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PROSJEKTPARTNERE

Geriatrisk avdeling

Ambulant sykepleieenhet

VAD Utvikling

Fastlege

MÅLGRUPPEN
Eldre stormottakere av helsetjenester

Ahus datavarehuset

WHO har definert integrated care som:
- helsetjenester som ytes på tvers av forvaltningsnivåer
- av multidisiplinære team uavhengig av diagnose
- skreddersydd behandling

FORMÅL
Øke kvaliteten i helsetjenestene til sårbare eldre med sammensatte behov

Samvalg

Koordinering

Samfunnsøkonomi

Fremdriftsplan 2020-2021

Integrerte helsetjenester for sårbare eldre
2021

2020
PROSJEKTGRUPPEN
Ahus, 4 kommuner, fastlege & brukerrepresentant

TJENESTEUTVIKLING
Skisse

PSHT

Modell 1

WS

Delrapport

Håndbok

Modell 2

SMÅSKALATEST 1

SMÅSKALATEST 2

2 pas. fra hver kommune

2 pasienter fra hver kommune

DIGITALE STØTTEVERKTØY
Identifisere ved uttrekk
Minste testbare versjon

WS

Identifisere og følge opp
Forbedret versjon

Målinger

Individuell behandlingsplan
Bruk av eksisterende løsninger

Digitale støtteverktøy
• Identifisere stormottakerne

• Følge opp IHT-pasientene
• Måle om tjenestene er virkningsfulle

§ Rett til individuell plan

Individuell behandlingsplan

Manuell IP

Digital IP
DIPS Samspill

Digital IP
Sampro

Tverrfaglig notat, Integrerte
helsetjenester (IHT)

Pasienthistorie
Bakgrunn:
• En datter som hjelper til med praktisk bistand
• Har hjemmespl. for daglig oppfølging av ernæring og medisiner.
• Har bil, men ikke kjørt siden i vår. Fikk rullator til utebruk i august.
Tidl. sykdommer, komorbiditet:
• Mangeårig HT, kronisk nyresvikt, BPH og ca. prostata.
• Kronisk obstipasjon. Hiatushernie, refluksøsofagitt og errosiv gastritt behandlet
med Nexium siden 2012. Tidligere gallestein. 2010 candidaduodenitt.
• I journal ser man han tidligere har brukt SSRI prep., men ingen informasjon om
depresjon eller angst.

Sykehusinnleggelser og utredninger
Mai:
• Innlagt gastromed. avd.
• magesmerter grunnet forstoppelse og mulig gallesteinsanfall.
• Beh. med laxantia og NSAIDs med god effekt.

Mai

Juni

Juli

August

September

Sykehusinnleggelser og utredninger
Primo Juni
• innlagt p.g.a økende magesmerter, nå mer dyspepsi ledsaget av
svelgevansker.
• Utført gastroskopi og blokking av striktur- Schatzkis ring, men god effekt på
svelgevansker. Forøvrig gastritt.

Mai

Juni

Juli

August

September

Sykehusinnleggelser og utredninger
Ultimo juni
innlagt p.g.a vedvarende magesmerter. Gastroskopi viste ingen nye funn som
kunne forklare smerter.

Mai

Juni

Juli

August

September

Sykehusinnleggelser og utredninger
Medio juli
• Gastroskopi p.g.a økende svelgevansker.
• Pangastritt. Rtg. ØVD, ingen akalasia.
• Startet næringsdrikker+ Calogen for sikre næringsinntak.

Mai

Juni

Juli

August

September

Sykehusinnleggelser og utredninger
August:
• Geriatrisk avd. med samme problemstilling. Gastroskopi x2 +TF vurdering.
• Pangastritt som før. Redusert Somac til 40 mg og startet Sukralfat.
• Regastroskopert etter en uke p.g.a manglende smertelind. Nå funn av
hitatushernie moderat stort som kunne forklare pas. symptomer. Økt dosering til
Somac x2, Sukralfat og Gaviscon 1- 3 etter måltid. Henv. Gastrokir. pol med
spørsmål om operativ behandling.
• Ergot. vurdering: Nedsatt ansiktsmimikk og nedsatt tempo i tale. Orientert for det
aktuelle, behandling under nåværende og tidl. Innleggelse. Under oppholdet
gjennomført flere forsøk på ADL observasjon, men ikke mulig p.g.a pasientens
kapasitet og ergotearapi bemanning
Mai

Juni

Juli

August

September

Sykehusinnleggelser og utredninger
• Barthels ADL skår 85/100. Behov for noe personhjelp med dusjing og påkledning,
adm av medisiner og tilbud om ernæring. Mestrer spising, personlig hygiene,
stol/ seng forf. , tolalettbesøk, mobilitet og trappegang.
• Fysio: nedsatt funksjonell styrke i ueks. og red. balanse i stående og gående.
Gammelt infarkt i basalganglie ve. side kan forklare ustøhet og
balanseproblemer. Lite aktivitet siden mai kan være med å forklare red.
funksjonell styrke. Henv. videre til kommunal fysio for styrke, balanse og
gangtrening.
• Legemiddelgjennomgang: Cipralex sep. grunnet manglende informasjon om
indikasjon og effekt.

Mai

Juni

Juli

August

September

Sykehusinnleggelser og utredninger
September:
• Gastromed. igjen: Angir selv at ingenting har fungert. Viser seg at
Sukralfat ikke utlevert fra apotek. Epikrisen sendes til hj. spl i kommunen
slik at compliance etterleves denne gang. Ikke indikasjon for mer utredning.
Det har vært reist spørsmål om startende kognitiv svikt. MMS: 30/30 –
normal test, således ikke grunnlag for demensdiagnose.
• Ergonotat: ikke utført MMSE i sin helhet da han føler seg sliten og ønsker
ikke gjennomføre. Orientering 10/10, hoderegning 1/5, hukommelse 1/3.
• Konk. ergo.: Orientert for tid og sted , men vansker med oppgaver som
stiller krav til arbeidshukommelse , oppmerksomhet/ hoderegning. Han
gjentar seg i samtalen. Angir at han gjerne skulle være mer selvstendig
ved utendørs gange, men usikker om han ønsker at vi initierer dette for
kommunen. Han er ikke interessert i dagsenter eller eldresenter.

Mai

Juni

Juli

August

September

IHT kommer inn i bildet
• Eldre mann. Tidligere rel.sprek, oppegående og selvhjulpen. Kjørte bil sist gang i
mai. Siste halvår sviktende fysisk funksjon, kroniske magesmerter og
svelgevansker grundig utredet , ernæringsvikt og nedadgående ADL funksjoner
med økende hjelpebehov. Begynnende kognitiv svikt ? Virker ikke som han er
motivert for noen ting.

• Kan IHT bidra med noe her?
• Vi bestemte oss for å møte FL først. Hadde kjent pas. >20 år.

Kartleggingssamtale
Forsamtale

•
•
•
•

Oppsummering

Hva er viktig for deg?
Pasientens og pårørendes ressurser
Områder for forbedring/ koordinering
Kartlegging av risiko
Fundamentet for en individuell
behandlingsplan

Bowtie analyse – «sløyfa»
en metode for analyse av risiko i klinisk arbeid i grenseflaten mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
Proaktive/
forebyggende tiltak

Reaktive/ konsekvensreduserende tiltak

Basert på: Braut et al, 2020 DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2020-02-16, side 196-208

«Roger»

Individuell behandlingsplan
•
•
•
•

Kartleggingen
Pasientens mål og ønsker
Risikovurderingen
Tydelig definerte mål/delmål med
tilhørende tiltak og ansvarlig.

• Egenbehandlingsplan

Behandlings/ individuell plan
Tilstede ved hjemmebesøk hos «Knut», senhøsten 2020 :
• Knut og datter, hj.spl, IHT sykepleier fra kommune og AHUS samt geriater. Møte
med FL i forkant av samtalen og tlf. oppfølging i etterkant.
Pasienten angir følgende hovedproblem:
• Knut forteller om sterke magesmerter nesten hele tiden både dag og natt. Plages
av forstoppelse – treg avføring. Kommer seg ikke ut p.g.a smerter, sitter hjemme og
har blitt dårlig til bens.

Behandlings/ individuell plan
Risikoområder (Kan bruke verktøy .Bow tie eller « sløyfa» på norsk)
1. Ernæring: Ok. Hj.spl moser all mat og har da ikke svelgeproblemer. Litt kjedelig da
alt smaker likt når most. Supl. med ND . Vekttap ca 6 kg siden mai. Vektøkning ca
3 kg som er positivt. Habitualvekt 82 kg.
2. Magesmerter: sannsynlig flere årsaker. Kjent gastritt, reflux og mellomgulvsbrokk
. Obstipasjon og depresjon kan også bidra.
3. Forstoppelse: Får nå mikrolax i tillegg til laktulose,men fortsatt hard avføring.
Passivitet og BT medisin kan forverre forstoppelse.
4. Fysisk funksjon: Begynte å gå med uterullator i høst, men vært lite ute. Trener
selv hver dag i trapp på egenhånd og føler at styrken i bena er blitt litt bedre.
Stødig gange uten rullator, lett red. gangfart. Det er etablert kontakt med
kommunal fysio, men han ønsker ikke å starte dette før han føler seg bedre.

Behandlings/ individuell plan
Kogn. og psykisk funksjon: Gjør godt rede for seg, men virker nedstemt. Knut forteller
at han har fått mere nerver siste tid. Innrømmer at han har vært langt nede. Mistet alt
håp da ingenting hjelper mot smerter. Noen ganger tenker han at det beste ville være
å få slippe. Tror selv at nervene kan bidra til at han føler seg dårlig. Hår fått tilbud om
dagsenter, men ønsker ikke. Tidligere besøkte han bydelskaffen ofte, men sluttet helt
p.g.a smertene. Vi snakker om at FL har startet opp behandling med Cipralex og at det
kan flere uker før man merker effekt på stemningsleie og depresjon.
Hj. spl. har observert stort lidelestrykk og periodevis uro. Knut ønsker ikke at vi søker
om støttesamtaler hos psyk. hjemmesykepleier per nå. Om han skulle ombestemme
seg vil hj.spl bistå med dette.
Komp. opplysninger fra datter. Ikke merket svikt i hukommelsen (IQ. Code 3.0). Har i
perioder vært så fortvilet at han ønsker å dø. God kontakt med familien, forøvrig lite
sosialt nettverk.

Tiltak og ansvar
• Justere Duphlac og laxoberal for daglig avføring
‐ Ansvarlig Knut
• Klysterbehandling v. behov
‐ Ansvarlig: Knut og hj. Spl
• Kontakte kommunal fysio når Knut føler seg bedre.
‐ Kommunal IHT koordinator
• Redusere Norvasc evt trappe helt ut dersom BT tillater. Regelmessig
støttesamtaler.
‐ Fastlegen
• Aktivisering og sosialisering ( f.eks gå til kafeen)
‐ Knut
• Kontakte frivillighetssentralen for besøksvenn. Evnt. rekontakt dagsenter
‐ Datter

Medisinering og legemiddelgjennomgang
• Faste medisiner (Multidose)
• Atenolol 25 mgx1, Norvasc 10 mgx1, Ramipril 5 mgx1,
Nexium 40 mgx2, Gaviscom 1- 3 tyggetbl 30 min etter matinntak, Sukralfat 2
mgx1 tas 2 timer etter mat. Laktulose 20 mlx2, Laxob.dr. 15 kveld,
Tamsulosin 0. 4 mgx1, Zoladex inj. hver 3 mnd.
Cipralex 10 mg gjeninnsatt nylig . Paracet v. b. Vival v.b (bruker ikke).
• LMG: Norvasc, anbefalt nedtrapping og sep. hvis BT tillater. Kan forverre
forstoppelse.
• Obs. Sukralfat. Obstipasjon vanlig bivirkning. Forsiktighet må utvises ved nyresvikt
som han har. Akumulering.
• Interaksjoner. no. Nexium- Cipralex. Økt konsentrasjon escitalopram 80- 100%,
men gjelder bare ved doser > 10 mg.

Forløpende dialog

IP
etter 4-6 måned

• Er pasienten på rett vei?
• Er målene fortsatt aktuelle og relevante?
• Har tiltakene virket?
• Kan noen av målene/tiltakene avsluttes?
• Er det noen nytt som har tilkommet?

Evaluering

Refleksjoner
• Alvorlig depresjon som gikk under radaren?
• …% av pasienter innlagt i ger. har behandlingstrengende depresjon?
• Kunne noe vært gjort annerledes? Samarbeide og kommunikasjon
• FL var på banen etter 5. innl. IHT etter 6. Barierer?
• Knut var ikke klar for full IHT innsats, men egnet kandidat, og absolutt
i behov for oppfølging.
• Pragmatisk løsning ble valgt i samarbeide med FL. «Start LOW and
GO slow».

Figur 2. Skrøpelighet kan vurderes på bakgrunn av en bred geriatrisk vurdering. De ulike elementene
undersøkes ved validerte spørreskjema og tester.

Hva er viktig for deg?
• Ikke nok med bare pasienten i fokus. Må vite hva pasienten har i fokus
- eller med andre ord « Hva er viktig for deg».
• Mange definisjoner og måter å beskrive IHT ( ICS, integrated care
systems). Felles for alle er imidlertid at tjenesten skal sentreres rundt
behovene til pasienten og deres pårørende.
Pasientens behov skal stå i sentrum!

HA EN
FIN DAG!

Skisse for fremdrift 2021 -

Integrerte helsetjenester for sårbare eldre
2022

2021
PROSJEKTGRUPPEN
Ahus, 4 kommuner, fastlege & brukerrepresentant

TJENESTEUTVIKLING
SMÅSKALATEST 3
>2 pas. fra hver kommune

Sluttrapport

SPREDNING

SMÅSKALATEST 4
>2 pas. fra hver kommune
Pilotere spredning

TJENESTEUTVIKLING

DIGITALE STØTTEVERKTØY
Målinger & tilgjengeliggjøring
Ny funksjonalitet

DIGITALE STØTTEVERKTØY

Digital behandlingsplan
Enhetlig løsning for IHT pasienter

FØLGEFORSKNING
Forskning

Anette Melsnes Skogvold

Bendik Westlund Hegna

Prosjektleder
Mobil: +47 986 70 953
Epost: anette.melsnes.skogvold@ahus.no

Prosjektansvarlig
Mobil: +47 450 44 568
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