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Hvorfor Eldrehelseatlas som 
innledning til Utviklingsplan 2035?

• Sørge-for-ansvaret

• Likeverdige helsetjenester

• Beskrivelse av nåtid

– Demografisk utvikling

– Samhandling mellom nivåene

– Variasjon; liten → stor

• Tiltak og endringer



Både RHF’et og HF’ene har

Eieransvar Sørge-for-ansvar

Produksjonsperspektivet: 
Produksjon og bedrifts-
økonomi i HF/RHF

Befolkningsperspektivet: 
Fordeling og bruk av 
helsetjenester

Her bidrar 
Helseatlasene



Variasjon

• Liten

• Moderat

• Stor

→ Nødvendige helsetjenester?

-Uberettiget variasjon?
-Over- eller underforbruk?
-Likeverdig helsetjenester?



Eldrehelseatlaset beskriver:

• Befolkningsvekst for 75 år og eldre

• Allmennlegetjenesten

• Spesialisthelsetjenesten

–Hjerte

– Lunge

–Ortopedi

–Nerve

–Kreft

–Øye

–Høreapparat

–Biologiske legemidler



Dobling av eldrebefolkningen om 20 år

Eldre, 2017: 
370 000

(7 %)

Eldre, 2040: 
740 000
(12 %)



Befolkningsvekst i opptaksområdene

7 %

13 %

7 %

13 %

8 %

14 %

9 %

15 %



Hvor mye av helsetjenestene bruker 
de eldre?

-Lavere andel benytter allmennlegetjenesten
enn spesialisthelsetjenesten

7 %

Andel over 75 år 
i sykehjem er 
ikke kjent



Allmennlegetjenesten, fastlege og legevakt

Legevakt (takst: 2ak, 2fk, 11ak)

Fastlege (takst: 2a, 11ad)

FT : 1,3

FT : 2,9



Innleggelse i sykehus → 
Liten variasjon 

• Hjertesvikt 

• Lungebetennelse 

• Kols

• Hoftebrudd 

• Hjerneslag

• Hyppig forekommende, akutte tilstander og 
høy alvorlighetsgrad



Akutte innleggelser
• Stor andel eldre

• Liten variasjon

• Lang liggetid

• Mange reinnleggelser

• Høy dødelighet

 Større eldrebefolkning

Økt behov for 
sengeressurser

Innspill til Nasjonal 

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan:



Kan innleggelser forebygges av poliklinikk?

Hjertesvikt, innleggelse

Hjertesvikt, poliklinikk Ikke samvariasjon mellom poliklinikk 
og innleggelser for hjertesvikt.
«Høyt forbruk av poliklinikk ser ikke 
ut til å forhindrer innleggelser»

FT : 4,9

FT : 1,5



Mandat til regional utviklingsplan 2035:
«Anvise hvordan helsetjenestebehovet skal dekkes med hensyn til behov for kapasitet,
kompetanse, krav til effektivisering og omstilling og ev. endringer i arbeidsdelingen
mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten»

• Lik målsettinga i Samhandlingsreformen 2012
• Evaluering av reformen 2016:

– «Generelt finner forskningen at samarbeidet mellom kommuner og foretak er godt 
og konstruktivt. Men avtalene har ikke bidratt til vesentlige endringer i opplevd 
samarbeid. Kommunene opplever ikke endret styrkeforhold og økt likeverd i 
forhandlinger og samarbeid.»

– «om reformen så langt har gitt merkbare uttellinger med hensyn til helhetlige 
pasientforløp, er foreløpig usikkert»

– «Det er KAD med god tilgang til legetjenester (samlokalisert med legevakt/god 
legeberedskap) som gir effekt (ca. 2,5 prosent færre innleggelser). For KAD med 
annen organisering er det ikke dokumentert effekt».

• Kva seier internasjonal forskning om kva som verkar?





Kva verkar?
19 randomiserte studiar og 7 systematiske litteratursynteser

• Styrking av kompetanse hos ambulansepersonell og almenlegar 
i akuttmedisin (3 studier):
– 13% reduksjon i sjukehusinnleggingar

• Sjukestuer/forsterka sjukeheim (2 studier):
– Garåsen (Trondheim): Færre reinnleggelsar, færre dødsfall, lavare kostnader enn 

for ordinære akuttinnleggelsar

• Akuttavdeling/observasjonspost (3 studier):
– Kortare og billegare sjukehusopphald for pasientar med synkope. For pasientar 

med hyperglycemisk krise, færre reinnleggelsar og lavare kostnader. Geriater i 
akuttavdelingen hadde ingen effekt



Kva verkar? (2)
• Akutt/subakutt behandling heime for pasientar som 

normalt treng akuttinnleggelsar (11 studier):
– Hjertesvikt: Lengre tid til reinnleggelse, lavare kostnader og betre 

livskvalitet
– Kols: Færre reinnleggelsar, men lengre liggetid. Lavare kostnader. 

Ingen skilnad i utkomme
– Lungebetennelse: Høgre pasienttilfredshet elles ingen skilnad mellom 

gruppene
– Hjerneslag (Slagenhet vs. generell avdeling vs. heimebehandling): 

Betre resultat for slagenhet på alle utkommevariable med unntak av 
kostnader.

Oppsummert: Ulike alternativ til akuttinnleggelsar for eldre, 
med unntak av pasientar med hjerneslag, ser ut til å vere 
trygge og har potensiale for å redusere kostnader.



Kva for desse intervensjonane kan 
vere aktuelle i Helse-Nord?

• Forsterka kompetanse i ambulanse og 
primærhelsetenesta?
– Ja, men vi har alt gjort ein heil del

• Etablering av akuttavdeling/observasjonspostar?
– Ja, men truleg berre aktuelt for dei to store sjukehusa.

• Etablering av sjukestuer eller forsterka sjukeheimar?
– Tja

• Etablering av heimesjukehus?
– Kanskje i vertskommunane

No quick fix !!


