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Nasjonal helse og sykehusplan 2021-23
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• Med dette utgangspunktet vil regjeringen løfte frem fire pasientgrupper som 
helsefellesskapene særlig bør utvikle gode tjenester for:

• barn og unge
• personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
• skrøpelige eldre
• personer med flere kroniske lidelser
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I 2060 må en av tre yrkesaktive jobbe i helse og 
omsorg



Fremskrevet folkemengde pr 1.januar Agder 65+ (MMM)
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5+

Befolkningsgruppen 65+ 
på Agder øker med 55% 
frem til 2040 

12882: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K) 2020 - 2050. Statistikkbanken (ssb.no)

https://www.ssb.no/statbank/table/12882/


Vedtak Helsefellesskapet Agder 21. oktober 2021
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Opprettelse av Faggruppe analyse og styringsdata tilsluttes.
Utkast til mandat godkjennes, inkludert sammensettingen av fagpersoner.
Faggruppen starter arbeidet med å videreføre analyser av Helsedirektoratets 
styringsdata for Helsefellesskapene på gruppene kompleks multimorbiditet og 
skrøpelige eldre, sammenholdt med andre aktuelle datakilder for å se på:
1. storforbrukere av helsetjenester hos kommuner og sykehus
2. hva som kjennetegner de med multimorbiditet som ikke har tjenester fra 

kommunen

Analysegruppen presenterer data på møtet i OSS juni 2022. 
På bakgrunn av innspill fra OSS, lages skisse til videre prosjekt, hvor muligheter for 
innovasjon og forskning vurderes inn i dette arbeidet.
Presenteres for OSS oktober 2022.
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• Alle analysene er basert på året 2019. Analysene er utført av Helse Sør-Øst på 
bestilling av Helsefellesskapets analysegruppe.

• Ved rapporten ligger en analysebeskrivelse med definisjoner og metodevalg.



Analyseresultater
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1. Personer over 65 år på Agder
2. Skrøpelig over 65 år på Agder
3. Kompleks multimorbiditet over 

65 år på Agder
4. Storforbrukere av 

helsetjeneste i kommunene og 
ved SSHF over 65 år på Agder

Multi-
morbide Skrøpelige

Stor-
forbrukere

Personer over 65 år på 
Agder



Personer over 65 år på Agder
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ANDRELINJETJENESTEN

60% har kontakt med andrelinjetjenesten/år
I snitt har hver av disse 4,1 besøk på poliklinikk/dagbehandl per år
2,3 liggedøgn på sykehus/år

FØRSTELINJETJENESTEN

90% har kontakt med fastlegen/år med i snitt 5 kontakter/år

Institusjon

17%
Bolig m komm.tjenester

16%
Egen bolig uten hjelp

77%
Antall:

~53 000

Årlige 
legebesøk:

7,5

+ innleggelse

For hele gruppen



Forbruk av helsetjenester Agder per alder i 2019
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Kompleks multimorbiditet over 65 år på Agder
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ANDRELINJETJENESTEN
Ikke-skrøpelige 5,9 poliklinikk/dagbehandlingsbesøk per år

4,4 liggedøgn i snitt/år

Skrøpelige: 6,0 poliklinikk/dagbehandlingsbesøk per år
4,7 liggedøgn i snitt/år

FØRSTELINJETJENESTEN
Ikke-skrøpelige: 6,6 fastlegebesøk/år.

Skrøpelige: 6,7 fastlegebesøk/år

Institusjon

25%
Hjemmetjenester 

26% | 100%
Egen bolig uten hjelp

50% | 0% Antall:
~8700

Ikke-skrøpelige:
1239

Skrøpelige:
7445

Ikke-skrøpelig | skrøpelig

Årlige 
legebesøk:

12

+ innleggelse



Pasienter som bruker helsetjenester mest (topp 20%)
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ANDRELINJETJENESTEN

73% er på poliklinikk gjennomsnitt 6,4 konsultasjoner
11% får dagbehandling, gjennomsnitt 9,8 besøk
97% er innlagt på sykehus ila ett år, med 4,58 dagers liggetid i snitt

FØRSTELINJETJENESTEN

67% har kontakt med fastlege/år med gjsnittlig 5 konsultasjoner
11,1 timer/uke helsetjenester i hjemmet

Institusjon

46%
Hjemmetjenester 

54%
Egen bolig uten hjelp

0% Antall:
~1000

Skrøpelige:
58%

Multimorbide:
46%

Årlige 
legebesøk:

9,1

+ innleggelse



Veien videre
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1. Forbedring av spesifikke pasientforløp på tvers av 
nivåene i helsetjenesten

2. Identifikasjon av grupper og forbedre tilbudet til denne 
gruppen, uavhengig av diagnoser

3. En kombinasjon av 1 og 2.



Forbedring av spesifikke pasientforløp på tvers av nivåene i 
helsetjenesten (alternativ 1)
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Lårhalsbrudd
Hver lårhalsbrudd koster samfunnet i underkant av 1 million NOK.
Kan til en viss grad forebygges ved riktig behandling mot benskjørhet, 
optimalisering av legemidler, fysisk aktivitet og balansetrening. Best 
effekt i å forebygge før første lårhalsbrudd.

Influensa og pneumoni
Kan til en viss grad forebygges ved målrettet vaksinering mot 
influensa og pneumokokker.  Agder har lavere dekning enn resten av 
landet. Trenger helhetlig innsats mtp ernæring, fysisk aktivitet, 
optimalisering av legemidler

22%
av 

storforbrukerne 

1293
liggedøgn/år

17%
av 

storforbrukerne

761 
liggedøgn/år



Identifikasjon av grupper og forbedre tilbudet til denne 
gruppen, uavhengig av diagnoser
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• I forbindelse med analysearbeidet ser vi at personer som identifiseres med et 
høyt forbruk viser endringer i forbruk av helsetjenester allerede to år før 
personen når forbrukstoppen. 

• Her finnes flere mulig nasjonale og internasjonale modeller

• Sentralt blir utvelgelse av den riktige gruppen



Leveranse til Helsefellesskapet 17-18 november
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• Forslag til videre utredninger i regi av samhandlingsrådene:
• Psykisk helse -> kartlegging av tilbudet
• Medisinsk samhandlingsråd -> lårhalsbrudd/fall. Fragility fracture network Norway
• Influensa/pneumoni-> øke vaksinasjonsandel pasienter og ansatte

• Identifisert Kvalitetsindikatorer

• Identifisert videre arbeid -storforbrukere



Velge det som har effekt og stoppe med det som ikke 
har effekt
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