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SAMMENDRAG 

Uønskede reinnleggelser oppleves som en belastning for pasienten og deres pårørende. 

Reinnleggelser er ressurskrevende; studier har vist at om lag 1/3 av utgiftene ved somatiske 

avdelinger genereres av reinnleggelser (1) og at 1/4 av alle reinnleggelser er vurdert som 

unngåelige (2). Erfaringer fra tidligere studier har vist at antall reinnleggelser kan reduseres ved 

hjelp av relativt enkle tiltak som forbedret prosess ved utskrivelse samt oppfølging (3).  

Prosjekt reinnleggelser ble initiert av Helse Sør-Øst Regionalt helseforetak (HSØ-RHF) i 2013. 

Målet med prosjektet var å redusere antallet uønskede reinnleggelser for pasienter fra Asker og 

Bærum kommuner, innlagt Medisinsk Hjerte-Lunge post (MHL) ved Bærum sykehus med 

diagnosen hjertesvikt i perioden 01.05.13 til 30.06.14. Programmet besto av en tiltakspakke for 

informasjon, støtte og oppfølging på sykehuset før utskriving og i kommunene etter utskriving. 

Antall reinnleggelser innen henholdsvis 7, 15 og 30 dager for alle pasienter innlagt med denne 

diagnosen ble fulgt. Det ble ikke observert endringer i antall reinnleggelser i prosjektperioden. 

Resultater fra tidligere studier har imidlertid vist at kort liggetid på sykehus er assosiert med økt 

risiko for reinnleggelser(4).  

Samhandlingsreformen ble innført 01.01.2012. Gjennomsnittlig liggetid har blitt redusert fra 

4,19 døgn før reformen trådte i kraft (gjennomsnitt i somatiske sykehus i HSØ-RHF 2011), til 

3,78 døgn i 2015 (9). Dette er en reduksjon i liggetid på 9,8 %, og kan være én av årsakene til at 

prosjektet ikke klarte å oppnå målsetningen om reduksjon i antall uønskede reinnleggelser.  

Prosjektet har imidlertid gitt verdifull læring med tanke på planlegging, implementering og 

oppfølging av ulike forbedringstiltak i behandlingsforløp som krever bidrag fra både spesialist- 

og primærhelsetjenesten. Et overordnet mål må være å sikre økt trygghet for pasientene med 

bedret evne til mestring av kroniske sykdommer. Det er meget viktig å involvere de kliniske 

miljøer på et tidlig tidspunkt for å sikre forståelse av hvorfor og hvordan prosjektet skal 

gjennomføres. Dette skaper et godt grunnlag for en vellykket gjennomføring. Erfaringer fra 

pilotprosjektet viste konsekvensene av mangelfull involvering av de kliniske miljøene i 

planleggingsfasen.  

Prosjektet ble gjennomført i regi av Praksiskonsulentordningen (PKO) ved Bærum sykehus i 

nært samarbeid med Asker og Bærum kommuner med Vestre Viken helseforetak (VVHF) som 

prosjekteier. Prosjektet har mottatt økonomisk støtte. Hovedbidragsytere har vært HSØ-RHF og 

Den norske legeforenings fond for kvalitetssikring og pasientsikkerhet. PKO i VVHF har foruten 

personalressurser til prosjektgjennomføring også bidratt økonomisk.  
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1.0 INTRODUKSJON 
 

1.1. Formålet med prosjektet  

”Reinnleggelser av pasienter med hjertesvikt” er et pilotprosjekt om samhandling mellom 

Bærum sykehus, Vestre Viken HF og kommunene Asker og Bærum som pågikk i perioden 

01.05 13-30.06.14. Formålet med pilotprosjektet var: 

1) å identifisere nøkkelpunkter i et helhetlig pasientforløp av betydning for uønskede 

reinnleggelser 

2) å prøve ut enkle praktiske forbedringstiltak med potensiell effekt på antall 

reinnleggelser 

3) å monitorere i hvilken grad de ulike forbedringstiltakene ble gjennomført  

4) å måle pasienttilfredshet gjennom en brukerundersøkelse 

5) å øke kunnskap og forståelse om reinnleggelser ved å registrere relevant informasjon 

om denne pasientgruppen.  

Reinnleggelse ble i denne kvalitative studien definert som en ny, ikke planlagt innleggelse i 

sykehus i løpet av 30 dager etter siste utskriving (5).  

Målsetningen om å redusere antallet reinnleggelser er forenlig både med intensjonene i 

samhandlingsreformen som ble innført 01.01.12 og den overordnede strategien for HSØ (6). 

Bedre samarbeid mellom kommuner og sykehus vil kunne føre til bedre og mer samordnet 

behandling for pasienter, utført på riktig nivå i vårt helsevesen.  

Å utvikle kompetanse om forbedringsarbeid både i sykehus og kommune var en sekundær 

målsetning. En slik kompetanseheving vil kunne ha betydning også for andre pasientgrupper. 

Hensikten med pilotprosjektet var å se på et bredt spekter av årsakssammenhenger. 

Oppmerksomheten ble rettet spesielt mot selve utskrivingsprosessen av pasienter fra sykehus, 

overføringen av behandler- og oppfølgingsansvar mellom to forvaltningsnivåer og den videre 

oppfølgingen av pasientene utenfor sykehus. 

I prosjektet ønsket man å oppnå følgende resultatmål:  

1. At forbedringstiltakene kan bedre informasjon, kommunikasjon og samhandling  og 

derved redusere antall reinnleggelser for en selektert pasientgruppe (hjertesvikt). 

2. At man ved Statistisk prosesskontroll (SPC) kan synliggjøre endringer i klinisk praksis.  

3. At prosjektet kan stimulere til kompetanseheving og bedre samhandling mellom 

forvaltningsnivåene i utviklingen av mer helhetlige pasientforløp – fra hjem til hjem. 

4. At brukerne kan oppleve bedre kvalitet på helsetjenestene og økt mestringsfølelse av 

egen sykdom ved de forbedringstiltakene som ble gjennomført i prosjektet. 
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De overordnede effektmålene for prosjektet var å finne ut om valgte forbedringstiltak kan: 

  Redusere antall reinnleggelser for pasientgruppen ”Hjertesvikt” med minst 20 %. 

 Øke samhandlingen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. 

 Øke tryggheten for pasient og pårørende, synliggjort i en brukerundersøkelse. 

For mer bakgrunn om hvordan pilotprosjektet ble bygd opp og hvorfor, se Appendix 1. Her blir 

det også redegjort for utfordringer knyttet til at helsevesenet i Norge er organisert med to 

forvaltningsnivåer; spesialisthelsetjenesten med statlig forvaltning og primærhelsetjenesten 

med kommunal forvaltning og samhandlingsreformens rolle for å sikre bedre samhandling 

mellom de to forvaltningsnivåene.   

 

1.2 Prosjektdeltakere 

Reinnleggelser kan sees på både som en kvalitetsindikator og en samhandlingsindikator. Det var 

HSØ-RHF som tok initiativet til å gjennomføre prosjektet, med fokus på forbedringstiltak og 

utvikling av endringskompetanse både i sykehus og i kommunehelsetjenesten. VVHF ble tillagt 

eierskap til prosjektet og PKO i helseforetaket fikk hovedansvaret for gjennomføringen. Man 

forutsatte solid forankring av prosjektet på ledernivå i kommunehelsetjenesten, ved Bærum 

sykehus, i VVHF, i HSØ-RHF, blant fastleger, sykehjemsleger og i den kommunale pleie- og 

omsorgstjenesten (PLO). 

 

1.3 Bakgrunn 

1.3.1 Reinnleggelser - samfunnskostnad og mulige årsaker 

Uønskede reinnleggelser i sykehus er hyppige. I 2014 var ca. 100.000 sykehusopphold i Norge 

definert som en reinnleggelse, det vil si knappe ni prosent av alle dag- og døgnopphold i norske 

somatiske sykehus (7). Hver åttende pasient som skrives ut fra sykehus i Norge, reinnlegges i 

løpet av de første 30 dagene etter utskriving. Hos pasienter over 65 år opplever hver sjette 

pasient det samme. Forekomsten av uønskede reinnleggelser er høyest for pasienter med KOLS, 

hjertesvikt og pneumoni. Disse pasientene utgjør over 2/3 av alle reinnleggelser (5).  

Reinnleggelser er kostbare. Ser vi problematikken reinnleggelse fra eiersiden i sammenheng 
med økonomi og pasientsikkerhet, tegner det seg et dystert bilde.  Om vi forutsetter at DRG 
beregningen (diagnoserelaterte grupper) på et nasjonalt nivå stemmer med ressursbruk, utgjør 
uønskede reinnleggelser samlet anslagsvis NOK 4,5 milliarder for 2014 (8). Denne 
merkostnaden er aktuell i forbindelse med samhandlingsreformen fordi kommunene blant 
annet må ta et økt ansvar for proaktiv oppfølgning av pasienten. 
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Årsakene til reinnleggelser er sammensatte. Pilotprosjektet er basert på bekymringer for at for 

tidlig utskriving, for dårlig kvalitetssikring av utskrivingsprosessen, det videre pasientforløpet 

utenfor sykehus og for dårlig oppfølging i kommunehelsetjenesten er blant de viktigste 

årsakene.  

Gjennomsnittlig liggetid for pasienter i norske sykehus i somatiske avdelinger var før innføring 

av samhandlingsreformen på 4,28 døgn (2011). For pasienter i sykehus i HSØ- regionen var 

tilsvarende liggetid på 4,19 døgn.  Etter innføring av reformen 01.01.12 har liggetid i somatiske 

sykehus blitt ytterligere redusert med 8,4 % i hele landet til 3,92 døgn og for sykehus i HSØ- 

regionen med 9,8 % til 3,78 døgn (2015) (9).  

Til sammenlikning var gjennomsnittlig liggetid i OECD-landene i 2011 på 7,8 døgn (10). Mange 

hevder at effektiviseringen av pasientbehandlingen i sykehus – målt i antall liggedøgn – øker 

risikoen for uønskede reinnleggelser. Dette kan ha sammenheng med at pasienter som i dag 

overføres til videre behandling og oppfølgning i kommunehelsetjenesten, medisinsk sett er mer 

utfordrende enn tilfellet var før innføringen av samhandlingsreformen. Prosjektet ønsket derfor 

også å fokusere på kommunehelsetjenestens evne til å følge opp disse pasientene utenfor 

sykehus.   

Pasientene og deres pårørende vil kunne oppleve reinnleggelse som en unødvendig 

merbelastning og som utrykk for et dårlig planlagt helhetlig pasientforløp. Brukerundersøkelser 

i regi av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) har de senere år 

klart demonstrert at selve utskrivingsprosessen fra sykehus og overføring av behandleransvaret 

fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten, er elementer i et pasientforløp med 

betydelig forbedringspotensial (11). 

På den annen side har det vært vanskelig å påpeke konkrete sammenhenger mellom 

reinnleggelse og kvalitet knyttet til behandling under selve sykehusoppholdet, noe også 

Kunnskapssenteret påpeker i sine publikasjoner (12). 

En systematisk oversikt viser at innsats på alle de områder vi har konsentrert oss om i vårt 

prosjekt, er viktige for bedre overlevelse og reduksjon i antall reinnleggelser blant pasienter 

med hjertesvikt (13). 

Andre studier tyder på at manglende sykdomsforståelse, dårlig etterlevelse av behandlingstiltak 

og feil bruk av medikamenter er faktorer som bidrar til økt mortalitet og flere reinnleggelser for 

denne gruppen (14-16). 

Generelt er det liten kunnskap blant hjertesviktpasientene om egen sykdom. Kun tre prosent 

kunne identifisere symptomer ved hjertesvikt. 70 % så ikke på hjertesvikt som en alvorlig 

lidelse, og nesten like mange trodde sykdommen hadde mye bedre prognose enn kreft. Over 

halvparten trodde fysisk aktivitet var skadelig (16). 

Flere studier tyder på at når spesialsykepleiere ved hjertesviktpoliklinikker står for mesteparten 

av informasjonen til pasientene, oppnår man en nedgang i antallet reinnleggelser. Pasientene 
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etterlever i større grad behandlingstiltakene, viser økt evne til egenomsorg og forbedrer fysisk 

yteevne. Samlet sett fører dette til bedret livskvalitet (17-20). 

En Cochrane review viser at tett samarbeid mellom første- og annenlinjetjenesten er en 
vesentlig faktor for å redusere antall reinnleggelser. Case Management Intervention – hyppig 
oppfølging av sykepleier med jevnlig hjemmebesøk og telefonkontakt – har god effekt (21). 
 
Ettersom mange av studiene er gjort i USA, har disse en begrenset overføringsverdi. Man kan 
ikke uten videre sammenligne deres organisering av helsetjenester med norske forhold. 
«Medicare» i USA har ensidig fokusert på kvaliteten av pasientbehandlingen i sykehus som 
årsak til uønskede reinnleggelser. Vi har imidlertid ønsket å se på hele pasientforløpet fra hjem 
til hjem. 
 
I Norge har vi allerede etablert mange av de tiltakene som anbefales iverksatt i andre land for å 
redusere reinnleggelsene. Til forskjell fra mange land ute i Europa benytter vi sykehjem i større 
grad i eldreomsorgen. Dette kan være en av forklaringene på at Norge har mye kortere liggetid 
enn gjennomsnittet i OECD-landene. Pasienter med hjertesvikt vil i hovedsak være godt 
ivaretatt av den kommunale helsetjenesten, så sant det er god samhandling med 
spesialisthelsetjenesten. 
 
I Norge har man funnet at interims-/korttidsopphold i sykehjem etter sykehusopphold 

reduserer både antallet reinnleggelser og behovet for andre kommunale pleie- og 

omsorgstjenester. De samme studiene indikerer også at slike tiltak bidrar til at flere lever lenger 

(22, 23). 
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2.0 PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV KVALITETSFORBEDRINGSPROSJEKTET 

 

 2.1  Om pilotprosjektet 

Hensikten med prosjektet var å prøve ut et program for utskriving og oppfølging av alle 

pasienter med hoveddiagnose og bidiagnose hjertesvikt (ICD-10 kodene: I09.9, I11.9, I13.0, 

I13.2, I25.5, I42.0, I42.5-42.9, I43, I50, I97.1, J81) fra Asker og Bærum kommuner som var 

innlagt i avdeling MHL ved Bærum sykehus i en gitt tidsperiode. Programmet besto av en 

tiltakspakke for informasjon, støtte og oppfølging på sykehuset før og etter utskriving. Praktiske 

samhandlingstiltak ble utprøvd med potensiell effekt på reinnleggelser innen henholdsvis 7, 15 

og 30 dager for alle pasienter innlagt med denne diagnosen. I prosjektet ønsket vi derfor: 

 å monitorere i hvilken grad sykepleiere og leger oppfylte programmet ved utskriving. 

 å monitorere hvilke tiltak som faktisk ble gjennomført og hvor mye tid sykepleiere 

brukte totalt for å gjennomføre oppgavene.  

 å kartlegge og evaluere sykepleiernes erfaringer i sykehus og kommuner ved hjelp av 

fokusgruppeintervjuer.  

 å kartlegge og evaluere fastlegenes erfaringer ved hjelp av en quest back-undersøkelse i 

etterkant av prosjektperioden. 

 å sammenlikne reinnleggelsesfrekvensen for den aktuelle pasientgruppen i prosjektåret 

med tilsvarende periode året før. 

 å kartlegge og evaluere pasientenes erfaringer for å se hvilke tiltak som pasientene anså 

som mest betydningsfulle for å unngå en reinnleggelse. 

Vi ønsket å få tall på antall reinnleggelser ett år før prosjektstart, og sammenlikne med tallene i 

prosjektåret. Disse tallene skulle Kunnskapssenteret hente inn via Norsk pasientregister (NPR). 

Innsamlingen og bearbeidingen av disse tallene skulle utføres på samme måte som tidligere 

nasjonale registreringer. 

Videre ønsket vi å monitorere om de ulike tiltakene i tiltakspakken faktisk ble gjennomført i 

klinisk praksis. SPC ble benyttet for å overvåke programoppfyllelse og for å kunne igangsette 

tiltak der prosessene ikke ble fulgt opp som ønsket. Formålet var å kunne analysere 

variasjonene i programoppfyllelse gjennom de 13 månedene prosjektet varte, for derved å 

kunne forstå bedre det som skjedde enn ved bare å se på resultatene.  

Det var viktig å skissere de ulike pasientforløpene (Figur 1) i kommunene for å tilpasse tiltakene 

etter dette. I figuren under fremstilles ulike pasientforløp i kommunene, avhengig om de har 

behov for pleie- og omsorgstjenester eller ikke. 
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Figur 1.   Mulige pasientforløp for hjertesviktpasienter 

Et pasientforløp vil være uten pleie- og omsorg tjenester, et annet med slike tjenester på 

varierende nivå som hjemmesykepleie eller institusjonsopphold. 

 

2.2. Etiske avveininger  

Under forberedelsene til prosjektet ble det diskutert om bare de pasientene som samtykket til 

å delta i brukerundersøkelsen skulle få «tiltakspakken». Det ble også diskutert om bare 

pasienter fra én enkelt kommune skulle få tilbudet. Argumentene var å begrense størrelsen på 

prosjektet. Rent praktisk ville en slik begrensning by på problemer i avdelingen. Hvem skulle 

være med eller ikke? Rent etisk fant vi det vanskelig om pasienter fra en kommune skulle få 

«bedre» oppfølging enn de fra nabokommunen. Vi konkluderte derfor med at alle pasienter 

med hjertesvikt skulle få «tiltakspakken», uansett hvilken kommune de tilhørte og om de deltok 

i brukerundersøkelsen eller ikke.   

Pasienter som tilfredsstilte inklusjonskriteriene ble gjort kjent med prosjektet og ble forespurt 

om å svare på brukerundersøkelsen (PasOpp). Informasjonen ble gitt muntlig og skriftlig av 

sykepleier på avdelingen. Pasienter som ønsket å være med å besvare brukerundersøkelsen, 

undertegnet et samtykkeskjema. Informasjonsskrivet og samtykkeerklæringen var på forhånd 

godkjent av personvernombudet. De pasientene som samtykket til dette, godkjente samtidig at 
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vi kunne lagre personalia i vår database, slik at vi kunne sende ut brukerundersøkelsen i 

ettertid. De øvrige ble anonymisert i prosjektet. 

 

2.3 Tiltakspakken – innhold og bruk  

Overføringsprosessen av pasient fra sykehus til kommunen ble spesielt vektlagt i prosjektet. 

Både kommunenes representanter og sykepleierne på avdelingen skulle ha økt oppmerksomhet 

på overføringen og den videre oppfølgingen. Muntlig informasjon skulle gis av sykepleier i 

avdelingen og planlagt oppfølging skulle komme tydelig frem i en skriftlig 

sykepleiesammenfatning.  

 

 

Figur 2. Oversikt over tiltakene på de forskjellige nivåene i et pasientforløp 

 

2.3.1 Skjema i sykehusavdeling for sykepleiere og leger 

Ved prosjektstart ble det utviklet et skjema for sykepleierne (vedlegg 2). Skjemaet var ment 

både som et instrument for å samle inn opplysninger om pasientene og som en påminnelse om 

det nye programmet. Instrumentutviklingen startet med et utkast fra de to praksiskonsulentene 

som ledet prosjektet, og ble gjennomført i løpet av seks uker i samarbeid med sykepleier i 
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avdelingen (prosjektsykepleier) og to rådgivere fra Kvalitetsavdelingen. Samtidig ble 

instrumentet validert1 gjennom utprøvinger i avdelingen, gjennom registrering av dummydata 

(fiktive data) og fremstilling av diagrammer som ble lagt frem for styringsgruppen.  

 

2.3.2 Tiltak i sykehusavdelingen for legene  

 

Figur 3. Tiltak - oppgaver sykehusleger 

 

a) Utskrivingssamtale med legen skulle finne sted samme dag som utskriving. Innholdet i denne 

samtalen skulle omfatte årsakene til sykdommen, det videre forventede sykdomsforløpet, 

medikamentell behandling og hvilke faresignaler pasienten skulle være spesielt oppmerksom 

på. 

b) Utskrivende lege skulle informere om medikamentene og eventuelle endringer av tidligere 

fast medikasjon. Dette skulle også tydelig fremkomme i epikrise eller egen medikamentliste. 

c) Det var en målsetting at epikrise skulle skrives samme dag som pasienten reiste ut eller bli 

overført elektronisk innen én til to dager.  

 

  

 

 

  

                                                           
1
 Face validity 
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2.3.3 Tiltak i sykehusavdelingen for sykepleierne 

 

 

Figur 4. Tiltak – oppgaver sykepleiere ved sykehus 

 

Utskrivingsprogrammet medførte en betydelig utvidelse av sykepleiernes ansvar og oppgaver. 

Derfor var det nyttig for dem å ha et skjema (se vedlegg 2) for hånden som en påminnelse. I 

skjemaet skulle tre hovedtemaer bli belyst i løpet av en samtale, fortrinnsvis dagen før planlagt 

utskriving:  

1. Hva er hjertesvikt? 

2. Forklare symptomer – tungpust, hovne ben, tretthet og tiltaksløshet 

3. Hva pasientene kan gjøre selv for å kunne mestre sykdommen bedre  

For å dokumentere i hvilken grad og på hvilke områder sykepleierne fulgte det nye 

programmet, skulle sykepleier fylle ut dette skjemaet når samtalen var fullført og angi hvor lang 

tid hun/han brukte på arbeidet.  

I tillegg skulle pasientene motta en ferdig utarbeidet brosjyre om hjertesvikt og en 

hjertesviktdagbok.  

Det fantes en prosjektperm i avdelingen. Der skulle sykepleierne registrere alle pasienter som 

ble innlagt i avdelingen med diagnose hjertesvikt. 

Sykepleier skulle også før utskriving bestille kontrolltime hos fastlege eller 

hjertesviktpoliklinikken. Det var behandlingsansvarlig lege som avgjorde om pasienten skulle 

følges opp med kontroll på hjertesviktpoliklinikken eller i primærhelsetjenesten. Kontrolltime 

skulle bli bestilt enten pasienten hadde oppfølging av hjemmesykepleier eller ikke. Pasienter 

som ble overført til institusjon, skulle fortrinnsvis få kontrollen av lege ved institusjonen. Det 

var en målsetting at kontrollen skulle utføres innen én uke etter utskriving, uavhengig av type 
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oppfølging i kommunene. Også enkelte pasienter som ble overført til korttidsinstitusjon skulle 

kunne få kontrolltime ved hjertesviktpoliklinikken. 

  

2.3.4 Tiltak ute i kommunene 

 

Figur 5. Tiltak – oppfølging i kommunen 

 

Når pasientene skrives ut fra sykehuset, vil det videre pasientforløpet variere avhengig av 

pasientenes funksjonsevne og helsetilstand. Dette blir vurdert i avdelingen i samråd med 

kommunens representanter.  

 Pasienter innlagt fra langtidsinstitusjon blir sendt tilbake til institusjonen når de er 

utskrivingsklare. I pilotprosjektet skulle disse pasientene skulle få kontroll av 

sykehjemslege innen én uke etter utskriving. 

 Pasienter innlagt fra hjemmet, som blir vurdert for dårlige til å klare seg hjemme på 

utskrivingstidspunktet, blir overflyttet til korttidsavdeling i kommunen. Hovedmålet er 

da å videreføre behandlingsopplegg og rehabilitering og vurdere fremtidig omsorgsnivå 

og hjelpebehov. I pilotprosjektet skulle pasientene på korttidsavdelingene få legetilsyn 

innen én uke etter utskriving. 

 Pasienter innlagt fra hjemmet som blir utskrevet til hjemmet, skal få kontroll enten ved 

hjertesviktpoliklinikken eller hos fastlegen. I pilotprosjektet skulle det tilstrebes å få time 

for kontroll innen én uke etter utskriving.  

 Pasienter med oppfølging i hjemmet av hjemmesykepleien skulle i prosjektet bli tilbudt 

følge av sykepleier til første kontroll etter utskriving.  

For mer informasjon om bakgrunnen for de enkelte tiltakene i prosjektet, se Appendix 2. 
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2.4 Gjennomføringsplan 

2.4.1 Organisering 

Prosjektet ble initiert av HSØ. Det ble utarbeidet en prosjektplan, hvor tiltak og ønsket 

målsetting ble gjort rede for. Det ble dannet en overordnet styringsgruppe med sentrale 

representanter for Bærum sykehus, HSØ, Vestre-Viken, Asker og Bærum kommuner samt 

brukerrepresentant og tillitsvalgtrepresentant for leger og sykepleiere ved sykehuset. Tiltak og 

målsetting var godt forankret i styringsgruppen. 

Prosjektledelsen dannet en prosjektgruppe som skulle jobbe sammen om den praktiske 

gjennomføringen. Her var representanter fra sykehusavdelingen, hjemmetjenestene i 

kommunene, prosjektsykepleier, målegrupperepresentanter (spesialkonsulenter fra Vestre-

Viken) og prosjektledelsen representert. I begynnelsen av prosjektperioden var representanter 

på ledernivå for PLO i kommunene representert i prosjektgruppen. Prosjektledelsen fikk 

dermed liten kontroll over hvor godt tiltakene som skulle implementeres ute i kommunene var 

forankret hos de ansatte. Gjennom drøftelser med kommunene ble det foretatt utskiftning av 

representanter i prosjektgruppen. Prosjektgruppen ble i stedet representert ved sykepleiere 

som var direkte involvert i disse prosessene. Dette var sykepleiere som arbeidet på henholdsvis 

tildelingskontoret i Bærum og vedtakskontoret i Asker. Denne endringen hadde betydning for 

tiltakene og prosessene for å oppnå bedre samhandling og oppfølging utenfor sykehuset. Man 

fikk økt fokus på å fange opp hjertesviktpasienter som skulle følges opp i kommunene.   

En sykepleier på hjerte-lunge avdelingen fikk i oppgave å jobbe med dataregistreringer og 

papirarbeid, samt å hjelpe med implementeringen av oppgaver i avdelingen. Denne 

sykepleieren ble kjøpt fri for å jobbe med prosjektet. Behovet for prosjektsykepleier ble vurdert 

økende utover høsten, og utgjorde etter hvert en 40 % stilling. 

 

2.4.2  Forankring og ressursbruk ved sykehuset 

Prosjektsykepleier hadde fra prosjektstart til avslutningen ansvar for å legge 

pasientinformasjonen i databaser. I avdelingen spilte hun en viktig rolle ved å minne 

sykepleierne om prosjektet og hjelpe til med utfylling av skjemaer og gjennomføring av tiltak. 

Informasjon om prosjektet hadde vært grundig behandlet av sykehusledelsen, 

avdelingsoverlege og avdelingssykepleier. Informasjon ble også gitt av prosjektledelsen før 

oppstart og jevnlig på morgenmøter for sykepleierne av prosjektsykepleier. Legene i avdelingen 

fikk flere ganger informasjon på morgenmøtet for medisinsk avdeling. Et eget emnekurs i 

kardiologi med fokus på hjertesviktbehandling ble arrangert høsten 2013 ved Bærum sykehus, 

som et tilbud til alle fastleger og sykehjemsleger. Dette ble godt mottatt og kurset hadde ca. 80 

påmeldte deltagere.   

Det var forventet at det ville ta noe tid før alle sykepleiere og leger i avdelingen automatisk ville 

koble aktuelle pasienter til prosjektet. Derfor ble den første prosjektmåneden, fra 1. mai 2013 
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til 1. juni 2013, en innkjøringsfase. Sommerferieavvikling i juli og august 2013 ble også en 

utfordring.  

Registreringer av utført oppgave i prosjektet ble fortløpende lagt inn i SPC-diagram for å kunne 

overvåke prosessen og eventuelt kunne komme med tilleggstiltak for bedre å kunne oppfylle 

tiltak og registreringer i avdelingen. Et prosjekt som går over såpass lang tid og som krever 

ekstra tid av de ansatte, blir en belastning for avdelingen. Ingen ekstra sykepleieressurser ble 

tildelt avdelingen fra sykehusets side til prosjektet.  

Sykehuset åpnet opp for at vakthavende kardiolog kunne være tilgjengelig på telefon for 

fastleger og sykehjemsleger ved behov for beslutningsstøtte.  

 

2.4.5 Forankring og ressursbruk i kommunene  

I prosjektet ble det lagt vekt på å sikre god kvalitet av den videre medisinske oppfølgingen etter 

at pasienten var skrevet ut fra sykehuset. Man tilstrebet første legekontroll etter utskriving 

innen en uke, enten det nå var hos fastlege, sykehjemslege eller på hjertesviktpoliklinikken. Vi 

ønsket å se om dette fungerte i praksis og om vi kunne forvente at legene gjennomførte 

kontroll på så kort varsel. Prosessen ble overvåket gjennom SPC. Fastlegene ble oppfordret til å 

tilby pasientene direkte telefonnummer til legekontoret for å øke tilgjengeligheten og gi økt 

trygghet.  

Før og under prosjektet ble det gitt informasjon om prosjektet til sykehjem og hjemmebaserte 

tjenester. Oppfølgingen og kontrollen av pasientene som ble utskrevet til sykehjem var en viktig 

del i prosjektet. Informasjon ble gitt på sykehjemslegeforum i Asker og Bærum. E-post ble sendt 

ut til alle tjenesteledere på sykehjemmene for orientering og distribusjon til alle avdelinger.   

Vi så utfordringer med å få informert alle sykehjemsleger og å få dem til å delta aktivt i 

prosjektet. Normalt vil alle pasienter som blir utskrevet til korttidsavdeling få en legevurdering 

innen én uke. Her er det ofte bedre legedekning enn på en langtidsavdeling.  På en 

langtidsavdeling er det vanlig med legetilsyn én dag i uken. Ved mange sykehjem er det 

fastleger som ivaretar behovet for medisinsk tilsyn gjennom kommunale deltidsstillinger. Det 

gir ofte lite kontinuitet i arbeidet, noe som gjør det utfordrende å innarbeide nye rutiner og å 

skape optimalt engasjement.  

Prosjektledelsen var avhengig av at kommunens representanter i prosjektet videreformidlet og 

bygde opp entusiasme rundt prosjektet. Store kommuner med ulik organisering og ulike 

forutsetninger for å kommunisere internt, ble en utfordring. For å bedre kommunikasjonen har 

Asker kommune tatt i bruk elektronisk dialog og mailutveksling mellom hjemmesykepleien og 

fastlegene. Bærum kommune brukte på dette tidspunktet fortsatt skriftlig 

informasjonsutveksling mellom PLO og fastleger.   
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Sjekkliste (vedlegg 1) for medisinsk oppfølging av utskrevne hjertesviktsviktpasienter skulle 

distribueres av kommunens representanter på sykehuset. Det vil si at sjekklisten skulle følge 

den enkelte pasient. Dette gjaldt primært pasienter som skulle hjem og følges opp av 

hjemmesykepleie. Å sikre denne prosedyren og en faglig god oppfølging ute i kommunene, var 

en stor utfordring.  Prosjektledelsen hadde liten påvirkning på prosessen, bortsett fra å 

oppfordre og informere hjemmesykepleien. Å kvalitetssikre oppfølgingen av pasientene i 

kommunene var en høyt prioritert oppgave i prosjektet, noe som bidro til å tenke kreativt. I 

Asker fikk derfor et eget forsterket sykepleieteam denne oppfølgingsoppgaven. Ordningen med 

at det forsterkede sykepleierteamet skulle ha denne oppgaven, kom først i gang etter at 

prosjektet hadde pågått i seks måneder, som en følge av nøye kartlegging og diskusjoner i 

prosjektgruppen.  
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3.0 METODER  

Pilotprosjektet er designet i henhold til ”The Model for Improvement” (24), som er en stadig 

gjentagende forbedringssyklus i fire faser: Plan-Do-Study-Act, basert på tre fundamentale 

spørsmål: 

1) Hva vil vi forsøke å forbedre? (Mål) 

2) Hvordan kan vi vite at en endring fører til forbedring? (Måling) 

3) Hvilke endringer kan vi skape som fører til forbedring? (Tiltak) 

Designet innebærer at man ikke bare planlegger og gjennomfører tiltak. Underveis registrerer 

man om den kliniske praksisen endrer seg i henhold til planen, om planen er fulgt og om 

tiltakene får den ønskede virkningen. 

 

3.1 Datainnsamling 

Det ble innhentet nødvendig godkjenning for å gjennomføre prosjektet og utarbeidet 

nødvendige dokumenter for opplysningsplikt og samtykke. Søknad om godkjenning av 

prosjektet ble innvilget av pasientombudet for forskning ved Oslo universitetssykehus HF, som 

er rette instans for forskning på kvalitetsarbeid. Prosjektet registrerte alle de pasientene som 

ble innlagt på hjerteavdeling med hjertesviktdiagnoser. Kobling til persondata ble bare gjort på 

de pasienter som samtykket i å delta i en brukerundersøkelse. De andre ble anonymisert og 

tildelt et løpenummer.   

Det ble også gjort avtale med Kunnskapssenteret om innhenting av sentrale data i løpet av 

prosjektperioden og etter avslutning av prosjektet. Innhenting av data skulle gjøres på samme 

måte som ved innhenting av landsomfattende tall for reinnleggelser i Norge. Data ble hentet fra 

NPR. Kunnskapssenteret benyttet samme metode som Sundhetsstyrelsen i Danmark benyttet 

ved innsamling av data for å kartlegge reinnleggelser for diverse diagnosegrupper (25). Se 

Appendix 3 for mer detaljer. 

Kunnskapssenteret fikk i oppdrag å beregne hyppigheten reinnleggelser ved medisinsk avdeling 

ved Bærum sykehus for hjertesviktpasienter etter definerte diagnosekoder. Tallene ble hentet 

fra NPR. Diagnoseavgrensningen var slik at analysene ble gjort for pasienter innlagt med 

hjertesvikt i henhold til to alternative kriterier (diagnose, ICD-10): 

a. I50.1, I50.9 

b. I09.9, I11.9, I13.0, I13.2, I25.5, I42.0, I42.5-42.9, I43, I50, I97.1, J81 

(tilsvarer Kunnskapssenterets / Helsedirektoratets publiserte tall) 

Analysene skulle gjøres for et tidsrom før prosjektstart fra 1.april 2012 til og med juni 2014 

(inkludert levende/død-status 30 dager etter utskriving). 
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I samarbeid med forskningsavdelingen ved Bærum sykehus fikk vi datalagringsplass på 

forskningsserver. To Excel-databaser ble utviklet for å registrere og behandle dataene: DB1 for 

registrering av helsepersonellets arbeidsoppgaver til anonymiserte pasienter med diagnosen 

hjertesvikt (som var i stand til å motta den informasjonen som lå i det nye 

utskrivingsprogrammet). DB2 for registrering av pasientforløpet inn og ut av sykehuset for hver 

enkelt hjertesviktpasient som hadde gitt sitt samtykke til å delta i en spørreundersøkelse fire 

uker etter utskriving. Siden informasjonen i DB2 var sensitiv, ble begge databasene oppbevart i 

sykehusets forskningsdatabase. Navneliste med koblingskoder til DB2 ble oppbevart innelåst av 

prosjektsykepleier, som var den eneste med tilgang til denne. 

Når det gjelder ulike scenarioer for hvordan en definerer reinnleggelse, fulgte prosjektet de 

retningslinjene som er beskrevet i figur 6: 

 

 

Figur 6. Scenarioer som definerer reinnleggelse 

 

I eksempel tre er det en akutt innleggelse som finner sted innen 30 dager etter utskriving fra 

det primære innleggelsesforløpet. I eksempel fire er det enda en reinnleggelse innen 30 dager 

etter opphold nummer to. Her blir den første, akutte, innleggelsen et primært 

innleggelsesforløp for den andre akutte innleggelsen. I eksempel fire er det derfor to primære 

innleggelsesforløp (nevner) og to reinnleggelser (teller).  
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3.1.1 Registrerings- og samtykkeskjemaer 

Målsetningen med prosjektet var å bidra med tiltak for å redusere antall reinnleggelser hos 

pasienter med hjertesvikt. Samtidig ønsket vi å kartlegge mest mulig data rundt denne 

pasientgruppen. Dette er viktig for senere å kunne bedre pasientforløpet. Vi ønsket å se på om 

de ulike tiltakene i prosjektet faktisk ble fulgt opp i praksis, og utarbeidet derfor et eget 

registreringsskjema (vedlegg 2). For ytterligere informasjon om bruk, se Appendix 4. 

Pasientene med hjertesvikt fikk informasjon om prosjektet og tilbud om å delta i en 

brukerundersøkelse i ettertid. Pasientene takket ja til å delta ved hjelp av et eget 

samtykkeskjema (vedlegg 5).  

Det videre pasientforløpet ble registrert, og tid for kontroll hvor og når. Skjema for gjennomført 

informasjon til pasienten ble undertegnet av sykepleier og lege (vedlegg 2).  

Man ønsket i tillegg til egne registreringer av innleggelser og reinnleggelser å registrere blant 

annet følgende informasjon: 

• Hvem la inn pasienten 

• Hvor kom pasientene fra – hjem, sykehjem, legevakt etc. 

• Aldersfordeling/kjønnsfordeling ved innleggelse 

• Liggetid 

• Pasientforløp – etter utskriving 

• Når fikk pasienten kontrolltime  

• Hvor mange ønsket følge av hjemmesykepleier til kontroll 

• Aldersfordeling blant de reinnlagte 

En slik kartlegging er viktig for senere intervensjoner og forbedringstiltak overfor pasienter med 

alvorlige, kroniske lidelser. Dataene som er samlet inn vil gjøre det mulig å identifisere de mest 

sårbare pasientene, slik at man kan arbeide mer strukturert for å redusere antallet 

reinnleggelser.  

 

3.2 Evaluering av prosessen (SPC)   

Programoppfyllelsen er en prosess som her fremstilles ved hjelp av SPC. Vi benyttet SPC for å se 

om endringstiltak ble gjennomført. Metoden brukes også for å følge utviklingen av endrede 

rutiner og slik kunne overvåke prosessen.  
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I evalueringen av prosessen valgte vi I-diagram fordi grad av Programoppfyllelse er en 

kontinuerlig variabel. (P-diagram er derfor ikke aktuelt). X-bar-S-diagram var et mulig alternativ, 

men fordi subgruppen (antall pasienter per datapunkt) i noen av diagrammene våre bare var 

én, valgte vi for lesbarhetens skyld å bruke bare I-diagrammer for alle prosessene vi har 

monitorert, også der subgruppen varierer mellom 11 og 25. 

Prosjektsykepleier registrerte graden av programoppfyllelse i prosent i databasen etter en faglig 

vurdering2 av relevansen i de arbeidsoppgaver og observasjoner som sykepleierne hadde 

dokumentert, eller unnlatt å dokumentere på sjekklisten til den enkelte pasient. I løpet av 

prosjektåret var det totalt 56 pasientopphold som av ulike grunner ikke passet inn i 

programmet. 

Ved prosjektslutt var det registrert 256 opphold med diagnose hjertesvikt i aktuelle avdeling fra 

01.06.13 til 01.07.14. Da Kunnskapssenteret høsten 2014) skulle presentere sine funn 

vedrørende antall reinnleggelser for målgruppen, viste det seg at de hadde 23 flere 

pasientopphold i sitt materiale fra NPR enn de oppholdene sykepleierne i avdelingen hadde 

registrert i prosjektpermen. Prosjektsykepleier fikk derfor i oppdrag å sjekke DIPS (distribuert 

informasjons- og pasientdatasystem i sykehus) for å se hvor mange pasientopphold med 

diagnose hjertesvikt som var registrert på aktuelle avdeling i løpet av prosjektåret. Hun fant 

totalt 521 pasientopphold for pasienter med diagnose hjertesvikt registrert i DIPS på aktuelle 

avdelinger. Derfor ble begge databasene ajourført med «missing» pasienter og sortert i 

kronologisk rekkefølge i henhold til utskrivingsdato. Av personvernhensyn ble ingen datoer på 

«missing» opphold stående i den ajourførte databasen, bare utskrivingsmåned samt 

programoppfyllelse = 0 %.  Vi har ingen forklaring på hvorfor det totale antallet pasienter som 

har hatt opphold med diagnose hjertesvikt er så ulikt, men ser nærmere på ulikhetene i kapittel 

4.1.2. 

  

                                                           
2
 Prosjektsykepleier er spesialsykepleier i kardiologi  
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3.3 Evaluering av sykepleiernes erfaringer med prosjektet i sykehus og kommuner 

Som et ledd i evalueringen av prosjektet ble det besluttet å gjennomføre fokusgruppeintervjuer 

med ansatte både i avdelingen på sykehuset og i kommunene som deltok i prosjektet. 

Deltakerne ble strategisk valgt ut i fra deres rolle/funksjon og deltakelse i prosjektet. For mer 

detaljer om hvordan fokusgruppedeltakerne ble valgt ut og tidspunkt for intervjuer, se 

Appendix 3.  

Det ble gjennomført kvalitative fokusgruppeintervjuer med ca. en times varighet per intervju. 

Intervjuer har kompetanse på kvalitativ metode og har ikke vært delaktig i prosjektet tidligere, 

og skulle oppleves som en nøytral intervjuer.  

Intervjuteknikken som ble benyttet var Critical Incident Technique (CIT). Denne teknikken er 

basert på det epistemologiske prinsippet at menneskene opplever den samme virkeligheten på 

forskjellig måte, basert på ulik kultur, kompetanse og virkelighetsperspektiv. For mer detaljer 

om metode for fokusgruppeintervjuene, se Appendix 3.  

Spørsmål som ble stilt deltakerne var:  

”Ta utgangspunkt i dine erfaringer med hjertesviktprosjektet. Hva fungerte bra? Hva fungerte 

mindre bra? Og hva kunne vært gjort annerledes?” 

På slutten av hvert intervju ble det stilt noen oppfølgingsspørsmål, basert på prosjektledernes 

tanker om hva de ønsket tilbakemelding på. Disse utsagnene er ikke tatt med i denne analysen 

da fokusgruppeintervjuene primært skulle omhandle deltakernes oppfattelse av og erfaringer 

med prosjektet.  

Det ble gjort en tematisk analyse av dataene som ble samlet inn. Totalt ble det samlet inn 165 

sitater.  Disse ble analysert ved at liknede utsagn ble slått sammen og plassert under passende 

tema.  

 

3.4  Evaluering av pasientenes erfaringer med prosjektet 

For å kartlegge erfaringene til pasientene som deltok i programmet, ble disse spurt om å delta i 

en spørreundersøkelse etter utskriving. Alle som tilfredsstilte inklusjonskriteriene, fikk denne 

forespørselen. Forutsetningen var at de var i stand til å skrive under et samtykkeskjema, 

godkjent av personvernombudet. Pasienter som av en eller annen grunn var uten 

samtykkekompetanse, eller som sykdomsmessig var for dårlige, ble ekskludert. For mer detaljer 

om gjennomføringen av brukerundersøkelsen, se Appendix 3.  
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3.5  Evaluering av tiltak i kommunehelsetjenesten 

Etter at prosjektet var avsluttet, ble det gjennomført fokusgruppeintervju med sykepleiere fra 

Asker og Bærum kommuner som hadde vært sentrale deltakere i prosjektet. 

For å evaluere fastlegene etter at prosjektet var avsluttet, ble en tilsendt, nettbasert 

spørreundersøkelse (questback) vurdert som den mest hensiktsmessige analysemetoden. 

Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk ved hjelp av dataprogrammet Confirmit. 

113 fastleger i Asker og Bærum fikk tilsendt e-post, hvor de via en innlagt lenke fikk tilgang til 

undersøkelsen.  

Spørreskjema ligger vedlagt (vedlegg 7).  

For utfyllende informasjon om gjennomføringen av undersøkelsen, se Appendix 3. 
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4.0  RESULTATER 

 

4.1 Resultater av dataregistreringen i prosjektperioden 

4.1.1 Antallet reinnleggelser  

Prosjektet hadde som formål å få redusert antall reinnleggelser av pasienter med hjertesvikt 

gjennom konkrete tiltak i pasientforløpet som tidligere beskrevet. Tallene som ble levert fra 

Kunnskapssenteret kunne ikke vise endringer i reinnleggelser når en sammenliknet perioden før 

prosjektstart, januar 2012 til juni 2013, med prosjektperioden juni 2013 til og med juli 2014. 

Dette fremkommer i tabellen under. 

Tidsrom Antall mnd. Antall utskrevet % reinnleggelse 

Før prosjektstart 17 278 25,9 

I prosjektperioden 14 279 30,1 

Hele perioden 31 557 28,0 

Kilde: Kunnskapssenteret 

Tabell 1. Kunnskapssenterets tall for reinnleggelser før prosjektstart (før tiltak) og i 

prosjektperioden (etter tiltak) og hele perioden (2012-2014) 

 

Ved å ordne tallene fra Kunnskapssenteret for utskrevne pasienter med hjertesvikt fra MHL i 

hele årstall, ser vi en økning i antall pasienter på nesten 50 %. Dette fremkommer i tabellen 

under. 

Årstall Menn utskrevet  

MHL 

Kvinner utskrevet 

MHL 

Totalt - utskrevet 

MHL 

2012 87 80 167 

2013 117 131 248 

Tabell 2. Pasienter utskrevet fra MHL i 2012 og 2013                                   Kilde: Kunnskapssenteret 

 

Det er vanskelig å forklare denne økningen i antall pasienter. Prosjektledelsen har diskutert 

dette med ledelsen på Bærum sykehus. Forklaringen synes å være økt oppmerksomhet om å 

stille riktig diagnose og ordningen med diagnoserelaterte grupper (DRG-koding). Sykehuset 

ansatte en person for å gå igjennom epikriser og få med alle aktuelle diagnoser. Dette ble 

iverksatt tidlig i 2013, og forklarer antakelig endringene som fremkommer i tallene til 

Kunnskapssenteret. Tallene fra januar 2013 er derimot sammenliknbare med senere tall. 
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Våre egne registreringer av antall reinnleggelser under prosjektperioden viser en 

gjennomsnittlig reinnleggelsesprosent på 20 %.  Vi har også sammenliknet Asker og Bærum 

kommuner, og vi kan ikke finne noen signifikant forskjell. Tallene er alle hentet fra DIPS i 

prosjektperioden.   

 

Figur 7. Reinnleggelser hjertesvikt i Asker og Bærum og totalt (n=pasientopphold) 

 

4.1.2 Diskrepans i tallmaterialet fra DIPS og Kunnskapssenteret 

Våre egne tall hentet fra DIPS stemmer ikke overens med tallene til Kunnskapssenteret. Dette 

gjelder antall registrerte pasienter med diagnosen hjertesvikt i prosjektperioden. Her har vi et 

betydelig større antall pasienter registrert. Reinnleggelser målt i prosent er også forskjellig, der 

våre tellinger viser et betydelig lavere nivå. Årsaken til dette kan vi i prosjektet ikke gi noen god 

forklaring på.   

Alders- og kjønnsfordelingen fra Kunnskapssenteret synes å stemme overens med våre 

registreringer fra DIPS. Fordelingen av reinnleggelser innenfor de første fire uker synes også å 

være pålitelige tall og stemmer med andre studier. Litt over ti prosent av pasientene ble 

reinnlagt etter én uke. Etter to uker var dette tallet nesten doblet, og i løpet av de neste to 

ukene ble ytterligere ti prosent reinnlagt. De to første ukene synes derfor å være de mest 

sårbare for denne pasientgruppen, slik det fremkommer i tabell 3.   
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Tidsrom % reinnleggelser 7 dg. % reinnleggelser 15 dg. % reinnleggelser 30dg. 

Før prosjektstart 11,2 18,0 25,9 

I prosjektperioden 11,1 19,4 30,1 

Hele perioden 11,1 18,7 28,0 

Tabell 3. Fordeling av reinnleggelser innen 30 dager etter utskriving.       Kilde: Kunnskapssenteret 

 

4.1.3 Mottagende instans etter utskriving 

Prosjektet kartla også hvem som var mottagende instans etter utskriving. Det er ikke tidligere 

gjort noen omfattende kartlegging av dette i Norge. Det vi ser i tallmaterialet, er at hver tredje 

pasient ble utskrevet til sykehjem. Tallene vi har indikerer at 12 % av pasientene kom fra 

sykehjem. Vi antar at dette i hovedsak var fra en langtidsinstitusjon. Disse pasientene ble 

tilbakeført sykehjemmet. Den resterende andelen ble utskrevet til korttidsopphold. 

Vurderingen var at de hadde behov for ytterligere oppfølging på kommunalt nivå før en 

eventuell tilbakeføring til hjemmet.  

Figur 8. Mottagende instans etter utskriving (n=antall utskrivinger) 
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4.1.4 Aldersfordeling 

Informasjonen vi har registrert, viser at gjennomsnittsalderen for pasienter som ble overflyttet 

til sykehjem var 85 år. For kvinner var gjennomsnittsalderen 86 år og for menn 82 år. Det var 

nesten dobbelt så mange kvinner som menn som ble overflyttet til sykehjem. En av 

forklaringene er trolig at menn ofte har yngre ektefeller som tar mye av omsorgsbyrden i en slik 

fase i livet. Kvinnene er derimot ofte eldre når de overflyttes til sykehjem, trolig er de uten 

ektefeller. Derfor er de også mer avhengig av ekstern hjelp. 

 

 

Figur 9. Antall kvinner og menn utskrevet til sykehjem og til hjemmet 

 

Når vi går nærmere inn på aldersfordelingen på de som ble innlagt med diagnosen hjertesvikt, 

ser vi av kakediagrammet under at ca. ¾ av pasientene var over 75 år. 40 % av pasientene var 

over 85 år.  
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Figur 10.  Aldersfordeling pasienter innlagt med diagnosen hjertesvikt (n=pasientopphold) 

I prosjektet registrerte vi pasienter med hjertesvikt som hoved- og bidiagnose. Vi registrerte 

alle reinnleggelser, og kunne kartlegge aldersfordeling både ved innleggelse og utskriving samt 

ved reinnleggelse. I motsetning til ved primærinnleggelse, hvor de eldste dominerer, ble flest i 

gruppen 75-84 år reinnlagt. Også i gruppen 65 – 74 år fant vi ganske høy reinnleggelsesprosent, 

som figur 11 og 12 viser. 

 

Figur 11.  Reinnlagte pasienter med hjertesvikt fordelt på alder 
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Figur 12. Reinnleggelsprosent innen de ulike aldersgruppene 

 

Reinnleggelsesprosenten var høyere i aldersgruppen 65 til 85 år, sammenliknet med den eldste 

(over 85 år). Dette setter fokus på pasientforløpet i de første ukene etter utskriving, og er noe 

vi vil komme tilbake til i kapitel 5.11. Hvordan reinnleggelsesprosenten ville blitt hvis man 

utvidet definisjonen på reinnleggelse til å gjelde en begrenset periode ut over 30 dager, vet vi 

ikke. Mange i den eldste gruppen ville da være utskrevet fra korttidsopphold i sykehjem, og få 

oppfølging i hjemmet.  

For en mer detaljert fremstilling av alle resultatene som omhandler dataregistreringer i 

prosjektperioden, se Appendix 4.  

 

4.2 Resultatet av evalueringen 

4.2.1 Resultat programoppfyllelse leger 

Innkjørings- og utprøvingsfasen viste at sjekklisten i svært liten grad ble fylt ut av legene. I 

samråd med styringsgruppen ble det besluttet at det ikke var rimelig å forvente at legene skulle 

bruke tiden sin til å dokumentere sine faste rutiner på en sjekkliste, siden sjekklisten ikke 

innebar nevneverdige endringer i deres vanlige praksis.  

 

4.2.2 Andel utskrivinger med dokumentert programtilbud  

Det var 465 pasientopphold som burde vært omfattet av det nye programmet for informasjon, 

støtte og oppfølging i løpet av de 13 månedene prosjektet varte. Avdelingen kunne 

dokumentere at 50-100 % av programmet ble gjennomført ved 162 av disse 
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pasientoppholdene. Det betyr at ved 303 av pasientoppholdene kunne ikke avdelingen 

dokumentere at pasientene fikk den informasjon, støtte og oppfølging som de skulle hatt i 

henhold til programmet (figur 13).   

 

 

Figur 13: Andelen utskrivinger med dokumenterte tjenester i henhold til utskrivingsprogrammet.  

Ved 130 av de 162 utskrivingene ble tidsbruken registrert med dokumentert 

programoppfyllelse (figur 14).  

 

 

Figur 14. Programtid sykepleiere. 
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Den tiden sykepleierne brukte totalt til å gjennomføre oppgavene forbundet med sjekkliste og 

utskrivingssamtale, ble signifikant kortere i utprøvings- og oppfølgingsfasen enn i 

opplæringsfasen. Dessuten varierte tidsbruken signifikant mindre fra pasient til pasient etter at 

opplæringsfasen var over (figur 14). 

 

4.2.3 Grad av programoppfyllelse sykepleiere 

 

Figur 15. Programoppfyllelse sykepleiere i tre faser, subgruppen varierer fra 11-25 opphold pr.14 

døgn. 

 

Opplæringsfasen  

Som figur 15 viser, varte denne fasen i 3 ½ måned fra 1. juni til 15. september 2013. Prosessen 

varierte tilfeldig rundt en gjennomsnittlig programoppfyllelse på 19 %, og en mR (moving 

range), som måler forskjellen fra en pasient til den neste på 15 poeng.  

Utprøvingsfasen  

Som figur 15 viser, varte denne fasen i 5 ½ måned fra 16. september 2013 til 15. februar 2014, 

og oppnådde et nivåskifte i ønsket retning i forhold til opplæringsfasen. Prosessen varierte 

tilfeldig rundt en gjennomsnittlig programoppfyllelse på 46 %, en mR på 18 poeng og ingen 

endring i graden av variasjon i forhold til opplæringsfasen.   

Oppfølgingsfasen  

Som figur 15 viser, varte denne fasen i 4 måneder fra 16. februar til ut juni 2014. Denne fasen 

representerte et nivåskifte i ugunstig retning, som innebærer et tilbakefall til det nivået for 

programoppfyllelse som avdelingen lå på i opplæringsfasen. Dette til tross for at sykepleierne 

på denne tiden brukte signifikant kortere tid på gjennomføringen av programmet (ref. figur 2). 
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Prosessen varierte tilfeldig rundt en gjennomsnittlig programoppfyllelse på 26 %, en mR på 13 

poeng og ingen endring i graden av variasjon i forhold til de to første fasene.   

 

 

 

 

 

4.3 Resultat pasienterfaringsundersøkelsen 

 

Til sammen 129 pasienter i prosjektet samtykket til å være med på brukerundersøkelsen. Atten 

av disse døde i tiden etter utskrivingen. Totalt ble 87 pasienter intervjuet. To av disse var per 

telefon. Ytterligere 16 pasienter ble kontaktet/forsøkt kontaktet pr telefon, men her klarte vi 

ikke å få gjennomført noe intervju av forskjellige årsaker: 

 Seks svarte ikke  

 To hadde oppgitt feil telefonnummer 

 Én var død i etterkant av utskriving 

 Fem orket ikke/var for syke til å svare 

 To husket ikke at de hadde vært til behandling 

Alt i alt var derfor telefonintervjuene til liten nytte, men de tydeliggjorde at målgruppa for 

undersøkelsen er gamle og svært syke mennesker. 

Spørsmålene i spørreskjema (hoveddelen fra PasOpp), ble gruppert i tre indikatorer basert på 

Haviks modell:  

 Kognitiv kontroll (forstå og forutse) 

 Instrumentell kontroll (mestre og påvirke) 

 Emosjonell kontroll (respekt og tillit) 

 

Figur 16 på neste side viser grad av personlig kontroll og sammenfatter resultater for de tre 

indikatorene: 
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Figur 16. Haviks modell – indikatorer (n=antall pasienter) 

  

Spørsmålene er stilt med mulighet for følgende graderinger og poeng: 

Svaralternativer Poeng 

Ikke i det hele tatt  1 

I liten grad 2 

I noen grad 3 

I stor grad 4 

I svært stor grad 5 

  

 For flere detaljer om hvilke spørsmål som ligger til grunn for hver indikator, se Appendix 4.  

  

  4.3.1 Konklusjon pasienterfaringsundersøkelsen  

 Antall respondenter er lavt. Vi skal derfor være forsiktig med å trekke noen sikre konklusjoner. 

Scoren er høyest på emosjonell kontroll, omtrent lik på de to øvrige.  

Ser en på enkeltspørsmålene, er det også godt samsvar med funn i andre undersøkelser, for 

eksempel ved at den laveste scoren er på områder som omhandler informasjon og involvering. 

Scoren i spørsmål som omhandler totaltilfredshet og utbytte av behandlingen, ligger på nivå 
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med det en finner i andre undersøkelser. Denne gruppen pasienter kan derfor ikke sies å skille 

seg ut fra de øvrige pasientene ved Bærum sykehus.  

 Kunnskapssenteret har utarbeidet et eget notat på grunnlag av brukerundersøkelsen.  

 

 

 

4.4 Resultat fokusgruppeintervjuer med ansatte fra sykehusavdelingen og kommuner 

 

Målet med fokusgruppeintervjuene var å belyse hvordan prosjektet ble opplevd av de ansatte 

på sykehuset og i kommunene som skulle gjennomføre tiltak rettet mot de aktuelle pasientene. 

Utsagnene under oppsummerer hvordan de ansatte som ble intervjuet oppfattet prosjektet og 

prosjektprosessen:  

Generelt om prosjektet: 

 Å prioritere prosjektet og tematikken var viktig og opplevdes som nyttig.  

 Pasientgruppen er imidlertid krevende. Derfor var det vanskelig å gjennomføre 

prosjektet. 

 Godt prosjekt med fokus på helhetlig sykepleie. 

 Det er behov for en plan for pasienter med hyppige reinnleggelser. 

 Overfor ”klare” (ikke-demente) pasienter var prosjektet absolutt god ressursbruk.  

 Diffuse diagnoser gjorde det vanskelig å vite hvem som skulle inkluderes. 

 

Planlegging, organisering og praktisk gjennomføring av prosjektet: 

 I begynnelsen var det lite informasjon om prosjektet og hva det skulle innebære.  

 Prosjektet kom brått på og burde vært informert om tidligere i avdelingen på sykehuset. 

 Eierskapsfølelsen manglet i starten ved sykehuset. 

 Ønsket mer informasjon, oppmuntring fra prosjektledelsen og overordnet regi. 

 Prosjektet ble ikke alltid opplevd som høyeste prioritet. 

 Viktig at sykepleiernes synspunkter blir tatt med (ref. kartleggingen av deres erfaringer 

med prosjektet). 

 Behov for opplæring i å gi informasjon og hjelp til de som gjennomfører samtalene. 

 Pasienter som skulle vært inkludert var også på andre poster, men prosjektet omhandlet 

ikke andre avdelinger på sykehuset. 

 Prosjektet var ikke forankret godt nok i ledelsen ved sykehuset.  

 Lite kontakt med styringsgruppen underveis. 

 Prosjektet stanset litt fort. Ble ikke fulgt opp like bra i etterkant. 

http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienterfaringer-blant-hjertesviktpasienter-ved-medisinsk-avdeling-baerum-sykehus
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Positive erfaringer: 

 Mange pasienter har (forhåpentligvis) lært mer om sykdommen sin. 

 Tror mange reinnleggelser er forhindret. 

 Forslag: Det burde lages en struktur for utskrivingssamtaler med pasienter for flere 

pasientgrupper, eksempelvis KOLS. 

 Positiv effekt på videre arbeid med å følge opp kroniske pasienter. 

 Undervisning var bra! Kun positivt. 

 Viktig for kommunene å møtes, en god arena. 

 Fastleger var engasjert (i noe varierende grad). 

 Prosjektet er brukt videre i forbedringsarbeid i kommunen. 

 Kommunen opplevde gode møter og organisering, vi ble inkludert. 

 

Opplevde utfordringer på sykehuset: 

 Det burde vært satt av mer tid til å gjennomføre tiltakene i avdelingen. Dårlig tid gjorde 

at samtalene ble utsatt eller at det ble hastverk for å gjennomføre tiltakene. 

 Det ble ikke gitt ekstra ressurser til sykepleierne/posten (som det ble i kommunen), noe 

som gjorde det vanskelig å gjennomføre prosjektet på en optimal måte. 

 Vanskelig å spre til alle (50 + sykepleiere jobber her). Vanskelig for nye sykepleiere å 

gjennomføre. 

 Noen leger hadde ikke hørt om prosjektet. Flere kunne fått bedre opplæring i forventet 

pasientinformasjon ved utskrivingssamtalen. Det skulle være unødvendig at sykepleierne 

måtte fungere som en kontrollerende instans.  

 Opplevde at ikke alle sykehjemmene visste hva prosjektet handlet om. 

 Opplevde at mange fastleger ikke visste hva prosjektet handlet om. 

 Opplevde at det var uavklart hvor oppfølgingen av pasientene skulle finne sted 

(fastlege/sykehjem/poliklinikk påsykehus). 

 Bestilling av timer hos fastlegene var tidkrevende. Ofte var det vanskelig å finne time. 

 

Opplevde utfordringer i kommunene: 

 Viktig med oppfølging videre i kommunen. Spesielt hjemmesykepleien har en viktig jobb i 

å følge opp (eksempel på at pasienter ikke ble fulgt opp etter anmodning i 

sykepleierdokumentasjon). 

 Utfordrende å sikre informasjonsflyt og oppfølging i kommunen. 

 Ingen hadde ansvar for å følge opp hos sykehjemmene eller korttidsinstitusjon, usikkert 

hvordan det fungerer på langtidsinstitusjoner.  
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 I begynnelsen av prosjektet informerte ikke sykehusavdelingen godt nok om hvilke 

pasienter prosjektet skulle inkludere. Noen pasienter kan derfor ha glippet. Dette ble 

bedre underveis. 

 Ofte fulgte ikke alle papirene med fra sykehuset. 

 Kommunene jobber forskjellig, men man kan lære av hverandre. 

 Lite ressurser og tid kan gjøre det vanskelig følge pasientene godt nok opp ute i 

kommunene.  

 Vedtakspraksis er ulik, har ikke fokus på diagnose. Vedtak er viktig for pasienten.  

 

Om tiltakene: 

 Det opplevdes bra å informere, men det var lite innspill i begynnelsen på hvilken 

informasjon som skulle gis til pasientene. Dette gikk lettere etter hvert. 

 Informasjonen til pasientene burde gis over flere samtaler og burde tilpasses hver enkelt 

pasient. 

 Bra med brosjyrer og bøker. Dagbok opplevdes som nyttig. 

 Opplæring i skjemaer for avdelingen kom i etterkant av prosjektstart. Skjemaene kunne 

ha vært bedre og var litt forvirrende. 

 Sjekklisten for kommunehelsetjenesten var nyttig. Den ble utarbeidet i nært samarbeid 

med hjertesviktpoliklinikken. Sjekklisten kom imidlertid langt ut i prosjektet. Hvis en 

annen sykepleier tok over, kunne de lett se hva som var gjort. 

 Samtalen med sykepleier falt fort bort etter prosjektet. Den er ikke lenger en prioritet 

fordi: 

o Ingen maser (etter prosjektslutt). 

o Det er for mange dårlige pasienter. 

 Det burde vært mer pasientundervisning, avhengig av pasientgruppen. 

 Sjekklisten opplevdes som kvalitetssikring i kommunen. Den gjorde samarbeid enklere 

ved at det ble fakta og ikke synsing. 

 Det var uklarhet i hva tilbudet (følge til fastlege) var. Noen opplevde det som tilbud om 

transport. 

 

Pasientenes opplevelse: 

 Litt over halvparten av pasientene opplevde det å få informasjon og opplæring som 

positivt.  

 Samtalene var viktig for å kunne avklare eventuelle vesentlige spørsmål, som for 

eksempel hva hjertesvikt er. 

 Mange pasienter kunne mindre enn forventet (litt overraskende for sykepleierne). 
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 Noen pasienter var det utfordrende å ha samtale med fordi de var veldig syke under 

sykehusoppholdet, eller var gamle og svekkede. Gjentakelse er viktig for at de skal få det 

med seg det som sies. 

 Pasienten følte seg sett. 

 Trygghet hos pasienten med informasjon og oppfølging. 

 Trygghet hos pårørende med informasjon og oppfølging.  

 
 

4.5 Resultat evaluering av fastlegene/kommunehelsetjenesten 

 

 Førtifem respondenter svarte på undersøkelsen (39,8 % av de utsendte 113)  

 Kun seks svarte at de hadde hatt pasient(er) fra prosjektet til kontroll ca. en uke etter 

utskriving (5,3 % av 113)  

 Trettini (34,5 %) avsluttet uten å svare på spørreskjema (vedlegg 7), 27 svarte at de ikke 

hadde hatt pasienter til kontroll ca. en uke etter utskriving (23,9 %), mens 12 svarte ”vet 

ikke” (10,6 %).  

 

Basert på så få respondenter (n = 6), er det ikke mulig å trekke noen sikre konklusjoner. 

Resultatene av undersøkelsen ga derfor ikke informasjon som kan vektlegges i det videre 

arbeidet. 
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5.0  DISKUSJON – EVALUERING AV TILTAKSPAKKEN 
 

Kvalitetssikring av informasjon til pasient og eventuelt pårørende, samt kommunikasjon 

helsepersonell imellom i et helhetlig pasientforløp, gikk som «en rød tråd» i tiltakspakken. Et 

overordnet mål var å optimalisere et helhetlig pasientforløp. 

5.1  Forberedende samtale før utskriving  

Forberedende samtale mellom pasient og evt. pårørende og pasientansvarlig sykepleier dagen 

før utskriving viste seg å være en ganske tidkrevende oppgave, som kom på toppen av 

sykepleiernes faste oppgaver. I ettertid har prosjektledelsen sett at oppgaven ikke var forankret 

godt nok hos sykepleierne. Det bidro sannsynligvis til at programoppfyllelsen ikke var optimal.  

Før prosjektstart var man delvis klar over at det var viktig med god forankring på avdelingen, 

men prosjektledelsen hadde ikke tilstrekkelig legitimitet på avdelingen til å gjøre 

forankringsarbeid. En erfaring i kvalitetsarbeid er at tiltak på en avdeling som medfører 

merarbeid, nøye må forberedes i klinikken. Dessuten må de involverte så godt som mulig 

trekkes inn i en slik prosess. I dette prosjektet hadde man sannsynligvis oppnådd bedre 

forankring dersom avdelingssykepleier på forhånd hadde blitt mer inkludert. Man burde også 

på forhånd og underveis ha brukt allmøter, personalmøter og eventuelt andre arenaer for 

informasjon- og motivasjonsarbeid.  

En annen utfordring var at den kunnskapsformidlingen man ønsket å ha i en slik samtale, var 

vanskelig på grunn av alder, sykelighet, skrøpelighet og kognitiv svikt. Et generelt inntrykk var at 

disse pasientene var mer interessert i å oppnå større grad av trygghet enn detaljert generell 

kunnskap om sykdom og behandling. 

 

5.2  Utskrivingssamtale 

Dette prosjektet fant det uproblematisk å ha utskrivingssamtale mellom pasient/pårørende og 

legen som hadde hovedansvaret for pasienten under den aktuelle sykehusinnleggelsen (eller 

hans stedfortreder) samme dag som utskrivingen fant sted. Stort sett fulgte man samme 

opplegg som før prosjektet, der legen informerte om resultater av foretatte undersøkelser og 

ga informasjon om medikamenter og symptomer pasienten skulle være oppmerksom på i tiden 

etter utskriving. Det var ikke noe merarbeid av betydning for legene. 

 

5.3  Bestilling av time for oppfølgende kontroll  

Det var sykehuslegen som avgjorde hvor pasienten skulle følges opp med sin første kontroll 

(fastlege eller hjertesviktpoliklinikk). Erfaringen i prosjektet var at man stort sett klarte å få time 

til kontroll for pasientene hos fastlegen i løpet av én uke, mens det kunne gå noen dager mer å 

få time på hjertesviktpoliklinikken. Dette tiltaket ble gjennomført uten store problemer. En 
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medvirkende årsak kan ha vært at det forelå ajourførte lister med direktenummer utenom 

sentralbord til de fleste fastlegekontorer. En annen medvirkende årsak kan ha vært at man ved 

Bærum sykehus har hatt et prosjekt tidligere, hvor sekretær på samme avdeling tok ansvar for 

slik timebestilling. Nå måtte sykepleierne gjøre arbeidet selv, men rutinen var kjent på 

avdelingen. 

Prosjektledelsen tror at tiltaket med at sykehuset tar ansvar for å skaffe en rask time til kontroll 

for nærmere definerte sårbare pasientgrupper, vil være viktig for å sikre god pasientoppfølging. 

 

5.4  Medikamentliste  

Pasienter fikk tildelt en oppdatert medikamentliste ved utskriving fra sykehus dersom det ikke 

forelå noen epikrise. Dette ble tilfredsstillende gjennomført i prosjektet. Medikamentlisten er 

spesielt viktig ved innleggelse og utskriving fra sykehus. Det er ofte endringer i medikamentene 

ved utskriving hos pasienter med hjertesvikt. Dette ble presisert for pasientene muntlig og 

skriftlig.  

 

5.5  Elektronisk overføring av epikrise 

Elektronisk overføring av epikrise til fastlegen eller sykehjemslegen innen to dager etter 

utskrivingsdato var en målsetning. Også her var medikamentlisten sentral. Spesielt viktig var 

det å forklare endringer av medikamentene og hvorfor. Det gjaldt både medikamenter som 

skulle seponeres (avsluttes), nye medikamenter og medisiner som bare skulle brukes i en kort 

periode etter utskriving. Hvilke oppgaver fastlege og sykehjemslege skulle ha i oppfølgingen, 

skulle komme klart frem i epikrisen. 

Man har i dette prosjektet ikke gjort noen registrering av hvor godt disse tiltakene har vært 

gjennomført i epikrisearbeidet. (Dette er gjennomført i tidligere PKO-undersøkelser).  

 

5.6 Tilgjengelighet/beslutningsstøtte 

Sykehuset skulle legge til rette for god tilgjengelighet for fastlege/sykehjemslege dersom disse 

følte behov for beslutningsstøtte i det videre pasientforløpet, begrenset oppad til 30 dager 

etter utskrivingsdato.  

Man har i dette prosjektet ikke gjort noen registrering av hvor mye dette tiltaket ble brukt, 

heller ikke hvor god tilgjengeligheten var ved behov for samtale med kardiologisk bakvakt eller 

overlege. 



 

43 
 

 

5.7  Følge til første kontroll 

Dersom pasienten var tildelt kommunale tjenester i form av hjemmesykepleie, kunne 

hjemmesykepleier delta på den første kontrollen etter utskriving, enten denne skjedde hos 

fastlegen eller på hjertesviktpoliklinikken. Tiltaket var opprinnelig ment som en mulighet for  

kompetanseoverføring til sykepleier ved direkte kontakt med fastlege eller 

hjertesviktpoliklinikken.  

Dette tiltaket var det liten interesse for i prosjektet. Bare noen ganske få av pasientene sa at de 

kunne være interessert i å ha med hjemmesykepleier ved kontrollen. Det ble ikke gjort noen 

registreringer i prosjektet av pasienter som hadde med seg hjemmesykepleier ved den første 

kontrollen.  

Dersom man skal gjennomføre et slikt tiltak i praksis, må man legge større vekt på informasjon- 

og motivasjonsarbeid overfor pasienten. Pasientene må forstå nytteverdien av å ha 

hjemmesykepleier med som støtte under samtalen og for å kunne følge pasienten bedre opp 

hjemme.  

 I dette prosjektet var det ikke klart nok hvem som hadde ansvaret for å motivere pasienten på 

en god måte. Prosjektledelsen har tro på at tiltaket bør benyttes i større grad enn i dag, og 

eventuelt evalueres i andre prosjekter.    

 

5.8  Tilgjengelighet til fastlegen 

For å sikre god tilgjengelighet til fastlegen i løpet av de første 30 dagene etter utskriving fra 

sykehuset, skal pasient og hjemmesykepleier (der det er aktuelt) ved kontrollen hos fastlegen få 

utlevert et direktenummer til fastlegekontoret. 

Dette ble ikke godt nok gjennomført i prosjektet. Det kan ha sammenheng med at hver enkelt 

lege hadde et svært lite antall pasienter som var med i prosjektet. Tiltaket ble glemt, selv om 

det på forhånd var informert om på møter med fastlegene i Asker og Bærum. Disse møtene ble 

imidlertid holdt ganske lenge før prosjektet startet opp. Betydningen av motivasjonsarbeid 

overfor fastlegene ble undervurdert.  

 

5.9 Tiltak ved utskriving til sykehjem 

Dersom pasienten ble utskrevet til sykehjem, forventet man:  

a. At det ble gjennomført kontroll hos sykehjemslegen innen én uke etter utskriving. 

b. At sykehjemslegen var tilgjengelig på telefon for sykepleier ved behov for beslutningsstøtte. 

Tilgjengeligheten begrenses til ordinær arbeidstid på alle ukens virkedager. 
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I prosjektet er tiltaket med kontroll innen én uke på sykehjem ikke evaluert på en 

tilfredsstillende måte. Sykehjemslegene i Bærum er tilgjengelig på telefon for beslutningstøtte 

utenom vanlig kontortid, etter nærmere lokal avtale. 

 
5.10 Hvorfor vi ikke fikk redusert antall reinnleggelser 
 
Det er mange forhold som kan ha betydning for at målsetningen om reduksjon i antall 
reinnleggelser ikke ble nådd. Vi skal her forsøke å belyse noen aspekter. 
 
Forbedringskunnskap er et eget fag, som få helseprofesjoner har i sin utdannelse. Betydningen 
av denne kunnskapen ble klart demonstrert i prosjektet. Dette var en kunnskap som ikke var 
tilstrekkelig ivaretatt, og som i senere arbeider av liknende karakter bør prioriteres i sterkere 
grad. Å involvere en veileder med slik kunnskap både under planlegging og gjennomføring av et 
slikt prosjekt vil kunne ha stor betydning for graden av måloppnåelse. Forståelse for 
systematisk forbedringsarbeid på ledernivå i klinikk danner et solid fundament for å kunne 
gjennomføre prosjekter som dette i praksis. 
 
Implementering av forbedringstiltak og endring av arbeidsrutiner både i sykehus og i 

kommunene krever tid til forberedelse og solid forankring i de fagmiljøene som blir berørt. 

Tidligere involvering av de kliniske fagmiljøene i planleggingen av et prosjekt som dette, 

fremstår kanskje som den aller viktigste forutsetningen for et vellykket resultat. I ettertid ser vi 

at nettopp dette punktet burde vært bedre ivaretatt i planleggingsfasen. Å endre praksis i en 

travel klinisk hverdag fremstår som en stor utfordring. 

Kvaliteten på den medisinske behandlingen av hjertesvikt ved Bærum sykehus anses å være 

svært god og følger internasjonale retningslinjer. Vi ser ikke for oss at endringer på det faglige 

planet under selve sykehusinnleggelsen vil ha noen stor effekt på antall reinnleggelser. 

Oppmerksomheten må heller være på selve overføringen av behandleransvar og på den 

oppfølgning som pasientene får etter utskriving. Figur 17 illustrerer fordeling av kontrollene 

etter utskriving. Ca. 15 % av pasientene ble fulgt opp med første kontroll på sykehusets 

Hjertesviktpoliklinikk etter utskriving. Vår brukerundersøkelse viste at disse pasientene var mer 

fornøyde med oppfølgningen enn de pasientene som gikk til kontroll hos fastlegen. En utvidet 

kapasitet ved Hjertesviktpoliklinikken må derfor kunne betraktes som et mulig virkemiddel for å 

oppnå færre reinnleggelser. 
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Figur 17. Fordeling av hjertesviktkontroll etter utskriving 

Kompetanseutvikling hos helsepersonell som skal følge opp pasienter med alvorlig sykdom 

utenfor sykehus, ser vi også på som et nødvendig tiltak for å kunne redusere antall uønskede 

reinnleggelser. Under prosjektets gang ble det gjennomført konkrete forbedringstiltak både for 

fastlegene og for kommunal pleie- og omsorgstjeneste. Dette er en god plattform å bygge 

videre på i det kontinuerlige forbedringsarbeidet i kommunen. 

Direkte sammenlikninger av norske reinnleggelsestall med studier i utlandet byr på en del 

utfordringer. Ulike tiltak både på sykehus og i primærhelsetjenesten kan redusere antall 

reinnleggelser. Tallene i studiene varierer mye og flere land opererer med langt høyere 

reinnleggelsesprosenter enn det vi kunne vise i våre egne tall. Er det slik at det er lettere å få 

redusert antall reinnleggelser med enkle tiltak, der tallene allerede er høye i utgangspunktet?  
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Figur 18. Antall pasienter per pasientforløp ut av sykehuset 

 

Figur 18 viser at hver tredje pasient ble utskrevet til sykehjem, alt overveiende til et 

korttidsopphold over noen få uker. Dette var pasienter som sykehuset vurderte som for dårlige 

til å kunne skrives ut direkte til hjemmet. Våre tall viser at disse pasientene ble godt ivaretatt og 

ikke hadde høyere reinnleggelsesprosent enn de som ble sendt direkte hjem. Muligens burde 

flere pasienter tilbys et kortere opphold i kommunal institusjon før man blir sendt hjem. 

Utvikling av mer spesialiserte «intermediære enheter» for pasienter som etter et 

sykehusopphold ikke er friske nok til videre behandling og omsorg i hjemmet, kan være en vei å 

gå. Et slikt opphold burde i så fall bestå av målrettede tiltak for å bedre egenomsorgen av 

kronisk alvorlig sykdom. Innholdet i slike opphold burde kunne defineres i et samarbeid mellom 

sykehuset og kommunal helsetjeneste. Resultatet vil kunne være kompetanseoverføring i 

praksis, med effekt på antall reinnleggelser. 

Knapphet på ressurser i den kliniske hverdag ser vi også har vært avgjørende for i hvilken grad 

tiltakene for sykepleierne påvirker graden av programoppfyllelse i prosjektet.  
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5.11 Videre anbefalinger  

5.11.1 Høy reinnleggelsesprosent hos yngre eldre 

Informasjonen som ble samlet inn i prosjektet, identifiserer i noen grad hvilken pasient som er 

mest utsatt for å bli reinnlagt med diagnosen hjertesvikt. Resultatene våre viser noe 

overraskende at det ikke er flest reinnleggelser i den eldste aldersgruppen. Mens 40 % av 

pasienter innlagt med hjertesvikt var over 85 år, utgjorde denne pasientgruppen kun 30 % av de 

reinnlagte og hadde en reinnleggelsesprosent på 15 %. Over to tredeler av de reinnlagte 

pasientene var under 85 år, og hadde en høyere reinnleggelsesfrekvens. I gruppen 65 til 74 år 

var den så høy som 23 %. Denne informasjonen bør kunne benyttes for å iverksette mer 

målrettede tiltak mot de yngre aldersgruppene under og etter et sykehusopphold. Bedre 

pasientinformasjon på sykehuset, økt bruk og tettere oppfølging av hjertesviktpoliklinikken og 

mer målrettede tiltak i kommunene til denne gruppen bør vurderes.   

5.11.2 Er liggetiden ved sykehus for kort? 

Et annet spørsmål som dukker opp rundt de mest sårbare i denne pasientgruppen, er om 

liggetiden på sykehus er for kort. Ansatte i kommunale sykehjem opplever at pasienter med 

hjertesvikt overflyttes straks de er stabilisert. Det gir utfordrende oppgaver for kommunene og 

stiller skjerpede kompetansekrav til de ansatte i kommunal sektor som skal overta 

behandlingsansvaret. 

Generelt ønsker man ikke at skrøpelige eldre skal flyttes fra det ene stedet til det andre fordi 

det medfører engstelse, og hos mange også forvirring. I samtale med eldre fremkommer ofte 

ønsket om å bli på ett sted når de først er blitt trygge og kjent med personalet.    

Det bør absolutt diskuteres om pasienter i denne alders- og funksjonsgruppen bør få et utvidet 

tilbud på sykehuset, for eksempel i en intermediæravdeling. Et samarbeid mellom sykehus og 

kommuner vil kunne utvikle slike tilpassede enheter. Helsestatistikk sier at utvidelse av opphold 

på sykehus med én til to dager gir færre reinnleggelser (26).  

  5.11.3 Overgangen fra spesialist til primærhelsetjeneste - prosjekterfaringer  

En videre rehabilitering på sykehjem med aktiv fysioterapi, godt kosthold og legeoppfølging vil 

for mange være nødvendig også etter et slikt ”intermediært” opphold. Da vil imidlertid 

pasienten være bedre fysisk og psykisk forberedt på en forflytning. Den faglige oppfølgingen vil 

kunne planlegges bedre.  

Prosjektet så spesielt på denne overflyttingsprosessen fra spesialisthelsetjenesten til 

primærhelsetjenesten. Her kunne det også være aktuelt å avtale et møte mellom behandlende 

sykehuslege og mottagende sykehjemslege før overflytting. Det er sikkert flere alternative 

måter å gjøre dette på, men telefonsamtale burde være et minimum. Et fysisk møte krever 

selvfølgelig noe mer tid. Dette kunne fortrinnsvis gjelde pasienter behandlende lege på 
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avdelingen mener har behov for tettere oppfølging, og der et nært samarbeid med 

kommunehelsetjenesten blir vurdert som nødvendig for å ivareta pasienten på en god måte.  

I epikrisen blir det skissert hvilke medikamenter som skal justeres og hvilke blodprøver som skal 

kontrolleres. Epikrisen følger imidlertid pasienten uten at den er kontrasignert av en overlege. 

Endelig epikrise der det er foretatt små endringer, kan derfor komme noen dager senere. 

Hvorvidt disse endringer fanges opp underveis av lege på et sykehjem, er svært usikkert. For å 

sjekke det må flere epikriser leses og sammenliknes for å finne endringene.  

En annen problemstilling er lege og sykepleiebemanningen på sykehjem. Bemanningen har 

etter samhandlingsreformen gradvis blitt bedre, spesielt på korttidsavdelinger. Det kan 

imidlertid fortsatt gå opptil én uke før pasienter blir vurdert av lege. Oppfølging av denne 

pasientgruppen krever tett og faglig god oppfølging de første ukene etter utskriving.  

I vårt prosjekt ble det iverksatt tiltak både på sykehus og i kommunene. Tidligere studier viser at 

det mest sannsynlig er tiltakene ute i kommunene som har størst effekt på å redusere antall 

reinnleggelser (9). Flere av tiltakene ble derfor rettet mot tiltak i kommunene. Prosjektledelsen 

har ikke gått inn i hvordan overføringene av pasienter fra sykehus til kommunene ble 

gjennomført i praksis. Vi forutsetter at denne overføringen har blitt gjennomført etter 

gjeldende avtaler. (Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner 

og regionale helseforetak/helseforetak). 

I prosjektet oppnådde man å skape mer personlig kontakt mellom aktørene, samt å 

ansvarliggjøre prosessen. Sykepleiere på avdelingen var opptatt av at pasienten skulle få 

forsvarlig oppfølging ute i kommunene. Prosjektet bidro til økt visshet om at kommunen 

overtok ”stafettpinnen” og tok det videre ansvar for pasienten. Samtidig fikk kommunen bedre 

kunnskap om pasientens tilstand. Dermed kunne de bedre avgjøre pasientens omsorgsnivå- og 

behov.   

Bruk av sjekklisten (vedlegg 1) for oppfølgning av pasienter med hjertesvikt utenfor sykehus 

som ble utarbeidet i prosjektet, kan være et godt hjelpemiddel for å kunne overvåke 

hjertesviktpasientene den første tiden også på sykehjem. 

Prosjektet gav verdifulle erfaringer med å bruke en slik sjekkliste – både i den første tiden på 

sykehjem og i oppfølging i hjemmet av hjemmesykepleier. I Asker kommune er det referert om 

konkrete tilfeller der godt samarbeid mellom hjemmesykepleier og fastlege har ført til at 

reinnleggelse har vært unngått. Noen forutsetninger synes å ligge til grunn for at dette skal 

kunne gjennomføres:   

 Kompetanse hos sykepleier og tid til å gjøre målinger og observasjon er helt avgjørende. 

I Asker ble kompetanse og kontinuitet ivaretatt gjennom et forsterket sykepleieteam, 

som fulgte disse pasientene opp den første tiden etter utskriving.   

 Elektronisk dialogmelding mellom PLO og fastlege gjør det mye enklere å kommunisere, 

og må nærmest sies å være en forutsetning for å få til en strømlinjeformet 
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kommunikasjon uten forsinkelser. Tidsperspektivet er sentralt når det skjer noe med 

denne pasientgruppen. Dekompensering av hjertesvikt kan gå relativt raskt. Tidlig 

medikamentjusteringer kan derfor være helt avgjørende hvis man skal unngå at 

pasienten blir (re)innlagt. 

Dette er forsøkt skissert i diagrammet under: 

   

 

Figur 19. Prosjekterfaring for god arbeidsfordeling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten 

med hjertesviktpasienter for å unngå reinnleggelse 

 

Erfaringene som ble gjort rundt enkelte pasienter i Asker kommune, er gode. Når vi ser på de 

store tallene, kan vi imidlertid ikke se endringer i antall reinnleggelser før og etter dette ble 

iverksatt. Mye skyldes nok at antall pasienter var få, og at prosjektet ikke ble utformet for å 

fange opp endringer på dette nivået. Erfaringene er imidlertid verdifulle å ta med seg videre i 

dette arbeidet. 

Sammenlikner vi hvordan samarbeidet håndteres i Bærum kommune, er det som tidligere 

beskrevet organisatoriske forskjeller. Hjemmesykepleien er organisert på en annen måte. 

Oppfølgingen av disse sårbare pasientene kan derfor bli for tilfeldig. Erfaringene viste oss at å 

distribuere og ta i bruk et godt hjelpemiddel som sjekklisten, var vanskelig. Skal en lykkes med 

dette, må kommuneledelsen innen PLO se fordelene slik at det å bruke sjekkliste inngår som en 

del av rutinen. Sjekklisten bør være tilgjengelig i EPJ- systemet (elektronisk pasientjournal).  

Arbeidet med kompetanseoverføring til medarbeidere må styrkes. Det må også settes av tid til 

å kunne gjøre undersøkelser og observere pasienten. Problemstillingene er ofte at det blir lite 
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kontinuitet i oppfølgingen av disse pasientene, og at det kreves økt kompetanse innen flere 

sykdomsgrupper. Dette er ofte pasienter som lider av flere kroniske sykdommer. Evnen til å 

kunne se pasienten i et helhetlig perspektiv er en stor utfordring. 

Prosjektet hadde også som tiltak å tilby pasienter følge av hjemmesykepleier til første kontroll 

etter utskriving. I første del av prosjektperioden fikk pasientene tilbudet mens de var på 

sykehuset. Tiltaket skulle da journalføres i sykepleiesammenfatningen. Det viste seg raskt at det 

var mer hensiktsmessig å gi dette tilbudet til pasientene når de var kommet hjem, og av 

hjemmesykepleien selv. Erfaringene viste seg å være noe overraskende. Det var svært få som 

ønsket følge av hjemmesykepleier. Flere oppfattet tilbudet mer som et transporttilbud, noe 

som stiller et spørsmålstegn ved hvordan dette tilbudet ble formidlet   

Fastlegene ble gjennom dette prosjektet oppfordret til å gi pasienter i prosjektet direkte 

telefonnummer til legekontoret, til bruk når pasienten følte akutt behov for kontakt. Det skulle 

gi bedre tilgjengelighet og økt trygghet for pasientene. Tilbudet skulle i første omgang være 

begrenset til de første 30 dagene etter utskriving. De registreringer vi har om dette i 

brukerundersøkelsen, viser at det var ganske få pasienter som mottok dette tilbudet. 

Fastlegene har vært positive til prosjektet og tiltakene. Mangelfull oppfølgning av tiltakene fra 

fastlegenes side, kan nok delvis forklares ut ifra det lave antall pasienter som hver enkelt lege 

hadde i prosjektet. Noen hadde ingen pasienter, mens andre kunne ha inntil fem-seks pasienter 

i løpet av året.  

I prosjektet ble pasientinformasjon vektlagt som et vesentlig tiltak. Som det også fremkommer i 

resultater fra fokusgruppeintervjuene med sykepleiere på avdelingen, gav dette flere 

erfaringer. Mange pasienter var uvitende om egen diagnose, til tross for at de hadde vært syke i 

lang tid. Sykepleierne tok det for gitt at de fleste var mer kjent med diagnosen, forebyggende 

tiltak og prognose. Det synes derfor svært viktig at informasjonsarbeidet blir tillagt større vekt i 

avdelingen.  

Erfaringene fra prosjektet viser imidlertid også at det å gi informasjon, ikke alltid er like god 

bruk av tid. Figur 10 på side 26 viser at andelen pasienter over 85 år var rundt 40 %. Mange 

viste tegn til kognitiv svikt og hadde begrenset nytte av informasjonen. Selve 

sykdomsforverringen, som var foranledningen til den aktuelle innleggelsen, vil hos denne 

gruppen kunne bety ytterligere svekkelse av kognitiv funksjon, og kanskje også delvis gi 

forvirring hos enkelte. Vi ser det derfor som nødvendig at den dyrebare tiden sykepleierne har 

til rådighet, blir utnyttet optimalt ved å bruke skjønn og satse på god og strukturert informasjon 

der man ser den kan ha nytteverdi. I enkelte tilfeller vil det være mer hensiktsmessig å gi 

informasjon til pårørende.  
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6.   KONKLUSJON 
 

Man klarte ikke å redusere antall reinnleggelser av pasienter med hjertesvikt i prosjektet. 

Årsakene er mange. I dette prosjektet forsøkte man å skape forhold som skulle hindre 

reinnleggelse ved hjelp av en omfattende tiltakspakke (program). Vi har kartlagt graden av 

programoppfyllelse gjennom omhyggelige registreringer i hele prosjektperioden og etterpå. 

Sykepleiernes dokumentasjon av utskrivingsprosessen tyder på at den gjennomsnittlige 

oppfyllelsen av programmet aldri ble bedre enn 50 %, og at man kun oppnådde dette i den 

tredjedelen av prosjektperioden da programoppfyllelsen var på sitt beste. 

Fokusgruppeintervjuet med sykepleierne etter prosjektslutt tyder på at de forsto hvor viktig 

programmet/tiltakspakken var for pasientene, men at de opplevet den som krevende og 

vanskelig å gjennomføre i en travel klinisk hverdag. Konklusjonen blir da at man i dette 

prosjektet ikke kan dokumentere at tiltakspakken fremmer pasientens helse og derved hindrer 

reinnleggelse, siden programmet ikke er gjennomført i sin helhet. Det er imidlertid fortsatt 

grunn til å prøve ut disse forbedringstiltakene.  

Ved utskriving av pasienter fra sykehus er god og forståelig informasjon til pasient og pårørende 
sentralt. Tilstrekkelig tid må settes av til dette, og det må innarbeides en kultur i sykehusene 
som gjør det mulig å gjennomføre dette i praksis. Dersom dette innarbeides i gode rutiner, vil 
også tidsbruken rundt slik informasjon kunne effektiviseres.  

Kortere liggetid stiller store krav til den videre oppfølging av pasienten etter utskriving. 
Samhandlingen mellom sykehus og kommunehelsetjenesten må stå i fokus. Det er viktig å ha et 
kritisk blikk på rutinene rundt overføring av behandleransvar fra spesialhelsetjeneste til 
kommunal helsetjeneste. 

Kvaliteten på behandlingen må opprettholdes i kommunen i ukene etter at pasienten er 
utskrevet. Spesielt de første sju dagene etter utskriving er kritiske. Kvalitetssikring baserer seg 
på god faglig kompetanse og oppfølgning i sykehjemmene. Like viktig er kommunikasjon og 
samarbeid rundt pasientene mellom hjemmesykepleie og fastleger. Kompetanseoverføring 
imellom alle ledd i behandlingskjeden står derfor sentralt. 

 Vi konkluderer derfor med at følgende tiltak vil kunne ha positiv effekt: 

 Strukturert, planlagt og målrettet pasientinformasjon i forbindelse med utskriving fra 
sykehus 

 Bestilling av kontrolltime hos fastlege eller ved poliklinikk før pasienten forlater 
sykehuset 

 Nær og god dialog mellom sykehusavdeling og kommune rundt den enkelte pasient i 
forbindelse med overføring av behandler- og omsorgsansvar  

 Kvalitetssikring av kommunikasjonslinjer mellom de ulike aktørene i den videre 
oppfølgning av pasientene utenfor sykehus. Dette sikrer blant annet mulighet for rask 
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beslutningsstøtte når det skulle være nødvendig. Elektronisk informasjonsutveksling må 
utvikles. 

 Kompetansehevning innen alle ledd i behandlingsapparatet rundt pasienten. På sykehus 
vil dette i første omgang omfatte forhold rundt selve utskrivingsprosessen. I 
kommunene vil forsterkede sykepleier team (hjertesviktteam) være et slikt 
kompetansehevingstiltak.  En tanke kan være også å inkludere fastlegen i slike team. 

Disse tiltakene vil kunne bidra til å gi denne pasientgruppen økt følelse av trygghet og mulighet 

til å mestre sin kroniske sykdom i hverdagen på en bedre måte.  

Prosjektet oppnådde ikke noen signifikant reduksjon i antall reinnleggelser for pasienter med 

hjertesvikt. Det ga imidlertid verdifull læring om ulike forbedringstiltak når det gjelder 

overføring av behandleransvar og oppfølging av pasienter etter en sykehusinnleggelse.  

Prosjektet ga verdifull erfaring i forhold til hvordan slikt forbedringsarbeid bør gjennomføres i 

praksis i fremtiden. Dette vil man kunne nyttiggjøre seg i fremtidig virksomhet i «en lærende 

organisasjon». 
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APPENDIX 

Appendix 1 - INTRODUKSJON 

 

To forvaltningsnivåer for samme forløp 

Helsevesenet i Norge er i dag organisert med to forvaltningsnivåer; spesialisthelsetjenesten 

med statlig forvaltning og primærhelsetjenesten med kommunal forvaltning. Dette skaper 

åpenbare utfordringer for helhetlige og koordinerte pasientforløp – fra hjem til hjem. 

Samhandlingsreformen er en retningsreform som nettopp ønsker å ta tak i disse utfordringene. 

Etter drøyt tre års erfaring med reformen er det flere forhold som bør vurderes med tanke på å 

oppnå høynet kvalitet.  

Prosjektet ønsket å se særlig på selve utskrivingsprosessen av pasienter fra sykehus og 

overføringen av behandleransvar på tvers av forvaltningsnivåene. Dette er elementer i et 

pasientforløp som scorer dårligst i brukerundersøkelser foretatt av Kunnskapssenteret (11). Det 

kan derfor synes som om selve organiseringen av vårt helsevesen med to forvaltningsnivåer i 

seg selv skaper problemer for «sømløse», helhetlige pasientforløp. 

Samhandling mellom de ulike aktørene i den kommunale helsetjenesten 

(primærhelsetjenesten) avkrever også spesiell oppmerksomhet. Kommunalt nivå har ansvar for 

å bestille sykehjem, hjemmesykepleie, spesialiserte sykepleierteam, ergoterapeuter og 

fastleger. Disse er alle deler av et behandler- og omsorgsapparat som skal ivareta pasientenes 

behov for helsetjenester utenfor sykehus. Dette avkrever en velorganisert og effektiv 

kommunikasjon.  

Tidligere brukerundersøkelser i regi av Kunnskapssenteret (Pas-Opp undersøkelser) har vist et 

tydelig forbedringspotensial når det gjelder informasjon til pasienter om egen sykdom, videre 

behandlingsopplegg og samvalg («shared decision making») om videre behandling. 

Samhandling mellom de ulike aktørene i pleie- og behandlerapparatet rundt pasientene har 

også kommet svært dårlig ut i disse undersøkelsene (6). 

Med dette som utgangspunkt ønsket prosjektet å fremdyrke en kulturendring i klinisk praksis, 

som tok hensyn til pasientenes behov for informasjon og medvirkning i det videre 

pasientforløpet. Et ønsket resultat for pasientene var å bedre egenmestringen av sin kroniske 

sykdom.  

Man ønsket videre å forbedre praktiske rutiner når det gjaldt samhandling mellom de ulike 

aktørene i behandlerapparatet rundt den enkelte pasient. Dette måtte nødvendigvis også 

omhandle vilje til endring og evne til å forstå begrunnelsen for endringstiltakene i klinisk 

praksis. De siste ti årene har PKO i Norge arbeidet med praktisk samhandling mellom 

forvaltningsnivåene. Dette arbeidet har klart vist hvordan kulturforskjeller mellom 

spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten kan virke negativt inn på oppfølgning av 
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pasienter med kronisk sykdom over tid. Synliggjøringen av behovet for holdningsendringer i 

klinisk praksis har vært sterkt medvirkende til at prosjektet ble iverksatt.  

Innføringen av samhandlingsreformen har satt fokus på betydningen av mer helhetlige 

pasientforløp og avkrever et kontinuerlig forbedringsarbeid, både i spesialisthelsetjenesten og i 

primærhelsetjenesten. Med dette som bakteppe var det naturlig å igangsette et slikt prosjekt. 

Man anså også at andre pasientgrupper enn dem som prosjektet omhandlet vil kunne dra nytte 

av erfaringer fra prosjektet. 

 

Ulik organisering av hjemmetjenester i Asker og Bærum 

Elektronisk meldingsutveksling mellom fastleger og kommunal PLO er introdusert i noen 

kommuner, men på langt nær i alle. I prosjektet ble dette synliggjort ved at Asker kommune har 

innført slik elektronisk kommunikasjon, mens dette ikke er tilfelle i Bærum kommune. 

Organiseringen av hjemmetjenestene er ellers ulik i Asker og Bærum og innbyggertallet er 

forskjellig, med henholdsvis 60.000 og 120.000 innbyggere. Bærum kommune er inndelt i seks 

distrikter med hver sin ledelse. I Asker er organiseringen noe annerledes. Her er 

hjemmesykepleien inndelt i tre soner, med en felles virksomhetsleder.   

Tildeling av vedtaksbaserte tjenester skjer ved vedtakskontoret i Asker og tildelingskontoret i 

Bærum.  Kontorene er bemannet med sykepleiere som har god oversikt over kommunens 

ressurser, og som i hvert enkelt tilfelle vurderer hjelpe- og tilsynsbehov. Representanter fra 

disse kontorene møter også på sykehusavdelingene for å kunne vurdere pasientenes videre 

pleie- og omsorgsbehov i kommunene etter utskriving. 

Asker har etablert et forsterket sykepleierteam med erfarne sykepleiere for pasienter med 

spesielle behov. Dette sykepleieteamet ble mobilisert og benyttet i prosjektet i oppfølgingen av 

hjertesviktpasientene. I tillegg har Asker også iverksatt elektronisk kommunikasjon mellom PLO 

og fastlegene. 

Den ulike organiseringen av kommunale pleie- og omsorgstjenester i de to kommunene er 

illustrert i figur 20, på neste side. 
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Figur 20. Ulik organisering av hjemmetjenester i Asker og Bærum 

 

Tilbudet om et forsterket sykepleieteam til denne pasientgruppen ble først tatt i bruk i 

prosjektet tidlig i 2014.   
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Appendix 2: PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV KVALITETSFORBEDRINGSPROSJEKTET 
 

Bakgrunnen for de enkelte tiltakene i prosjektet  

Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven (1999) har pasienter lovfestet rett til informasjon som 

har betydning for deres helsetilstand. Forskning viser at pasienter med kroniske lidelser har 

behov for veiledning og god informasjon før utreise fra sykehus. Hensikten med god 

informasjon er både å forebygge sykdom og å skape et grunnlag for å kunne mestre akutte og 

kroniske tilstander (27). 

Det er store variasjoner i helsetilstand og funksjonsevne hos pasienter, også på det kognitive 

området. Det var et ønske at samtalen med sykepleier skulle foretas dagen før utskriving. 

Grunnene var flere, men hovedtanken var at informasjonsmengden ofte blir for stor samme 

dag som pasienten skrives ut. Samtidig oppleves utskriving eller snarlig forflytning som stress 

for pasienten, noe som kan redusere verdien av informasjon og veiledning. 

Informasjonen ble gitt med bruk av et skjema for å kvalitetssikre at nødvendig informasjon ble 

gitt (vedlegg 2) og ferdig utarbeidet informasjonsmateriell. Det ble valgt å benytte 

Landsforeningen for hjerte- og lungesykdommer sin informasjonsbrosjyre. Dette for å sikre best 

mulig strukturert informasjon og høyne kvaliteten på informasjonsarbeidet. En konsekvens var 

at informasjonen som ble gitt var av mer generell karakter, slik at det ble opp til den enkelte 

sykepleier å tilpasse informasjonen til den enkelte pasient. Det ble på forhånd ikke gitt 

undervisning med tanke på å øke sykepleiernes pedagogiske kompetanse i dette prosjektet. 

På utskrivingsdagen er det vanlig at lege på avdelingen har en utskrivingssamtale med 

pasienten. I prosjektet ble det lagt vekt på å gi informasjon om medikamentenes virkning, 

endringer i medisinering og symptomer. Epikrise med oppdatert medikamentliste skulle følge 

pasienten. I denne medikamentoversikten skal det fremkomme hvilke medikamenter som er 

nye, uendret, eventuelt avsluttet. Dette er rutiner som er vektlagt i 

pasientsikkerhetskampanjen (28). 

Hos denne pasientgruppen viser tidligere studier at reinnleggelser i størst grad inntreffer i løpet 

av de første to ukene (29) etter utskriving. Tilbud om kontroll én uke etter utskriving ble derfor 

vurdert som mest hensiktsmessig. Tidlig kontroll etter utskriving har i enkelte studier vist å 

kunne redusere antall reinnleggelser (30). 

Bestilling av kontrolltime innen en uke skulle utføres av sykepleier på avdelingen. Dette ville 

sikre oppfølging ute i kommunen i de tilfeller der pasienten ikke skulle ha kontroll på 

sykehusets hjertesviktpoliklinikk. Kontrolltimen ble ansett som en viktig del av å sikre et godt 

pasientforløp, enten pasienten skulle ha kommunal oppfølging eller ikke.   

Interne telefonnummer til fastlegene forelå på sykehusets intranett og skulle lette arbeidet 

med å få kontakt med legekontorene. Et større informasjonsarbeid om prosjektet var på 

forhånd iverksatt for å informere både leger og hjelpepersonell på de ulike legekontorene. 
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Dette skulle gjøre legene forberedt på å kunne avsette tid for en slik kontroll i løpet av en ukes 

tid.    

Den viktigste årsak til at avdelingen skulle utføre denne oppgaven, var å sikre overføringen fra 

sykehuset til kommunen. Dersom pasientene selv får beskjed om å bestille time hos fastlegen, 

ser vi ofte at det ikke blir gjort eller blir utsatt. Mange vil trolig også uten protester godta å få 

en time om flere uker. Et slikt tilbud anså vi som for dårlig for denne pasientgruppen. 

Det var også et ønske å ansvarlig gjøre sykehuset for å kvalitetssikre den videre oppfølgingen av 

pasientene etter utskriving. Med dette prosjektet ville vi kunne teste ut hvordan det å øke 

ansvaret ved sykehusene for videre oppfølging ville fungere i praksis. Hva tenkte sykepleierne 

om dette med hensyn til tidsbruk og nytteverdi? Hvordan ville pasientene oppleve dette? En 

slik praksis ville dessuten kunne være aktuell overfor flere pasientgrupper. Derfor var det viktig 

å få prøvd ut en slik ansvarsfordeling i større skala.  

På Bærum sykehus er det allerede etablert en hjertesviktpoliklinikk. Prosedyren i prosjektet var 

at lege på avdelingen skulle avgjøre hvilke pasienter som skulle følges opp av 

spesialisthelsetjenesten og hvilke pasienter som skulle overføres til fastlege eller 

sykehjemslege.  

Det ble i prosjektet bestemt at pasientene skulle bli tilbudt følge av hjemmesykepleier til 

kontrollen, enten den var hos fastlege eller ved hjertesviktpoliklinikken. Tanken var her at 

hjemmesykepleier, som formodentlig hadde kjennskap til pasientens tilstand og utvikling, 

kunne være med å bidra med nyttig informasjon til fastlege eller kardiologisk sykepleier på 

hjertesviktpoliklinikken. I tillegg muliggjorde et slikt tiltak at hjemmesykepleieren kunne få 

tilbakemeldinger og motta nyttig informasjon og kunnskap av betydning for den videre 

oppfølgingen av pasienten utenfor sykehus, noe som kan være en god form for 

kompetanseoverføring. 

En stor del av denne pasientgruppen vil allerede ha etablert kontakt med hjemmetjenestene i 

kommunene. I prosjektet var det en målsetning at hjemmetjenesten skulle ta kontakt med 

denne pasientgruppen kort tid etter utskriving. Det ble ikke gitt konkrete føringer på hvor raskt 

pasientene skulle besøkes. De fleste i denne gruppen antas imidlertid å ha daglig kontakt, eller 

kontakt noen ganger i uken.   

Utover i prosjektperioden ble det utarbeidet en egen sjekkliste (vedlegg 1) til bruk for 

sykepleiere i hjemmetjenesten og på sykehjem. Sjekklisten skulle kvalitetssikre den videre 

oppfølgingen av pasienten og gjøre vurderingen av hjertesviktpasienten enklere og 

faresignalene mer tydelige. Dette var et arbeid gjort i samarbeid med prosjektledelsen, 

sykepleier på avdelingen og sykepleiere i kommunene. Det ble gitt føringer i denne sjekklisten 

om at sykepleier skulle gjøre to undersøkelser pr. uke i fire uker som et minimum. 

Studier viser at tettere og bedre kvalitativ oppfølging etter utskriving gir størst gevinst når det 

gjelder reinnleggelser (13,31). Det var derfor viktig at tiltakene ute i kommunene ble tillagt stor 
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betydning. For å styrke kompetansen blant sykepleiere og leger ute i kommunene ble det 

iverksatt undervisning og kurs om hjertemedisin og hjertesvikt. Praksiskonsulentene ved 

Bærum sykehus arrangerte et 20 timers kardiologisk emnekurs høsten 2013 for fastleger og 

sykehjemsleger. For sykepleiere i hjemmetjenesten og sykehjem ble det arrangert kurs om 

hjertesvikt på dagtid både i Asker og Bærum. Foreleser var spesialsykepleier ved 

hjertesviktpoliklinikken. Det faglige var derfor spesielt rettet mot denne yrkesgruppen. 

Pasienter utskrevet til langtids- eller korttidshjem i kommunene skulle få en klinisk vurdering og 

kontroll innen én uke av sykehjemslege. Dette ble det før og under prosjektet informert om til 

det enkelte sykehjem i form av skriftlig informasjon og på fora for sykehjemsleger i begge 

kommuner. I prosjektperioden ble sjekklisten, til bruk i oppfølgingen av denne pasientgruppen, 

distribuert til alle sykehjem i de to kommunene.  

Noen få pasienter på korttidsplass skulle også kunne få oppfølging og kontroll ved 

hjertesviktpoliklinikken.   
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APPENDIX 3.  METODE 

 

Datainnsamling 

I bildet under omtales metoden som Sundhetsstyrelsen i Danmark benyttet ved innsamling av 

data for å kartlegge reinnleggelser for diverse diagnosegrupper (25). I prosjektet fikk 

Kunnskapssenteret i oppdrag å benytte samme metode. Vi ønsket imidlertid kun 

reinnleggelsesdata for hjertesviktpasientene, samtidig som vi ønsket å utvide datainnsamlingen 

til å gjelde alle aldre. (Uthevet med rød skrift). 

 

Figur 21. Metode brukt av Sundhetsstyrelsen i Danmark for å kartlegge reinnleggelser 
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Registrerings- og samtykkeskjemaer 

Det ble utarbeidet skjema som blant annet viste ulike pasientforløp etter utskriving fra sykehus. 

På dette skjemaet ble det også registrert om pasientene fikk informasjon i henhold til 

programmet. Et utdrag av dette skjemaet vises under: 

 

 

 
Evaluering av sykepleiernes erfaringer med prosjektet i sykehus og kommuner – utfyllende 
detaljer om metode fokusgruppeintervjuer  
 
Avdelingssykepleier på sengeposten rekrutterte sykepleiere som hadde arbeidet med tiltakene i 

prosjektet. Deltakerne fra de to kommunene ble valgt på bakgrunn av deres roller i prosjektet. 

Totalt ble det gjennomført to intervjuer med henholdsvis syv og åtte sykepleiere fra sengepost 

og ett intervju med fem ansatte fra de aktuelle kommunene. De tre intervjuene ble 

gjennomført i perioden 11.08.14-11.09.14 på Bærum Sykehus.   
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Fokusgruppeintervjuene ble gjennomført med teknikken CIT. Denne teknikken er basert på det 

epistemologiske prinsippet at menneskene opplever den samme virkeligheten på forskjellig 

måte, basert på ulik kultur, kompetanse og virkelighetsperspektiv. For å få frem deltakernes 

ulike perspektiv og erfaringer er det viktig at møteleder ikke stiller med forhåndsdefinerte 

spørsmål. Risikoen er at deltakerne prøver å forstå hva møteleder mener, i stedet for å fortelle 

hva de selv mener er viktig. Meningen er at deltakerne sitter i ring rundt et bord og snakker 

med hverandre, mens møteleder bare noterer poenger ved det som blir sagt på en flippover. 

Eventuelle observatører må sitte utenfor kretsen og har ikke lov til å si noe, bortsett fra å sjekke 

et utsagn som de mener kan være feil sitert på flippoveren (misforstått av møteleder). Det 

noteres ikke hvem som sier hva. Etter møtet skriver møteleder notatene på flippoveren i et 

referat som sendes til deltakerne. Referatet fra møtene har blitt brukt i analysen.  

 

Evaluering av pasientenes erfaringer med prosjektet – utfyllende detaljer om metode for 

brukerundersøkelsen 

Det ble benyttet spørreskjema (PasOpp) fra Kunnskapssenteret. Dette skjemaet ble supplert 

med fire tilleggsspørsmål (spørsmål 65 – 68 i PasOpp). For å kunne sammenligne funnene fra 

ulike sykehus, ble det benyttet standardiserte innsamlingsprosedyrer. 

Sykepleier på avdelingen hadde i oppgave å vurdere og spørre den enkelte pasient om 

samtykke til å motta brukerundersøkelsen i ettertid. Skjemaet for samtykke (vedlegg 5) ble 

undertegnet, og pasienten ble registrert i en prosjektperm på avdelingen og senere ført inn i en 

sensitiv database via en koblingsnøkkel. Disse pasientene måtte senere kunne identifiseres for å 

motta brukerundersøkelsen. Prosjektsykepleier hadde som en av hovedoppgavene å følge opp 

med utsendelse av brukerundersøkelsen samt purring. Det ble benyttet anbefalte purrerutiner 

fra personvernombudet.   

Svarene fra de returnerte spørreskjemaene ble registrert i en egen database. Pasienter som 

ikke svarte, fikk purring etter fire til seks uker første gang og deretter etter nye fire til seks uker.   

Da det etter purring fortsatt viste seg å mangle svar fra enkelte pasienter, ble det besluttet å 

kontakte disse pr. telefon. For å utvide vilkårene for undersøkelsen ble det sendt en 

endringsmelding til personvernombudet med spørsmål om tillatelse til å kunne gjennomføre 

telefonintervjuer. Protokollen for hvordan dette skulle utføres, ble oversendt og godkjent. I 

samarbeid med Kunnskapssenteret ble spørreskjemaet tilpasset slik at intervjuet kunne 

gjennomføres pr. telefon. Det ble også gitt en kort opplæring i telefonintervjuing. Selve 

intervjuene ble gjennomført av Kvalitetsavdelingen i VVHF. 

Brukerundersøkelsen ble registrert og administrert av prosjektsykepleier ved Bærum sykehus 

og oversendt Kunnskapssenteret månedlig. Kunnskapssenteret hadde påtatt seg oppgaven med 

å analysere brukerundersøkelsen, samt sammenligne med pasienterfaringer for 

hjertesviktpasienter i landet som helhet og eventuelt andre relevante referansematerialer.    
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Evaluering av tiltak i kommunehelsetjenesten, utfyllende informasjon om metode for quest 

back fastleger 

Ni av de oppgitte epostadressene var fellesadresser for hele legekontoret. Undersøkelsen ble 

derfor satt opp slik at den kunne videresendes til legene på legekontoret. Vi kan dermed ikke 

med 100 % sikkerhet fastslå svarprosenten for undersøkelsen. Undersøkelsen ble sendt ut 

høsten 2014. Etter en purring ble innsamling av data avsluttet 28.11.2014 
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Appendix 4: RESULTATER    

 

Hvem legger inn pasientene 

Av 519 pasienter med diagnosen hjertesvikt ble langt over halvparten innlagt via 

Akuttmedisinsk alarmsentral (AMK) eller legevakt. 20 % ble innlagt av fastlegen. Ser vi på 

rubrikken sykehjem i figuren under utgjorde den kun fire %, men her ble pasienter også innlagt 

via legevakt og AMK. 

 

Figur 22. Hvem legger inn hjertesviktpasienten. Opptelling og registrering gjennom 

prosjektperioden 

 

Hvor kommer pasienten fra 

I figur 23 ser vi at 75 % av hjertesviktpasientene ble innlagt fra hjemmet. 
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Figur 23. Hvor kommer hjertesviktpasientene fra 

 

Alders- og kjønnsfordeling 

Ser vi på Kunnskapssenterets aldersfordeling for hjertesviktpasienter fordelt på kjønn, finner vi 

følgende:   

 

 

Figur 24. Menn med hjertesvikt utskrevet fra MHL i perioden juni 2013 til og med juli 2014  

Vi ser av figuren at gjennomsnittsalderen for menn var 78,2 år. Antallet menn var 137. Grunnet 

noen tilfeller som har hjertesviktdiagnose i ung alder, er det bedre å se på medianalder for å 
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fange opp vår målgruppe. Vi får da en medianalder for menn (den aldersverdien som ligger 

midt i det statistiske materialet) på 80 år.   

Antallet kvinner i samme periode utskrevet fra MHL (juni 2013 til og med juli 2014) var 142.  

Som figuren under viser, gir det en medianalder på 86 år.  

 

 

Figur 25. Kvinner med hjertesvikt utskrevet fra MHL i perioden juni 2013 til og med juli 2014  

Dette er interessante tall. Figur 26 og figur 27 viser aldersfordeling for mannlige og kvinnelige 

pasienter før og etter tiltak, utskrevet fra MHL. Registreringsperioden er før tiltak (fra januar 

2012 til og med mai 2013) og etter tiltaksperioden (fra juni 2013 til og med juli 2014). Ser vi på 

endringer i denne perioden, kan det se ut som om pasientene som ble skrevet ut blir eldre. 

 

Figur 26. Aldersfordeling menn før og under prosjektet 
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Figur 27. Aldersfordeling kvinner før og under prosjektet 

 

Reinnleggelsestall registrert før og under prosjektperioden  

Prosjektet klarte ikke å påvise endringer i antall reinnleggelser, som tidligere beskrevet i 

resultatkapitelet. Vi ønsker her å se nærmere på tallgrunnlaget. 

Sammenlikner vi tall for de seks første månedene i 2013 – altså før prosjektstart med de samme 

månedene året etter i prosjektperioden, er det svært liten endring i antall innleggelser og 

reinnleggelser. Disse tallene synes sammenliknbare. I begge disse periodene er antall pasienter 

innlagt med registrert diagnose hjertesvikt ganske lik i motsetning til tallene før 2013. Årsaken 

er nærmere beskrevet i kapittel 4.1 

De to tabellene under, som til sammen utgjør tabell 4, viser Kunnskapssenterets tall fordelt på 

menn og kvinner, og gir mer utdypende informasjon enn tabell 2 på side 22:  

Årstall Menn utskrevet MHL Menn reinnlagt % reinnleggelse 

2012 87 20 23 

2013 117 38 32,5 
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2013 første 6 mnd. 62 20 32,2 

2014 første 6 mnd. 67 21 31,3 

 

Årstall Kvinner utskrevet 

MHL 

Kvinner reinnlagt % reinnleggelse 

2012 80 23 28,5 

2013 131 35 26,7 

2013 første 6 mnd. 67 18 26,8 

2014 første 6 mnd. 60 17 28,3 

Tabell 4.  Antall reinnleggelser for kvinner og menn før og under prosjektperioden  

 

Vi kan her også se på når denne pasientgruppen blir reinnlagt, og tar utgangspunkt i tallene fra 

perioden 1. juni 2013 til og med juli 2014 som Kunnskapssenteret har innhentet: 

 

Antall Antall 

Mnd. 

Antall 

Utskr. 

Gj.snitt 

Utskr/mnd 

Reinnl. 

07dg 

Reinnl. 

14dg 

Reinnl. 

30dg 

%reinnl. 

07dg 

%reinnl. 

14dg 

%reinnl 

30dg 

 
Menn 

 
14 

 
137 

 
9.8 

 
17 

 
30 

 
47 

 
12.4 

 
21.9 

 
34.3 

 

Kvinner 

 
14 

 
142 

 
10.1 

 
14 

 
24 

 
37 

 
9.9 

 
16.9 

 
26.1 

 

Totalt 

 
14 

 
279 

 
19.9 

 
31 

 
54 

 
84 

 
11.1 

 
19.4 

 
30.1 

Tabell 5. Tidspunkt for reinnleggelse – antall pasienter og prosentvis 

 

Det fremkommer av tallene at menn utskrevet med hjertesvikt fra MHL, hadde en risiko for å bli 

reinnlagt på 34 %. Det vil si at hver tredje mann ble reinnlagt. Sammenlikner en tallene med 

antall kvinner som ble reinnlagt, lå mennene åtte-ni prosent høyere. Om lag en fjerdedel av 

kvinnene ble reinnlagt.  
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Kunnskapssenterets analyse viser heller ingen endringer underveis i hele perioden fra januar 

2012 til og med juli 2014, som u-chartene i figur 27 viser.  
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Figur 28. U-chart for reinnleggelser innen 7 og 15 og 30 dager. 
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De tre u-diagrammene viser bare tilfeldige variasjoner omkring sine gjennomsnitt. Det betyr at 

reinnleggelsene har vært stabile og forutsigbare med små variasjoner i hele måleperioden fra 

januar 2012 til og med juli 2014. 

 

Liggetid ved hjerte-lungeavdelingen 

Prosjektet registrerte også liggetiden for pasienter innlagt MHL i prosjektperioden. I 

diagrammet under fremkommer en gjennomsnittlig liggetid på åtte dager. Det synes ikke å 

være noen endring i antall liggedøgn i løpet av dette året.   

Prosjektet registrerte i tillegg liggetiden til pasienter som ble overflyttet sykehjem, og 

sammenliknet denne med liggetiden til pasienter som ble utskrevet til hjemmet. Tallene viser 

ca. 25 % lengre liggetid hos pasientgruppen som ble utskrevet til sykehjem. 

 

Figur 29. Antall liggedøgn i gjennomsnitt MHL 

 

Det kan være flere mulige årsaker til dette. Pasienter som skal overflyttes korttidsplass eller 

tilbake til langtidsplass ved sykehjem, er skrøpeligere og multimorbide og trenger lenger tid før 

overflytting. Imidlertid ser det ut til at denne pasientgruppen overflyttes tidligere enn før 

samhandlingsreformen (32). Dette setter krav til høyere kompetanse og oppfølging i 

kommunene. Utvidet liggetid kan også skyldes at pasienter i denne skrøpeligste gruppen venter 

på ledig korttidsopphold i kommunene. Erfaringene i fra Asker og Bærum er imidlertid at de har 

kunnet ta imot pasientene uten særlig ventetid. 
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Alders- og kjønnsforskjeller ved oppfølging etter sykehusopphold 

Ser vi på alders- og kjønnsfordeling, er det markante forskjeller mellom de pasientene som 

trengte oppfølging i sykehjem etter sykehusoppholdet og de som ble fulgt opp hjemme.  

Som det framkommer i figur 30, var gjennomsnittsalderen hos pasienter som trengte 

oppfølging i sykehjem etter sykehusoppholdet 85 år, mens de som ble fulgt opp hjemme hadde 

en gjennomsnittsalder på 77 år.   

 

Figur 30. Gjennomsnittsalder – utskrevet sykehjem – utskrevet hjem 
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Dødsfall i prosjektperioden 

I løpet av prosjektet døde 54 personer. I kakediagrammet på neste side kommer det frem at 

halvparten døde på sykehuset. Seks personer døde innen de første 30 dager etter utskriving. 

Figur 32 viser at av totalt 358 registrerte enkeltindivider som ble innlagt med hjertesvikt, døde 

15 %.   

  

 

Figur 31. Dødsfall i prosjektperioden 

 

 

Figur 32. Antallet individer registrert og antallet døde i prosjektperioden 
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Reinnleggelse fra sykehjem vs. reinnleggelse fra hjemmet/annet  

I figur 33 har vi sett på reinnleggelser fra sykehjem sammenliknet med reinnleggelser fra 

hjemmet eller annet sted. Tallene viser ingen forskjell i antall reinnleggelser for pasienter som 

ble utskrevet til sykehjem, sammenliknet med de som reiste hjem.  

 

 

 

Figur 33. Reinnleggelse fra sykehjem vs. reinnleggelse fra hjemmet/annet 

Som tidligere beskrevet, er dette to ulike pasientpopulasjoner med store alders- og 

kjønnsforskjeller. Vurderingen som ligger til grunn for oppfølging i korttidssykehjem eller 

langtidssykehjem, tilsier at dette er en svært syk pasientgruppe. Det er ikke gjort noen spesifikk 

registrering av hva som kjennetegner pasientene i denne gruppen, som hvilken 

funksjonsgruppe (NYHA klasse) de er i, grad av komorbiditet (samtidige sykdommer) og 

funksjonsnivå.  

 

Ulikheter mellom Asker og Bærum kommuner 

Asker og Bærum må regnes å være demografisk ganske like. Bærum har imidlertid 120.000 

innbyggere, mens Asker har 60.000.  Oppfølgingen i kommunene er noe ulikt organisert, men 

hovedtrekkene er like. Det var derfor ikke forventet at vi skulle finne store ulikheter i våre 

innsamlede data. Vi ønsker allikevel å legge ved de innsamlede data og kommentere de. 

Det var interessant å se om det var ulikheter i forhold til bruk av sykehjem som del av 

rehabilitering av denne pasientgruppen. Tallene i figur 34 viser små forskjeller, men ingen 

signifikante. 
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Figur 34. Andel kvinner og menn sendt til sykehjem i Asker og Bærum 

Aldersfordeling av pasienter innlagt til hjertelungeavsnittet i figur 35, viser heller ingen store 

ulikheter mellom kommunene. I den yngste gruppen under 65 år registrerte vi prosentvis flere 

innlagt med hjertesvikt fra Asker enn fra Bærum. Vi kan ikke gi noen forklaring på dette. Tallene 

jevner seg ut i de høyere aldersgruppene. 

 

Figur 35. Aldersfordeling av pasienter innlagt fra Asker og Bærum 
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Mer interessant er det å se på prosent reinnleggelse i de ulike aldersgruppene. Her viser våre 

tall en signifikant forskjell i gruppen 65 – 74 år. Mens Bærum gjennomsnittlig lå på 20 prosent, 

hadde Asker en reinnleggelsesprosent på 33 % for denne aldersgruppen. Hva denne betydelige 

forskjellen skyldes, kan ikke dette prosjektet gi noen forklaring på. Her burde det kanskje gjøres 

et nærmere granskningsarbeid.   

 

Figur 36. Reinnleggelser i ulike aldersgrupper i Asker og Bærum 

 

Tallene våre har tidligere vist at ca. 30 % av pasientene som ble utskrevet fra 

hjertelungeavdelingen, ble overflyttet til sykehjem. Gjennomsnittsalderen for disse pasientene 

viser ikke store ulikheter, men det kan synes som gjennomsnittsalderen for både og kvinner og 

menn var noe høyere i Bærum enn i Asker. Hvorvidt det har med sykehjemskapasitet å gjøre, 

tar ikke vi stilling til. 
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(n-368) 

Figur 37. Gjennomsnittsalder menn og kvinner utskrevet til sykehjem i Asker og Bærum 

  

Tallene våre viser samtidig at gjennomsnittsalderen på pasienter utskrevet til hjemmet var 

høyere for kvinner i Asker enn i Bærum, mens tallene var motsatt for mennene. 

 

Figur 38. Menn og kvinner utskrevet til hjem eller annet i Asker og Bærum 

 

Liggetiden på avdelingen varierte noe mellom Asker og Bærum for de pasientene som ble 

planlagt utskrevet til sykehjem. Forskjellen er imidlertid ikke signifikant. En mulig forklaring på 
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forskjell i liggetid kan være at pasienter som utskrives til Asker, og som trenger videre 

oppfølging i korttidsinstitusjon, i gjennomsnitt må vente noe lenger enn i Bærum.  Sagt på 

annen måte, så har muligens Asker i større grad enn Bærum hatt problemer med å ta imot 

utskrivningsklare pasienter. Forskjellen er imidlertid ikke signifikant. 

 

Figur 39. Sammenlikning av liggedøgn for pasienter til sykehjem og hjem i Asker og Bærum 
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Vedlegg brukt i prosjektet 

 

1. Sjekkliste ved oppfølging av hjertesviktpasienter ute i kommunene 

2. Skjema til bruk på avdelingen. Registrering av pasientforløp og informasjonsarbeid 

sykepleier, legearbeid 

3. Skjema til pasienter med hjertesvikt utskrevet fra Bærum sykehus – avtale om 

kontrolltime  

4. Kort informasjon om prosjekt ”reinnleggelse” til pasienter 

5. Forespørsel om deltakelse i pilotprosjektet og samtykkeskjema 

6. Informasjonsskriv til hjemmetjenesten og sykehjemmene 

7. Questback til fastlegene - spørreskjema 
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Sjekkliste:  Oppfølging av hjertesviktpasienter i kommunen  i forbindelse med  

”Prosjekt reinnleggelser” 

 

Navn:…………………………………………………………………………………. 

Dato for utskrivelse fra sykehus:………………………………………………. 

Denne sjekklisten skal være et hjelpemiddel i oppfølging av hjertesviktpasienter og fylles ut 

av sykepleier. Vurderingen gjøres ut fra en faglig vurdering og pasient anamnese. Det 

anbefales kontroll av sykepleier 2 ganger i uken i 4 uker etter utskrivelse fra sykehuset. 

Kontrollene bør være hyppigere ved forverring eller ved behov. Kontakt lege for å konferere 

ved forverring eller usikkerhet rundt endringer. Sjekklisten kan brukes både av 

hjemmetjenesten og ved sykehjem. 

Dato Blodtrykk Puls Vekt  
(morgen) 

Respirasjons-
frekvens 

Hevelser i bena 
(omkrets-ankel) 

Sign: 

       

       

       

       

       

       

       

 
 Ja Nei 

Ønsker pasienten følge av hjemmesykepleier til kontrolltimen hos 
fastlege/hjertesviktpoliklinikk 

  

 

Sykepleier vil kunne bidra med viktige opplysninger rundt pasientens tilstand samt motta 

informasjon om medisinendringer – hva som er viktig å observere i tiden fremover. 

Husk å ta med denne sjekklisten! 
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Informasjon i forhold til målingene 

 

Vekt: 
Vekten bør måles samme tid på døgnet – anbefaler vektmåling om morgenen. Angi gjerne om 
før eller etter frokost – med eller uten klær. 
Rask vektøkning (1,5 – 2 kg) på få dager kan bety behov for medikamentregulering. Det bør 
vurderes av lege.   

Respirasjon: 
Økende tung pust kan indikere en forverring av hjertesvikten. Hvis pasienten blir mer 
tungpustet ved belastning og om natten bør det tas kontakt med lege for vurdering. Test 
gjerne pasienten i å gå over gulvet – blir pasienten fortere tungpustet enn noen dager 
tidligere?  
Normal respirasjonsfrekvens er mellom 12-18 i minuttet i hvile. 

Obs. økt respirasjonsfrekvens i forhold til tidligere målinger i hvile. 

Ødemer: 
Hevelse i bena kan også være en indikator for økende hjertesvikt. Ved større endringer til det 
verre bør lege vurdere pasienten. Husk at ødemer i bena ofte blir verre om kvelden slik at 
vurderingen bør gjøres på samme tid – helst om morgenen. Mål samme side hver gang. 
 

Infeksjonssykdommer:                                                                                       

Det er viktig også å følge med endringer i pasientens almenntilstand. Obs - feber, hoste, tung 

pust og vannlatingsendringer - kan være tegn på infeksjoner i luftveier eller urinveier. Det 

krever nærmere undersøkelse av lege og ev. behandling. 

Diare og oppkast kan gi økt væsketap og fare for dehydrering. Det kan være viktig å justere 
vanndrivende i en slik periode – ta kontakt med lege. 
 

Blodtrykk og puls: 
Noe variasjon i blodtrykk og puls må en forvente. Vær obs på fallende blodtrykk og symptomer 
på svimmelhet. Det kan kreve medikamentjustering. Større endringer i pulsfrekvens og endring i 
kvalitet – fra regelmessig til uregelmessig bør kontrolleres av lege. 
 
Ta gjerne med skjema hvis du skal være med på kontroll til fastlegen eller 
hjertesviktpoliklinikken! 
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”Prosjekt reinnleggelser” –  diagnose hjertesvikt 

 
 Skjema til bruk for sykepleier dagen før utskriving                              Pasient nr ……………                                                                      
 
        

                 Ja         Nei     Vet ikke 

Forelå skriftlig oversikt over pasientens faste medisiner (medisinliste) ved innleggelsen    
 
Informert samtykke til deltakelse i prosjektet                                                        Ja         Nei     Uaktuelt 

Pas. har blitt informert om prosjektet og spørreskjema om 30 dager    

Pasienten har signert på samtykkeerklæringen om å delta i prosjektet?    

 
Oppfølgende kontroll innen 1 uke. 
 
Løp A.  Hjem uten hjemmesykepleie, oppfølging ved fastlege                                  Ja   Nei     Uaktuelt  

A1: Time bestilt hos fastlege                                                             Dato: 
   

A2. Informert pasienten (Tid og fastlege/sted føres på eget skjema) 
   

 
Løp B.  Hjem uten hjemmesykepleie, oppfølging ved Hjertesviktpoliklinikken          Ja   Nei     Uaktuelt 

B1: Time bestilt ved Hjertesviktpoliklinikken                                     Dato: 
   

B2. Informert pasienten om tid og sted (føres på eget skjema) 
   

 
Løp C.  Hjem med hjemmesykepleie, oppfølging ved fastlege                                  Ja   Nei     Uaktuelt 

C1: Time bestilt hos fastlege                                                             Dato: 
   

C2. Informert pasienten (tid og fastlege/sted føres på eget skjema) 
   

C3. Pasienten samtykker i at hjemmesykepleier kan være med på kontrolltimen 
   

C4. Hjemmesykepleien har fått beskjed om å følge pasienten til timen (tidspunkt                  
og sted skrevet i sykepleiesammenfatningen) 

   

 
Løp D.  Hjem med hjemmesykepleie, oppfølging ved hjertesviktpoliklinikken          Ja   Nei     Uaktuelt 

D1: Time bestilt ved hjertesviktpoliklinikken                                       Dato: 
   

D2. Informert pasienten (tid og sted føres på eget skjema) 
   

D3. Pasienten samtykker i at hjemmesykepleier kan være med på kontrolltimen 
   

D4. Hjemmesykepleien har fått beskjed om å følge pasienten til timen (tidspunkt og sted 
skrevet i sykepleiesammenfatningen) 

   

 
Løp E. Pas. overflyttes sykehjem, oppfølging ved Hjertesviktpoliklinikken                Ja   Nei     Uaktuelt 

E1. Pas. har fått time innen 1 uke ved poliklinikken                          Dato:    

E 2. Informert sykehjemmet skriftlig om timen i sykepleiesammenfatningen    
 
 
 
Løp F. Pas. overflyttes sykehjem, oppfølging av sykehjemslege                               Ja   Nei     Uaktuelt 

F 1.  Kontroll innen 1 uke anbefalt i sykepleiesammenfatningen 
   

F 2.  Informert pasient/pårørende om anbefalt kontroll 
   

Vedlegg nr. 2 
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Løp G. Pas. overflyttes rehabiliteringsopphold eller annet                                         Ja   Nei     Uaktuelt 

G 1.  Kontroll innen 1 uke anbefalt i sykepleiesammenfatningen 
   

G 2.  Informert pasient/pårørende om anbefalt kontroll 
   

 
 
Utskrivingssamtale med sykepleier dagen før utskriving 
 
Alt. 1 Sykepleier har informert om:                                                                         Ja  Nei    Uaktuelt 

Hva er hjertesvikt    

Hjertesvikt- brosjyre gitt til pasienten    

Hjertesvikt-dagbok gitt til pasienten    

Forklar symptomer – tungpust, hovne ben, tretthet og tiltaksløshet    

Hva pasienten kan gjøre selv    
 

Registrer hvor mye tid du har brukt totalt til å gjennomføre sjekkliste og utskrivingssamtale                      minutter 

 
Alt. 2 

Sykepleier har tilbudt informasjon, men pasienten ønsker ikke   (sett kryss)  

 
Utskrivingssamtale med lege samme dag som utskriving 
 
Lege har informert om:                                                                                             Ja   Nei   Uaktuelt   

Årsaken(e) til sykdommen for pasienten 
   

Forventet sykdomsforløp og prognose 
   

Hvilke medisiner pasienten skal bruke og hvordan  
   

Virkningen av de medisinene pasienten skal bruke  
   

Pas. har mottatt egen oppdatert medisinliste eller medisinliste i epikrise. 
   

Epikrise levert til pasienten ved utskriving 
   

 
 
Gjennomført av sykepleier: ………………………………………Dato  ………………….. 
 
 
Gjennomført av lege:……………………………………………  Dato   …………………… 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Navn legekontor/fastlege……………………………………….  Tlf. nr……………………. 
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Vedlegg nr. 3 

                                                                                     
 

 
Avtale om kontrolltime 

for pasienter med hjertesvikt utskrevet fra Bærum sykehus 
 

 

 

 
Navn:………………………………………….   Fødselsdato……………………………. 

 
 
 
Du har vært innlagt på Bærum sykehus med hjertesvikt. I forbindelse med dette har Bærum sykehus, 
fastlegene i Asker og Bærum og Asker og Bærum kommune inngått en avtale i et forpliktende prosjekt 
med hensikt å sikre best mulig kvalitet i oppfølging etter utskriving fra sykehuset. 
 
Som et ledd i denne oppfølgingen skal du sikres en kontrolltime innen 1 uke ved enten: 
 

 Hjertesviktpoliklinikken 

 Hos din egen fastlege/annen lege 

 Kontroll ved eventuell utskriving til sykehjem 
 
Hvis du har fått tildelt eller allerede har tjenester fra hjemmesykepleien, får du tilbud om at en 
hjemmesykepleier følger deg til denne kontrolltimen.  Dette gjelder kun ved kontroll på sykehuset    eller 
hos fastlege.  
 
Du skal også få tildelt et direkte telefonnummer til legekontoret du bruker når du kommer på kontroll   til 
din fastlege uken etter utskrivelsen.  Det kan du benytte ved behov de fire første ukene etter utskriving fra 
sykehuset. 
 
 

 
Timeavtale :   Sted…………………………………………….. 
 
 
 
Dato  ………………..   Klokkeslett…………………………… 
 
 
 
Du kan skrive det oppgitte telefonnummer du får av din fastlege her  
 
 
 
 
……………………………… 
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Vedlegg nr. 4 

                                                                       
 

 
 

 
Kort informasjon om prosjekt ”reinnleggelse” 
 

 

 
Hva innebærer det for deg å være med på prosjektet? 

 
I forbindelse med dette prosjektet er det iverksatt forskjellige tiltak på 

sykehus avdelingen og ute i kommunen.Dette innebærer at du som pasient 
vil få bedre og mere informasjon om din sykdom under oppholdet på 

sykehuset. I tillegg vil du få bedre oppfølging i ukene etter innleggelsen ute i 
kommunen. 

 
Disse tiltakene håper vi kan gi deg som pasient bedre kontroll og innsikt i 

din sykdom. Hjemmesykepleien og fastlegen ute i kommunen vil også kunne 
observere endringer i din helsetilstand på et tidlig tidspunkt. Dette kan for 

en del pasienter forhindre en ny innleggelse få uker etter utskrivelse fra 
sykehuset. 

 

De pasientene som ønsker å delta i prosjektet vil 4 uker etter utskriving få 
tilsendt en brukerundersøkelse for å kartlegge hvilke tiltak som ble 

oppfattet som mest betydningsfulle. Du vil få et skjema tilsendt med 
spørsmål om dette. Du kan svare på disse alene eller med hjelp av 

pårørende. 
 

For å kunne sende deg brukerundersøkelsen trenger vi din tillatelse til å 
registrere din deltagelse. 

 
Du kan lese mer om prosjektet om du ønsker på vedlagte informasjonsskriv.  

 
 

 
Med vennlig hilsen 

Prosjektledelsen 

Bærum sykehus 
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

”Prosjekt reinnleggelse ved Bærum sykehus” 
 
 
Bakgrunn 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et pilotprosjekt i regi av Helse Sør-Øst og Bærum sykehus. 
Hovedmålet med prosjektet er å redusere antall reinnleggelser for pasienter med hjertesvikt. Dette 
kan oppnås ved å iverksette definerte samhandlingstiltak i forbindelse med sykehusoppholdet og de 
første ukene etter utskrivelse. Prosjektet skal evaluere hvilke forbedringstiltak som faktisk ble fulgt 
opp i praksis og hvilke av tiltakene som pasientene anså som mest betydningsfulle. 
 
Hva innebærer studien? 
Prosjektet innebærer at du som pasient vil få en forberedende samtale med pasientansvarlig 
sykepleier dagen før utskriving.  Hovedansvarlig lege eller hans stedfortreder gjennomfører en 
utskrivingssamtale samme dag som utskriving finner sted.   Hovedfokus vil være oppdatert 
medisinliste, forventet sykdomsforløp og hvilke faresignaler pasienten skal være spesielt 
oppmerksom på. 
Det vil bli bestilt time for oppfølgende kontroll hos fastlegen eller Hjertesviktpoliklinikken innen 1 
uke etter utskriving.  Dersom du som pasient har pleie og omsorgstjenester i kommunen er det 
ønskelig at hjemmesykepleier er med på første kontroll.  Blir du overflyttet korttidshjem eller tilbake 
til langtidsopphold i kommunen skjer denne kontrollen på sykehjemmet.  
I ettertid er det planlagt en brukerundersøkelse for å kartlegge hvilke tiltak som ble oppfattet som 
mest betydningsfulle.  Du vil få et skjema tilsendt med spørsmål om dette. Vi trenger derfor tillatelse 
til å registrere din deltagelse. 
 

Mulige fordeler og ulemper 
Du vil som pasient i prosjektet få grundig, strukturert informasjon og tettere medisinsk oppfølging. 
Erfaringer fra prosjektet vil kunne gi oss viktig informasjon om hvilke tiltak som har effekt.  Dette 
er viktig for å iverksette effektive tiltak som skal trygge og bedre oppfølgingen av pasienter i denne 
sykdomsgruppen og dermed forebygge reinnleggelser. Prosjektet vil ikke medføre ulemper av noe 
slag for deg som pasient. 
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. 
Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer/direkte gjenkjennende 
opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun 
autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til 
deg. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.  Hvis du 
sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. 
Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du 
trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger.   
 

Vedlegg nr. 5 
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Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien. Dersom du ikke ønsker å delta, trenger du ikke å oppgi noen 

grunn, og det får ingen konsekvenser for den videre behandlingen du får ved sykehuset. 
Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på denne siden. Om du nå sier ja til 
å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling på 
sykehuset. Dersom du senere ønsker å trekke deg, kan du kontakte:    
Prosjektleder Erik Shetelig  erik.shetelig@vestreviken.no
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Samtykke til deltakelse i studien  
”Prosjekt reinnleggelser” 
 

 

 

 

……………………………………………… ………………………………………… 

Pasientens navn (navnemerke)     fødselsdato 
 
 
 
 
 
 
Jeg er villig til å delta i studien  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert, rolle i studien, dato) 
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Vedlegg nr. 6 

 

 

Prosjekt reinnleggelse 

(Vedlegg til sykepleiesammenfatningen for pasienter som utskrives til hjemmet med 

hjemmesykepleie eller til sykehjem.) 

 

Denne pasienten er med i et samarbeidsprosjekt mellom Bærum sykehus og 

Asker og Bærum kommune.   

Prosjektet registrerer hyppighet av reinnleggelse for pasienter med diagnosen 

hjertesvikt.  Det er iverksatt tiltak på sykehuset og i kommunene for å bedre 

oppfølgingen av denne pasientgruppen. 

For pasienter med oppfølging av hjemmesykepleien betyr dette at de skal ha en 

legeundersøkelse av fastlegen eller ved hjertesviktpoliklinikken innen 1 uke etter 

utskrivelse fra sykehuset.  Timeavtalen står oppført i sykepleiesammenfatningen. 

Det er ønskelig at disse pasientene får tilbud om følge av hjemmesykepleier til 

kontrollen.  Dette for å oppnå kompetanseoverføring til sykepleier og trygge 

denne pasientgruppen. Det er tidligere sendt ut informasjon om dette i eget skriv.   

For sykehjemspasienter betyr dette at de skal ha en legeundersøkelse av 

sykehjemslege innen 1 uke etter utskrivelse fra sykehuset.  Det er tidligere sendt 

ut informasjon om dette i eget skriv.  Det er viktig at dette blir gjennomført og vi 

håper ansvarlig sykepleier på sykehjemsavdelingen følger dette opp. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Prosjektledelsen ved Bærum Sykehus 
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Vedlegg nr. 7 

 

REINNLEGGELSE HJERTESVIKT 

i9 - Om prosjektet 

Dette er en kartlegging av fastlegenes erfaringer med Prosjekt reinnleggelse hjertesvikt for pasienter som ble 

utskrevet fra Bærum sykehus i perioden 15. juni 2013 til 15. juni 2014. 

 

I løpet av prosjektåret skal alle aktuelle pasienter med diagnosen hjertesvikt ha fått bedre informasjon og bedre 

planlagt oppfølging i henhold til et evidensbasert utskrivingsprogram. 

 

Med "aktuelle pasienter" menes alle de pasientene med diagnosen hjertesvikt som har stilt seg positive til å motta 

disse tjenestene, og som helsemessig har vært i stand til å motta tjenesten. 

 

Noen av de aktuelle pasientene har i tillegg gitt et skriftlig samtykke til å delta i forskningsprosjektet. Det innebærer 

en tillatelse til å samle inn data om sykdomsforløpet, blant annet med et validert spørreskjema av typen ”"PasOpp". 

 

q2 - Har du mottatt en eller flere av disse pasientene til kontroll ca en uke etter utskriving? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke 
 

Kun de som svarte Ja på q2 går videre i spørreskjemaet – de øvrige avsluttet! 

q1 - Var du godt nok orientert om prosjektet på forhånd? 

 Ikke i det hele tatt 
 I liten grad 
 I noen grad 
 I stor grad 
 I svært stor grad 

q3 - Opplevde du og/eller personalet på kontoret det som vanskelig å tilby aktuelle pasient kontrolltime en 

uke etter utskriving fra sykehuset? 

 Ikke i det hele tatt 
 I liten grad 
 I noen grad 
 I stor grad 
 I svært stor grad 
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q4 - Synes du dette er et tiltak som kan bedre pasientens helse eller forebygge forverring av sykdommen? 

 Ikke i det hele tatt 
 I liten grad 
 I noen grad 
 I stor grad 
 I svært stor grad 

q5 - Fikk aktuelle pasient(er) et internt telefonnummer til legekontoret som de kunne benytte ved eventuell 

forverring i de første 30 dager etter utskriving? 

 Ikke i det hele tatt 
 I liten grad 
 I noen grad 
 I stor grad 
 I svært stor grad 

q6 - Har du samarbeidet med hjemmetjenesten i kommunen om aktuelle pasienter(er)? 

 Ikke i det hele tatt 
 I liten grad 
 I noen grad 
 I stor grad 
 I svært stor grad 

q7 - Har det vært nødvendig å ta kontakt med sykehuset vedrørende aktuelle pasient(er)? 

 Ikke i det hele tatt 
 I liten grad 
 I noen grad 
 I stor grad 
 I svært stor grad 

q8 - Har du ytterlige kommentarer til prosjektet (Erfaringer og/eller forbedringsforslag)? 
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