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Nasjonal helse og 
sykehusplan

SiV Larvik



Multisykelighet

Samtidig minst 2 eller flere 
sykdommer
Ved 50 års alder ca 20 – 25 %

Ved 75 års alder 50 – 70 %
Ved 85 års alder opp mot 80 %

7/10 med skrøpelighet har også 
multimorbiditet
<2/10 med multimorbiditet er også 
skrøpelige

Vetrano DL, J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2018 & Barnett et al., Lancet 2012



Frail – Skrøpelig 



Skrøpelighet forekomst etter alder og kjønn

Figure 1: Frailty prevalence for men and women by age. Based on the frailty phenotype (A) and frailty index (B) using data from the 
Longitudinal Aging Study Amsterdam wave F (2005–06).18

Hoogendijk, Lancet 2019



Hentet fra: https://www.istockphoto.com/vg.no/Dagbladet/Aftenposten

Skrøpelighet er ikke
alder

Funksjon



Komorbiditet vs funksjon
Sykdom Funksjon

Klinisk presentasjon
Patofysiologi
Prognose

Modifisert fra Rodrigues-Mañas
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Endret klinisk vurdering 
og behandling



Befolkningsmengde i Norge 1900-2020 
(gemini.no)

https://gemini.no/wp-content/uploads/2020/11/befolkning.html


Kartlegging i akuttsenteret i uke 48 - 2021

Akutt innlagte pasienter ≥ 75 år
Totalt antall kartlagte pasienter: 108
Antall som var i målgruppen 7 døgn: 163

Gjennomsnitts alder 84,6 år

Kvinner 55 %

Fall siste 14 dager 41 %

Egen bolig 72 %

Kommunale tjenester 55 %

Bilde:SiV





Clinical Frailty
Scale
CFS 4 – 7 = 67 % 



Faste 
legemidler i 
bruk
Kilde: Kjernejournal

76 % bruker ≥ 5

30 % bruker ≥ 10



Barthel ADL
Total avhengighet (≤ 3) 5 %

Alvorlig avhengighet (4 – 7) 7 %

Moderat avhengighet (8 – 11) 11 %

Lav avhengighet (12 – 19) 49 %

Full skåre (20) 28 %



Integrerte helsetjenester

Forsterket utskrivning

Helsestasjon for eldre

SiV

Larvik

Andre aktører

• Lege med spesialkompetanse 
innen geriatri 50 %

• Eldrehelsekoordinator 100 % 
• Helsesekretær 20 - 40 %

• Eldrehelsekoordinator 100 %
• Fysioterapeut 100 %
• Ergoterapeut 100 %

• Farmasøyt 20 %
• Fastleger 
• Hjemmetjenesten



Temaplan Helse Omsorg 2019-2032
• 1 Tilrettelegging for mestring
• 2. Nærmest mulig så lenge som mulig
• 3. Sentraliserte tjenester til spesielle 

behov
• Noen oppgaver vil det være mest 

hensiktsmessig å samle for å utnytte 
spesialisert kompetanse så effektivt som 
mulig

• 4. Trygge overganger
• 5. Fra storbruker til superbruker (redusere 

ulikhet i helse)
• 6. Seniorkraft i eldrebølgen



Forankring i kommunen

• 2 presentasjoner med ledergruppen til helsesjefen, juni-21 og januar-22
• Presentasjon for alle ledere i helse og mestring i nov-21 
• ALU for legene september og november, planlagt eget møte i januar-22 

flyttet til februar
• Presentasjon for politikerne i hovedutvalget for helse, mestring og 

omsorg i august-21 og april -22



Prosjektpresentasjon for aktuelle avdelingsledere, 
virksomhetsleder og tillitsvalgt våren 2021

• Etablering av lokal arbeidsgruppe:
• Avd. ergo, fysio og helpemidler
• Tjenestekontoret
• Virksomhet hjemmetjenester
• Helsehjelpen
• Ambulant team
• Prosjekutvikler Helsekvartalet
• Fastlege
• Fysioterapeut med driftstilskudd
• Ingen brukerrepresentant…..

• Etablerte «kjerneteam»
• 2 representanter fra SiV og 2 representanter fra kommunen. 



Gruppens arbeid

• Identifiserte «veien inn» for pasienter
• Kartlegging av kommunens aktuelle eksisterende tilbud for 

målgruppen og hvor disse er lokalisert
• Vurdering av de seks dimensjonene for kartlegging og aktuelle 

kartleggingsskjema
• Arbeid med kasuistikker
• Dokumentasjon og digital samhandling
• Praktisk gjennomkjøring med «prøvepasienter»
• Parallelt med lokalt arbeid i Larvik har vi tatt ulike problemstillinger 

inn i overordnet prosjektgruppe



Utfordringer og muligheter

• Lokaler
• Lokasjon som er sentralt og tilgjengelig for                                                          

innbyggerne, lokasjon som fremmes                                                       
samhandling 

• Rekrutering av ansatte
• Tiltaket skal etableres uten tilføring av ekstra midler, en utfordring og et mulig 

suksesskriterie



Oppstart mars 2022

• Lokaler ble innredes
• Teamet  etablerte seg og utarbeidet gode arbeidsrutiner for å få god 

arbeidsflyt
• Vi startet med simuleringstrening i de aktuelle lokalene
• Hadde rekruttert aktuelle «testpersoner». Målet var 

brukermedvirkning og å teste arbeidsflyten i normalsitusjon



Integrerte helsetjenester

Forsterket utskrivning

Helsestasjon for eldre

SiV

Larvik

Andre aktører

• Lege med spesialkompetanse 
innen geriatri 50 %

• Eldrehelsekoordinator 100 % 
• Helsesekretær 20 - 40 %

• Eldrehelsekoordinator 100 %
• Fysioterapeut 100 %
• Ergoterapeut 100 %

• Farmasøyt 20 %
• Fastleger 
• Hjemmetjenesten





Helsestasjon for eldre

Fysisk funksjon

Psykisk funksjon

Ernæringsstatus

Kognitiv funksjon

Hørsel

Syn

SPPB, gripestyrke

GDS-15

miniCOG

MUST

Hviske test

Snellen tavle



Risikofaktorer

Hoogendijk EO, Lancet 2019 



EHK SiV EHK SiV

EHK KHT

Geriater

Farmasøyt

Fastlege

0 1 2 4 6

EHK SiV
Geriater

EHK KHT
Fysioterapeut
Ergoterapeut

EHK SiV
Geriater

EHK KHT
Fysioterapeut
Ergoterapeut

EHK = Eldrehelsekoordinator

Fastlege ?

SiV = Sykehuset i Vestfold KHT = Kommunehelsetjenesten

Forsterket utskrivning



Samarbeid om legemiddelgjennomgang

GeriaterFarmasøyt

Fastlege



Info Pas legemidler

Tverrfaglig rapport

LMG

LMS 

Fastlege ?

0 1 2 4 6

LMS = Legemiddelsamstemming

Forsterket utskrivning - dokumentasjon

Anbefalinger

Tverrfaglig rapport

Egenbehandlingsplan

Egenbehandlingsplan

LMG = Legemiddelgjennomgang DIPS Profil
?



IKT forutsetninger
SiV Larvik

Andre aktører





Hyggelig oppslag i lokalavisa i dag
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