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Hjemmeboende eldre, vurdering, 

behov og tilbud



Foredragets innhold
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 Hvem bor hjemme?

 Hvorledes vurdere behovet for helsehjelp?

 Hva kjennetegner syke eldres behov for helsehjelp?

 Hvilke tilbud om helsehjelp gis syke hjemmeboende eldre?



Kort oppsummert
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 De fleste unge er friske

 De fleste syke er gamle og mange bor hjemme med stort 

behov for helsehjelp



Erfaring fra to pågående prosjekt
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 1. Multisyke hjemmeboende eldre i Vestfold, hvilke 

helsehjelp trenger de, og hva ser ut til å vektlegges i 

helsehjelpen de får? (7 kommuner og sykehuset deltar)

 2.Bedre samhandling om multisyke hjemmeboende eldre 

med stort legemiddelbruk – erfaringer fra utprøving av en ny 

samarbeidsmodell mellom fastleger, hjemmesykepleie og 

farmasøyt.(2 kommuner og farmasøyt fra sykehuset deltar)



Eldrebølgen og dens konsekvenser
(kilde statistisk sentralbyrå)
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Årstall 2008 2030 2050

Antall 80 år og over 219.000 318.000 501.000

Behov for heldøgns 

pleie og omsorg

55.000 79.500 125.000

Behov for årsverk i 

pleie og 

omsorgstjenestene

115.000 165.000 260.000



En økonomisk kjempeutfordring
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 Hvem skal betale for all helsehjelpen som trengs? 

 « I 2020 møter vi veggen. Vi er nødt til å organisere 
velferdssamfunnet på en annen måte, og hver enkelt må 
belage seg på å betale mer.»  (Gudbjørgsrud, assisterende 
direktør i helsedirektoratet)  



Hvor har de nye hendene tatt veien?
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 De nye årsverkene i omsorgssektoren har gått til å bygge ut det 
kommunale hjemmetjenestetilbudet 

 - dels til personer med psykiske problemer, i tråd med 
opptrappingsplanen for psykisk helse 

 - men mest til personer med langvarige somatiske sykdommer og 
nevrologiske lidelser 

 For disse to gruppene har årsverksveksten i følge de foreløpige 
beregningene departementet har fått utført, vært om lag 100 % i 
perioden 2002-2007, og tilsvarer en vekst på anslagsvis 5-6 mrd
kroner i 2007.



Helsehjelp
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 Handlinger som har forebyggende, diagnostisk, 

behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie-

og omsorgsformål, og som er utført av 

helsepersonell(Stortingsmelding 15 – omsorgsplan)

 Et viktig poeng å omtale sykepleie som et virksomt 

bidrag i helsehjelp. Eldre trenger helsehjelp, ikke bare 

pleie og omsorg!



Komplekse oppgaver som må ivaretas
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 Kartlegge, vurdere, bedømme og iverksette tiltak i forhold 

til helseproblemer og sykdomstilstander hos eldre

 konsultere og samhandle på en kunnskapsrik og profesjonell 

måte 

 Arbeide i nær dialog med den eldre og deres pårørende ut fra 

et medvirkende perspektiv

 Initiere og delta i klinisk FoU-arbeid

 Veilede og lære opp annet personell

 Koordinere og følge opp medisinsk og helsefaglig behandling



Vi trenger helsepersonell med avansert 

kompetanse som har
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 Utdypende teoretisk grunnlag for utøvelse av avansert klinisk 

helsehjelp til syke gamle

 Kompetanse i å anvende vitenskapelig tilnærming i 

fagutøvelse, fagutvikling og forskning for kvalitetsforbedring 

i helsehjelp til syke eldre



Riktig legemiddelbruk innebærer at 

pasienten må få:
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 riktig diagnose og terapi, riktig virkestoff og dose, forsvarlig 

kombinasjon av virkestoff, oppfølging av effekt og 

bivirkninger

 opplæring i legemiddelbruk og opplæring til mestring av 

egen sykdom



Brudd på god legemiddelbehandling er for 

eksempel at pasienten
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 har fått for mange legemidler

 feil legemidler

 legemiddel gitt på feil indikasjon 

 i feil dose

 og sammen med andre legemidler som øker faren for 

skadelige bivirkninger

 Det viktigste bruddet som gjør seg gjeldende i hele 

helsetjenesten er mangelfull informasjonsutveksling 

mellom ulike nivåer i helsetjenesten.



Definisjon multisykdom
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 “Persons aged 75 years and older, who during the last 12 

months have been in receipt of inpatient care on 3 or more 

different occasions and on those occasions have had 3 or 

more different disease diagnoses registered according to the 

ICD-10” (Akner, G. 2010)



Hva kjennetegner syke eldre?
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 De fleste sykdommer opptrer i økende hyppighet med 
økende alder. Dette gjelder ikke minst de store 
folkesykdommene kreft og hjerte-karsykdommer. 

 De gruppene av eldre som i særlig grad utfordrer 
helsetjenesten allerede i dag, og som vil representere de 
virkelig store utfordringene i fremtiden, er de som er preget 
av sammensatte, kroniske, somatiske og/eller 
psykiatriske helseproblemer. I stabil fase behandles disse 
pasientene ofte godt i primærhelsetjenesten forutsatt at det 
er gode samarbeidsrutiner og rutiner for kommunikasjon og 
kompetanseoverføring med sykehusene (Aaras, I. J. mfl 
2011)



Utviklingstrekk i eldreomsorgen
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 Institusjonstilbudet har blitt redusert, samtidig som det har skjedd 

en økt og intensivert bruk av hjemmetjenester de siste 20 årene. 

 Institusjonstilbudet består i dag i all hovedsak av sykehjem. 

Aldershjemmene utgjør, som et resultat av en sterk nedbygging de 

siste 20 årene, en svært liten andel av det samlede 

institusjonstilbudet. 

 Antallet institusjonsplasser per 1000 innbygger 80 år og eldre har 

sunket fra 297 plasser i 1989 til 188 plasser i 2006.

 Det har funnet sted en kraftig vekst i antall omsorgsboliger, men 

den har ikke kompensert for hele reduksjonen i det 

institusjonsbaserte tilbudet.



Utviklingstrekk (2)
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 Samlet har det vært en nedgang i institusjons- og 
boligdekningen for innbyggere 80 år og eldre de siste 20 
årene.

 Institusjons- og boligdekningen til innbyggere 80 år og eldre, 
målt ved antall enheter per 1000 innbyggere 80 år og eldre, 
var lavere ved avslutningen av ”Handlingsplanen for 
eldreomsorgen” i 2006 enn ved oppstarten i 1998. 

 Innbyggere som er 80 år og eldre har opplevd en betydelig 
vekst i de hjemmebaserte tjenestene de siste 20 årene, men 
yngre brukere (under 67 år) har relativt sett opplevd en 
dobbelt så stor økning. 



Fremskriving av behov
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 Dersom dekningsgraden av institusjonstjenester 

og hjemmetjenester skal opprettholdes på 2009-

nivå vil antallet beboere på institusjon og 

mottakere av hjemmetjenester nesten 

tredobles framover mot 2060 (st. meld 47).



Legemiddelbruk øker med alder
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 Selv om personer over 65 år kun utgjør ca 15 % av 

befolkningen bruker denne gruppen nesten halvparten av alle 

legemidler, målt i definerte døgndoser (Kunnskapssenteret 

(2010).



Legemidler årsak til innleggelse i 

sykehus
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 I St. meld nr. 18 (2004-2005) Legemiddelmeldingen 

poengteres at minst én av 10 sykehusinnleggelser av eldre på 

medisinsk avdeling skyldes feil bruk av legemidler.

 Undersøkelser både i Norge og internasjonalt viser klare 

indikasjoner på kvalitetssvikt knyttet til 

legemiddelbehandlingen av denne gruppen.



Pågående studie i Vestfold
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Fase 1:

 Kartlegging av behov for helsehjelp hos 100 hjemmeboende 
gamle i samarbeid med ca 27 sykepleiere. Gjennomført i 
løpet av 2009 – 2010 

Fase 2:

 Medisinskfaglig gjennomgang av alle situasjonene i samarbeid 
med lege. Gjennomført i løpet av 2009 – 2010.

Fase 3:

 Intervju av 10 pasienter/pårørende for å høre deres 
opplevelse av behovet for helsehjelp. Gjennomføres høst 
2010 og vår 2011.



Fru Olsen er 90+ og lever i Vestfold i 

dag
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 Bor alene, ingen barn

 Hennes hverdag preges av symptomer og konsekvenser

av følgende sykdommer:

Hypertensjon, angina, hjerteinfarkt, hjertesvikt, 
lungefibrose, diabetes, urinsyregikt, osteoporose, gjentatte 
frakturer etter fall, ulcerøs colitt, leddgikt, hyppige 
pneumonier og angst 

Hun sliter i tillegg med vekttap og liten matlyst



Fru Olsens legemiddelbehandling 
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Albyl E Oxis
Metoprolol Sarotex
Ramipril Alopam
Imdur Flunipam
Burinex Fentanyl Depot
Calcium Lactulose
Alendronat Livostin
Folsyre Nexium
Simavastin Panodil
Prednisolon Imacillin
Atrovent Allopur

til sammen 22 medikamenter



Akutt funksjonssvikt
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Ved akutt sykdom utvikler disse pasientene ofte et sykdomsbilde kalt 

akutt funksjonssvikt. Akutt funksjonssvikt kjennetegnes av følgende 

fire hovedproblemer: 

 Nyoppstått forvirring (delirium) og/eller forverring av demens 

 Nyoppstått eller raskt forverret falltendens 

 Nyoppstått eller raskt forverret urininkontinens 

 Ernæringssvikt og dehydrering. 

 Sykdomsbildet oppstår i hovedsak hos eldre pasienter som fra før 

av er kjennetegnet av mange kroniske sykdommer og som følge av 

dette et høyt legemiddelforbruk (Aaras, I. J. mfl 2011). 



Vi mangler kunnskap om fru Olsen
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 The chronic multimorbidity in individual elderly people is 

rarely documented in its entirety in present medical records, 

neither as cross-sectional overview nor as longitudinal time-

course of various health problems 

 There is no existing gold standard to categorizing and 

assessing multimorbidity ( Akner 2009).



Professor Marit Kirkevold sier:
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 ”Samspillet mellom generelt dårlig helse og funksjon, et 

komplisert sykdomsbilde og et sammensatt 

medikamentregime er viet liten forskningsmessig 

oppmerksomhet” (s 275 Kirkevold, M. 2005)



Polyfarmasi
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 Legemidler gir sterkere effekt hos eldre

 Eldre får oftere bivirkninger som sjelden sees hos yngre

 Bivirkninger kan være lite uttalte og ha et mer diffust og 

uspesifikt uttrykk hos eldre

 Endret adferd eller endring i evne til å utføre dagliglivets 

aktiviteter kan skyldes legemiddelbivirkning eller endringer i 

legemiddelregime (Wyller, T.B. 2006.)



Behov for helsehjelp

blant undersøkte syke hjemmeboende 
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Behov/problem hos pasienten
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Hvilke diagnoser har syke 

hjemmeboende gamle?
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Sykepleiere administrer legemidler uten å kjenne 

diagnoser bak forordningene
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Vanlige legemiddelbivirkninger
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 Svekket kognisjon og forvirring

 Hjertebank

 Svimmelhet, ortostatisme og fall

 Dehydrering, hypotensjon og fall

 Magesår og dyspepsi

 Urinretensjon, obstipasjon

 Konstant tretthet (Ranhoff, A.H. 2008)



Legemiddelinteraksjoner
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 Bruk av mange legemidler samtidig øker faren for at de 

forsterker eller hemmer effekten av hverandre

 Risikoen for interaksjoner er nært knyttet til høy alder, 

nedsatt hjerte- lever eller nyre funksjon og sees ofte hos eldre



Avansert legemiddelbehandling som 

den fru Olsen får krever:
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 Monitorering med hensyn til effekt og toksisitet av legemidler

(mangler eller gjøres ikke ifølge retningslinjer)

 Klinisk undersøkelse (blodtrykk, ødemer, vekt)

f.eks. vekt ved hjertesvikt

(følges ikke systematisk og dokumenteres ikke)

 Laboratorieprøver (kreatinin, kalium, INR, etc.) 

(Mangelfulle rutiner gjør at dette ofte ikke følges opp)

 Røntgen



Hvilke helsehjelp trenger fru Olsen

Gro Næss 201134

 Observasjon og vurdering av funksjonssvikt som følge av 
multimorbiditet

 Spesiell observasjon ifht iverksatt medisinsk behandling

med hensyn til at hun er gammel

 Spesiell observasjon knyttet til polyfarmasi

 Hjelp knyttet til ivaretakelse av grunnleggende behov på 
flere funksjonsområder



Hvilke helsehjelp mottar fru Olsen?
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 Administrering av medikamenter via multidosepakke

 Hjelp til personlig hygiene morgen og kveld

 Hjelp til ernæring

Hvor synliggjøres ivaretakelse av behovene som 

defineres i tidligere  lysbilde?



De vanligste innleggelsesdiagnosene 

hos eldre pasienter:
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 Hjertekarlidelse: hjertesvikt eller brystsmerter, 
respirasjonssvikt

 Fall

 Infeksjon: Feber, penumoni, sepis og UVI

 Dehydrering og væske/elektrolyttubalanse

 Neuropsykisk: endret mental status, endret væremåte, TIA 
eller hjerneslag

 Traumer som brudd

 Mange av disse diagnosene kan være bivirkninger 
og interaksjoner og kunne vært unngått ved bedre 
oppfølging



De små endringene
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 Fru Olsen trenger at noen systematisk følger med og ser de 

små endringene før hun utvikler en akutt funksjonssvikt.

Fastlegene sier» vi får ikke beskjed før det er akutt krise, da 

er den eneste løsningen vi har å legge pasienten inn i sykehus»

Sykepleierne sier: «Vi ringer i 100 år mange ganger, men får 

ikke kontakt! Da må vi ringe AMK og legge pasienten inn i 

sykehus.



Hva er viktig i sykehus?
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 God anamnese og klinisk undersøkelse

 Optimal smertebehandling, oksygenering, hydrering og 

elektrolyttbalanse 

 Rask og bred utredning - målrettet behandling

 Hindre komplikasjoner

 Hindre ytterligere funksjonstap –

 Bedømme mental funksjon, ADL-funksjon, 

ernæringsstatus, ort BT

 Supplerende undersøkelser



Hva er viktig når kommunehelsetjenesten overtar 

ansvaret?
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 God anamnese og klinisk undersøkelse

 Optimal smertebehandling

 Oksygenering, hydrering og elektrolyttbalanse

 Rask og bred utredning – målrettet behandling

 Hindre komplikasjoner

 Hindre ytterligere funksjonstap

 Bedømme mental funksjon, ADL funksjon, ernæringsstatus, 
ortostatisk BT

---------------------------------------

I tillegg må det her være et utvidet fokus på:

 Ivareta grunnleggende behov der pasienten har svikt

 Bidra til mestring og trivsel i hverdagen



Oppfølgingsansvar
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 Oppfølgingsansvaret etter legemiddelhåndteringsforskriften 

er begrenset til observasjon av eventuelle umiddelbare 

reaksjoner etter tilført legemiddel, jf. lhf. § 3 g.



Oppfølgingsansvar 2
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 Utover oppfølgingsansvaret, direkte knyttet til 

legemiddelhåndteringen, har hjemmesykepleien et 

generelt oppfølgingsansvar. Hjemmesykepleien skal yte 

forsvarlig pleie- og omsorg og tilstrebe at den enkelte 

tjenestemottaker til enhver tid får de tjenester 

vedkommende har behov for, jf. khl. § 2-1jf. § 1-3a, jf. 

kvalitetsforskriften § 3



Oppfølgingsansvar 3
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 Hjemmesykepleien må observere og følge med på den 

generelle tilstanden til tjenestemottaker, som f. eks. 

virkninger av legemiddelbehandlingen, og evt. følge opp med 

nødvendige tiltak. Det følger av khl. § 2-1, jf. forskrift om 

lovbestemt hjemmesykepleie §4, og kvalitetsforskriften § 3 

en plikt til å bidra til at tjenestemottaker får nødvendig 

legetilsyn/nødvendig medisinsk undersøkelse. 



Oppgaver og ansvar for helsehjelp i 

kommunehelsetjenesten

Gro Næss 201143

 Fastlegen har det medisinskfaglige ansvaret for pasienten

 Hvem følger opp virkning, bivirkning og eventuell 

interaksjon av iverksatt behandling?

 Hvem driver forebyggende og helsefremmende arbeid?

 Hvem vurderer og ivaretar eventuell utvikling og 

konsekvenser av funksjonssvikt?



Faktorer som predisponerer til akutt 

endring i tilstand hos eldre
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 Hjertesykdom og hypertensjon

 ADL- svikt, redusert moblilitet, falltendens, sengeleie og 

urintetensjon

 Diabetes, underernæring og vekttap

 Redusert muskelstyrke etter slag

 Osteoporose

 Forvirring og depresjon

 Svimmelhet og balansevansker

 Mild grad av demens



Faktorer som predisponerer til akutt 

endring i tilstand hos eldre (2)
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 Postoperativ fase

 Smerte

 Trykksår

 Bruk av mange legemidler

 Kreftsykdom

 Cerebrovasculær sykdom

 Gastrointestinal sykdom

 Infeksjonssykdom   (Amda 2009)



Hos syke eldre som legges inn i 

sykehus ser vi:
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 Multimorbiditet (demens, depresjon, kronisk hjerte-kar 
sykdom og lungesykdom, diabetes, muskel-skjelett plager, 
senfølger etter hjerneslag, hoftebrudd og annet)

 Reduksjon i ADL funksjon før innleggelse hos opp til 50%

 20-25 % har delirium

 15-20 % har hatt et eller flere fall

 20 % har underernæring (St meld 47)



En egnet helsetjeneste?
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 Har vi en helsetjeneste som er egnet til å ivareta det stadig 

større antall multisyke hjemmeboende eldre med stort 

legemiddelbruk?



Hva fant vi i Vestfold?
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77 % er over 80 år

62 % er kvinner

65% er enker/enkemenn

Pasientene har gjennomsnittlig 6 aktive diagnoser og bruker 10
medikamenter
73 % får medisiner fra sykepleier uten at sykepleier kjenner 
indikasjon bak forordningen

Det vil si: de er multisyke og mottar polyfarmasi



De gode observasjonene er livsviktige
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 Ytterligere funksjonssvikt hos gamle kan unngås hvis sykepleieren 
observerer, rapporterer og dokumenterer endring i 
helsetilstanden. 

 Det er ofte små endringer som sykdomsfølelse og kvalme. 

 Disse endringene må baseres på kjennskap til pasienten og 
kunnskap om sykdomshistorie og medikamentell behandling

 Alderdomsendring gir redusert organkapasitet og nedsatt evnet til 
homeostase, dette gir diffuse og andre symptombilder

 Gruppen over 80 år står for 80% av alle heldøgnsopphold i 
sykehus
Man anslår at ca 400 000 kunne vært unngått ved bedre 
oppfølging.



Innleggelses årsak hos eldre
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 Innleggelsesårsak er ikke nødvendigvis kompleks, men 

behandlingen vil ofte bli det, på grunn av multisykelighet, 

raskt funksjonstap og interaksjoner mellom 

sykdomsforandringer og fysiologiske aldersforandringer samt 

nødvendig bruk av mange ulike medisiner (Aaras, I. J. mfl 

2011).

 Disse pasientene har behov for tverrfaglig behandlingsfokus, 

der en i tillegg til diagnose ser på funksjonsnivå og 

potensialet for rehabilitering. 



Lite samarbeid mellom fastlege og 

hjemmesykepleie
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Samarbeid mellom fastlege og hjemmetjenesten ser ut til å 
være lite systematisert. 8% har rutinemessig samarbeid. Det er 
som oftest ved behov, og i liten grad knyttet til systematisk 
oppfølging og vurdering av pasientens helsetilstand og 
medikamentelle behandling.

Vanlige observasjoner  som blodtrykk og vekt finnes 
eksempelvis ikke hos hjemmetjenesten, til tross for massiv 
hjertesykdom med avansert behandling og kjent 
underernæring.



Helsetilsynet avdekker i tilsyn
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 Det er ikke etablert faste rutiner for samarbeid mellom fastlegen 

og hjemmesykepleien. Det opplyses at helsepersonell tar kontakt 

ved behov, men det er opp til hver enkelt hvordan dette gjøres. 

 Det innhentes ikke rutinemessig informasjon fra fastlegen om 

behandlingen pasientene skal ha. 

 Bydelen har ikke rutiner som sikrer at fastlegen til en hver tid får 

informasjon om legemidler som er forordnet av andre enn 

fastlegen, eller andre endringer i forordninger av medisiner som 

pasienten står på (insulin, eventuellmedisin). 



Hvor svikter det (2)
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 Begrunnelser (indikasjoner) for legemiddelbehandlingen er 

ikke alltid kjent for personellet, og det er ikke alltid skrevet 

på medisinkortet eller i Gerica. 

 Bydelen har mangelfulle prosedyrer for hvordan pasientene 

skal sikres nødvendig medisinsk oppfølging når uforutsette 

hendelser oppstår (Helsetilsynet 2010). 



Hva gjør vi for å bedre situasjonen?
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 Utvikle kunnskap om konsekvenser av utviklingen i 

demografien og omleggingen av helsevesenet

 Definer og fordeler ansvar

 Skaper system som er egnet til å ivareta den store gruppen 

multisyke eldre

 Utvikler rutiner og verktøy som ivaretar pasientens behov

 Utvikler kompetanse til å møte kravet om avansert helsehjelp 

til multisyke eldre i spesialisthelsetjenesten, men mest i 

kommunehelsetjenesten



Et kvalitetsforbedringsprosjekt:
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 Bedre samhandling om mulitsyke eldre – en kvalitetssikring 

av oppfølging av helsetilstand og medikamentell behandling 

hos hjemmeboende mulitsyke eldre med utstrakt 

legemiddelbruk

 Se plan for oppfølging



 Flere hender i pleie og omsorg ingen «kvikk-fiks»
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 Behovet for arbeidskraft i pleie- og omsorgssektoren lar seg ikke 
fylle uten videre. Det viser en rapport fra to Fafo-forskere som er 
utført på oppdrag av Senter for seniorpolitikk.

 Direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk sier 
rapporten viser at ingen enkelttiltak fremstår som «det eneste 
rette svar», selv om mange ønsker at det skulle være slik.

 Hun sier at noen tiltak for å bedre arbeidsmiljøet noe 
overraskende ikke har hatt den effekten man skulle tro. 
Det gjelder blant annet fysisk trening, økt utdanning og redusert 
arbeidstid med full lønnskompensasjon. Ingen av tiltakene har hatt 
den ønskede effekt, viser rapporten.

 Derimot indikerer studiene at endrede arbeidstidsordninger 
kan slå positivt ut på både rekruttering, sykefravær og 
trivsel hos ansatte og brukere.



Flere hender (2)
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 Resultatene i rapporten griper således direkte inn i den pågående debatt 
om turnusordningene ved de enkelte sykehjem, men Østerud 
understreker at det trengs langt grundigere evalueringer før det kan 
trekkes sikre konklusjoner.

 Rapporten som er utarbeidet av forskerne, Tove Midtsundstad og Hanne 
Bogen, viser at det bør forskes mer om hva som er godt 
lederskap innenfor pleie og omsorg og hva som påvirker 
tilgangen til godt lederskap.

 Direktør Østerud sier samfunnet vil kunne mangle opp til 40.000 
årsverk innenfor pleie og omsorgssektoren i 2030 dersom det ikke 
lykkes å redusere forekomsten av uførepensjonering og 
tidligpensjonering i denne sektoren. Hun mener rapporten viser at 
pleie og omsorgssektoren har utfordringer som er større enn 
andre bransjer fordi tilbudet av arbeidskraft blir mindre og 
etterspørselen større.


