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• Akutt (indremedisinsk) sengepost med spesialkompetanse i geriatri (dvs. å behandle eldre pasienter med 
sammensatte (somatiske, kognitive, psykiske og sosiale) problemstillinger). – 20 senger 

• Hovedinntakskriterium til akuttgeriatrisk sengepost er pasienter med diagnosen akutt funksjonssvikt 

 

• Behandling og utredning gjelder akutte (og relevante kroniske) sykdommer, forebyggende arbeid, tidlig 
rehabilitering og omsorg ved livets slutt inkl. palliativ behandling. 

• Kommunikasjon med pasienter og pårørende (individualisert behandlingsplan og behov) 

• Samarbeid med andre spesialister 

• Systematisk forebygging av komplikasjoner 

• Tidlig mobilisering og planlagt utskrivning 

• Tverrfaglig team:  

• Sykepleiere og hjelpepleiere 

• Fysioterapeuter 

• Ergoterapeuter (i tillegg ved behov, - KEF, sosionom og logoped) 

• Lege/spesialist i indremedisin og geriatri 

 

• 2015: Gjennomsnitt belegg på 97 % - Gjennomsnitt liggetid var 6,35 dager. 

 

Virksomhetsbeskrivelse - Akuttgeriatrisk sengepost 



Følgende pasientgrupper skal  prioriteres for innleggelse  i akuttgeriatrisk sengepost: 

Pasienter over 70 år som kommer i Akuttmottaket med akutt funksjonssvikt 
• kognitiv funksjon ( delirium/akutt forvirring) 
• gangfunksjon/balanse (nyoppstått eller forverret falltendens) 

• inntak av væske og ernæring 

 

Pasienter over 70 år som innkommer i Akuttmottaket med akutt somatisk sykdom 
kombinert med minst en av følgende: 

• to eller flere kronisk sykdommer 

• syv eller flere faste legemidler (untatt lokalvirkende som kremer og øyedråper) 

• klinisk tegn på ernæringssvikt 
• klinisk tegn på alvorlig depresjon 

• demens som ikke tidligere er utredet 

• manglende sviktende sosialt nettverk 

 

• For begge kategoriene gjelder at det ikke skal foreligge et åpenbart behov for 
behandling i en av organavdelingene, i såfall kan pasienten gå dit. 
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Utagerende, forvirrete (m. psykiatriske symptomer (APSD) i 
kjølvannet av feks demens, psykiatrisk grunnlidelse har et mangelfull 

akutt/øhjelps tilbud  
 

Bør det være slik at disse pasientene ivaretas alltid på akuttgeriatrisk sengepost? 

 

Tallrike innleggelser på OUS Ullevål – «innlagt for å utrede somatisk» 

Akuttgeriatrisk sengepost er ikke organisert eller dimensjonert for å ta i mot, behandle 
og trygge disse sårbare og syke pasientene heller (og utføre oppgavene iht andre 
innlagte pasienter med akutt funksjonssvikt) 

Ringvirkninger  
a) pasienter (kompliserte innleggelser med suboptimal behandling og påvirkning av prognose) 

b) personalet (arbeidsmiljø, sykemeldinger, oppsigelser) 

c) økonomisk (fast- og ekstravakter) 

d) driftsmessig (pasienter som befinner seg i den situasjonen får ingen utbytte fra tverrfaglig 
funksjonsvurdering/tidlig reha) 

e) sammenarbeid med annen helsepersonell (berørte parter: pleiepersonal, fysio/ergo, 
legegruppen både avdelingsintern og ekstern) 

f) lokaler 
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1. Pasienter  
Kompetansekrav 
 
2. «Kontinuitetsproblemer»  
Drifts- og arbeidsmiljømessige utfordringer  

 
2. Utfordringer relatert til bygg/lokaler  

 
 
 

Tidspress 
 

Utfordringer 



 

«Hvordan bevare 
personale, glød og 

entusiasme?» 
 



«Situasjonsanalyse» 

 

 

Hvordan kan teknologien hjelpe hhv brukes  

(istedenfor å belaste/hindre)? 

 

 

Pleietyngde – årsaker og tiltak? 



«Situasjonsanalyse» 

Se ovenfor 

 
Eksisterende ressurser 

Entusiasme 

 

Pragmatisme – realisme  

 

Samfunnets endringer 

 

Hindringer, feil 

 

Hvilke knapper bør 
trykkes? 



 

«Utfordringer» - «Muligheter» 

«Effektivtet» - «Tidsbesparende» 

«Handlekraft» - «Aksjon kontra reaksjon» 
 

 

 

 
«Sånn har vi alltid gjort det» 

«Nobody is perfect» 

«Daglige diskusjoner om hva som er ikke gjort» 

Barrierer? 



Hos oss 
1. Identifisert 

problemstillinger 
 

2. Planlagt problemløsning 
 

3. Utført og observert 
lovende fremskritt 
 

4. Evaluering/notert 
tilbakefall 
 

5. Oppfølging 
 

6. Refleksjon 
 

7. Justert re-start 
 

8. Oppfølging 



Forbedringsarbeid 

 

 Kompetanse, kunnskap, fag 

 

 

 Kommunikasjon 

 

 

 Tverrfaglig samarbeid 

 

 

 Pleiepersonalet - arbeidsmiljø 

 



Behandling av pasienter med «Akutt funksjonssvikt» 
«Akutt funksjonssvikt – kunnskapsbasert fagprosedyre» 

Tverrfaglig vurdering i akuttgeriatrisk enhet («comprehensive 
geriatric assessment», CGA) bidrar til redusert dødelighet, 
bedret funksjonsstatus, økt mobilitet, bedret kognitiv funksjon 
og redusert behov for institusjonsopphold 

 

Akuttgeriatrisk enhet skal tilby tverrfaglig og teambasert 
utredning, behandling og rehabilitering (CGA) med minimum 
lege, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut som alle bør ha 
geriatrisk spesialkompetanse (+ ernæringsfysiolog, sosionom og 
logoped) 
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FREMTIDEN !? 



• Fag, kompetanse og arbeidsmiljø 

 

• Oppfølging/coaching 
• Undervisningsopplegg - kreativ 
• Avviksbehandling 
• Pasientsikkerhetskampanjer 
• Ressurs- og faggrupper 
• Orienteringsmøte(r) med TV/VO 1x/måned 
• «Spilleregler» 
• Etablert faggrupper/ressursgrupper 
• «Ris og ros» boks 
• Arbeidsmiljøavdelingen  

• Finne dedikerte og motiverte ansatte 

 

• Forbedringsarbeid - møtefora (tavlemøte) - går igjennom 
forbedringsbehov og forslag for å bedre bl.a rutiner osv.  

• Forbedringsgruppe med bred representasjon 

 

Holdningsendringer/fokus - bedre fokus på samarbeid og 
respekt  

Utnyttelse/bruk av lokale og eksisterende ressurser  

«Strategisk» 
 

• Samarbeid med andre avdelinger 
 

• Forskning 
 

• Prosjektarbeid (oversiktlig og tilrettelagt) 
 

• Samhandling 
 

• Networking 
 

• Hospitering 
• Erfaringsutveksling (spør om råd) 

 
 



Gode argumenter!? 

• Ikke («aldri») gi opp 

 

• Strategi og system 

 

• Kreativitet, glede 

 

• Etterspør/oppmuntre til forbedring 

• Lytte/hør på de ansatte (og deg selv) 

• Delaktighet i prosessen 

 

• Små prosjekter (nøkterne ambisjoner) 
med «troverdige» gjøremål (som kan 
gjøre hverdagen enklere og mer effektive) 

 

 Situasjonsanalyser 
 Ikke bare planlegge, men 

gjennomføre. 
 Oppfølging 

 
 Forbedringsarbeid 

 
 Finne møtearena og –tid 

 
Minst mulig nye skjemaer/verktøy 

 
 «Reklame» (jobbanonser!) 

 

 Tilbakemeldinger (vis til konkrete resultater og 
oppnådde mål) – ros!  

 Viktig med (pedagogisk) coaching og/eller veiledning! 
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Søk og argumentere for ressurser 
 - systematisk og strategisk - 

ovenfor personer i avgjørelsesposisjoner  
(ledelsen) 

 
 
 
 



Colombias president Juan Manuel Santos 
- Nobels fredspris 

(i intervju med Aftenposten 10.10.16) 

 

• Hvordan vil prisen bli mottatt av det colombianske folket, med tanke 
på at de akkurat har sagt nei til fredsavtalen? 

 

• «Som sagt, denne prisen er til alle colombianere. Derfor utgjør den en 
invitasjon og et mandat til å overvinne alle hindre vi har akkurat nå, 
og til å forene for å få slutt på vår væpnede konflikt med FARC og 
bygge varig fred som vil tjene alle, svarer Santos.» 


