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Gjennombruddsprosjekt sykehjem 

Den norske legeforening 

Forord 

Initiativ til dette gjennombruddsprosjektet kom fra Allmennlegeforeningen som mente 
at et gjennombruddsprosjekt ville styrke oppmerksomheten mot sykehjemmene som 
er en svært viktig del av helse- og omsorgstjenesten. Legeforeningen har i 
statusrapporten i 2001, Når du blir gammel og ingen vil ha deg…1, påpekt kommende 
utfordringer i sykehjemmene, bl.a. på grunn av manglende rekruttering av faglært 
personale. Omsorgsmeldingen (St.meld.nr.25 2005-2006) tilkjennegir også behov for 
økning av både kapasitet og kvalitet på tjenestetilbudet i sykehjem. Kvaliteten tenkes 
bedret ved bl.a. nye arbeidsformer og endret kompetanse.  
 
Sykehjempasientenes behov for helsetjenester øker med pasientenes 
gjennomsnittsalder og alvorlige helseproblemer. Mange pasienter er 
multimedisinerte, og det er en utfordring for sykehjemmene å etablere trygge og gode 
rutiner for legemiddelhåndtering. Sykehusopphold er blitt stadig kortere, og det er 
ikke uvanlig at pasienter overføres fra sykehus til sykehjem med behov for 
videreføring og oppfølging av relativt kompliserte medisinske behandlinger. 
 
Prosjektet innebar en konkret satsning for å bidra til en kunnskapsbasert bedret 
helse- og omsorgstjeneste for de eldre og syke. De 23 sykehjemmene som 
gjennomførte prosjektet kom fra hele landet og representerte svært ulike sykehjem 
når det gjelder størrelse og organisering. Alle fulgte samme mal og startet med 
planlegging og beskrivelse av mål og målinger. Hver gruppe ble støttet av en 
prosessveileder som bisto gjennom hele perioden. 
 
Faglig utviklingsarbeid krever ressurser og tar tid. Mange beskrev i sluttrapporten at 
de var blitt mer faglig bevisste gjennom forbedringsarbeidet, mer systematiske i 
arbeidet med pasientene, bedre til å dokumentere og mer oppmerksomme på nytten 
av å gjøre målinger. 
 
En viktig opplevelse for deltakerne var erfaringen med å jobbe i team mot et planlagt 
mål. Mange erfarte dessuten at arbeidet med forbedringsmålet avdekket nye 
forbedringsområder og medførte økt bevissthet rundt kvalitet og effektivitet i arbeidet. 
Den store utfordringen er å ta vare på forbedringene som oppnås og å sørge for at 
systematisk forbedringsarbeid generelt blir en naturlig del av virksomheten.  
 
Legeforeningen vil takke Sosial- og helsedirektoratet, Norsk Sykepleierforbund, KS, 
Fagforbundet og Legeforeningens kvalitetsfond for økonomiske og organisatoriske 
bidrag som gjorde det mulig å gjennomføre prosjektet. I tillegg vil vi takke 
ressursgruppen som ga prosjektet faglig innhold og veilederne som var tilgjenglige 
med råd og støtte i hele perioden. Sist men ikke minst takker vi alle sykehjemmene 
som deltok, og vi håper at erfaringen har gitt inspirasjon til å fortsette med 
forbedringsarbeidet og bruke metoden de har lært til kontinuerlig lokal forbedring.  
 
 
Bjarne Riis Strøm 
fagdirektør 
Den norske legeforening 

                                                 
1
 http://www.legeforeningen.no/id/5178.0  

http://www.legeforeningen.no/id/5178.0


2 
Gjennombruddsprosjekt sykehjem 

Den norske legeforening 

 



3 
Gjennombruddsprosjekt sykehjem 

Den norske legeforening 

 

Innhold 

Forord ........................................................................................................................ 1 

Innledning ................................................................................................................. 6 

Del 1 ........................................................................................................................... 7 

Gjennombruddsprosjekt .......................................................................................... 7 

Konsept og organisering ......................................................................................... 7 

Målinger i forbedringsarbeid .................................................................................... 9 

Statistisk prosesskontroll (SPC) ............................................................................ 10 

Del 2 ......................................................................................................................... 11 

Ressursgruppen ..................................................................................................... 11 

Veiledergruppen ..................................................................................................... 11 

Ressursgruppens forslag til forbedringsarbeid fordelt etter tema .................... 12 

Tema 1: Kvalitet på tjenester ............................................................................. 12 

Forbedring av ledelse og organisasjon .............................................................. 12 

Tverrfaglig arbeid............................................................................................... 13 

Spesiell kompetansehevning ............................................................................. 13 

Dokumentasjon ................................................................................................. 13 

Tema 2: Spesialavdelinger og spesialfunksjoner ............................................ 14 

Rehabiliteringsavdelinger .................................................................................. 14 

Andre korttidsavdelinger (utredning, avlastning, terminal pleie) ........................ 14 

Skjermede enheter ............................................................................................ 15 

Tema 3: Samarbeid med legevakt og sykehus ................................................. 15 

Tilgjengelighet til sykehjemsmedisinsk kompetanse når sykehjemslege ikke 
fysisk er til stede ................................................................................................ 15 

Kommunikasjon og gjensidig veiledning i forhold til sykehus for pasienter som 
trenger tjenester fra spesialisthelsetjenesten .................................................... 15 

Rutiner for kontakt med legevakt ....................................................................... 16 

Tema 4: Sikring av kvalitet ved inn- og utskriving på sykehjem .................... 17 

Sikring av kvaliteten på samarbeidet mellom fastlege og hjemmesykepleie ved 
innleggelse sykehjem og ved utskrivning etter korttidsopphold. ........................ 17 

Sikring av kvaliteten på samarbeidet ved innleggelse på sykehjem direkte fra 
sykehus ............................................................................................................. 17 

Tema 5: Behandling med og uten medikamenter............................................. 19 

Tiltak mot depresjon og/eller angst .................................................................... 19 

Adferdsproblemer hos pasienter med en demens ............................................. 21 

Tiltak mot søvnproblemer .................................................................................. 21 



4 
Gjennombruddsprosjekt sykehjem 

Den norske legeforening 

Tema 6: Ernæring og munnhelse i sykehjem ................................................... 22 

Praktisk gjennomføring ...................................................................................... 22 

Forbedring av kvaliteten på munnhelse ............................................................. 23 

Tema 7: Omsorg ved livets slutt ........................................................................ 25 

Den døende pasient på sykehjem ..................................................................... 25 

Tema 8: Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende ............................ 26 

Brukermedvirkning............................................................................................. 26 

Den indre kulturen på sykehjemmet .................................................................. 27 

Opplæring i brukermedvirking ........................................................................... 27 

Brukermedvirking og pårørendesamarbeid i utforming av tjenestene for den 
enkelte ............................................................................................................... 28 

Del 3 ......................................................................................................................... 29 

Teamenes forbedringsområder ............................................................................. 29 

Tema 1: Kvalitet på tjenester ............................................................................. 29 

Undervisningssykehjemmet i Oslo, Abildsø bo og rehabiliteringssenter............ 29 

Tema 3: Samarbeid med legevakt og sykehus ................................................. 31 

Flora Omsorgsenter ........................................................................................... 31 

Tema 4: Sikring av kvalitet ved inn- og utskriving sykehjem .......................... 33 

1. Nesoddtunet sykehjem ............................................................................. 33 

2. Kleppestø sykehjem ................................................................................. 35 

3. Elverhøy helsetun..................................................................................... 37 

4. Døli pleie-og omsorgssenter .................................................................... 39 

5. Bråset bo- og omsorgssenter ................................................................... 41 

6. Barduheimen sykehjem ............................................................................ 43 

Tema 5: Behandling med og uten medikamenter............................................. 45 

1. Tasta sykehjem ........................................................................................ 46 

2. Sogndal Omsorgssenter ........................................................................... 47 

3. Kroken sykehjem ...................................................................................... 50 

4. Kantarellen Bo- og Rehabiliteringssenter ................................................. 52 

5. Kajalund sykehjem ................................................................................... 54 

6. Frøya sykehjem ........................................................................................ 57 

Tema 6: Ernæring................................................................................................ 58 

Toloheimen ........................................................................................................ 58 

Tema 7: Omsorg ved livets slutt ........................................................................ 60 

1. Vågåheimen sykehjem ............................................................................. 60 

2. Stokka sykehjem ...................................................................................... 62 

Tema 8: Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende ............................ 64 



5 
Gjennombruddsprosjekt sykehjem 

Den norske legeforening 

1. Tjærahågen bofellesskap ......................................................................... 64 

2. Sofienbergsenteret ................................................................................... 66 

3. Sel sjukeheim ........................................................................................... 70 

4. Kleppheimen ............................................................................................ 72 

5. Gloppen sjukeheim................................................................................... 74 

6. Drangedal ................................................................................................. 76 

Del 4 ......................................................................................................................... 79 

Fremtidens sykehjem ............................................................................................. 79 

Innledning ............................................................................................................. 79 

De neste tiårene .................................................................................................... 80 

Hvem er de nye eldre? .......................................................................................... 80 

Hvordan vil fremtidens sykehjem se ut?................................................................ 81 

Organisering ......................................................................................................... 83 

Morgendagens sykehjem – økonomi .................................................................... 84 

Ønsker for fremtiden ............................................................................................. 84 

Del 5 ......................................................................................................................... 84 

Utdrag av referanser............................................................................................... 84 

Bruk av musikk som terapeutisk hjelpemiddel i sykehjem ..................................... 84 

Atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens ..................................... 86 

Søvnforstyrrelser hos sykehjemspasienter - praktiske behandlingsråd ................ 86 

Omsorg ved livets slutt .......................................................................................... 87 

Døden i sykehjem .............................................................................................. 87 

 



6 
Gjennombruddsprosjekt sykehjem 

Den norske legeforening 

 

Innledning 
Trond Egil Hansen, leder av ressursgruppen 
 

Behovet for å styrke og kvalitetssikre tilbudene i sykehjem har vært påpekt i en 
årrekke. Sykehjemspasientene er kjennetegnet ved alvorlig funksjonshemming, dårlig 
helse, mange diagnoser og høy forekomst av aktiv sykdom. De har stort behov for 
gode tjenester.  
 
Sykehjemmene forventes å være mer enn et bo- og pleietilbud. Sykehjemmene er 
også utrednings- og behandlingsinstitusjoner. Pasienter i sykehjem har ofte flere 
kroniske og kompliserte sykdommer. Sykehjemspasienter ønsker ofte ikke 
sykehusbehandling, selv om de har tilstander som normalt behandles i sykehus. 
Sykehjemmene har derfor utrednings- og behandlingsoppgaver utover det som er 
vanlig i kommunehelsetjenesten. Deres behov for legetjenester er ofte stort. 
Sykehjemsmedisin er et særskilt arbeidsområde innen allmennmedisin. I tillegg til 
spesialitet i allmennmedisin, er det behov for tilleggskompetanse i spesifikke 
sykehjemsmedisinske emner. Det er i dag ikke satt krav til faglig kompetanse eller 
kompetanseutvikling for å være sykehjemslege. Det må antas å være en av årsakene 
til at sykehjemsmedisinen har lav faglig status. Legeforeningen har foreslått at alders- 
og sykehjemsmedisin etableres som et formalisert kompetanseområde. 
 
Helsetjenestetilbudet ved mange sykehjem er preget av sviktende kapasitet, hvor 
leger og sykepleiere er satt i en umulig situasjon med ansvar for mange 
sykehjemspasienter på for lite avsatt tid. Kontor- og utstyrsfasiliteter er 
utilfredsstillende ved mange sykehjem. Det må understrekes at kvalitetsarbeid og 
kompetanseutvikling hos helsepersonellet ikke kan kompensere for disse manglene. 
Hvis ikke kapasitetsproblemene innen helsetjenestetilbudet løses, vil tilbudet til 
sykehjemspasientene uansett forbli dårlig. 
 
I tillegg til å ha tilstrekkelig personale, er personalets kvalifikasjoner og motivasjon 
avgjørende for tilbudet til pasientene. Personalet må ha kunnskaper om skrøpelige 
eldre og deres behov. I tillegg er det behov for tverrfaglighet. Personalet bør derfor 
være bredt sammensatt. Det er nødvendig å se på de eldre som hele mennesker, 
ikke bare som sykdommer og funksjonshemninger. Personalet skal i tillegg like å 
være sammen med eldre i det daglige. 
 
Sykehjem er en av flere måter å organisere tilbudet til sterkt funksjonshemmede og 
pleietrengende som for tiden ikke har behov for sykehusopphold. Tilbudet til den 
enkelte kan ofte gis på forskjellige måter, og den enkelte pasients behov endrer seg 
over tid. Samhandlingen både mot øvrige deler av kommunehelsetjenesten og mot 
spesialisthelsetjenesten blir derfor viktig. Sykehjemmene må finne sin plass i 
tiltakskjeden for at pasientene skal kunne få rett tilbud på rett sted til rett tid. 
 
Fokus for dette gjennombruddsprosjektet var kvaliteten på sykehjemstilbudet. 
Legeforeningen har gjennom flere år brukt gjennombruddsmetoden for å bedre 
kvaliteten innenfor utvalgte områder i helsetjenesten. Sykehjemmenes tilbud er 
sammensatt, noe som gjør det nødvendig å ha en bred tilnærming for å kunne favne 
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de forskjellige sidene av kvalitet på tilbudet. Prosjektet var tverrfaglig, i tråd med at 
sykehjem er utpreget tverrfaglige.  
 
Gjennombruddsprosjekt sykehjem ble derfor etablert som et felles prosjekt mellom 
Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet. Brukermedvirkning i 
prosjektet måtte ivaretas av pårørende, slik som det er vanlig når det gjelder 
sykehjemspasienter, da pasientene selv med få unntak er for svekkede til å kunne 
bidra. 
 

 

Del 1  

Gjennombruddsprosjekt 

Konsept og organisering 

Gjennombruddsmetodikken bygger på en metode som i senere år er mye brukt i  
Kvalitetsforbedringsprosjekter i bl.a. USA, Sverige, Nederland og Norge. Metoden er  
opprinnelig utviklet ved Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston, som er en 
nonprofit organisasjon og er ledende innen kvalitetsutvikling i USA (www.ihi.org). IHI 
har siden 1995 gjennomført en serie ”gjennombruddsprosjekter” (”Breakthrough 
series" (BTS)), på områder som astma, intensivbehandling, legemiddelbivirkninger, 
keisersnitt, forskrivningspraksis, ryggsmerter, forsyningsfunksjon, terminalomsorg, 
hjertekirurgi og ventetider. 
 
Legeforeningen har i mer enn ti år brukt Gjennombruddsmetoden for å bedre 
prosessene/resultatene innenfor utvalgte områder i helsetjenesten. Prosjektene har 
hatt fokus på prosessforbedringer og kan vise til mange gode resultater.  
Sluttrapporter fra noen av de norske gjennombruddsprosjektene finnes på 
Legeforeningenes hjemmesider. 
 
Grunnlaget for gjennombruddsprosjektene, er observasjonen av at klinisk praksis ofte 
er forskjellig fra det optimale (basert på vitenskapelig kunnskap). IHIs utgangspunkt 
er begrepet “Achievable Benefits Not Achieved” (ABNA). Alle områder der det er et 
gap mellom det en gjør og det en ut fra eksisterende kunnskap og teknologi kunne 
ha gjort, er kandidater for et gjennombruddsprosjekt. Oppgaven er å sørge for at de 
muligheter som faktisk finnes tas i bruk på en bedre måte. 
 
Hvorfor betegnelsen ”Gjennombrudd”? 
Fordi konseptet innebærer at man i forbedringsarbeidet setter seg radikale mål 
som fordrer radikal og annerledes tenkning. Bruddet med gamle vaner og rutiner 
blir et ”Gjennombrudd” – når det lykkes. 
 
Hva er så spesielt med dette konseptet? 
Det er både banalt og spesielt på samme tid. Det banale består i velkjente faktorer 
som vi vet fremmer menneskers arbeidsinnsats, entusiasme og effektivitet når det 
gjelder å løse et problem. Vi nevner: direkte eierforhold til problemet, 
påvirkningsmulighet, fellesskap, konkurranseånd, resultatmåling, ytre press, 
sekundering, veiledning og støtte. Det spesielle er at disse faktorene er bygget inn 
i en strukturert, fastlagt ramme, hvor hver ting kommer på rett plass og til rett tid. 
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Rammen innebærer fastlagte arbeidsformer, tidsfrister, innsending av rapporter og 
ikke minst deltakelse på forbedringsseminar. 
 
 
Gangen i et gjennombruddsprosjekt er som følger:  

1. Først identifiseres forbedringsmuligheter på det utvalgte fagfeltet av en gruppe 
som er eksperter på det utvalgte emnes medisinske sider.  

2. Sykehusavdelinger eller andre helsetjenesteenheter inviteres til å delta i 
prosjektet.  

3. De deltagende enheter etablerer lokale forbedringsteam.  
4. Prosessendringsrådgivere/veiledere veileder forbedringsteamene i de 

deltakende enhetene gjennom en endringsperiode på i underkant av ett år. 
5. I løpet av denne perioden arrangeres tre forbedringsseminar. Der kommer 

ressursgruppen, veiledergruppen og de deltakende enhetene sammen og 
utveksler erfaringer og ideer. 

6. Veiledergruppen følger opp de lokale forbedringsteamene i periodene mellom 
forbedringsseminarene, gjennom veiledningsbesøk, ved e-postnettverk og 
telefonkonferanser. 

 
 
 
 

 
 
Gjennombruddsmetoden har vist seg egnet for overføring til norske forhold. 
Erfaringene fra de norske keisersnitt-, intensivmedisin- og psykiatriprosjektene er 
gode, og nye prosjekter kan bygges på dem – og på den erfaringsutveksling som 

Gjennombruddsprosjekt
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endringsbehov
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Legeforeningen har etablert med de miljøer i Sverige, Danmark og Nederland som 
driver gjennombruddsprosjekter. 
 

Målinger i forbedringsarbeid 

Bjørnar Nyen, veiledergruppen 

 
Hvordan kan vi vite at de tiltakene vi setter i gang faktisk fører til at tjenestene våre 
blir bedre? For å kunne dokumentere forbedringene og spre kunnskap om hva som 
virker er det ofte nødvendig å gjennomføre målinger både før, underveis og etter at 
tiltakene er iverksatt. 
 
Sett mål 
Det vil være behov for både overordnede mål og mer praktisk rettede mål. 
Utgangspunkt for å sette målene vil ofte være kartleggingen av nåværende praksis.  
Målene bør konkretiseres slik at de fyller følgende kriterier (SMART mål): 

 Spesifikke: klar, konkret, entydig angivelse av forventet resultat - helst 
tallfestet 

 Målbare: man skal kunne vite om målet er oppnådd 

 Ansporende: være utfordrende, gi mulighet for egenutvikling og inspirere 
til nytenkning 

 Realistiske: oppnåelig i forhold til andre oppgaver og ressurser 

 Tidsbestemt: angi når resultatet skal være nådd 
 

Enighet om målet: forankring i arbeidsgruppen, hos medarbeiderne og hos ledelsen 
Jo tydeligere målene er, jo lettere er det å vite om de er nådd. 
 
Finn nyttige indikatorer 
For å måle kvaliteten på et område benyttes indikatorer. En indikator er en målbar 
variabel som anvendes til å overvåke og evaluere kvaliteten.  
Indikatorer kan inndeles i resultatindikatorer og prosessindikatorer.  

 Resultatindikatorer sier noe om sluttresultatet, ofte sett fra pasientens 
synsvinkel, for eksempel pasienttilfredshet.  

 Prosessindikatorer sier noe om de prosesser som leder frem til resultatene. 
Dersom forskningsbasert kunnskap tilsier at det er klar sammenheng mellom 
valg av prosess og de resultater man ønsker å oppnå, kan det være 
tilstrekkelig å benytte prosessmål. 

Det er viktig å måle det mest nødvendige og så langt som mulig bruke data som er 
lett tilgjengelige og slik unngå å bruke for mye ressurser på datafangst og 
databearbeiding. Noen indikatorer er allerede utviklet; ellers må de utvikles.  

Gjør målinger 
Hensikten med å gjøre målinger i forbedringsarbeid er å vise de forbedringer som 
skjer etter gjennomføringen av tiltakene.  
Utvikling og forbedring kan ofte måles ved uttrekk av små stikkprøver. I 
forbedringsarbeid vil kravene til dataenes nøyaktighet gjerne være mindre enn ved 
forskning.  
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Statistisk prosesskontroll (SPC) 

Målinger ved forbedringsarbeid egner seg ofte for presentasjon i 
tidsseriediagrammer. Disse viser indikatoren over tid og gjør det mulig raskt å påvise 
forandringer som skjer. Et egnet verktøy her er statistisk prosesskontroll.  

 Det kan gi informasjon om nivået på prosessen, om den er stabil eller om den 
er uforutsigbar med for stor variasjon.  

 SPC kan brukes både på små og store tallmaterialer.  

 SPC gir en grafisk fremstilling av dataene som er velegnet til å lære av 
prosessene og formidle resultatene videre.   

 

Figur 1 viser et eksempel på SPC-diagram. Det er fra sluttrapporten til et 
forbedringsteam som deltok i Legeforeningens gjennombruddsprosjekt i 
sykehjemsmedisin i 2008. 

 

 

Figur 1. Antall sykebesøk til Flora Omsorgssenter pr måned, før og etter endring ved 
årsskiftet 2007/2008. Sykebesøk foretatt av sykehjemslegen er ekskludert. Endringen 
er signifikant. 
Mer stoff om SPC finnes i Helsebiblioteket.  

Thor et al har skrevet en oversiktsartikkel over SPC brukt i forbedringsarbeid i 
helsetjenesten og drøftet fordeler, begrensninger, hindringer og faktorer som bidrar 
ved bruken.  

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.helsebiblioteket.no/Kvalitetsforbedring/Kvalitetsm%C3%A5ling
http://qualitysafety.bmj.com/content/16/5/387.full.pdf
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Del 2  

Ressursgruppen 

Ressursgruppen er prosjektets faglige fundament og forankrer det i fagmiljøet. 
Gruppen var satt sammen av leger fra både kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten, i tillegg til representanter fra pleietjenesten og pårørende. 
Gruppens oppgave var i første omgang å skissere mulige forbedringsområder, som 
skulle være tilstrekkelig konkrete, målbare og gjennomførbare. I tillegg bidro de på 
forbedringsseminarene med foredrag og veiledning.  
 
Ressursgruppen besto av følgende medlemmer: 

 Fastlege Trond Egil Hansen (leder), Allmennlegeforeningen 

 Kommuneoverlege Hege Raastad Basmo, Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 Hjelpepleier Trine Børresen, Fagforbundet 

 Fastlege Morten Laudal, Norsk forening for allmennmedisin 

 Hjelpepleier Gudrun Lundal, Fagforbundet 

 Pårørenderepresentant Synnøve Mathisen, Nasjonalforeningen, 
Demensforbundet 

 Overlege Paal Naalsund, Norsk geriatrisk forening 

 Sykepleier Tone Rokseth, Sykepleierforbundet 

 Pensjonert samfunnsmedisiner Torkel Bache, Norsk pensjonistforbund, 
Hedmark  

 Overlege Terese Folgerø. Norsk forening for fysikalsk- og 
rehabiliteringsmedisin 

 Psykiater Astrid Liv Mina Bergem, Alderspsykiatrisk avdeling Gaustad -Ahus 
 
Følgende forbedringsområder ble valgt: 

1. Kvalitet på tjenester 
2. Spesialavdelinger og spesialfunksjoner 
3. Samarbeid med legevakt og sykehus 
4. Sikring av kvalitet ved inn- og utskrivning sykehjem 
5. Behandling med og uten medikamenter 
6. Ernæring og munnhelse 
7. Omsorg ved livets slutt 
8. Sykehjemspasientmedvirkning og samarbeid med pårørende 

 

Veiledergruppen 

Legeforeningen har i gjennombruddsprosjektene hatt en fast gruppe veiledere som 
har en sentral rolle i fremdriften av forbedringsarbeidet i de ulike forbedringsteamene.  
Veiledergruppen følger opp de lokale forbedringsteamene i periodene mellom 
forbedringsseminarene, gjennom veiledningsbesøk, ved e-postnettverk og 
telefonkonferanser. De bidrar også aktivt inn i forbedringsseminarene og er en viktig 
støtte for prosjektleder.  
 
Veiledergruppen besto av følgende medlemmer: 

 Gro Sævil Helljesen, leder av veiledergruppen 

 Anne Grethe Skjellanger 

 Jorun Støvne Pettersen 
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 Sissel Andreassen 

 Bjørnar Nyen 

 Thomas Østerby 

 Inger-Marie Schytte Blix 

 Janecke Thesen 

 Rune Modell 

 Torstein Rønningen 

 Mette Fredheim 

 Øyvind Antonsen 

 Arne Mæhlum 

 Scotty Stumoen 

 Thorfinnur Gudmundsson 
 

Prosjektleder for gjennombruddsprosjektet var Liv Heidi Brattås Remo. 

 

Ressursgruppens forslag til forbedringsarbeid fordelt etter tema 

Tema 1: Kvalitet på tjenester 

Forbedring av ledelse og organisasjon  
 

Metode 
Gi det etablerte kvalitetsarbeid et løft ved solid ledelsesforankring.  
Innføre gode styringssystemer for forbedringsarbeid.  

 
Praktisk gjennomføring  
Utvikle systemer for evaluerende praksis der ledelsen etterspør dokumentasjon på 
kvalitet på tjenesten.  
Utvikling av tydelige rapporteringssystemer som kan gi ledelsen konkret og 
fortløpende informasjon om grad av oppfyllelse, grad av kjennskap til 
kvalitetssystemet og av avviksomfang.  
Metoder som synliggjør ledelsens mål og interesser må utvikles og iverksettes. 
Utvikle en åpen og utviklende kultur som støtter læring, refleksjon og forbedring. 
”Belønningssystemer” og åpen oppmerksomhet på saker/temaer kan vurderes.  

 
Registrering/målemetode 
Oppfyllingsgrader av forhåndsbestemte prosedyrer.  
Arbeidsmiljøundersøkelser med særlig vekt på trygghet i forhold til læring og 
refleksjon.  
Tidsseriemålinger av avviksmeldinger. 
 
Referanser 

 www.ogbedreskaldetbli.no: ”metoder og verktøy” 
o Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten. 2007 

– 2011 
o Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? Praksisfeltets anbefalinger 

for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten. 
Veileder IS-1502. Oktober 2007  

http://www.ogbedreskaldetbli.no/
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 Sosial og helsedirektoratet: Forskrift om internkontroll. 2002. 

 Sosial og helsedirektoratet IS 1183: Hvordan holde orden i eget hus. 
Internkontroll i sosial- og helsetjenesten. 

  Skau GM: Gode fagfolk vokser. Cappelen Akademisk Forlag 2005. 
 

Tverrfaglig arbeid 
 

Metode 
Sikre at alle pasienter får kvalitetsmessig god nok vurdering og oppfølging. 
 
Praktisk gjennomføring  
Etablere reelle tverrfaglige prosedyrer og rutiner, der minst 3 faggrupper regelmessig 
sammen evaluerer arbeidet med enkeltpasienter.  
 
Registrering/målemetode  
Tidsseriemålinger av tverrfaglig deltakelse i enkeltpasientforløp. Måle 
sykehjemspasientopplevd kvalitet. 

Spesiell kompetansehevning 
  
Metode  
Prøve ut effekt på pasient- og pårørendetilfredshet ved å gi økt kompetanse til 
kvelds- helg- og nattevaktpersonalet. 
 
Praktisk gjennomføring  
Alt personell som ikke arbeider på normal arbeidstid gis særskilt undervisning. Dette 
gjelder alle uansett stillingsbrøk.  
Kunnskap om avdelingens drift og rutiner, om pasientenes behov, ønsker og tilstand, 
samt andre lokalt tilpassede kunnskapsbehov forsøkes dekket opp. 
 
Registrering/målemetode  
Medarbeiderundersøkelser. Pårørendeundersøkelser.  
Telling av antall medarbeidere på vakt med/uten slik kunnskap. 

Dokumentasjon 
 
Metode  
Gjennomgå og sikre all pasientdokumentasjon slik at myndighetskrav og egne 
kvalitetsmål innfris. 
 
Praktisk gjennomføring 
Fastsette prosedyre for dokumentasjon som beskriver myndighetskrav og egne krav 
til dokumentasjon (pasientjournal, kardex, diagnoselister mv). Herunder hvem som 
skal utføre hvilken dokumentasjon, hvilke form- og innholdskrav som gjelder, hvem 
som har ansvar for de forskjellige dokumentasjonssystemer og ansvar for å 
rydde/redigere.  
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Delområde  
Sørge for at det foreligger oppdatert journalresymé tilgjengelig for 
legevaktslege/sykehus.  
Iverksette prosedyren inkl. opplæring. 
 
Registrering/målemetode 
Forhåndsbestemt gruppe av kollegaer utfører internrevisjon for å gjennomgå og 
evaluere måloppnåelse (der målet er fastsatt i prosedyren). 
 
Effektmål  
Bedret diagnostikk og behandling. Færre innleggelser, medarbeiderne jobber 
smartere, tiltaksplanene fungerer bedre.  
 
Referanser  

 Sosial- og helsedirektoratet: Forskrift om pasientjournal. 2000.  

 Ullevål Universitetssykehus: Instruks: Pasientjournal - Føring, tilgang, behandling, 
pasientens innsynsrett, forskning og oppbevaring. Eksempel på prosedyre. 

Tema 2: Spesialavdelinger og spesialfunksjoner 

Rehabiliteringsavdelinger 
 
Metode  
Finne ut hvilken effekt man kan få av å bruke rehabiliteringsavdelingen slik den var 
ment å bruke.  
Hindre at langtidspasienter fyller opp plassene.  
Sikre at riktig behandling/oppfølging gjøres 
 
Praktisk gjennomføring  
Beskrive sykehjemmets rehabiliteringsavdeling, spesifisere hvilke rutiner som skal 
gjelde for inntak, opphold og utskrivning.  
Identifisere avvik mellom faktisk situasjon og gjeldende rutiner.  
Identifisere årsaker til at avvik oppstår.   
Utvikle og gjennomføre endringer og tiltak som kan lukke avvikene.  
 
Registrering/målemetode  
Måle gjennomsnittlig liggetid i rehabiliteringsavdelingen fortløpende.  
Telle antall feilplasserte pasienter i avdelingen. 
Registrere avvik fra oppsatte behandlingsplaner. 

Andre korttidsavdelinger (utredning, avlastning, terminal pleie) 
 
Metode 
Finne ut hvilken effekt man kan få av å bruke korttidsavdelingen slik den var ment å 
bruke. Hindre at langtidspasienter fyller opp plassene. Sikre at riktig 
behandling/oppfølging gjøres. 
 
Praktisk gjennomføring 
Beskrive korttidsavdelingen, spesifisere hvilke rutiner som skal gjelde for inntak, 
opphold og utskrivning. Identifisere avvik mellom faktisk situasjon og gjeldende 
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rutiner. Identifisere årsaker til at avvik oppstår. Utvikle og gjennomføre endringer og 
tiltak som kan lukke avvikene.  
 
Registrering/målemetode  
Måle gjennomsnittlig liggetid i avdelingen fortløpende. Telle antall feilplasserte 
pasienter i avdelingen. Registrere avvik fra oppsatte behandlingsplaner. 

Skjermede enheter 
 
Metode 
Finne ut hvilken effekt man kan få av å bruke skjermet enhet slik den var ment å 
brukes.  
Hindre at pasienter som ikke er innenfor målgruppen fyller opp plassene. 
 
Praktisk gjennomføring  
Beskrive sykehjemmets skjermede enhet.  
Spesifisere hvilke rutiner som skal gjelde for inntak, opphold og utskrivning. 
Identifisere avvik mellom faktisk situasjon og gjeldende rutiner.  
Identifisere årsaker til at avvik oppstår.   
Utvikle og gjennomføre endringer og tiltak som kan lukke avvikene.  
 
Registrering/målemetode 
Telle antall feilplasserte pasienter i avdelingen.  
Vurdere tilfredshet hos pårørende og personale. 

Tema 3: Samarbeid med legevakt og sykehus 

Tilgjengelighet til sykehjemsmedisinsk kompetanse når sykehjemslege ikke 
fysisk er til stede 
 
Metode  
Finne ut hvilken effekt man kan få av å etablere ordninger/avtaler om tilgjengelighet 
til sykehjemsmedisinsk kompetanse økt del av døgnet.  
 
Praktisk gjennomføring 
Dette kan gjøres f.eks. ved avtaler om ubundet tid, telefontilgjengelighet til 
sykehjemmets lege(r), etablering av sykehjemslegevaktordninger kommunalt eller 
interkommunalt, eller på annen måte ut fra lokale forhold. 
  
Registrering/målemetode  
Gjennomgå tilbakemeldinger/epikriser fra legevakt og sykehus. Vurdere om man 
oppnår redusert antall og redusert andel legevaktkontakter og sykehusinnleggelser 
uten nytteverdi for pasienten.  

Kommunikasjon og gjensidig veiledning i forhold til sykehus for pasienter som 
trenger tjenester fra spesialisthelsetjenesten 
 
Metode  
Finne ut hvilken effekt man kan få av å etablere systemer i sykehjemmet for bedre 
kommunikasjon og gjensidig veiledning i forhold til sykehus før, under og etter 
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innleggelser i sykehus, og når det gjelder pasienter som vurderes for 
henvisning/innleggelse. 
 
Praktisk gjennomføring  
Etablere systemer for kommunikasjon med sykehus om felles pasienter, eller 
pasienter som vurderes henvist/innlagt.  
Beskrive hvem på sykehjemmet som bør kontakte hvem på sykehus om hva når det 
gjelder de hyppigst forekommende problemstillingene.  
Beskrive hvilken informasjon som bør gis og hvilken informasjon som bør 
etterspørres.  
 
Registrering/målemetode  
Gjennomgå epikriser fra sykehus.  
Vurdere om man oppnår redusert antall og redusert andel sykehusinnleggelser uten 
nytteverdi for pasienten.  
Vurdere om sykehjemmet blir i bedre stand til å håndtere større problemstillinger som 
vanligvis håndteres i sykehus, når det er best for pasienten å få bli værende på 
sykehjemmet.  
 

Rutiner for kontakt med legevakt 
 
Metode  
Finne ut hvilken effekt man kan få av å etablere rutiner i sykehjemmet for kontakt 
med legevakt.  
 
Praktisk gjennomføring 
Etablere rutiner for kontakt med legevakt. 

 Beskrive hvilken kartlegging som skal gjøres av sykepleier før legevakt 
kontaktes.  

 Beskrive hvilken informasjon som skal være tilgjengelig for legevaktlegen ved 
vaktlegens vurdering av pasienten (f.eks. journalresymé inklusive historiske og 
aktive diagnoser, medikasjon, funksjonsnivå, sykepleiers observasjoner og 
vurdering av det akutte problem).  

 Beskrive hvordan denne informasjonen skal gjøres tilgjengelig for vaktlegen.  
Rutinene kan fortrinnsvis lages i samråd med den aktuelle legevakt. 
  
Registrering/målemetode  
Gjennomgå tilbakemeldinger/epikriser fra legevakt og sykehus.  
Vurdere om man oppnår redusert antall og redusert andel legevaktkontakter og 
sykehusinnleggelser uten nytteverdi for pasienten.  
 

 

 

 



17 
Gjennombruddsprosjekt sykehjem 

Den norske legeforening 

Tema 4: Sikring av kvalitet ved inn- og utskriving på sykehjem 

Sikring av kvaliteten på samarbeidet mellom fastlege og hjemmesykepleie ved 
innleggelse sykehjem og ved utskrivning etter korttidsopphold. 
 
Metode 
Utrede og dokumentere behov for informasjon hos de ulike grupper leger som er 
involvert i arbeidet med sykehjemspasienten / den hjemmeboende pasient, for at 
disse skal kunne yte forsvarlig legehjelp fra de mottar pasienten 
 
Utrede mulighet for ”best practice” gjennom å utarbeide mål for arbeidet og 
avstemme rutiner og avtaler mellom aktuelle parter for måloppnåelse ut fra 
beskrevne behov. 
 
Praktisk gjennomføring 
De utarbeidede rutiner følges ved enhver pasientforflytning. Ansvaret for å sikre 
informasjonsflyten er beskrevet i rutiner / prosedyrer. Internkontroll er viktig for å sikre 
at rutiner / prosedyrer følges og for å kartlegge sviktområder. 
 
Registrering/målemetode 
Internkontroll gjennom avviksregistreringer. 
Registrering av de ulike legers tilfredshet med informasjonsflyt. 
Epikrisetelling; hvor mange kom i tide (i medhold av gjeldende regelverk og avtaler) 
og hvor mange kom for sent / kom ikke. Gjentatte tellinger vil synliggjøre utviklingen 
 
Aktuell bakgrunnsdokumentasjon 
Forskrift for kvalitet i pleie og omsorg 
Forskrift om internkontroll i pleie og omsorg 
St.meld.nr.25 ”Mestring, muligheter og mening” 
IS-1436 Legetjenester i sykehjem – en veileder for kommunene  
Forskrift om fastlegeordning i kommunene 
Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. 
Artikkel om alvorlig syke som skrives ut fra sykehus til sykehjem – Sykepleien 1/08 
 

Sikring av kvaliteten på samarbeidet ved innleggelse på sykehjem direkte fra 
sykehus 
 
Metode 
Gjøre en risikoanalyse av området utskrivning fra sykehus til sykehjem. 
Kartlegge de ulike gruppers behov for informasjon i forbindelse med overføring av 
pasienter for at man til enhver tid skal kunne gi forsvarlig helsehjelp. 
Inngå samarbeidsavtaler mellom førstelinjetjenesten og andrelinjetjenesten som også 
beskriver lokalt tilpassede utskrivningsrutiner fra sykehus til sykehjem, samt bruken 
av avviksregistreringer som utviklings- og sikringsverktøy. 
 
 
 
 
 
 

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20030627-0792.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20021220-1731.html
http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20052006/025/PDFS/STM200520060025000DDDPDFS.pdf
http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00015/IS-1436_15221a.pdf
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20000414-0328.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19981216-1447.html
http://www.sykepleien.no/article.php?articleID=17949
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Avklare informasjonsflyten ved utskrivning fra sykehus:  
 

Informasjon 
skriftlig og muntlig 

                                          ?                               ? 
 
 
 
 
 
 
 
Praktisk gjennomføring 
De utarbeidede rutiner følges ved enhver pasientforflytning. Ansvaret for å sikre 
informasjonsflyten er beskrevet i rutiner, avtaler og prosedyrer.  
Internkontroll er viktig for å sikre at rutiner/prosedyrer følges og for å kartlegge 
sviktområder. 
 
Registrering/målemetode 
Internkontroll gjennom avviksregistreringer. 
Registrering av de ulike legers tilfredshet med informasjonsflyt. 
Epikrisetelling; hvor mange kom i tide (i medhold av gjeldende regelverk og avtaler) 
og hvor mange kom for sent/kom ikke. Gjentatte tellinger vil synliggjøre utviklingen. 
 
Aktuell bakgrunnsdokumentasjon 
Forskrift for kvalitet i pleie og omsorg 
Forskrift om internkontroll i pleie og omsorg 
St.meld.nr.25 ”Mestring, muligheter og mening” 
IS-1436 Legetjenester i sykehjem – en veileder for kommunene  
Forskrift om fastlegeordning i kommunene 
Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. 
Artikkel om alvorlig syke som skrives ut fra sykehus til sykehjem – Sykepleien 1/08 
 
 

Fra 

sykehus 

Til 

sykehjem 

Bestiller-

kontor 

Fastlege 

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20030627-0792.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20021220-1731.html
http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20052006/025/PDFS/STM200520060025000DDDPDFS.pdf
http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00015/IS-1436_15221a.pdf
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20000414-0328.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19981216-1447.html
http://www.sykepleien.no/article.php?articleID=17949
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Tema 5: Behandling med og uten medikamenter 

Tiltak mot depresjon og/eller angst 

Fysisk aktivitet 

 
      Foto: Colourbox 
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Metode  
Prøve ut økning av fysisk aktivitet hos depressive/ deprimerte pasienter. 
En gruppe får fysisk aktivitet i tillegg til antidepressiva og en annen gruppe får økt 
fysisk aktivitet uten bruk av antidepressiva. 
Inkludere flest mulig, men bruke pasienter som ikke får økt fysisk aktivitet som 
kontrollgruppe. 
 
Praktisk gjennomføring 
Legge inn fysisk aktivitet som en naturlig del av avdelingens rutiner, helst en ½ time 
daglig, ledet av vanlig personale, evt. fysioterapeut der det finnes. 
 
Registrering/målemetode 
Fylle ut Cornell depresjonsskala (MADRS hos pasienter uten en demenssykdom) og 
registrere søvnmønster hos alle underveis.  
Registrere bruk av antidepressiva hos alle. 

Lysterapi 
 

Metode  
Prøve ut lysterapi på samme måte som for fysisk aktivitet 
 
Praktisk gjennomføring  
Eksponere for lysterapi ½ time daglig.  
 
Registrering/målemetode  
Fylle ut Cornell depresjonsskala (evt. MADRS) hos alle, fortløpende.  
Registrere bruk av antidepressiva hos alle. 
Resultater av tidligere studier har vist noe blandede resultater. 

Musikkterapi 
 
Metode  
Prøve ut musikkterapi på samme måte som for fysisk aktivitet 
 
Praktisk gjennomføring 
Eksponere for musikk daglig.  
Intervjuskjema med pårørende for å kartlegge personlig musikksmak for å bruke 
individualisert musikk, jfr. Sykehjemspasienthefte fra GERIA ved Solfrid Lygroth. 
 
Registrering/målemetode 
Fylle ut Cornell depresjonsskala på alle, før og etter musikkterapi.  
Registrere bruk av antidepressiva hos alle. 
Registrere søvnmønster. 
 
Referanse 
A. Myskja. Bruk av musikk som terapeutisk hjelpemiddel i sykehjem. 
Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:1497-9 
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Adferdsproblemer hos pasienter med en demens 
 
Seponere/redusere bruk av nevroleptika, beroligende og sedativa. 
 
Metode 
Benytte ett eller flere av følgende tiltak: 

 Lage små og skjermede enheter/ tilrettelegge boforhold 

 Ro under måltider 

 Menneskelig kontakt ved uro  

 Deltagelse ved rutineaktiviteter, dekke bord, tørke støv etc. 

 Fysisk aktivisering 

 Musikkterapi 

 Aromaterapi 

 Lysterapi 

 Massasje og berøring 

 Mindre støy i avdelingen (ringeklokker etc.) 

 Veiledning fra spesialavdelinger, f. eks. alderspsykiatrisk poliklinikk 

 Vurdere ernæringstiltak 
 
Registrering/målemetode  
Utrede demens ved bruk av for eksempel MMS (Mini Mental Status) og KDV (Klinisk 
Demens Vurdering) 
Benytte et eller to av følgende skjemaer for adferdsregistrering: 
Døgnskjema (for utløsende faktorer)  
Avviksmeldinger – bruk av tvang  
Bahrs uroskala  
ADL funksjoner 
Behave-AD gjentatte ganger under prosessen 
Bruke registreringsskjema på alle, uansett om de deltar på endret opplegg eller ikke. 
 
Viktig å begrense målingen til ett målsymptom. 
 
Referanser 
G. Selbæk. Adferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens. 
Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:1500-2 
A. Myskja. Bruk av musikk som terapeutisk hjelpemiddel i sykehjem. 
Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:149 
 

Tiltak mot søvnproblemer 
 
Seponere sedativa 
 
Metode  
Benytte ett eller flere av følgende ikke- medikamentelle behandlingstiltak: 

 Generelle miljøtiltak på posten: dempe lyd, lys, andre forstyrrelser 

 Søvnrestriksjon/leggetid  

 Søvnhygiene 

 Lysbehandling 

 Fysisk aktivitet 
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 Kosthold og drikke (redusere sukkerinntak og koffein) 
 
Registrering/målemetode  
Registrer søvnmønster i form av søvndagbok, nattlig uro/våkenperioder hos alle 
pasienter fra ulike diagnosegrupper. 
Registrere evt. samtidig bruk av sovetabletter, dersom seponering går over tid. 
 
Referanse 
A Fetveit, B Bjorvatn. Søvnforstyrrelser hos sykehjemspasienter - praktiske 
behandlingsråd.  
Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:1676-8 

Tema 6: Ernæring og munnhelse i sykehjem 

Det er vel kjent fra en rekke rapporter fra fagfelt og media at mange eldre har en 
dårlig ernæringsstatus. Spesielt beskrives underernæring hos sykehjemspasienter 
som et aktuelt problem.  
 
Det har vært anslått at mellom 20 og 50 % av sykehjemspasientene lider av 
underernæring. Man kan se for seg flere mulige årsaker til dette. Det har vært 
beskrevet at faktorer i omgivelsene kan gjøre at de eldre mister matlysten. Likeledes 
at sykdom og funksjonssvikt kan gjør spising både slitsomt og vanskelig, og de eldre 
kan oppleve og ikke få tilstrekkelig hjelp til tilrettelegging og spising. Videre at det 
serveres mat de ikke liker. 
 
Konsekvenser av underernæring kan være alvorlige, slik som fysisk svekkelse og 
avhengighet, infeksjoner, liggesår, mental forvirring, økt sykelighet, fall og 
bruddskader. Disse konsekvensene er en stor påkjenning for pasienten og har i 
tillegg negative ressursmessige konsekvenser for sykehjemmet. 

Praktisk gjennomføring 

Forebygge underernæring 
Registrere begynnende vekttap hos alle med månedlig vektkontroll. 
Kartlegge pasientenes matlyst og matinntak. 
Gi ernæringstilskudd (500 kcal pr døgn) 
Gi vitamintilskudd 
 
Miljøtiltak, spesielt viktig for mennesker med en demenssykdom:  
Ro rundt måltidet 
Enkel pådekking 
Vurdere bordplassering 
Deltakelse av ansatte 
Server delikat mat 
 
Generelt om måltider 
Nok mat, variert mat, nok drikke 
Fire faste måltider og minst ett mellommåltid 
Mulighet til å få mat etter behov også utenom faste måltider 
Ved dårlig matlyst: Små, hyppige måltider 
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For detaljer rundt dagsmenyer og næringsinnhold, se kapittel 3 i rapporten ”Nok mat, 
rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et 
kvalitetssikringsprosjekt” (4). 

Behandle underernæring 
Registrere underernæring ved veiing og beregning av kroppsmasseindeks (KMI).  
Kartlegge pasientenes matlyst og matinntak. 
Igangsette tiltak for pasienter med KMI under 23 i samråd med kostveileder, dvs. 
sette opp en kostholdsplan, gi ekstramåltider og evt. gi tilleggsernæring.  
Følge generelle råd om matinntak, beskrevet ovenfor. 
Gi vitamintilskudd 
 
Registrering/målemetode 
Registrere vekten ukentlig. 
Observere evt. bedre velvære for pasienten 
Registrere endring i sårtilheling, infeksjoner og lignende. 
 
En oppsummering 

For hjemmetjenestene   For alders- og  sykehjem  

    

                                  For eldresentrene 

 
Referanser 

1. Morten Mowe. Behandling av underernæring hos eldre pasienter. Tidsskr Nor 
Lægeforening nr 8, 2002; 122:815-8. 

2. Liv Rugås, Kari Martinsen. Underernæring er vanlig på sykehjem. Sykepleien 
nr 6, 2003. 

3. Oslo kommune. Det gode måltid. Ernæringsarbeid ved demens 
4. Gerd Sylvi Sellevold og Vigdis Brit Skulberg. Nok mat, rett mat og trivelige 

måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikringsprosjekt. 
5. Undervisningssykehjem. Rapport nr. 1/05. Nasjonalt formidlingssenter i geriatri  

 

Forbedring av kvaliteten på munnhelse 
En frisk munnhule og god tannhelse er viktig for velvære og trivsel. Tennene har stor 
betydning for kommunikasjon og for å kunne spise god og ernæringsriktig mat.  
 

http://www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no/folkehelse/samfunnshelse/ernaring_eldre/article89699-6565.html
http://www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no/folkehelse/samfunnshelse/ernaring_eldre/article20617-6565.html
http://www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no/folkehelse/samfunnshelse/ernaring_eldre/idank/article84913-13899.html
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I en landsomfattende undersøkelse i 2004 ”Oral helse hos sykehjemspasienten” 
(Sosial- og helsedirektoratet) oppgav 29 % at de hadde problemer med tørr munn og 
7 % svarte at de hadde plager eller smerter fra tennene eller slimhinnen.  
 
Munntørrhet er mest markert i aldersgruppen over 80 år. Munntørrhet som bivirkning 
til flere typer medisiner er veldokumentert og 2 av 3 i utvalget brukte 5 eller flere 
medisiner daglig. Som konsekvens får mange eldre problemer med å gjøre seg 
forstått og med å ta til seg tilstrekkelig næring.  
 
Sykehjemspasienten har krav på gratis tannhelsetjeneste, jfr. Lov om 
tannhelsetjenesten (Helse- og omsorgsdepartementet). 
 
Praktisk gjennomføring  

 Innføre tannhelsekort og forbedre daglige rutiner for ivaretakelse av munnstell, 
ved eksempelvis å koble inn tannpleier for rettledning av gebiss-stell og 
tannpuss. 

 Inngå samarbeidsavtale med tannhelsetjenesten for å utvikle et godt og 
effektivt samarbeid mellom tjenestene som medvirker til at tannhelse blir en 
del av helsetjenestetilbudet pasientene opplever som tilfredsstillende. 

 Innføre tannlegebesøk minimum 1 gang i året. 

 Servere vann istedenfor saft. 
 

Registrering/Målemetode  
Måle gjennomføringsgrad av innførte rutiner.  
Sykehjemspasientundersøkelser angående munnhelse. 
 
Referanser 
Fagressurser:  

 Arnhild Sunde Seim, Rådgiver helsefremmende arbeid, Tannhelsetjenesten i 
Hedmark, Fylkeshuset 2325 Hamar, Tlf: 62 54 40 96 mob. 91707110 

 Overtannpleier Eva Rydgren Krona: 
 eva-rydgren.krona@bfk.no tlf. 32 80 86 15, hun har vært i de fleste fylker og 
orientert om Krona prosjektet (eldretannpleie)  

 Blant annet Hedmark og Buskerud har jobbet systematisk, men ulikt, med 
munnpleie i pleieplaner, bruk av tannhelsekort, samarbeidsavtaler og 
Tannhelseperm. 

 Øvrebø Rehabilitering a. s www.ovrebo.no, brosjyre om munnpleieartikler. 

 Norsk tannvern: www.tannvern.no  flere aktuelle artikler i Munnpleien + div. 
materiell. 

 http://www.forskning.no/Artikler/2008/januar/1199436235.82 
 
 

http://www.ovrebo.no/
http://www.forskning.no/Artikler/2008/januar/1199436235.82
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Tema 7: Omsorg ved livets slutt 

                               
          Foto: Colourbox 

Den døende pasient på sykehjem  
 

Metode  
Etablere gode og standardiserte rutiner i forbindelse med terminal pleie og dødsfall 
på sykehjem. 
 
Praktisk gjennomføring 

1. Oppnå kunnskap om symptomer og tegn som gjør at man med større 
sikkerhet kan fastslå at en pasient er døende. 

2. Hvis den døende kan kommunisere, kartlegg vedkommendes ønsker. Kartlegg 
plagsomme symptomer. 

3. Lag gode rutiner for informasjon til og kommunikasjon med de pårørende. 
Kartlegg ønsker/forventinger. 

4. Lag rutiner for samtale og evaluering med pårørende etter dødsfall. 
5. Etabler rutiner for samtale med involverte medarbeidere, og gi mulighet for 

debrifing ved dødsfall. 
6. Lag et godt miljø rundt den døende. 
7. Lag en definert pleieplan for den siste tiden, hvor den døendes og de 

pårørendes ønsker er tatt hensyn til. 
8. Ta hensyn til livssyn. Gi mulighet for bidrag av ressursperson fra aktuell 

religion. 
9. Kartlegg den døendes symptomer regelmessig. 
10. Lag tydelige rutiner for lindrende behandling; både medikamentell og ikke-

medikamentell, basert på symptomregistrering. 
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Registrering/målemetode  
Evalueringsskjema som pårørende fyller ut etter dødsfall. 
Evalueringsskjema som fylles ut av involverte ansatte. 
Oppsummer bruk av medikamenter relatert til symptomregistrering. 
 
Litteratur 

1. Husebø BS, Husebø S: Etiske avgjørelser ved livets slutt i sykehjem Tidsskr Nor 
Lægeforen 2004; 124: 2926 - 7.  

2. Saunders CM, red: The management of terminal disease. London: Edward Arnold, 
1978.  

3. van der Steen J, Ooms ME, van der Wal G et al. Pneumonia: The demented 
patient’s best friend? Discomfort after starting or withholding antibiotic treatment. J 
Am Geriatr Soc 2002; 50: 1681 - 8.  

4. Osler W. The principles and practice of medicine. 8. utg. New York: Appleton, 
1912.  

5. Husebø B, Husebø S: De siste dager og timer - behandling, pleie og omsorg ved 
livets slutt. Oslo: Medlex, 2003.  

6. Hjort PF: Legens ansvar for kulturen i sykehjemmet Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 
122: 1586 - 8.  

  

 

Tema 8: Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 

Brukermedvirkning 
Brukermedvirkning handler om en grunnleggende anerkjennelse av at reserver i den 
enkelte er eller kan bli gjenerobret. Motivasjonen for brukermedvirkning påvirker 
resultatet av tjenesten som gis! 
Brukermedvirking er både et mål og et middel:2  
 
Brukermedvirkning er et mål for å oppnå  

 medmenneskelighet og verdighet 

 demokrati 

 pedagogisk effekt 
 
Brukermedvirkning er et middel for å oppnå  

 god ressursutnyttelse (god økonomi) 

 gode terapeutiske resultat 

 god holdning og moral 

 profesjonell profesjonsutøvelse 
 
Brukermedvirkning er et verktøy som skal brukes på tre nivå: 

1. Individnivå – for å gi deltakelse, kontroll, forutsigbarhet, meningsfullhet og 
oversikt i eget liv 

2. Tjenestested – deltakelse og påvirkningsmulighet i tjenesteutforming 
3. Systemnivå – innsyn og påvirkning i politiske beslutninger 

                                                 
2
 etter generalsekretær Sunniva Ørstavik, Rådet for psykisk helse 

http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1097210#note1#note1
http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=1105497
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1097210#note2#note2
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1097210#note3#note3
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1097210#note4#note4
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1097210#note5#note5
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1097210#note6#note6
http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=562978
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Gjennombruddsprosjekt sykehjem har fokus på nivå 1 og 2. 

Den indre kulturen på sykehjemmet 
 

Metode  
Hva kjennetegner de gode sykehjemmene og et godt sted å være?  ”De sykehjem 
som hadde klart å utvikle en god indre kultur, og etablert kompetanse og gode 
holdninger hos personalet, så ut til å gi et langt bedre tilbud til pasientene”.3 
 
Praktisk gjennomføring  
Gjennomføre ansatte- og brukerundersøkelser for kartlegging og utpeking av 
forbedringsområder knyttet til trivsel og holdninger. Gode spørsmål kan være: Er 
dette et hjem jeg kunne tenke meg å tilbringe mine siste dager? Ville jeg få god pleie 
og nødvendig faghjelp? Er det noen som vil høre på meg som et menneske og vise 
interesse for det jeg har opplevd? Er det noen som vil ha tid til å snakke med meg og 
mine pårørende? Er det noen som ville ha tid til å ta meg med på en liten tur? Bruke 
refleksjonsgrupper for ansatte. Gjennomføre Medarbeiderskap. 
 
Registrering/målemetode 
Tidsserieundersøkelse av at ansatte har opplevd den gode stunden/samtalen med 
den enkelte pasient. Gjenta ansatte- og brukerundersøkelser. Evaluere 
refleksjonsgrupper. 
 
Referanser 

 Helseutvalget i Norsk Pensjonistforbund Hedmark: ”Åssen går det med a Ingebjørg?”  
En vurdering av tilbudet til sykehjemspasientene i Hedmark desember 2005. 
www.pensjonistforbundet.no 

 Hjort PF: Legens ansvar for kulturen i sykehjemmet. Tidsskr Nor Legeforen 2002, 
122:1586-8 

 Trivselsscore (skjema) 
 KS Konsulent AS: Medarbeiderskap: 

http://www.ks.no/upload/86089/06MedarbeiderskapBrosjyre1.pdf   
 Steensen S: Pasientene. En dokumentar om livet på Lille Tøyen sykehjem. 

 Skau GM: Gode fagfolk vokser. Cappelen 
 Askheim, Starrin: Empowerment i teori og praksis. Gyldendal akademisk 2007  

 

Opplæring i brukermedvirking 
 
Metode 
Alle ansatte har kompetanse om brukermedvirkning. 
 
Praktisk gjennomføring 
Alle (inkl. støttetjenester) gjennomfører opplæringspakken ”Etterutdanning i 
brukermedvirkning”. 
 
 
 

                                                 
3 Sitat fra ”Åssen går det med a Ingebjørg?”   

http://www.pensjonistforbundet.no/
http://www.ks.no/upload/86089/06MedarbeiderskapBrosjyre1.pdf
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Registrering/målemetode 
Alle ansatte har fullført etterutdanningskurset. Brukerundersøkelser om opplevd 
brukermedvirkning. 
 
Referanser 

 NSF Kløverinstitusjoner Etterutdanning i brukermedvirkning.  
www.kloverinstitusjonene.no Kontaktperson Kirsti Østhagen tlf. 414 78007, 
kirsti@klover.org 
   

  

Brukermedvirking og pårørendesamarbeid i utforming av tjenestene for den 
enkelte 
 
Metode 
Sykehjemmet og de ansatte skal ta pasientenes kunnskap og kompetanse med i alle  
vurderinger. Dette skal prege dem i møte med den enkelte pasient og de pårørende, 
og i arbeidet på systemnivå i institusjonen. 
 
Praktisk gjennomføring  
Ansatte skal sikres kunnskap om brukermedvirkning, kunnskap om regelverket som 
omhandler samtykke, samtykkevurdering, hvem som regnes som nærmeste 
pårørende, om hjelpeverge og verge.  
 
Sykehjemmet må fastsette prosedyrer for brukermedvirkning, samarbeid med 
pårørende, informasjonsrutiner og konkret beskrive prosessene for utarbeidelse av 
pleieplan/tjenesteplan/individuell plan. Særlig må det sikres av det er rutiner for 
prosess og dokumentasjon knyttet til forberedelse av situasjoner for den enkelte 
pasient når det gjelder akutt og alvorlig sykdom og avslutning av livet. 
 
Registrering/målemetode  
Tidsserieundersøkelser for gjennomførte pårørendesamtaler. Sjekklister for oppfylte 
prosedyrekrav ved gjennomgang av den enkeltes journal flere ganger i løpet av 
prosjektperioden. 
 
Referanser 
Hjort P: Legens ansvar for kulturen i sykehjemmet. Tidsskr Nor Legeforen 2002, 122:1586-8 
Måseide T: Samtykke til helsehjelp. www.fylkesmannen.no  22.1.2008.  tlf. 57655516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kloverinstitusjonene.no/
mailto:kirsti@klover.org
http://www.fylkesmannen.no/
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Del 3   

Teamenes forbedringsområder 

Tema 1: Kvalitet på tjenester 

Undervisningssykehjemmet i Oslo, Abildsø bo og rehabiliteringssenter 
 
Beskrivelse av sykehjemmet  
Undervisningssykehjemmet i Oslo, Abildsø bo og rehabiliteringssenter, har to poster, 
hver av postene er delt opp i fire grupper. Vi har til sammen 66 plasser. En post er en 
korttids - og rehabiliteringspost, mens den andre posten er en vanlig somatisk 
langtidsavdeling. Vi har ingen skjermet enhet.  
 
Hensikten med prosjektet og mål 
Hensikten med prosjektet var å kvalitetssikre pasientdokumentasjonen i det 
elektroniske dokumentasjonssystemet (Gerica) og at dokumentasjonen utføres i 
henhold til gjeldende lover og regelverk.  
 
Målet ble valgt fordi vi opplevde at det var dokumentasjon som ikke ”kom dit det 
skulle”, altså ble skrevet andre steder enn i Gerica eller ikke ble skrevet. Vi ønsket å 
oppnå en kvalitetssikring av all pasientdokumentasjon, som igjen gir økt kvalitet på 
tjenesten for pasienter og en mer effektiv hverdag for de ansatte ved at en unngår 
dobbeltarbeid. Vi opplevde at ansatte kunne lure på om en oppgave var gjort eller 
ikke, fordi det ikke var dokumentert i GERICA, og dermed utførte oppgaver som var 
gjort eller unnlot å utføre oppgaven da de trodde det allerede var gjort. 
 
Resultatmål:  
Redusere underrapportering, feilrapportering (dvs. at dokumentasjon skrives i 
”svarteboka” og ikke i GERICA) og beskjeder som ikke kommer til mottaker med 
80 %. 
 

Tiltak  
Vi har tatt utgangspunkt i det elektroniske pasientjournalsystemet (Gerica) som er 
implementert i sykehjemmet og Oslo Kommune.  

 Arrangerte to dokumentasjonsuker med opplæring til ansatte som brukte 
Gerica, men som ikke alltid brukte det riktig eller ikke alltid dokumenterte. I 
tillegg til opplysning om hvilket lovverk som regulerer dokumentasjonsplikten til 
den ansatte. Tiltaket var svært nyttig og vil bli en fast tradisjon to ganger i året. 

 Kartla hvem som ikke hadde tilgang til Gerica og gjennomførte en opplæring 
for nyansatte og vikarer da de utgjør en stor gruppe ansatte som er til stede på 
avdelingene store deler av døgnet. Systematisere mer opplæring til vikarer og 
nyansatte.  

 Gjennomførte en spørreundersøkelse for å finne ut om de ansatte opplever et 
økende fokus på dokumentasjon, om de selv er blitt mer aktive på å 
dokumentere og om de ønsker å bli, eller få, en Gericafadder (mentorordning). 
Ut fra dette så vi at det var stort behov for mer opplæring i lovverk, noe vi 
setter inn i opplæringsplanen. Vi vil iverksette mentorordning for å kunne sikre 
at de som ikke føler seg helt trygge på bruk av Gerica får en mentor som kan 
ta den daglige oppfølgningen.  
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 Vi har lært at dokumentasjon må det være fokus på hele tiden, det vil hele 
tiden være behov for opplæring, repetisjon og oppfølging av den enkelte 
ansatte.  
 

Målinger  
Det var ikke umiddelbart lett å finne metoder for måling av våre data, da de ikke var 
helt entydige og klart definerte i forhold til analyseverktøyet vi ble kjent med i dette 
prosjektet. Gjennom god veiledning og iherdige øvelser har vi kommet frem til grafer 
som viser forholdet mellom dokumentasjon i ”svarteboka” og i Gerica.  
 
Vi har gjort 4 målinger, hver periode går over 3 uker. Vi har så langt sett at det er en 
klar forbedring og de ansatte har blitt forevist grafer, for å motivere til videre arbeid. I 
tillegg har vi registrert antall journaler som er skrevet i en gitt periode, her så vi at vi i 
første periode hadde 598 institusjonsnotater, mens vi i siste måleperiode hadde 1425 
tilsvarende journaler. En økning på 238 % og langt utover det tallet vi hadde antatt 
skulle være mulig.  
 
Vi ser at det er skjedd en forbedring i løpet av prosjektperioden, fra å ha en median 
på 22 til 8 i siste periode. Disse målingene understøttes av opptelling av skrevne 
journalnotater i samme periode. Fra 598 i uke 7-9 og 1425 i periode 3, uke 33-35.  
 
Resultat  
Vi hadde en målsetting om 80 % økt dokumentasjon i Gerica, et spenstig mål som vi 
så kunne være vanskelig å nå. Da vi tok ut tall og så på resultatet så vi at det var 
nådd med god margin.  
 

Vi har i tillegg til å registrere i Epidata, analysert avvik mellom hva som er skrevet av 
dokumentasjon i ”svarteboka” og hva som er skrevet inn i Gerica. Vi har tatt ut 
rapporter på hvor mange journaler som er skrevet i de samme periodene. Her har vi 
kun sett på en type journalnotat, institusjonsnotat. Vi gjennomførte en 
spørreundersøkelse i uke 43 for å sjekke ut om personalet opplever at det er mer 
fokus på dokumentasjon og om de selv opplever at de har utviklet seg i løpet av 
prosjektet.  
 

Læring 
Vi har gjennom prosjektperioden lært og erfart mye. Innledningsvis erfarte vi at det 
var vanskelig å finne det helt entydige målet og samtidig hvor uheldig det var ikke å 
ha et entydig mål. Vi brukte mye tid på å definere dette. Har hatt en plan om møter 
hver annen uke, i tillegg til aktivitetene, men i sluttfasen var det vanskelig å samle 
gruppen, da en var tillitsvalgt og skulle ta ansvar for lokale forhandlinger, en leder 
sluttet i perioden og mange oppgaver utenom prosjektet krevde tilstedeværelse av 
styrer.  
Ved å bruke GERICA godt nok og riktig, kan vi sikre riktig pasientbehandling. De 
ansatte opplever at de får en mer effektiv hverdag når de ser av dokumentasjonen 
hva som er gjort, eller ikke gjort for pasienten. Lettere å komme tilbake på jobb etter 
langfri.  
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Tema 3: Samarbeid med legevakt og sykehus 

Flora Omsorgsenter 
 
Beskrivelse av sjukeheimen  
To grupper for langtidspleie og to skjerma grupper for demensomsorg – tilsaman 41 
plassar.  Organisering av primærgrupper rundt pasientane.   
Personalressurs inkludert vikar = 45,5 årsverk med slik fordeling: Pleiepersonell inkl. 
gruppeleiing og reinhald = 39,1 + 4 årsverk, legeressurs = 0,32 årsverk, sekretær = 
0,75 årsverk, tilgang til fotterapeut og frisør = 0,30 årsverk tenesteleiing = 1 årsverk.   
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Før prosjektoppstart fans det ingen forpliktande plan for sjukeheimslegedagen. 
Sjukeheimslegen hadde ingen faste haldepunkt for frammøte, og tid til forventa 
legevisitt vart prega av tilfeldigheit.  
 
Avdelingspersonell opplevde frustrasjon av manglande mogelegheit for å planlegge 
dagen, og mange hadde kjensle av at ”tida rann vekk” utan at nødvendige oppgåver 
vart utført. Mangel på struktur gav rom for konfliktar om ansvarstilhøve mellom 
leiargruppa og sjukeheimslegen, noko som også påverka kommunikasjonen i 
organisasjonen.  
 
Ønska situasjon etter gjennomførte endringar: 
Endring i ovannemnde mønster vart omformulert som resultatmål i prosjektet, med 
reduksjon i  bruken av legevakt med 40 % som tiltaksmål og ein indikator på 
måloppnåing. Ein vidare viktig føresetnad  for måloppnåing er medarbeidarane si 
rolle og medverknad, og deira oppleving vart eit viktig balanserande mål.  

 Plan for sjukeheimslegedagen – kortid og korleis 

 Brei medverknad i endringsarbeidet  

 Fagpersonell med tryggleik i eiga rolle  

 Tydelege rutinar som grunnlag av innarbeidd praksis  

 Plan for undervisning 
 
Tiltak  
Revisjon av skriftleg avtale der det m.a. kjem fram kortid sjukeheimslegen kan 
kontaktast utanom fastlagd tilsynstid.  

 Fastlagd møtetid for sjukeheimslegen og leiargruppa for utveksling av 
informasjon om behovet for legetilsyn/ aktuelle arbeidsoppgåver på 
tilsynsdagen. 

 Intern drøfting omkring behov for oppdatering av skriftlege rutinar og eventuelt 
utarbeiding av nye.  

 ”Gjennombrotsveke” med alle tilsette samla gruppevis for idémyldring og 
utforming av nye rutinar.  

 Skriftleggjering og godkjenning av nye rutinar – presentasjon av nytt 
praksisgrunnlag som grunnlag for målretta kommunikasjon 

 
Erfaringslæring: 
Forutsigbarhet er viktig for å planlegge og prioritere i ein hektisk kvardag. Tydelege 
ansvarslinjer og prosedyrar er med å legge grunnlaget for ein god dialog. Rom for 
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påverknad og refleksjon i fellesskap med kompetente medarbeidarar gjev utvida 
horisont, noko som igjen gjer godt for trivsel og auka motivasjon.  
 
Målingar  
Det er nytta to ulike målemetodar. Samanliknande historiske tal for legevaktbesøk er 
gjort gjennom teljing av legevaktsbesøk frå legevaktjournal og fakturasystem, medan 
fortløpande legevaktsbesøk i prosjektperioden er registrert av turnuspersonell i den 
einskilde avdeling.  
 

Resultat abs tall gj snitt pr mnd 

Legevaktbesøk jan-aug 07 66 8,25  

Legevaktbesøk jan-aug 08 34 4,25  

Reduksjon  32 4  
Reduksjon i %:  
Mål: Reduksjon i %:   

48 
40 

 
Samanlikningar i måleresultat må korrigerast for auken i sjukeheimslegeordninga. 
Frå 1. mars vart sjukeheimslegetida auka frå 7,5 t til 12 t/ veke, og frå august er 
legeansvaret ved dei to institusjonane delt mellom tre legar. Vidare inneheld 
måleresultatet for 2007 også i noko grad besøk av sjukeheimslegen, men dette let 
seg ikkje talfeste. Det er likevel ei klar oppfatning av at reforhandla avtale med 
sjukeheimslegen om auka deltaking i medisinskfaglege spørsmål utanom fastlagd 
tilsynstid, har medført auka kvalitet. Sjukeheimslegen kjenner brukarane godt og kan, 
betre enn tilfeldig legevakt, gjere ei heilskapleg vurdering. Slik praksis gjev auka 
tryggleik i personalgruppa, noko som igjen aukar kvaliteten ut til brukarane.   
 

Læring 
Aktivt og reelt samarbeid mellom menneske gjev som regel også gode resultat. I 
dette kvalitetsforbetringsprosjektet vurderer vi medverknaden frå ei samla 
personalgruppe som den viktigaste innsatsfaktoren for måloppnåing.   

”Gjennombrotsveka” var organisert gjennom avdelingsvise arbeidsmøter á 2-3 timar, 
der kaffi og ”hjartegode kaker” var med og markerte verdien av trivsel for dialog, 
fokustid og heilskap.  Døgnkontinuerleg teneste gjev utfordring både for felles 
møtetid og utvikariering. Slik brukarmedverknad utgjer ein vesentleg del av  
økonomiske rammer.  

Prosjektet har lært oss ein del om balansert målstyring og organisasjonspsykologi. 
Medverknad og rom for refleksjon er viktig for å identifisere behovet for forbetring, og 
er samstundes langt på veg også nøkkelen til ansvar og tillit. Vidare vert opplevinga 
av å fungere i og vere ein del av ein heilskap, både motiverande og 
meiningsskapande for personalet. Positive tilbakemeldingar frå ei samla 
personalgruppe syner oss at dette gjev resultat, og dannar grunnlag for vidare 
kvalitetsutviklingsarbeid ved institusjonen. 

 
Arbeidsgruppa har hatt fokus på Gjennombrotsprosjektet på sjukeheimslegedagen 
kvar veke. Slik openheitskultur om interne samhandlingsvanskar vert opplevd både 
som gjevande, men også som ein utfordrande del av prosessen. Utover dette er det 
prioritert tid til posterarbeid, skriftleggjering av rutinar og undervegs- og 
sluttrapportering.  
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Marginale økonomiske rammer er årsak til at det ofte er krevjande å sette av tid til og 
prioritere forbetringsarbeid. Erfaring frå dette prosjektet tilseier at når vi likevel satsar 
og prioriterer slik, vert det neste omgong frigjeving av tidsressursar. Elles har det 
vore ei utfordring å utarbeide ein god poster. Klare målsettingar med tidsfristar gjev 
resultat etter innsats, noko som gjer at gjennombrotsprosjekt vert vurdert som ein 
effektiv forbetringsmetode.   
 

Tema 4: Sikring av kvalitet ved inn- og utskriving sykehjem 

1. Nesoddtunet sykehjem 
 
Beskrivelse av sykehjemmet  
Nesoddtunet sykehjem har 90 plasser fordelt på 7 seksjoner. Det er kommunens 
eneste sykehjem. Kommunen har 17000 innbyggere. Nesoddtunet har en 66 % 
legestilling. Det vil si at lege er tilstede 4 dager i uken. Gjennombruddsprosjektet har 
fokusert på to av sykehjemmets seksjoner. 
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Det har vært ønskelig å se på planlegging og organisering av korttidsopphold ved 
sykehjemmet. Personalet hadde uttrykt ønske om å tydeliggjøre mål og nedfelle 
skriftlige prosedyrer.  Målet ble derfor ”å bedre forutsetningene med 50 % for å gi 
bedre kvalitet på behandling til pasientene gjennom tydelige prosedyrer/rutiner for 
innleggelse til korttidsopphold”. 
 

Tiltak  
Arbeidsgruppen har: 

 Holdt møter med personalet for valg av forbedringsområde.  

 Holdt informasjonsmøter med alle lederne ved sykehjemmet og 
tildelingsteamet.  

 Utviklet sjekkliste for innhenting av informasjon senest to dager før innkomst  

 Utviklet plan for de tre første dagene av korttidsopphold. 

 Fortløpende møter med personalet og øvrige samarbeidspartnere i 
kommunen. 

 Informert legene ved sykehjemmet. 

 Gjennomført pilot på bruken av sjekkliste og plan (hos 5 pasienter). 

 Gjort nødvendige endringer / forbedringer av begge skjema etter 
tilbakemeldinger.  

 Utarbeidet funksjonsbeskrivelse for PAS (pasientansvarlig sykepleier) og 
primærkontakt. 

 Gjennomført baselinemåling.  

 Innført sjekklister for informasjonsinnhenting og plan for oppholdets tre første 
dager. 

 Lagt inn resultat i SPC kontinuerlig og gitt fortløpende informasjon til 
medarbeiderne om resultatene. 

 Revidert informasjonsbrosjyre til pasienter og pårørende. 

 Evaluert tiltak etter at alle 40 pasienter var inkludert og diskutert videre arbeid. 

 Omarbeidet tiltakene til overførings-/innleggelsesrapport og oppfølgingsplan 
ved korttidsopphold. 

 Hatt systematisk opplæring i dokumentasjon i CosDoc for alle medarbeidere. 
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 Hatt møter hver uke med saksliste og referat.  

 Hatt god kontakt med og regelmessige møter med veileder. 
 
Målinger  
Det er utviklet en sjekkliste over viktige tiltak for å sikre kontinuitet og god kvalitet på 
behandlingen. Sjekklisten ble benyttet for å måle status før forbedringstiltak ble 
innført. Baselinemåling viser resultat for 20 innleggelser i tidsrommet februar til mai 
2008. 
 
Sjekkliste for informasjonsinnhenting før innkomst og program for oppholdets tre 
første dager ble utarbeidet og prøvd ut. Tilbakemeldinger fra medarbeidere førte til 
endringer/forbedringer. Måling tilsvarende baseline etter innføring av tiltak, er utført 
og viser resultater for 20 nye innleggelser. 
 
Vi valgte å se på informasjon to dager før innkomst og program for de tre første 
dagene av korttidsopphold ved to seksjoner. Pasienter ble inkludert fortløpende. 
 
Baselinemålingen viser store muligheter for forbedringer. 
 
Etter implementering av tiltak, viser totalscore at vi har forbedret oss mer enn 50 % 
totalt sett. Når det gjelder innhenting av informasjon før innkomst, har det ikke vært 
forbedringer.      
 
Innføringen av tiltak fant sted under sommerferieavviklingen. Resultatene tyder på at 
informasjonsutveksling ble vanskelig pga vikarer og travle tider. I tillegg erfarte vi at 
vedtak om innleggelse ble besluttet med kort varsel. Våre medarbeidere var heller 
ikke aktive mht å innhente informasjon to dager før innkomst, slik vi la opp til i 
prosjektet. 
 
Totalresultatet viser forbedring av gjennomsnittet fra 8,0 til 17,75. Når vi har hatt 
forbedring totalt sett, er det fordi program for de tre første dagene av 
korttidsoppholdene er tydeliggjort gjennom skriftlig prosedyre og krav til 
dokumentasjon. For personalet har dette vært et nyttig verktøy. Tildelingsteamet har i 
sine vedtak vært tydeligere med å sette mål for oppholdet. 
 
Resultat  
Prosjektet har vist at: 

 Forbedringer er mulig og det er motiverende å se utvikling gjennom 
fortløpende måleresultat. 

 Videreutvikling av tiltak har ført til verktøy for systematisk skriftliggjøring i form 
av en overføringsrapport.  

 Vi har muligheten for å vise samarbeidspartnere hvordan situasjonen er. Dette 
kan være utgangspunkt for et felles forbedringsarbeidsprogram for de første 
tre dagene av korttidsoppholdet viser resultatet forbedring på mer enn 100 %.  

 Tiltaket er forbedret og endret til oppfølgingsplan for korttidsopphold. I den er 
flere tiltak satt i system. 

Ut over dette har vi revidert informasjonsheftet til pasient og pårørende, hatt 
systematisk opplæring i dokumentasjonssystemet CosDoc for alle, bedre 
organisering av samarbeidsmøter og samtaler med pårørende. 
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Læring  
Samlede erfaringer med Gjennombruddsmetoden: 

 Endringer tydeliggjøres ved målinger. 

 Målinger viser hva som virker og hva det bør arbeides mer med. 

 Fokus holdes ved faste møter hver uke med saksliste og referat. 

 Informerte medarbeidere er gull verdt! 

 Viktig med involvering av alle berørte parter. 

 Kontinuerlig informasjon nødvendig. 

 Lederforankring kan ikke understrekes sterkt nok. 

 Kan ikke forvente å endre andre enn oss selv.  

 Forbedringsarbeid er mulig – og det er moro. 
 

2. Kleppestø sykehjem 
 
Beskrivelse av sykehjemmet  
Forbedringsprosjektet er innført på post 3B som er en korttids/rulleringspost. Det er 
10 sengeplasser på posten (totalt ca. 70 pasienter på sykehjemmet pr. i dag). Ved 
sykehjemmet er det ansatt leger i til sammen 1,2 legestillinger. På post 3B er det 
ansatt 7,55 årsverk fordelt på sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter. Post 3B ledes 
av en avdelingsleder i 100 prosent administrativ stilling.  
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Ønsket var å systematisere og forbedre innkomstrutiner på sykehjemmet – i første 
omgang på en korttidsavdeling. Målet ble valgt fordi personalet opplevde manglende 
informasjon i forbindelse med nye pasienter og at dette medførte en for tilfeldig 
utnyttelse av korttidsopphold.  
 
Tiltak   

 Sjekkliste for innkomsten; denne har vært utgangspunkt for scoreskjema som 
vi har brukt til å måle innkomstrutinene før og etter at tiltak ble innført. 

o Læring: Sjekklisten ville blitt bedre forankret, hvis det fra begynnelsen 
hadde vært flere involvert i å utarbeide punktene.  

 Arbeidsfordeling: Arbeidsoppgaver knyttet til sjekklistens punkter om 
informasjon i forkant av ny korttidspasient er blitt fordelt til konsulent med 
ansvar for pasientflyt. 

o Læring: Konkret ansvarsfordeling og systematisering sikrer 
gjennomføring og forankring 

 Rutiner for innkomstsamtale er utarbeidet i tillegg til en mal som personalet 
skal bruke under samtalen. Denne rutinen er nå innført på hele sykehjemmet. 

o Læring: Her har det vært bedre samarbeid med ledelsen og god 
informasjon i forkant av innføring, hvilket sikrer forankring. 

 
Målinger  
Vi har hatt måling for nye korttidspasienter (første gang de får opphold på 
sykehjemmet). Vi har anvendt et scoreskjema der vi har målt tiltakene med en score 
fra 0-2. Hvis ett tiltak ikke er utført er scoren 0, hvis det er delvis utført er scoren 1 og 
hvis det er korrekt utført i henhold til sjekklisten er scoren 2. Grafen illustrerer score 
for de siste 20 pasientene før tiltak og de første 20 pasienter etter at tiltakene ble 
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innført. For de 20 pasientene før intervensjon, er scoren funnet ved å lete etter 
dokumentasjon i papirjournal, samt elektronisk journal. 
 
For de 20 pasientene før intervensjon, var gjennomsnittsscoren 0.7, mens den for de 
20 pasientene etter intervensjon, var 9.45. Grafen illustrerer dette. 
 
Resultat  
Grafen illustrerer en forbedring på 1364 prosent. Den illustrerer også at vi har 9 
punkter på rad over det gamle gjennomsnittet, hvilket viser at vi har fått til en 
signifikant forbedring. Dessverre viser den også at vår forbedrede prosess, ikke er 
stabil. Man kan si at vi har gått fra en stabilt dårlig prosess til en mye bedre, men 
ustabil prosess.  
 
Målingen sier også noe om dårlige dokumentasjonsrutiner på sykehjemmet. 
Sannsynligvis er den dårlige score før intervensjon i betydelig omfang et resultat av 
at det ikke har vært dokumentert, hva som har vært gjort når pasienter er ankommet 
sykehjemmet. Forbedrede dokumentasjonsrutiner er derfor også blitt et indirekte 
resultat av dette prosjektet, fordi det både i forbindelse med sjekklisten og rutine for 
innkomstsamtale, fremgår hva som skal dokumenteres.  
 
I tillegg til denne måling av forbedret innkomst har gjennombruddsprosjektet resultert 
i en systematisering av innkomstsamtaler, samt at informasjon i forkant av ny pasient 
er sikret som følge av en spesifisert ansvarsfordeling der konsulent for pasientflyt har 
fått ansvar for å innhente og formidle denne.  

 
Læring 
Deltakerne i arbeidsgruppen har hatt 10 prosent stilling til rådighet til bruk i prosjektet. 
Det har vært jevnlige, men korte møter.  

Den viktigste lærdommen er at forankring og det å involvere personalet i 
organisasjonen i forbindelse med prosjektarbeidet må prioriteres og planlegges helt 
fra begynnelsen, hvis prosjektet skal bli en varig suksess. 
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Øvrig læring går på følgende: 

 Forbedringsmetoden er spennende og effektiv, men man må på en måte 
erfare i praksis hvorfor det er viktig å følge metodens anbefalinger for å lykkes.  

 Det er vanskelig å få personalet og ledere engasjert i forbedringsarbeid. 

 Når man lykkes med grundig systematisering og forankring av de tiltak man 
innfører, så lykkes det å forbedre systemet og praksis! 

 

3. Elverhøy helsetun 
 
Beskrivelse av sykehjemmet 
Elverhøy helsetun er eneste sykehjem i Nes kommune i Hallingdal. Vi har 19 plasser 
som består av korttids- og rehabiliteringsavdeling, fordelt på henholdsvis 14 og 5 
plasser. Fysioterapeut i 50 % stilling har hovedfokus på rehabilitering. 
Grunnbemanningen er 5 pleiere på korttid og 2 på rehabilitering, hvorav minst en 
sykepleier. Sykehjemslegen er en dag pr uke på sykehjemmet.  
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Gjennom vår deltagelse i Gjennombruddsprosjektet sykehjemsmedisin 2008 ønsket 
vi å forbedre innskrivningsprosessen. Vi mente at den kunne gjøres mer målrettet og 
effektiv. Målrettet i den forstand at pasient og pårørende føler seg bedre ivaretatt. 
Videre at behandling og bestilling for oppholdet kom raskere i gang. Effektivt i den 
forstand at personalet hadde et godt verktøy å bruke i denne prosessen. Ansvarlig 
sykepleier på vakt skal overta oppgaver fra forrige på vakt. Dermed blir flere involvert 
i innskrivningsprosessen. Alt skal være gjort innen dag 2.  
 
Ved en optimal forbedring vil alle registreringer være på plass innen dag 2.  
Pleieplan være påbegynt, første IPLOS registrering være foretatt, medisinliste og 
epikrise være innarbeidet. Stor del av personalgruppen vil være involvert i dette 
arbeidet. Dermed er mange godt kjent med den nye pasienten og hvilke utfordringer 
man står overfor med hensyn til behandling og pleie.  
 
Tiltak  
Vi har jobbet med følgende tiltak: 

 Revidert prosedyre for innskrivning.  

 Revidert sjekkliste for innskrivning.  

 Laget sjekkliste for innkomstsamtale.  

 Laget velkomstbrosjyre.  

 Vi har gjennomført opplæring i den nye prosessen med alle sykepleierne og 
deler av hjelpepleiergruppa.  

 Vi har laget mappe for innskrivning. Her ligger skjema og de verktøy som 
trengs for en god innskrivning.  

 
Målinger  
Som målemetode har vi benyttet 5 variabler av innskrivningsprosessen som er satt 
opp i et SPC-diagram. Vi foretok en måling ved prosjektets start, en måling etter 
noen måneder og siste måling ved prosjektperiodens slutt. Den siste målingen ble 
foretatt etter implementering i avdelingen. Pasienter som er lagt inn på 
korttidsopphold på søknad fra sykehus, hjemmet eller omsorgsbolig er 
inklusjonskriterie. Pasienter som er akutt innlagt er ikke med i vår måling og er 



38 
Gjennombruddsprosjekt sykehjem 

Den norske legeforening 

eksklusjonskriterie. Vi måler hva som er gjort av de 5 variablene innen dag 2 av 
oppholdet.  
 
Resultat    
Vi har kun inkludert 12 pasienter i registreringen etter intervensjon. Dette er for lite til 
å kunne gjøre en sikker analyse av om endringen har vært vellykket. Vi vil derfor 
fortsette registreringene inntil vi har 20 pasienter.  
 
Vår monitorering indikerer at variasjonen i prosessen er blitt mindre. Videre er 
gjennomsnittet forbedret fra 1,9 til 4,2. Alle 12 punkter ligger over gjennomsnitt før 
intervensjon. Dette indikerer at endringene kan være signifikante. Det er imidlertid for 
tidlig å konkludere endelig. 
  
Det er vårt inntrykk og vår opplevelse at innskrivningsprosessen har blitt mer effektiv 
og kvaliteten er sikret på en ny og bedre måte. Innskrivning har fått et nytt og større 
fokus i vår avdeling. Bare det å ta imot pasient og ønske velkommen har fått et nytt 
og tydeligere fokus. Pasientene og deres pårørende uttrykker at de opplever å bli 
bedre ivaretatt og vist mer respekt nå enn tidligere.  
 
Vårt mål var 50 % forbedring. Vi har oppnådd en forbedring på mer enn 100 %. 
Registreringene viser at i 41,7 % av innskrivningene er 100 % av variablene utført.  
 

 100 % har gjennomført innkomstsamtale og fått denne dokumentert i form av 
en innkomstrapport. 

 100 % har fått oppdatert medisinliste. 

 50 % av pasientene har fått pleieplan. Det er en forbedring med mer enn 50 
%, men det er en målsetting at alle pasienter skal ha en pleieplan innen dag 2. 

 75 % av pasientene har gjennomført IPLOS registrering per 2. dag. Det er et 
mål å forbedre dette ytterligere. 

 
Læring 
I prosjektperioden har vi prøvd å bruke mest mulig av arbeidstid, men noen av oss 
har brukt en del av sin fritid. Vi har ikke hatt faste møter, men fastsatt neste møte ut 
fra behov.  
 
Ledelsen har vært positiv til vår tidsbruk. Vi har imidlertid savnet mer engasjement fra 
ledelsens side. Vi mener at det er avgjørende for implementeringen at ledelsen er 
mer til stede enn det vi har opplevd. Også med tanke på at forbedringen skal 
vedlikeholdes i framtiden.  
 
En utfordring for oss har vært at det er noe utskiftning (vikarbruk) i personalgruppen 
til enhver tid. Personalgruppen har hele tiden vært positiv til prosjektet og de 
forandringer vi har gjennomført. Det har vært svært givende for oss. På den andre 
siden har vi erfart at forandring tar tid og at man må gå tilbake gang på gang for å 
lykkes.  
 
Gjennombruddsprosjektet har hjulpet oss til å forbedre rutiner i vår avdeling. Vi har 
lært å bruke et verktøy som vi vil benytte ved senere prosjekter i vår organisasjon. Vi 
har lært at det ofte må et prosjekt til for å få til en signifikant forbedring. Vi har hatt en 
veileder som vi har vært svært godt fornøyd med. Vi har lært mye av de andre 
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gruppene som deltar i kvalitetsforbedringsprosjektet. Vi synes også det har vært 
svært berikende på samlingene og de faglige foredragene.  
 

4. Døli pleie-og omsorgssenter 
 
Beskrivelse av sykehjemmet  
Gruppen jobber ved Rehabiliteringsavdelingen. Dette er en avdeling med 16 plasser 
fordelt på 2 poster. Det er lege tilgjengelig hver ukedag. Det er i snitt 6 pleiere på 
jobb på hverdager, hvorav minimum 2 er sykepleiere. Vi har ikke egen sekretær i 
avdelingen. Vi har også knyttet til oss flere fysio- og ergoterapeuter som tilkalles ved 
behov. 
  
Hensikten med prosjektet og mål 
Målet vårt har vært å forbedre rutiner ved innkomst av nye pasienter med 60 %.  
Hensikten med endringene er at pasientene føler seg godt mottatt og ivaretatt, at vi 
får en mer strukturert måte å jobbe på i avdelingen og at dette fører til økt kvalitet på 
arbeidet vi gjør og tjenestene vi yter til pasientene. 
 
Dette ser vi at vi har klart ved at det nå er kortere ventelister på opphold 
(pasientflyten går lettere) og avdelingen får mye skryt fra pasienter som har vært hos 
oss via Hjemmetjenesten og Tildelingskontor. Mange pasienter reiser nå hjem igjen 
og klarer seg hjemme i stedet for å bli værende på langtidsplass.  
 
Måten vi tar imot pasienter på er blitt ryddigere etter at vi har nedfelt skriftlige rutiner 
for mottak av nye pasienter. Vi plasserer mer ansvar hos enkeltpersoner og har 
opprettet primær- og sekundærkontakter. Vi ser også at de ansatte i avdelingen er 
mer fornøyd med arbeidsmiljøet. 
 
Tiltak 
Vi har gjennom prosjektet innført flere endringer. Vi laget et innkomstskjema som 
skal fylles ut på alle pasienter når de kommer til avdelingen. Dette skjemaet er til bruk 
for både leger og pleiere. Det har vist seg å være nyttig og et godt arbeidsredskap.  
 
Vi har tatt i bruk ukeplaner. Vi deler også ut en velkomstbrosjyre med opplysninger 
om avdelingen og forventninger vi har til den enkelte, med stort hell. Dette er såpass 
implementert i avdelingen nå at vi har sluttet å måle på det.  
 
Vi har satt fokus på å registrere IPLOS og lage tiltaksplaner på alle pasienter. Dette 
har vi målt på frem til nå, og vi ser at vi har blitt mye bedre både til å registrere IPLOS 
og lage tiltaksplaner i tillegg til at vi får det gjort innen ”rimelig” tid. Her har vi satt 
fokus på både å få dette gjort og på bedre opplæring av ansatte i Gerica. Vi ser 
imidlertid at vi er sårbare for sykmeldinger og ferier i fht om alle oppgaver blir utført. 
Det er avdekket at ansatte ikke har dokumentert og at de ikke har meldt behov for 
opplæring på Gerica. Det har de fått nå ved ekstra kurs.  
 
Vi har også snakket mye om at vi alle har plikt til å dokumentere, og om det skal få 
konsekvenser ved mangel på dokumentasjon på vakter. Alle pasienter skal det nå 
være dokumentert på, i en eller annen form, på hver dagvakt. 
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Vi startet prosjektet med at vi ønsket å ha tverrfaglige møter på alle pasienter innen 3 
dager etter innkomst. Dette har vi sluttet med fordi vi så at det ikke var nødvendig på 
alle pasienter. Slike møter har vi nå ved behov.  
 
Etter FS2 har vi laget skriftlige rutiner for primær- og sekundærkontakter, vi har hatt 
en fagdag hvor vi har diskutert og nedtegnet skriftlige dagsrutiner i avdelingen, 
inkludert rutiner for muntlig rapportering. Vi har også laget rutiner for ansvarsvakter 
og snakket om hvordan vi skal gjøre ulike oppgaver i avdelingen. Det har blitt 
gjennomført nye kurs i Gerica for ansatte som ikke har deltatt på dette tidligere, og 
for de som trenger oppfriskning. Det har også kommet forslag til skriftlige rutiner i fht 
rapportering på Gerica, hvor ansatte kan komme med egne kommentarer.  
 
Målinger 
Vi har underveis benyttet oss av SPC og Epidata når vi har laget grafer og målt på 
resultater av endringene våre.  Denne perioden har vi prioritert måling på:  
1) Er det registrert IPLOS på pasienten?  
2) Hvor mange dager fra innkomst til registrert IPLOS?   
3) Antall dager fra innkomst til tiltaksplan ble laget.  
De første 20 pasientene er baseline.  
 
Etter baseline satte vi inn et enkelt tiltak hvor vi skal krysse av for om IPLOS er 
registrert på pasienten, i tillegg til at det er satt fokus på i form av muntlige 
påminnelser. Vi ser likevel at vi er avhengig av enkelte ”ressurspersoner” i 
avdelingen for å få ting gjort, men nå blir det i alle fall utført.  
 
Resultat  
Resultatene av arbeidet vi har gjort har ført til bedre struktur i avdelingen, pasientene 
får ukeplaner og det blir laget tiltaksplaner, IPLOS blir registrert og pasientene får 
utdelt informasjonsbrosjyrer.  
 
Vi har funnet enkelte personer i avdelingen som er blitt spesielt involvert i enkelte av 
tiltakene. Dette har fungert ganske bra, slik at tiltakene gjennomføres.  
 
Vi har hatt samtaler med de andre avdelingene om prosjektet og mange av tiltakene 
våre. Vi skal ha videre møter om noen av tiltakene vi har satt inn kan brukes i de 
andre avdelingene.  
 
Avdelingsleder tar innkomstrutinene vi har laget med til lederteamet i PRO, for å høre 
om det er interesse for å innføre disse rutinene som generelle i Nittedal kommune. I 
tillegg har vi laget et spørreskjema som pasienter bes svare på før hjemreise. 
Svarene vi har fått inn, viser at de aller fleste er meget fornøyd med oppholdet. Dette 
gjelder bl.a. mottakelse ved ankomst, om de føler seg respektfullt behandlet, om 
maten er bra, om de får god pleie, om oppfølging av lege er bra, etc. 
 
Læring 
Gruppen har tidvis hatt få og tilfeldige møter. Det har vært lite tid til å gjennomføre 
møter, og i tillegg har sykehjemslegen sluttet. Vi er da 2 medlemmer igjen som 
arbeider med prosjektet. Imidlertid har måleansvarlig fått bruke den tid hun trenger til 
å jobbe med prosjektet – ute av avdelingen. Gruppen har lært at det vi setter fokus 
på, det får vi gjort. Dette er den aller mest nyttige erfaringen vi har gjort i forbindelse 
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med dette prosjektet. Vi har fått utrettet veldig mye som vi kanskje ikke hadde gjort 
uten deltakelse i Gjennombruddsprosjektet. 
 
Det har vært vanskelig å ”selge” prosjektet inn i avdelingen, men ved å kalle tiltakene 
”Nye rutiner” i stedet, har det stort sett gått greit å få med de ansatte. Det mest 
givende er å se at det nytter å sette inn tiltak for å oppnå bedre resultater.  
 

5. Bråset bo- og omsorgssenter 
 
Beskrivelse av sykehjemmet 
Bråset bo- og omsorgssenter er et IKS, felles sykehjem for Asker og Røyken 
kommuner, med 200 enkeltrom fordelt på 17.000 kvm. Sykehjemmet åpnet i 2005 og 
har primært korttidsavdelinger. 
 
3 av våre korttidsavdelinger har vært med i prosjektet. Hver av disse har 18 
sengeplasser, totalt altså 54 pasienter. De fleste har opphold på 3 uker. Pasientene 
kommer fra 2 forskjellige kommuner og hører til 2 forskjellige lokalsykehus. 
På de enkelte avdelingene arbeider fra 1-3 sykepleiere, hjelpepleiere og 
pleieassistenter. Det er legevisitt en dag pr. uke på hver avdeling. 
 
Hensikten med prosjektet og mål 
Vi så at det var mangelfullt og varierende hvordan våre kortidspasienter ble mottatt 
ved innleggelsen selv om det allerede forelå innkomstprosedyrer. På en travel 
kortidsavdeling med flere innkomster og utskrivninger per dag, er dette en utfordring 
som er vanlig, viktig og vanskelig! 
 
Mål: Nødvendig medisinsk informasjon skal alltid følge med pasienten ved 
innleggelse. 90 % av innkomster skal være utført etter gjeldende sjekkliste innen 24 
timer etter innleggelsen. 
 
Tiltak 
Vi begynte med å skrive brev til alle fastlegene, sykehusene og til bestillerenhetene i 
de respektive kommuner for å få fram hvor viktig det er å ha oppdatert informasjon 
om pasientene som kommer hit. Vi gikk så grundig gjennom våre innkomstrutiner og 
sjekklister og oppdaterte disse. Deretter holdt vi flere møter på hver avdeling for å 
informere og å diskutere hvordan vi i felleskap kunne arbeide for å klare å følge disse 
rutinene. 
 
Målinger 
For hver måling er det med ca.10 pasienter fra hver avdeling, altså totalt ca. 30.  
Vi målte:  
1. Om medisinske opplysninger og medisinlister fulgte med pasientene. 
2. Om innkomstnotat var skrevet.  
3. Om det var avholdt eller avtalt møte med pårørende. 
4. Om tiltaksplanen var påbegynt. 
5. Om sjekklista var fulgt og avkrysset. 
Totalt var det dermed mulig å få 5 poeng innen disse første 24 timene. Vi har ikke gitt 
halve poeng. 
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Vi har valgt å bruke "edderkoppgraf" der hvert av de 5 hjørnene illustrerer et av 
punktene i listen over. Grafen vil bli større i omfang jo flere poeng man får: 
 

 
 
 
Resultat 
Vi gjorde målinger på hver avdeling, og resultatene varierte fra 1,2 til 2,8 i snitt ved 
første måling. Første måling bekreftet det vi antok på forhånd; at det var tilfeldig og 
varierende hvordan pasientene ble mottatt, og det også var stor forskjell på hva 
pasientene hadde med seg av opplysninger.  
 
Allerede ved 2. måling så vi klar forbedring. På en avdeling var resultatet fordoblet 
(fra 1,2 til 2,4 i snitt), og allerede ved 2. måling var det en bedring på over 30 % totalt 
på alle avdelingene. Også ved 3. og 4. måling har det vært bedring, og ved 4. måling 
oppnådde vi oppunder 4 poeng i snitt av 5 mulige.  
  
Læring 
Vi har vært 5 personer i gruppen og har holdt møter selv om ikke alle til enhver tid 
har hatt muligheten til å komme. Møtene har vært avholdt på dagtid fra 14-15, og vi 
har med unntak av sommeren hatt 2-3 møter hver måned. De som har vært på 
dagvakt har gått fra vakten tidlig, mens de som skulle på kveldsvakt har kommet litt 
før.  
 
Det har i perioden blitt en viss endring i organisasjonen. Korttidsavdelingene har fått 
noe mer personale og antall sykepleiere har økt.  
 
Det viktigste vi har lært, er at det nytter. Vi har lært å finne verdier som kan måles og 
deretter sette i gang tiltak som forbedrer disse. Det mest givende har vært at vi har 
sett fremgang på alle avdelingene. Vi ser at vi ved aller siste måling i oktober måned 
har dårligere resultat enn i september, og det vanskeligste har vært å sette av tid for 



43 
Gjennombruddsprosjekt sykehjem 

Den norske legeforening 

personalet til dette prosjektet og få gjennomslag blant alle at dette må prioriteres. 
Gjennombruddsmetoden er enkel å bruke, og den viser tydelige og raske resultater. 
 

6. Barduheimen sykehjem 
 
Beskrivelse av sykehjemmet  
Barduheimen sykehjem er delt inn i tre soner. Hver sone består av 15 
sykehjemsplasser. En av sonene er skjermet enhet for aldersdemente. De to andre 
sonene ivaretar rehabilitering, akuttinnleggelser for behandling/observasjon, 
terminalpleie, pleie og omsorg. Sykehjemmet har eget produksjonskjøkken.  
 
Av totalt 45 plasser er det 7 korttidsplasser. Sykehjemmet har en sykehjemslege 12 
t/uke. 42,5 årsverk pleiestillinger, 0,75 % årsverk sekretær, en fagkonsulent, en 
fagutviklingssykepleier og pleie og omsorgssjef. Sykehjemmet ble integrert med 
hjemmetjenesten i 2006, slik at hver sone også har ansvar for 40-50 
sykehjemspasienter av hjemmetjeneste. Personalet jobber både ”ute” og ”inne”. 
 
Hensikten med prosjektet og mål 
Arbeidsgruppa har definert følgende forbedringsområde: 
Tema:  
Inn og utskriving  
Mål:  
Sikre riktig og nødvendig informasjon ved inn og utskriving slik at hensikten med 
korttidsopphold kan ivaretas på en faglig og etisk forsvarlig måte 
 
Målet ble valgt fordi vi mener å ha forbedringspotensial på området, fordi vi yter mer 
og mer avansert pleie, fordi vi har pasienter på akuttplasser – disse krever spesiell 
oppfølging, og fordi vi nylig har gjennomgått en omorganisering som gjør at flere 
rutiner må revideres.  
 
Tiltak  

 Arbeidsgruppen har foretatt endringer i eksisterende rutiner og utarbeidet 
sjekklister, pilotering av sjekklister, justering. 

 Berørte Samarbeidsparter har vært informert muntlig og skriftlig om endringer 
    rutinene.  

 Kommuneoverlegen og pleie- og omsorgssjef godkjente de nye rutinene i april-08. 

 Kontinuerlig informasjon og opplæring av personalet ved internundervisning, 
etablerte arenaer som sonemøter, sykepleiemøter og lignende. Veiledning i bruk 
av rutinen ved innleggelser og utskrivninger. Dette var ikke nok, enkelte hadde i 
juni fremdeles ikke fått informasjon, fremdeles stor variasjon i hvordan 
innleggelser og utskrivninger ble gjennomført. 

 Opplæring av sykepleiere i bruk av rutinene en-til-en ved fagutviklingssykepleier. 
Tidkrevende, men effektivt. De som har vært igjennom opplæringen føler seg 
trygge og gjør grundig arbeid. Per i dag (30.10.08) har ca halvparten av 
sykepleierne fått opplæring. 

 Presentasjon av målingene i juni og september på møter og poster/veggavis. 
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Målinger  
Det ble utarbeidet måleskjemaer på bakgrunn av sjekklistene, ett for 
akuttinnleggelser og utskrivninger etter akuttopphold, ett for innleggelser ved 
korttidsopphold og utskrivninger etter korttidsopphold. Skjemaene hadde 8-13 
punkter, alle vektet like mye.  
 
Vi så etter hvert at tallmaterialet var såpass lite at det var best å se på alle 
innleggelser under ett og alle utskrivninger under ett, derfor er resultatene regnet om 
til prosent. Utskrivninger er utskrivninger til hjemmet, ikke andre institusjoner. 
 
Hovedområdene det måles på ved innleggelse er: 

 Skriftlig og muntlig kommunikasjon med lege. 

 At det skrives et utfyllende innkomstnotat med bakgrunn for innleggelse, samt 
tiltak.  

 At tiltak dokumenteres, at det skrives pleieplan og at IPLOS-opplysninger 
oppdateres. 

 At det gjøres målinger ved innkomst; BT, puls, temp, høyde og vekt. 

 Kostanamnese. 
 
Gjennomsnittsverdien har økt fra 26 % til 41, %, en forbedring på 58 %. Vi er bedre 
på kommunikasjon med lege, innkomstnotat og målinger.  
 
IPLOS-opplysninger og pleieplaner oppdateres sjelden, og det er enda ikke gjort 
kostanamnese. Siden alle punktene er vektet like mye valgte vi ut 3 parametre vi ville 
fremheve spesielt. Dette var; skriftlig og muntlig kommunikasjon med lege, 
innkomstnotat og kostanamnese (registreres bare på måleskjema ved 
korttidsopphold).  
 
Hovedområdene det måles på ved utskrivning er: 

 Skriftlig og muntlig kommunikasjon med lege før og ved utskrivning. 

 Kopi av papirer som medisinkardex, observasjonsskjema, kurver, tester og 
    liknende til lege. 

 Utskrivningssamtale med pasient og pårørende. 

 Sammendrag/utskrivningsnotat med plan for videre oppfølging. 
 

Gjennomsnittsverdien har økt fra 6 % til 49 %, men her var det ikke klare rutiner fra 
før.  
Vi har valgt ut to viktige parametre ved utskrivning:  

 Ble det skrevet sammendrag fra oppholdet i Profil? 

 Fikk fastlegen datert kopi av medisinkardex utskrivningsdag? 
 
Resultat  
Det var et riktig område å sette fokus på for oss i denne omgang, spesielt siden vi 
nylig har gått igjennom en omfattende omorganisering. Diagrammene viser at vi har 
oppnådd en viss forbedring, men har enda en jobb å gjøre for å få til en mer stabil 
prosess. Vi ser at ved å sette fokus på ett forbedringsområde, opplever vi at man får 
fokus på flere viktige områder, spesielt dokumentasjon, oppdatering av pleieplaner 
og IPLOS-opplysninger, men også ernæring og pårørendesamarbeid. 
Rutinen er etablert, men det er mulig vi gjør noen små justeringer etter prosjektslutt. 
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Læring 
Prosjektgruppen har erfart at det tar tid å utarbeide og implementere nye rutiner. Det 
er vanskelig å nå ut med informasjon til en stor personalgruppe som jobber turnus 
(170 hoder pluss minus). Det var nødvendig at sykepleierne fikk opplæring en-til-en, 
noe som er svært tidkrevende, men som var mulig siden fagutviklingssykepleier 
kunne prioritere å bruke tid på det.  
 
Vi har lært at det er viktig å bruke tid i starten ved utarbeiding av måleskjema – hva 
er vi ute etter? – og at piloteringen kanskje ble for kort. Vi forsøkte å gape over for 
mye, har ikke klart å sette fokus også på ernæring, men det blir i et senere prosjekt! 
Vi har blitt kjent med gjennombruddsprosjekt som metode, og lært å gjøre målinger, 
noe vi kan ha nytte av i videre arbeid. 
 

Tema 5: Behandling med og uten medikamenter 

 
Foto: Colourbox 
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1. Tasta sykehjem 
 
Beskrivelse av sykehjemmet 
Tasta sykehjem er en diakonal institusjon og har 145 senger fordelt på 130 langtid og 
15 korttidsplasser i 6 forskjellige avdelinger. 1 skjermet enhet med 24 senger, 2 
kombinerte korttid/langtidsavdelinger og 3 langtidsavdelinger. Sykehjemmet har også 
et dagsenter med 25 plasser og et eget kjøkken. Det er 150 årsverk fordelt på 260 
personer. 1,8 legestillinger, 50 sykepleiere, 84 hjelpepleiere, 7 omsorgsarbeidere, 1 
prest, 2 fysioterapeuter og en ergoterapeut. 
 
Hensikten og målet med prosjektet 
I de siste årene har det blitt registrert økende antall pasienter med KOLS (kronisk 
obstruktiv lungesykdom) på Tasta sykehjem. I en gjennomgang av 145 innlagte 
pasienter var det 16 % (totalt 23 pasienter) med behandlingstrengende KOLS i mars 
2007. Inntrykket var at flere hadde en alvorlig grad av KOLS med hyppige 
forverringer av sykdommen, dels intensiv behandlingstrengende og med 
sykehusinnleggelser til følge. KOLS pasienter hadde flere tilleggsdiagnoser eks 
hjerneslag, hjertesvikt og demens som gjorde behandlingen ytterlig utfordrende. 
Høsten 2007 hadde vi derfor i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus 
undervisning om KOLS. 
 
Resultatmål i KOLS prosjektet er å øke kunnskap og trygghet hos personalet, få 
bedre symptomkontroll hos KOLS pasienter ved forverring av sykdommen. Spesielt 
skal varigheten og intensiteten av åndenød reduseres.  
 
Tiltaksmål er å sikre riktig håndtering ved forverring av sykdommen ved bruk av 
skriftlig veileder. 
 
Personalet skal få økt kompetanse og trygghet. Med økt kunnskap skal utvikling av 
alvorlighetsgrad, komplikasjoner og innleggelser på sykehus reduseres.  
  
Tiltak 
Først hadde vi statusanalyse av situasjonen. Der ble det gjennomført en 
spørreundersøkelse etter at en pleier hadde hatt kontakt med en KOLS pasient som 
hadde åndenød.   
 
I registreringsskjema ble det stilt spørsmål om: 

 kvalifikasjonskrav (sykepleier, hjelpepleier, ufaglært),  

 ansiennitet,  

 trygghet i forbindelse med arbeidsoppgaver,  

 om en gruer seg for å komme på jobb på grunn av pasienter som har 
respirajonsbesvær,  

 om personalet har fått god nok opplæring,  

 om en måtte tilkalle annet personell og hvem,   

 om det er kultur for å vise utrygghet på arbeidsplassen  
 
Pasienten ble vurdert i forhold til lengden av åndenød. 
Med det samme laget vi en veileder, flytdiagram og et undervisningsopplegg. 
Personalet svarte på revidert spørreskjema. 
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Målinger 
Vi har til analyse 34 spørreskjema. 18 ved statusanalyse og 16 etter opplæring og 
presentasjon av veileder.  
     
Resultat 
Resultatet av prosjektet er at pasientene har det mye bedre. Spesielt antall 
forverringer av sykdom over tid har gått ned. Personalet følger pasienter mye bedre 
opp. Allerede ved lette endringer i helsetilstand følger tiltak. På den måten opplevde 
pasienter mye mindre episoder med åndenød. Også varighet av åndenød avtok 
betydelig.  
 
Et av resultatmålene var å øke trygghet hos personalet. Der ble det målt bare en liten 
forbedring.  
 
Læring 
Prosjektgruppen hadde møte ca hver annen uke. Møtet varte ca 1 time. Mye arbeid 
ble gjort i fritiden, dette gjelder særlig lesing av litteratur. En spesiell utfordring var 
sommerferie hvor prosjektet lå nesten på is. Etter sommerferien fikk 2 av 4 i teamet 
andre arbeidsoppgaver. Et medlem ble avdelingsleder, et annet overtok en annen 
avdeling som leder. Også legen hadde mindre tid. Dette gjorde at prosjektet ikke ble 
gjennomført i hele sykehjemmet som først planlagt. 
 
Prosjektgruppen har lært mye om KOLS. Økt kunnskap gjennom lesing av litteratur, 
laget veileder og undervisning av personalet. 
 
Som gjennombrudd ser vi at pasienter har det mye bedre. Allerede ved lette 
endringer i helsetilstanden settes det i gang tiltak, slik at pasienter opplever ingen 
eller mye kortere episoder med åndenød.  
 
Etter opplæringen ble ingen pasienter innlagt på sykehus grunnet forverring av 
KOLS.  Prosjektgruppen opplevde forbedringsarbeid i hverdagen. Det å ha fokus på 
en problemstilling og å tilby forbedringsarbeid, gjør hverdagen bedre for pasienter og 
personale.  
 
Personalet opplevde økt kunnskap, kompetanse og trygghet. Vi har fått oppdatert vår 
kunnskap gjennom lesing av faglitteratur, slik at vi registrerer symptomendring 
tidligere og setter raskere i gang tiltak.  
 
Det er vanskelig å få integrert prosjektet i arbeidstiden. En får ikke frigjort nok tid og 
det har vært vanskelig å begeistre alle ansatte. 
 
Samlede erfaring med gjennombruddsmetoden er svært positiv. Vi satser på videre 
arbeid med denne metoden.  
 

2. Sogndal Omsorgssenter 
 
Beskriving av sjukeheimen  
Dette er ein sjuke-/pleieavdeling med i snitt 33 pasientar med ulike diagnosar. Dei 
fleste treng hjelp til det meste og sjukdomsforløpet er varierande. Avdelinga er 
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budsjettert med 25 sengeplassar, sjukeheimslegen har 10 timar til disposisjon. Antall 
stillingar for pleiepersonell er 28.  
 
Hensikta med prosjektet og mål  
Det var fleire grunnar til at vi valte dette målet: 

 Nokre av pasientane står på store mengder medikament, enkelte av 
medikamenta har dei stått på i mange år. Vi vurderer at indikasjon for å bruke 
enkelte medikament kanskje ikkje lenger er til stades.  

 Biologiske endringar hjå eldre gjer at dei reagerer/nedbryt medikament på ein 
anna måte som gjer at me bør vurdere mengda og kva preparat dei skal stå 
på.  

 Medikament blir sjeldan seponert hjå eldre, men dei blir sett på nye, dermed 
blir medikamentlista lang.  

 Legemiddelsanering er vist å redusere risikoen for fall, som er den hyppigaste 
årsaka til ulykker hjå eldre.  

 
Tiltak  
For å nå målet registrerte vi antall tablettar og medikament hjå pasienten. Vi såg 
også på kor mange medikamenttypar pasientane stod på innanfor kvar av gruppene 
analgetika, psykofarmaka (inkl. sovemedisin) og andre somatiske medikament. 
 
Før vi gjorde evt. medisinendringar utførte vi grundige kartleggingar i 20 dagar. 
Desse kartleggingane baserte seg på kva medikament pasienten stod på, diagnosar 
og andre aktuelle ting (som fall, uro, blodprøvar osv).  
 
Etter endringane var gjort, utførte vi dei same kartleggingane i 20 dagar til, for å sjå 
om det oppstod endringar hjå pasienten, dette for å kvalitetssikre at pasientane ikkje 
vert påført unødvendig ubehag i prosjektperioden.  
 
For å lette arbeidet, blei pasientane delt inn i 3 grupper.  
 
Målingar  
For å kunne sjå om vi har nådd målet har vi brukt enkle målingar. Vi talte opp antall 
medikament og tablettar pasientane brukte før vi starta kartlegginga og 
reduseringa/seponeringa. Vi har gjennom prosjektet gått igjennom tala for å sjå om 
det har vore framgang. Når prosjektet vart avslutta tok vi ny gjennomgang av 
medikamenta, og samanlikna med oppstarten. 
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Resultat: 

Antall medikament

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Gruppe

1

Gruppe

2

Gruppe

3

Totalt

Registreringsgruppenummer

A
n

ta
ll

 m
e
d

ik
a
m

e
n

t

Utgangspunktet

Pr. 30/10

 
Diagram 1: Viser forandringar som er gjort i antall medikament. 
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Diagram 2: Viser forandringar som er gjort i antall tablettar. 
 
Totalt sett har vi redusert antall medikament frå 134 til 119, totalt 11,2 %. 
Vi har redusert antall tablettar frå 200 til 163, 25, totalt 18,4 %. 
 
Som vi kan sjå ut frå prosentresultatet, har vi ikkje oppnådd det målet vi satte oss. 
Vi satte oss eit høgt mål for å ha noko å jobbe mot. Vi er likevel nøgd med oppnådde 
resultat, då samtlege pasientar har fått ein grundig gjennomgang av sine 
medikament, på ein kritisk og forsvarlig måte. For oss har kvalitet vore det viktigaste 
framfor kvantitet. 
 
Læring:  
Vi ser at engasjementet til prosjektgruppa var større i starten, då gruppa hadde 
hyppigare teammøter. Etter sommaren har gruppa samlast 2 gonger. Vi ser no at 
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dette var for sjeldan, og at vi burde ha faste teammøter, gjerne 1 gong i veka for å gå 
gjennom status i prosjektet og planlegge vidare arbeid.  
 
Ein ser og i ettertid at det burde bli fristilt meir tid i arbeidstida, då ein også ser at 
prosjektet er meir tidkrevjande enn ein i utgangspunktet trudde.  
 
Det som har vore mest givande ved å jobbe med forbetringsmetoden, er at ein fort 
ser forbetring og nøyaktige resultat, som ein vidare kan måle i prosent og ta inn i den 
daglege drifta. Også dei tre seminara har vore interessante og motiverande, då ein 
får idear og innsikt i korleis andre kommunar jobbar.   
 

3. Kroken sykehjem 
 

Beskrivelse av sykehjemmet 
2 somatiske avdelinger med 15 sengeplasser hver.  
Avdelingene deler stue, kjøkken og vaktrom. 
Legestilling: 5 timer pr. uke.  
Pleiepersonale: ca. 25 årsverk til sammen på begge avdelingene, inkludert 
avdelingsledere.  
 
Hensikten med prosjektet og mål 
Rett medisin, rett dose, rett pasient.  
Prosjektet ble valgt fordi vi erfaringsmessig vet at mange eldre står på for mye 
medikamenter, og at vi mente at det brukes for mye medisin på sykehjem. Vi har i 
mange år gjort et arbeid for å redusere medikamentforbruket, men ”vi trenger ikke å 
være dårlig for å bli bedre”. Vi valgte derfor å prøve og ytterligere redusere 
medisinbruken på avdeling Bukta og Minde.  
 
Tiltak: 
Vi gjorde en grundig gjennomgang av hver enkelt pasients medikamentbruk og 
gjorde de endringene vi mente var riktig. Systematisk gjennomgang av pasientens 
sykehistorie, medikamentliste, undersøkelser (blodprøver/blodtrykk/puls etc.), samt 
registrering av søvn, uro, smerte og fall, førte til bedre tilpassede medikamenter for 
den enkelte pasient. Denne grundige gjennomgangen resulterte i seponering, 
dosereduksjon og hos noen også oppstart av medisin.  
 
Vi har sjekket medikamentlistene i forhold til interaksjoner, og om noen av pasientene 
sto på listen over ikke anbefalte medikamenter, hos oss kalt ”fy-lista”. Vi har også i 
ettertid jevnlig fulgt opp undersøkelser for å se langtidseffekten av endringene. 
 
Målinger: 
Målingen vi har gjort er å telle antall definerte døgndoser (DDD) før og etter 
medikamentgjennomgangen.  
 
Vi har også registrert søvn, uro, smerte før og etter gjennomgangen, og talt opp 
antall timer i døgnet og laget grafer ut fra dette materialet. 
 
Målgruppe:  
Alle pasienter innlagt på avdeling Minde og Bukta i perioden 25/3-07 – 17/6-07. 
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Inklusjon:  
I utgangspunktet alle pasientene selv om de ikke brukte noen medisiner.   
 
Eksklusjon:  
På et av rommene hadde vi en avlastningspasient som ble ekskludert. To andre 
pasienter ble ekskludert av andre årsaker. 
 
Resultat 
Målet var 30 %. Resultatet ble 55,5 % reduksjon av medikamentbruken målt i DDD.  
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Ut fra søylediagrammet, har alle medikamentgrupper, her delt opp 9 grupper, blitt 
redusert. 
Smertestillende er blitt seponert hos noen, og lagt til hos andre etter grundig 
gjennomgang og tolkning av registreringsskjemaene. Vi så at mange sto på 
smertestillende uten at de hadde behov for dette og seponerte disse, og andre som 
hadde et behov ble satt på smertestillende. 
 
Vi har bl.a. redusert diabetesmedisin uten at blodsukkernivået ble endret, 
epilepsimedisin og nevroleptika uten at det har vært registrert noen negative utslag, 
blodtrykksmedisin uten nevneverdig økning av blodtrykk, unntatt én pasient som 
måtte starte med medisinen igjen. 
 
Læring 
Vi har hatt arbeidsmøter stort sett hver tirsdag i en time. Vi har fått veiledning ved 
behov. 
 
Vi har lært at de fleste medisiner kan man prøve å redusere/seponere. Vi har fått 
mye ny kunnskap om eldre og medikamenter, samt økt interesse for dette område.  
 



52 
Gjennombruddsprosjekt sykehjem 

Den norske legeforening 

Undervisning av personalet (om eldre og medikamenter), samt direkte arbeid med 
registreringsskjema, har også vekket interesse og engasjement hos personalet i 
forhold til temaet. 
 
Vi har lært om gjennombruddsmetoden, om målinger og måling av effekt av 
endringer. Dette kan vi bruke i annet forbedringsarbeid senere. 
 

4. Kantarellen Bo- og Rehabiliteringssenter 
 
Beskrivelse av sykehjemmet  
Sykehjemmet har plass til 80 langtids- og 16 korttid / rehabiliteringspasienter fordelt 
over 3 etasjer. Dvs. 32 enerom per etasje, fordelt på 4 enheter med hvert sin felles 
stue og kjøkken. En etasje er en skjermet avdeling. Stillinger: leger 0,71 (4 personer), 
pleiepersonale 85, 0,50 fysioterapeut på 80 langtidspasienter, 1,0 fysio- og 0,75 
ergoterapeut på 16 korttid/rehabiliteringspasienter, 3,5 sekretær. 
 
Hensikten med prosjektet og mål 
Redusere medikamentbruken (multifarmasi gir økt risiko for uønskede interaksjoner 
og bivirkninger), med vektlegging på psykofarmaka og sovemedisin (Mål: Reduksjon 
av psykofarmaka med 30 %) og forebyggende medisin (Mål: Reduksjon av 
kolesterolsenkende og osteoporoseforebyggende medisin (F1) og blodfortynnende 
medisin (F2) med 30 %), videre å redusere score på observasjonslisten / KTV-listen 
til et minimum. 
 
Tiltak 
Informasjon overfor personellgruppe, ledelse og pårørende. 
Intern informasjon til legene. 
Internundervisning for pleiere om medikamentbruk. 
Bruk av miljøfaktorer: Sanserom, trim, lyskasse, hånd- og hodebunnsmassasje, 
musikkterapi. 
 
Gradvis reduksjon av medikamenter på 3 prosjektenheter (24 pas) med registrering 
av søvn og uro som parameter på om reduksjonen er vellykket. 
Vi lærte at informasjon i forkant krever tid og må vektlegges for å få personellgruppen 
og pårørende til å spille på lag og føle at de er medeiere av prosjektet. 
 
Målinger 
Registrering medikamentforbruk (20.02.08) på prosjektenhetene (24 pas), samt alle 
langtidsplasser på sykehjemmet. 
 
Gradvis nedtrapping av medisiner i løpet av april og mai, samtidig registrering av 
søvn og uro (bruk av SPC) og innføring av miljøtiltak. Ny registrering av 
medikamentforbruket på prosjektenhetene (20.05.08) med evaluering som danner 
utgangspunkt for veien videre. 
 
Medisiner er registrert i snitt pr sykehjemspasient: Antall medikamenter, DDD 
psykofarmaka, antall sovemedisin, antall medikamenter i F1 og F2 og antall score på 
KTV-listen. 
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Resultat 
På 2 av 3 enheter (1 vanlig langtid og 1 skjermet) lyktes medikamentreduksjonen 
registrert pr 20.05.08: Antall medisiner redusert fra 6,4 til 5,5, DDD psykofarmaka fra 
0,8 til 0,5 (- 40 %) og sovemedisin fra 8 (av 16) til 0 pasienter. På den 3. enheten var 
det en liten økning av medikamentforbruket, bruken av psykofarmaka og antall KTV-
score, og uendret bruk av sovemedisin. 
 
Uroregistreringen viste mulig noe økt uro i starten av medikamentreduksjonen, men 
det rettet seg, og søvnen var bedre mot slutten av registreringen, da 
medikamentreduksjonene var gjennomført. 
 
Vi har vist at det er mulig å redusere bruk av psykofarmaka på en vanlig 
langtidsenhet og en skjermet enhet, uten at det gav økt uro. På den bakgrunn ble 
målet for høsten 08 å redusere medikasjonen på alle langtidsenheter på 
sykehjemmet, men uten registrering av uro eller andre parametere underveis, med ny 
medikamentregistrering 09.10.08 og sammenligning med registreringen 20.02.08. 
 
Antall medikamenter redusert fra 6,2 til 5,0 (-20 %), DDD psykofarmaka fra 1,04 til 
0,86 (-17 %), sovemedisin fra 0,45 til 0,26 (-42 %), F1 fra 0,21 til 0,14 (-35 %), F2 fra 
0,45 til 0,34 (-25 %) og KTV-score fra 0,6 til 0,31 (-49 %). 
 
Det er noe større reduksjon av sovemedisin og KTV-score på skjermede enheter 
sammenlignet med vanlige langtidsenheter, og det er ingen forskjell mellom snittet av 
de 3 prosjektenhetene og alle sykehjemmets langtidsplasser, men derimot stor 
variasjon mellom ulike grupper, først og fremst i reduksjon av psykofarmaka, 
sovemedisin og KTV-treff, der forskjellig postlege synes å forklare det meste av 
forskjellen. 
 
Konklusjon  
Måloppnåelse mht reduksjon av multifarmasi, sovemedisin og forebyggende medisin, 
men ikke full måloppnåelse mht reduksjon av DDD psykofarmaka og KTV-score. 
 
Læring 
Teamet har møttes med 1-4 ukers intervall. Måleansvarlig er frikjøpt. Ellers er alt 
arbeid gjennomført innen organisasjonens eksisterende rammer. Bruk av 
uro/søvnregistrering i snitt, er sannsynligvis en dårlig parameter og registreringen og 
databearbeidelsen har tatt svært lang tid i forhold til utbyttet. Personalet har mer 
kunnskap om medikamentbruk, bivirkningsfarer og interaksjonsfarer 
(forbedringskunnskap).  
 
Personalet og pårørende påpeker sammenhengen mellom bemanningsreduksjon og 
liten tid for miljøtiltak og risiko for å ty til psykofarmaka som uro forebyggende tiltak. 
Foruten å registrere at endring er mulig, har prosessen med å engasjere og motivere 
personale og pårørende vært lærerik. 
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5. Kajalund sykehjem 
  
Beskrivelse av sykehjemmet 
Kajalund er et lite sykehjem med 30 plasser, hvorav 8 er demensplasser. Det gis 
tilbud til sykehjemspasienter med store medisinske behov, som f.eks. 
respiratorbehandling. 
 
Vi har 30 årsverk, herav 25 pleiestillinger (12 sykepleiere) og 0,15 legestilling. 
  
Hensikt med prosjektet og mål 
Målet for prosjektet var 20 % reduksjon av uro med 20 % reduksjon av sedativa, 
anxiolytika og nevroleptika gitt som eventueltmedisin hos en utvalgt pasientgruppe 
på 10 pasienter. Dette er et faglig interessant område, og hvor vi antok at det var 
mulighet til kvalitetsforbedring for våre pasienter. 
 
Målet skulle nås gjennom aktive miljøtiltak og grundig gjennomgang av 
medikamentbruk hos våre pasienter. Likeledes skulle personalet inspireres og 
motiveres til å ta aktivt del i nye tilnærmingsmåter ved uro hos pasientene. Konkret 
betyr dette å ta seg mer tid til å være sammen med og prate med pasientene. Det 
skal gis mer fysisk berøring, mer fokus på avledning og å vurdere alternative 
aktiviteter. 
 
Vi planla å bruke objektive målinger for å registrere uro ved hjelp av egne tester, og 
valgte Cornell skala for depresjon ved demens og Nevropsykiatrisk intervensjon 
(NPI). I tillegg skulle vi ha konkret registrering av forbruk av eventueltmedisiner. 
 
Tiltak  
Testene (Cornell og NPI) ble gjort ved oppstart av prosjektet for å skaffe 
baselinedata, etter 1 måned (måleperiode 1) og etter 5 måneder (måleperiode 2). De 
ble utført av de samme personene hver gang for å unngå ulik definisjon av 
observasjonene. Bruk av eventueltmedisin ble beregnet som snitt antall døgndoser 
for en periode på 3 måneder før oppstart av prosjekt (baseline). Måleperiode 1 og 2 
er hver på 4 uker. Subjektive observasjoner fikk vi fram gjennom dialog med 
personalet. 
 
Vi har etablert en arbeidsgruppe på 4 personer bestående av kulturarbeider, 2 
hjelpepleiere og 1 sykepleier som har gitt nyttige innspill og forslag til forbedringer. 
Hovedoppsummeringen til personalet foregikk på et personalmøte i desember 2008.   
 
Målinger 
Nedenfor vises grafiske fremstillinger over målingene til 10 utvalgte pasienter som 
hadde høyt forbruk av eventueltmedisin og som var urolige.  
 
Vi har valgt å bruke linjediagram for å få vist endringer i uro. 
 
Linjediagrammene viser tre måleperioder for hver enkelt av de 10 pasientene. 
Endring i forbruk av eventueltmedisin er registrert ved hjelp av SPC og vises som I-
chart med egne gjennomsnittsverdier og kontrollgrenser for hver måleperiode. Det er 
også korrigert for at 2 av 10 pasienter døde før måleperiode 3 (pasient nr 5 og 6) i 
utregning av gjennomsnittsverdier. 
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Cornell registrering ga en viss indikasjon på redusert uro, mens NPI ga klar 
indikasjon på måloppnåelse.  

 Cornell skala
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Gjennomsnittscore for Cornell i de tre måleperioden har vært 6, 5,7 og 4,6 (gjennomsnitt for alle 
registrerte pasienter) 
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Gjennomsnittscore for NPI-Q i de tre måleperioden har vært på 4,9, 4 og 3,8 (gjennomsnitt for alle 
registrerte pasienter) 
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Gjennomsnitt pr måleperiode (grønn strek) er 2,9 i baseline, 0,8 i første måleperiode og 0,6 i andre 
måleperiode 

 
Målingene viste en reell reduksjon i både medikamentforbruk og uro. Bruk av faste 
medisiner var stabilt, mens bruk av eventueltmedisin gikk ned hos 6 av 10 pasienter.  
 
Registreringene viser at vi har redusert uroen med over 20 prosent, mens bruk av 
eventueltmedisiner er redusert med langt over 20 %. Prosjektet har altså nådd sitt 
hovedmål. 
 
I tillegg har vi oppnådd mindre døgnvariasjoner i bruk av eventueltmedisiner. 
 
Læring 
Pilotprosjektperioden er kun en fase i en større prosess og prosjektet er ikke ferdig 
selv om hovedmålet er nådd. Vi så tidlig behovet for involvering av hele 
personalgruppa for å få et godt resultat. Vi har også lært at selv med små enkle 
miljøtiltak kan vi reduserer bruken av eventueltmedisin samtidig som uroen 
reduseres. Vi tror også at våre erfaringer kan nyttiggjøres av andre. 
I tillegg gir prosjektet lokal kompetanse på å jobbe videre med andre endringsbehov. 
 
Det er også svært interessant å registre at tidsskriftet ”Sykepleien” i en egen artikkel i 
2008, påpeker viktigheten av å ta i bruk akkurat de målingsverktøy vi har brukt (NPI 
og Cornell) i vurdering og oppfølging av demenspasienter. 
 

Snitt døgndoser av "Eventueltmedisin" per pasient 

Baselineperiode = pasient 1-10,  
Første måleperiode = pasient 11-20,  
Andre måleperiode = pasient 21-30.  

 
Pasientene er identiske,  

n=10 i måleperiode 1 og 2 
n = 8 i måleperiode 3 
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6. Frøya sykehjem 
 
Beskrivelse av sykehjemmet  
Frøya sykehjem har 6 avdelinger, hvorav 2 avdelinger som er tilrettelagt for kognitiv 
svikt. Sykehjemmet i sin helhet har 57 plasser. Vi har i dag 22 timer legevisitt i uka. 
Hele sykehjemmet har ca 55 årsverk, fordelt på kjøkken, kontor, dagsenter, 
sykepleierpool og pleieavdelingene. 
Vi har 18 timer legevisitt i uka, fordelt på 2 dager og 2 leger. 
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Vi ønsket å sette fokus på uro ved avdelingene. Uroen var ikke av en slik karakter at 
det var noe problem for sykehjemmet, men vi mente at det måtte være mulig å 
redusere det ytterligere. 
 
Tiltak  
Sette fokus på pasientene som gruppe, men også direkte på det enkelte individet. 
Videre ville vi prøve og gi mer innhold i hverdagen til pasientene på en slik måte at 
de opplevde den mer meningsfylt. 
 
Våre tiltak for å nå målene var følgende: 

 Informasjon og motivering av alle ansatte. 

 Informasjon til administrativ ledelse med forankring. 

 Informasjon til media. 
 
Selve tiltakene var følgende: 

 Mer fysisk aktivitet i form av turgåing og sittedans. 

 Høytlesing ved hjelp av leseombud og pleiepersonalet 

 Individualisert musikk sammen med kulturskolen, det vil si å kartlegge 
individuelle musikkpreferanser hos ”de urolige”, og å spille inn musikk som 
pleiepersonalet kan bruke for å ”roe” pasienten i urolige perioder. 

 
Målemetoder  
Føre døgnskjema. Vi har målt og registrert all uro og uønsket atferd på alle pasienter 
i 24 dager. Etter at vi hadde satt inn tiltakene våre, og holdt disse ”varme”, har vi 
gjennomført en ny måling og sammenlignet tallene fra baselinemålingen. 
 
Resultater  
Vi har hatt en kraftig nedgang i urolighetene som vi målte før og etter tiltakene. Ved 
baselinemålingen viste det seg at vi hadde en Mean som lå på 987 uro minutter i snitt 
pr døgn. Etter tiltakene har vi en Mean som ligger på 247 uro minutter i snitt pr døgn, 
og høyeste verdi i målingene var på 884 uro minutter pr døgn. Dette viser at vi har 
hatt stor effekt av prosjektet så langt. Vi har oppnådd en signifikant forbedring. 
 
Læring 
I perioden har gruppa hatt møter ved behov, for å diskutere nye veivalg i prosjektet. 
Det som viser seg å være den største gevinsten for Frøya sykehjem, er å se hvor 
god effekten har vært bare ved å sette fokus på noe. Gruppa tror vi ville fått en 
merkbar forbedring selv om vi ikke hadde gjennomført tiltakene våre, fordi 
arbeidsstokken var positiv til prosjektet, noe som økte fokuseringen på innholdet i 
prosjektet, samt gjennomføringen. 
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Tema 6: Ernæring 

Toloheimen  
 
Beskriving av sjukeheimen 
Toloheimen er sjukeheim i Sone Norheimsund i Kvam herad. Har 2 avdelingar, ei 
gruppe for aldersdemente og ei gruppe for korttidsplassar og langtidsplassar. 
Langtidsgruppa har 8 plassar, som har vore involvert i gjennombrotsprosjektet frå 
starten av. I sluttfasen av prosjektet vert også korttidsplassane (8) involverte. 
Avdelinga er organisert slik at sjukepleiarar og helsefagarbeidarar arbeidar både i 
institusjon og heimeteneste. Sjukeheimslege jobbar i praksis i 50 % stilling på 
sjukeheimen. 
 
Talfesta mål for prosjektet: 

1. 100 % av alle med langtidsplass skal kartleggast med omsyn til 
ernæringsstatus og KMI v/ bruk av ernæringsjournal. Identifisera alle som har 
ekstra behov. 

2. 100 % av desse skal ha ernæringsjournal. 
 
Hensikta med prosjektet og mål 

 Nytt fokus på ernæring som grunnleggende behov. 

 Kompetanseheving hos personalet om ernæring. 

 Dokumentere at alle får tilbod om nødvendig ernæring. 
 

Bakgrunn for val av forbetringsområde 
Helsetilsynet avdekka i 2007 at det var manglande rutinar i forhold til ernæring på 
sjukeheimen. I sykehusområdet hadde man dessutan eit ekstra fokus på ernæring i 
denne perioden. Dette blei difor eit naturleg satsingsområde for Kvam herad i 
gjennombrotsprosjektet. 
 
I prosjektet ville de nå målsettinga gjennom 

 Måling av vekt, KMI og matinntak i tråd med individuelle ernæringsplanar, 
utarbeida i samarbeid med sjukeheimslege og ernæringsrådgjevar. 

 Måling av kompetanse, utvikling av rutinar og formidling av ny kompetanse. 

 De ville nå dette målet gjennom deltaking i gjennombrotsprosjektet. 
 
Målsettinga var å oppnå 

 Tilfredsstillande KMI- måling som gjev god kartlegging over tid. 

 Individuell ernæringsplan og tilfredsstillande ernæring for den einskilde. 

 Tilfredsstillende kompetanse hjå personalet. 

 Utvikla gode system og rutinar som fungerar hensiktsmessig. 
 
Tiltak   

 Gjennomført informasjonsarbeid - allmøte, personalmøter, leiarsamling og 
fokus i forbindelse med inntak og oppfølging i daglig arbeid. Innslag i lokalavis. 
Ekstra fokus på sommarvikarane. 

 Utbedra og tilrettelagt rutinar innen ernæring. Utarbeida betre verktyg og 
sjekklister i avdelinga i forbindelse med kjøkkenarbeid og måltid. Innkjøp av ny 
sittevekt for å sikre at alle kan veies på en enkel måte. 

 Kartlagt ernæringsbehov og utarbeidet ernæringsplaner hjå pasientane. 



59 
Gjennombruddsprosjekt sykehjem 

Den norske legeforening 

 Gjennomført 2 spørjeundersøkingar for å kartlegge kunnskap hjå personalet 
(kunnskap høsten 2007, før gjennombrotsprosjektet kom skikkeleg i gang og 
ca 3 mnd. etter oppstart) 

 Utvikla betre rammer og miljøtiltak rundt måltidene på institusjonen. Faktorar 
som miljø, tillaging, smak, lukt med meir er viktig. 
 

 
Erfaringar 
Informasjonsarbeid og effekten av dette har fungert greitt. Prosjektet har generelt 
vore godt motteke. Naturlegvis har vi opplevd ”konkurransen” med mange andre 
viktige oppgåver og prosjekt på arbeidsplassen. Krev i periodar innsats for å halda 
oppe motivasjonen. Viktig med kontinuerleg opplæring av nye tilsette. 
 
I arbeidet med kartlegging og ernæringsplanar opplevde vi tidleg vektauke hjå 
pasientane i avdelinga, faktisk også der det ikkje var ynskjeleg. - Behov for å sikra 
meir individuelt tilpassa planar.   
 
Spørjeundersøkingane synte raskt stigande kunnskapsnivå etter at prosjektet starta. 
I samband med rutineutvikling, ser vi det er viktig å gjera dette systematisk gjennom 
å utvikle gode og hensiktsmessige skjema, samt i neste omgang å leggja inn 
elektronisk i kvalitetssystemet på heimesida i kommunen.  
 
Vi har sett at det er viktig å evaluera og sikra rutinane på langtidsavdelinga der 
prosjektet starta, før ein overfører dette til nye avdelingar. Dette for å få den effekten 
vi er ute etter. 
 
Arbeidsgruppa har hatt eit godt samarbeid og jobba målretta. Viktig å få mest 
mogeleg ut av prosjektet når ein fyrst deltek. I periodar har gruppa hatt faste møter 
annankvar veke, i periodar litt sjeldnare. Å forankra leiing samt fagpersonar i 
prosjektet, har vore viktig for framdrifta. På den eine sida vilje til å nytta nødvendige 
ressursar og på den andre sida la fagpersonell i avdelinga få styra mykje av 
framdrifta, tilpassa kapasiteten i avdelinga. I sluttfasen blei det tilsett ein ekstra lege 
som deltok i sluttføringa av prosjektet. Ein viktig ressurs for både gruppa og 
prosjektet, også i framtida. 

Givande å jobba målretta som ei samla ”tverrfagleg” gruppe. Den største barrieren 
har vore at deltakarane i gruppa også har jobba med andre viktige prosjekt og 
oppgåver og sett at det iblant er nødvendig å utsetja fristane i framdriftsplanen. 

Gjennombrotsprosjektet har vore ein interessant metode og ein god innfallsport til 
faktisk å få gjennomført det vi set som målsetjingar (meir konkret og målretta innafor 
ein tidsbolk). 

 
Resultat 
Av dei 8 langtidspasientane som har delteke frå starten av i prosjektet har alle vorte 
kartlagt med omsyn til ernæringsstatus og KMI v/ bruk av ernæringsjournal (ein 
pasient hadde ernæringsjournal frå tidlegare). Målingane har vist auke i vekt og KMI 
for dei fleste. Dei har og vist behovet for å halde innsatsen og fokuset oppe, med 
sikring av daglege rutinar og inntak av tilfredsstillande ernæring. Noko som kan vera 
krevjande med ei slik målgruppe. Langtidsplass på sjukeheim inneber fleire pasientar 
med sterkt nedsett allmenntilstand. 
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Vi har sett på alternative ordningar når det gjeld måltid og inntak av føde.  
Til dømes: innføring av ekstra drikkemåltid har blitt eit tiltak. Ved bruk av smoothies 
(gjerne proteinrikt om kvelden og proteinfattig tidleg om morgonen) får ein med same 
totalinnsats som tidlegare tilført meir konsentrert næring og kaloriar. Dernest innkjøp 
av nødvendige maskiner og utstyr til dette i kommunen. 
 
Vidare legg vi vekt på ”Nye nasjonale faglege retningsliner for førebygging og 
behandling av underernæring” i ernæringsarbeidet vårt.  
 

Tema 7: Omsorg ved livets slutt 

1. Vågåheimen sykehjem 
 
Beskrivelse av sykehjemmet  
Sykehjemmet er inndelt i 4 avdelinger – 3 pleieavdelinger og 1 avdeling for 
aldersdemente. Det er totalt 50 plasser ved sykehjemmet. Vi har sykehjemslege 10 
timer/uke, sekretær i 100 % stilling, pleiepersonalet utgjør ca. 52 årsverk fordelt på 
bl.a. 16 sykepleiere og 45 hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Ledelsen ved 
sykehjemmet består av en tjenesteleder og en assisterende tjenesteleder. 
 
Hensikten med prosjektet og mål 
Hensikten med prosjektet er at Vågåheimen skal oppleves som et godt og trygt sted 
å være for pasient og pårørende når livet nærmer seg slutten. Hovedmålet vårt er å 
bli et foregangssykehjem i omsorg ved livets slutt. Ut ifra svarene vi fikk ved den 
første spørreundersøkelsen har tiltaksmålene våre vært: 

 Avdekke styrker og svakheter hos personalet og lege sett fra pårørende sin 
side. 

 Forbedre rutiner – vi skal ha gode, tydelige prosedyrer å jobbe ut fra. 

 Felles forståelse av god terminalpleie. 
 
Tiltak 
Endringer som er prøvet ut og innført: 
Legens rolle: 

 Legen har samtale med pårørende og pasient på dager det er visitt og 
avklarer spørsmål om: livsforlengende behandling, i. v. væsketilførsel, 
antibiotikabehandling og smertelindring/beroligende. 

 Legen lager en plan for medikamentell behandling i terminalfasen 
(smertestillende, kvalmestillende, beroligende o.l.). 

 Legen går alltid inn til døende pasienter når det er visitt, selv om det i 
utgangspunktet ikke er ”noe å gjøre”. 

 
Pleiepersonalets rolle: 

 Pleieplan for den døende. En ansatt har hovedansvaret for pasienten på hver 
vakt. 

 Godt stell. Forebygge kvalme og sørge for at pasienten er rolig og smertefri.  
Obs. godt munnstell. 

 Omtanke for pårørende.  Avklare ønsker og behov slik at de føler seg trygge. 

 Informasjon til pårørende, være åpen og ærlig om situasjonen. 

 Tilby samtale med lege. 
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Etter dødsfallet legges pasienten om mulig i kiste på rommet. Pårørende får tilbud 
om å være med, bestemme klær og pynte i kista.  Kista blir, om mulig, stående på 
rommet hele dagen slik at pårørende får god tid til å ta avskjed. 
Pårørende får tilbud om å komme til samtale noen dager etter dødsfallet. 
 
Vi har erfart at gode, tydelige rutiner gjør at personalet føler seg sikrere, og tjenesten 
vi tilbyr blir bedre. 
 
For å finne ut om tjenesten har blitt bedre etter innføring av nye rutiner, sendte vi ut 
spørreskjema til pårørende som mistet sine i perioden 01.06 2008 – 01.10.2008. I 
denne perioden hadde vi 10 dødsfall og samtlige pårørende svarte. 
 
Målinger 
To av spørsmålene i spørreundersøkelsen er målbare, mens svarene på de andre 
spørsmålene gir oss nyttig tilleggsinformasjon. 
Definisjoner: 
Fysisk pleie: praktisk stell, medisinering, ernæring, fysisk miljø 
Psykisk pleie: omsorg, informasjon/samtale, empati, trygghet. 
 
Følgende skala har vært brukt for å måle resultatet: 

 
Sett ring rundt det som passer best: 
1           2            3            4            5            6            7            8            9          10 
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------I----------I 
Svært misfornøyd    Noe misfornøyd       Fornøyd            Godt fornøyd      Svært 
fornøyd 
 
Resultat 
Vi hadde et mål om 30 % forbedring i arbeidet med ”Omsorg ved livets slutt”. 
Ved den nye målingen hadde vi 100 % svar, noe som var svært positivt og 
nødvendig på grunn av grunnlaget for målingen. Med utgangspunkt i 10 målinger er 
ikke resultatet statistisk målbart, men målingene viser en tendens.  
 
Baseline etter første spørreundersøkelse var 8,55 for fysisk pleie og 8,45 for psykisk 
pleie av 10 mulige. Den totale baseline ble da 17 av 20 mulige. Vi hadde med dette 
et godt resultat i utgangspunktet, og 30 % forbedring for helhetssituasjonen ville 
være uoppnåelig.  
 
Med utgangspunkt i baseline som 0 – punkt, har vi likevel sett forbedring etter 
igangsatte tiltak. Ved forrige måling hadde vi en variasjon i fysisk og psykisk pleie.  
Etter innføring av nye rutiner, er disse målingene like.  Vi hadde en utfordring med 
ferieavvikling i prosjektperioden, 8 av dødsfallene skjedde i ferien. Det ser ut til at 
nye, godt innarbeidete rutiner gjorde at ferieperioden ble gjennomført uten at 
kvaliteten på tjenesten ble dårligere. 
 
Med utgangspunkt i gjennomsnittsmålingen er tendensen til forbedring: 
total forbedring fra 17 – 18,8 score 
forbedring fysisk pleie fra 8,55 – 9,4 score 
forbedring psykisk pleie 8,45 – 9,4 score 
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I den første målingen hadde vi variasjon i score fra 4-10, mens ved siste måling var 
variasjonen fra 8-10, vi tolker dette som forbedring. 
Vi planlegger å kvalitetssikre målingene våre med å sende ut en ny undersøkelse før 
1. juni 2009. 
 
Læring 
Vi har møtt velvillighet fra ledelsen i hele prosjektperioden. Vi har hatt de møtene vi 
har hatt behov for, og ved oppmøte på fritid har vi fått betaling. Vi har hatt 12 
planlagte prosjektmøter og i tillegg noen uformelle.  Vi har brukt ca. 30 timer totalt.  Vi 
har erfart at god planlegging, faste møter, fordeling av oppgaver og at alle bidrar, har 
vært viktig for at prosjektet skulle lykkes.  
 
Sykehjemslegen gikk ut i permisjon i juni. Hun har likevel holdt seg oppdatert, og er 
med på å fullføre prosjektet.  
 
Vi har også erfart at det å sette fokus på en problemstilling, gir forbedring i seg selv.  
Det vi opplevde som vanskelig, var oppstarten – det å finne en problemstilling, og 
forstå arbeidsmetoden. 
 
Våre samlede erfaringer med Gjennombruddsmetoden er at det er en god og 
målrettet måte å arbeide med forbedring på, ikke minst bruk av målinger for å se 
resultatet.  
 

2. Stokka sykehjem 
 
Beskrivelse av sykehjemmet  
Stokka sykehjem er Stavangers største kommunale sykehjem med 126 plasser. 
Sykehjemmet har flere spesialiserte tjenester (demens, rusproblematikk, intermediær 
avdeling). Sykehjemmet er godkjent undervisningssykehjem i Helse Stavanger. 
 
Hensikten med prosjektet og mål  
En tidligere kartlegging av interesseområder, samt innspill fra sykepleiermøter ved 
Stokka sykehjem i forkant av gjennombruddsprosjektet, ga signaler om at ansatte 
ønsket kompetanseheving innen palliasjon.  
 
Prosjektgruppen valgte på bakgrunn av dette som sitt hovedmål å forbedre kvalitet i 
pleie og omsorg ved livets slutt. ”Ved livets slutt” ble avgrenset til den terminale fasen 
(2-3 døgn).  
 
Økt kompetanse og trygghet blant personalet i møte med døende mennesker, økt 
pasienttilfredshet (sikring av riktig og god pleie), økt pårørendetilfredshet, samt 
hensiktsmessig og effektiv medikamentell behandling av terminale pasienter, var 
elementer i forbedringsarbeidet.  
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Tiltak  

 Kartlegging av pårørendes tilfredshet. Skjemainngangen viste seg å være 
begrenset.  

 Kartleggingsskjema til ansatte med spørsmål vedr. pleietiltak, egen 
kompetanse, trygghet og mestring i situasjonen, og åpne spørsmål om mulige 
tiltak for forbedring. 

 Tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) ble tatt i bruk i løpet av våren. 

 To prosedyrer ble revidert/laget. 

 Internundervisning om stell av døde og om medikamentbruk i sykehjem 
gjennomført. 

 Samtalegrupper der ressurspersoner benyttes, er satt i gang, på bakgrunn av 
svarene i ansatteskjemaene. 

 
Målinger  
Kartleggingsskjema til ansatte ble utarbeidet; dette inneholdt spørsmål vedr. 
pleietiltak, egen kompetanse, trygghet og mestring i situasjonen, og åpne spørsmål 
om mulige tiltak for forbedring.  
 
Skjemaene ble delt ut til 3-4 ansatte med ulik fagbakgrunn etter dødsfall. Resultatene 
fra kartleggingen blant de ansatte er delt i to:  

1. Vurdering av pleietiltak: morgen-/kveldsstell, munnstell, trykksårforebygging, 
ivaretakelse av personalet.   

2. Vurdering av kompetanse og trygghet: tilstrekkelig faglig kompetanse, 
mestring ift. pasient og pårørende, trygghet på holdninger og følelser ift. 
pasient og pårørende, kjennskap til rutiner.  

 
Pårørendes tilfredshet ble forsøkt kartlagt gjennom et spørreskjema som ble sendt ut 
etter dødsfallene som fant sted i prosjektperioden. Pårørendes tilfredshet er basert 
på et fåtall skjema (11 stk), der resultatet gis som snittskåre på om lag 20 spørsmål.  
 
Resultat  
De ansattes vurderinger ga en høy utgangsscore. 10 var maks score, og med et 
utgangspunkt på over 8 var det vanskelig å oppnå forbedring. Grafene viser ingen 
entydig forbedring. Gjennomsnittet er minimalt høyere i 2. måleperiode sammenlignet 
med 1. måleperiode, og intervallet mellom kontrollgrensene noe snevrere, men det er 
ikke et høyt nok antall påfølgende punkter til å si noe om sikker forbedring. Dette 
gjelder både vurdering av pleietiltak og av kompetanse, trygghet.  
 
Såpass høy score kan bety at skjemaene ikke tappet de rette/viktige elementene ift. 
forbedringsområder. Det kan også stilles spørsmål ved om det var et reelt behov for 
forbedring i utgangspunktet. Samtidig er det også mulig at spørsmålene satte i gang 
en prosess, en bevisstgjøring, slik at de ansatte ble mer kritiske til system og/eller 
egen kompetanse underveis. 
 
Pårørende gir sykehjemmet gode skussmål; helhetlig vurdering ligger med ett unntak 
på maksimal score (4,0) og gjennomsnittlig vurdering varierer mellom 3,2 og 4,0. 
 
Læring 
Å drive med forbedringsarbeid er arbeidskrevende, og prosessen(e) tar tid. 
Prosjektgruppen har erfart at kontinuerlig oppfølging er nødvendig. Behovet for 
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informasjon både før, etter og underveis bør ikke undervurderes; det kan aldri bli nok 
informasjon. Selve metoden (målingene) er enkel å bruke, men prosjektgruppen 
gjorde det muligens mer komplisert for seg selv ved å velge et tema/område som er 
viktig, vanskelig men ikke så vanlig (antall dødsfall ved sykehjemmet fungerer 
begrensende). Å se forbedring, og å måle det, er vanskelig når det viser seg at man 
oppleves som gode (høy utgangsscore for både ansatte og pårørende) 

Tema 8: Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 

 
Foto: Colourbox 

1. Tjærahågen bofellesskap 
 
Beskrivelse av sykehjemmet  
Sykehjem i Rana kommune med 29 pasienter fordelt på 4 enheter. Alle pasientene 
har demenssykdom som hovedårsak til behov for heldøgns omsorg og pleie. Vi har 
32,5 årsverk fordelt på avdelingssykepleier, sykehjemslege, sykepleiere, 
hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere og aktivitører. Sykehjemslege har 12 timer/uke. 
Sekretærfunksjonen ivaretas av en fellestjeneste på hele omsorgsdistriktet. 
 

Hensikten og målet med prosjektet  
Tidligere sykehjemspasient- og pårørendeundersøkelser har vist at vi skårer lavest 
på informasjon til pårørende, noe som er en vanlig og hyppig problemstilling i 
sykehus og på sykehjem. 
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Ca 80 % av pasientene ved sykehjem har demenssykdom, ved vårt er det 100 %. I 
80-90 % av tilfellene har pasienten ikke samtykkekompetanse. Dette kan være et 
vanskelig område å forbedre dersom det ikke systematiseres. 
 
Pasientrettighetsloven pålegger oss en informasjons- og samhandlingsplikt med 
sykehjemspasienten og med pårørende. Spesielle utfordringer hos 
sykehjemspasienter som har demens og som mangler samtykkekompetanse: 
representasjonsregler i pasientrettighetslovens § 4.6. Nærmeste pårørende skal 
høres og informeres særskilt ved inngripende helsehjelp, utredninger og 
medikamentendringer.  
 
Tiltak 

 Fast rutine for strukturert samtale med pårørende (og evt. sykehjemspasienten 
ved samtykkekompetanse) ved innkomst og hver. 6 måned. Utarbeidet 
sjekkliste/mal for samtalen. 

 Fast rutine for informasjon og samtale med pårørende så snart som mulig og 
senest innen 1 døgn ved viktige medikamentendringer og ved endringer i 
sykdomstilstand eller funksjonsnivå hos sykehjemspasienten. Utarbeidet 
beskrivelse/sjekkliste av rutinen. 

 Opplæring og informasjon til personalet gjennom personalmøter og eget 
informasjonskompendium som beskrev tiltakene og rutinene. Erfaringer som 
ble gjort i forhold til implementering i personalgruppen var at det var 
nødvendig med både skriftlig og muntlig informasjon. Dette ble tatt opp 
ukentlig for at alle skulle følge opp og bli kjent med de nye rutinene. 

 Utarbeidet informasjonsbrosjyre om sykehjemmet og samhandlingsrutinene 
som deles ut til pårørende på innkomstsamtalen. 

 
Målinger 
Måling av brukertilfredshet: de 20 første pårørende som besøkte sykehjemmet før 
innføring av tiltak, svarte på et spørreskjema om brukertilfredshet. 
 
Prosessmålinger og målemetode for tiltakene  
Måling av kvalitet og pålitelighet ved endringer i sykdomstilstand og ved viktige 
medikamentendringer som utløste kontakt med pårørende, før og etter innføring av 
tiltak. Måling av kvalitet og pålitelighet på semistrukturerte innkomst- og halvårlige 
samtaler med pårørende før og etter innføring av tiltak. 
 
Vi har brukt Epidata som måleverktøy der vi har lagt inn pasientnummer og scoring 
for pålitelighet og kvalitet. For å få til dette, ble det utarbeidet sjekklister for 
innkomstsamtale og informasjon ved endringer hos pasienten.  
 
Vi gikk inn i hver enkelt pasients journal og scoret i forhold til det som var journalført. 
De målingene som ble gjort før tiltakene ble satt i verk, viser stor variasjon i 
pålitelighet og kvalitet på informasjon til pårørende. Ofte ble dette ikke nedskrevet i 
journal, og det har vært utydelig når pårørende skulle vært kontaktet.  
 
Etter innføringen av de nye rutinene, fikk vi en markant forbedring av kvalitet og 
pålitelighet på gitt informasjon og dokumentasjon.  
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Resultat 
Ved prosjektets start gjennomførte vi en spørreundersøkelse i forhold til informasjon 
til pårørende. Planen var at vi skulle gjøre en ny undersøkelse like før prosjektet ble 
avsluttet. Vi satte sluttundersøkelsen bort til andre i kommunen, siden det skulle 
gjøres en større brukerundersøkelse på alle sykehjem i Rana.   
Det viste seg at denne ikke ble gjennomført på samme måte som den første 
undersøkelsen. Blant annet var formuleringene endret. I tilegg fant vi at 10 av 
pasientene var flyttet fra sykehjemmet og 10 nye var kommet til i løpet av 
prosjektperioden. Dette utgjør vel 1/3 av våre pasienter/pårørende, og således hadde 
målgruppen for brukerundersøkelsen blitt endret med 1/3 av de spurte fra første 
undersøkelse.  Det har derfor ikke vært mulig å trekke noen konklusjoner av denne 
undersøkelsen. 
 
Vi har oppnådd følgende forbedringer i henhold til våre Epidata:  

 Økt pålitelighet: (dvs. at rutinene faktisk blir utført) for gjennomføring av 
innkomstsamtaler og informasjon ved plutselig sykdomsendring/ 
medikamentendring. 

 Bedre kvalitet: vi har utarbeidet og fulgt fast mal for begge prosedyrene. 

 Bedre dokumentasjon: utarbeidet eget system for journaldokumentasjon for 
samhandling med pårørende. Tidligere var dokumentasjonen mer tilfeldig på 
dette området. 

 
Innføring av faste og strukturerte rutiner for brukermedvirkning og informasjon til 
pårørende, har også medført at vi i større grad oppfyller kravet i 
Pasientrettighetsloven på dette feltet. 

 
Læring 
Vi har hatt jevnlige møter i prosjektgruppen. Mye av integreringen i avdelingen har 
foregått i arbeidstiden til prosjektgruppen. Vi har sett den faglige nytten av 
systematisk pårørendearbeid, og nytten av å ha struktur på dette. I tilegg er det blitt 
satt fokus på viktigheten av dokumentering.  
 
Vi har sett nye muligheter i forhold til gjennombruddsmetoden for å oppnå endringer i 
organisasjonen, og nytten av bruk av Epidata for å drive prosjektarbeid. Vi har også 
erfart at bruk av spørreundersøkelser er komplisert, og at det er nødvendig med 
streng kontroll med prosedyren for at resultatene skal kunne brukes og være 
sammenlignbare fra gang til gang. 
 

2. Sofienbergsenteret 
 
Beskrivelse av sykehjemmet  
Sykehjem har 85 sengeplasser med enerom til alle. 3 somatiske 
sykehjemsavdelinger, en skjermet enhet for demente og en 
korttid/rehabiliteringsavdeling.  
 
97 stillingshjemler hvorav en overlege i 100 % stilling, prest 45 % stilling, 
kultur/frivillighetsleder, aktivitetsavdeling som består av fysioterapeut, ergoterapeut, 
musikkterapeut, aktivitør.  
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De fleste stillingene i avdelingene er besatt av fagfolk, som vernepleiere, sykepleiere, 
omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og miljøterapeut. Avdelingene har differensiert 
botilbud.  
Sofienbergsenteret ble nummer 2 av 54 sykehjem i Oslo i pårørendeundersøkelsen 
2007 på spørsmålet ”Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet 
pasienten bor på”. 
 
Hensikten med prosjektet og mål 
Hovedmål for prosjektet: 
50 % økt brukermedvirkning for pasientene ved Sofienbergsenteret  

 Delmål 1: 50 % økt dokumentasjon i Gerica i forhold til samtykkekompetanse 
ut fra prosedyre om samtykkekompetanse.  
Dette betyr at samtykkekompetanse er vurdert. At det er dokumentert i 
tiltaksplan. At det er begrunnelse for manglende samtykkekompetanse og at 
det er dokumentert hvem som skal tas med på råd.  

 Delmål 2: 50 % økt dokumentasjon på informasjon om endret behandling etter 
legevisitt.  
Dette betyr at det er dokumentert i Gerica hva som er gjort, hvordan 
informasjonen er gitt, til hvem og av hvem. Informasjon skal tilpasses 
mottakeres forståelse. Dette skal komme frem i dokumentasjon. 

 
Hensikten med prosjektet er at vi ønsket å øke brukermedvirkningen på sykehjemmet 
med 50 %. Vi så fra tidligere brukerundersøkelser, at vi hadde utfordringer mht 
informasjon til pasientene. Prosedyre for samtykkekompetanse hadde vi utarbeidet 
på bakgrunn av lovverket i starten av dette året, men prosedyren var før prosjektstart 
ikke implementert.  
 
Tiltak 

 Innført prosedyre for samtykkekompetanse i alle avdelinger med 
dokumentasjon i tiltaksplan. 

 Revidert og implementert prosedyre for samtykkekompetanse. 

 Undervisning over 2 bolker i forhold til prosjektet, brukermedvirkning og 
samtykkekompetanse. 

 Gjennomført etiske diskusjoner og erfaringsutveksling på ledermøter, 
tverrfaglige møter, personalmøter, samt ekstravaktmøter. 

 Utarbeidet og implementert prosedyre for informasjon og dokumentasjon av 
informasjon.  

 
Erfaringene med tiltakene som er gjennomført, er at samtykkekompetanse er et 
vanskelig og krevende område. Det kreves en god medisinsk utredning av pasienten 
og tverrfaglig vurdering. Vi erfarte også at det er viktig å sette av tid til dette arbeidet 
og å planlegge godt. 
 
Vi erfarte at vurdering av samtykkekompetanse skapte etiske dilemmaer som vi 
måtte ta stilling til i det tverrfaglige teamet i avdelingene. 
 
Vi reviderte prosedyren om samtykkekompetanse underveis med en presisering om 
hvem som har samtykkekompetanse på vegne av pasienten. Dette medførte en del 
merarbeid for avdelingen, men denne utfordringen tok alle avdelinger. 
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Vi hadde stor delaktighet under undervisningsbolkene. Evaluering av siste 
undervisningsbolk i september viste stort engasjement, med mange gode eksempler 
fra hverdagen. 
En av avdelingene har pasienter som er mentalt klare og orienterte. Denne 
avdelingen opplevde en bevisstgjøring etter prosjektets oppstart i forhold til 
informasjon. Her hadde avdelingen tradisjonelt informert pårørende, også der 
pasienten hadde samtykkekompetanse. Prosjektet har resultert i at avdelingen nå 
avklarer med pasienten hva og hvem, som evt. skal ha informasjon ved endringer i 
helsetilstanden.  
 
Vi har lært at vi sparer tid i etterkant ved å følge de prosedyrer vi nå har innført. Det 
gir en god kvalitetssikring for pasienten, pårørende og personalet. 
 
Målinger  
Vi har utarbeidet sjekklister til bruk som måleinstrument. Vi har sjekket 
dokumentasjonssystemet og krysset av på sjekklistene. Resultatene har vi lagt inn i 
Epidata. 
 
Utvalget er de 5 siste ankomne pasienter på hver avdeling. Det betyr 20 pasienter i 
hver måling.  
 
Resultat av målinger dokumentasjon - samtykkekompetanse 
Kriterier for måling: Vurdert samtykkekompetanse, hvem som skal tas med på råd, 
samsvar mellom pasientbilde og tiltaksplan, begrunnelse for vurdering, opprettet 
samtykkekompetansemappe i Gerica. 
 
Vi foretok målinger på de 20 siste ankomne pasientene. Brudd i kurven viser 
overgang fra 1., 2. og 3. måling. Totalt var det mulig å score 5 poeng.  

Vurdert og dokumentert samtykkekompetanse

EpiData Analysis Graph

Mean: 0.00 UCL: 0.00 LCL: 0.00 | Mean: 2.10 UCL: 8.12 | Mean: 5.00 UCL: 5.00 LCL: 5.00
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Ved 2. måling var det vurdert samtykkekompetanse på enkelte av pasientene

Etter 3. måling har vi oppnådd en 100% forbedring. Alle pasientene var vurdert

mht samtykkekompetanse. Dette var dokumentert i Gerica i samsvar

med prosedyren vi utarbeidet.

Total score er 5.

 
 Med en toppscore på 5, har vi etter 1. måling gjennomsnitt på 0. 

 Etter 2. måling var gjennomsnittet 2,10 
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 Etter 3. måling var gjennomsnittet på 5 som er toppscore. 
Dette viser at tiltakene som er satt i gang har virket. Alle pasienter var vurdert mht 
samtykkekompetanse. 
 
Resultatet av målingene i forhold til dokumentert informasjon etter legevisitt 
viser: 
Kriterier for måling. Vi telte opp antall endringer mot antall dokumenterte 
informasjoner. Dette målte vi i prosent. 

Informasjon etter legevisittendringer i %

EpiData Analysis Graph

Mean: 27.78 | Mean: 57.37 | Mean: 57.46
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Tabellen viser:

Hvor ofte er det gitt informasjon

ift medisinendringer

Tiltak:

Undervisning

Fokusområde i 

prosjektet

Tiltak:

Undervisning

Utarbeidet prosedyre en uke før måling

Tiltak:

Undervisning

Fokusområde i 

prosjektet

 
 

 Tabellen ovenfor viser at det er en økning på 30 % fra 1. – 2. måling. 
Gjennomsnittet 1. måling var 27,78, mens gjennomsnitt 2. måling var 57,37. 
Gjennomsnitt 3. måling var 57, 46. Dette gir en økning på 0.09% fra 2. til 3. 
måling. Prosedyren for informasjon/dokumentasjon ble godkjent en uke før 3. 
måling. Det viser at prosedyren ikke er godt nok implementert i 
organisasjonen. 

 
Resultat 

 I forhold til delmål 1 samtykkekompetanse, har vi oppnådd 100 % forbedring. 
Vi har fått betydelig økt fokus på samtykkekompetanse i det tverrfaglige 
teamet. Vi har gjennomført mange samtaler med pårørende og/eller pasienter. 
Vi har hatt mange diskusjoner tverrfaglig og på tvers av organisasjonen.  På 
denne måten har vi fått en bred erfaring og kompetanseøkning i vurdering av 
samtykkekompetanse. 
 

 Delmål 2 informasjon etter medisinendringer. Målsettingen er ikke oppnådd, 
men vi sier oss fornøyd med resultatet med en økning på 30 %. Vi jobber 
videre med dette og har en antagelse om at når prosedyren om informasjon 
og dokumentasjon er implementert, vil dette føre til en ytterligere økning. Vi vil 
foreta en ny måling om noen måneder. 
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Læring 
Arbeidsgruppen har hatt jevnlige møter, ca. hver 14. dag. Vi har satt av fra 2 - 3 timer 
hver gang. Vi har hatt saksliste og skrevet referat som er blitt distribuert til 
ledergruppen. Det er sendt ut jevnlig informasjonsskriv til alle ansatte om prosjektets 
fremgang.  Arbeidsgruppen har jobbet veldig strukturert og fordelt arbeidsoppgaver. 
Vi har holdt alle tidsfrister og planer. 
 
Lederne ved Sofienbergsenteret har deltatt aktivt i prosjektets faser.   
Gjennombruddsprosjektet har tilført arbeidsgruppen og Sofienbergsenteret mye ny 
kunnskap. Vi har lært å bruke et nytt verktøy, Epidata. Det gir god oversikt over 
resultatene etter endringer.  Vi har lært at ved å sette fokus på et tema skapes 
refleksjoner og diskusjoner. Vi har lært at vi må konkretisere problemstillinger og bli 
enige om en løsning. 
 
Vi har lært underveis i prosjektet at det å involvere de ansatte i dette prosjektet 
skaper motivasjon, interesse og arbeidsglede. Erfaringene er at det må settes av tid 
til etiske diskusjoner i avdelingene. Legevisittene har blitt utvidet med flere ansatte, 
for å få et tverrfaglig fokus i enkelte avdelinger. 
 
Når vi skal vurdere samtykkekompetanse på den enkelte pasient, har vi lært at vi i 
enkelte situasjoner trenger bedre utredning på pasienten (f.eks. MMS av nyere dato).  
Behov for tverrfaglige møter hvor pårørende deltar.  
 
Prosjektet ble mye mer omfattende enn vi hadde tenkt oss i starten. 
 

3. Sel sjukeheim 
 
Beskrivelse av sykehjemmet  
Sel sjukeheim har en somatisk avdeling med 29 plasser og et bokollektiv for demente 
med 16 plasser. Det er bare den somatiske avdelingen som deltar på prosjektet. 
Mange av pasientene på den somatiske avdelingen har ulike former for kognitiv svikt. 
Sykehjemslege er til stede en dag i uken. 
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Målet vårt var å øke pasientens medvirkning under oppholdet ved Sel sjukeheim, og 
bedre samarbeidet med pårørende. Tilbakemeldinger fra misfornøyde pårørende ga 
uttrykk for at de får for lite informasjon og involveres i for liten grad. 
 
Hensikten med endringen, var å involvere pasienten mer i tilretteleggingen av 
hverdagen, og få til en bedre dialog med pårørende, og at kvaliteten på omsorgen 
skulle bli bedre. 
 
Målet har vært å få gjennomført innkomstsamtaler med primærkontakt og 
samarbeidssamtaler med lege, pårørende og pasient i løpet av 14 dager etter 
innkomst. Vi har ønsket å få 40 % bedring i gjennomføring av slike samtaler i den 
gitte perioden. 
 
Vi har også hatt et mål om at vi skulle se endring i tilfredshet, tilsvarende 40 % større 
tilfredshet, uttrykt i brukerundersøkelse. Brukerundersøkelsen ble sendt ut før og 
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etter en periode med igangsatte tiltak. Vi har målt endring i uttrykt tilfredshet, ved å 
sammenligne resultatene fra brukerundersøkelse 1 og 2. 
 
Tiltak 
Vi har laget en informasjonsbrosjyre som leveres til pasient og pårørende ved 
innkomst. Det er laget en sjekkliste for å sikre at innkomstprøver gjennomføres. Alle 
pasienter tildeles en primær- og sekundærkontakt, som bindeledd mellom pasient, 
pårørende og sykehjem. Sykehjemslegen har omorganisert visittdagen sin for å få tid 
til samtaler. 
 
Målinger 
I brukerundersøkelsen ble pasienter og pårørende bedt om å gradere tilfredshet med 
samarbeidet med sykehjemmet fra 1 – 10, der 1 er lite tilfreds og 10 er godt tilfreds. 
For å si noe om endring i tilfredsheten fra første til andre måling, har vi brukt 
gjennomsnittet av svarene for å finne forbedringen i prosent.  
 
Den første brukerundersøkelsen viste at pasienter og pårørende var mer fornøyd 
med sykehjemmet enn vi på forhånd gikk uti fra. Mange anga så stor tilfredshet 
allerede i starten, at det ble en utfordring å påvise bedring.  
 
Tilfredsheten hos pasientene har økt med 14,62 %, men responsen er alt for dårlig til 
at dette kan vurderes som representativt, da vi har fått inn kun 5 av 29 svar fra 
pasientene i 2. runde. 
 
For tilsvarende undersøkelse blant pårørende, har vi fått inn et noe bedre grunnlag 
for 2. runde, men også her var det vanskeligere å få inn spørreskjemaene fra 2. 
runde enn det var 1. runde. Vi har her fått inn 12 svar og mener dette er 
representativt for de pårørende. 
 
Undersøkelsen viser at tilfredsheten blant pårørende har økt med 48,53 % fra første 
til andre måling. 
 
Videre har vi målt hvor mange nye pasienter som har fått innkomstsamtale hver 
måned i prosjektperioden. 
 
Det har vært lagt inn 53 pasienter i prosjektperioden og 41 av disse har hatt 
innkomstsamtaler og 32 har hatt legesamtale. Antall samtaler har økt ut over 
sommeren og høsten. 
 
Resultat 
Bedring av tilfredshet, både hos pasient og pårørende.  
 
Vi har klart å gjennomføre innkomstsamtaler og legesamtaler som planlagt, og har 
knust målet om 40 % bedring. Vi har fått 78 % bedring i innkomstsamtaler og 60 % i 
legesamtaler. 
 
Erfaringen viser at det er vanskelig å få innarbeidet nye rutiner i personalgruppen. Vi 
har opplevd store ulikheter med hensyn til hvor interesserte og motiverte de er til å 
følge opp tiltakene. 
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Det tar mye tid å gjennomføre samtaler, men vi opplever at det har bedret 
samarbeidet med pårørende. Alle er blitt mer opptatte av å informere pårørende, 
også om små endringer. Det er vanskelig å få gjennomført samarbeidssamtale med 
lege i løpet av 14 dager etter innkomst.  
 
Vi er usikre på om vi så langt har greid å øke brukermedvirkningen, og opplever at 
mange av våre pasienter er såpass dårlige at de pårørende må være deres 
talsmenn. 
  
Vi har fått mange muntlige tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende om at de har 
vært fornøyde med rutinene. De uttrykker spesielt tilfredshet med å ha en fast 
kontaktperson å forholde seg til, men det varierer hvor mye primærkontaktene 
engasjerer seg. 
 
Læring 
Det har vært vanskelig å prioritere prosjektarbeidet, og det meste er gjort på fritiden. 
Vi har prøvd å møtes en gang i uken, men turnusarbeid og stort arbeidspress har 
gjort dette vanskelig.   
 
Vi har opplevd det som givende å jobbe tverrfaglig med et prosjekt og har hatt utbytte 
av å møtes med ulike erfaringer fra arbeidet med pasienter og pårørende. Vi har 
erfart at det er spennende å jobbe med forbedringsarbeid, men at det krever mye tid 
og målrettet innsats for å få gjennomført varige endringer.  
 
Vi ser at vårt prosjekt har vært givende i forhold til opplevd bedring i samarbeidet, 
men at problemstillingen har vært dårlig egnet for måling. Vår måleansvarlige har 
lært mye om målemetoder, som vi håper å utnytte videre. Vi kan nå bruke metoden 
på andre forbedringsområder 
 

4. Kleppheimen 
 
Beskrivelse av sykehjemmet  
Kleppheimen er et somatisk sykehjem med 2 avdelinger, 27 + 28 sengeplasser. 
Sykehjemslege 41 % stilling, pleiepersonal ca 48 årsverk, sekretær 1 årsverk.  
 
Hensikten med prosjektet og mål  
Prosjektgruppen har et sterkt ønske om å styrke brukermedvirkning og få til et bedre 
samarbeid med pårørende. Flertallet av sykehjemspasientene i dag har stor 
funksjonsvikt både mentalt og fysisk. Personalet er derfor i veldig stor grad avhengig av 
god samhandling med pårørende, for å få viktig informasjon om den enkelte pasient.  
 
Vi tror at kvaliteten på de tjenestene vi yter kan bli bedre ved at dette gjøres målrettet 
og systematisk. Vi har opplevd at dokumentasjon og kommunikasjon i forhold til 
pårørendesamarbeid ikke har fungert tilfredsstillende.  
 
Målet vårt er ”å innføre systematiske tiltak for sykehjemspasientmedvirkning og 
pårørendesamarbeid slik at vi oppnår en 30 % forbedring av tilfredsheten". 
 
 
 



73 
Gjennombruddsprosjekt sykehjem 

Den norske legeforening 

Tiltak  
Spørreundersøkelser i mars og september:  
Det ble sendt ut et spørreskjema i mars for å måle hvor tilfredse pårørende og 
pasienter var med tjenestene på Kleppheimen. Vi ønsket også å måle hvor fornøyd 
disse var med informasjon og samhandling.  Vi oppfordret dem til å komme med 
forslag til forbedringsområder.  
 
Den første spørreundersøkelsen fikk høy score, men kommentarene viste at flere 
ønsket forbedringer knyttet til praktisk forhold, stimulering, aktiviteter, mer personal. 
På spørsmålet om hvor fornøyd de var med informasjon og samhandling, viste 
kommentarene at det var behov for bedre informasjon, mer kommunikasjon med 
personalet, spesielt med primærkontakt. Det var også et ønske om bedre 
tilbakemelding til pårørende.  
 
Vi gjennomførte samme spørreundersøkelse på nytt etter at det var gjennomført 
informasjonsmøte for pårørende og pasienter. I dette møtet fikk de informasjon om at 
alle skulle få tilbud om en samtale med pasientansvarlig sykepleier, primærkontakt 
og lege hvis de ønsket det, to ganger årlig. Den andre spørreundersøkelsen ga like 
høy score som den første, men kommentarene viste at vi hadde skapt forventninger 
som ikke alle hadde fått innfridd i løpet av dette halvåret. 
 
Vi har gjennomført: 

 Informasjonsmøte til alle ansatte med god oppslutning. 

 Informasjonsmøte til pårørende og pasienter med god oppslutning. 

 Gitt tilbud om pårørende/pasient samarbeidsmøte/samtale. 

 Har utarbeidet en mal for samarbeidsmøtene/samtalene. 

 Alle ansatte fikk tilbud om opplæring/kurs i helselovgivning. 
 
Personalmøtet – de ansatte var positive og enige i at det var forskjellige områder vi 
kunne forbedre i forhold til pårørende. De var villige til å jobbe slik som 
prosjektgruppa planla. 
 
Informasjonsmøtet til pårørende – pårørende ga mange positive tilbakemeldinger 
og bekreftet behovet for å utvikle samarbeidet. De hadde mange konkrete 
problemområder og forslag til tiltak. 
 
Samarbeidsmøte/pårørendesamtaler – avdelingene har gjennomført disse en gang 
i løpet av det siste halvåret og fått mye positiv respons. Personalet opplever at de får 
et mer nyansert bilde av pasienten.  
 
Målinger/Resultat  
Det er brukt samme spørreskjema to ganger. Første gang vinter/vår 2008 og andre 
gang høsten 2008. Skjemaet har to spørsmål: 

1. Hvor fornøyd er dere (sykehjemspasient/pårørende) med tjenestene som gis 
på Kleppheimen? 

2. Hvor fornøyd er dere (sykehjemspasient/pårørende) med informasjon og 
samhandling med Kleppheimen? 

 
Svarscore fra 1-10. Frivillig deltakelse. Besvart av både pårørende og 
sykehjemspasient. Ingen kontroll som sikret kun ett svar fra hver sykehjemspasient. 
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Det er åpnet for tilbakemeldinger på skjemaet. 
 
Gjennomsnittscore på første undersøkelse var 8.25 på spørsmål 1 og 7.8 på 
spørsmål 2. Målsetting for prosjektet var en forbedring på 30 %. 
Gjennomsnittscore på andre undersøkelse ble 8.25 på spørsmål 1 og 7.88 på 
spørsmål 2. Altså ingen vesentlig endring. Målet er ikke oppnådd. 
 
Til tross for tilnærmet samme poengscore ser vi likevel en forskjell på de to 
undersøkelsene. På første undersøkelse er svarene relativt jevnt fordelt i øvre del av 
poengskalaen, mens svarene på andre undersøkelse er mer spredt. En større andel 
er i øvre del av skalaen, men det er flere i nedre halvdel. Det er gitt en ener og en 
treer. 
 
Begge disse lave poengene er kommentert. I begge tilfellene er problemet dårlig 
kommunikasjon med de ansatte. Følelse av lite informasjon.  
På et skjema er det kommentert følgende: ”Positivt med infomøte og løfte om 
individuelt samarbeidsmøte. Dessverre har ikke dette blitt fulgt opp.” 
Dette poengterer viktigheten av at pårørendesamtalene blir en del av 
kvalitetssystemet og dermed en pliktig oppgave for pasientansvarlig sykepleier som 
har ansvar for at samtalene blir tilbudt.  
 
Det er ønskelig at endringene skal leve videre og bli en del av rutinene på 
Kleppheimen. I tiden framover blir det også viktig med påminnelser på avdelingen for 
å minne om gjennomføringen av samarbeidsmøtene.  
 
Læring 
Det er innført faste samarbeidsmøter med pårørende og sykehjemspasient. Dette 
tilbys hver 6 mnd. I tillegg har vi hatt et informasjonsmøte. Det er planlagt et slikt 
møte en gang i året. For å sikre videreføring av endringene er det startet arbeid med 
å innføre dette som en del av kvalitetssystemet. Det er laget en mal for innholdet i 
disse samtalene. Det er gitt opplæring i helselovgivning. Det gis i høst tilbud til alle 
sykehjemslegene om kurs i helselovgivning. 
 
Til tross for at målsetting ikke er oppnådd føler vi oss tilfredse med resultatet til nå. 
Det er kommet flere positive tilbakemeldinger på tiltakene. Pleiepersonellet og 
sykehjemslegene er fornøyde med ordningen. Vi har ikke fått en høyere poengscore 
denne gangen, men ser av resultatene at de lave poengene er gitt på grunn av dårlig 
kommunikasjon og ikke gjennomført samarbeidsmøte. Når disse møtene blir en fast 
rutine og en del av hverdagen håper vi at både sykehjemspasientene og pårørende 
vil oppleve en økt tilfredshet med samarbeidet. Vi ser at vi har et forbedringspotensial 
når det gjelder gjennomføring av tiltakene. 
 

5. Gloppen sjukeheim 
 
Beskrivelse av sjukeheimen  
Gloppen sjukeheim, langtidsavdelinga er delt inn i 3 grupper. 2 ”vanlege” 
langtidsgrupper med 10 pasientar og ei demensavdeling med 8 pasientar. I tillegg 
har vi 7 pasientar i overbelegg (ein på demensavdelinga). Legedekninga er 0,28 
timar pr pasient pr veke. Bemanninga er 2 pleiarar på 8 pasientar pluss aktivitør. 
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Prosjektet blei gjennomført på dei vanlege langtidsavdelingane (ikkje 
demensavdelinga), med 26 pasientar (10+10+6 overbelegg). 

 
Hensikta med prosjektet og mål  
Brukarundersøkinga vi hadde i 2005 (Betre Kommune) viste at vi hadde eit 
forbetringspotensiale på Tilgjengelighet (til informasjon) og Trivsel (= aktivitet). 
Samstundes var det slik at vi i det heile låg svært godt an, over gjennomsnittet i 
undersøkinga. Det er ei utfordring å skulla forbetre noko som i utgangspunktet er 
svært bra. 
 

Personalet har til tross for dette hatt dårleg samvittigheit for at pasientane sit for 
mykje åleine. Målet vårt er at personalet skal få vere meir saman med pasientane og 
gjere noko saman med dei. Når det gjeld informasjon er målet at pårørande og 
pasientane skal vere fornøygde, og at dei skal vite kva som skjer på avdelinga og vite 
om helsetilstanden til pasienten. 
 
Resultatmål:  
20% auke i brukartilfredsheit (målt) 
 
Tiltaksmål:  
Meir aktivitet og betre informasjon (målt) 
 
Balanserande mål: 
Auke aktivitet og informasjon med eksisterande midlar. Vårt inntrykk er at prosjektet 
ikkje har gått ut over andre arbeidsoppgåver. Vi har blitt meir effektive på 
føremiddagen. Dette har vi ikkje målt. 
 
Tiltak 

 Oppdatere informasjonsfoldaren og sende ut til nærmaste pårørande. 

 Alle nye pasientar / pårørande skal ha samtale med primærsjukepleiar/ 
primærkontakt i løpet av første veka og med legen første månaden. 

 Alle ”gamle” pasientar skal få same tilbudet, men då må dei be om det. 

 Aktivitetskalender/ vekeplan skal hengast opp på avdelinga. Aktivitet kvar dag 
i veka kl. 10.45 – 11.45. Aktivitøren skal vere på den eine gruppa og ein av 
personalet på den andre gruppa. 

 Loggbok skal førast av både personalet og pårørande slik at ein kan sjå kva 
pasientane har vore med på. Loggboka ligg på pasientane sine rom. 

 Veggavis slik at alle tilsette til kvar tid skal vere oppdaterte om prosjektet. 
 
Målingar  
Vi har målt kor mange som har vore med på aktivitet kvar dag. Vi målte kvar gruppe 
for seg. Dette førte til ein liten ”konkurranse” gruppene imellom. Varierte kva gruppe 
som var ”best”. Måleperiode var mai og september. 
 
Vi har fjerna alle sundagar, fordi vi såg at det var ein annan prosess enn både 
virkedagar og laurdagar. Resultatet er signifikant – det er reelt sett fleire deltakarar i 
aktivitet i september enn i mai. Aktiviteten auka mot slutten av førperioden – truleg 
fordi vi var i planlegging og mental fokusering på prosjektet. Aktiviteten var særlig 
aukande frå 5.-12. september, men prosessen var ikkje heilt slik som ynskja, vi 
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droppa ned mot det gamle gjennomsnittet nokre dagar. Vi har ein jobb å gjera med å 
oppretthalda endringane. 
 
Vi har målt resultat med spørjeskjema. Vi har laga spørjeskjema ut frå dei 
dimensjonane der vi var dårlegast i 2005, og vi har brukt mange av dei same 
spørsmåla frå ”Bedre Kommune” (Tilgjengelighet (til informasjon) og Trivsel (= 
aktivitet)). 
 
Vi har fått eit særs godt resultat. Det gjeld særleg pasientsvarene, der det har skjedd 
mest på dei områdane som før var dårlegast. Svarprosenten er akseptabel (før: 
11=42%, etter 12=46%). Det same gjeld dei pårørande, men her er endringane 
mindre, og svarprosenten er låg (før: 16=70%, etter berre 7=30%). Men resultata vert 
styrka av at dei går i same retning som pasientsvarene.  
 
Resultat  
Når det gjeld aktivisering har vi oppnådd mykje. Første måling viste at 10 pasientar 
var med på aktivitet kvar dag. Siste målinga viste at 20 pasientar var med. Dette er ei 
dobling, og også ei statistisk signifikant endring. 
 

Spørjeskjemaene frå pårørande viser at ein del er misfornøygde med informasjonen 
fortsatt.  9% forbetring.  
Pasientane er godt fornøygde. 37% forbetring – målet vårt var 20%! 
 
Aktivitet: 
Nådd målet 
 
Informasjon:   
Nådd målet med pasientane med nesten det dobbelte, men ikkje med pårørande (låg 
svar% - usikkert resultat). Informasjonen vi har gitt er tydelegvis ikkje nok, eller er det 
slik at pårørande ikkje har lese informasjonsfoldaren og oppslaga på døra? 
 
Læring 
Prosjektmøte stundvis kvar torsdag / anna kvar torsdag. Prosjektgruppa har fått 
betaling for møte på fritida. Vi har fått til mykje med lite midlar. Vi har lært kva 
prosjektarbeid er. Vi har brukt litt tid på å motivera dei som meinar at vi ikkje har tid til 
aktivisering, men vi har fått dei med. Positivt samvære med pasientane gir energi 
tilbake til personalet.  
 
Det mest gjevande med forbetringsarbeidet er å sjå kor fornøygde pasientane er når 
personalet har tid til dei. Det vanskelegaste med prosjektet har vore å nå ut til 
pårørande. Vi har streva med å få tilbake svar på spørjeskjema. Vår samla erfaring 
med gjennombrotsprosjekt er at prosjekt fører til forbetring. 
 

6. Drangedal 
 
Beskrivelse av sykehjemmet 
Somatisk sykehjem med to avdelinger, hver med 16 sengeplasser. Sykehjemslege i 
30 % stilling, fire-fem sykepleiere på hver avdeling (til sammen 3,25 stillinger på hver 
avdeling). Fem pleiere (sykepleier + hjelpepleier) på dagvakt på hver avdeling, om 
kvelden er det tre og på natt en. 
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Hensikten med prosjektet og mål 
Vi var ikke tilfredse med kontakten med pårørende. Følte at en del problemer 
berodde på misforståelser som sannsynligvis grunnet i kommunikasjonssvikt. Årlige 
brukerundersøkelser viser også at vi scorer tildels lavt på pårørendetilfredshet. Vi 
tenkte det ville være mulig å gjennomføre noen tiltak som kunne bedre kontakten.  

 
Tiltak  

 Systematisk bruk av primærkontakter til alle langtidspasienter. En sykepleier 
og en hjelpepleier. 

 Anamneseskjema til alle pasienter. 

 Dialogbok på hvert enkelt pasientrom. 

 Sykehjemslege har samtale med pårørende ved innleggelse. 

 Tilbud om samtale pårørende/pasient-primærkontakt x 2 per år. Dette kom til 
etter at første del av prosjektet var gjennomført. 

 
Alle langtidspasienter har fått primærkontakt og ordningen har fungert bra. Det er blitt 
laget en pent utformet plakat på hvert enkelt rom med navn på primærkontaktene. 
Bruk av anamneseskjema har ikke kommet helt i gang. Dialogbøkene er på plass og 
brukes av de fleste. Sykehjemslegens samtaler med pårørende fungerer på den 
måten at sykehjemslegen ringer pårørende etter at det er skrevet journal. 
 
Målinger 
Vi opplevde at en del av personalet følte seg utrygge på hvordan de skulle møte 
pårørende. Det ble mye fokus på negative møter. I første del av prosjektet ble det 
derfor laget et registreringsskjema som personalet på alle vakter skulle fylle ut. Vi 
ønsket å registrere personalets opplevelse av kvaliteten på kontakten med pårørende 
over noen uker før og etter at vi innførte tiltak. 
 
Vi startet med en fire ukers registreringsperiode før vi gjennomførte tiltak. Informerte 
personalet om prosjektet. Det var stor entusiasme over at alle skulle være med, 
svarprosenten lå på nær 100 %. 
 
Den første måleperioden viste at det var svært få pårørendekontakter som opplevdes 
negative. På avdeling 2 var 4 av 120 henvendelser på dagtid ikke tilfredsstillende, 7 
av 123 ikke tilfredsstillende på kveld. På natta hadde vi ikke noen henvendelser. På 
avdeling 1 var det bare 1 ikke tilfredsstillende henvendelse totalt på fire uker. Vi 
hadde ventet oss flere ikke tilfredsstillende svar. 
 
Det understrekes at dette er personalets opplevelse av å kunne gi et tilfredsstillende 
svar eller ikke. Vi visste ikke om pårørende satt igjen med samme opplevelse. I andre 
periode av prosjektet gjennomførte vi derfor samtaler med pårørende i form av 
strukturerte intervju. Det var primærkontaktene som gjennomførte disse intervjuene. 
 
Resultater 
Målsetningen på 50 % reduksjon i antall henvendelser der personalet opplever og 
ikke kunne gi et tilfredsstillende svar, ble oppnådd i første del av prosjektperioden 
ved at prosent ”utilfredsstillende” kontakter gikk ned fra 4,5 % til 2,2 % - se figuren. 
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Prosent "utilfredsstillende" kontakter med pårørende før og etter tiltak. 

Avd 2, Drangedal sykehjem
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I andre del av prosjektperioden gjennomførte vi strukturerte pårørendesamtaler. 
Pasienter og pårørende til 23 av 25 langtidspasienter fikk tilbud om samtale. 14 
takket ja og 12 samtaler ble utført (to utgikk pga dødsfall), en samtale ble 
gjennomført med bare pasient som er mentalt helt klar og ønsket dette selv. Av de ni 
som takket nei til samtale, sa fem at de ikke trengte samtale fordi de var fornøyd og 
fire at de ikke hadde behov for samtale. 
Gjennom pårørendesamtalene opplevde intervjuerne å bli bedre kjent med pasienten 
og pårørende.  
 
Alle de 11 pårørende sa de var godt fornøyd med tilbudet mht pleie og medisinsk 
behandling. Likevel kom det fram noen ønsker: 

 Behov for mer kontakt med betjeningen. 

 Mer informasjon. 

 Mer fysioterapi. 

 Flere aktiviteter for pasientene. 

 Ønske om at pasientene kommer mer ut i sommerhalvåret. 

 Ønske om at personalet vanner blomstene. 

 Ulike ønsker i forhold til når pårørende skulle kontaktes. 
 
Alle syntes ordningen med primærkontakter er bra. Alle de 11 pårørende ønsket at 
de ble tilbudt samtale to ganger pr år. 
  
Læring  
Vi opplever at prosjektet har vært krevende, særlig fordi to i prosjektgruppa ble 
sykmeldt i starten. Dessuten har det skjedd en stor omorganisering i kommunen 
dette året og pleie og omsorg har fått nye ledere.  
 
Vi har tildels måttet bruke fritiden vår. Vi har også opplevd at ting tar tid og krefter. Til 
tross for dette, mener vi at vi har fått gjennomført viktige endringer som vil bli varige. 
Personalet føler seg tryggere i møte med pårørende. Vi har et bedre samarbeid med 
pårørende. Alt personale har vært inkludert i prosjektet og fått oppgaver som de stort 
sett har gjennomført med entusiasme. 
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Del 4 

 

Fremtidens sykehjem 
Torkel Bache, ressursgruppen 

 

           Foto: Eirik Remo 

Innledning 

Vi blir eldre og eldre. Levealderen har økt raskere enn forventet og er i dag 80 år i 
Norge. Dagens nyfødte kan regne med å bli 100 år. Stadig flere overlever grunnet 
god behandling. Men noen fortsetter sitt liv med store plager og funksjonstap. 
Halvparten av dagens 80-åringer har nedsatt funksjonsevne. De aldersrelaterte 
sykdommer øker: KOLS, hjertesvikt, kreft og demens. I dag har 70 000 personer 
demens og 30 000 av disse er i sykehjem. Kun halvparten av personer med demens 
har fått en diagnose. 
 
På våre sykehjem har 70 til 80 prosent av pasientene aldersdemens. Av disse har 33 
prosent alvorlig demens, 40 prosent har vrangforestillinger/hallusinasjoner og 41 
prosent har tegn på depresjon. Sykehjemspasientene har flere og sammensatte 
sykdommer - i snitt fem diagnoser. Flere pasienter får for mange og feil medisiner. 73 
prosent av pasientene får medisiner mot psykiske lidelser. 70 prosent av pasientene 
er sterkt eller totalt hjelpeavhengige, trenger hjelp til personlig stell, til å spise og til 
påkledning. 40 prosent av oss dør i sykehjem. Sykehuspasienter over 75 år har i 
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gjennomsnitt tre diagnoser samtidig. En fjerdedel av innlagte sykehuspasienter er 
over 80 år. 
 
Det gjøres mye bra arbeid på norske sykehjem, men kvaliteten på deler av tilbudet er 
mangelfull. Legetjenesten er underdimensjonert. 40 prosent av personalet har ikke 
relevant yrkesutdanning. Mange jobber deltid. I helger og på kveld/natt hender det at 
kvalifisert personell ikke er til stede. Aktivitetstilbudet er ikke tilfredsstillende. 
Kontakten med pårørende er ofte dårlig. 
Mange sykehjem er ikke bygd og tilrettelagt for pasienter med demens. Det er et stort 
behov for flere plasser. Statens handlingsplan sier at det bør være sykehjemsplasser 
til 25 prosent av eldre over 80 år og at det i dag mangler 12 000 sykehjemsplasser. 
Det var planlagt 2500 nye passer i 2010, men så mange ble ikke bygget. Mange 
eldre står uten tilbud. Regjeringen har lovet 12 000 nye omsorgsplasser innen 2015. 
Hvor mange av disse plasser blir sykehjemsplasser? 
 

De neste tiårene 

Vi står foran en demografisk revolusjon. Vi blir flere eldre. Fra 2010 startet økningen 
av eldre over 67 år. Fra 2020 vil eldretsunamien treffe Norge med stor kraft. Da øker 
andelen av mennesker over 80 år. Innen 2035 vil tallet på eldre over 80 år være 
fordoblet og utgjøre 10 prosent av befolkningen. Antall eldre over 67 år vil være 
fordoblet i 2050 og utgjøre 1,5 millioner personer i 2060. 
 
Eldrebølgen må ses på som en ressurs. Mange eldre kan være i arbeid flere år etter 
oppnådd pensjonsalder og kan tenke seg en redusert stilling de første årene etter 
oppnådd pensjonsalder. Mange arbeidsgivere har oppdaget at eldre arbeidstakere 
gjør nytte for seg. Det er fare for at pensjonssystemet vil bryte sammen hvis ikke 
eldre arbeidstakere fortsetter lenger i arbeid enn de gjør i dag. 
 
Et stadig økende antall eldre vil ha behov for pleie og omsorg. Det blir flere pasienter 
med demens. I 2035 er tallet beregnet til å bli 140 000, dobbelt så mange som i dag. 
Det blir flere slagpasienter. Stadig flere vil være overvektige, og flere har diabetes 2; i 
dag har 5 prosent av befolkningen over 20 år denne sykdommen. Flere pasienter vil 
ha sammensatte sykdomsmønstre og det vil antakelig oppstå nye sykdommer. Tallet 
på mennesker med kroniske sykdommer vil øke. Tallet på yngre mennesker som 
trenger omsorg øker og vi aner konturene av en ungdomsbølge. 
 
Tallet på omsorgsarbeidere per pasient vil gå ned. Vi vil trenge 100 000 nye 
omsorgsarbeidere i løpet av de neste 10 år. Vi utdanner kun 20 000 og flere av disse 
vil i ettertid ikke jobbe som helsearbeidere. Helse-Norge vil mangle 40 000 årsverk 
de neste 20 år. Med dagens praksis er det behov for å tredoble antall stillinger i 
omsorgssektoren frem mot 2060. 
 

Hvem er de nye eldre? 

Det er en generasjon som har lengre utdannelse og bedre økonomi. De kan kjøpe 
det de vil ha. De vil ha større krav og vil være tydeligere på sine rettigheter (”Fiks 
problemet, krev din rett”). De eldre vil endres fra dagens ”litt hjelpeløse skapninger” til 
aktive medborgere som vil være aktive brukere av varer og tjenester. Kanskje det 
igjen blir normalt å være gammel? 
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Den nye generasjon av eldre er oppegående på tekniske hjelpemidler, har 
datamaskin, mobiltelefon, GPS og andre hjelpemidler. De eldre har større behov for 
tilpasset pleie og omsorg - selv om mange holder seg friske lenger enn før. På 
sykehjem vil de ha egne rom med bad og toalett, mer oppfølging, bedre mat, trådløs 
pc og skjerm på veggen. 
 
Hvordan kan vi møte utfordringene? Først og fremst med nyskaping og forskning. Vi 
må bruke ressursene på en annen måte. Vi må intensivere den praksisnære 
omsorgsforskning og organisere tjenestene annerledes. Vi må styrke samspillet 
mellom nivåene i helsetjenesten (Samhandlingsreformen). Vi må etablere mobile 
tjenester og øke bruken av teknologi. Vi må utvikle tekniske hjelpemidler og 
informasjons-/kommunikasjonsteknologien (IKT). Vi vil trenge økt innsats av frivillige 
– “Eldre hjelper eldre”. 
 

Hvordan vil fremtidens sykehjem se ut? 

Sykehjemmene blir annerledes. I forbindelse med planlegging av et nytt sykehjem i 
Oslo skriver arkitektene: “Vi planlegger store fellesrom og vil gi bygningen et romslig 
volum. Vi ønsker at pasientene skal få følelsen av at de er på et strandhotell i Syden. 
Vi vil bygge terrasser til alle. Sykehjemmet skal være et sted folk har lyst til å dra til”. 
Arkitektene vil ha trær innendørs, samt broer og ganger i stedet for korridorer. De 
ønsker også åpne vegger slik at pasientene kan få med seg sommeren. De tror at 
fremtidens pasienter vil stille andre krav til sykehjem enn dagens 
sykehjemspasienter. “Det blir nok ikke lenge til mange vil ha høy støymusikk på 
sykehjemmet”, sier arkitektene. De tror at sykehjemmet kan bli et anlegg som 
tiltrekker seg enda flere av dem som ikke bor på sykehjemmet. De ser ikke bort i fra 
at fremtidens sykehjem kan inneholde både biblioteker, butikker og puber. 
 
Skal sykehjemmet både være hjem og behandlingsinstitusjon? Kan dette forenes? 
Skal sykehjemmet være en omsorgsinstitusjon eller en helseinstitusjon? Skal du 
være pasient, sykehjemspasient eller pasient? Betegnelsene skaper ulike holdninger. 
Det blir mye fokus på pleietrengende kropper, mindre fokus på mennesker. Men 
husk: 70 prosent av pasientene er sterkt eller totalt hjelpeavhengige. 
 
Går vi fra langtidsopphold til korttidsopphold? Mange mener sykehjem kun skal gi 
tilbud til de som trenger døgnkontinuerlig behandling i et avgrenset tidsrom. De vil 
skille mellom behandling og varig botilbud. Hvor skal de som trenger varig omsorg og 
behandling holde til? Hjemme eller i omsorgsboliger? 
 
Hvilken institusjonsform skal morgendagens sykehjem ha? Skal det være en 
medisinsk institusjon for korttidsopphold? Skal det være en medisinsk institusjon og 
“hjem” for de mest pleietrengende, slik som dagens sykehjem? Skal det være et 
utvidet sykehjem med ulike boformer for eldre som trenger omsorg med bemanning, 
kanskje også med poliklinikk for eldre i nærområdet? 
 
Det blir slutt på store avdelinger og lange korridorer. Fremtidens sykehjem har fått en 
universell utforming av lokaler med tilgjengelighet for pasienter med sansetap og 
bevegelseshemning. Eldre heterogene grupper får dekket sine omsorgsbehov 
(minoriteter, lesbiske og homofile). Det er tolketjenester - ikke bare for minoriteter, 
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men også for hørsels- og synshemmede. Den nye generasjon av eldre har fått 
mulighet for fellesskap, samtidig som de kan trekke seg tilbake i egne rom. 
Sykehjemmene er blitt sentra for nærmiljøet med møteplasser hvor flere 
generasjoner kommer sammen. 
 
Sykehjemmene vil være inndelt i nivåer med små spesialenheter for 6-9 pasienter 
med sammenfallende behov og problemstillinger; demens, psykiatri, KOLS, kreft, 
nevrologi, rehabilitering, terminalpleie, skjerming, osv. Fordelen er mer trivsel hos 
pasientene, opparbeidelse av spesialkompetanse hos personalet og jobbene er blitt 
mer attraktive. Problemet er at pasientene har flere sykdommer og må flyttes ved 
endring av dominerende diagnose. Ektefeller som ønsker å bo sammen kan ikke 
dette grunnet ulik sykdom. 
 
Sykehjemmene har fått dyktige ledere. Samarbeid og etikk står i høysetet. Lederen 
har hovedansvaret for sykehjemmets indre kultur og arbeidsmiljø. 
 
Regjeringen lovet 50 prosent flere sykehjemsleger innen 2010. Andelen har økt noe, 
men målet ble ikke nådd. Det er et stort behov for flere leger med kompetanse i 
alders- og sykehjemsmedisin/geriatri. På fremtidens sykehjem finnes slike leger i 
hele stillinger. De er pådrivere i utvikling av medisinske prosedyrer og 
behandlingsopplegg, inklusiv styring av medikamentforbruk. De deltar i tverrfaglig 
virksomhet, bruker mer tid til kontakt med pasienter og pårørende og deltar aktivt i 
sykehjemmets indre liv. Vi finner kvalifiserte sykepleiere med kompetanse i 
aldersmedisin/sykehjemsmedisin og terminal pleie. Sykehjemmene har 
omsorgsarbeidere med både ” varme hender og hjerne” og har langt flere 
fysioterapeuter, ergoterapeuter og aktivitører enn i dag. 
 
”Medisiner er ofte mer til skade enn til hjelp”  
Det er langt større kunnskaper om medisiner og medisinering. Medikamentforbruket 
er betydelig redusert og pasientene er langt mer “oppegående”. Feilmedisinering 
unngås ved hjelp av nettbasert verktøy. Adferdsforstyrrelser, depresjoner og 
søvnforstyrrelser er redusert ved bruk av miljøbehandling, fysisk aktivitet, 
lysbehandling og musikkterapi. 
 
Skal ”kald” teknologi erstatte ”varme hender”?  
Dette er kanskje nødvendig hvis vi skal avhjelpe det store underskuddet på 
omsorgsarbeidere? Forskerne prøver derfor å finne løsninger som kan gi fremtidens 
eldre en god og verdig hverdag. Utviklingen av sensorteknologien er kommet langt. 
Sensorer som festes på kroppen varsler dersom noe er unormalt. Digitale kompass 
registrerer fall. En fuktighetssensor og et pulsplaster sier fra hvis pasienten føler seg 
utrygg. Helsetilstanden overvåkes (hjerterytme, lungefunksjon, kroppstemperatur, 
søvnmønster, blodverdier).  
 
Pasientrommene har talestyrt datasystem, røyk/vann-varsler, elektronisk dørmatte og 
vindussperre. Medisineringsautomater sørger for at pasientene får rett medisin. 
Teknologisk utstyr er tatt i bruk ved behov for funksjonsstøtte og trening.  Pasientens 
bevegelser kan spores ved bruk av GPS. Automatiserte maskiner/roboter er tatt i 
bruk som erstatning for pleiepersonell. Totalsjekkmaskinen og den helautomatiske 
kroppsvaskemaskin er kanskje også på plass.  
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Telemedisin og administrativ teknologi er i bruk ved alle sykehjem. Det er elektronisk 
kontakt mellom sykehjem og sykehus/fastleger (journaler, laboratoriesvar, 
røntgenbilder). Digitalt kamera og bærbar PC brukes ved overføring av pasientbilder 
for diagnostisering.  
 
Mobile tjenester er etablert (er i gang noen steder i dag). Personell på sykehus reiser 
ut og gjør undersøkelser på sykehjem eller i pasientenes boliger, f. eks. røntgen- og 
laboratorieundersøkelser. Andre spesialundersøkelser blir utført på tilsvarende måte. 
De fleste bygg har fått innlagt såkalt smarthusteknologi slik at pasientene lett får 
kontakt med den lokale servicesentral. Pasienter i hjemmebasert omsorg har en 
frivillig trygghetspakke tilpasset behovet for teknologiske hjelpemidler. 
Omsorgstjenesten håndterer på denne måten meldinger og alarmer fra boliger og fra 
personer som sykehjemspasient omsorgsteknologi. Bruk av omsorgsteknologi fører 
lett til mer ensomhet og redusert menneskelig kontakt for pasientene. Frigjort 
personelltid må brukes til mer kontakt med pasientene. Teknologien kan også føre til 
spredning av sensitiv informasjon. Den må være frivillig. Det må etableres gode 
rutiner og kjøreregler. Menneskerettigheter, personvern og etikk må stå i høysetet.  
 
Mitt korttidsopphold på sykehjem i 2015 
Jeg ligger alene på et rom og er ganske hjelpeløs. På nattbordet står en maskin med 
knotter og høyttaler. Det er morgen. 
Så kommer det lyd fra høyttaleren:  
”Hvordan har vi det i dag?” 
”Trenger du et bekken: Tast 1” 
”Trenger du smertestillende: Tast 2” 
”Har du falt og trenger hjelp fra Robo (roboten): Tast 3” 
Jeg trykker med noe besvær på tast 1. 
Raskt svar fra maskinen:  
Det er stor trafikk på avdelingen og lite hjelp.  
Du står nå som nr. 16 i køen, men rykker gradvis framover… 

Organisering 

Pasientene er sikret aktivitet og stimulering i hverdagen tilpasset deres medisinske 
tilstand. Alle pasienter har en individuell plan. Dette har fremmet samarbeidet mellom 
de ulike tjenestenivåer. Det er etablert et tett samarbeid med kulturkontoret i 
kommunen. 
 
Alle kommuner har fått et distriktmedisinsk senter (DMS)/helsehus, noen i fellesskap 
med nabokommunen. Senteret gir et lavterskeltilbud der befolkningen får en 
tverrfagligbasert behandling, informasjon, veiledning og undervisning. Det har 
korttidsopphold for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp, men som ikke trenger 
innleggelse på sykehus. Det har en intermediær avdeling («forsterket 
sykehjemsavdeling»), palliativ enhet, rehabiliteringsavdeling og kanskje legevakt. 
Senteret har et nært samarbeid (vaktordninger, etc.) med de øvrige sykehjemmene i 
området. 
 
Det er etablert et tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale 
helsetjenester. Det er inngått avtaler mellom de to nivåene og de fleste gråsoner i 
ansvarsplassering er løst. Spesialistene utfører nødvendig tjenester ute i 
kommunene, på de distriktmedisinske sentra/helsehusene og sykehjemmene. 
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Morgendagens sykehjem – økonomi 

Omsorg og behandling krever økonomi. En sykehjemsplass koster i dag fra 600 000 
til én million kroner i året. En del pasienter betaler alt i dag høye egenandeler. Den 
nye generasjon eldre har stigende forventninger til pleie og behandling. Kostnadene 
vil stige. Dagens organisering kan neppe opprettholdes i årene som kommer. 
Antagelig står gratis eller billig behandlingstilbud for fall. De nye eldre har bedre 
økonomi enn sine forgjengere. Sannsynlig vil stadig flere/kanskje alle betale for seg. 

Ønsker for fremtiden 

Økt kunnskap om eldre/ geriatri/ demens/ alderspsykiatri og 
rehabiliteringskompetanse må sikres i alle utdanninger og spesialiteter. Behovet for 
likeverdighet og respekt overfor pasienter, pårørende og øvrige helsearbeidere må 
vektlegges. 
 
Lederkompetansen må styrkes i sykehjemmene. Vi ønsker flere kvalifiserte 
sykehjemsleger og andre fagstillinger. Grunnbemanningen må økes og det må bli 
færre deltidsstillinger. Fastsettelse av bemanningsnormer innenfor de fleste 
yrkesgrupper vil sikre den tverrfaglige kompetansen i tjenestene.   
 
Vi vil ha sykehjem som har tilstrekkelige ressurser, tverrfaglig kompetanse og gode 
rutiner slik at hver enkelt sykehjemspasient gis et godt tilbud til tross for alvorlig 
sykdom og funksjonssvikt. Pasient og pårørende skal oppleve livskvalitet, trygghet og 
mening i hverdagen. 
 
(Utdrag av Torkel Baches innlegg på gjennombruddsprosjektets avsluttende samling (FS3) i 
Kristiansand november 2008. Det er noe justert i forhold til tidsangivelser.) 

 

 

Del 5 

 

Utdrag av referanser 

 
Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:1497-9 

Bruk av musikk som terapeutisk hjelpemiddel i sykehjem 

A Myskja    
 
Sammendrag 
 
Bakgrunn 
Bruk av sang og musikk på sykehjem har lange tradisjoner. Interessen for musikk 
som en spesifikk intervensjon i geriatrisk praksis er økende. 
 
Materiale og metode  

Artikkelen bygger på gjennomgang av fagartikler om bruk av musikk i geriatri og 

sykehjemsmedisin, supplert med erfaringer fra prosjektet «Musikk i siste livsfase». 
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Resultater og fortolkning  
Den forskningsbaserte kunnskap om musikk som terapi er utilstrekkelig. 
Faglitteraturen er i dag preget av manglende konsensus, noe som skyldes ulike 
metoder og fagtradisjoner både hva angår diagnostikk, behandlingsmetoder og 
tilnærming til resultatevaluering og effektmål. En samlet vurdering indikerer at bruk av 
musikk er et lite ressurskrevende tiltak med høy pasienttilfredshet, få bivirkninger og 
potensial for en kombinert effekt i form av symptomreduksjon og økt velvære. 
Kliniske erfaringer og analyser av effektstørrelse gir holdepunkt for at musikk kan ha 
særskilt god virkning i eldreomsorgen. Agitasjon ved demens og motoriske vansker 
ved nevrodegenerative lidelser er eksempler på kliniske problemstillinger der 
dokumentasjonen for musikkterapi er særlig sterk. 

Oppgitte interessekonflikter: Ingen 

Det forskningsbaserte belegg for at sang og musikk kan supplere medisinsk 
behandling, har vært økende de senere tiår (1). Eldreomsorgen er en spesielt aktuell 
arena for musikk som terapi, og er et av de raskest voksende felter innen 
musikkterapeutisk faglitteratur. 

Hovedbudskap 

 Musikkterapi er sannsynligvis det mest utbredte og best undersøkte av ikke-
medikamentelle behandlingstiltak på sykehjem  

 Musikkmedisin og individualisert musikk er former for musikkterapi som etter 
opplæring kan utføres av helsearbeidere uten musikalske kvalifikasjoner  

 De viktigste behandlingsmål for musikkterapi på sykehjem er velvære og 
symptomlindring  

 Musikkterapi har vist seg effektivt ved agitasjon hos pasienter med kognitiv 
svikt, smerter, angst, depresjon, motoriske problemer ved nevrodegenerative 
lidelser og som støtte og lindring i livets sluttfase  

Konklusjon 
Musikk kan være et virksomt supplement til medikamentell behandling og tradisjonell 
pleie og omsorg ved institusjoner for eldre. Den musikkterapeutiske faglitteratur er av 
varierende kvalitet, og tillater per i dag ikke sikre konklusjoner om effektiviteten av 
musikk som terapeutisk tiltak. Det er uenighet om hvordan man skal sammenlikne 
ulike terapeutiske teknikker, og om hvilke forskningsmetoder som kan brukes.  
 
Evaluering av effektstørrelse er en mulig vei ut av de metodiske problemer knyttet til 
musikkterapi (30). Med de mange lovende resultater som rapporteres i 
faglitteraturen, er det nå en stor oppgave å få utført kontrollerte studier som kan 
hjelpe oss til å definere klarere indikasjoner og bruksområder for musikk i 
eldreomsorgen. 
 
Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:1500-2 

http://www.tidsskriftet.no/index.php?vp_SEKS_ID=1200212#fotnote1#fotnote1
http://www.tidsskriftet.no/index.php?vp_SEKS_ID=1200212#fotnote30#fotnote30
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Atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens 

G Selbæk    
 
Sammendrag 
 
Bakgrunn 
Atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens (APSD) er trolig de mest 
belastende symptomene ved demenssykdom. APSD-syndromet består av ikke-
kognitive symptomer og inkluderer blant annet apati, agitasjon, aggresjon, angst, 
hallusinasjoner og vrangforestillinger. Syndromet er uklart avgrenset og omfatter 
uensartede symptomer. Jeg diskuterer begrepet APSD og foreslår strategier for 
utredning og behandling. 
 
Materiale og metode  
Bakgrunnen for artikkelen er gjennomgang av publisert litteratur samt egen klinisk 
erfaring og kjennskap til klinisk praksis innenfor fagområdet i Norge. 
 
Resultater og fortolkning 
APSD-syndromet er hyppig forekommende og har avgjørende betydning for 
pasientens livskvalitet og for belastningen på pårørende og omsorgspersonell. 
Forekomsten øker med progrediering av demens. Årsaksforholdene er sammensatte 
og krever grundig utredning av både organiske, psykologiske og miljømessige 
forhold. Behandlingen bør iverksettes og evalueres i forhold til avgrensede 
målsymptomer. Til tross for utstrakt bruk av psykofarmaka, viser publiserte studier 
begrenset effekt av slik behandling. I første omgang, og særlig ved milde eller 
moderate symptomer, er ikke-farmakologisk behandling førstevalg. Det er få studier 
av atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens i Norge, både hva gjelder 
epidemiologiske studier og intervensjonsstudier. 
 
Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:1676-8 

Søvnforstyrrelser hos sykehjemspasienter - praktiske behandlingsråd 

A Fetveit   B Bjorvatn    
 
Sammendrag 
 
Bakgrunn 
Søvnforstyrrelser er vanlig blant sykehjemspasienter og øker med alder og grad av 
demens. 
 
Materiale og metode 
Informasjon om søvnforstyrrelser hos sykehjemspasienter er hentet fra egen 
forskning, oversiktsartikler og originalartikler. 
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Resultater og fortolkning 
Søvnforstyrrelser hos eldre kan ha bakgrunn i en rekke individuelle og miljømessige 
forhold. En nøye utredning av forstyrrelsene kreves før behandlingstiltak settes inn. 
Farmakologisk behandling med sedativer kan gi uheldige bivirkninger hos eldre. Det 
er vist lovende resultater med ikke-farmakologiske metoder. 
 

Omsorg ved livets slutt 

Vedlegg  
Hjort PF: Tidskr Nor Lægeforen 2004; 124:2876 (med referanser): 

Døden i sykehjem 
Nesten 40 % av den norske befolkning dør i sykehjem, der dødspleien ofte er god, 
men kan bli bedre. 

I dette nummer har Bettina og Stein Husebø en viktig artikkel om dødspleien ved 
sykehjemmene i Bergen (1). De drøfter sentrale etiske og faglige spørsmål, noe som 
gir anledning til noen refleksjoner. 

Det er ca. 800 sykehjem i Norge, og sykehjemmene er langt den største delen av 
helsetjenesten med 2,5 ganger så mange senger som sykehusene. Legedekningen 
er skandaløst lav sammenliknet med sykehusene: Mens sykehjemmene har ett 
legeårsverk for 180 pasienter, har sykehusene ett legeårsverk for to pasienter. 
I tillegg er legearbeidet ved sykehjem en ensom virksomhet og ofte 
venstrehåndsarbeid. Det betyr at en oppgradering av sykehjemsmedisinen er den 
største og viktigste utfordring for den norske helsetjenesten. 

Sykehjemspasientene blir stadig eldre og sykere. Demens er den hyppigste 
diagnosen, og alle pasientene har mange sykdommer. Sykehjemslegen må sørge for 
en mest mulig fullstendig diagnostikk, slik at avgjørelsene mot livets slutt bygger på 
et forsvarlig medisinsk grunnlag. 

Sykehjemmene har ansvar for nesten 40 % av dødspleien, og andelen øker. 
Økningen skyldes at det blir stadig vanskeligere for de travle og høyt spesialiserte 
sykehusene å skape den ro og tålmodighet som dødspleien må ha. Sykehjemmene 
må derfor se på dødspleie som en spesiell utfordring og legge til rette for god 
dødspleie inspirert av hospice-filosofien (2). 

Kanskje så mye som to tredeler av pasientene ved sykehjem er demente og kan ikke 
ivareta sin autonomi. Derfor er det viktig at legen kjenner pasientene og deres 
pårørende over tid. Bare slik kan det bygges opp en relasjon mellom dem preget av 
gjensidighet og tillit. Tidlige samtaler om døden og dødspleien er viktige og nesten 
alltid gode. Da har man et grunnlag for enighet når tiden er inne. 

Det store problemet er å avgjøre når «tiden er inne». Dødspleien forutsetter enighet 
og samarbeid mellom fire parter - pasient, pårørende, sykepleier og lege. Jo lenger 
samarbeidet har vart, desto sterkere er det. Husebø & Husebø peker i sin artikkel på 
at aktiv livsforlengende behandling etter dette tidspunktet forlenger og forsterker 
pasientens plager (1). Dette er en grunnleggende erfaring i dødspleien. Men 
avgjørelsen om å iverksette behandling eller ikke kan av og til være nesten umulig.  

http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1097210#fotnote1#fotnote1
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1097210#fotnote2#fotnote2
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1097210#fotnote1#fotnote1
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William Osler skapte uttrykket «pneumoni er den gamles venn», slik det stod i den 
første store læreboken i indremedisin fra 1892, omtalt av blant annen van der Steen 
og medarbeidere (3), men i min morfars utgave av læreboken fra 1912 står det: «… 
to die of pneumonia is almost the natural end of old people» (4). Jeg tror mange 
erfarne sykehjemsleger har opplevd at pasienten har overlevd en pneumoni og «tar 
en runde til» mot alle odds. I slike tilfeller er ikke lungebetennelse «den gamles 
venn», og antibiotika vil forkorte sykdomsfasen (3). Likevel må vi holde fast ved at 
det som regel er mulig å avgjøre når tiden er inne for dødspleie. 

Dødspleie er lagarbeid, og sykepleierne har en nøkkelrolle. Nesten ingen sykehjem 
har lege døgnet rundt, og derfor må sykepleierne ha god opplæring og vide 
fullmakter til å gi nødvendig lindrende behandling, som alltid skal gis og fortsette livet 
ut. Det er viktig at sykepleierne kan nå legen på telefon når de føler behov for det. 
Målet er at pasienten skal dø uten smerter, angst, uro, kvalme og ralling, og det er 
i de fleste tilfeller mulig. Godt munnstell og forebygging av trykksår er store 
utfordringer. 

De pårørende skal trekkes aktivt inn i dødspleien og helst være til stede hele tiden. 
Det forutsetter at de får en seng, helst på samme rom som den døende. Dødspleien 
er nesten enda viktigere for dem enn for den døende, for de pårørende skal leve med 
minnene om alt som foregikk. Presten hører også med i teamet, for den sjelelige 
omsorgen er ofte viktig for både pasient og pårørende. Husebø & Husebø har 
tidligere skrevet en svært god veileder om behandling, pleie og omsorg ved livets 
slutt (5). Den bør finnes og brukes ved alle sykehjem og er et godt grunnlag for intern 
opplæring. 

Den store utfordringen for sykehjemmet og for sykehjemslegen er å bygge opp en 
kultur for dødspleien, slik Bergen Røde Kors Sykehjem er et godt eksempel på (1). 
For å få til det, må legen engasjere seg aktivt (6). Legen bør kjenne pleierne, drive 
intern undervisning og delta i de faglige og etiske drøftingene. Dødspleien bør alltid 
vurderes i etterkant: Fikk vi det til slik vi ville? To samtaler er viktige dagen etter at 
pasienten er død. Den ene er med de pårørende, som nesten alltid har spørsmål og 
viktige kommentarer. Den andre er med personalet, som har sine refleksjoner. På 
denne måten kan sykehjemmet gradvis bygge opp kompetanse og engasjement. 

Noen tanker til slutt: Hvert eneste dødsleie er en eksamen. Belønningen for den gode 
dødspleien er en nesten evigvarende takknemlighet fra de pårørende. De gjemmer 
både ord og handlinger i sine hjerter. 
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