
Hvem gjør hva  - når……? 
 

Workshop Leangkollen 4.12.14  
v/Wenche Hammer, Avansert geriatrisk sykepleier 



 Hensikt: 

 Omorganisering av tjenesten med fokus på: 

o Kvalitetssikre pasientforløpet hos multisyke eldre 
fra sykehus/Helsehus til eget hjem 

o Sikre en bred kartlegging/vurdering av 
helsestatus og funksjonsevne etter hjemkomst 
fra sykehus 

o Opprette kontakt med fastlege kort tid etter 
hjemkomst for vurdering/oppfølging av 
medisinsk behandling 

o Etablere nye rutiner for mottak av pasient i 
hjemmetjenesten  

 



 Muliggjør rask avklaring med hensyn til 
blodprøvesvar når det gjelder: 

 elektrolytter/nyre-leverfunksjon, CRP, 
albumin,amylase, Hgb samt blodsukker 
(kvalitetskontroller via NOKLUS) 

 Forstøverapparat (v/akutt forverring av KOLS) 

 Blærescanner (v/mistanke om resturin) 

 EKG (v/mistanke om nyoppstått arytmi) 

 urinstix 



Spesialist-

helsetjeneste 

Fastlege/ 

Virtuell 

avdeling/ 

Hjemmetjeneste

/fysio/ergo 

Pårørende/ 

nettverk 

Pasienten 



 Viktig i samhandling rundt pasienten 

 Avklare oppgavefordeling mellom ulike aktører i 
hjemmet 

 Behov for opplæring/veiledning av pårørende? 

 I tett samhandling med hjemmetjeneste/fastlege 
kan pårørende utføre viktige observasjoner/tiltak 
i oppfølging av pasienten 

 Behov for støtte og oppmuntring! 

 Vurdere ”pårørendebelastning” (– forebygge 
unødig slitasje på ektefelle/samboer) 

 ”Hva er viktig for pasienten”? 

 



 Kartlegge nettverk – identifisere 
ressurspersoner for pasienten 

 På samtykke fra pasient etablere samhandling 
med ressurspersoner som kan bidra med 
støttefunksjoner i forhold til pasient 

 ”Hva er viktig for pasienten”? 



 Gjennomgang av: 
 Innleggelsesårsak/prøver/undersøkelser 
 Samstemming av legemiddelliste/vurdering av legemiddelbehandling(mangler 

indikasjoner? behov for legemiddelgjennomgang? 
 Undersøker pasient fra ”topp til tå” 
 Ernæringsscreeing/individuell ernæringsplan (bruker validert kartleggingsverktøy) 
 Screening for fallrisiko/evt. videre utredning i forhold til falltendens 
 Evt supplerende undersøkelser ved behov (nevrologisk us., kognitiv us.,osv) 
 Individuell oppfølgningsplan med utgangspunkt i ”Hva er viktig for deg?” (sikre 

brukermedvirkning) 
 Etablerer tiltaksplan i samarbeid med hjemmesykepleien/primærsykepleier ved 

behov for oppfølging av dem 
 Sikrer kontakt med fastlege kort tid etter hjemkomst – avtaler behov for 

oppfølging av blodprøver/ytterligere undersøkelser – time til fastlege innen de 
første 14 dagene etter hjemkomst 

 Sikre kvalitetsutvikling av helsepersonell i hjemmetjeneste i forhold til klinisk 
vurderingskompetanse (internundervisning) 

 Ved utskriving fra Virtuell avdeling får fastlege en epikrise fra spesialsykepleier 
der årsak til ”innleggelse”, undersøkelser og vurderinger og evt. videre oppfølging 
blir gjort rede for. 

 



 Kommer på eget hjemmebesøk til alle 
innskrevne pasienter i VA (virtuell avdeling) 

 Tester pasientens fysiske funksjoner med 
vekt på balanse og styrke (bruker validerte 
verktøy) 

 Vurderer behov for individuelt 
treningsprogram 

 Følger evt. pasienten videre etter utskriving 
fra VA eller viderefører pasienten til institutt 
hvis dette er aktuelt 



 Fastlege kontaktes via e-melding/telefon, 
avhengig av behov for rask tilbakemelding 

 Fastlege oppdaterer ordinasjonskort som 
administreres av hjemmesykepleien med 
indikasjoner/diagnosekoder 

 Gir føringer for oppfølging av pasientens 
medisinske behandling 
(BT/puls/væskeinntak, blodprøver osv.) 

 Utvikler samhandlingrutiner mellom Virtuell 
avdeling/hjemmetjeneste/fastlege 



 Det arbeides med differensiering av oppgaver! 
 Sykepleierne får opplæring/oppfriskning i klinisk 

vurderingskompetanse/legemiddelbehandling hos eldre 
med utgangspunkt i NorGep/START/STOPP 

 Sykepleierne utstyres med egen sekk hvor de har sitt 
personlige stetoskop/BT-app, 
pulsoksymeter/blodsukkerapp.,temp,  

 Nye rutiner utvikles ved mottak av pasient der 
sykepleierne skal gjøre en første kartlegging av pasienten 

 Innføring i bruk av kartleggingsverktøy som: 
MEWS (puls/BT, resp-frekv.,SaO2, temp) 
ESAS (symptomkartleggingsverktøy) 
MNA (Mini Nutrition Assessment) – ernæringsscreening del 1 

 Behov for å videreutvikle rutiner for samhandling 
mellom primærsykepleiere/fastleger 

 
 



 Skal også undervises i vurderinger av pasient 
i forhold til MEWS (ex: sikre riktig måling av 
BT/puls/oksygenmetning/RR) 

 Behov for å avklare roller mellom ulike 
profesjoner i tjenesten (hvem har ansvar for 
hva?) 



 Anna Hansen, 73år 
 Bor med ektefelle i 

tilrettelagt bolig 
 Klar og orientert 
 Tidligere sykdommer: 

hypertensjon, 
hypothyreose, 
stressinkontinens 

 Administrerer medisiner 
selv 

 Selvhjulpen i p/i-ADL 
 Meldt behov for hjelp : 

sårskift på grunn av fjerning 
av føflekk på rygg. 

 

 Kompetansebehov? 
 Behov for samhandling 

med fastlege? 
 Behov for samhandling 

med fysio/ergo? 
 



 Ole Hansen, 83 år 
 Enkemann, bor i 2etg. med heis. 

Ingen barn 
 Gode naboer hjelper ham å handle 
 Vært innlagt sykehus på grunn av 

KOLS-forverring og pneumoni (hatt 
flere innleggelser siste år) 

 Tidligere sykdommer: Hypertensjon, 
hjerteinfarkt, postinfarktsvikt 

 Klar og orientert 
 Selvhjulpen i p-ADL 
 Meldt behov for hjelp: 

Medisinadministrering/forstøver-
behandling (endringer i medisiner mtp 
blodtrykk og KOLS. Antibiotikakur) 

 

 Kompetansebehov??? 
 Behov for samhandling med fastlege? 
 Behov for samhandling med 

fysio/ergo? 
----------------------------------

--------------------- 
 Eksempler: 
 - sikre compliance i forhold til 

forstøverbehandling/andre 
inhalasjonsmedisiner 

 - vurdere effekt/bivirkning på grunn av 
nyinnsatte/endrede doser med BT-
medisiner 

 - behov for oppfølging av infeksjon 
mtp vurdering av kliniske 
parametere/blodprøver/auskultasjon 
av lunger (hvis opplæring gitt) 

 - ernæringsstatus? 
 
 



 Vi er avhengige av høy kompetanse for å 
videreføre behandling/vurdering/oppfølging 
av pasienter etter utskrivelse av sykehus 

 Vi er avhengig av klare rutiner og 
rollefordeling/ansvar for hvem som gjør hva i 
hjemmetjenesten! 

 Vi er avhengig av å bli kjent med pasientens 
pårørende/nettverk for å samhandle til 
pasientens beste 

 Og sist, men ikke minst: ”Hva er viktig for 
deg!” – sikre brukermedvirkning! 



 En avdeling bestående av sykepleiere med 
spesialkompetanse på ulike områder, spesielt 
innen geriatri/palliasjon/KOLS/diabetes/demens 

 Lege knyttet til avdelingen som kan følge opp 
pasienter i ustabil fase – pasienten ”løftes” ut fra 
fastlege til kommunelege i Virtuell avdeling – slik 
pasientene også ”løftes ut” fra fastlege til 
Helsehus/sykehjem 

 Hjemmetjenesten og fastlege i tillegg til 
spesialisthelsetjenesten kan henvise pasienten til 
Virtuell avdeling for mer intensiv 
oppfølging/vurdering 

 ”Kompetansesenter” for hjemmetjenesten 




