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 32 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


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?

 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

 Kan i.v behandling på sykehjemmet gi like god eller bedre 

tilfredshet hos pasienter, pårørende og personale ?



Intervensjon: opplæring og trening 

 Et en dags opplæringsprogram program for alle 

helsearbeidere i sykehjem i intravenøs behandling

 Teori og praktisk trening

 Gjennomført med stor suksess av 2 erfarne 

sykepleiere



Forskningsdesign: Stepped wedge design med 30 cluster (sykehjem)

- Random and sequential crossover from control to intervention group

- Each cluster received the intervention at baseline. The median length of the  

intervals between each crossover was 14 days (0-171 days)



Rekruttering og 

datainnsamling
 Inklusjon av pasienter

 Et case ble definert som en pasient som trengte intravenøs behandling enten i 
sykehjem eller sykehus

 296 pasienter med 330 iv behandling ble inkludert

 Demografiske og kliniske data
 Systematisk vurdering av alle behandlete pasienter

 Puls, BT, CRP, forvirring (CAM), komplikasjoner

 Status på day 1, 3, 5, 7, 14 og 30

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?q%3Delderly%2Bpatient%2Bpicture%26start%3D21%26hl%3Dno%26sa%3DN%26rlz%3D1T4ADFA_enNO402NO402%26ndsp%3D21%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&ei=GjycTdzKFYfIsganqbCNBg


Effekt av intervensjonen
 Sykehjem i  kontrollgruppen

 38 pasienter (37%) behandlet i sykehjem

 64 pasienter (63%) hospitalisert

 Sykehjem i  intervensjonsgruppen

 184 pasienter (81%) behandlet i sykehjem

 44 pasienter (19%) hospitalisert



Antall pasienter som  mottok intravenøs antibiotika og væske i 

sykehjem vs sykehus i studieperioden, per 3 måneder



Sekundære utfallsmål

 Før og etter intervensjon
 Antall dager innlagt: 7.3 versus 7.1 days (P=0.9)

 Behandling i sykehjem vs sykehus 
 Intravenøs antibiotikabehandling:

 7.5 dager i sykehjem versus 8.4 dager i sykehus (P=0.21)

 30 dagers mortalitet 45% i sykehjem versus 36% i hospital (P=0.17)

 Intravenøs væskebehandling :
 4.7 dager i sykehjem versus 2.2 dager i sykehus(P=0.01)

 30 dagers mortalitet 19% i sykehjem versus 8% i hospital(P=0.22)

Multilevel analyse: Behandling med iv antibiotika heller enn væske; 

redusert bevissthetsnivå; økt CRP og alder <70 år 

var assosiert med 30-dag mortalitet, behandlingssted var ikke assosiert.



Antibiotikavalg

 Pneumoni

 sykehjem 47% cephalosporins

 sykehus 18% cephalosporins (P=0.01)

 Urinveisinfeksjon

 sykehjem 92% cephalosporins

 sykehus 85% cephalosporins (P=0.54)



 Sykehjem har implementert iv-behandling

 Alle 30 sykehjem har fortsatt å gi intravenøs behandling

 Store forskjeller i faktisk bruk

 Sykehuset har implementert lokal iv-behandling

 Færre hospitaliseringer

 Tidligere utskrivning til sykehjem

Resultater – i praksis

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?q%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 før opplæring i i.v

 37% behandlet på sykehjem 

 29% av alle med iv ab

 53% av alle med iv væske

 Sykehjem etter opplæring i i.v

 81% behandlet på sykehjem 

 71% v alle med iv ab,

 92% av alle med iv væske



Diagnoser

Sykehus Sykehjem Sum

Pneumoni 47 (56%) 76 (69%) 123 (63%) 

Øvre uvi 13 (16%) 13 (12%)     26 (13%)

”Pnuvi” 21 (25%) 10   (9%) 31 (16%)

Hud/uspes. 3   (4%) 11 (10%) 14   (7%)

Totalt 84 (100%) 110 (100%) 194 (100%)



 Sykehjem og sykehus følger ikke retningslinjene

 Cefotaxim 70%

 Penicillin   30%



Intravenøs  behandling antibiotika



30 dagers mortalitet

Sykehjem Sykehus P-verdi

Intravenøs antibiotika 46% 36% NS

Intravenøs væske 19% 8% NS

Totalt 32% 30% NS



Evaluering for hver enkelt pasient

 Bra for personalet

 Bedre for pårørende

 Best for pasienten



Tilbakemelding på 3iV

Kommunalsjefer, 
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avdelingsledere
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