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1. Innledning 
2017 har vært året der Pasientsentrert team, både i Tromsø og Harstad er blitt godt etablert og har 

fått innarbeidet arbeidsmetoder man ser bidrar til en mer personsentrert, helhetlig og proaktiv 

helsetjeneste. Tjenesten man har utviklet er i tråd med prosjektets intensjoner, ut fra det som er 

mulig å få til innenfor dagens organisering av helsevesenet. De gode erfaringene tas nå med, når 

PSHT piloter utvikles i Balsfjord, Karlsøy og Lenvik. PSHTs bidrag blir fortsatt bare en del av den totale 

helsetjenesten. Hvis man skal få til fullverdige pasientsentrerte helsetjenester i både sykehus og 

kommuner, med trygge og helhetlige pasientforløp mellom organisasjonene, må det endring og 

utvikling til også i andre deler av helsetjenesten. Dette ligger utenfor PSHTs mandat, men prosjektet 

har opparbeidet seg viktig erfaring og kompetanse som kan komme både sykehus og kommune til 

gode når øvrige deler av helsetjenesten skal utvikles.   

Dagens system med mange forskjellige pasientjournaler og ulike elektroniske løsninger som ikke 

snakker godt nok sammen, oppleves direkte risikofylt for pasienter med sammensatt sykdomsbilde 

og hyppig behov for tjenester både fra sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten. Det er ikke tvil 

om at utvikling av teknologi på tvers av sykehus og kommune kan forbedre samhandlingen mellom 

partene betydelig, og bidra til helhetlige og bedre planlagte helsetjenester for den enkelte pasient.  

Det er stort behov for helhetlig koordinering av helsetjenestene for multisyke eldre. PSHT ivaretar en 

koordineringsfunksjon på tvers av sykehus og kommune mens pasienten følges opp av teamene. Det 

er vanskelig å se i praksis hvem ellers i helsetjenesten som ivaretar denne oppgaven over lengre tid. 

Dette til tross for etablerte ordninger som primærkontakter, koordinerende enheter både i sykehus 

og kommune, kontaktlege og koordinator i sykehus, IP ordninger etc. Det er behov for at sykehus og 

kommune samarbeider for å finne felles løsninger for å få implementert de ordningene som er 

opprettet og se til at de fungerer hensiktsmessig i praksis.  

Effekter av PSHT prosjektet vurderes å være i tråd med overordnede føringer om utvikling av 

Pasientens helsetjeneste. Forskningen ser på kliniske og økonomiske effekter av PSHT og pasienter 

intervjues ved inklusjon og etter 3. mnd. Publisering planlegges i 2018 og 2019. Pasienter og 

pårørende gir positive tilbakemeldinger i møte med teamene, og teamene erfarer selv at de bidrar til 

en forskjell. Forskningen vil kunne si noe om hvor lenge tjenester fra PSHT kan forventes å ha effekt. 

Flere områder skal evalueres, men forskningen vil ikke alene være dekkende for en helhetlig 

evaluering av PSHT. Både UNN og kommunene bør vurdere mulighet for å bidra til interne 

effektevalueringer med hensyn til blant annet helsetjenesteforbruk i egen organisasjon.  

 

2. Anbefalinger 
Fremover er det behov for en vurdering og beslutning vedrørende PSHTs plass og rolle i dagens 

helsetjenestesystem, både på kort og lang sikt, inntil øvrig pågående tjenesteutvikling i respektive 

organisasjon er falt mer på plass. Uavhengig av organisatorisk plassering og faglig tilhørighet, er det 

en forutsetning at PSHT får opprettholde muligheten til å arbeide fleksibelt på tvers av 

organisatoriske grenser. Fleksibilitet og mulighet for å tilpasse PSHTs innsats ut fra hva som er viktig 



for pasienten, og hva neste tjenesteledd har behov for av støtte, er avgjørende for hvilke effekter 

som kan forventes oppnådd gjennom PSHT. 

Det er viktig at pågående forskning på PSHT ferdigstilles og publiseres. Dokumentasjon på oppnådde 

effekter så langt er nødvendig for videre veivalg knyttet til utvikling av pasientens helsetjeneste, både 

for sykehus og kommuner. Forskningen på PSHT vil kunne synliggjøre hvor effektene av PSHTs 

innsats er størst, både når det gjelder helserelatert livskvalitet og helsetjenesteforbruk.  

Utvikling av PSHT i samarbeid med andre kommuner bør også sees i sammenheng med utvikling av 

kommunale primærhelseteam og oppfølgingsteam (jfr. Primærhelsemeldingen). Videre utvikling av 

lokale varianter av PSHT-team må ta utgangspunkt i lokale behov og utfordringer. Man vil også kunne 

dra nytte av erfaringene og effektevalueringene fra PSHT prosjektet.  

På overordnet nivå anbefales at sykehusene og kommunene i fellesskap bør se på hvordan 

koordinering på lang sikt over nivåene kan ivaretas bedre enn i dag.  Inkludert felles 

dokumentasjonssystemer som støtter opp om pasientens behov ved overflytting mellom 

helsetjenestenivåer, samt bidrar til at helsepersonell i sykehus og kommune får brukt knappe 

fagressurser til pasientoppfølging som bygger på allerede kartlagt kunnskap i pasientens journal. 

Teknologiutvikling: Det anbefales å benytte seg av etablerte PSHT team og deres nettverk i mindre 

kommuner for å pilotere både eksisterende og nye teknologiske løsninger på tvers av nivåene.  

PSHT er i dag med og bidrar til å kvalitetssikre pasientforløp. Både sykehus og kommune bør 

involvere PSHT i sitt videre arbeid med å utvikle gode pasientforløp for pasienter med sammensatt 

og kronisk sykdomsbilde.  

 

3. Historikk PSHT 
PSHT-prosjektet ble etablert ved årsskiftet 2013/14 med oppstart av første pilot høsten 2014. 

Prosjektet fikk i oppdrag å utvikle og pilotere en personsentrert, helhetlig og proaktiv 

helsetjenestemodell for pasienter med sammensatt sykdomsbilde. Formålet med prosjektet var å 

styrke helsetjenesten for multisyke eldre pasienter, bidra til bedre samarbeid mellom sykehus og 

kommune, der pasient og pårørende inkluderes aktivt i planleggingen av helsetjenestene. Det var en 

forutsetning at prosjektet arbeidet både forebyggende (i forkant eller i stedet for innleggelse i 

sykehus) og i etterkant av en sykehusinnleggelse. Teamene skulle ha særlig fokus på overgangene 

mellom sykehus og kommune.  

Tromsø og Harstad-teamet har nå vært i drift i over 3, resp. 2 år. Tre nye piloter er nylig startet opp, 

der pasientsentrert samarbeid på distanse skal prøves ut. Forskningen så langt viser klare positive 

effekter for PSHT sammenlignet med kontrollgruppe som ikke har fått tjenester fra PSHT. 

Forskningen pågår fortsatt og forventes ferdigstilt ved årsskiftet 2018/19.  

 

4. Modeller og metode 
Ved oppstarten av 2018 er piloter i gang i 5 kommuner, der totalt 3 ulike modeller testes ut:  

1. PSHT Tromsø og Harstad: felles tverrfaglige ambulerende team med base i respektive 

kommunes lokalsykehus. Pilot fra okt. 2014 (T) og okt. 2015 (H). 

2. PSHT Balsfjord og PSHT Karlsøy: Pasientsentrerte helsetjenester på distanse. Team ved 

lokalsykehusene samarbeider med team/faste kontaktpersoner i respektive kommune. 

Samhandlingen foregår i hovedsak via videokonferanse, telefon og elektroniske meldinger. 

Pilot fra jan. 2017 (B) og des. 2017 (K) 



3. PSHT Lenvik: et felles tverrfaglig ambulerende team etableres ved det lokale DMS’et. 

Samarbeider med UNN-ansatte, knyttet til PSHT Tromsø. Samhandlingen foregår i hovedsak 

via videokonferanse, telefon og elektroniske meldinger. Pilot fra jan. 2018 

I løpet av prosjektet har deltakerne i teamene sammen utviklet arbeidsmetoder som bidrar til en 

helsetjeneste som er personsentrert, helhetlig og proaktiv helsetjeneste, så langt det har latt seg 

gjøre innenfor dagens systemer (se vedlegg 1 Flytdiagram og vedlegg 2 beskrivelse av PSHT modell og 

metode).  

PSHT har i stor grad også fungert som et kvalitetssikringsteam, både på individnivå og systemnivå. 

Prosjektet har vært godt forankret på overordnet nivå, slik at teamet har kunnet melde om avvik og 

svikt i helsetjenesten til ledelsen i respektive organisasjon. Ved respons fra våre nærmeste 

samarbeidspartnere har man også sammen evaluert enkelthendelser og forløp i ettertid. Dette som 

ledd i kvalitetssikring, både for å lære av uheldige hendelser men også av gode pasientforløp, og godt 

samarbeid. PSHT teamene har i tillegg innarbeidet en metode for å utføre en risikoanalyse på 

individnivå (sløyfemodellen) i det tverrfaglige arbeidet omkring enkeltpasienter.  

 

5. Utvikling av PSHT 
 

Organisering 
PSHTs innsatsområde har i hovedsak vært i området mellom UNN og kommunehelsetjenesten.  Dvs. 

på vei ut av UNN, eller forebyggende, i forkant av en innleggelse (eller istedenfor). PSHT har også 

bidratt i oppstarten av oppfølgingen i hjemmet etter utskrivelse fra sykehus eller kommunal 

institusjon. Våre team, sammensatt av ansatte fra både kommune og sykehus, har jobbet sammen 

som en felles enhet, både inne i sykehuset og i pasientens hjem. Overgangene mellom sykehus og 

kommune er et område i pasientforløpet som er erkjent risikofylt, hvor samhandling og 

informasjonsoverføring ofte svikter rundt pasienter med sammensatt sykdomsbilde. PSHT har bidratt 

til å tette og kvalitetssikre mellomrommet som lett oppstår i forløp mellom etablerte deler 

(«bokser») av helsetjenesten, se figur 1.   

 

 

 

 

Figur 1. PSHT plassering i organisasjonene 

En av suksessfaktorene for PSHT vurderes å være at teamet har vært en blanding av UNN og 

kommune, og har jobbet sammen på tvers av organisasjonene. Enkelte av PSHTs samarbeidspartnere 

har vært kritisk til denne organiseringen. PSHT har vært bevisst på å unngå å bli et ekstra, uønsket 

ledd i en allerede fragmentert helsetjeneste. PSHT skal tette de «huller» og risikoområder i 

pasientforløpene vi vet eksisterer i dagens system og skal styrke ordinær helsetjeneste når denne 

ikke strekker til. PSHT erfarer at pasientene ikke har vært opptatt av hvordan teamet er organisert. 

Her har heller tilbakemeldingene vært positive, med hensyn til at pasienten møter samme personell 

både inne i sykehuset og i overgangen til eget hjem.  Det har bidratt til å trygge overgangene.  
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Organisering som prosjekt har gitt PSHT frihet til å jobbe over grensene (over og mellom boksene) i 

begge organisasjonene. Teamene er privilegert som har fått frigjort ressurser til å kunne jobbe så 

helhetlig som nødvendig rundt aktuell pasientgruppe. PSHT har kunnet reagere på kort varsel, steppe 

inn sammen med ordinær helsetjeneste, eller alene, inntil øvrig helsetjeneste har vært klar til å koble 

seg på. PSHT har opplevd en sterk forventning fra enkelte samarbeidspartnere om at PSHT raskt bør 

inkluderes som en fast del av ordinær helsetjeneste og innpasses i dagens system. Et system som 

flere enn PSHT har erkjent ikke er egnet for den multisyke eldre. Dette er blitt et dilemma i 

planleggingen av den videre utviklingen av PSHT.     

Det har vært vesentlig for PSHT at teamets tjenester ikke er vedtaksstyrt. Man trenger ikke søke på 

tjenester fra PSHT, og dermed har man unngått risikofylt saksbehandlingstid. Teamet har kunnet 

reagere på kort varsel og umiddelbart starte opp med viktig oppfølging. Kartleggingen PSHT utfører i 

dag fungerer ofte som et forarbeid før riktig vedtak om tjenester kan fattes. PSHTs kartlegging fører 

også ofte til justering av allerede innvilgede tjenester.   

I UNN Tromsø har PSHT ikke vært underlagt ett spesifikt fagområde, bortsett fra at legen i teamet har 

vært organisatorisk tilknyttet geriatrisk seksjon. Linken inn til geriatrisk fagmiljø har vært gjensidig 

nyttig, men ikke avgjørende. Godt samarbeid er etablert også med fagmiljøer PSHT ikke har en 

organisatorisk tilknytting til, selv om det har tatt noe tid å bygge opp. Fortsatt er det en vei å gå 

sammen med fagmiljøer som henviser sjelden til PSHT.  

Uansett hvordan en velger å organisere PSHT fremover i respektive organisasjon, så er det viktig for 

pasientsikkerheten at overganger mellom organisasjoner fortsatt er PSHTs innsatsområde. PSHT har 

behov for å være en synlig del i begge organisasjonene, med mulighet for å påvirke og delta i videre 

utvikling av helsetjenesten. Stillinger bør øremerkes slik at PSHT ikke risikerer å bli trukket inn i 

ordinær helsetjeneste ved personalmangel andre steder, noe flere andre nye tiltak har erfart når 

prosjekt går over til fast drift (f.eks. palliativt team i UNN Tromsø, hverdagsrehabiliteringsteam i 

kommunen etc.).  En organisering av PSHT med for små og få stillinger, stramme rammer og 

begrensninger vil kunne være direkte hemmende for den kvalitetssikring av pasientforløp som PSHT 

gjør, og for videre utvikling av pasientsentrerte helsetjenester generelt i organisasjonene.  

 

Teknologi 
I PSHT prosjektet har det helt fra oppstart vært en intensjon at parallelt med tjenesteutviklingen 

skulle PSHT bidra til teknologiutvikling og uttesting av løsninger på tvers av organisasjoner. PSHT har 

deltatt i prosjekt som Virtuelle team, Samhandlingsarena (Tove Normann, Kvalut) og EU-prosjektet 

RemoAge (Elin Breivik, NSE). PSHT teamene både i Tromsø og Harstad står fortsatt klar til å bidra i 

utvikling og uttesting av nye løsninger. Prosesser med å få opp teknologi-piloter ser ut til å ta tid, og 

ligger strengt tatt utenfor PSHTs mandat. I mangel på teknologiske løsninger på tvers er PSHTs 

praksis med dokumentasjon både i DIPS og Profil nødvendig, men oppleves som tungvint og 

gammeldags. Tilgang til begge journalsystemer er likevel en suksessfaktor for PSHT. Gevinstene med 

å bruke både DIPS og Profil, raskt kunne skaffe fram aktuell status og dokumentasjon, og 

kommunisere direkte med involverte parter vurderes så pass viktige at PSHT likevel velger å fortsette 

å bruke begge systemene til tross for de ulempene dette medfører.  

Vedrørende PSHTs tilgang på tvers: PVO UNN har i PSHT-prosjektperioden godkjent DIPS tilgang til 

kommunalt ansatte, og kommunene har også godkjent tilgang for UNN-ansatte i Profil i Tromsø og 

Harstad. Dette med bakgrunn i databehandleravtaler og samarbeidsavtaler om prosjektet.  



Når PSHT legges over i fast drift må det til ny søknad til PVO, og Datatilsynet må trekkes inn. UNNs 
PVO konstaterer følgende (fra PVO-godkjenningen for PSHT, datert 14.07.2015): 
«Samhandlingen er basert på databehandleravtale med Tromsø Kommune. 
PVO gjør oppmerksom på at dersom løsningen fra piloten skal etableres som en permanent 
løsning med Tromsø kommune (og andre kommuner) må ny melding sendes. Permanent 
løsning vil kreve konsesjon fra Datatilsynet.» 

Også med hensyn til dette, er det viktig med en tydelig avklaring av når og hvordan PSHT overføres til 

fast drift.  

 

Kvalitetssikring og koordinering 
Siden PSHT har hatt en fot både i UNN og kommune og samarbeidet med de fleste enheter i 

kommunehelsetjenesten og seksjoner i sykehuset, har teamet fått et unikt innblikk i hvordan 

helsetjenesten fungerer på tvers av enhetene og i begge organisasjonene. Dette helt ned på 

detaljnivå. Ved å følge pasienter gjennom hele pasientforløp (fra hjemmet, inn på sykehus og ut til 

hjemmet igjen, også via korttid- rehabiliteringsopphold i kommunal institusjon), gis PSHT en mulighet 

for å bidra til å kvalitetssikre tjenestene, gjennom hele pasientforløpet. Så lenge PSHT er inne i bildet 

tar PSHT på seg en koordinatorrolle på tvers av organisasjonene. En funksjon som ellers synes å 

mangle for denne pasientgruppen i dagens system. Koordinatorfunksjonen på lang sikt mangler i 

praksis. Dette til tross for ordninger som koordinerende enhet i både sykehus og kommune, 

kontaktlegeordning, koordinatorordning i både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Det vurderes å være behov for avklaring vedrørende PSHTs koordineringsfunksjon videre, samt 

praksis knyttet til koordinering generelt, også på lang sikt for multisyke eldre. Det er tilsynelatende 

behov for både samkjøring og implementering av eksisterende ordninger på tvers av 

organisasjonene.  

Det anbefales at PSHT opprettholder den koordinatorfunksjonen PSHT allerede har tatt på seg, men 

at både UNN og kommunen sammen vurderer hvordan øvrige eksisterende ordninger kan samkjøres 

og tas i bruk også for denne pasientgruppen.   

 

Overføring til flere kommuner 
For å kunne konkludere hva av PSHT tjenester som fungerer godt med hensyn til pasientsentrerte 

helsetjenester på distanse (Balsfjord, Karlsøy og Lenvik), er det avgjørende at oppstartede piloter 

gjennomføres som planlagt. Det anses ikke som hensiktsmessig å starte enda flere piloter før effekter 

fra pilotene på distanse kan presenteres. PVO i UNN har meldt til prosjektledelsen at det ikke er 

ønskelig at flere piloter opprettes, men at UNN og kommunene må fatte en beslutning om PSHT skal 

videreføres og etableres som en fast tjeneste eller ikke, ut fra erfaringene i eksisterende piloter. En 

slik avgjørelse kan ifølge PVO tas, selv om tjenesten enda ikke eksisterer i alle kommuner, så lenge 

plan for utvidelse foreligger.  

Primærhelseteam og oppfølgingsteam: det anbefales fra prosjektledelsen at man ser på muligheter 

for å etablere PSHT som en del av oppfølgingsteamene eller primærhelseteam som nå etableres i en 

rekke kommuner (se Primærhelsemeldingen). Læringsnettverkene for pasienter med sammensatte 

og kroniske sykdommer vil kunne være en egnet arena for å utvikle samarbeidet videre. Samtidig vil 

det også være behov for forankring av PSHT også på overordnet nivå i den enkelte kommune.  

 



6. Effekter og erfaringer fra pilotene 
 

PSHT Tromsø 
PSHT Tromsø har i 2017 etablert seg godt som ordinær del av helsetjenesten lokalt og erfarer godt 

samarbeid med de fleste hjemmetjenesteenheter, fastlegekontor og sengeposter i sykehuset. Siden 

PSHT er en forholdsvis ny samarbeidspart for mange er det stadig behov for å holde etablert 

samarbeid ved like, gjennom tett og regelmessig kontakt. Det gjenstår avklaring vedr. samarbeidet 

med kommunens nye helsehus. Her er det i hovedsak samhandling med ØHD som er etablert til nå.  

 

Statistikk PSHT UNN Tromsø 
 

2017 2016 2015 2014 

Antall henviste pasienter 468 382 304 17 

Re-henvist PSHT (to eller flere ganger) 115 30 18 0 

Kjønn (Kvinner/Menn) % 55/45  56/44 77/23 42/58 

Gjennomsnittsalder år 78,6  77 78 79 

Over 60 år 438 - - - 

Under 60 år 30 - - - 

Henviste fra annen kommune  
(er inkludert i totalt antall) 

18 0 0 0 

Avviste henvisninger 37 - - - 

Antall innleggelser siste år (gj.snitt) - 2,2 2,8 1,4 
 

2017 Pasienter til PSHT Tromsø er henvist fra: 

Kommunehelsetjenesten Antall Sykehus Antall 

Hjemmetjeneste 41 Geriatrisk avd. 77 

Fastlege 38 Ortopedisk avd. 74 

Sykehjem 20 Nevro-hud-revma 53 

Helsehuset 14 Lungemed. 19 

Tildelingskontoret 12 Kreftavd. 12 

ØHD* 5 Gastrokir. 12 

KAD* 7 Hjertemed. 11 

Seminaret 6 Gastro/nyre avd. 11 

Legevakt 4 Infeksjon 10 

Pasient/pårørende 3 Hematologen 9 

Kurbadet  1 Urologisk/endo 6 

Mellomveien 1 Plastikk kir. 6 

  Hjerte/lunge/kar kir. 5 

  Nevrokir. 5 

  Rehab/fys.med. avd 4 

  DPS 1 

  Geriatrisk pol. 1 

Totalt 152  316 

PSHT Harstad 
PSHT Harstad, som ved årsskiftet i fjor sto i fare for å bli oppsplittet, har hatt en vellykket re-start av 

prosjektet og teamet fungerer nå endelig som et felles team på tvers av sykehus og kommune. Godt 

samarbeid etableres nå med de ulike kommunale enhetene. I Harstad har man hatt særlig fokus på 



«storforbrukerne» av spesialisthelsetjenesten, for å se om man sammen kan planlegge en mer 

proaktiv helsetjeneste for å unngå ytterligere sykdomsutvikling der dette er mulig. PSHT er også i 

dialog med palliativ tjeneste i UNN Harstad, for å utrede mulighet for et tettere samarbeid fremover.  

Det er gjennomført evaluering tre måneder etter restarten (04.01.18). Før evaluering var deltakerne 

oppfordret til å ta opp temaet i soner/enheter for å få med erfaringer fra personalet som møter 

pasientene i det daglige. Deltakende i evalueringen var representanter fra hjemmetjenesten, 

Hverdagsmestringsteamet, Koordinerende Enhet og PSHT-personalet. Evalueringen viser positiv 

erfaring knyttet til at kommunal koordinator høsten -17 ble tilknyttet hjemmetjenesten. Økt 

kommunal tilstedeværelse i PSHT har vært viktig for å få raskere etablert kontakt med utøvende 

personell i enkeltsaker. Det har styrket samarbeidet underveis og i avslutning/overføring av 

pasientforløp. PSHT oppleves av hjemmetjenesten som mer synlig, og til nytte for dem og 

pasientene. Koordinerende enhet i kommunen ønsker mer telefonkontakt i aktive saker for 

informasjon og drøfting og tilgang til PSHT sine faglige vurderinger og anbefalinger før vedtak fattes.  

En erfarer at tilknytning til hjemmetjenesten siste kvartal også har bidratt til flere henvisninger fra 

kommunen. Det er likevel færre henvisninger i 2017 enn i 2016, noe som kan ha sammenheng med 

fokus på kompliserte og tidkrevende pasientforløp, samt fravær av personell.  

PSHT-Harstad er i realiteten et «miniteam» bestående av totalt 3,6 stillinger fordelt på 5 personer i 

daglig pasientrettet arbeid i PSHT. Deltidsstillinger gir utfordringer i kontinuitet og mulighet til å bidra 

til korte og effektive pasientforløp. Teamet er svært marginalt og sårbart ved fravær og bør styrkes.  

Statistikk PSHT Harstad* 

 2017 2016 2015  (oppstart 01.09.2015) 

Antall henviste pasienter 81 99 17 

Re-henviste (to eller flere ganger) 15 - - 

Alder (gj.snitt)  76,8 77,3 80,5 år 

Over 60 år 76 90 - 

Under 60 år 5 9 - 

Kjønn (Kvinner/Menn) % 68/32  55/45 47/53 

Antall innleggelser siste år (gj.snitt) 2,76 3,23 1 
*hentet fra teamets egenregistrering 

**Alle henviste pasienter har minst to kroniske sykdommer. 

 

 2017 Pasienter til PSHT Harstad er henvist fra: 

Kommunehelsetjenesten Antall Sykehus Antall 

Fastlege 4 Med A 33 

Helsehuset 2 Med B 11 

Hjemmesykepleien 6 Kir A 3 

Hverdagsrehab.team 1 Orto 10 

Pasient/Pårørende 3 Rehab 3 

  Ger./slag/hjertepol. 2 

  Palliasjon 2 

  Smerteklinikk 1 

PSHT Balsfjord og Karlsøy 
PSHT Balsfjord og PSHT Tromsø har etter en forsiktig oppstart av samarbeidet på nyåret i 2017, nå 

kommet mer i gang med felles pasientoppfølging. I hovedsak er dialogen holdt mellom UNN Tromsøs 

pasientkoordinator og lege og den lokale pasientkoordinatoren i Balsfjord kommune.  



PSHT Karlsøy og PSHT Tromsø kom i gang med samarbeidet om pasientoppfølging først ved årets 

slutt. Også her samarbeider PSHT UNN koordinator tett med de lokale pasientkoordinatorene i 

Karlsøy. I både Karlsøy og Balsfjord er videokonferanse brukt mellom partene, inkludert direkte 

pasientkontakt med pasienter inneliggende i sykehus. PSHT Tromsøs bidrag har til nå i hovedsak 

dreid seg om intern koordinering i UNN, der man blant annet har tilrettelagt for 

videokonferansemøter mellom partene. Pasientgrunnlaget er for lite for å si noe om dette blir 

hovedområdet for PSHTs innsats fremover, eller om det vil dreie seg om mer direkte 

pasientoppfølging. Begge disse pilotene vil høste erfaringer vedrørende dette.   

Inkluderte fra Balsfjord og Karlsøy inngår i totalt antall henviste pasienter til PSHT Tromsø for 2017, 

derav 11 pasienter fra Balsfjord og 3 fra Karlsøy.  

 

PSHT Lenvik 
PSHT Lenvik fikk signert avtalen om PSHT ved årets slutt og starter smått opp med piloten på nyåret 

2018. Avklaringer vedrørende finansiering av piloten fra UNNs side har tatt lang tid, og er fortsatt 

ikke endelig avklart. Partene har likevel gitt klarsignal for oppstart, om enn i noe mindre skala 

innledningsvis enn først planlagt. Ytterligere avklaringer vil skje i løpet av første halvår 2018.  

Oppstart av første pasient planlegges i løpet av våren 2018.  

 

7. Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang i PSHT 
PSHT Tromsø har pr. i dag 50% farmasøytressurs, mens Harstadteamet har 30% farmasøyt. Nedenfor 

er en kort oppsummering av antall utførte legemiddelsamstemminger og legemiddelgjennomganger i 

Tromsø og Harstad:  

 Legemiddelsamstemming (LS) Legemiddelgjennomgang (LMG) 

2017 Antall 
utførte LS 

Funn 
uoverens- 
stemmelser   
(% av 
utførte LS) 

Antall 
uoverens- 
stemmelser  
(gj.snitt pr. 
pasient) 

Antall 
utførte 
LMG 

Funn 
legemiddel
relaterte 
problemer 
(% av 
utførte 
LMG) 

Antall 
legemiddel
relaterte 
problemer 
(gj.snitt pr. 
pasient) 

Tromsø 117 95% 1,4 117 91% 3,2 

Harstad 19 58% 1,4 26 81% 1,9 
 

Tabellen viser at det er forskjell i omfang av pasienter som får farmasøytisk tilsyn, noe som 

samsvarer med antallet pasienter henvist til PSHT Tromsø og Harstad. En ser også at det er 

betydelige uoverensstemmelser som avdekkes, samt funn av mange legemiddelrelaterte problemer 

for pasientgruppen.   

Farmasøytene bidrar i stor grad til å kvalitetssikre legemiddelbehandling for pasientene de involveres 

i. Liten stillingsressurs i teamene gjør at farmasøyten ikke har mulighet til å delta i vurderinger av alle 

henviste pasienter for identifikasjon av pasienter med behov for farmasøytisk tilsyn, men kobles ofte 

på av annet fagpersonell i teamet som vurderer nødvendigheten av det.   

For mer detaljert beskrivelse av innsatsområder og funn, se vedlagte fullstendige rapport fra 

farmasøytene (vedlegg 3). 


