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BAKGRUNN

• Flere eldre

• Vi lever lengre med kroniske 
sykdommer

• Multimorbiditet og polyfarmasi

• Over- og underbehandling

• Livets sluttfase
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TRE HOVEDGRUPPER ELDRE

1. Eldre personer med god helse, som lever et aktivt liv uten helseproblemer langt inn i 
alderdommen

2. Personer som eldes normalt med en eller flere kroniske sykdommer som ikke påvirker 
livskvaliteten nevneverdig

De klarer seg fint hjemme med oppfølging fra fastlege og evt omsorgstjeneste

3. Personer med tidlig aldring, vanligvis personer under 75 år med flere helseproblemer – både 
akutte og kroniske

De har høyt forbruk av helse- og omsorgstjenestertjenester og høy risiko for 
institusjonalisering

De to første gruppene utgjør omtrent 80 prosent av eldre, mens 20 prosent tilhører den siste 
gruppen 

Husebø, B., m.fl Helsehjelp til eldre. Kunnskapsoppsummering.

Senter for Alders- og sykehjemsmedisin, Universitetet i Bergen, 2017
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ELDRES BRUK AV FASTLEGEN

∙ Eldre over 67 år utgjør 14 prosent av befolkningen

∙ står for 24 prosent av konsultasjonene hos fastlegene

∙ I 2015 var

∙ 89 prosent av eldre mellom 67 og 79 år i kontakt med fastlegen

∙ 93 prosent av eldre mellom 80 og 89 år i kontakt med fastlege

∙ var hos fastlegen nesten seks ganger i året 

∙ Hos de aller eldste er det færre som har jevnlig kontakt med fastlegen

∙ Det skyldes sannsynligvis at de i større grad får dekket sine medisinske tjenester 

fra sykehjem og spesialisthelsetjeneste

Helsedirektoratet. Samdata Kommune. Oslo, 2017
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ELDRES BRUK AV SPESIALISTHELSETJENESTER

∙ Gjennomsnittlig bruker 70-åringene mer enn dobbelt så mye 
spesialisthelsetjenester som 40-åringene

∙ 80 prosent av befolkningen over 80 år hadde kontakt med et helseforetak, et 
privat sykehus eller en avtalespesialist i 2016

∙ 4 prosent av befolkningen

∙ 8 prosent av pasientene

∙ sto for 17 prosent av totalt ressursbehov i andrelinjetjenesten

∙ Ø-hjelpsinnleggelser utgjør nesten 60 prosent av estimerte ressurser for 
aldersgruppen 80–89 år og nesten 80 prosent for de som er 90 år eller eldre

Helsedirektoratet. Samdata Kommune. Oslo, 2017
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SYKEHJEM SOM ARENA FOR LIVETS SLUTT

Folkehelseinstituttet. Dødsårsaksregisteret 1986-2016



MULTIMORBIDITET OG POLYFARMASI

∙ Mange eldre har flere sykdommer og må bruke flere legemidler. 

∙ Antall legemidler øker risikoen for interaksjoner

∙ I 2015 fikk halvparten av legemiddelbrukere 70+ utlevert fem eller flere typer legemidler 
i løpet av ett år

∙ 11 prosent fikk ti eller flere ulike legemidler

∙ Hos eldre kan aggressiv legemiddelbehandling gjøre mer skade enn nytte

∙ Det er nødvendig å legge bort oppfatningen om at enkeltsykdommer kan behandles 
separat

∙ Eldre pasienter med mange eller sammensatte sykdomstilstander har behov for at ulike 
helseutfordringer sees i sammenheng 

∙ Utdanningen av helsepersonell må gjenspeile denne kompleksiteten
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RETNINGSLINJER TIL BESVÆR

∙ Kari Hansen er 79 år gammel og har høyt blodtrykk, 

benskjørhet, slitasjegikt, sukkersyke og KOLS

∙ En gjennomgang av retningslinjene som vi forventes å 

følge for hver av diagnosene viser at Kari Hansen

∙ skal bruke 12 separate medisiner til 5 ulike tidspunkt på 

dagen og totalt 19 doser pr dag

∙ I tillegg til medisin skal hun følge 14 anbefalte daglige 

aktiviteter (sjekke føtter, sjekke blodsukker, trene++)

∙ hun må til fastlege 4 ganger pr år

∙ til regelmessig oppfølging hos spesialsykepleiere

∙ til øyelege 1 gang pr år

∙ få årlig vaksinering
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God (primær)helsetjeneste innebærer integrasjon av mange ulike perspektiver –

pasientens, familiens, samfunnets og helsevesenets.

Helsepersonell må kunne foreta riktig prioritering og avbalansering mellom disse



KOMPLEKSITETSTEORI

∙ God pasientbehandling og god helseledelse – et godt helsevesen –
krever at vi har god kunnskap om komplekse adaptive systemer i hele 
spekteret fra molekylærbiologiske reaksjoner til sykehusorganisering

∙ Kompleksitetsteori beskriver slike systemer med nye forklaringsmodeller 
der tradisjonell, reduksjonistisk metodikk er utilstrekkelig

∙ Kompleksitetsteori understøtter moderne ledelses- og organisasjonsteori

∙ Den tilstreber fleksibilitet, handlefrihet og desentralisert lederskap

∙ Formell struktur tillegges mindre betydning

∙ Organisasjonen er en dynamisk enhet i stadig endring

∙ Planverk er fleksible og tilstreber balanse mellom detalj- og 
intensjonsstyring

∙ Samhandling oppstår på tvers av avdelinger og i tilfeldige fora

∙ Uenighet er sunt og er – med rett håndtering – kilde til ny kunnskap

Publisert: 25. januar 2019. Tidsskr Nor Legeforen. DOI: 10.4045/tidsskr.18.0724



SAMHANDLINGS-
REFORMEN

Samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47, 
2008-2009) skal bidra til bedre 
samhandling i helse- og 
omsorgstjenestene slik at: 

Pasienter med behov for koordinerte 
tjenester får et bedre tilbud 

Innsatsen for å begrense og forebygge 
sykdom øker 

Samfunnets økonomiske bæreevne 
styrkes for å møte en endret demografisk 
utvikling med flere eldre og et endret 
sykdomsbilde 





RESULTATER (1)

∙ Pasienter som sykehusene melder utskrivningsklare til kommunen er ofte sykere enn 
før samhandlingsreformen

∙ De forlater sykehuset med mer alvorlige, mer behandlingskrevende og/eller mer 
komplekse sykdomstilstander

∙ Det foregår et visst skifte i kommunehelsetjenestens karakter, i retning av mer 
behandling og pleie av kort varighet og av mer spesialisert karakter

∙ Det er vekst i andelen korttidsplasser og andelen plasser til 
habilitering/rehabilitering, men den skjer i hovedsak på bekostning av 
langtidsplasser

∙ Reell kapasitetsøkning på institusjonsplasser forekommer i liten grad

∙ Terskelen for å få sykehjemsplass og hjemmetjenester er blitt høyere

∙ Utviklingen av mer spesialiserte tjenester går på bekostning av enklere tilbud

∙ Dette kan i neste omgang begrense den forebyggende effekten som enklere 
tjenester kan ha



RESULTATER (2)

∙ Reduksjonen i andelen beboere i institusjon og stabiliteten i andel som mottar 
hjemmetjenester blant de aller eldste, kan indikere at oppbygging av kortsiktig 
medisinsk behandlings- og oppfølgingstjeneste til de utskrivningsklare har gått ut 
over det langsiktige tjenestetilbudet til eldre

∙ Det er ikke direkte økonomiske insentiver i samhandlingsreformen til å drive 
primærforebyggende helsearbeid blant eldre, og det settes i liten grad inn særlige 
ressurser i kommunene for å drive denne typen forebygging

∙ Omstillingsutfordringene i de store kommunene ser ut til å være betydelig større 
enn i de små

∙ Det har vært et løft i det faglige nivået i flere kommuner
∙ Dette har gjort arbeidet mer interessant, men det er usikkert om det faglige 
nivået er løftet nok til å håndtere variasjonen i behov blant utskrivningsklare 
pasienter





RESULTATER (1)

∙ Daglig dialog mellom ansatte i helseforetak og i kommunene

∙ Kommunal medfinansiering og tjenesteavtale 5

∙ Elektroniske meldinger er et sentralt verktøy

- En god og tidsnok oversendt epikrise kan betraktes som selve nøkkelressursen 
for fastlegenes oppfølging av utskrivningsklare pasienter

- Uhyre sjelden at fastlegene ble kontaktet av sykehuset før deres 
listepasienter ble skrevet ut

- Fastlegen involveres som regel via hjemmetjenesten, hvis hjemmetjenesten 
ser behov for det, etter at pasienten har kommet hjem 

∙ Det brukes ikke mer tid på samhandling mellom fastleger og sykehuset i 
utskrivningsprosessen enn før reformen

∙ Fastlegene samhandlet med hjemmetjenesten som før reformen, i hovedsak 
om resepter og medisiner



RESULTATER (2)

∙ Elektronisk meldingsutveksling (EMU) muliggjør rask kommunikasjon mellom 
fastlege og hjemmetjeneste
∙ Innebærer dokumentasjon av kommunikasjonen, noe som gjør det mulig (for 
flere) å holde bedre oversikt over kommunikasjonen

∙ Fortsatt ingen EMU-mulighet mellom fastleger og sykehus

∙ Det at fastlegen er én person, og hjemmetjenesten rundt én pasient består av 
mange personer, gjør det utfordrende å ha tette og stabile relasjoner mellom 
partene

∙ Faste teammøter mellom hjemmetjeneste og fastlege er en 
koordineringsmekanisme som vi fant i småkommuner og i et geografisk 
avgrenset distrikt i en av de store kommunene
∙ Teammøtene var imidlertid i funksjon før Samhandlingsreformen 



MINE ETTERTANKER OM SAMHANDLINGSREFORMEN 1.0

∙ «Litt mindre mer…»?

∙ Økonomiske virkemidler virker – og har bivirkninger!

∙ Økonomi og regelfokus fremfor pasientfokus

∙ Oppgaveoverføring og oppgaveglidning – hvem styrer?

∙ Vertikal og horisontal

∙ Formell og uformell

∙ Ressurser og kompetanse?

∙ Hvor ble de 2000 nye fastlegene av?



Primærhelsetjenesten er grunnmuren…..



SAMARBEID PÅ TVERS 
OG PÅ LANGS

• I førstelinjetjenesten

• Mellom nivåene
∙ Norsk forening for allmennmedisins 
anbefalinger om samarbeid

∙ https://beta.legeforeningen.no/contentassets/0fc7c1a3e4
d347718f31a8c8a5f1120e/anbefalinger-om-samarbeid-
mellom-fastleger-og-sykehus-faggruppe-samhandling.pdf

• Kontaktformer
∙ Telefon

∙ Møter

∙ E-kommunikasjon

∙ Skype
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https://beta.legeforeningen.no/contentassets/0fc7c1a3e4d347718f31a8c8a5f1120e/anbefalinger-om-samarbeid-mellom-fastleger-og-sykehus-faggruppe-samhandling.pdf


OM VIDEOKONSULTASJONER

"For å gjøre en god medisinsk 

vurdering, er jeg avhengig av direkte 

kontakt med pasientene. Jeg må ta 

på, trykke på, dunke på, lukte på, 

observere ganglag, hvordan de reiser 

seg fra stolen, pustefrekvens, måle 

blodtrykk og puls." skriver fastlege 

Elin Kjølsrød Ødemark



«E-HELSEBITEN»

• Felles legemiddellister

• Dele sentrale dokumenter 
gjennom kjernejournalen

∙ Mitt tilleggsønske:

∙ EMU mellom fastleger og sykehus

• Tilpasset, fleksibelt IT-
verktøy

∙ Økosystem av løsninger som snakker 
sammen



MULTIDOSE – FARE FOR PASIENTSIKKERHETEN
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«Vi må se forbi teknologioptimismen. Teknologien 
løser noe, men ikke alt. Framtidige løsninger vil 
sannsynligvis også gi noen negative og utilsiktede 
konsekvenser, og manglende måloppnåelse.» sier 
Kari Dyb

Referanse:

K. Dyb og L.L. Warth: Implementing eHealth Technologies: 
The Need for Changed Work Practices to Reduce 
Medication Errors. International Conference on Informatics, 
Management and Technology in Health Care. Athen, 5-7 
juli 2019. IOS Press, s. 83-86. doi: 10.3233/SHTI190022 
(sammendrag)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31349271


TVERRFAGLIG SAMARBEID

∙Tverrfaglig – flerfaglig

∙Samarbeid – teamarbeid

Nylenna 2009



ROLLER I TVERRFAGLIG SAMARBEID

∙Profesjonskultur – hierarki og makt

∙Autonomi

∙Faglig trygghet

∙Tillit

∙Respekt

Barrow 2015

MacNaughton 2013

Pullon 2008



RAMMEBETINGELSER FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID

∙Hva fremmer tverrfaglig samarbeid?

∙Hva hemmer tverrfaglig samarbeid?
Gilbert 2010

Irvine 2002

Nancarrow 2013



BLODPRØVEN –
EN HISTORIE OM KULTUR, LEDELSE OG ØKONOMI



CUTTING EDGE DUTCH HOSPITAL BERNHOVEN



SAMHANDLINGSREFORMEN 2.0 – NOEN ELEMENTER

∙ Pasientens behov vs systemets «behov»
∙ Pasientfokus vs økonomifokus

∙ Folk trenger folk
∙ Nok fastleger
∙ Nok sykepleiere og andre helseprofesjoner
∙ Rammebetingelser og arenaer for samarbeid og teamarbeid

∙ E-helse til sitt bruk (middel, ikke mål)
∙ Fleksible, oppgavetilpassede IT-systemer
∙ Avstandsmedisin og avstandsoppfølging til sitt bruk i by og bygd

∙ Kan både styrke og svekke distriktene

∙ Oppgave- og ansvarsendring må forutgås av ROS-analyser
∙ Mellom nivåer
∙ Mellom faggrupper



TAKK FOR MEG!


