
Prosjekt «Intravenøs antibiotikabehandling ved spesialisert hjemmesykehus» 
– utvikling, pilotering og evaluering av en ny tjenestemodell for 

samhandling med bruk av mestrings- og avstandsoppfølgende teknologi.

Inger Stokke
Prosjektleder



Innovasjonsmidler fra HMN

Forprosjekt 2018: 750.000 kr

Hovedprosjekt 2019: 750.000 kr





Hva er målet med prosjektet?

• Hovedmålet med prosjektet er bedret livskvalitet for pasienter som 

har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling

• Tiltaket er å utvikle, pilotere og evaluere en ny tjenestemodell for 

samhandling mellom pasient, spesialist- og kommunehelsetjenesten, 

Regionalt responssenter og sykehusapoteket i Kristiansund ved bruk 

av mestrings- og avstandsoppfølging 
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«Intravenøs antibiotikabehandling 
ved spesialisert heimesjukehus»
Samarbeidsprosjekt mellom HMR v/Kristiansund sykehus, Kristiansund kommune, 
Helseinnovasjonssenteret med Responsteam (RRO), Sykehusapoteket Midt-Norge og SINTEF.

Nokre medlemmar i prosjektgruppa: 
Rådgivar smittevern Ann Iren Kjønnøy, overlege i hematologi Tarjei Rønning, 
rådgivar/prosjektleiar Inger Stokke, overlege i ortopedi Ola Lian, avdelingssjef 
Carina Wollan Myhre



Hvem er pasientene?
Hvordan er pasientforløpet?

- Pasienter med utvalgte infeksjonsdiagnoser - innlagt ved medisinsk - eller kirurgisk 
avd. og som har behov for IV AB > 2 uker ; de skal også oppfylle gitte 
inklusjonskriterier

- Samtykke signeres før deltagelse i forskningsprosjektet 

- PICC-line kateter eller veneflon (PVK) legges inn og elektronisk infusjonspumpe, Cadd
Solis, koples til. AB beh. startes mens pasienten er innlagt

- Opplæringsprogram startes. Pasienten kan skifte AB pose hjemme selv/daglig

- Sykehuslege har medisinskfaglig ansvar for behandlingen hjemme; pasienten har en 
individuell behandlingsplan

- Kommunalt RT har ansvar for sykepleiefaglig oppfølging for pasienter i 
hjemmesykehus

- Sykehusapoteket tilbereder AB og RT leverer medisiner til hjemmet

- Pasientene er utskrevet fra sykehuset, men har åpen innleggelse 



Bruk av teknologi i pasientforløpet 
- veien blir til mens vi går

- Kristiansund kommune har responssenter (24/7) og et ambulant responsteam (RT) 
med 3 sykepleiere på vakt fra 08-20  (7 d/uke) 

- RT og responssenter har ansvar for MAO i kommunen

- RT og responssenter svarer på stasjonære og mobile trygghetsalarmer; 
trygghetsalarmer blir tilbudt pasienter i hjemmesykehus

- RT har tilgang til sykehusets EPJ og dokumenterer observasjoner og manuelle 
registreringer direkte i journal (f eks. BT, puls, temp, respirasjonsfrekvens)

- Sykehus og kommune kommuniserer merkantilt via e-meldinger som i dag

- VR – poliklinikk (Skype for business) benyttes ved kontrolloppfølginger

- Pasientens egen telefon benyttes



Samarbeid – samhandling – samskaping
– på tvers av fag, nivå og etater

file://krhnrnas01/home$/Ingerst/MED_KLINIKK_hospital@home/Kick-off des 2017/Logoer (alle 5) 1 utkast_20.10.17.docx


Metodisk tilnærming



Forprosjektet – å etablere et kunnskapsgrunnlag for krav og 
behov knyttet til tjenestemodellen

• Grundig innsiktsarbeid med datainnsamling (20 intervjuer,7 workshops)

• Pasientforløp utarbeidet ved hjelp av tjenestedesign og visualiseringsverktøyet Blueprint
(SINTEF) 

• Kartlegging av prosedyrer, teknologibehov, opplæring- og kompetansebehov

• Tilpasning av kommunikasjons- og informasjonskanaler for dokumentflyt mellom 
nivåene

• Utarbeidet inklusjonskriterier og mal for behandlingsplan samt datamatrise som alle er 
vedlagt forskningsprotokollen

• Risikovurderinger 

• Evaluering ifm valg av infusjonspumpe og type venøs tilgang og tilhørende opplæring 
av ansatte fra begge helsetjenestenivå

• Tilpasning av valgte løsninger for MAO

• Simuleringsøvelser og TableTop-tester av tjenestemodellen m/involverte parter 

• Studert referanseprosjekter 



Innsiktsarbeid i forprosjektet –
(20 intervju, 7 workshops )

- Informantene er positive – gitt at det er:

- Kontinuitet i tjenesten
- Begrenset antall helsepersonell å forholde seg til
- Trygt og sikkert
- Brukervennlig teknologi; enklest mulig
- God opplæring og kompetanse 
- Avklarte roller; hvem har ansvar for hva
- Beredskap; tilgjengelig helsepersonell ved behov
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Gevinster for alle?
Forventet effekt?

- At pasienter opplever bedre livskvalitet, opplever økt egenmestring og raskere 
rehabilitering; slipper å ligge i isolat ved infeksjon, opprettholde et sosialt liv

- At helsepersonell får økt kompetanse i samhandling og fokus på 
avstandsoppfølging. 

- Reduserte liggedøgn i sykehus (28 døgn  - første pilotpasient). RT og 
organiseringen av tjenesten bidrar til forsvarlig oppfølging av en 
spesialisthelsetjeneste i hjemmet

- Samfunnet: Oppnår målet om å behandle pasienter på beste effektive omsorgs 
nivå (BEON) 

- Kommunehelsetjenesten: Hva blir effekten? Ekstra utgifter….? Viktig å utarbeide 
bærekraftige finansieringsløsninger for deltagende parter… 

- Pårørende: Kan de få for stort ansvar?



Forskningsbasert tjenesteinnovasjon o/4 år

• Tjenestedesign - iterativ og brukersentrert; intervju, 
observasjon, workshops, etc. (SINTEF)
• Følgeforskning/kvalitetssikring; datasamling og 

analyse; skal avdekke barrierer og utfordringer for å 
videreutvikle tjenesten underveis 
(Helseinnovasjonssenteret) 
•Kvalitative studier i form av PhD, MSc er planlagt. 

(evt. tema: livskvalitet, trygghet og sikkerhet, 
pårørende, rehabilitering, MAO, kostnadsanalyser og 
ressursutnyttelse..)



Hvorfor ha fokus på forskning?
Har resultatene en nytteverdi?

- Vi håper å fremskaffe detaljkunnskap om tema som berører 
pasienten i hjemmesykehus med avstandsoppfølging som kan være 
overførbar til andre diagnosegrupper, behandlingsmetoder og 
geografiske områder



Implementering av tjenesteforløpet

•Effekten av tiltaket sees allerede ved første 
pasient
•Tjenestemodellen utvikles iterativt; handlingen 
gjentas inntil ønsket resultat
•Når prosjektet avsluttes er det nye 
tjenesteforløpet – en ny driftsmodell for 
hjemmesykehus – kvalitetssikret og 
implementert



Er forskningsprosjektet i rute?
Når starter inkludering av pasienter?

• Første pilotpasient av 3 er i gang (januar 2019)

• Svar fra REK foreligger i februar; inkludering av pasienter kan starte…



Særlige utfordringer med MAO i 
hjemmesykehus

- Vi har forstått at – like viktig som selve teknologien er:

- Organisering og samhandling (samarbeidsavtaler)

- JUS; informasjonssikkerhet og personvern

- Koding og finansieringsordninger

- Teknisk infrastruktur



Takk for meg!

Kunstner: Sigmund Olsvik


