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Deltakere:

• Brukerrepresentant (1)
• St Olavs hospital (7, inkl. sekretariat og analyse)
• Trondheim kommune (6, inkl. sekretariat og analyse)
• Melhus og Malvik (2)

Mandat:

• Fremskaffe data
• Foreslå konkrete tiltak
• Erfaringsutveksling med sammenlignbare helsefellesskap
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I. UTFORDRINGEN: Høyt antall UKP har ugunstige effekter

❑ For pasientene
o Utfordrer pasientsikkerheten
o Forsinket pasientforløp, behandling og rehabilitering
o Feil omsorgsnivå

❑ For sykehuset
o Fullt sykehus og fullt akuttmottak
o Redusert kapasitet til å håndtere Ø-hjelp
o Utlokalisering og hemmet elektiv drift

❑ For kommunene
o Forsinkelse i kommunal behandling og oppfølging
o Høyere belastning på tjenestene
o Økte kostnader



I. Tallmateriale

❑ Sammenligning med andre sykehus

❑ Hvem er de utskrivningsklare? 

❑ Andre viktige forhold ved sykehuset

❑ Inflow- tall fra Akutten

❑ Analyse fra Trondheim kommune



Sammenligning med andre sykehus
Liggedøgn som UKP, alle HF til og med 2. tertial 2018-2021



2021 totalt: ca. 28 senger til utskrivningsklare hver dag

2021 total: 10131 døgn (2019: 6161 døgn/ 2020: 5970 døgn)



❑ «Skrøpelige eldre» - 80% av UKP  67-92 år

❑ Hovedsakelig problem i somatiske avdelinger

❑Mange komorbide tilstander og ofte ledsagende demens

❑ Innlegges med flere diagnoser: hoftebrudd, hjerneslag, UVI, pneumoni, hjertesvikt, KOLS

❑ Jo lengre UKP opphold jo flere bi-diagnoser har pasientene

❑ Stabil populasjon mht. alder, kjønn, hoveddiagnoser, liggetid for ulike tilstander 

Hvem er de utskrivningsklare?



❑ St. Olavs hospital versus Helse Bergen
o Behandlingstid (døgn): 18,0 versus 14,5
o Tid som UKP (døgn): 4,0 versus 2,7
o Reinnleggelse: 3-6% lavere ved SoHo

❑ Sengekapasitet SOHO på lik linje med andre universitetssykehus

❑ Langliggere utgjør en stor del av problemet hos oss

Andre viktige forhold ved sykehuset



❑ 60- 70% av UKP går via Akutten, resten stort sett elektive operasjoner

❑ 50% økt pasienttilstrømming, 50% økt poliklinisk håndtering siden 2012

❑ Samme gjennomsnittsalder siden 2012

❑ Legekompetanse i front med ny spesialitet i akutt og mottaksmedisin

❑ 5% færre innleggelser i 2021 sammenlignet med 2016

❑ KAD/ ØHD benyttes og sykehjemspasienter returneres i større grad

❑ Yngre < 70 år håndteres i større grad poliklinisk, mens > 70 år innlegges i større grad

❑ Sengeplassene benyttes nå i større grad til komplekse eldre pasienter

❑ Høy inflow av skrøpelige eldre forklarer ikke outflow problem for UKP pasienter

Inflow- tall fra Akutten



❑ Tjenesteprofil skiller seg lite - TK jmfr. BK
o Trondheim har høyest sykehjemsdekning i aldersgruppen 80+
o Høyere enn ASSS- snittet og landsgjennomsnittet
o Bergen har noe høyere dekning av hjemmetjenester i gruppen 65+

❑ To hovedgrupper som ender opp som UKP:
• Eldre pasienter med lite eller ingen kommunale tjenester (55%)
• Skrøpelige før innskrivning St. Olavs (30%)

A. Pasienter som er på tidsbegrenset opphold
B. Pasienter med omfattende hjemmetjenester

Planlagt analyse av hva som skjer videre med pasienten

Analyse- Trondheim kommune



❑ Forhold ved sykehusets kapasitet eller kommunens tjenesteprofil forklarer ikke 
forskjellene mellom St. Olavs og andre HF

❑ Utfordringen har vart over tid og gjelder hele helsefelleskapet

❑ Utskrivningsklare pasienter er skrøpelige eldre 

o 1) Ingen/ få tjenester (50%) 2) Omfattende behov (30%)

● Videre endringsprosesser bør derfor innebære arbeid med:
■ Øke kunnskap om pasientgruppen skrøpelige eldre
■ Strukturell organisering 
■ Arbeidsprosesser med sømløse pasientforløp
■ Samhandlingskultur med fokus på kunnskapsutvikling og kompetansebygging

➔ 4 overordnede strategiske føringer, 3 tiltakspakker

Hovedfunn tallmateriale og konsekvenser for tiltak



II. Overordnede strategiske føringer for tiltak

❑ Bedre utnyttelse av hjemmebaserte tjenester
• Hovedstrategi - tjenester på lavest mulig nivå i omsorgstrappa
• Pasienten skal hjem: kunnskap og trygghet ift muligheter, 

pårørendestøtte

❑ Beslutningsmandat defineres av Samarbeidsavtalen
• Sykehus avgjør når ferdigbehandlet, kommunen avgjør tjenestetilbud
• Felles forståelse av ansvars- og oppgavefordeling samt beslutningsveier

❑ Utnytte mulighetene i Helseplattformen
• Informasjon om kommunale tjenester og omfang
• Løpende statistikk, på sikt kvalitetsindikatorer pasientforløp

❑ Utvikle felles samhandlingskultur
• Bevisstgjøring av fellesskap
• Øke gjensidig kunnskap og forståelse
• Årshjul med felles aktiviteter - ledersamlinger og fagdager mm



III. Forslag til tiltakspakker

1. Rask tverrfaglig funksjonsvurdering og avklaring i kommunene 
etter UKP registrering i sykehus og minimering av «kalde senger»

2. Kapasitetsutnyttelse, gjennomstrømning og god pasientflyt 

3. Utarbeidelse av helhetlig pasientforløp og utvikling av tverrfaglig 
strukturert oppfølgingsteam med en sterk fastlegeinvolvering



Rask tverrfaglig vurdering og avklaring i 

kommunene etter UKP registrering i sykehus 

og minimering av «kalde senger»

TILTAKSPAKKE 1
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● Tønsberg kommune
o Koordinerende sykepleier i kommunen
o Vurdering av tverrfaglig kommunalt team
o I perioden 2019- 2021: 90% reduksjon UKP døgn 

● Bergen kommune
o Kommunal mottaksavdeling med tverrfaglig kommunalt team
o I perioden 2013- 2019: Betalingsdøgn fra 2700 døgn/ 11,3 MNOK til 530 døgn/ 1,8 MNOK 

● Stavanger kommune
o Etterbehandlingsavdeling med tverrfaglig kommunalt team
o I perioden 2019- 2021: Betalingsdøgn fra 11,5 MNOK til 5,3 MNOK

-> Potensielt store gevinster med effekt i løpet av kort tid

Erfaringsutveksling



● Effektiv utnyttelse av kommunale korttids- og langtidsplasser
● Større andel UKP kan reise hjem med hjemmebaserte tjenester
● Raskere uttak av UKP fra sykehus og reduksjon i UKP døgn

Videre arbeid

● Nedsetting av arbeidsgruppe
o Fagråd for pasientsamarbeid og relevante fagaktører
o Ytterligere erfaringsutveksling
o Mulighetsrom for interkommunalt samarbeid?

Effekter av individualiserte og mer presise vedtak



Kapasitet, gjennomstrømning og god pasientflyt

1. Plan for høy aktivitet

2. Revisjon og implementering av prosedyren;

«samarbeid  om pasienter med behov for kommunale tjenester 

ved innleggelse, under oppholdet og etter utskrivning»

TILTAKSPAKKE 2



● Felles kapasitetsutfordringer knyttet til influensasesong/ ferie/ mm.
-> Fullt sykehus og stort press i kommunene

o Ingen plan utover samarbeidsavtalen (2015) SOHO og Tr.heim kommune

● Erfaringsutveksling
o Kapasitetsråd (SUS)
o Tiltakskort (AHUS)- 1) Ekstraordinær oppfølging, 2) Ekstraordinær utskrivelse

● Videre arbeid
o Nedsetting av arbeidsgruppe
✔ Utarbeide forslag til retningslinje
✔ Utarbeide forslag til tiltakskort
✔ Vurdere opprettelsen av kapasitetsråd

• Effekter
o Tettere samarbeid
o Bedre flyt og hensiktsmessig håndtering

1. Plan for høy aktivitet



● Dagens situasjon
o Manglende etterlevelse av informasjonsutveksling
o Omfattende krav til dokumentasjon (også for kjente pasienter)
o Ønskelig med tidlig og mer offensiv dialog på klinisk operativt nivå

● Videre arbeid i tverrfaglig arbeidsgruppe (tjeneste, fag, forvaltning)
o Flyt og dialog i utskrivningsprosessen på tvers av nivå
o Differensierte forløp for kjente og ukjente pasienter
o Identifikasjon av ukjente pasienter så tidlig som mulig
o Effektiv kommunikasjon utover PLO melding
o Kontaktpunkter

● Effekter
o Bedre, mer effektiv dialog/ samarbeid på operativt nivå
o Mer effektiv bruk av ressurser, økt pasientsikkerhet
o Mer målrettet og korrekt uttak av UKP

2. Revisjon av prosedyren for UKP



Utarbeidelse av helhetlig pasientforløp, utvikling av

tverrfaglig strukturert oppfølgingsteam og sterk 

fastlegeinvolvering

TILTAKSPAKKE 3



A. Utvikle helhetlig pasientforløp for skrøpelige pasienter

Skrøpelige pasienter har spesielle behov
● Skrøpelighet = svikt i helse og funksjon, ikke bare multisykdom
● Skrøpelighet predikerer negative helsehendelser (ø-hjelp, re-innleggelse, 

liggetid, dødelighet)
● Trenger mye helsehjelp, men diagnosebaserte forløp kan utgjøre risiko

-> Skrøplighet må tas høyde for i behandling og planlegging

Helhetlig pasientforløp
● Diagnoseuavhengig
● Helhetlig og pasientsentrert - “hva er viktig for deg?”
● Beskriver samhandling -> koordinering og kontinuitet på tvers av 

tjenestenivåer og aktører



B. Tverrfaglig strukturert oppfølgingsteam og sterk 
fastlegeinvolvering

● Definert utviklingsområde for helsefellesskapene

● Erfaringsutveksling - Pasientsentrert team UNN:
○ Sammensatt fra sykehus og kommune
○ Helhetlig, pasientsentrert, tverrfaglig og proaktivt
○ Jobber både inne i sykehus og ute i kommunene

■ styrke overgang mellom sykehus og hjem
■ styrke samarbeid mellom sykehus og fastlege/kommune
■ forebygge funksjonsfall og akuttinnleggelser

○ Resultater: reduksjon i ø-hjelpsinnleggelser,  liggedøgn, dødelighet

● Ivareta fastlegens nøkkelrolle: 
førstehåndskunnskap og langsiktig oppfølging



Utvikling av helhetlig pasientforløp og tverrfaglig teammodell kan ses 
samlet - tjenesteinnovasjonsprosjekt?

Fokusområder i videre arbeid:
● Involvere relevante fagkompetanser (allmennmedisin, geriatri, 

kommunehelsetjeneste)
● Tidlig identifisering og håndtering av skrøpelighet
● Fastlegens prioriteringsrom
● Effektive kontaktveier på tvers av tjenestenivåer
● Dokumentasjon som langsiktig planleggingsverktøy
● Utnytte Helseplattformen og digitale verktøy

Forventede effekter:
● Pasientsentrert arbeidsform -> skreddersøm og forebygging av potensielt 

skadelige helsehjelp
● Proaktiv tilnærming - reduksjon i ø-hjelpsinnleggelser og liggetid
● Forebygge funksjonstap, utsette behov for institusjonsopphold

Videre arbeid og forventet effekt



● St Olav ligger høyt i UKP sammenliknet med øvrige HF
o Sykehusets kapasitet eller kommunens tjenesteprofil forklarer ikke forskjellene
o Utfordringen har vart over tid og gjelder hele helsefelleskapet

● UKP er skrøpelige eldre
o 1) Ingen/ få tjenester (50%), 2) omfattende behov (30%)

➔ 4 overordnede strategiske føringer
◆ Bedre utnyttelse av hjemmebaserte tjenester

◆ Beslutningsmandat defineres av Samarbeidsavtalen 

◆ Utnytte mulighetene i Helseplattformen

◆ Utvikle felles samhandlingskultur

➔ 3 tiltakspakker

o Rask tverrfaglig funksjonsvurdering i kommunene og minimering av «kalde senger»
o Kapasitetsutnyttelse, gjennomstrømning og pasientflyt
o Helhetlig pasientforløp, tverrfaglige strukturerte oppfølgingsteam, sterk 

fastlegeinvolvering

IV. Oppsummering





Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål?


