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Samhandlingsreformen 2012 

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
– § 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid  
 

• Ny Folkehelselov 
– § 4: Kommunene skal fremme befolkningens helse 
– § 5: Kommunene skal ha oversikt befolkningens helse 

 
• Kommunene er pliktige etter de nye lovene å øke 

innsatsen innen forebyggende og helsefremmende 
arbeid!  

• Det er ikke en kan-oppgave, det er en skal-oppgave! 
 



Haugesund 
Karmøy   
Tysvær  
Bømlo   
Stord   
Sveio 
Odda (Ullensvang og Kvinnherad) 
 
Helse Fonna 
Høgskulen Stord/Haugesund 
Brukarorganisasjonar 

Styringsgruppa: 



Disse gruppene innebærer særlige samhandlingsutfordringer 
 

•Eldre 
 

•Personer med kroniske lidelser 
 

•Rehabiliteringspasienter  
 

•Pasienter med behov for lindrende behandling (palliativ) 



Et delprosjekt… 

Helsetorgmodellen Helsetorgmodellen 

Helseteam for eldre Helseteam for eldre Rehabilitering Rehabilitering KOLS KOLS Observasjonsplasser Observasjonsplasser Kommunal LMS Kommunal LMS 

FOU-enhet FOU-enhet 



• Utprøving av samhandlingsmodell 
• Gjennom strukturerte hjemmebesøk hos eldre: 

 Forsterke den eldres mulighet og evne til å leve så godt som mulig til tross for 
evt kronisk sykdom/funksjonssvikt gjennom å fokusere på helsefremmende 
tiltak 

 Bidra til at den eldre får rett behandling – på rett sted – til rett tid ved 
forverring av helsetilstanden 

 Forebygge unødvendige innleggelser 
 Skape gode møter for den eldre som får hjemmebesøk og oppfølging av 

personale med opparbeidet kompetanse og lik forståelse for det geriatriske 
fagfeltet 

 Forebygge funksjonssvikt og sykdom/forverring av eksisterende sykdom 
gjennom strukturert kartlegging, råd, veiledning og oppfølging 

 Bidra til at den eldre opplever gode pasientforløp når de mottar tjenester 
både i kommune og helseforetak 

• Prøve ut kartleggingsverktøy 
 

 
 
 
 

 

 
Hovedmål for prosjektet 

 



Målsetting 

•Identifisere helserisiko 

•Sette i verk tidlig 
innsats 

•Trygghet gjennom 

tilbud om 
hjemmebesøk 

Målgruppe 

•Eldre 
hjemmeboende  
over 75 år 

Innhald 

•Forebyggende 
og  
oppsøkende 
virksomhet 

•Strukturert 
kartlegging 

•Råd og 
veiledning 

•Fange opp 
personer  
i risikogrupper 

•Tidlig innsats 

Deltakerer 

•Haugesund 
kommune 

•Bokn kommune 

•Helse Fonna 

•Høgskulen  
Stord/Haugesund 

*Helseteamet består av sjukepleiar, terapeut, 2 legar  

Arbeidet vert utført av geriatrisk sjukepleier / tryggleikssykepleier / terapeut som har delte stillingar mellom 
helseteam / helsestasjonen og helseføretaket (geriatrisk eining, alderspsykiatrisk eining eller liknande. 





  
 Samhandlingsmodellen 



Hovedfokus 

• Hovedfokusområder: 

– Ernæring 

– Falltendens 

– Medikamentbruk og håndtering 

– Kognitiv svikt 

 

 



Hensikt med hjemmebesøk  

• Helsefremmende fokus! 
• Forebygge eller utsette sykdom / funksjonssvikt!  
• Bidra til økt trygghet og trivsel 
• Styrke de eldre til å kunne bo hjemme og klare 

seg selv lengre 
• Stimulere til fysisk aktivitet og sosial aktivitet 
• Gi informasjon om kommunens tilbud og 

tjenester 
• Fange opp eldre med økt risiko sykdom / 

funksjonssvikt  
 

• Helsefremmende fokus! 
• Forebygge eller utsette sykdom / funksjonssvikt!  
• Bidra til økt trygghet og trivsel 
• Styrke de eldre til å kunne bo hjemme og klare 

seg selv lengre 
• Stimulere til fysisk aktivitet og sosial aktivitet 
• Gi informasjon om kommunens tilbud og 

tjenester 
• Fange opp eldre med økt risiko sykdom / 

funksjonssvikt  
 



Helsefremmende og forebyggende 
fokus 



…styrke de eldre! 

• Salutogenese: Fokuserer på faktorer som støtter opp 
under menneskers helse og velvære, fremfor faktorer 
som forårsaker sykdom. 

• Empowerment: Prosess hvor individer mobiliserer 
ressurser til å håndtere sine utfordringer. Det 
motsatte av opplevd empowerment er maktesløshet. 

• ”Sense of coherence”: Evnen til å nyttiggjøre seg sin 
egen totale situasjon og egen kapasitet til å bruke 
tilgjengelige ressurser. 

• Salutogenese: Fokuserer på faktorer som støtter opp 
under menneskers helse og velvære, fremfor faktorer 
som forårsaker sykdom. 

• Empowerment: Prosess hvor individer mobiliserer 
ressurser til å håndtere sine utfordringer. Det 
motsatte av opplevd empowerment er maktesløshet. 

• ”Sense of coherence”: Evnen til å nyttiggjøre seg sin 
egen totale situasjon og egen kapasitet til å bruke 
tilgjengelige ressurser. 



Helsefremmende vs. forebyggende  



Deltakelse Haugesund (77 år) 



Deltakelse Bokn (75 år +) 



Totalt 



Helsedirektoratet 2011 

”En kartlegging av utbredelsen av forebyggende 
hjemmebesøk i deltakende fylker tyder på at et 
klart mindretall av kommunene har igangsatt 
forebyggende hjemmebesøk til eldre, og at 
tilnærming og metodikk er svært ulik i de 
kommuner som gir et tilbud.” 

 

Prosjekt utviklingssykehjem – få oversikt 



Metodikk og verktøy 

• Nytt egenutviklet verktøy (temaguide) 
– Validerte tester = plattform 

– Risikovurdering = hjelpemiddel 

• Sykepleiers skjønn + risikovurderingen = grunnlag 
videre tiltak 

• Foreligger en økt risiko for utvikling sykdom eller 
funksjonssvikt eller ikke? 
– A) Økt risiko = drøfting i tverrfaglig helseteam 

– B) Ikke økt risiko = ikke til drøfting 



Risikovurdering 12 punkt 

1. Opplevelse av dårlig helse  

2. Lavt eller synkende funksjonsnivå  

3. Ensomhet, uønsket alene  

4. Falltendens/svimmelhet  

5. Nylig flyttet 

6. Sviktende syn og/eller hørsel,  

7. Tap av nærmeste 

8. Ektefelle til kronisk syk 

9. Nylig utskrevet fra sykehus 

10. Mentale eller kognitive problemer  

11. Mer enn 4 reseptpliktige medisiner 

12. BMI < 20 og/eller vekttap > 10 % kroppsvekt siste halvår  



Risikoskår 

• 0 = ikke aktuelt 

• 1 = Ingen betydning 

• 2 = Noe betydning 

• 3 = Moderat betydning 

• 4 = Stor betydning 

• 5 = Svært stor 
betydning 

• Risikonivå 1 = 0-24 p 

• Risikonivå 2 = 25-36 p 

• Risikonivå 3 = 37-48 p 

• Risikonivå 4 = 49-60 p 

 

N = 34 

Tverrfaglig drøfting i helseteamet 



Tverrfaglig helseteam 

• Møter hver 2. uke på sykehuset 

• Drøfter kasustikker med økt risiko 

• Utvikle faglig nettverk og felles forståelse geratri 

• Deltakere: 

– Helseteamsykepleiere (4) 

– Allmennlege (1) 

– Geriater (1) 

– Sykepleier ger.pol (1) 

– Klinisk farmasøyt (1) 

– Fysioterapeut (1) 

 



Kasustikk 

• 79 år kvinne 
• Enke, bor i 2. etasje 

• Funksjonssvikt siste år 

• Vekttap 7 kg, obstipasjon, avmagret, BMI 16 

• Ustø, vanskelig gå i trapper, ryggsekk når handler – stort problem 

• Søkt om rullator, ikke fått. Søkt om omsorgsbolig, ikke hørt noe 

• Hjemmehjelp hver 3. helg, ikke fornøyd 

• Skranter, negativt syn framtiden, tror ikke hun vil klare seg i leilighet 

• Svært dårlig hørsel 

• Epilepsi, AF, glaukom 

• Orket ikke måle BT, sliten 

• God innsikt – trenger hjelp 

 



• Tiltak etter besøk:  
– Søkt hørselkontakt 

– Kontaktet røde kors besøkshjelp 

– Meldt på balansegruppe 

– Hjemmesykepleie med fokus ernæring 

– Hatt kontakt med sønnen på østlandet flere tlf.samtaler, svært glad for 
oppfølging 

 

• Tverrfaglig drøfting:  
– Svært sammensatte problemer, anbefales 3 dagers elektiv innleggelse 

geriatrisk avdeling. 

– Her er det stort potensiale for å unngå videre funksjonssvikt, og for å 
få lagt til rette for at hun får flere gode leveår. 

 



Våre erfaringer 
• God oppslutning blant de eldre 
• Fungerer godt med strukturert kartlegging 
• Møter en del eldre der det er stort potensiale for helsegevinst 
• ”Desarmerer tikkende bomber” – 34 kasustikker drøftet 

– Falltendens, ustøhet 
– Kognitiv svikt (demens) 
– Dehydrering og underernæring 
– Depresjon og isolasjon 
– Smerter 
– Mangler hjelpemidler og kommunal hjelp 

• Etter hvert positive tilbakemeldinger fra fastleger – god samhandling 
• Samhandling hukommelsesteam, bestillerkontor ++ 
• De eldre opplever det som seriøst og meningsfullt 
• Vi i prosjektet opplever det som meningsfullt! 
• God samhandling i Helseteamet – kompetanseoverføring til kommunene 



”Kinderegget” 

1. Hjemmebesøk med helsefremmende og 
forebyggende fokus 

2. Fanger opp eldre med økt risiko sykdom / 
funksjonsfall 

3. Tverrfaglig drøfting i Helseteamet + samhandling 
fastleger 

 
Grupperettet pedagogisk helsefremmende og 

forebyggende tiltak  Individrettet tiltak mot de 
med økt risiko  Samhandling 

1. Hjemmebesøk med helsefremmende og 
forebyggende fokus 

2. Fanger opp eldre med økt risiko sykdom / 
funksjonsfall 

3. Tverrfaglig drøfting i Helseteamet + samhandling 
fastleger 

 
Grupperettet pedagogisk helsefremmende og 

forebyggende tiltak  Individrettet tiltak mot de 
med økt risiko  Samhandling 



1. Når fram med helsefremmende og 

forebyggende informasjon! 

2. Fanger opp eldre ”på kanten av 

stupet” 

Funksjonsnivå 

Alder 

7

4 
75 76 77 78 79 



Bolig 



Trygghet 



Framtidsutsikter 



IKT-vaner 



Ute av boligen sin 

1/3 er ikke ute av boligen sin daglig. 



Mosjonsvaner 

En relativt stor gruppe på 42 prosent svarer at de ”Sjelden/aldri” mosjonerer. 



Hukommelse 



Sosial omgang 

Om lag en av fem av de spurte svarer at de ønsker seg mer sosial omgang. 

Prosentandelen er noe større i Bokn kommune.  



Smerter 



Fall 

Om lag 20 prosent av de eldre svarer at de har falt en eller flere ganger i løpet av det siste året. 



Evalueringen 

• Kvantitative data 

– Data fra kartleggingsverktøyet (n= 150) 

– Brukarundersøking (n= 74)  

– Inter-rater reliabilitetsstudie (n =25)    

• Kvalitative data 

– Intervju med alle aktørane i det tverrfaglige           
teamet 

– Intervju med representantar fra kommune    

– Intervju med fastleger 

– Feltnotat frå tverrfaglige møter  



Mer fysisk aktiv ca 50 % 



Økt kunnskap om kommunen ca 85 % 



Følte nytte av hjemmebesøk ca 60 % 



Ønsker nytt hjemmebesøk 67 % 



 

• ”Det er et GODT prosjekt. Gir trygghet å vite at en er i ”systemet” 

 

• ”Det var en veldig koselig person som var her. Det jeg spurte om fikk jeg 
gode svar på. Det var veldig godt å tenke på at vi blir hørt”.  

 

• At noen i det "Offentlige" bryr seg er meget positivt…” 

 

• ”Det var fint "å bli sett", slik føltes det i hverdagen”.  

 

• ”Jeg satte stor pris på den lange og gode samtalen”  

 

• ”Hun som var på besøk var svært høflig og motiverende, håper vi kan få 
besøk igjen”.  

 

Nokre skriftlege kommentarar: 



OPPSUMMERING 

• Systematisk arbeid = mulig å  dokumentere effekt 

• Felles verktøy og metodikk = likt resultat 
• Samle inn data og få kunnskap om de eldre 
• Danne grunnlag for forskning på de eldre som 

gruppe 
• Lage samhandlingsmodell som kan brukes av 

flere kommuner 
• SUM: Godt kommunalt tilbud og økt kunnskap 

om de eldre 



Dokumentert samfunnseffekt av  
hjemmebesøk 

• De som blir besøkt: 

– opprettholder god helse over tid  

– de akutte legebesøkene og sykehusinnleggelsene 
blir færre 

– behovet for hjemmetjenester går ned 

– aktivitetsnivået øker  

 





Helseteam for eldre – et interkommunalt samarbeid fra 
2013? 



Tiden går fort… 



Takk for oppmerksomheten! 

 

 

 

 

 
Kontakt: 

dag.helge.ronnevik@bokn.kommune.no 


