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3IV Samarbeidspartnere 

 
Sentralsykehuset i Vestfold 

 

Nygård undervisningssykehjem 
 

30 sykehjem i 12 kommuner i Vestfold 
 

Høgskolen i Vestfold 
 

Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo 

http://www.hive.no/


Disposisjon 

 Om prosjektet 

 Om forskningen 

 Erfaringer og resultater 

 Diskusjon 



 36 sykehjem (30 med i prosjektet) 

 2 000 pasienter /1 400 plasser 

 Stor variasjon 
 

 Størrelse 

 Type plasser 

 Sykepleierdekning 

 Legedekning og legetype 

 ”Kultur” 

Sykehjem i Vestfold 

http://www.istockphoto.com/file_closeup.php?id=2975571


Infeksjoner og dehydrering er vanlig 

 7% bruker til enhver tid antibiotika  
 

 50-85% bruker antibiotika på et år 

 Studie fra Oslo (2002) 

 Studie fra Arendal (2009) 

Mange sykehjemspasienter 

innlegges på sykehus bare fordi  

behandlingen må gis intravenøst 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://images-mediawiki-sites.thefullwiki.org/11/4/1/3/43008511596665086.jpg&imgrefurl=http://www.thefullwiki.org/Intravenous_drip&h=333&w=250&sz=12&tbnid=TewsUp2WjndzXM:&tbnh=259&tbnw=194&prev=/search%3Fq%3Dintravenous%2Btherapy%2Bpicture%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=intravenous+therapy+picture&hl=no&usg=__kXPLVIu8gYfWN8IK2viNThmBNPI=&sa=X&ei=Qx6aTeKIOMvBswbyiu29CA&ved=0CCYQ9QEwAQ


Den alvorlig syke sykehjemspasienten 

 Medisinskfaglig vanskelig 

 Gammel og skrøpelig 

 Multimorbid 

 Ofte dårlig prognose 

 

 Etisk vanskelig 

 Kan ikke gjøre rede for seg 

 Hva er best for pasienten? 

 Er det riktig å behandle? 

 

 Tidkrevende Lite penger og prestisje -  

Er det for vanskelig? 



Samhandlingsprosjektet 
 

Opplæring i intravenøs 

behandling ved dehydrering  

og infeksjoner i sykehjem  
 

Mål 

Gjøre sykehjemmene kompetente til  

å gi pasientene iv-behandling lokalt 

 Behandling lokalt 

 Pasienten slipper sykehusinnleggelse 

 God samfunnsøkonomi 

http://www.istockphoto.com/file_closeup.php?id=3010728


Forskningsspørsmål 

 Kan et opplæringsprogram i 

 i.v behandling gi færre innleggelser  

   på sykehus? 
 

 Færre innleggelser: er det gunstig? 

 Noen som tjener på innleggelse? 

 Noen som tjener på å slippe? 

 

http://www.istockphoto.com/file_closeup.php?id=3010728


Forskningsspørsmål 

 Gir iv-behandling på sykehjemmet 

 like gode eller bedre pasientforløp  

 sammenlignet med på sykehus?  
 

 Varighet av sykdomsforløp 

 Komplikasjoner: delir, liggesår, falltendens etc. 

 Redusert funksjon og død 

  

http://www.istockphoto.com/file_closeup.php?id=3010728


Forskningsspørsmål 

 Kan i.v behandling på sykehjemmet gi  

 like gode eller bedre tilfredshet  

 hos pasienter, pårørende og personale ?  

 

 



Skepsis til behandling på sykehjem 

 Medisinskfaglig lavere nivå 

 Mindre diagnostikk 

 Mindre medisinsk kompetanse 

 Mindre medisinsk oppfølging 
 

 Ressurskrevende 

 Krever sykepleiere på vakt 

 Tilleggsoppgave 

 Økte utgifter for kommunen 



3IV-prosjektets metode 

 Systematisk opplæring i intravenøs behandling 
 For alle ansatte på hvert sykehjem 

 Teoretisk og praktisk del 

 Egen opplæring av sykehjemsleger og legevaktsleger 

 

 Sammenligner pasienter på sykehjem og sykehus 
 Et og et sykehjem får opplæring – i tilfeldig rekkefølge 

 Kontrollgruppe før opplæring – intervensjon etter opplæring 

 

 Systematisert vurdering av pasientene 
 Puls, blodtrykk, CRP (blodprøve), forvirring, komplikasjoner 

 Status etter 1 uke og 1 måned 

 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://ndla.no/sites/default/files/images/543797_elderly_hospital_patient_0.jpg&imgrefurl=http://ndla.no/nn/node/48550&usg=__5nVD2anuxbyu0VeTtFqRXgM9kRc=&h=225&w=300&sz=13&hl=no&start=41&zoom=1&itbs=1&tbnid=ocp668lnqiy5aM:&tbnh=87&tbnw=116&prev=/search%3Fq%3Delderly%2Bpatient%2Bpicture%26start%3D21%26hl%3Dno%26sa%3DN%26rlz%3D1T4ADFA_enNO402NO402%26ndsp%3D21%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&ei=GjycTdzKFYfIsganqbCNBg


Systematisk opplæring i iv-behandling 

 Undervisning for hele pleiegruppa 

 Teoretisk og praktisk undervisning en hel dag 

(eller flere) 



Lære, trene og vedlikeholde 

 

 Oppfølging ved behov 

 Praktisk hjelp fra ambulant team/ambulansen 



Utdrag fra skjema 

BT ____/____   Puls _____  Temp ___.__  Respirasjonsfrekvens____                                                                                                                                  

 

CRP ____ Hb ___.__    Blodsukker____.__ Urin stix  L__N__B__ 

 

Bevissthet  □Normalt      □Redusert 

   □Klar            □Uklar  □Somnolent  □Bevisstløs 

Funksjonsnivå      □ Normalt     □Redusert 

Matinntak □Normalt      □Vegrer            □Sonde 

Væskeinntak        □Normalt      □Vegrer            □Intravenøs væske 

Tegn til delir  □Nei         □Ja  NB Bruk skjema                     

 

Viktige merknader: 



Erfaringer så langt 

 Gunstig opplæringsform 
 

 Fordel å inkludere hele pleiegruppa 
 

 Økt bevissthet og kunnskap 
 

 Bedre kartlegging 

 Bedre forebygging 

 Bedre behandlingsavklaring 
 

 
 



Iv-behandling - pasientkategorier 

 Behov for intravenøs behandling 

 Behov for diagnostikk før behandling 

 Behov for sykehusinnleggelse 

 ”Utskrivingsklare” 

 ”Vi forsøker” intravenøs behandling 

 Terminale pasienter 

 



Iv-behandling på ulike sykehjem 

 Sykehjemmene integrerer iv-behandlingen 
 

 Alle 30 sykehjem ønsker å fortsette 

 Stor forskjell i faktisk bruk 

 

 Sykehuset integrerer iv-behandling på sykehjemmene… 
 

 Færre innleggelser 

 Raskere utskrivelse 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://images-mediawiki-sites.thefullwiki.org/11/4/1/3/43008511596665086.jpg&imgrefurl=http://www.thefullwiki.org/Intravenous_drip&h=333&w=250&sz=12&tbnid=TewsUp2WjndzXM:&tbnh=259&tbnw=194&prev=/search%3Fq%3Dintravenous%2Btherapy%2Bpicture%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=intravenous+therapy+picture&hl=no&usg=__kXPLVIu8gYfWN8IK2viNThmBNPI=&sa=X&ei=Qx6aTeKIOMvBswbyiu29CA&ved=0CCYQ9QEwAQ


Pasienter per år Antall sykehjem 

0-5 pasienter 22 sykehjem 

6-10 pasienter   2 sykehjem 

11-15 pasienter   0 sykehjem 

15-36 pasienter   6 sykehjem 

Iv-behandling på sykehjem 



Sykehjemmene gir iv-behandling 

 Sykehjem uten opplæring i i.v 

 35% behandlet på sykehjem 

 65% innlagt på sykehus 
 

 Sykehjem etter opplæring i i.v 

 70% behandlet på sykehjem 

 30% innlagt på sykehus 

 



Evaluering for hver enkelt pasient 

 Bra for personalet 

 Bedre for pårørende 

 Best for pasienten 



Tilbakemelding fra sykepleierne 

 Pasienten slipper sykehus 

 Sparer de eldre for forvirring og forverring 

 Tryggere og roligere – særlig for demente 

 Bedre oppfølging og bedre pleie 

 Kompetanseheving og kvalitetsutvikling  

”Vi kjenner pasienten - 

pasienten kjenner oss” 



Tilbakemelding på 3iV 
 

Kommunalsjefer, 

sykehjemsledere, 

avdelingsledere 
 

JA 
 



Diagnoser 

Sykehus  Sykehjem Sum 

Pneumoni 49 (45%) 91 (41%) 140 (42%)  

Øvre uvi 16 (15%) 22 (10%)        38 (12%) 

”Pnuvi”  22 (20%) 13  (6%)   35 (11%) 

 Sykehjem og sykehus følger ikke retningslinjene 

 Cefotaxim 70% 

 Penicillin   30% 

 



Hvordan går det? 

 Sykehus: 33% med infeksjon døde 

 Sykehjem: 31% med infeksjon døde 
 

 Vanskelig å sammenligne grupper 

 



Forbedringspotensiale: Samhandlingen 

 Sykehuset ønsker mer opplysninger ved innleggelse 

 Pasienten skrives ut for tidlig 

 Sykehjemmet er ikke godt nok informert om behandling 

 Sykehjemmet mangler utstyr og medisiner 

Behov for bedre dialog 



Etiske utfordringer på sykehjem 



Å starte eller ikke starte 

 livsforlengende behandling 

- en alvorlig beslutning 
 

 Mulighet for å oppnå bedring?  

 Dager eller få uker igjen å leve? 

 Hva er “livskvalitet” – for hvem?  

 

Hva ønsker pasienten? 
 

-Hvordan skal vi vite det? 

-Hvordan skal pasienten vite det? 

http://www.istockphoto.com/file_closeup.php?id=2975571


 

    Hvordan tas beslutningene om å iverksette  

    eller begrense livsforlengende behandling? 

 

    Hvilke etiske dilemmaer opplever legene? 

 

    Hvordan er dialogen sykehjem - sykehus? 

 

Sykehjemspasienter og etikk 
 

Intervjuer med sykehjemslegene 

Intervjuer med sykehuslegene 



Sykehus og sykehjem – an ocean apart 

 

Sykehjemslegene 
 

Unngå sykehusinnleggelse 

Begrense aktiv behandling 
 

Sykehuslegene 
 

Unngå sykehusinnleggelse 

Gi full behandling 

 

Lite dialog 

http://www.istockphoto.com/file_closeup.php?id=3010728


Konklusjon 

 ”Alle” ønsker best mulig behandling 

 for eldre i sykehjem 

 Stor og økende pasientgruppe 

 Høy vs riktig ressursbruk – mer tid? 

 Viktig med kunnskap 

 

 Intravenøs behandling på sykehjem 

er kommet for å bli 



Kommunikasjon 

 Sykehjemmene må ta ansvar           

for pasientene på sykehjem 
 

 Sykehuset må ta ansvar                   

for pasientene på sykehus  
 

 Gjensidig ansvar for samarbeidet 



Takk for meg 


