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Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT)
Samhandlingsprosjekt mellom UNN og Tromsø kommune,
Balsfjord kommune (snart Karlsøy og Lenvik kommune).

Reisen gjennom helsevesenet
– et puslespill eller et stigespill
av Birgitte Forsaa Åbotsvik, koordinator og Lilli Minh Nguyen, farmasøyt
Pasientsentrert helsetjenesteteam

Formål med prosjekt PSHT
 Styrke helsetjenesten og pasientforløpene til eldre med sammensatte og kroniske
sykdommer
 Styrke samarbeidet mellom sykehus og kommune for raskere å kunne iverksette
utredning, behandling og oppfølging

Tverrfaglig:
Sykehuset

Kommunen

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

2 Koordinatorer
2 Spes.sykepl.
½ Ergoterapeut
1 Fysioterapeut
1 Lege
½ Farmasøyt
1 Sekretær

1 Koordinator
2 Spes.sykepl.
½ Ergoterapeut
1 Fysioterapeut

Pasientsentrert helsetjenesteteam
(PSHT)
Fragmenterte helsetjenester
«Siloorganisering» både innad i og mellom organisasjonene
Pasientens mål er lite synlig
Ufullstendig informasjonsflyt
Pasienten opplever manglende helhet

 Etablere et tverrfaglig team som skal bidra til:
 Tidlig vurdering og diagnostikk
 Tidlig støttet utskriving og oppfølging
 Planlagte, koordinerte pasientforløp der pasient og pårørende involveres aktivt

Tverrfaglig kartlegging - felles risikobilde
Hva er de kritiske punktene i oppfølginga?

Olga i møte med PSHT
PSHT får pasienter henvist fra
- sykehus
- fastlege
- hjemmetjeneste
- sykehjem
- tildelingskontor
- pas/pårørende
- andre

(Hva må vi ha stålkontroll på og hva kan vi slappe littmer av med)

• Starter kartlegging i Profil og Dips
(til sammen mye mer utfyllende
enn hver for seg)
• Samtale med Olga og evt.
pårørende
–
–
–
–

Hva har vært utfordrende til nå?
Hva er viktig for deg fremover?
Hva tenker du om tiden fremover?
Hva blir viktig for deg - og for oss - å
fokusere på

Samtale med pasient, pårørende, hjelpeaktører
Dips og Profil
Funksjonsvurdering
Hjemmebesøk
Risikovurdering

Kateter

Riktig medikamentbruk
Lege, farmasøyt, sykepleier

(Sykepleier, lege)

Dagsenter

Ernæring

Osteoporose – forebygge fall
Fysioterapeut, sykepleier, farmasøyt, ergoterapeut

Sykepleier, ergoterapeut
farmasøyt

Personlig hygiene
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Medisinkurve på sykehuset

Legemiddelsamstemming
Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med
pasienten sikrer fullstendig informasjon om pasientens faktiske legemiddelbruk.

Kilde brukt ved samstemming:
 Medisinlisten i PLOinnleggelsesrapport
Utfordringer:
 Medisinlisten i PLO er ikke alltid
oppdatert
 Tar tid før PLO blir sendt fra
hjemmetjenesten

Kilde brukt ved samstemming:
 Medisinliste i PLO-innleggelsesrapport
 Hjemmetjenesten
 Pasient
Utfordringer:
 Hjemmetjenesten har ikke alltid full
oversikt over behovsmedisiner

Kilde brukt ved samstemming:
 Medisinliste i PLO-innleggelsesrapport
 Hjemmetjenesten
 Pasient
 Kjernejournal
Utfordringer:
 Kjernejournal sier ingenting om
pasienten faktisk bruker legemiddelet
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Kilde brukt ved samstemming:
 Medisinliste i PLO-innleggelsesrapport
 Hjemmetjenesten
 Pasient
 Kjernejournal
 Fastlegen

Utfordringer:
 Behandlende lege på avdeling er ikke
alltid tilgjengelig
 Ved utskrivelse av pasienter blir dette
ofte nedprioritert, som kan føre til
misforståelser

Utfordringer
Hovedutfordring:

Ulike journalsystem som ikke snakker sammen

Løsninger

Legemiddelgjennomgang

• Sørge for at pasienter har oppdaterte medisinlister
- Hjemmetjenesten har blitt flinkere 

Legemiddelgjennomgang er en systematisk evaluering av den enkelte pasientens
legemiddelregime i den hensikt å optimalisere effekten av legemidlene og redusere
risiko ved legemiddelbruk.

• Sørge for at pasienter blir meldt som innlagt tidlig slik at PLO sendes raskt
• Sørge for at legemiddelsamstemming blir utført ved skifte av omsorgsnivå
• Ha god dialog med pasient og eventuelle samarbeidspartnere om pasientens
legemiddelbruk

Utfordringer
• Behandlende lege er ikke alltid tilgjengelig
- «Legejakt» på UNN
- Travle fastleger
• Mangelfull eller ingen dokumentasjon på oppfølging

Modifisert versjon av «2.3 Prosess for legemiddelgjennomgang» i
Veileder om legemiddelgjennomganger av Helsedirektoratet, sist
oppdatert 23.09.15, IS-nr: IS-1998
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Løsninger

Tverrfaglig vurdering

• Legemiddelgjennomgang sammen med behandlende lege fysisk tilstede
• Tettere samarbeid og god dialog med eventuelle samarbeidspartnere
Riktig medikamentbruk

Kateter

Lege, farmasøyt, sykepleier

(Sykepleier, lege)

Dagsenter

Osteoporose – forebygge fall

Ernæring

Fysioterapeut, sykepleier, farmasøyt, ergoterapeut

Sykepleier, ergoterapeut
farmasøyt

Personlig hygiene

 Resultat: kvalitetssikret legemiddelbruk tilpasset den enkelte pasient

Takk for oss!

Pasientsentrert helsetjenesteteam på Sommarøy 5.-6. september 2017.
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