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Formålet med satsinga
Sikre heilskapelege helsetenester for den eldre multisjuke pasient ved å:

• Sikre overgangane i pasientforløpet

• Endring av fokus, frå «kva er i vegen med deg» til «kva er viktig for 
deg». Markering av dagen 6. juni

• Dempe behov for (re-)innleggingar

• Pasientsikkerheit: Samstemme medikamentlister, vurdere fallrisiko, 
vurdere kognitiv funksjon og sikre god ernæring

• Mobilisering og rehabilitering

• Utforme plan ved forverring av tilstand/bredde bruk av palliativ plan



Oversikt over måla og 
tiltak i satsinga for 2019 
og 2020

To mål i 2019 - 2020

• «Kva er viktig for deg? –
samtalen» blir gjennomført i møte 
med pasientar på alle tenestenivå. 

• Dempe behovet for (re-)innlegging i 
sjukehus
• Oppdage forverringar tidleg, 

førebygge og redusere utvikling av 
ei forverring, og gi auka tryggheit og 
mestringsoppleving. Bruk av 
palliativ plan

Innsatsområder
• Sikre trygg overgang  mellom tenestenivå der mobilisering og 

rehabilitering inngår i forløpet

• Ta i bruk felles verktyg som sjekklister og  screnningar som sikrar 

systematikk og struktur i oppfølginga av pasientane i målgruppa –

herunder så skal pasientane ha samstemte medikamentlister, vere 

vurderte for fallrisiko, vurderte for kognitiv funksjon og sikra god 

ernæring.

• Relevant  fagleg kompetanse i høve den eldre multisjuke pasient må 

styrkas i helseføretaket og kommunane, 

- herunder auke observasjonskompetansen og bruk av  enkle

skåringsverktøy som  ABCDE, NEWS og ISBAR

• Brukerrepresentant i forbedringsteama

• Auke bruk av KAD/ØHD som alternativ til innlegging i sjukehus

• Ingen utskrivingsklare pasientar i sjukehusa frå 2020



Noe data om ø.hjelp innleggelser i 
sykehus og bruk av ØHD - tilbudet
Reinnleggelser blant de eldste



Enkel oversikt innleggelser som ø.hjelp

• Fordelt på alder og sykehusområde.

• Årene 2015 og 2018



Døgnopphold som ø-hjelp
Bosted Møre og Romsdal, alle HF
2015
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KRISTIANSUND MOLDE ÅLESUND VOLDA TOTAL BOSTED HMR

Antall innleggelser (ø-hjelp) per 1000 innbyggere, etter sykehusområde 
(bosted) og alder. 2015

0-15 16-49 50-66 67-79 80+ Total



Innleggelser som ø-hjelp
Bosted Møre og Romsdal, alle HF
2018
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KRISTIANSUND MOLDE ÅLESUND VOLDA TOTALT BOSTED HMR

Antall innleggelser (ø-hjelp) per 1000 innbyggere, etter sykehusområde 
(bosted) og alder. 2018

0-15 16-49 50-66 67-79 80+ Total







Reinnleggelser blant de eldste i 2018
Fordelt på kommuner



Reinnleggelser, eldre over 80 år i 2018
Varierer fra 12- 35% fra kommune  til kommune



Reinnleggelser eldre over 90 år i 2018
Varierer fra 0 til 28%



Bruk av ØHD  tilbudet  i 2017 og 2018



Den faktiske bruken av ØHD/KAD tilbudet i Møre og Romsdal 2017 – tall. Grafisk 
framstilt
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Den faktiske bruken av ØHD/KAD tilbudet i Møre og Romsdal 2018 – tall. 
Grafisk framstilt




