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FORSKNING PÅ ALTERNATIV TIL 

SYKEHUSINNLEGGELSER

A palliative-care intervention and death at home: a cluster randomised trial.

Jordhøy MS1, Fayers P, Saltnes T, Ahlner-Elmqvist M, Jannert M, Kaasa S.

Lancet. 2000 Sep 9;356(9233):888-93 

The palliative-care intervention enabled more patients to die at home. More 

resources for care in the home (palliative care training and staff) and an increased 

focus on use of nursing homes would be necessary, however, to increase time at 

home and reduce hospital admissions 

Seksjon lindrende behandling, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital

Siden 1998 tett samarbeid mellom sykehusavdeling og hjemmetjenesten i 

Trondheim kommune (vikartjenesten med spesialkompetanse)

Nå tett samarbeid med Øya sykehjem som tar imot svært syke 

kreftpasienter. Liggetiden på SLB er redusert fra 12 til 6,7 dager de siste 

år (personlig meddelelse)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jordh%C3%B8y%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11036893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fayers%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11036893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saltnes%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11036893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ahlner-Elmqvist%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11036893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jannert%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11036893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kaasa%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11036893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gar%C3%A5sen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17475006


Home hospitalisation of exacerbated chronic

obstructive pulmonary disease patients
C. Hernandez*, A. Casas*, J. Escarrabill#, J. Alonso}, J. Puig-Junoyz, E. Farrero#, G. Vilagut},

B. Collvinent§, R. Rodriguez-Roisin*, J. Roca*, and partners of the CHRONIC project

Eur Respir J 2003; 21: 58–67

A comprehensive home care intervention in selected chronic obstructive pulmonary

disease exacerbations appears as cost effective. The home hospitalisation intervention

generates better outcomes at lower costs than conventional care.

Long-term patients' outcomes after intermediate care at a community

hospital for elderly patients: 12-month follow-up of a randomized

controlled trial.

Garåsen H1, Windspoll R, Johnsen R. Scand J Public Health. 2008 

KONKLUSJON:

Behandling ved en intermediæravdeling på et sykehjem i Trondheim er et 

likeverdig alternativ som forlenget opphold ved byens sykehus. Færre 

pasienter  trengte kommunale hjemmetjenester og signifikant færre pasienter 

døde i løpet av 12-måneders oppfølging.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gar%C3%A5sen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18519285
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Windspoll%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18519285
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Johnsen%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18519285
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Skwarska%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Vår hypotese

Dersom pasientene læres opp 

til å observere og registrere sine 

kols symptomer på en 

systematisk måte, 

vil man kunne oppdage en kols 

forverring tidlig i forløpet og 

komme tidlig til med behandling. 

Dette forhindrer utvikling av en 

alvorlig kols forverring og 

dermed færre 

sykehusinnleggelser



Min KOLS bok

Ved tegn til forverring av sykdommen, økes 

medisineringen jamfør en individuell 

behandlingsplan for å forhindre en alvorlig 

forverring. 

Medisinskfaglig oppfølging

•Sykepleier  med videre-

utdanning i lungesykepleie 

•og mer enn 10 års 

sykehuserfaring  med behandling 

av pasienter med kols 

•Lett tilgang til overlege ved 

lungemedisinsk avdeling



St. Olavs hospital 2008/2009

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy7P_prPHPAhXqK5oKHRswDTgQjRwIBw&url=http://www.adressa.no/tema/Helge_Gar%C3%A5sen/&psig=AFQjCNGvXf9dn-aZK49o7FBW9OYXxJkAcw&ust=1477326616684990




I løpet av 2 års oppfølging var det flere fra Intervensjonsgruppen enn fra 

kontrollgruppen som døde. Meldt til REK som stoppet studien midlertidig. 

Ved gjennomgang av alle dødsfallene fant man ikke holdepunkt for at det var forhold 

ved selve intervensjonen som kunne forklare dødsfallene.

Vi kunne gjenoppta oppfølgingen av pasientene ytterligere ett år som opprinnelig 

planlagt. - Vi fikk likevel et nytt perspektiv på prosjektet

Elena Titova 2014
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Hvor frisk må du være for at 

avstandsoppfølging er trygt?



Fra KOLS-Heim til Helsa MI+

HelsaMi+

13

HelsaMi er ett av fire nasjonale prosjekter for avstandsoppfølging av kronisk syke

finansiert av Helsedirektoratet.

Målet er å utvikle et generisk tjenesteforløp som skal understøttes av teknologi.

Fra St. Olavs Hospital inkluderes pasienter med kronisk hjertesvikt og pasienter

med kols.

Prosjektet skal teste ut drift av nasjonalt rammeverk for velferdsteknologi.



Pilotstudie: Ved hjelp av nettbrett rapporterer pasientene inn 

dagsformen sin og melder resultatet til Prosjektsykepleier 

som konferer med lungelege ved behov.

I Helsa MI+ rapporteres resultatet til Helsevakta

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjv6c2ZrfHPAhVjD5oKHdsoC0QQjRwIBw&url=http://www.sintef.no/siste-nytt/kols-pasienter-unngar-sykehusinnleggelse/&psig=AFQjCNG1yjb17kE72dwdsIP1aH6DgtOCIg&ust=1477326758148946


Hvordan designer vi det beste pasientforløpet?

Mitt sykehus når jeg 

trenger det
Min fastlege kjenner meg, 

han vet best

Min kunnskap om 

min sykdom

Jeg styrer 

behandlingen

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH87SU6fDfAhWGESwKHU86CP4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dinside.no%2Fokonomi%2Fsa-lett-dumper-du-fastlegen%2F62072551&psig=AOvVaw3vmseV4tExJrYND1ygMuX6&ust=1547676870512704
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr3_uW6vDfAhXGZCwKHbvPCVoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.t-a.no%2Fnyheter%2F2017%2F07%2F04%2FPasient-saks%25C3%25B8ker-St.-Olavs-hospital-14976365.ece&psig=AOvVaw3Wcu-XUL1gpW_3SbVtKqtK&ust=1547677512894289


- Pasienter med kronisk sykdom har stor nytte

av å lære om  egen sykdom og gjøres i stand

til å ta ansvar for registrering av symptomer 

og iverksetting av behandling i tett samarbeid med hjemmesykepleier, fastlege 

eller sykehuslege 

- Det blir viktig å finne kriterier for å identifisere pasienter som er egnet for å få 

et slikt ansvar og hvilke pasienter som skal slippe å overvåke eller behandle 

egen sykdom

- Hvilke kvalifikasjoner trenger en sykepleier eller lege for å kunne ha et trygt 

samarbeid med pasienter som har fått ansvar for å monitorere egen sykdom?

VI ER PÅ SPORET AV 

NOE
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