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Intravenøsprosjektet (2009-12)

Opplæring i intravenøs behandling ved dehydrering 

og infeksjoner i alle sykehjem i Vestfold

Mål
Gjøre sykehjemmene i stand til å gi pasientene 

iv-behandling lokalt – unngå innleggelse

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


Forskning

Medisinskfaglige spørsmål

• Færre sykehusinnleggelser?

• Forskjeller i morbiditet og mortalitet?  

“Skal ikke sykehjemspasienter få bli lagt inn på sykehus lenger, nå?”

“Skal ikke gamle, syke mennesker få lov å dø i fred lenger, nå?” 

Etiske spørsmål

• Hvordan tas beslutningene om behandling?

• Hva er de etiske utfordringene?



Den alvorlig syke sykehjemspasienten

 Medisinskfaglig vanskelig
 Gammel, skrøpelig og multimorbid

 Usikker og ofte dårlig prognose – Er det en «kneik» eller er det slutten?

 Etisk vanskelig
 Kan ofte ikke gjøre rede for seg

 Pårørende med meninger og behov

 Hva er best for pasienten?

 Er det riktig å behandle?

 Krever tid

 Krever samarbeid

 Krever bevissthet
Lite penger og prestisje

Er det for vanskelig?



Tall og fakta fra iv-studien

Behandling med intravenøs væske eller antibiotika

222 (72%) pasienter på sykehjem

108 (28%) pasienter på sykehus

Medisinskfaglige resultater

Sykehusinnleggelsene reduseres

Det går like bra med pasienter som får behandling på sykehjem

Etikkspørsmål om beslutningsprosessen

Hva skjer egentlig?

Hvordan tas avgjørelsene?

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=intravenous+therapy+picture&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=intravenous+therapy+picture&hl=no&usg=__kXPLVIu8gYfWN8IK2viNThmBNPI=&sa=X&ei=Qx6aTeKIOMvBswbyiu29CA&ved=0CCYQ9QEwAQ


Behandling - hva er ønskelig?

 «Behandling forutsetter som hovedregel 

informert samtykke»
Lov om pasient- og brukerrettigheter

 «Pasientene har krav på faglig forsvarlig og 

omsorgsfull helsehjelp»
Lov om helsepersonell m.v.

 «Behandlingen skal være både nyttig og 

kostnadseffektiv»
Forskrift om prioritering av helsetjenester m.v.



Beslutninger før iv-behandling

Sykehjem Sykehus

Samtykkekompetanse vurdert?

Pasienten involvert?

Pasienter med samtykkekompetanse

Pårørende involvert?

Pasienter uten samtykkekompetanse

Forhåndssamtaler?

Ja

Nei

Vet ikke

92%

90%

64%

50%

33%

17%

67%

52%

10%

17%

14%

69%



Fokusgruppeintervjuer

 Ti fokusgruppeintervjuer på sykehjem

 46 sykehjemsleger fra 26 sykehjem

 Åtte fokusgruppeintervjuer på sykehuset

 41 sykehusleger

 Åtte seksjoner på medisinsk avdeling

 Gastromedisin, geriatri, hematologi, hjerte, 

infeksjonsmedisin, lunge, nyre og nevrologisk avdeling 



Kvalitativ metode

 Intervjuene (60 minutter)
 Hvordan tas beslutninger om behandling av alvorlig syke pasienter         

som blir innlagt fra sykehjem?

 Hvilke utfordringer opplever dere med denne pasientgruppen? 

 Samarbeid mellom sykehjem og sykehus

 Legens holdninger til behandling av sykehjemspasienter

 Samhandling når pasientene blir innlagt

 Kvalitativ analyse (manifest innholdsanalyse)

Hovedfunn og spredning fra 20 timer med intervjuer



Spørsmål fra intervjuguiden

 Hva slags utfordringer opplever dere med 

sykehjemspasienter som blir akutt innlagt?

 Kan dere huske eksempler eller situasjoner 

som var ubehagelige eller vanskelige? 



Resultater: Holdning til behandling

 Sykehjemsleger

 Begrense aktiv behandling

 Unngå innleggelse (journalfører, er tilgjengelige)

 «Uverdig avslutning» vs. «behandlingsnihilisme»

 Sykehusleger

 Best for pasientene å behandles på sykehjemmet

(selv om de er kritiske til sykehjemslegetjenesten)

 Starter nesten alltid full utredning og behandling

 Opplever ofte selv at de overbehandler



Paradoks 1 – sitater fra sykehus 

 Det som er... pasienter som sannsynligvis kanskje er 

godt definerte fra sykehjem, men det er en eller annen 

tilfeldig legevaktslege eller.. bekymret sykepleier på vakt, 

eh, melder inn pasienten, og som egentlig kanskje 

kommer.. unødvendig inn. Det opplever vi ofte.»

Versus

 Det er ofte forventet at når de har kommet inn i sykehus, 

så er det en forventning om at, «Oi, da trengte de vel å 

komme på sykehus», så da må vi gjøre noe. Og da gjør 

vi.. da gjør vi hele utredningen. Full rulle.



 Nei, men vi har jo ofte den der: ”Å stakkars, måtte de nå 

legge inn ham da. Kunne han ikke få dø i fred der. 

Hvorfor i all verden skal han innom her.” Så det er en 

nesten daglig diskusjon, altså. Kjemperelevant.

Versus

 Altså fordi, altså, før vi slutter har vi jo vanligvis gått 

ekstremt langt, det er jo sjelden at man…  … at man sier 

«da gjør man ikke noe», ja. De aller fleste har jo gått i 

gjennom mølla i… he-he-he. Alt for lenge.

Paradoks 2 – sitater fra sykehus



Samhandling - idealet?

«Gjensidig kunnskapsoverføring, dialog og 

informasjonsutveksling er sentrale 

samhandlingselementer og helt avgjørende for å 

sikre gode tjenester og pasientforløp» 

Samhandlingsreformen – lovpålagte samarbeidsavtaler mellom 

kommuner og regionale helseforetak. Nasjonal veileder, HOD 2012



Samhandling ved innleggelse

 Sykehjemsleger

 Møter ofte skepsis fra sykehuslegen

”Samhandling? Jeg vil helst slippe å uttale meg om det… Det er 

et sirkus å få dem inn hver gang.”

 Sykehusleger

 Opptatt av de uhensiktsmessige innleggelsene

 Ofte for lite opplysninger

”Det kommer inn en kjempedårlig, nesten død pasient, og du vet 

ingenting (…), maks en lapp fra sykepleieren fra sykehjemmet.”



Samhandling under oppholdet

 Sykehjemsleger



 Sykehusleger





Samhandling ved utskrivelse

 Sykehjemsleger

 Ingen dialog om alvorlig syke pasienter

 Pasientene skrives ut raskt - for tidlig?

 Skriftlig epikrise, snevert medisinskfaglig fokus

”Det eneste ordentlige etiske dilemma, det er på ting som er igangsatt 

fra sykehus, og spørsmål om det skal kontinueres, og forventinger som 

legges på pårørende, og masse der...”

 Sykehusleger

 Tar aldri kontakt med sykehjemmet – har ikke tid

”Å skrive en setning i epikrisen er mye fortere gjort enn å ta en telefon.”

”Det kan være noe i rollene våre, vi skal ha folk gjennom, hu hei hvor det 

går…”



Å konferere

- når legene faktisk snakker sammen

 Sykehjemsleger

 Imøtekommende respons

 Hjelp til medisinskfaglige problemstillinger

 Støtte i mer komplekse saker

 Sykehusleger

 Forstår behovet for råd og støtte

 Bidrar til å unngå sykehusinnleggelse



Samhandling - virkeligheten

Begge legegrupper problematiserer 

lite samhandling og 

mangelfull informasjonsutveksling 

ved både innleggelse og utskrivelse fra sykehus






