


1 

 

 

 

 

 

Evaluering av ordningen med fastlegesykepleiere   

-  et tiltak for å bedre samhandlingen mellom fastleger og 
hjemmesykepleietjenestene i kommunene i Sør-Gudbrandsdalen 

 

 

 

 

Geir Godager 
Tor Iversen 

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 
Institutt for helse og samfunn 

Universitetet i Oslo 
 
 

22. desember 2013 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2 

 

Sammendrag 

Da ordningen med fastlegesykepleier ble innført, ble det forventet at dette ville få betydning for 
pasientene, fastlegene, hjemmetjenestene og kommunene. For pasientene ble det forventet at 
ordningen ville medføre en endring i antall og sammensetning av medikamenter, endring i 
funksjonsvariabler som registreres i IPLOS, endring i omfang og sammensetning av hjemmetjenester, 
endring i kontakter med fastlege og endring i omfang av kontakter med spesialisthelsetjenesten. For 
fastlegene ble det forventet endring i omfang av møter mellom fastlegene og pasientene i form av 
konsultasjoner og sykebesøk, fysiske møter mellom fastlegene og hjemmetjenestene og 
telefonhenvendelser fra hjemmetjenestene til fastlegen. De forventede endringene for 
hjemmetjenesten omfattet endring i omfang og sammensetning av utførte hjemmetjenester og 
institusjonstjenester, fysiske møter mellom fastlegene og hjemmetjenestene og telefonhenvendelser 
fra hjemmetjenestene til fastlegene. For kommunene ble det forventet at ordningen ville ha 
betydning for kommunal ressursbruk gjennom en reduksjon i tidsbruk innen hjemmesykepleien.  

Denne rapporten beskriver endringer i medikamentbruk blant pasienter som mottar 
hjemmesykepleie, endringer i pasientenes funksjonsnivå beskrevet ved endringer i ADL verdi, samt 
endringer i kommunal ressursbruk i Lillehammer kommune. Det har ikke vært mulig å evaluere om 
ordningen med fastlegesykepleier har medført endringer i omfang og sammensetning av 
hjemmetjenester, eller endringer i pasientenes og hjemmetjenestens kontakter med fastlege. 
Grunnen er at disse variablene ikke er registrert. Av samme grunn har det ikke vært mulig å 
undersøke om ordningen har medført endringer i bruk av spesialisthelsetjenester. Det er enkelte 
svakheter ved evalueringen som er knyttet til at ikke alle utleverte data var av en slik kvalitet som 
forventet. For eksempel er det mange pasienter der det ikke er registrert ADL verdier nært i tid før 
intervensjonen og etter 3-6 måneder. Informasjon som ble utlevert om medikamentforskrivningen, 
er også noe mindre detaljert enn opprinnelig planlagt. 

I kapittel 3 beskrives endringen i medikamentbruk under ordningen. Endring av medikamentlister 
kan innebære seponering av medisiner, justering av dosering, at nye medisiner blir lagt til, og en 
kombinasjon av de ulike typer endringer. Beskrivelsen tar utgangspunkt i de faktiske endringer 
fastlegen har foretatt etter gjennomgang med geriater og ikke hva geriater anbefalte. 

Resultatene viser at det for halvparten av medikamentlistene,  ble gjort  en eller flere endringer etter 
medikamentgjennomgang. Seponering av ett eller flere medikamenter utgjør den vanligste type 
endring av medikamentliste, og denne type endring ble gjort ved 29% av medikamentlistene. 
Besparelsene forbundet med seponering av medikamenter ble beregnet til kroner 604 560 per år. 
Det er stor variasjon mellom de ulike fastlegene med hensyn til hvor mange medikamentlister som 
anbefales endret. Enkelte fastleger hadde ned mot 20% pasienter som opplevde at det ikke ble 
foretatt endringer av medikamentlisten, mens det tilsvarende tallet for enkelte andre fastleger var 
opp mot 88% av pasientene. 

Kapittel 4 redegjør for endringen i pasientenes funksjonsnivå målt ved ADL verdi. Økning i ADL verdi 
innebærer dårligere funksjon.  Det ble undersøkt om utviklingen i ADL verdi er forskjellig i gruppe 1, 
der intervensjonen ble igangsatt først, og i gruppe 2 der ordningen ble igangsatt seinere. I en gruppe 
mottakere av hjemmesykepleie må det generelt forventes en gradvis økning i ADL verdi over tid, og 
det ble funnet en forverring i funksjonsnivå for begge grupper. Forverringen var noe mindre i gruppe 
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2 enn i gruppe 1, men forskjellen var ikke statistisk signifikant i bruttoutvalget. For å kontrollere for 
eventuelle forskjeller i registrering av ADL mellom kommunene blir utviklingen i ADL i Lillehammer 
kommune beskrevet separat. Også i Lillehammer ble det funnet forverring både i gruppe 1 og i 
gruppe 2 – i gruppe 2 noe mindre enn i gruppe 1. Forskjellen var her statistisk signifikant, men da kun 
på ti prosent signifikansnivå. 

I kapittel 5 beskrives ressursbruken i form av tidsbruken blant fastlegesykepleierne i  Lillehammer 
kommune. Totalt utgjør antall arbeidstimer blant fastlegesykepleierne 1503,5 timer. Siden den 
reduserte tidsbruken ikke er registrert, er det ikke mulig å tallfeste netto økt timebruk knyttet til 
fastlegesykepleierordningen. 

Vi fant i kapittel 4 at flere pasienter hadde korrekt medikamentliste og korrekt diagnose i gruppe 2 
enn i gruppe 1 og flere hadde fått kartlagt mulig underernæring. En mulig tolkning av disse 
observasjonene er at legene i gruppe 2 hadde tilegnet seg informasjon og gjennomført tiltak for å 
styrke kvaliteten ved egen praksis allerede før intervensjon. 
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1 Innledning 
 

I følge kravspesifikasjonen fra Lillehammer kommune skal evalueringen:  

a. Vurdere effekten ved å sammenligne utvalgte variabler i forkant, etter ca 6 og etter 12 
måneder. Effektvurderingen kan forsterkes ved å sammenligne gruppen av fastleger (ca 20) som skal 
involveres først med den andre gruppen (ca 20) som involveres senere. 

b. Pasient- og medarbeidertilfredshet med ordningen. 

c. Kost-nyttevurdering av ordningen sammenlignet med dagens (standard) samarbeide mellom 
den kommunale hjemmesykepleien og fastleger. 

 

Lillehammer kommune bestemte seg for å akseptere tilbudet som var utformet i samarbeid mellom 
Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo (UiO).  

Evaluering av tilfredshet med ordningen blant fastlegesykepleiere (del b), andre medarbeidere i 
hjemmetjenesten og fastleger utføres av Høgskolen i Gjøvik. Utgangspunktet for evalueringen med 
hensyn til tilfredshet er erfaringer etter ett års drift. 

I kravspesifikasjonen beskrives fire grupper som ordningen kan forventes å få betydning for. Det er 
pasientene, fastlegene, hjemmetjenestene og kommunene. I tillegg vil ordningen også kunne få 
betydning for spesialisthelsetjenesten.  

Med effekter valgte vi å forstå både effekter på variabler som ikke nødvendigvis verdsettes i kroner 
samt effekter på ressursbruk og kostnader.  

Effekter for pasientene omfatter endring i antall og sammensetning av medikamenter, endring i 
funksjonsvariabler som registreres i IPLOS, endring i omfang og sammensetning av hjemmetjenester, 
endring i kontakter med fastlege og endring i omfang av kontakter med spesialisthelsetjenesten. 

Effekter for fastlegene omfatter endring i møter mellom fastlegene og pasientene i form av 
konsultasjoner og sykebesøk, fysiske møter mellom fastlegen og hjemmetjenestene og 
telefonhenvendelser fra hjemmetjenestene til fastlegen. 

Effekter for hjemmetjenesten omfatter endringer i omfang og sammensetning av utførte 
hjemmetjenester og institusjonstjenester, fysiske møter mellom fastlegene og hjemmetjenestene og 
telefonhenvendelser fra hjemmetjenestene til fastlegene.  

Det er et betydelig databehov knyttet til evalueringen, og en forutsetning fra tilbyder for 
gjennomføring av evalueringsprosjektet var at datainnsamlingen organiseres og utføres som en del 
av prosjektarbeidet i tilknytning til fastlegesykepleiernes virksomhet. Det innebærer at 
fastlegesykepleierne må stå for de enkelte registreringene og at oppdragsgiver  
(prosjektorganisasjonen) må være ansvarlig for at data overføres til forskerne i elektronisk format i 
form av Excel-filer eller lignende.  
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Etter at fastlegesykepleierordningen hadde startet opp, viste det seg vanskelig å skaffe til veie data 
for å belyse alle endringer.  Evalueringen som gjøres av Universitetet i Oslo, tar for seg effekter av 
ordningen som kan belyses ved de rutinemessige registreringer av tall som gjøres. Det omfatter: 

1. Eldre pasienter tar ofte mange medikamenter samtidig. Det er kjent at nye medikamenter 
ofte blir lagt til uten at gamle medikamenter som virker dårlig sammen med de nye, blir 
tatt bort (Barat, Andreasen og Damsgaard, 2000, Bregnhøj m.fl., 2007). Det er derfor et 
viktig spørsmål om medikamentgjennomgangen samlet sett vil medføre mindre bruk av 
medikamenter. Vi undersøker konsekvenser av ordningen for medikamenter som blir tatt 
bort eller får forandret dosering samt for nye medikamenter som blir lagt til. Denne 
undersøkelsen omfatter både en beskrivelse av utviklingen for de enkelte medikamenter og 
hva utviklingen innebærer i form av medikamentkostnader. Resultatene fra denne 
undersøkelsen blir presentert i del 3 

2. Riktigere medikamentbruk som et resultat av medikamentgjennomgang kan innebære bedre 
funksjon (ADL) for pasientene. Vi undersøker utvikling i ADL for pasienter som inngår i 
ordningen. Resultatene fra denne undersøkelsen blir presentert i del 4. 

3. Ordningen kan få økonomiske konsekvenser for kommunene. På den ene siden vil 
fastlegesykepleierne innebære økt ressursbruk. Denne ressursbruken vil kanskje spares inn 
ved mindre ressursbruk i andre deler av omsorgstjenesten. Data vi har tilgang til, 
inneholder kun økt ressursbruk knyttet til fastlegesykepleierne. Vi presenterer resultatene i 
del 5. 

 

Sluttrapporten skulle i henhold til kontraktens opprinnelige dato vært levert ved utgangen av 2012. 
Siden igangsetting av fastlegesykepleierordningen tok noe lengre tid enn opprinnelig planlagt, ble 
avlevering av sluttrapport skjøvet et år fram i tid.  

Forberedelsene til evalueringen startet opp høsten 2011. Før intervensjonen bisto 
prosjektmedarbeidere ved Universitetet i Oslo med randomiseringen av leger med hensyn til hvilke 
leger som skulle være i henholdsvis første og andre gruppe for intervensjon.  

Søknad ble behandlet første gang av Regional etisk komite (REK) 11.1.2012, og søknaden ble da 
avslått. Etter klagebehandling ble prosjektet av REK i vedtak av 2.4.2012 innvilget dispensasjon for 
taushetsplikt for annen forskning som skal benytte helseopplysninger. Prosjektet ble også meldt til 
Personvernombudet for forskning ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) i august 2012, 
og Personvernombudet anbefalte gjennomføring av evalueringen av ordningen (prosjektet) i brev av 
27.8.2012. 

Ordningen med fastlegesykepleier i Gausdal kommune var opprinnelig omfattet av denne 
evalueringen. Da det visste seg vanskelig å fremskaffe data for medikamentbruk av tilfredsstillende 
kvalitet fra Gausdal kommune, er Gausdal helt utelatt fra den delen av evalueringsrapporten som 
omhandler medikamentbruk.  Data for ADL-verdier er samtidig bedre registrert enn medikamentbruk 
i Gausdal. I delen om utvikling i ADL- verdier har vi derfor beregnet utviklingen både med og uten 
Gausdal inkludert.  
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Det er enkelte svakheter ved evalueringen som er knyttet til at deler av data ikke ble gjort tilgjengelig 
for Universitetet i Oslo, og at ikke alle utleverte data var av en slik kvalitet som forventet. For 
eksempel er det mange pasienter der det ikke er registrert ADL- verdier nært i tid før intervensjonen 
og etter 3-6 måneder. Informasjon som ble utlevert om medikamentforskrivningen, er også noe 
mindre detaljert enn opprinnelig planlagt. Medikamentforskrivningen er registrert ved færre 
tidspunkter enn hva planen var opprinnelig, og dette gjør det vanskeligere å redegjøre for 
årsakssammenhenger i evalueringen. 

 

2 Om ordningen med fastlegesykepleiere   
 

Evalueringen av fastlegeordningen viste at denne fungerte godt for de fleste, men ikke for de som 
hadde vansker med å komme seg til legen slik mange mottagere av hjemmesykepleie kan ha. 

I forkant av Samhandlingsreformen ble det satt ned arbeidsgrupper bestående av representanter for 
kommunale tjenester i kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu. Kontakt med fastlegene 
var etterlyst, men viste seg å være vanskelig å etablere i praksis, spesielt i den største kommunen. 

En arbeidsgruppe som besto av leger/kommuneoverlege i de samme kommunene etterlyste bedre 
og mer koordinert kontakt med hjemmetjenestene. 

Det ble vedtatt å innføre en ordning hvor hver fastlege hadde en fast kontakt i hjemmetjenesten som 
skulle stå for en regelmessig kontakt mellom tjenesten og den enkelte fastlege.  

Det ble utviklet en struktur for en førstegangs gjennomgang av alle pasienter som mottar 
hjemmetjenester i møter med den enkelte fastlege. Ved denne gjennomgangen var det også foretatt 
en vurdering av medikamentbruk sammenhold med diagnose utført av geriater og 
sykehusfarmasøyt. 

Andre elementer i kontaktmøtene er å oppnå tettere dialog mellom fastlege og hjemmetjenesten i 
forhold til observasjon og oppfølging av pasientene, fornying av resepter og andre praktiske tiltak. 

Formålet med ordningen med fastlegesykepleiere er å bedre samhandlingen mellom fastleger og 
hjemmesykepleietjenestene i kommunene i Sør-Gudbrandsdalen. Kommunenes som omfattes, er 
Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer kommuner. I tillegg deltar spesialisthelsetjenesten i 
vurdering av medikamentbruk og behandlingsnivå 

Intensjonen med fastlegesykepleierordningen er: 

- Å redusere antall personer fastlegen må forholde seg til i hjemmetjenesten. 
- Å gi fastlegen tilbakemelding om tilstanden for pasienter som har vansker med å komme seg 

til legekontoret/få regelmessig oppfølging av fastlege 
- Å sikre at medikamentlistene for alle pasienter som mottar hjemmetjenester, stemmer 

overens med det fastlegen mener de skal ha. 
- Å utvikle faglig samspill mellom fastleger og sykepleiertjenesten. 
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Ordningen startet som en del av TRUST- prosjektet. TRUST er en forkortelse for "Tiltak for regional 
utvikling av samhandlingstjenester" og er et prosjekt som drives i samarbeid mellom Sykehuset 
lnnlandet i Lillehammer og fire kommuner i  Sør·Gudbrandsdalen. Samhandling i helse- og 
omsorgstjenester for eldre utgjør et hovedelement i samarbeidet. Prosjektet bygger på at sykehuset 
og kommunene har gjensidig forpliktelse for pasientbehandlingen og hvor den skal skje, samt at 
pasienten sikres nødvendig kompetanse i alle faser av behandlingsforløpet. Prosjektledelsen har 
kontor i Lillehammer kommune.   

I ordningen med fastlegesykepleiere tilordnes 1-2 faste sykepleiere til hver fastlege som har 
listepasienter som mottar hjemmetjenester. Fastlegesykepleieren fungerer som kontaktpunkt både 
for den enkelte fastlege og for medarbeidere i hjemmetjenesten, og har dermed et sentralt ansvar 
for samhandlingen mellom hjemmetjeneste og fastlege.  I tillegg til løpende kontakt ved behov,  
organiseres faste møter mellom fastIege, fastlegesykepleier og lege fra spesialisthelsetjenesten. Det 
er et mål at disse møtene skal finne sted regelmessig etter avtale med fastlege. På møtet gjøres det 
en detaljert gjennomgang og evaluering av diagnoseliste og medikamentliste for pasienter i 
hjemmetjenesten. Det gjøres en vurdering av utvikling i ADL og registrering av eventuelt behov for 
legetilsyn.  Justering av medikamentlister skjer dersom det viser seg å være behov for dette. Endring 
av medikamentlister kan innebære seponering av medisiner, justering av dosering, at nye medisiner 
blir lagt til, eller er en kombinasjon av de ulike typer endringer. 

Ni legepraksiser med i alt 33 fastleger deltar i ordningen. Det ble anslått at disse pasientlistene besto 
av i alt 1556 pasienter i hjemmesykepleien. Legene fordelte seg på 23 fastleger i  Lillehammer og 10 i 
de andre kommunene.  

Fastlegene ble delt i to grupper ved loddtrekning. Det var 15 leger i gruppe 1 og 18 leger i gruppe 2.  
Medikamentgjennomgangen ble først gjort i gruppe 1 og deretter omtrent 6  måneder etter i gruppe 
2. Gjennomgangen av medikamentene i gruppe 1 ble utført i tidsrommet desember 2011-januar 
2012, mens gjennomgangen av medikamentene i gruppe 2 ble gjennomført i perioden september 
2012 til januar 2013. 

Siden Gausdal på grunn av svakheter i data ikke deltar i evalueringen, står vi igjen med 12 leger i 
gruppe 1 og 18 leger i gruppe 2. Inndelingen i grupper er markert i tabell 2.1.   
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Tabell 2.1. Beskrivelse av utvalget. 

Kommune/Gruppe Antall 
leger 

Antall pasienter ved 
oppstart.  (Bruttoutvalg) 

Frafall av pasienter Nettoutvalg 

Lillehammer Gruppe 1 12 244 41 203 

Gruppe 2  10 217 32 185 

Totalt 22 461 73 388 

Øyer Gruppe 1 0 0 0 0 

Gruppe 2   4 113 20 93 

Totalt 4 113 20 93 

Ringebu Gruppe 1 0 0 0 0 

Gruppe 2  4 125 52 73 

Totalt 4 125 52 73 

Totalt alle 3 kommuner 30 699 145 554 

 

 

Hovedmålet med ordningen er å organisere helse- og omsorgstjenestene på en måte som sikrer god 
samhandling og koordinering av tjenestene til personer som mottar kommunal hjemmesykepleie. 
Adekvat medisinsk behandling av pasienter som mottar hjemmesykepleie sikres ved å styrke 
samhandlingen mellom fastlegetjenesten, hjemmesykepleien og spesialisthelsetjenesten. Et sentralt 
aspekt ved ordningen er å klarlegge ansvaret til aktørene. Ved å sikre at de ulike ansvarsområder har 
en klar adresse, vil man kunne sikre tidlig intervensjon der dette er nødvendig, til beste for pasienter 
som mottar hjemmesykepleie. Dette fokuset på klargjøring av ansvar har klare paralleller til de 
argumenter som lå til grunn for innføring av fastlegeordningen i 2001.  

I følge formålet med fastlegesykepleierordningen, slik det er beskrevet i tilbudsinnbydelse til 
evaluering fra Lillehammer kommune, skal den både medføre forbedringer for fastlegene, 
hjemmesykepleierne, spesialisthelsetjenesten og pasientene. Det er fastlegen som har ansvaret for 
pasienter på sin liste enten de mottar andre tjenester eller ikke. Under ordningen med 
fastlegesykepleier har fastlegen muligheter til å ivareta dette ansvaret på en annen måte enn hva 
som er tilfellet i kommuner uten ordning med fastlegesykepleier. Fastlegene får oppdatert 
informasjon om pasienter som svært sjelden kommer til kontoret, pasienter som ofte kjennetegnes 
ved at de mottar mesteparten av helse- og omsorgtjenestene fra hjemmesykepleien. FastIegen får 
også redusert antallet tilfeldige henvendelser fra hjemmetjenesten og antallet kontaktpersoner 
begrenses. Spesielt gjelder dette i Lillehammer, der det er 12 ulike arbeidslag som forholder seg til 22 
leger, mens det i de andre kommunene kun er 2 ulike arbeidslag som forholder seg til 4 leger. Det å 
begrense antallet tilfeldige henvendelser forventes frigi tid til pasientbehandling gjennom en 
reduksjon i samlet tidsbruk knyttet kommunikasjon med hjemmesykepleien. Fastlegen kan gi direkte 
oppdrag til hjemmetjenesten i møtet, og kan i samråd med sykehuslegen regelmessig oppdatere 
medikamentlister. 
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For hjemmetjenestene innebærer ordningen tett dialog med fastlegene som er pasientansvarlige. 
Det gir trygghet for hjemmesykepleierne å vite at medikamentlister og diagnoser er avstemt med 
fastlegens. 

Det antas at pasientene får en positiv effekt ved at det er en mer aktiv samhandling mellom fastlege 
og hjemmetjenesten. Medikamentgjennomgang mellom fastlege og geriater kan gjøre 
pasientbehandlingen tryggere og med færre bivirkninger og uønskede hendelser. I møtene blir det 
også diskutert om fastlegen skal dra i sykebesøk, innkalle pasienten til kontoret eller om 
hjemmetjenesten skal ordne en time. 

Kommunen er overordnet ansvarlig for at pasientene mottar et godt faglig og samordnet tilbud. Ved 
å legge til rette for ordningen med fastlegesykepleier bidrar kommunene aktivt i forhold til at 
fastlegene skal kunne ivareta sitt ansvar overfor pasientene med bistandsbehov på en bedre måte. 

 

3 Endring i medikamentbruk 
 

Denne delen beskriver hvordan systematisk gjennomgang av pasientenes medisinlister førte til 
endringer i anbefalt forskrivning av medikamenter.  

Gjennomgang av pasientens medikamentlister ble i forkant av møte med fastlege, gjennomgått av 
sykehusfarmasøyt og geriater. Det ble brukt validerte screeningverktøy som START, STOPP, Norgep 
og lister over antikolinerg belastning. I tillegg ble det under førstgangsgjennomgangen foretatt en 
vurdering ut fra pasientens diagnoser og totalsituasjon. 

Endringer i anbefalt forskrivning omfatter økt eller redusert dosering, seponering av medikamenter, i 
tillegg til inkludering av nye medikamenter. For å danne et bilde av hvordan gjennomgang av 
medisinlistene påvirker medisinkostnadene har vi hentet inn beregnede medikamentpriser fra 
reseptregisteret, og benyttet disse prisene til å beregne helårsvirkningen på kostnadene av 
henholdsvis medikamentseponering og nye medikamenter som er kommet til etter 
medikamentgjennomgangen. Vi har ikke forsøkt å gjøre beregninger av kostnader som 
doseendringer medfører.  

Datamaterialet som redegjør for eventuelle endringer i forskrivninger er beskrevet i tabell 2.1. 
Utvalget omfatter totalt 30 ulike leger fordelt på de tre kommunene Lillehammer (22 leger, hvorav 
12 i første gruppe og 10 i andre gruppe), Øyer (4 leger, alle i gruppe 2) og Ringebu (4 leger, alle i 
gruppe 2). Materialet omfatter pasienter der hjemmesykepleie ble avsluttet i løpet av studien. 
Eksempler på avsluttet hjemmesykepleie omfatter pasienter som kun hadde behov for 
hjemmesykepleie en kort periode, for eksempel etter sykehusopphold (71 personer), pasienter som 
har flyttet til institusjon (24 personer), samt pasienter som dør i løpet av studien (50 personer). I 
noen av analysene er det hensiktsmessig å ta disse pasientene ut. Utvalget som kun inkluderer de 
pasienter som mottok hjemmesykepleie gjennom hele studien, refereres til som nettoutvalget.  
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I Tabell 3.1 beskrives anslag på kostnadsvirkninger av endringer som er gjort på medisinlistene som 
følge av medikamentgjennomgang. For å skaffe tilveie priser per «definerte døgndose» på de ulike 
medikamentene ble informasjon om samlet nasjonal omsetning i kroner i 2011 for hvert av 
medikamentene dividert på total omsetning i form av «definerte døgndoser». Det er feilkilder ved en 
slik metode for å skaffe til veie kostnadsanslag for forskrivning av medikamenter. En åpenbar feilkilde 
er at mange pasienter vil ha en døgndose som er forskjellig fra de «definerte døgndoser». Etter å ha 
beregnet priser per «definerte døgndoser» ble kostnadsanslag på årsbasis beregnet ved å 
multiplisere hver pris for hvert medikament med 365, og deretter summere over det antall pasienter 
som fikk de ulike medikamenter. 1 Vi ser at besparelsene ved medikamentseponering er størst i 
Lillehammer kommune, både dersom man ser på samlet besparelse og på besparelse i kroner per 
pasient i hjemmesykepleien. De beregnede besparelsene ved medikamentseponering utgjør kroner 
453 530 kroner, eller 984 kroner per pasient i Lillehammer kommune. Det er i Ringebu kommune vi 
ser at besparelsene ved medikamentseponering er minst, og det gjelder både dersom man ser på 
samlet besparelse og på besparelse i kroner per pasient i hjemmesykepleien. De beregnede 
besparelsene ved medikamentseponering utgjør kroner 48 614 kroner, eller 389 kroner per pasient i 
Ringebu kommune.  

 

Tabell 3.1. Beregning av samlede besparelser etter medikamentgjennomgang. Bruttoutvalget, N=699. 
Kr per år. 

Kommune Beregnet besparelse ved 
seponerte medikamenter. 

Samlet Per pasient 
Lillehammer 453 530 984 
Øyer 102 415 906 
Ringebu 48 614 389 
Total 604 560 865 
 

 

I Tabell 3.2 rapporteres de medikamenter som hyppigst ble seponert. Vi ser at 16 pasienter opplevde 
at det bli gitt anbefaling om seponering av Simvastatin. Tilsvarende ser vi at medikamentet Albyl-E  
ble seponert for 9 pasienter. For Medikamentene Imovane og Tramadol var det  7 pasienter 
opplevde at anbefaling om seponering ble tatt til følge. 

 

 

                                                           
1 For enkelte medikamenter beregnet kun for bruk over en kort tidsperiode, kan det være at de benyttede tall 
for årskostnad ikke gir en fullgod beskrivelse av aktuell ressursbruk. For mer presis beskrivelse av årskostnad 
for medikamenter som benyttes over kort tid er det nødvendig å tilføye informasjon om hvor lenge pasientene 
faktisk bruker medikamentene. 
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Tabell 3.2. Medikamenter som ble seponert hos 5 eller flere pasienter. Bruttoutvalget, N=699.  

Medikament Antall pasienter som fikk medikamentet seponert 
Simvastatin 16 
Albyl-E 9 
Imovane 7 
Tramadol 7 
Furix 6 
Metoprolol 5 
Monoket 5 
Nobligan 5 
 

Tabell 3.3. Medikamenter som ble gjenstand for redusert dose hos 5 eller flere pasienter. 
Bruttoutvalget, N=699.  

Medikament Antall pasienter som fikk redusert 
dose av medikamentet  

Imovane 52 
Albyl-E 18 
Tramadol 7 
Panodil 5 
Paracet 5 
Prednisolon 5 
Selo-Zok 5 
 

I Tabell 3.3 rapporteres de medikamenter som var hyppigst gjenstand for dosereduksjon. Vi ser at 
hele 52 pasienter opplevde at anbefaling om redusert dosering av Imovane ble tatt til følge. 
Tilsvarende ser vi at det for medikamentet Albyl-E  ble anbefalt redusert dose for 18 pasienter.  

I Tabell 3.4 ser vi at det var 51% prosent av pasientene i nettoutvalget som opplevde at det ikke ble 
anbefalt å endre på medisinlisten ved medikamentgjennomgangen. Vi ser at 29 % av pasientene i 
nettoutvalget opplevde at anbefaling om seponering av ett eller flere medikamenter ble tatt til følge, 
mens 27% opplevde at det ble gitt anbefaling om redusert dose på ett eller flere medikamenter. Vi 
ser at det også var tilfeller der pasienten opplevde at dosering ble økt på ett eller flere medikamenter. 
Kun 6% av pasientene opplevde at dosering ble økt.2 

 

 

                                                           
2 Merk at en og samme pasient kan oppleve økt dose på et medikament, redusert dose på et annet 
medikament, i tillegg til seponering av et tredje medikament. De ulike typer av endringer behøver derfor ikke 
summere seg derfor 100%  i hver linje i tabell 3.4. 
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Tabell 3.4. Antall og andel pasienter som opplevde at deres medikamentliste ble anbefalt endret 
ved medikamentgjennomgang. Nettoutvalget, N=554 pasienter. 

Kommune/Gruppe Antall (andel) 
seponert 

Antall (andel) 
redusert dose 

Antall (andel) 
økt dose 

Antall (andel) 
Uendret 

Lillehammer Gruppe 1 66 (33%) 57 (28%) 12 (6%)          96(47 %) 
Gruppe 2  46 (25%) 48 (26%) 15 (8%) 102 (55 %) 
Totalt 112 (29%) 105 (27%) 27 (7%) 198 (51 %) 

Øyer Gruppe 1 - - -  
Gruppe 2   28 (30%) 20 (22%) 3 (3%) 50 (54 %) 
Totalt 28 (30%) 20 (22%) 3 (3%) 50 (54 %) 

Ringebu Gruppe 1 - - -  
Gruppe 2  20 (27%) 25 (34%) 5 (7%) 35 (48 %) 
Totalt 20 (27%) 25 (34%) 5 (7%) 35 (48 %) 

Totalt alle 3 
kommuner 

Gruppe 1 66 (33%) 57 (28%) 12 (6%) 96 (47 %) 
Gruppe 2  94 (27%) 93 (26%) 23 (7%) 187 (53%) 
Totalt 160 (29%) 150 (27%) 35 (6%) 283 (51%) 

 

Tallene i tabell 3.4 kan tyde på at gjennomgang av medisinlistene medførte flere endringer blant 
pasienter i første gruppe sammenlignet med pasienter i andre gruppe. Vi ser at mens andelen 
pasienter der medisinlistene er uendret ved medikamentgjennomgang er 47% i gruppe 1, er andelen 
53% i gruppe 2. Dette kan i så fall være et resultat av at leger i gruppe 2 var bedre informert om 
fastlegesykepleierordningen og framtidig gjennomgang av medisinlistene i forkant av 
medikamentgjennomgangen sammenlignet med legene i gruppe 1, og at legene i den andre gruppen 
forberedte gjennomgang av medisinlistene ved selv å gå gjennom medisinlistene. 

Vi har undersøkt ved bruk av en Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test hvorvidt forskjellen i 
hyppighet av uendrede medisinlister er statistisk signifikant.  Vi finner at forskjellen i hyppighet ikke 
er statistisk signifikant på fem prosent nivå på testen idet vi inkluderer alle 3 kommunene. I og med 
at kommunene Øyer og Ringebu kun var med i andre runde vil det i praksis være vanskelige å skille 
forskjeller mellom puljene fra forskjeller mellom kommunene i seg selv. Derfor undersøker vi også 
om vi finner forskjeller i andelen uendrede medikamentlister idet vi kun ser på forskjellen mellom 
puljene innad i Lillehammer kommune. 

Ser vi separat på Lillehammer kommune, der man har observasjoner av leger i begge grupper, finner 
vi at heller ikke her er det signifikant større hyppighet i uendrede medisinlister blant pasienter i 
gruppe 2 sammenlignet med pasienter i gruppe 1.  

I Tabell 3.5 rapporteres resultatene av medikamentgjennomgangen for hver enkelt av de 30 legene i 
utvalget, og beskrivende statistikk over innholdet i tabell 3.5 gjengis i tabell 3.6. Vi ser at det er 
betydelig variasjon i legeutvalget med hensyn til hvor stor andel av den enkelte leges pasienter som 
opplevde at medikamenter ble seponert etter medikamentgjennomgangen. Enkelte leger hadde 
ingen tilfeller av medikamentseponering blant sine pasienter, mens hos andre ble medikamenter  
seponert for opptil 80% av pasientene. Tilsvarende ser vi at det er betydelig variasjon i legeutvalget 
med hensyn til hvor stor andel av den enkelte leges pasienter som ikke opplevde endring av 
medikamentlisten ved medikamentgjennomgangen. Enkelte leger hadde ned mot 20% av pasientene 
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som opplevde at det ikke ble foretatt endringer av medikamentlisten. For enkelte andre leger var 
dette tilfelle hos opp mot 88% av pasientene. 

Tabell 3.5. Beskrivelse av utvalgets 30 leger basert på nettoutvalget av pasienter, N=554 pasienter. 

Andel pasienter nettoutvalget med… Kommune Gruppe 

Minst 1 
seponert 
medisin 

Minst 1 
redusert 
dose 

Minst 1 
økt dose 

Uendret 

26 % 24 % 4 % 48 % Lillehammer 

1 

80 % 10 % 10 % 20 % Lillehammer 
33 % 25 % 8 % 50 % Lillehammer 
67 % 33 % 33 % 33 % Lillehammer 
36 % 21 % 0 % 57 % Lillehammer 
20 % 60 % 0 % 40 % Lillehammer 
57 % 14 % 0 % 43 % Lillehammer 
38 % 41 % 6 % 44 % Lillehammer 
38 % 46 % 0 % 31 % Lillehammer 
17 % 50 % 25 % 33 % Lillehammer 
29 % 21 % 4 % 54 % Lillehammer 
12 % 12 % 6 % 76 % Lillehammer 
28 % 48 % 8 % 40 % Lillehammer 

 
2 

25 % 17 % 13 % 46 % Lillehammer 
22 % 44 % 11 % 44 % Lillehammer 
20 % 0 % 0 % 80 % Lillehammer 
13 % 13 % 0 % 83 % Lillehammer 
43 % 24 % 14 % 48 % Lillehammer 
31 % 23 % 0 % 62 % Lillehammer 
50 % 0 % 50 % 50 % Lillehammer 
17 % 46 % 13 % 38 % Lillehammer 
25 % 21 % 7 % 61 % Lillehammer 
14 % 43 % 5 % 52 % Øyer 
33 % 20 % 0 % 53 % Øyer 
44 % 12 % 0 % 48 % Øyer 
28 % 16 % 6 % 59 % Øyer 
32 % 36 % 4 % 40 % Ringebu 
17 % 33 % 17 % 67 % Ringebu 

0 % 13 % 0 % 88 % Ringebu 
32 % 38 % 9 % 41 % Ringebu 
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Tabell 3.6. Beskrivelse av de 30 leger i utvalget basert på nettoutvalget av pasienter, N=524 
pasienter. 

Variabel Gjennomsnitt standardavvik Min Max 
Andel pasienter med seponering 31 % 17 % 0 % 80 % 
Andel pasienter med redusert dose 27 % 16 % 0 % 60 % 
Andel pasienter med økt dose 8 % 11 % 0 % 50 % 
Andel pasienter uten endring 51 % 16 % 20 % 88 % 
Antall pasienter med hjemmesykepleie 18 11 2 54 

 

I Tabell 3.6 ser vi at det er betydelig variasjon med hensyn til hvor mange av fastlegens pasienter som 
mottar hjemmesykepleie. Et interessant spørsmål er om anbefalte endringer i forskrivningen kan 
henge sammen med hvor mange pasienter i hjemmesykepleien den enkelte fastlege har ansvar for. 
Dersom det er «stordriftsfordeler» ved å ha mange pasienter i hjemmesykepleien, vil en kunne 
forestille seg at det er vanligere med forskrivning av god kvalitet blant fastleger med mange 
pasienter som mottar hjemmesykepleie. Det kan imidlertid også hende at det er «småskalafordeler» 
ved at få pasienter innen hjemmesykepleien gjør det lettere å holde oversikt. I Figur 3.1 har vi plottet 
andelen pasienter der medikamenter blir anbefalt seponert ved medikamentgjennomgangen mot 
antall hjemmesykepleiepasienter den enkelte fastlege har ansvar for. Videre har vi i Figur 3.2 plottet 
andelen pasienter der det ikke ble anbefalt endringer ved medikamentgjennomgangen mot antall 
hjemmesykepleiepasienter den enkelte fastlege har ansvar for. Vi ser at det ikke er noen åpenbar 
sammenheng mellom tallet på pasienter i hjemmesykepleien og andelen pasienter som opplever at 
medikamenter seponeres, eller opplever uendrede medikamentlister. Vi har også testet om det er 
noen lineær sammenheng mellom tallet på pasienter med hjemmesykepleie og andelen pasienter 
med seponerte medikamenter samt andelen der det ikke er anbefalt endringer på medisinlisten. Det 
ble ikke funnet noen signifikant korrelasjon.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Spearmans rankcorrelation ble benyttet, og p-verdiene var i begge tilfeller over 0,6. 
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Figur 3.1. Andel pasienter med medikamentseponering plottet mot tallet på pasienter med 
hjemmesykepleie blant utvalgets 30 leger basert på nettoutvalget av pasienter, N=554 pasienter. 

 

 

Figur 3.2. Andel pasienter uten anbefalte endringer i medikamentforskrivningen plottet mot tallet 
på pasienter med hjemmesykepleie blant utvalgets 30 leger basert på nettoutvalget av pasienter, 
N=554 pasienter. 



17 

 

4 Endringer i funksjonsnivå (ADL) samt andre registreringer 
 

Funksjonsvariable (ADL) måles i henhold til IPLOS system for registrering av funksjonsnivå og behov 
for bistand (Helsedirektoratet, 2009). Funksjonsnivå måles på en skala fra 1 til 5 langs mange ulike 
dimensjoner, som husarbeid, personlig hygiene, toalettbesøk, spising og sosial deltakelse. 
Funksjonsnivået registreres av personell i omsorgstjenestene. Høyere score innebærer dårligere 
funksjonsnivå.  I følge veilederen forutsettes personbistand for verdi på 3 og over.   

Som beskrevet i del 2 av rapporten, var intervensjonen delt i to grupper med oppstart for gruppe 2 
etter oppstart for gruppe 1.  Vi kan dermed anse gruppe 2 som en kontrollgruppe i perioden for 
intervensjon i gruppe 1. Det ble innhentet  ADL-verdi for gruppe 1 på oppstartstidpunkt og seks 
måneder etter oppstart. For gruppe 2 ble det innhentet  ADL-verdi ved oppstart og seks måneder 
tidligere (omtrent tidspunktet der intervensjonen starter i gruppe 1). 

 

 
 

Det ble innhentet ADL- verdi for 849 pasienter. Det var 376 pasienter i gruppe 1 og  463 pasienter i 
gruppe 2. I løpet av registreringsperioden døde 46 personer i gruppe 1 og 32 personer i gruppe 2. 
Gjennomsnittlig ADL verdi var så godt som like (1.92) i de to gruppene  ved intervensjonstidspunkt i 
gruppe 1  og seks måneder før intervensjon i  gruppe 2. 

For å beskrive pasientens funksjonsnivå ved intervensjon var det ønskelig å benytte informasjon om 
ADL verdi som var registrert kort tid før intervensjonstidspunktet. Dessverre var det noe mangelfull 
registrering/oppdatering av ADL verdier, og det kan ikke utelukkes at mangelfull 
registrering/oppdatering av ADL verdier har betydning for analyseresultatene. Registrering av ADL 
ved intervensjonstidspunktet måtte i praksis tilpasses tilgjengelige data. Hvis mulig ble det brukt ADL-
verdi som var gjort innenfor en tre-måneders periode før intervensjon. Dersom det ikke var 
tilgjengelig,  brukte vi data innenfor en seks-måneders periode. Dersom heller ikke det var 
tilgjengelig, brukte vi en tolv-måneders periode før intervensjon.  

Også registrering av ADL etter intervensjon måtte tilpasses tilgjengelige data. For at det skulle gå noe 
tid fra intervensjon til registrering, ønsket vi å bruke ADL-verdi seks måneder etter intervensjon. 
Dersom det det ikke var tilgjengelig ADL-verdi seks måneder etter intervensjon, brukte vi ADL-verdi 
etter ett år. Dersom heller ikke ADL-verdi etter ett år var tilgjengelig, brukte vi ADL-registrering gjort 
tre måneder etter intervensjon. 

For kontrollgruppen  brukte vi ADL registrering gjort 9 – 12 måneder før intervensjon. Dersom ADL 
registrering gjort 9 – 12 måneder før intervensjon ikke var tilgjengelig, brukte vi ADL registrering gjort 
6 - 9 måneder før intervensjon. Dersom heller ikke ADL registrering gjort 6 - 9 måneder før 
intervensjon var tilgjengelig,  brukte vi ADL registrering 12 måneder eller mer før intervensjon.  

Start Gruppe 1 Start Gruppe 2 
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Det var tilgjengelig data for to tidspunkter som spesifisert over for 227 pasienter i gruppe 1 og 419 
pasienter i gruppe 2. Det er således en reduksjon fra de 376 pasienter i pulje 1 og  463 pasienter i 
pulje 2 som det er (u)fullstendige registreringer av.  

Antallet observasjoner av utvikling i ADL-verdier avviker noe fra antallet observasjoner av 
medikamentbruk slik denne er beskrevet i del 3 av rapporten. Det er flere grunner til dette. Dels 
skyldes det at medikamentbruk ikke er tilfredsstillende registrert i Gausdal, mens ADL-verdier er 
registrert for en del av pasientene i Gausdal.  Det skyldes også at endring i ADL verdier generelt ikke 
er registrert for alle pasienter der medikamentbruk er registrert.  

Vi har undersøkt ADL på intervensjonstidspunktet for hele gruppe 1 og fordelt på gruppen der vi har 
opplysninger om ADL etter intervensjon og gruppen der denne opplysningen mangler. Vi finner at 
gjennomsnittlig ADL verdi ved intervensjon for den delen av pulje 1 som vi også har ADL etter 
intervensjoner  for, er 1.90, mens gjennomsnittlig verdi ved intervensjonstidspunktet for den 
undergruppen vi ikke har verdi for etter intervensjon  (139 personer), er 2,16. Det ser dermed ut til at 
den siste gruppen har noe dårligere funksjon ved intervensjonstidspunktet enn hva den første 
gruppen har.    

I gruppe 2 er det bare fem personer der vi har ADL verdi før intervensjonen og samtidig mangler 
denne informasjonen på intervensjonstidspunktet. ADL for denne undergruppen er omtrent den 
samme som for undergruppen der vi kan beregne endring i ADL.   

Tabell 4.1 beskriver endringen i ADL-verdier i de to gruppene for alle pasienter der ADL-verdier er 
registrert i løpet av  de to aktuelle tidsperioder. 

Tabell 4.1 ADL-verdi i utgangspunktet og endring i ADL verdi 

 
Variable 

Antall 
obser-
vasjoner 

Gj.snitt Std. 
Avvik 

Min Max 

ADL utgangspunkt 
gruppe 1 

227 1,91 0,663 1,06 4,17 

ADL utgangspunkt 
gruppe 2 

419 1,92 0,677 1 4,45 

ADL endring gruppe 1 227 0,161 0,318 -1,17 1,41 
ADL endring gruppe 2 419 0,147 0,381 -1,94 2,12 
 

Vi ser fra Tabell 4.1 at ADL i utgangspunktet var i gjennomsnitt lik i begge gruppene. Vi ser videre at 
gjennomsnittlig endring er positiv i begge gruppene. Det bør presiseres at med positiv så menes 
lavere ADL verdi. Gjennomsnittlig endring er større i gruppe 1 enn i gruppe 2. Det betyr at det var en 
forverring i funksjon for begge grupper, men forverringen var mindre i gruppe 2 enn i gruppe 1. 
Resultatet fra en Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test viser at forskjellen i gjennomsnitt ikke er 
statistisk signifikant med fem prosent nivå på testen. Dette innebærer at hvis vi rangerer alle 
personer på en rekke fra minste endring i ADL verdi til største endring i ADL verdi, vil hvor man står i 
rekken ikke avhenge av om man tilhører gruppe 1 eller gruppe 2. 
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Figur 4.1 Fordeling av gruppe 1 på endring i ADL-verdi. 

0
.5

1
1.

5
2

D
en

si
ty

-1 -.5 0 .5 1 1.5
adl_endring

 

 

Figur 4.2 Fordeling av gruppe 2 på endring i ADL-verdi. 
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Figurene 4.1 og 4.2 viser fordelingen av endring i ADL-verdi for gruppe 1 og for gruppe 2. Vi ser at 
spredningen er stor for begge grupper. Medianen er lik, 0,06 i begge grupper. I praksis innebærer 
dette at det i begge grupper er en like stor andel av pasientene som har opplevd at ADL har blitt 
bedre som det er som har opplevd at ADL har blitt dårligere.  

Siden Gausdal kommune ikke er inkludert i delen om utvikling i medikamentbruk, har vi også 
beregnet utviklingen i ADL verdier når Gausdal er tatt ut. Resultatet er framstilt i tabell 4.2 

Tabell 4.2 ADL-verdi i utgangspunktet og endring i ADL verdi når Gausdal er tatt ut 

 
Variable 

Antall 
obser-
vasjoner 

Gj.snitt Std. 
avvik 

Min Max 

ADL utgangspunkt 
gruppe 1 

168 1,99 0,655 1,12 4,17 

ADL utgangspunkt 
gruppe 2 

419 1,92 0,677 1 4,45 

ADL endring gruppe 1 168 0,136 0.304 -1,17 1,35 
ADL endring gruppe 2 419 0,147 0,381 -1,94 2,12 
 

Forskjell i endring i gjennomsnittlig ADL verdi mellom gruppene er fortsatt ikke statistisk signifikant  

Det kan være at det er kommunale variasjoner i registrering av ADL. For å ta hensyn til denne 
muligheten har vi også beregnet endring i ADL verdi i pulje 1 og i pulje 2 begrenset til Lillehammer. 
Resultatet av disse beregningene er framstilt i tabell 4.3     

Tabell 4.3 Endring i ADL verdi i Lillehammer 

 
Variable 

Antall 
obser-
vasjoner 

Gj.snitt Std. 
avvik 

Min Max 

    
ADL endring gruppe 1 168 0,136 0,304 -1,17 1,35 
ADL endring gruppe 2 202 0,088 0,326 -1,3 2,12 
 

Tabell 4.3 viser at gjennomsnittlig endring i ADL verdi var større i gruppe 1 enn i gruppe 2 i 
Lillehammer. Endringen var positiv i begge grupper. Det betyr at det var en forverring i funksjon for 
begge grupper, men forverringen var mindre i gruppe 2 enn i gruppe 1. Forskjellen i gjennomsnitt er 
ikke statistisk signifikant med fem prosent nivå på testen. Den er samtidig statistisk signifikant med ti 
prosent nivå på testen. 

Vi har også undersøkt endring i ADL-verdier når vi bare inkluderer de pasientene som også er 
inkludert i netto-utvalget i medikamentundersøkelsen.  Tallene er framstilt i Tabell 4.4. 
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Tabell 4.4 Endring i ADL verdi for pasienter inkludert i nettoutvalget i del 3 

 
Variable 

Antall 
obser-
vasjoner 

Gj.snitt Std. 
avvik 

Min Max 

ADL utgangspunkt 
gruppe 1 

138 1,99 0,645 1,12 4,17 

ADL utgangspunkt 
gruppe 2 

178 1,95 0,665 1,06 4,17 

ADL endring gruppe 1 138 0,13 0,302 -1,17 1,35 
ADL endring gruppe 2 178 0,06 0,285 -1,3 1,35 
 

Vi ser fra tabell 4.4  at økningen i gjennomsnittlig ADL-verdi er større i gruppe 1 enn i gruppe 2. Det 
betyr at forverring i ADL er mindre i gruppe 2 enn i gruppe 1. Forskjellen i gjennomsnitt er statistisk 
signifikant med fem prosent nivå på testen i følge Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test. 

 

Tabell 4.5 viser registreringen av når pasienten sist ble sett av lege. Vi ser at flertallet av pasientene 
ble sett for mindre enn tre måneder siden. 

Tabell 4.5 Antall (prosent) pasienter fordelt etter når pasienten sist ble sett av legen 

Når pasienten sist ble sett av lege 

 Inntil 3 
mndr 

3 – 6 
mndr 

6 – 9 
mndr 

12 mndr 
og over 

Uoppgitt Sum 

Gruppe 1 216 
(57%) 

66 
(18%) 

30 
(8%) 

55 
(15%) 

9 
(1%) 

376 
(100%) 

Gruppe 2 295 
(64%) 

54 
(12%) 

28 
(6%) 

54 
(12%) 

32 
(7%) 

463 
(100%) 

 

Tabell 4.6 viser pasientene fordelt etter registrering av korrekt medikamentliste. For de pasientene 
som mottar medikamentene som ferdigpakket multidose, er det markert om ordinasjonskortet for 
multidose var korrekt. Vi ser at 60 prosent av pasientene i gruppe 1 har korrekt medikamentliste eller 
ordinasjonskort. Tilsvarende for gruppe 2 er 73 prosent.  
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Tabell 4.6 Antall pasienter fordelt etter om korrekt medikamentliste og eller ordinasjonskort 
multidose 

  Korrekt 
medikamentliste 

Korrekt 
ordinasjonskort 
multidose 

Sum 

(prosent) 

Gruppe 1 Ja 125 100 225 (60%) 
Nei 97 45 142 (38%) 
Uoppgitt   9 (2%) 

Gruppe 2 Ja 191 149 340 (73%) 
Nei 91 25 116 (25%) 
Uoppgitt   7 (2%) 

 
Tabell 4.7 viser pasientene fordelt etter om det ved intervensjonen ble registrert at pasienten hadde 
korrekt diagnose og om det var foretatt kartlegging av mulig underernæring ved hjelp av Mini 
Nutritional Assessment (MNA). Det er en betydelig forskjell mellom gruppene. Mens 30 prosent 
hadde korrekt diagnose i gruppe 1, var det 73 prosent som hadde korrekt diagnose i gruppe 2. Mens 
MNA var utført på 31 prosent av pasientene i gruppe 1 var det tilsvarende tallet 51 prosent i gruppe 
2. Vi diskuterer denne interessante observasjonen nærmere i kapittel 6. 

 
Tabell 4.7 Antall (prosent) pasienter fordelt etter korrekt diagnose og MNA 

  Korrekt 
diagnose 

MNA 

Gruppe 1 Ja 112 (30%) 118 (31%) 
Nei 255 (68%) 252 (67%) 
Uoppgitt 9 (2%) 6 (2%) 

Gruppe 2 Ja 333 (73%) 237 (51%) 
Nei 112 (25%) 220 (48%) 
Uoppgitt 8 (2%) 6 (1%) 
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5 Kommunal ressursbruk i ordningen 
 

Lillehammer kommune har levert en oversikt over antall timer og beregnede kostnader som har 
påløpt i fastlegesykepleierprosjektet. Det er 25 sykepleiere pluss fem sykepleiere som har sluttet 
underveis. I følge kommunen har de mottatt 7,5  timer opplæring hver. Gjennomgangen av pasienter 
ble også anslått til 7,5 timer.  Et fastlegemøte inkludert før- og etterarbeid ble anslått til fem timer 
per sykepleier.  

Den samlede tidsbruk blant fastlegesykepleierne er beskrevet i tabell 5.1 

 Tabell 5.1 Tidsbruk blant fastlegesykepleierne på Lillehammer 

Antall 
fastlege-
sykepleiere 

Antall timer til 
opplæring 

Gjennomgang av 
pasienter 

Fastlegemøter 
med før- og 
etterarbeid  

Samlet antall 
timer 

25 225 timer 217,5 timer 1060 timer 1502,5 timer 
 

I tillegg til de ordinære timene påløp det 78 overtidstimer (100 prosent) og 135 timer forskjøvet 
arbeidstid. Timesatsen for de aktuelle sykepleierne er i gjennomsnitt kr. 212,5.  Med feriepenger, 
pensjonsinnbetaling og arbeidsgiveravgift summerer kostnadene for den samlede timebruken blant 
fastlegesykepleierne seg til kr. 526 000.  

Det er grunn til å tro at fastlegesykepleierordningen også har medført redusert tidsbruk i 

hjemmesykepleien. Dette dreier seg trolig særlig om den mer spontane kontakten mellom 

hjemmesykepleierne og fastlegene når det gjelder medikamenter. Med systematiske gjennomganger 

blir det mindre behov for slik kontakt.  I intervjuene som har blitt gjort av Senter for 

omsorgsforskning (2013) går det fram at fastlegene opplever færre henvendelser fra 

hjemmetjenesten. Det var i evalueringsperioden ikke mulig med elektronisk meldingsutveksling. 

Fastlegesykepleierne opplever det som en fordel at andre medarbeidere kan bruke mindre tid på å 

ringe og fakse legene. De andre sykepleierne i hjemmetjenesten opplever det som fordelaktig at de 

kan bruke mer tid ute hos pasientene når de slipper å tenke på at de må ringe fastlegen.  

 

Siden den reduserte tidsbruken ikke er registrert, er det ikke mulig å tallfeste netto økt timebruk 

knyttet til fastlegesykepleierordningen. I følge oppdragsgiver er en viktig grunn til dette at ordningen 

ble innført uten at det ble tilført ekstra ressurser. Det ble derfor ikke prioritert å foreta ytterligere 

registreringer. 
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6 Diskusjon og avsluttende merknader 
I kapittel 3 så vi at en betydelig andel mottakere av hjemmesykepleie står på medisiner som det ved 
nærmere gjennomgang av fastlege og geriater i fellesskap viser seg kan seponeres (29%), eller 
benyttes med lavere dose (27%). Det innsamlede datamaterialet fra kommunene som har innført 
ordning med fastlegesykepleier, bidrar til å dokumentere at det er betydelig rom for forbedringer i 
forskrivning av medikamenter til denne gruppen. Det er ikke en del av denne evalueringen å avdekke 
årsakene til at mange mottakere av hjemmesykepleie bruker medisiner som ikke er i tråd med 
anbefaling fra geriater eller validerte medikamentscreeningsverktøy. Det kan imidlertid være slik at 
mottakere av hjemmesykepleie utgjør en gruppe av pasienter der det er særlig store potensielle 
gevinster ved forbedret samhandling innen helse- og omsorgstjenesten. 

Helse- og omsorgstjenester leveres ofte under omstendigheter som kjennetegnes ved at informasjon 
om legers- og sykepleieres valg mellom alternative behandlingsformer, samt oppfølging og kvaliteten 
ved behandlingen, i liten grad er gjenstand for innsyn eller vurdering fra utenforstående. En slik 
organisering av virksomheten kan kanskje bidra til å beskytte den enkelte pasientens personvern. 
Samtidig vil slike lukkede informasjonsordninger også stå i veien for deling av erfaringer mellom 
aktørene i helse- omsorgstjenesten, og dermed også for gjensidig læring og etablering av ny 
kunnskap. Åpenhet er viktig for å styrke kvaliteten på tjenestene den enkelte pasient mottar.  

En interessant problemstilling er hvorvidt helsearbeideres praksis påvirkes av forventninger om at en 
tredjepart en gang i nær framtid vil foreta en gjennomgang av ens praksis. Det kan være grunner til 
at forventninger om gjennomgang av praksis i framtiden bidrar til å styrke kvaliteten på tjenestene: 
Det kan tenkes at innsats for å levere tjenester av høy kvalitet og i tråd med gjeldende faglige 
retningslinjer kan oppleves som mer givende dersom man forventer at en tilbakemelding på 
innsatsen vil bli gitt.  I kapittel 4 at flere pasienter hadde korrekt medikamentliste og korrekt 
diagnose i gruppe 2 enn i gruppe 1 og flere hadde fått kartlagt mulig underernæring.   

Årsaken til denne observasjonen kan være at legene i gruppe 2 allerede hadde tatt grep for å styrke 
kvaliteten ved egen forskrivning som følge av forventninger om at egen praksis ville bli gjenstand for 
vurdering av en tredjepart. Observasjonen er interessant da det kan tyde på at det å utføre en 
intervensjon med innføring av ordning med fastlegesykepleier og gjennomgang av medikamentlister 
innen én gruppe leger, påvirker medisinsk praksis i gruppen som ennå ikke er inkludert i 
intervensjonsgruppen. Det kan tenkes at leger som ikke var del i første intervensjonsgruppe tilegnet 
seg informasjon om organisatoriske forhold ved ordningen med fastlegesykepleier, og tilpasset seg 
denne organisering i forkant av intervensjon. En mulig følge av at legers praksis påvirkes av 
forventninger om at en tredjepart vil få innsyn i egen praksis i framtiden, er at en organisering av 
tjenesten der det rutinemessig foretas tilfeldige «stikkprøver» av medikamentlister også vil kunne ha 
positiv virkning på den samlede kvaliteten ved forskrivningen. 
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