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Gjennom etablering av felles tverrfaglige 
team: 

 Styrke helsetjenesten og 
pasientforløpene til skrøpelige 
eldre og pasienter med 
sammensatte og kroniske 
sykdommer 

 

 Styrke samarbeidet mellom 
sykehus og kommune for raskere å 
kunne iverksette utredning, 
behandling og tiltak  

 



Pasientsentrert team: modell og metode 

Tidlig støttet 

utskrivning/

oppfølging

  Kontakt/koordinering

Tidlig 

vurdering

• Tverrfaglig team 

• På tvers av 1. og 2. linje 
• Sam-finansiering 

• Tilgang til hverandres EPJ 

• Felles prosjektledelse 

 

• Mål 
• Plan 
• Levere 
• Evaluere 

 

Struktur Prosess 

• Primært endepunkt=>  
Bedet pasient opplevelse 

• Redusert Øyeblikkelig hjelp 
forbruk 

• Bedret Kost/Nytte ratio 
 

• Sekundært => Risiko for død 

Resultat 



PSHT - teamene piloterer og evaluerer effektene av en 
helsetjenestemodell som er:  

Personsentrert 
Individuelle mål 

Informed active patient 

 

Proaktiv 
Avstandsoppfølging 

Proaktiv og planlagt 

Helhetlig 
Koordinert, og pasient sentrert 

team 

NSE OPTIMAL: 3 synergistic Components of productive interactions 



Personsentrert 

«Hva er viktig for deg?»  

• Uvant spørsmål for mange  

• Kan være vanskelig å si noe om 

• Tillit er en forutsetting 

 

Å få fram pasientens mål og preferanser er en prosess 

Jo mer akutt fase pasienten befinner seg i – jo mer veiledning og 
involvering av helsepersonell er det ofte behov for 

 

 



Hva er viktig for deg? 

• Pasienten trekker som oftest 
fram et funksjonelt mål.  

     Eks. «Jeg ønsker å bo hjemme lengst mulig» 

 

• Helsepersonells oppgave: 
omforme til helserelaterte tiltak 
• hva må helsetjenestene bidra med 

for at målet skal kunne nås? 

• Helhetlig tilnærming 

 

 



Pårørende 

Primærkontakt 
hjemmetjenesten 

Fastlege 

Lungespesialist 

Kreftsykepleier 
UNN /TK 

PSHT 

Dagsenter 

Kommunal fysio 

ØHD lege/spl 

Pasientens team: mange aktører 
Behov for koordinering, men hvem skal gjøre det? 
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Samarbeid med ortopedisk seksjon i UNN 

• Ortopedisk avd. henviser pasienter med hoftebrudd til PSHT 

• Utreisekoordinator ortopedisk avd. 

• Samarbeid i utskrivingsfasen 

• Hjemmebesøk 

• Tverrfaglig oppfølging etter utskrivelse 

 

 



Case: Henvisning fra ortopedisk avdeling 

Hilde 85 år er operert for lårhalsbrudd 

Har fra tidligere hjertesvikt. 

Bor alene i blokk i andre etasje, ingen offentlig hjelp. Ønskelig med 
bistand fra PSHT til kartlegging/tilrettelegging av hjemmesituasjon, 
samt vurdering om hjemreise vil være forsvarlig. Pasienten er litt 
engstelig. 

 



Tverrfaglig vurdering av henvisning 

Inkluderes i teamet: Ja/nei 
 Nei:  begrunnelse/annet forslag 

 Ja:  tildeling av «miniteam» med spl, fysio, ergo 

  lege og farmasøyt med på alle pas 

 

Miniteam starter tverrfaglig kartlegging: 
- Ser i Profil: hjelp til husvask hver 3. uke 

- Ser i DIPS: 2 innleggelser siste år pga svikt-forverring 

- Møter pasienten så raskt som mulig 



Samtale med pasienten 
«Hva er viktig for deg?» 
- Hva har skjedd? Hvorfor skjedde det? 

Vet ikke helt hva som skjedde, svartnet for meg og jeg må ha falt. Da jeg kom til 
meg selv på gulvet hadde jeg sterke smerter i hofta og jeg skjønte noe galt var fatt. 
Heldigvis hadde jeg telefonen i lomma på golfjakken og fikk tilkalt hjelp. 

 

- Hvordan har du hatt det siste tida før dette skjedde? Jeg ser du har vært innlagt 
på sykehuset flere ganger siste året pga tungpust og hevelse i beina? 

Ja, det har vært flere episoder der jeg har blitt ganske raskt dårlig. Jeg har blitt 
bedre igjen av behandlingen jeg har fått, men jeg har kanskje følt meg litt mer 
sliten enn før, og så er jeg litt svimmel, så jeg har holdt meg mest hjemme. 



Mål 

Klare meg mest mulig selv hjemme i leiligheta. Det hadde også vært 
hyggelig om jeg kunne kommet meg til Jekta en og annen torsdag for å 
treffe venninnene mine på kafé. Det har jeg ikke klart i hele høst. 

 

Vår oppgave:  

Omforme pasientens målsetting til mål for oppfølginga i helsevesenet. 
Hva kan helsevesenet bidra med for måloppnåelse? Hvilke 
helsemessige utfordringer kan potensielt komme i veien for 
måloppnåelse? Hvordan kan vi minimere disse?  



Identifisere risikoområder 

Tverrfaglig kartlegging -> felles risikobilde  

 
Hva er de kritiske punktene i oppfølginga?  
(Hva må vi ha stålkontroll på og hva kan vi slappe litt mer av med) 



NNedsatt 

muskelstyrke 

Risikoanalyse: Sløyfemodellen 

Uønsket 
hendelse 

FALL 
NErnæringssvikt 

Årsak 

NSvimmelhet 

Konsekvens 

Medikamenter 

Brudd 

Redsel 

Redusert 
selvstendighet 

Smerte 

Proaktive 
tiltak 

Reaktive 
tiltak 



NSlapphet 

Risikoanalyse: Sløyfemodellen 

Uønsket 
hendelse 

ERNÆRINGS- 
SVIKT 

NTungpust, 
ødemer 

Årsak 

NSvimmelhet 

Konsekvens 

Medikamenter 

Fall 

Nedsatt 
muskelstyrke 

Redusert 
selvstendighet 

Svimmel 

Proaktive 
tiltak 

Reaktive 
tiltak Elektrolytt- 

forstyrrelser 

Smerter 



Risikoanalyse: Sløyfemodellen 

Uønsket 
hendelse 

POLYFARMASI 

NManglende 

helhet 

Årsak 

Mange aktører 

Konsekvens 

Flere 
diagnoser 

Fall 

Nedsatt 
matlyst 

Ubehagelige 
bivirkninger 

Svimmel 

Proaktive 
tiltak 

Reaktive 
tiltak Elektrolytt- 

forstyrrelser 



Medikamenter (lege, 
farmasøyt, spl, fysio) 

Hjertesvikt 
(lege, 

farmasøyt, spl, 
fysio, ergo) 

Fallforebygging (fysio, ergo, 
spl, farmasøyt,lege) 

Ernæring (spl, lege, 
farmasøyt, ergo) 

Personlig hygiene 

Planlegging: Hva er de kritiske områdene?  
Hvilke områder trenger særlig oppmerksomhet av helsetjenesten? 



Igangsetting av oppfølgingstiltak i hjemmet ut 
fra en avklart, helhetlig plan 

• Det tilstrebes at neste tjenesteledd 
overtar oppfølgingen så snart som mulig. 

• Ideelt sett: få til godt samarbeid i 
oppstarten slik at overlappingen skjer 
sømløst og uten opphold. 

• PSHT kan bistå med oppstart av tiltak, 
vurderinger, evaluering men også 
veiledning og kompetanseoverføring 

• Tett samarbeid med fastlege, sengepost i 
sykehus, hjemmetjeneste og 
tildelingskontoret. 

Justere 
Starte opp 

tiltak 

Veilede/ 

samarbeide 
Evaluere 



Overlevering/avslutning 

• Er pasienten på rett vei?  

• Er pasienten ivaretatt ift. behov og egne målsettinger?  

• Har neste ledd overtatt ansvaret?  

• Foreligger plan for videre oppfølging og er planen tatt i bruk?  

 



Gode, trygge pasientforløp:   
-Sammen får vi det til! 

Samarbeid mellom helsepersonell som: 

• Viser interesse, fleksibilitet og vilje til samhandle og ta ansvar 

• Ser nytten av å arbeide personsentret 

• Ser verdien av en planlagt og målrettet helsetjeneste 

• Godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid  

• Tett og likeverdig dialog mellom alle involverte parter 


