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Fagråd for pasientsamarbeid,
Helse Nord-Trøndelag,

26. april 2022



Målet for presentasjonen for Fagrådene 
i Trøndelag (april og juni):

Fagrådenes tilslutning til et standardisert helhetlig 

pasientforløp for yngre personer med 

demenssykdom.
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Leder: Bjørn Magne Lyngstad

Prosjektgruppe

Referansegruppa
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Målet for YPMAS Trøndelag: 

Resultatmål 1: 

Utvikling og implementering av et helhetlig pasientforløp for 

ypmd og deres pårørende.

Resultatmål 2: 

Konseptualisering, utvikling og pilotering av et 

rehabiliteringsprogram for ypmas og deres pårørende.
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«Begrepet standardiserte pasientforløp dekker 4 hovedtyper pasientforløp», 
hvor ypmd sitt pasientforløp faller inn under type 4: 

Helhetlige pasientforløp (type IV):

Standardiserte pasientforløp for 

primærhelse-tjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. Pasientforløpet 

beskrives fra hjem til hjem.

(Kilde: Metodikk for standardiserte pasientforløp i 

HMN-RHF) 9



Mål for standardiserte pasientforløp er å:

o Gi kunnskapsbasert og likeverdig pasientbehandling i alle 

forvaltningsnivå.

o Gi alle involverte oversikt over behandlingsforløpet og sikre god 

ressursutnyttelse og samhandling mellom enhetene som utreder, 

behandler og kontrollerer pasienten.

o Sikre god og tilpasset pasientinformasjon.

(Kilde: Metodikk for standardiserte pasientforløp i HMN-RHF) 
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Psykiske utfordringer 
og ny tidshorisont

Relasjonelle 
utfordringer Økonomi og 

juridiske 
utfordringer

Praktiske hverdags-
utfordringer

Motstand mot –
og behov for – å 

ta imot hjelp

Å få en demensdiagnose midt i livet: 

Stort koordinerings-
arbeid – finne 
informasjon

Avslutning av 
arbeidslivet midt 
i yrkesaktiv alder

«Det sorte hullet»
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Helsevesenets og samfunnets utfordringer: 
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Bedre diagnoseverktøy 
- «ny» pasientgruppe

Få i hver kommune –
utfordring mtp 
kompetanse og tilbud

Krevende å få til god 
samhandling ml. 1. og 2. 
linjetjenestene –
fragmenterte tjenester

Motstand mot å ta imot 
tilbud – kommer inn for 
sent i forløpetUtslitte pårørende

Avvik mellom plan 
og realitet

Legenes dilemma – å 
diagnostisere uten 
oppfølgende tilbud
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Kirsten Aune Walther



Arbeidsprosessen ved utvikling av 
standardiserte pasientforløp: 
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Stort bidrag til prosessen:  

• Spørreundersøkelse – kommunene i Trøndelag, 

kompetanse og kapasitet på yngre-feltet (SINTEF, 

finansiering: Statsforvalteren i Trøndelag)

• Litteraturstudier nasjonalt og internasjonalt (Senter for 

omsorgsforskning/Nord universitet, finansiering H-dir)

• Dybdeintervju ypmas og pårørende (10 + 10, Senter for 

omsorgsforskning/Nord universitet, finansiering H-dir)

• Innsats ved Sykehuset Namsos før pandemien
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The Translational Neuroscience CAG for 
Alzheimer’s Disease: 

• Arbeidspakke 1: Jobbe med å forstå basale mekanismer bak 

Alzheimer. 

• Arbeidspakke 2: Klinisk forskning rundt Alzheimer

• Arbeidspakke 3: Standardisering av utredning og diagnostikk av 

pasienter med kognitiv svikt i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.
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Ingvild Saltvedt: 
Professor, avdelings-sjef 

ved Avdeling for geriatri, St 
Olavs

Ann-Elin Johansen
Ergoterapispesialist i 

eldres helse



60 % av jobben er 
finansiert og er/blir 

gjort. 
I følge Kirsten Aune Walther, RSHU. 
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REHABILITERINGSRPOGRAMMET
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➢ Ny definisjon rehabilitering 2018: 

«Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få 
begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis 
mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse 
i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet»

MÅLET:
➢ Mer robuste familier og mer levelig liv gjennom pasientforløpet
➢ Innsikts-, mestrings- og læringsprogram
➢ Skreddersøm av tiltak målretta for den enkelte pasient og dennes familie
➢ Sorteringsverktøy for pasient, pårørende og hjelpeapparatet
➢ Redusere faren for følgediagnoser hos pasient og pårørende 



YPMAS Trøndelag – ønske-scenario 1: 

• Helsefellesskapene beslutter at det skal lages et standardisert helhetlig 

pasientforløp for ypmd. 

• Fagfolk fra YPMAS Trøndelag er med og bidrar i dette arbeidet. 

• Rehabiliteringsprogrammet utvikles og piloteres. 

• Det standardiserte helhetlige pasientforløpet implementeres i kommuner og 

sykehus gjennom at vi arrangerer et Læringsnettverk (alternativt benytter 

Tjenestedesign-metodikken)

• Samskaping mellom rehabiliteringsprogrammet og læringsnettverket 
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Målet for presentasjonen for Fagrådene 
i Trøndelag (april og juni):

Fagrådenes tilslutning til et standardisert helhetlig 

pasientforløp for yngre personer med 

demenssykdom.
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Spørsmål og/eller kommentarer? 

Takk for oppmerksomheten!


