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• Hjemmesykepleien

• Sykehjem

• Psykiatritjeneste i kommunen

• Kommunale akutte døgnplasser

• Omsorgsboliger

• Fastlegen
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LAGARBEIDET 
RUNDT DE ELDRE



HJEMMESYKEPLEIE

• Hjelp med legemiddelhåndtering. Sykepleiefaglig hjelp, 
for eksempel sårstell, personlig hygiene/påkledning. 
Helsefaglige observasjoner. 

• Differensiering:

• Natt-tjeneste

• Hjemmesykepleie i omsorgsboliger

• Kreftsykepleie

• Tildeling: enkeltvedtak

• Betaling: Ikke for selve tjenesten

• Hjemmesykepleien betaler bandasjer, sårmateriell

• Legemidler: resept

• Legetjeneste: Fastlegen
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HJEMMESYKEPLEIE OG 
LEGEN

• Bør ha et svært nært forhold

• Summegruppe: Hvordan 
kommuniserer jeg med 
hjemmesykepleien i min 
kommune? Telefonisk, 
elektronisk?

• Hvordan kommuniserer jeg som 
legevaktslege med 
hjemmesykepleien?
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FYSIOTERAPI I HJEMMMET

• Bare for spesielle 
pasientgrupper: De som 
ikke kan bevege seg ut av 
hjemmet

• Enkelte psykisk 
utviklingshemmede

• Rehabiliteringsplasser i 
omsorsbolig

• Ikke krav til rekvisisjon fra 
lege 
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SYKEHJEM

• 2016: 40.000 sykehjemsplasser

• Ulike plasser

• Langtidsplasser

• Kortids-/avlastningsplasser

• Rehabilteringsplasser

• Lindrende behandling

• Skjermet avdeling (avdeling for demente)

• «Skjermet i skjermet»: demente med adferdsavvik

• Sykehjemsavdeling for somatisk syke

• Større kommuner – mer differensiering

• Sykehjemsavdeling for rusmisbrukere

• Yngre  funksjonshemmede:  Rett til å velge annet enn 
sykehjem
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SYKEHJEM – TILDELING 
OG BETALING

• Sykehjem: Som regel tildeling, enkeltvedtak

• Betaling: Trekk fra pensjon, komplisert utregning…

• Unntaksordninger

• Avlastningsplasser

• Plasser for lindrende behanding

• KAD-/ØHD-plasser: Gratis
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SYKEHJEM – BEMANNING

• Sykepleiere

• Hjelpepleiere/helsefagarbeidere

• Fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitører m.m. -
varierer

• Alltid tilsynslege. Ikke nasjonal norm for hvor mye 
legetid - opp til den enkelte kommune å fastsette en 
lokal norm for legedekning
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HVORDAN KOMMUNISERER 
LEGEN MED SYKEHJEMMET

• Viktig informasjon fra legevaktslege, fastlege, til 
sykehjem. Helsetilstand, legemiddelinformasjon, 
behandlingsanvisning, prøvesvar

• Kommunikasjon også «andre vegen»

• Summegruppe: Hvordan skjer denne 
kommunikasjonen i din kommune?

• Eksempel fra Bergen: Legeopplysninger ved søknad om 
hjemmetjenester, institusjonsopphold, tilrettelagte 
boliger m.m. 
http://www3.bergen.kommune.no/basic30/details/editFile.as
p?func=edit&edkid=27653&objid=6822

9
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FAGLIG RESSURSER FOR 
SYKEHJEMSLEGEN

• http://sykehjemshandboka.no/

• Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin har 
omfattende ressurs-samling:  
http://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-
alders--og-sykehjemsmedisin/Veiledere/

• Kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin: Et 
kompetanseområde er karakterisert ved at leger med 
en særlig interesse og kompetanse arbeider innenfor et 
område som griper inn i tre eller flere spesialiteter. 
http://legeforeningen.no/Utdanning/Kompetanseomra
der/Kompetanseomrade-i-alders-og-sykehjemsmedisin/
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KOMMUNAL 
OMSORGSBOLIG

• Tilrettelagt for eldre mennesker med funksjonssvikt som 
gjør det vanskelig å mestre hverdagen i vanlig bolig.

• Ikke sykepleierbemanning hele tida

• Ingen krav til legetilsyn

• Betaling: Husleie, beboerne kan få bostøtte

• Legemidler: Resept

Legemidler: Resepter, blå resept



SYKEHJEM -
OMSORGSBOLIG

• Sykehjems-
plasser 
erstattes av 
omsorgsboliger

• Meir fleksibelt?

• Fristende for 
kommune-
økonomer?
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PSYKISK 
HELSEHJELP I 
KOMMUNER

• «Psykiatritjenesten»: Brukes ofte som betegnelse på 
lavterskeltilbud for brukere med rus og/eller psykiske 
problemer

• Ofte oppsøkende tjeneste i hjemmet

• Vernepleiere, sykepleiere, psykiatrisk sykepleiere

• Tildeling: Oftest enkeltvedtak. Noen ganger 
lavterskeltilbud
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PSYKISK HELSEHJELP -
MER

• Familiens hus. Finnes i ca. halvparten av kommunene. 
Tilbyr hjelp til både familier og barn.

• Frisklivssentralene. Kan også tilby 
depresjonsmestringskurs og søvnkurs.

• Gratis kortvarig behandling av lette og moderate 
psykiske vansker og lidelser hos psykolog.

• Oppsøkende team

• Samtaler

• Tilbudet «Rask psykisk helsehjelp», som prøves ut i 
enkelte kommuner, tilbyr veiledet selvhjelp og kognitiv 
terapi for personer med angstproblemer eller depresjon 
av lett til moderat grad. Gratis.
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KOMMUNALE AKUTTE 
DØGNPLASSER (KAD)

• Kalles også ØHD – Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

• Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5

• Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for 
helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med 
behov for øyeblikkelig hjelp

• Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som 
kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte 
omsorg til 

• Formål

• Bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i 
spesialisthelsetjenesten ved å behandle flere i 
kommunehelsetjenesten og ved at hele eller større deler 
av pasientforløpet foregår i kommunen 



UTVELGELSE AV PASIENTER TIL 
ØHJD - «DEN OMVENDTE L»
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Diagnose alvorlighetsgrad

Mindre Middels Alvorlig

Lite Hjemme
Middels ØHJD

Stort Sykehus



KAD: ALLTID SYKEPLEIER, 
DAGLIG LEGE

• Sykepleier 24 t/døgn

• Legetilsyn alle hverdager, 
legevakt – i samme kommune(?)

• Kompetanse og metodikk er kjent 
i primærhelsetjenesten og på 
sykehjem
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KAD – INNLEGGELSE 
HVEM?

• Legg inn på KAD på 1-2-3 
http://pko-ahus.no/wp-
content/uploads/2015/06/KA
D-innleggelse-på-123-juni-
15.pdf

• Legg inn i KAD  på 1-2-3 –
psykisk/rus https://sykehuset-
ostfold.no/seksjon/Samhandli
ng/Documents/Kliniske%20ut
valg%20-
%20rapporter/2017/Oversikt%
20KAD%20rus_psyk%20inklusjo
ns-
%20og%20eksklusjonskriterier.
pdf
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KAD – PROSEDYRER

• Medisinskfaglig veileder for  
kommunale akutte døgnplasser  (KAD) 
(Legeforeningen) 
http://legeforeningen.no/PageFiles/17
6629/140507%20KAD%20veileder_korr.p
df

• Faglige prosedyrer for  Nordhordland 
legevakt ØH-D -
http://www.saman.no/nordhordland/fi
le=1740

• Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold. Veiledningsmateriell 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publik
asjoner/Attachments/133/Kommunen
es-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-
dognopphold-veiledningsmateriell.pdf
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KAD -
ANTIBIOTIKARUTINER

• Fylkesmannen i Nordland: Fikk 
bekymringsmelding om 
antibiotika uten blodkultur ved 
KAD-plass 
https://www.nrk.no/nordland/le
gar-slar-alarm-om-
antibiotikabruk-i-kommunane-
1.13381088

• Antibiotikasenteret: Foreløpig 
utkast – Veileder for 
antibiotikabruk i KAD-enheter 
(Kommunale akutte 
døgnplasser) 
http://www.antibiotikaiallmenn
praksis.no/index.php?action=sh
owtopic&topic=NpJK46E3&j=1
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OVERSIKT

Tildeling Betaling Legemidler Legeinfo

Hjemmesyke

pleie

Enkelt-

vedtak

Gratis Resept Fastlege

Sykehjem Enkelt-

vedtak

Trekk fra 

pensjon

Syke-

hjemmet

Sykehjems-

lege

Omsorgs-

bolig

Enkelt-

vedtak

Husleie Resept Fastlege

Psykiatri-

tjeneste

Enkelt-

vedtak

Gratis Resept Fastlege

KAD Innleggelse Gratis KAD KAD-lege

21


