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Hvorfor en greker i dette prosjektet? 

Foto: https://www.wholesalecoffeecompany.co.uk 



5 kommuner → 7 AGSer 

• Bærum kommune (2 AGSer) 
• 50% direkte mot pasienter og leder av hukommelsesteam 
• 50% ledende fagutviklingssykepleier 

• Nøtterøy kommune (2 AGSer) 
• Sykepleieklinikken 
• Innsatsteam 

• Eidsberg kommune (1 AGS) 
• Virtuell avdeling 

• Tvedestrand kommune (1 AGS) 
• Kvalitetskoordinator 
• Direkte mot pasienter 

• Nord-Odal kommune (1 AGS) 
• Direkte mot pasienter 



Hvordan evaluere implementeringen av rollen 
og modellene?  

• Multippel case studie 
• Dokumenter 

• Intervjuer 

• Statistikk 

• Eksemplariske pasienthistorier 

 

• Evaluere hva? 
• Resultater 

• Strukturer 

• Prosesser 

Foto: Milbank Memorial Fund, Kjetil Lenes, Tegnehanne 



Utfordringer i primærhelsetjenesten (som 
beskrevet av andre norske studier) 

• Behov for sykepleiekompetanse 
innen: 

• observasjon 

• systematisk kartlegging 

• sykepleietiltak 

• avanserte prosedyrer 

• sykepleiedokumentasjon 

• samhandling 

• Potensielt skadelige legemidler til 
eldre pasienter 
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Svarer AGSene på behovene? 
Utfordringer Direkte mot pasienter Gjennom intern undervisning 

Behov for sykepleiekompetanse 
innen: 

- Observasjon 

- Systematisk kartlegging 

- Sykepleietiltak 

- Avanserte prosedyrer 

- Dokumentasjon 

- Samhandling 

Potensielt skadelige legemidler til 
eldre pasienter 
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Implementering/integrering skjer tidligere 
enn beskrevet internasjonalt 

Roller, mål og forventede resultater kunne 
ha vært tydeligere beskrevet 



Nesten alle aktørene er positive 

Veldig viktig å involvere aktørene i design 
av tjenestemodeller 



Tjenestemodeller er dynamiske 

«Automatisk» henvisning til AGS kan 
fremme implementering 

Sykehus 
Tildelings-

kontor 
AGS 
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De klarer seg bra! 

Det er fremdeles 

noen utfordringer. 

Politikere må fikse 

det. Systematisk og 

metodisk rolle- og 

modellutvikling er 

viktig. 

Takk! 


