsen, eller begge deler. Hensikten er å finne et rimelig og enkelt skille i forhold til innsatstjenester (KLIKK), fordi disse bør øke skal vi utsette behovet for varige tjenester. De som er listet her har vi rimelig god dokumentasjon på virker utsettende. Det som vi  ikke har tilsvarende god oversikt over er god balanse i ressursbruk mellom varige tjenester og innsatstjenester. Fokus har vært på sykehjemsplasser som er dyrest. Det som er interessant er at innsatstjenester ser ut til å kaste mest av seg på sikt allerede på første trinn, når pasienter eller bruker henvender seg om omsorgstjenester første gang.Denne inndelingen gir et rimelig godt grunnlag for å studere effekten av tiltak – innføring pasientforløp og innføring av innsatsteam – og mht. balansen i ressursbruk.



Nye forløp etter introduksjon av samhandlingsreformen

• Vanligste forløp

• Alternativer etter oppretting av ø.hj døgntilbud og intermediæravdelinger

Hjem Sykehus Hjem

Hjem Sykehus HjemØ.hj
døgntilbud

Intermediær 
avdeling Sykehjem
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Presenter
Presentation Notes
Antallet typer tjenester har økt, og det dreier seg om institusjonstjenester. Det er først og fremst skrøpelige eldre og pasienter med kronisk sykdom som omfattes av det nye tjenestene. Det betyr at noen opplever mer oppstykkede forløp med flere overganger og langt mer personell og forholde seg til. Vi vet ikke hvor mange det er, men det er de som tåler transport og forflytting aller minst. Jeg mener man må tilstrebe forløpet hjem – Sykehus – hjem, men at det for pasienter med de største funksjonsfallene etter sykehusoppholdet bør få et tre-ukers rehabiliteringsopphold før hjemreise.
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