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Avansert geriatrisk 

sykepleier

Sandefjord kommune



Rehabilitering i 
hjemmet

Hjemmetjenesten



Hjemmerehabiliterings team i 

Sandefjord kommune-best 

hjemme

Teamene består av fysioterapeut, 

ergoterapeut og 

sykepleier/helsefagarbeider

Teamene er tilknyttet 

hjemmesykepleie enhetene



Pasientgruppen som mottar 

hjemmerehabilitering

Kompleksitet

Tverrfaglig behov-helhetsbilde



Tverrfaglig team

-Viktig del av geriatrien

Rollene er dedikerte

Helhetlig tekning 

Ser flere ulike aspekter rundt 

pasientens funksjon/situasjon

Konkrete tiltak for å oppnå mål



Fysioterapeut

Fysio vurderer 

muskelstyrke/nevrologisk 

funksjon

Skader

 Setter opp adekvat 

treningsprogram utfra mål



Ergoterapeut

Ergo analyserer funksjon 

kognitivt og fysisk i ulike 

aktiviteter i hverdagen 

Finner alternative løsninger på 

oppgaver, slik at pasienten kan 

bli mest mulig selvstendig

Tilrettelegger ved behov for 

kompenserende tiltak



Sykepleier rollen

Sykepleierens oppgaver består av 

Kartlegge/screene

Stabilisering av kroniske lidelser

Vurdere skader/sår

Kritisk vurdere medisinlisten



Sykepleier rollen

Vitale målinger for baseline 

status

 Innhente info fra pårørende

Være koordinater /samle tråder 

mellom instanser, innad i 

teamet/enheten og pårørende



Fru Jensen, 60år

Plaget med depresjon 

og angst 

 Ligger i seng store deler av 

dagen og har innredet sengen 

sin i stua

 Har sykdomsangst 

 Har generelle smerter og er redd 

for økte smerter

 Er engstelig for å falle

 Pasienten får hjelp til stell, mat 

osv. Alle praktiske gjøremål. 

Både fra hj.spl og ektefelle

 Pasienten har ett innskrenket liv

 Tilrettelegger hverdagen ut fra 

depresjonen og angsten



Frail (sårbar eller 

skrøpelig)

Linda Frieds (2001); frailty teori

Utilsiktet vekttap

Utmattelse/tap av fysisk 

aktivitetsnivå

Redusert ganghastighet

Lavt fysisk aktivitetsnivå

Redusert gripestyrke

Oppfylt 3 av 5 kriterier, definert som 

frail (sårbar/skrøpelig)



Frail (sårbarhet/skrøpelighet utfra bred 

geriatrisk vurdering

Behov for hjelp i ADL

Komorbiditet

Polyfarmasi

Kognitiv funksjon

Ernæringsstatus

Emosjonell status/depresjon

Sosialt nettverk 



Frailty

(sårbarhet/skrøpelighet) 

betydning

Redusert motstandskraft mot ytre 

påkjenninger

Svekkede fysiologiske reserver

Redusert evne til å opprettholde 

homeostase (indre miljø)

Økt risiko for komplikasjoner av 

sykdom og økt risiko for 

bivirkninger av medisiner



Pasienten er 60år, men trolig høyere biologisk 
alder

Har alvorlig underernæring, isolering, nedsatt 
fysisk funksjon, hjelp i ADL, depresjon og redusert 
ganghastighet

Flere skrøpelighetsfaktorer 

Mindre rustet mot sykdom og evnen til å 
opprettholde homeostase (indre miljø), samt 
nedsatt reserve kapasitet

Men hva hvis vi gjør noe med faktorene?



Tverrfaglige teamet går inn

Hjemmebesøk hos pasient alle faggrupper 

og pårørende til stede-pasient og pårørende 

beskriver sin situasjon

Det gjøres en vurdering av hverdagen, 

analyse av stell/dusj situasjon-ergo

Vurdering av fysiske funksjoner –fysio

Vurderer medisiner og kroniske sykdommer, 

kartlegger smerter, ernæringsstatus og 

innhenter komparent opplysninger fra 

pårørende-spl



Funn

Finner lite begrensninger fysisk, til tross for 

opplevde smerter, men smertene forverres 

ikke av trening

Pasienten responderer på sosial stimuli og 

ved bekreftelse av følelser og trygging 

Alvorlig underernæring- vekttap på 11 kg 

siste året



Tiltak

Setter mål sammen med pasienten 

(smertefri, selvstendig i P-adl, gåturer, lage 

enkle måltider, besøke venner/familie)

Ernæringsplan-vekttap kartlegges/utredes

Trygger pasienten i fysisk trening, setter opp 

treningsmål

Samarbeider med pårørende

Bekrefter følelser og trøster ved angstanfall, 

men utfordrer utfra hva pasienten har satt 

seg som mål



Resultat

Pasienten oppnår alle sine mål og blir helt 

selvhjulpen, uten hjemmesykepleien og har 

etter 4 år fortsatt ingen tjeneste 

Skrøpelighets faktorene reverseres og 

pasienten blir bedret rustet mot fremtidig 

sykdom

Pasienten opplever mindre smerter-

opplever glede ved fysisk aktivitet

 Innsats fra teamet 2-3 besøk i uka (ca 30 

min) over 6 uker, tidligere daglig besøk med 

kompenserende tiltak



Fru Gjerløv, 82 år

 sub –akutt (snikende) funksjonsfall

 Isolert i eget hjem

 klarer ikke å ligge i seng på natt

uttalte ødemer

Har stor hjertesvikt

 Mistet oversikten på medisinene, nedsatt 

compliance (etterlevelse)



Tverrfaglig innsats

Sykepleier tiltak 

 Oversikt over medisiner

 Kompresjonsbandasje på deklive ødemer

 Legebesøk-utvidete blodprøver

 Oppfølging av legemidler

 Kostregime ift hjertesvikt

 Monitorering av vekt og blodtrykk

 Dynamisk legemiddelbehandling utfra monitorering



Fysioterapeut/ergoterapeut

Målsamtale

Analyse av funksjon i daglige aktiviteter

Hjelp til å se løsninger for å mestre 

personlige aktiviteter

Treningsprogram

Oppfølging av dette



Frailty (sårbarhet/skrøpelighet)

Høy grad av skrøpelighet (alvorlig kronisk 

sykdom, flere medisiner og nedsatt fysisk 

funksjon)

Sykdom kan ikke reverseres, men stabiliseres 

Medisinene kan optimalisere og tilpasses 

individuelt

Holder da pasienten stabil –unngår forverrelse av 

kronisk lidelse

Men vil trolig få et atypiskbilde på akutt sykdom, 

som følge av nedsatt reserve kapasitet og 

homeostase



Fysiske funksjon

Bedret fysisk funksjon

Pasienten blir delvis selvhjulpen

Mottar kun hjelp til støttestrømper og 

medisiner



Fru Madsen,75 år

Nylig hjemkomst fra Sykehus etter 

bekkenbrudd 

Redusert kognitivt, ektefelle beskriver 

akutt endring

Mestrer ikke de dagligdagse aktivitetene 

hun tidligere har klart

Får hjelp til personlig hygiene, mat, 

medisiner og praktisk husarbeid



Delirium !



Tiltak

Vurdering gjøres for å lete etter årsak

Pasienten har fått nye smertestillende

Tar bort smertestillende fra dosett-straks 

tiltak

 Informerer fastlege



Resultat

Pasienten klarner opp og kommer til seg 

selv etter kort tid

Smertestillende regime endres

Rehabilitering og trening kan gjennomføres

Pasienten trener selvstendig etter kort tid



Delirium

Akutt mental endring må alltid tolkes som ett 

delirium, og starte leting etter årsak

 I dette tilfelle kunne det lett ha blitt 

kompenserende tiltak ved å hjelpe pasienten 

med det hun ikke mestret



Frailty (sårbarhet/skrøpelighet)

Kan reversere skrøpelighets faktorer og 

gjøre pasienten bedre rustet mot fremtidig 

sykdom

Kroniske sykdommer kan ikke reverseres, 

men stabiliseres 

Medisinene kan optimalisere og tilpasses 

individuelt

Dette gjør også pasienten bedre rustet mot 

fremtidig sykdom og forverrelse



Del 2: Fall

Herr Gråtass, 82 år

Opptrening etter fall

Nedsatt kapasitet under trening

Svimmel

Ustø 

Fysioterapeut melder ifra til sykepleier



Vurdering av sykepleier

Sykepleier tar ortostatisk blodtrykk-

pasienten har ortostatisme

 Går igjennom medisinlisten

Bruker kun øyedråper, som han 

administrerer selv



Sjekker ut hvordan pasienten tar dråpene 

sine 

Kommer frem at pasienten drypper for mye 

fordi han er redd for å ikke få dryppet 

ordentlig

Trolig da blodtrykksfall som følge av 

øyedråper som går systemisk

Øyedråper administreres videre av hj.spl



Resultat

Pasienten bedret kapasitet og 

mindre svimmel og ustø



Herr Fredriksen

Rehabilitering etter hoftebrudd  

Oppdages lavt blodtrykk

Bruker vanndrivende, for å senke blodtrykk

Pasienten drikker lite, fare for dehydrering 

Tas opp med fastlege, 

Medisiner seponeres

Blodtrykk øker

Pasienten får mer kapasitet



Herr Karlsen, 85 år

Lårhalsbrudd etter fall i hjemmet

Hjemmerehabilitering

Fysioterapeut og ergoterapeut lager 

målsettingsplan sammen med pasienten

Sykepleier får en anamnese fall episodene

har hatt flere fall



Flere årsaker

 Alkohol

 Alvorlig underernæring

 Nedsatt muskelkraft



Viktige tiltak ved fall

Nysgjerrighet på hva som skjedde før 

fallet, da dette ofte ikke blir tatt hensyn 

til på ortopedisk avdeling, i en akutt 

fase

God anamnese av fallet

Hva som skjedde?

Let etter mulige årsaker for å få 

forhindret nye fall og skade



Flere årsaker

Kognitive endringer

Dårlig ernæringstilstand

Problemer med vannlating

Arytmier 

Muskelstyrke

Medisiner



Styrker i et tverrfaglig team

Tenker bredt

Tenker forebyggende

Gå utenom vedtak hmmm….

Kostnadsparende i det lange løp



Geriatrien 

 Individuell tilpasning

Observasjon vedrørende skrøpelighet

Behandling ut fra ønsket måloppnåelse 

Hvordan ha det best mulig!


