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Utklipp fra egen master: «Oppfølging av eldre hjemmeboende etter sykehusopphold 

grunnet hjertesvikt – en systematisk litteratursammenstilling» 

 

Introduksjon 

Nesten en fjerdedel av alle pasienter innlagt sykehus med hjertesvikt i Europa og USA blir 

reinnlagt innen 30 dager (1). Dersom reinnleggelsen er en følge av utvikling hos pasienten 

som kunne vært unngått er reinnleggelse en uønsket belastning for primært pasient og 

pårørende, men også for helsevesenet (2).  

Hjertesvikt er en aldersrelatert lidelse. Normal aldring endrer fysiologiske forhold i kroppen, 

som gir mer sårbarhet for uheldige virkninger av potent medisinsk hjertesviktbehandling, som 

blodtrykksendringer, elektrolyttforstyrrelser og dehydrering (3, 4). Forekomsten av hjertesvikt 

vil øke markert for de over 75 år fram til år 2030 grunnet demografiske endringer med flere 

eldre (5). 

Sykepleiere har en sentral rolle i oppfølging av gamle med hjertesvikt (6). Målene med 

hjertesviktoppfølging er å redusere symptomer, forbedre livskvalitet, redusere akutte 

forverringer som krever sykehusinnleggelse, og øke overlevelse (7). Det er nødvendig med 

tidlig intervensjon, optimal oppfølging av medikamentell behandling, undervisning og 

psykososial støtte (4, 8). Samhandlingsreformen som ble innført i Norge i 2012 har gitt 

kommunene større ansvar for oppfølging og behandling av pasienter generelt, samtidig som 

det forventes økt samhandling mellom forvaltningsnivåene (9). Det er grunn til å tro at 

sykepleie i hjemmet til gamle som nylig har vært innlagt for hjertesvikt spiller en vesentlig 

rolle for å forebygge reinnleggelser og unødvendig belastning for pasient og helsevesen.  

Reinnleggelser er en kvalitetsindikator. Uønsket reinnleggelse er et uttrykk for dårlig kvalitet. 

Målet om god kvalitet av helsetjenester innebærer at tjenestene er virkningsfulle, trygge og 

sikre, samordnet og preget av kontinuitet, tilgjengelig og rettferdig fordelt, at brukere 

involveres og får innflytelse og at ressursene utnyttes på en god måte (10).  

Hjertesvikt kan generelt gi plagsomme symptomer, som pustebesvær ved anstrengelse, 

tretthet, mangel på energi, redusert fysisk yteevne, angst og depresjon. Hos gamle er ofte 

symptomene uspesifikke og sammensatte (6, 7). Normal aldring kan føre til klaffepatologi, 

spesielt aortastenose, da hjertets ventrikler blir stivere med alderen. Det øker tilbøyeligheten 
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for utvikling av diastolisk hjertesvikt. Normal aldring fører også til at homeostatiske reserver 

svekkes, derfor må den medisinske behandlingen gjøres mindre intensiv i takt med aldringen. 

Særlig har sårbare og multimorbide gamle redusert evne til å korrigere fysiologiske avvik som 

dehydrering, elektrolyttforstyrrelse, syre-base-forstyrrelser, anemi og hypoksemi (3). 

Hjertesvikt krever livslang medikamentell behandling (4). Forskning har vist at eldre med 

hjertesvikt bruker flere medikamenter og at feil medikamentbruk er en hyppig årsak til 

reinnleggelse (11, 12). 

Flere faktorer kan disponere for reinnleggelse hos eldre: medisinske faktorer som 

multimorbiditet (11, 13, 14), psykiatrisk relaterte sykdommer (15), grad av symptomer som 

dyspne (14), hud- eller sårproblemer (14, 16), dehydrering (14), alvorlig smerte (16) og fysisk 

funksjonsevne (16). Sosiodemografiske faktorer som det å bo alene (16), eller ha liten 

kunnskap (17) er også påvist å øke risikoen for reinnleggelse, og betydningen av familie eller 

sosial støtte er vist å være viktig (18). Litteraturen viser også at pasientens tiltro til 

behandlingen har betydning for hyppigheten av reinnleggelser (12).  

Det er utviklet ulike intervensjonsmodeller for pasientoverganger. Begrepet 

«pasientoverganger» kan brukes for å betegne intervensjoner som er designet for å forhindre 

reinnleggelse i overgangssituasjoner fra en omsorgssetting til en annen. Pasientoverganger 

fokuserer på pasient- eller omsorgsgiveropplæring, medisineringsforståelse, og koordinering 

blant helsetjenesteutøvere involvert i pasientovergangene (1). På engelsk brukes betegnelsen 

«transitional care».  

Hensikten med litteratursammenstillingen er å undersøke hva vi vet om hvilke 

intervensjoner/tiltak som er prøvd ut for oppfølging av gamle hjemmeboende som har vært 

innlagt sykehus grunnet hjertesvikt og som skrives ut til hjemmet, samt å få en grov oversikt 

over hvilke erfaringer man har med ulike former for oppfølging.   

 

Kort oppsummering 

Litteratursammenstillingen inneholdt 11 studier hovedsakelig fra USA. Studiene ble vurdert 

til å ha varierende forskningskvalitet. Studiene undersøkte relativt få personer, hadde ulike 

intervensjoner og ulike utfallsmål, noe som gjør at det ikke kan trekkes sikre konklusjoner. 

Men sammenstillingen antyder positiv erfaring og noe bedring av alle 
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intervensjonsmodellene. Bedringen var på ulike måter evaluert med redusert antall 

reinnleggelser, bedret livskvalitet og funksjonsnivå. Sammenstillingen viser flere 

betydningsfulle prinsipper for oppfølgingen. De viktigste ser ut til å være tverrfaglige team, 

tidlig intervensjon og oppfølging i hjemmet. Forståelse for og etterlevelse av medikamentell 

behandling virker å være en spesiell viktig del av oppfølgingen.  
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