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Folkehelsearbeid 

• Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre 
og fremme befolkningens helse gjennom: 

– å svekke faktorer som medfører  
helserisiko  

–  og styrke faktorer som bidrar til  
bedre helse.  

 
               Kilde: ”Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle” 
               (IS 1846, Helsedirektoratet, 2010) 
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Elementer i folkehelsearbeid 

 • Helsefremmende arbeid 

– Bedre livskvalitet og mestring i 
dagliglivet 

 

• Forebyggende helsearbeid 

– Reduksjon av sykdommer, 

    skader, risikofaktorer 
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Nivåer i folkehelsearbeid 

• Individ 
 

• Gruppe 
 

• Storsamfunnet 
–  Nasjonalt 

–  Lokalt 
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Nivåer i forebygging 

• Primær 
 

• Sekundær 
 

• Tertiær 
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Sentrale folkehelsetemaer 

 

• Sosial ulikhet og helse 

• Aldrende befolkning 

• Muskel-/skjelettlidelser 

• NCD 

• Psykiske- /rusproblemer 
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     Formål NSF (§2 i vedtektene) 

• Samfunnspolitisk formål: 

• Påvirke samfunnsforholdene til beste for 
befolkningens helse 

 

• Påvirke utviklingen av helsetjenesten slik at den til 
enhver tid er rettet mot å fremme helse, 
forebygge og bidra til å løse befolkningens 
helseproblemer. 
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      Relevant sykepleierkompetanse 

• Bruke erfaring og kunnskap i  
føre-var-tenkning 

• Tidlig identifikasjon av 
helseutfordringer 

• Kombinerer objektiv kunnskap med 
evnen til nærhet og omsorg 

• Fokus på ressurser, friskhet og helse 

• Fremmer den enkeltes rett og evne til 
å ta selvstendige valg 

• «Ambassadør» for pasienter/grupper 

• Fremmer tverrfaglig tilnærming 
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Arenaer for sykepleieres 

folkehelsearbeid 

• Tilstede i alle deler av 
helsetjenesten 

• Innehar mange 
nøkkelposisjoner 

• Pådriver i 
samfunnsutviklingen 

• Samarbeidspartner for 
myndigheter, næringsliv, 
frivillige organisasjoner 
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NSFs  sju politiske plattformer 

2013-2016 
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Plattform for folkehelse 

Satsingsområder: 

• Folkehelse i all sykepleie 

• Barn, unge og familier 

• Eldre 

• Sykepleier som 
samfunnsaktør og     
premissleverandør 
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        Hoftebrudd – utfordringer for 

Ortopediske sykepleiere 



Fakta om hoftebrudd i Norge 
• I Norge rammes årlig om lag 9000 personer av hoftebrudd – dvs. 

et brudd per time 

• Gjennomsnittsalderen for de som rammes er 80 år. 

• 7 av 10 brudd rammer kvinner. 

• I 2011 ble følgende typer og antall hoftebrudd rapportert inn til 

Norsk pasientregister:  

 Lårhalsbrudd: 5079 

 Petrokantære brudd : 2811 

 Subtrockatære hoftebrudd: 531 

 Andre brudd utgjorde 2% 



Fakta om hoftebrudd i Norge 

• Oslo har den høyeste rapporterte insidensen i verden. 

• Forekomst av hoftebrudd øker med alderen. 

• Hvert år vil 1/ 1000 kvinner og menn på 55 år rammes av 

hoftebrudd. 

• Blant 90 åringer vil 60/1000 kvinner og 50 / 1000 menn 
rammes. 



Fakta om hoftebrudd i Norge 
 

• Med økt kompetanse og bevisstgjøring har antallet hoftebrudd blitt redusert . 
 

• Selv om hoftebrudd som følge av fall er stabilt selv med et økende antall eldre , vil 
helsetjenestekostnadene fortsatt være høye. 

 
• Hoftebrudd er den vanligste årsaken til innleggelse på kirurgisk/ ortopediske avdelinger i Norge. 

 
• Hoftebrudd innebærer en lang rehabiliteringsfase hvor en funksjonell gjenvinning og helserelatert 

livskvalitet i mange tilfeller forringes eller ikke er oppnåelig. 
 

• Eldre pasienter med brudd utgjør en stor pasientgruppe som har stort behov for tjenester fra 
kommunehelsetjenesten etter opphold på sykehus. 

 
• Pasienten påføres mye smerte og blir avhengig av hjelp til å utføre daglige gjøremål. 



Sykehuskostnader  

ved hoftebrudd   

• Operasjonskostnader 

• Kostnader ved kontroll på poliklinikk 

• Nye innleggelser 

• Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 

• Etterbehandling på mindre lokalsykehus og / 

eller medisinske senter. 
 

  



Kommunale kostnader  

ved hoftebrudd 
• Korttids- og langtidsopphold på sykehjem 

• Hjemmebaserte tjenester inkludert 

hjemmesykepleie, praktisk bistand , 

innsatsteam 

• Rehabilitering i kommunehelsetjenesten v/ 

sykehjem med rehabiliteringsenhet 

• Fysioterapi- og eller ergoterapitjeneste i 

hjemmet samt treningsgrupper 
 

  



Andre kostnader  

ved hoftebrudd  

 

• Visitt hos fastlegen  

• Fysioterapi på privat fysikalsk institutt  

• Matombringing og trygghetsalarm 

• Medikamentforbruk 

• Ambulanse / legevakt  

• Midlertidige hjelpemidler 
  



Private kostnader ved hoftebrudd 

• Det er ikke enkelt å beregne omfanget av private kostnader som 

pasienten selv eller pårørende har, men det kan påløpe en hel 

del kostnader for pasienten eller pårørende ved: 

• Transport 

• Tilrettelegning/tilpasning 

 

• Pårørende kan ha tapt arbeidsfortjeneste som følge av redusert 

arbeidstid for å pleie sine nære.  



   Hva kan du som ortopedisk sykepleier 

gjøre for å endre denne situasjonen? 

    

   Sykepleiere har 
mulighet til å 

endre helsefeltet.  

    

   Grip den! 
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