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1.  Problemstilling 

 

På et sykehjem finnes det dårlige rutiner for å tilby brukerne væske. Vi ønsker å forebygge 

dehydrering av brukerne ved å distribuere mer væske mellom måltidene. 

 

2.  Sammendrag 

 
Bakgrunn. Som pårørende har vi fått personlig erfaring med konsekvensene av dehydrering hos en 

eldre sykehjemsbeboer. På avdelingen vedkommende bor på er det lite fokus på beboernes 

væskeinntak, og det er dårlige rutiner for å tilby drikke utenom måltidene. Eldre generelt har høyere 

risiko for dehydrering, med potensielt alvorlige og i verste fall fatale konsekvenser. Vi ønsker derfor å 

innføre et tiltak for å forbedre hydreringsstatus blant beboerne på den aktuelle avdelingen. 

 

Kunnskapsgrunnlag. Vi søkte etter relevant litteratur i Cochrane, PubMed og BMJ med utgangspunkt 

i PICO-spørsmål. Litteraturen bekrefter at dehydrering hos eldre på sykehjem er et problem, og en 

viktig årsak til morbiditet og mortalitet. Studier har vist at væskeinntaket ligger betydelig lavere enn 

anbefalt daglig nivå. Når det gjelder effekt av spesifikke tiltak på bedret hydrering, finnes det ingen 

systematiske oversikter eller metaanalyser. En kontrollert intervensjonsstudie viser imidlertid effekt 

av tiltak rettet inn mot de ansatte, der systematiske oppfordringer til beboeren om å drikke samt å 

fysisk assistere ved væskeinntak ved behov, signifikant øker beboernes inntatte væskemengde. 

Ytterligere økning ses der beboeren selv får muligheten til å velge type drikke.  

 

Begrunnet tiltak og metode. Vårt tiltak er innføring av en enkel rutine for å distribuere mer væske 

mellom måltidene, i form av en ”drikkevogn”, med et assortert utvalg basert på beboernes 

preferanser. Prosessindikator er antall glass med drikke gitt til beboeren, som anses som et 

surrogatmål for bedret hydrering og dermed bedre livskvalitet for beboeren ved at negative følger av 

dehydrering unngås.  

 

Organisering. Vi vil innføre en ny arbeidsrutine der sykepleier har seks faste ”vanningsrunder” 

utenom måltidene, med føring av liste over antall tilbudte glass pr beboer.  Ved implementering av 

rutinen har lederen en viktig oppgave i å motivere de ansatte, med opplæring i viktigheten av god 

hydreringsstatus og hvordan dette på sikt kan bidra til å lette deres arbeid samt tilbakemelding om 

den ansattes utførelse av arbeidsoppgaven. Det vil også være lederens oppgave å oppdatere evt 

prosedyrebok samt å produsere skriftlige oversikter om drikkerunder med klokkeslett.  



 

 
  4 

 

Resultater/vurdering. For å gjøre en kvantitativ evaluering av tiltaket, vil vi se på antall glass gitt ved 

drikkerundene i løpet av et døgn. Ved å sammenligne antallet på to gitte tidspunkt, kan en se om 

væskeinntaket er økt. En kvalitativ evaluering kan gjøres i dialog med de ansatte der de kan komme 

med tilbakemeldinger, f.eks i et felles møte etter tre måneder.  

I våre øyne er faste runder med en drikkevogn et tiltak som både er kostnadseffektivt og relativt 

enkelt å gjennomføre, med mange positive utfall for både beboerne og de ansatte. 

 

3.  Innledning 

 

Eldreomsorgen i Skandinavia er blant de beste i verden [1]. Likevel er det stadig søkelys i media på 

omsorgen av de gamle. Blant de mange utfordringene i eldreomsorgen har dehydrering vist seg å 

være den vanligste væske- og elektrolyttforstyrrelsen hos beboere i langsiktige omsorgsinstitusjoner 

[2]. Problemet oppstår spesielt hos de som er delvis pleieavhengig, da de tilsynelatende er 

oppegående nok til å få i seg tilstrekkelig væske når de trenger det, men likevel ikke klarer det [3]. 

Dette kan skyldes redusert tørstfølelse, brukt av vanndrivende eller rett og slett et større eller 

mindre handicap som gjør dem avhengige av andre for å få i seg drikke. 

 

Alle organer i kroppen er avhengige av vann, og hele 55-60 % av kroppsvekten består av nettopp 

vann. En akutt dehydrering (ved infeksjon, diaré etc.) er livstruende. Også kronisk dehydrering er 

alvorlig, men overses ofte. Betydningen av god væskebalanse er viktig, spesielt hos eldre. 

Konsekvensene av dehydrering er mange, slik som redusert kognitiv funksjon, forstoppelse, 

svimmelhet og fall, infeksjoner, dårlig matlyst og nyresvikt [4]. Slike utfall får ikke bare følger for 

pasienten selv og de pårørende, men også pleiepersonalet i form av ekstra oppgaver og utfordringer.  

 

Flere studier har vist at eldre som bor på sykehjem inntar væskemengder som er godt under anbefalt 

daglig inntak [5]. Anbefalt daglig inntak varierer med kroppsvekt, energiforbruk og eventuelle 

medisinske tilstander, men ligger på minimum 1500 ml [6]. Dehydrering på sykehjem har vært 

assosiert med inadekvat opplæring av sykepleiere og for dårlig supervisjon av pleieassistenter [2]. 

Tiltak rettet mot de ansatte kan derfor tenkes å bidra til bedret hydrering hos sykehjemsbeboerne. 

  



 

 
  5 

 

”De sier jeg skal drikke, men ingen gir meg vann.”

 

Som pårørende har vi fått personlig erfaring med 
konsekvensene av dehydrering hos eldre. Da gruppen 
initielt skulle velge et område innen helsevesenet 
som vi ønsket å kvalitetsforbedre, kom historien om 
Miriam på 90 år fram.  
 
Det er 3 år siden hun flyttet fra sitt eget hjem og inn 
på Akerselva sykehjem i Oslo (kommunal drift). Hun 
har Parkinsons sykdom, generalisert angstlidelse og 
er operert for cancer vulva. Det som plager henne 
mest i hverdagen er angsten, som forstyrrer 
fungeringen i dagliglivet. Hennes parkinsonisme har 
også forverret seg de siste årene, noe som gjør 
henne mindre mobil enn før. Da hun flyttet inn på 
sykehjemmet var hun relativt selvhjulpen, men et 
ankelbrudd på vei til et dobesøk har vært med på å 
nedsette hennes funksjonsnivå betraktelig, samtidig 

som hennes parkinsonisme også har blitt verre de 
senere årene. Dette står i kontrast til den sterke 
damen som en gang var oversykepleier på Ullevål 
sykehus og sjef for geriatrisk avdeling. 
 
Allerede for et par år siden uttrykte Miriams datter, 
som er operasjonssykepleier, bekymring over hennes 
mors hydreringsstatus og hvor lite drikke hun fikk i 
seg på sykehjemmet. Miriams svigersønn er en 
erfaren lege, og også han mente at hun viste klare 
tegn på dehydrering. Man kunne for eksempel ha 
med litt smoothie eller Solo-brus til henne. Etter at 
man hjalp henne med å drikke det tok det ikke lang 
tid før hun endret seg fullstendig. Fra å være passiv 
og sløv kviknet hun til, ble utadvendt og 
oppmerksom. Det var som å se henne ”våkne tilbake 
til livet”. 
 
Mens vi holdt på å skrive dette dokumentet ble 
Miriam akutt dårlig. Hun ble innlagt på Ullevål 
sykehus med sterke smerter i buken. Årsaken var 
banal - forstoppelse. Hun var fullstendig obstipert og 
utviklet en urosepsis. Hun overlevde, men i epikrisen 
fra Ullevål står det at Miriam utviklet en nyresvikt 
grunnet dehydrering, og at også forstoppelsen og 
urosepsisen sannsynligvis skyldtes dehydrering. 
Dette styrket mistanken vår ytterligere om at Miriam 
ikke fikk i seg nok drikke på Akerselva sykehjem. 

 
 
I den norske eldreomsorgen finnes det mange gode intensjoner. Dessverre påvirker lav bemanning 

og få fagansatte pleiepraksisen ved sykehjemmene. Hvis bemanningen er lav, kan liten tid føre til 

”raske” løsninger og dårlige rutiner. Når alvorlig dehydrering blir en konsekvens av dette, er ikke 

gode intensjoner lenger tilstrekkelig. 

 

Kvalitetsforbedring i et sykehjem en stor utfordring; først og fremst er det et ressursspørsmål. Vi 

ønsker med dette å fokusere på hydreringsstatusen hos beboerne ved Akerselva sykehjem, og vil 

presentere et enkelt tiltak som kan iverksettes umiddelbart. Målet er å gi brukerne bedre livskvalitet. 

En sekundæreffekt vil være bedre arbeidsforhold for de ansatte, som en konsekvens av færre 

komplikasjoner av dehydrering hos brukerne. 
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4.  Kunnskapsgrunnlaget 

4.1  Søkestrategi 

For å finne relevant litteratur ble det søkt i BMJ, Cochrane Library og PubMed i 

desember 2010. Følgende søkestreng ble brukt: (rehydration OR dehydration OR 

hydration) AND (elderly OR older adults OR older) AND (nursing home). For å 

besvare noen av spørsmålene våre har vi også kombinert ordene ”hydration 

assessment”, ”consequences”, ”hospitalization” og ”economic benefits” med ord 

fra den opprinnelige søkestrengen. Vi inkluderte artikler publisert i tidsrommet 

1987-2010, og som var skrevet på engelsk, norsk, svensk og dansk. Artikler det 

ble krevd betaling for eller ikke var tilgjengelig som fulltekst gjennom UBO sin 

beholdning ble ikke vurdert.   

  

Vi et stort antall artikler. Ingen av disse var systematiske oversikter eller metaanalyser. Det fantes 

også få randomiserte kontrollerte studier. Vi er imidlertid ikke spesielt overrasket over dette. Det 

ligger i sakens natur at dehydrering er negativt for helsen til eldre. Denne dokumentasjonen 

gjenspeiles i de store indremedisinske lærebøkene [7], som bekrefter vår hypotese om at 

dehydrering åpenbart er skadelig for eldre.  Allikevel ønsket vi, med den litteraturen vi fant, å 

besvare følgende PICO-spørsmål: 

1. Hvorfor er eldre mer utsatte for dehydrering enn yngre? 

2. Hvilke konsekvenser har dehydrering for eldre? 

3. Er dehydrering hos sykehjemsbeboere et problem? 

4. Er det en helsemessig gevinst ved å bedre hydrering hos eldre på sykehjem? Hvilke tiltak? 

5. Nytter det økonomisk å bedre hydreringsstatusen hos eldre på sykehjem? 

 

4.2  Analyse av kunnskapsgrunnlaget 

4.2.1  Hvorfor er eldre mer utsatte for dehydering?  

Kronisk dehydrering er en tilstand som utvikles over lang tid, og hos eldre er årsaken typisk for lavt 

væskeinntak [8]. Dette i motsetning til akutt dehydrering som kan oppstå i alle aldre, oftest på grunn 

av oppkast, diaré eller infeksjoner. 

 

Ved normal aldring skjer det forandringer i den neuroendokrine systemet som styrer salt- og 

væskehomeostasen i kroppen. Eldre får redusert følelse av tørst, nyrene blir dårligere til å holde på 
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væske i kroppen, og total vannmengde i kroppen forandres. Dette gjør at eldre er mer utsatt for 

dehydrering [9, 10]. En annen viktig risikofaktorer for dehydrering er konfusjon og andre endringer i 

kognitiv status som minsker kommunikasjonsevnene. Dette gir en redusert evne til å uttrykke tørste 

[11]. Også dysfagi (svelgvansker) pga demens, slag og Parkinsons sykdom og andre nevromuskulære 

sykdommer kan bidra til et redusert mat- og væskeinntak [12]. 

 

4.2.2  Hvilke konsekvenser har dehydrering? 

Konsekvensene av dehydrering hos eldre er mange og alvorlige. Det gir økt risiko for å utvikle 

trykksår, ubehagelig smak i munnen og dårlig matlyst, sløvhet og svimmelhet, konfusjon, 

forstoppelse, urinveisinfeksjoner, krampeanfall, tap av muskelfunksjon og nyresvikt [8]. Ubehandlet 

dehydrering gir en høy mortalitetsrate. For eksempel viste en nederlandsk studie av 463 

sykehjemspasienter at dehydrering var den nest vanligste direkte årsaken til dødsfall, etter pneumoni 

[13]. En annen amerikansk studie blant 5015 pasienter over 60 år som ble innlagt på et 

universitetssykehus viste syv ganger høyere mortalitet blant de dehydrerte [14]. 

 

4.2.3  Er dehydrering hos sykehjemsbeboere et problem? 

I en oversiktsartikkel fra Storbritannia (2004) finner de at dehydrering er et vanlig problem i 

sykehjem, ofte fordi tilstanden overses og på grunn av inadekvat behandling [15]. Også diuretika-

behandling og andre medisiner kan hemme inntak av mat og væske og således ytterligere bidra til 

dehydrering. En amerikansk studie av Kayser-Jones viste at 39 av 40 beboere på to sykehjem 

konsumerte mindre enn 1500 ml væske per dag, og 25 av de 40 viste tegn til sykdom pga. 

dehydrering [2]. I følge en studie gjort på hydreringsstatus og faktorer assosiert med dehydrering hos 

sykehjemsbeboere i Taiwan, fant man at for dårlig væskeinntak er et vanlig problem, og at dette 

særlig gjelder kvinner og de som inntar væske per os [16].  

 

4.2.4  Er det en helsemessig gevinst ved å bedre hydreringsstatusen hos eldre på sykehjem? 

En amerikansk studie fra 2001 har sett på effekten av systematiske muntlige oppfordringer om å 

drikke mellom måltider [6]. I denne studien fulgte 48 sykehjemsbeboere (gjennomsnittsalder 88,7 år) 

fra to sykehjem et opplegg for å øke deres væskeinntak mellom måltider. Intervensjonen besto av tre 

faser over til sammen 32 uker med følgende innhold: 

1. 16 uker med fire muntlige oppfordringer pr dag fra helsepersonellet/utfallsmålerne om å 

drikke mellom måltider 

2. 8 uker med åtte muntlige oppfordringer 

3. 8 uker med åtte muntlige oppfordringer pluss mulighet til også å velge ønsket type drikke 

(vann, kaffe, te, juice).  
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Ved behov ble det også bistått med assistanse til å innta drikke, i form av å hjelpe den eldre med å 

holde glasset, guide glasset til munnen etc. Væskeinntaket og blodprøver (s-kreatinin, s-urea og 

osmolalitet) ble sammenliknet i de tre fasene. Inntatt væskemengde ble målt ved hjelp av oppmålte 

glass, og gjennomsnittlig inntak pr dag ble beregnet for de to siste ukene (ti dager) av hver fase. 

 

Forsøket ble gjort som en del av en større studie som så på tiltak for forbedring av kontinens og 

mobilitet, og oppfordringene om å drikke samt målingene ble gjort i sammenheng med tiltakene i 

den større studien. I tillegg til intervensjonsgruppen var det en kontrollgruppe (n=15) som ikke fikk 

tilbudet om drikke og dermed ikke kan regnes som en kontrollgruppe for væskeinntak-studien. 

  

For intervensjonsgruppen var det en signifikant økning i 

gjennomsnittlig daglig inntatt væskemengde mellom 

måltider fra fase 1 til fase 2, og med ytterligere 

signifikant økning av inntak fra fase 2 til fase 3, dvs. der 

man fikk muligheten til å velge type drikke (se tabell 1). 

Fra fase 1 til fase 2 økte 79% (38/48) av deltagerne sitt 

væskeinntak, mens fra fase 2 til fase 3 økte 71% (34/48) væskeinntaket. 24 av disse hadde økt 

inntaket helt fra fase 1, mens de resterende 10 hadde først en nedgang i inntaket, men deretter en 

økning når det ble mulig å velge type drikke.  Det ble vist en klar sammenheng mellom kognitiv 

funksjon, ettersom de med tydeligst tegn på demens hadde størst effekt av fase 1 til 2, mens de med 

bedre kognitiv funksjon hadde best effekt av å få velge drikke selv. 

 

Det ble dessverre ikke målt gjennomsnittlig væskeinntak mellom måltider før oppstart av studien, 

men artikkelen refererer til fem observasjonsstudier som viser at væskeinntak mellom måltidene på 

sykehjem er særdeles lavt hvis ingen systematiske tiltak er på plass. Dessuten observerte de selv også 

at ingen av beboerne spurte aktivt etter drikke før de ble tilbudt det (hverken i intervensjonsgruppen 

eller kontrollgruppen). Desto større begrensning ved studien er at oppfordringene til å innta drikke 

ble gjort samtidig med tiltakene i den større studien, som bl.a. gikk på trening og assistanse til 

toalettbesøk. Forutsigbar assistanse til toalettbesøk kan ha redusert redselen for inkontinens, 

treningen kan ha økt tørstfølelsen og den sosiale interaksjonen som tiltakene innebar kan ha 

innvirket på deltagerens humør med lindring av eventuell apati eller depresjon. Likevel mener vi at 

studien har relevans, da tiltakene for kontinens og mobilitet var konstante over alle ukene, og 

deltakerne sammenliknes med seg selv. 

 

 Gj.sn.
†
 SD

‡
 Range 

Fase 1 2,9 ± 1,4 0,4 - 8,1 

Fase 2 4,8 ± 3,0 1,0 - 12,7 

Fase 3 6,3 ± 3,8 0,6 - 18,6 
† = gjennomsnitt, ‡ = standardavvik. 

Tabell 1   Gjennomsnittlig drikke (dl) foruten 

måltider i tre påfølgende faser av en studie. 
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En annen amerikansk studie fra 2002 undersøkte om en ”drikkevogn” 

kunne bedre hydreringsnivå og forebygge tilstander assosiert med 

dehydrering, slik som delirium, urinveisinfeksjon, luftveisinfeksjon, 

forstoppelse, fall og utvikling av sår [5]. 51 sykehjemsbeboere med 

spredning i antall diagnoser og funksjonsnivå ble inkludert. 

Gjennomsnittsalder var 83,5 år. Det var ingen kontrollgruppe. 

Forsøksdeltagerne fulgte et hydreringsprogram over 5 uker (tiltak 

skissert av Zembrzuski [17] og Welch [18]), bestående av en 

individualisert pleieplan med tanke på væskeadministrasjon, tilbud om 

ulike typer drikke i fargerike glass fra en fargerik drikkevogn tilbudt to ganger i løpet av døgnet 

(mellom måltider) og mulighet til å få hjelp av en ”hydreringsassistent” i ved inntak. Drikkevognene 

var gule og lilla, fordi dette visstnok er fargene eldre ser best. Drikken som ble tilbudt var juice, melk, 

milkshake, saft, is-te, eplecider, koffeinfri kaffe og kakao.  

 

Målet var at den eldre skulle øke sitt væskeinntak med totalt 500 ml per dag. 53 % av deltagerne 

nådde dette målet. Totalt kroppsvann (TBW) ble målt med bioelektrisk impedansanalyse ukentlig (to 

uker før hydreringsprogrammet, i løpet av programmet og i to uker etterpå). Antall beboere med 

TBW under normalområdet var 47 % før intervensjonsperioden, mot kun 6 % etterpå. For de fleste av 

deltagerne økte TBW signifikant i løpet av hydreringsperioden, og falt signifikant i ukene etterpå 

(p=0.001). Med tanke på forebygging av tilstander assosiert med dehydrering, ble det ved 

journalgjennomgang funnet en signifikant økning i antall tømninger av tarm (p=0.04), reduksjon i 

bruk av laksantia (p=0.05) og redusert antall fall (p=0.05) i hydreringsperioden. Det er imidlertid gjort 

litt dårlig rede for resultatene og grunnlaget for de statistiske beregningene. Likevel støtter denne 

studien opp om vår teori om at ekstra tilbud om drikke vil ha effekt. 

 

4.2.5  Kostnad/nytte 

Mange artikler argumenter for at bedre hydrering fører til mindre sykdom og færre liggedøgn på 

sykehus og at dette vil være en økonomisk gevinst for samfunnet. Bedre hydrering gir mer 

selvhjulpne pasienter og dermed mindre belastning på pleiepersonell. En amerikansk studie prøvde å 

kvantifisere den potensiell økonomiske gevinsten. Dette var en retrospektiv studie som benyttet data 

fra et nasjonalt helseregister for året 1999 [19]. Studien tok for seg 40.000 pasienter ≥ 65 år, innlagt 

på sykehus med primærdiagnosen dehydrering. Gjennomsnittlig liggedøgn var 4,6 døgn og hadde 

kostet det amerikanske samfunn 1,4 milliarder dollar. Man skal være forsiktig med å overføre 

amerikanske tall til norske forhold. Men hvis vi antar at tilsvarende norske pasienter har samme 

antall liggedøgn, koster hver innleggelse  omlag 50.000 kroner (jmf. Helsedirektoratet [20]).  
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4.3  Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget 

Til tross for at det ikke finnes metaanalyser eller systematiske oversikter og kun få 

intervensjonsstudier på feltet, synes det å være bred enighet om at dehydrering hos eldre på 

sykehjem er et problem, og at tiltak rettet inn mot de ansatte kan bedre dette. Intensivert 

systematisk oppfordring til å drikke (fra fire til åtte ganger pr dag), samt å assistere fysisk ved behov, 

øker signifikant inntatt væskemengde hos sykehjemsbeboere. Ytterligere økning ses der beboeren 

selv får muligheten til å velge type drikke. 

 

 

5.  Organisering av forbedringsarbeidet 

5.1  Situasjonsbeskrivelse 

Vi hadde mistanke om dårlige rutiner for væsketilførsel til brukerne ved Akerselva sykehjem. For å 

komme fram til et tiltak vi kunne innføre ved sykehjemmet var det nødvendig med en nærmere 

kartlegging av den daglige praksisen. Dette sykehjemmet består av mange avdelinger, og vi valgte å 

besøke den somatiske langtidsavdelingen der Miriam ligger, da det er ved denne avdelingen vi 

primært ønsker å innføre tiltaket i første omgang. I møte med avdelingssykepleier fikk vi vite 

følgende: 

- Dette er en somatisk langtidsavdeling med 16 sengeplasser. 

- Alle beboere skal ha egen tiltaksplan og kvalitetsplan. 

- Hver beboer har en ansvarlig primærkontakt (sykepleier) som pårørende til enhver tid 

forholder seg til. 

- Hver beboer får tildelt en stelleansvarlig (hjelpepleier/sykepleier) ved hvert skift, som bl.a. 

har ansvar for nærings- og væsketilførsel. 

- Drikke serveres til hvert måltid. Det serveres fire (fem) måltider i løpet av et døgn; frokost, 

middag, (kaffe/kaker), ettermiddagsmat, kvelds. I tillegg kan enhver bruker be om ekstra 

mat/drikke. 

- Det benyttes ikke drikkelister rutinemessig. 

- Det benyttes ikke en felles drikkevogn i gangen; beboerne oppfordres til å si ifra når de er 

tørste. 

I tillegg ønsket vi å høre med de ansatte hvordan de vurderer hydreringsstatusen til beboerne, og hva 

de selv synes om rutinene på avdelingen. Vi lagde et anonymt spørreskjema (se Vedlegg 1) som vi ga 

til de ansatte. Med kun syv besvarelser kan man lese følgende tendenser: 
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- Pleierne sjekker ikke regelmessig at drikken blir drukket, kun ved særskilt behov. 

- Pleierne synes selv beboerne er relativt dårlig hydrerte (3,7 på en skala fra 1-10, dårlig-bra). 

- Pleierne synes fokus på væskebalanse er nokså lav (4,1 på en skala fra 1-10, dårlig-bra). 

- Av ni symptomer på dehydrering visste pleierne i snitt om fem av dem. 

 

Ikke overraskende er det en stor diskrepans mellom det vi finner av kunnskap om dehydrering, og 

praksisen ved denne avdelingen. Det er med andre ord mulighet for å kvalitetsforbedre gjeldende 

rutiner. 

 

5.2  Begrunnet tiltak 

Vi  foreslår regelmessig, personlig tilbud av drikke fra drikkevogn, med et assortert utvalg basert på 

pasientenes preferanser.  Det er viktig å gjøre tilbudet mest mulig visuelt stimulerende og tiltalende 

med for eksempel fargerike glass og mugger. En amerikansk studie analyserte drikkeadferden hos 35 

beboere på et sykehjem [21], og fant ut at de kunne dele problemer med væskeinntak inn i fire 

hovedkatagorier med til sammen syv undergrupper: 

 

1. Kan drikke selv (14 beboere) 

- Selvhjulpen (7) - disse pasienter  trenger undervisning om eget væskebehov og 

tilgang til personlig foretrukket drikke. 

- Kognitiv svikt (7) - disse pasienter glemmer å drikke og trenger hyppig personlig 

tilbud av smakfull drikke.  

2. Kan ikke drikke selv (13 beboere) 

- Dysfagi (7) -  her foreslås svelgøvelser, hjelp til munnhygiene, tilbud om mat rik på 

væske, samt smaklig drikke som er lett å svelge. For eksempel smoothies. 

- Fysisk svekkede individer (6) - disse er for svekket til å kunne drikke fra vanlig 

krus/glass uten assistanse. De trenger hjelpemidler som kopp med lokk og sugerør og 

i enkelte tilfeller personlig assistanse for å drikke. 

3. Vil ikke drikke (7 beboere) 

- Smånipper (5) - disse drikker ofte, men svært små mengder  hver gang. Sier de er 

ikke tørste. Viktig at de har lett tilgang til foretrukket drikke. 

- Redd for inkontinens (2) - disse trenger først og fremst  hjelp til å takle sine 

inkontinensproblemer. 
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4. Terminal pasienter (1 beboer) 

- Generelt svekket funksjon - her må tiltak innrettes etter pasient/pårørendes behov 

og ønsker. 

 

32 av 35 ville hatt nytte av regelmessig, personlig tilbud av drikke fra drikkevogn og at det er en type 

drikk som pasientene foretrekker. Det virker sannsynlig at denne inndelingen fungerer også for 

norske forhold og at det store flertallet av pasientene vile ha nytte av et slikt tiltak. 

 

5.3  Indikatorvalg 

Målsetningen med prosjektet er at beboerne ved Akerselva sykehjem skal bli bedre hydrerte. En 

kvalitetsindikator er et indirekte mål på om målsetningen er oppnådd, og brukes for å vurdere 

kvaliteten av tiltaket. Det finnes tre mål for kvalitet, basert på Donabedians kjente SPR-modell: 

struktur-, prosess- og resultatindikator [22]. Det er viktig å finne en indikator som er relevant, valid, 

målbar, pålitelig, mulig å påvirke, mulig å tolke og hensiktsmessig [23].  

 

5.3.1  Strukturindikator 

Sier noe om hvorvidt en bestemt organisering av helsesystemet er oppnådd. Dette innebærer for 

eksempel kompetanse hos personalet og fasilitetene omkring tiltaket. For vårt tiltak vil dette være 

om man har anskaffet en drikkevogn som kan brukes til å tilby brukerne drikke. Dette er imidlertid en 

så grunnleggende forutsetning for å starte med tiltaket, og en enkel tralle eksisterer allerede ved 

Akerselva sykehjem. 

 

5.3.2  Resultatindikator 

En resultatindikator kan defineres som den forandring ved pasientens helse eller funksjonstilstand 

som er et resultat av det tiltaket som er innført. Det er altså en målbar verdi av for eksempel 

nedgang i morbiditet og mortalitet, eller direkte mål på dehydrering i kroppen. 

 

Det finnes en rekke måter å måle hydreringsstatusen hos mennesker, med ulik grad av nøyaktighet, 

vanskelighetsgrad og kostnad. I denne sammenheng er dessverre de mest nøyaktige metodene også 

de mest tidkrevende og dyre, og sannsynligvis best egnet i forskningssammenheng.  

 

Den mest nøyaktige metoden er å måle totalt væskeinnhold i kroppen [24]. Dette kan gjøres med 

isotopundersøkelse, der en gitt mengde radioaktivt vann absorberes og fordeles i kroppen. Deretter 

kan man analysere væske fra kroppen og måle dets konsentrasjon av radioaktivitet. Dette er 
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naturligvis for dyrt og tidkrevende, og ikke en aktuell indikator for oss. En annen metode går ut på å 

måle serum osmolalitet i blodplasma [25]. Normalt er den 285 mOsm/kg, men stiger ved 

dehydrering. Ulempene er at det kreves en blodprøve, hvilket er en invasiv prosedyre der man må 

faste 6 timer i forveien. Man må også stoppe å ta diuretikatabletter, og mange eldre er avhengig av 

disse som en del av hypertensjonsbehandling. Dessuten kan en høy osmolalitet være tegn på andre 

ting enn dehydrering (for eksempel diabetes insipidus, hyperglykemi, hypernatremi, slag). Det er 

mulig å bruke s-osmolalitet som en resultatindikator, men vi mener det finnes bedre egnede mål for 

dette. 

 

Fordi nyrene er den viktigste mekanismen for å regulere væskehomeostasen i kroppen, kan en 

urinprøve gi nyttig informasjon [24]. Man kan se på mengden produsert urin, i form av 24-timers 

urinmåling. Dette er imidlertid best egnet for kateteriserte pasienter, men kan også gjennomføres på 

de andre brukerne hvis man på et gitt tidspunkt skal sjekke hvor godt hydrerte brukerne er. Man kan 

også ta en urinstix og analysere urinens spesifikk vekt (normalt <1,020) og urinens osmolalitet 

(normalt <700 mOsm/kg), begge parametre øker ved dehydrering. Dessuten er urinens farge en 

svært enkel måte å monitorere hydreringsstatusen fra dag til dag, men vurderingen er subjektiv og 

fargen kan påvirkes av medikamenter og enkelte matvarer. Fargen på urinen er noe hjelpepleierne 

burde brukt i det daglige, men er for upresist som kvalitetsindikator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et helt annet mål på resultatindikator kan være å måle forbedring av kognitiv status med 

standardiserte spørreskjemaer (”Mini Mental Status” eller tilsvarende). Men en slik evaluering er 

ressurskrevende, da den må utføres av kvalifisert personell. Dessuten har de eldre ofte et avansert 

og sammensatt sykdomsbilde, så det er vanskelig å si med sikkerhet om en endring skyldes bedret 

homeostase. 

 

Figur 2  Farge på urinen kan vise tegn til dehydrering. 

Bra hydrert Middels Dårlig hydrert 

Farge 
på 

urin 

Figur 1  Urinstix gir svar på spesifikk 
vekt og osmolalitet. 
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Man kan også se på nedgang i ”uønskede hendelser”, spesielt urinveisinfeksjoner [26]. Det er for så 

vidt lite ressurskrevende, da dette i utgangspunktet kan undersøkes med en journalgjennomgang. 

Dessverre føres det sjelden en slik oversikt i sykehjem, og i så fall måtte en slik rutine innføres. 

 

5.3.3  Prosessindikator 

En prosessindikator kan brukes til å vurdere om man lykkes med å implementere de nye 

retningslinjene, fremfor å måle en direkte effekt av tiltaket. Her ligger det en antagelse til grunn om 

at dersom retningslinjene følges, så har tiltaket effekt. Dette krever selvsagt god dokumentasjon for 

tiltaket.  

  

Et hensiktsmessig mål vil være antall drikkeglass som blir gitt brukerne. Dette er for det første en 

oversiktlig måte å overvåke prosessen, det er lett målbart, objektivt og pålitelig. Med en såpass enkel 

metode vil alle få omtrent samme resultat uansett hvem som får tildelt oppgaven. Dette vil også 

være stabil måling som enkelt kan følges over tid. I tillegg er det vankelig å feiltolke. Ressursmessig er 

dette tiltaket også gunstig, da det ikke vil ta lang tid for helsepersonellet å registrere antall glass gitt 

når de er inne hos brukerne. 

 

5.3.4  Oppsummering indikatorvalg 

Det er altså flere indikatorer som kan være egnet for å vurdere kvaliteten av tiltaket. Vi mener at en 

prosessindikator, som telling av antall glass som gis brukerne, er den mest hensiktsmessige, da den 

oppfyller de aller fleste av kriteriene for en kvalitetsindikator. Dernest er også en urinstix med måling 

av spesifikk vekt og osmolalitet er en god indikator som oppfyller mange av kriteriene. 
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6.  Prosess og organisering for bedre praksis 

6.1  Prosessen før forbedringsarbeidet 

En anerkjent modell av prosessen ved forbedringsarbeid er den utviklet av Langley og Nolan [27]. Det 

tas utgangspunkt i denne ved beskrivelsen av prosessen og organiseringen for å bedre praksis ved 

Akerselva sykehjem. Modellen tar i første del for seg tre spørsmål en bør stille seg før en setter i gang 

med et forbedringsarbeid. 

 

6.1.1  Hva ønskes å oppnå? 

Det overordnede målet er å gi beboere ved Akerselva sykehjem bedre 

livskvalitet i form av færre komplikasjoner til dehydrering samt bedret 

kognitiv funksjon. Gjennom endringene vi ønsker å innføre ved 

sykehjemmet er det ønskelige å oppnå dette målet som en 

sekundæreffekt av bedret hydrering. 

 

6.1.2  Når er en endring en forbedring? 

Dersom endringen fører til en redusert morbiditet og mortalitet hos 

beboerne, vil endringen være en forbedring. Ettersom litteraturen viser 

en korrelasjon mellom morbiditet og hydreringsstatus, vil bedret 

hydrering som surrogatmål også indikere at endringen har medført en 

forbedring. Effekten kan også evalueres direkte, se 5.3 Indikatorvalg. 

 

6.1.3  Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring? 

Fremsetting av beboernes ønskede drikk, samt anmodninger fra ansatte om å drikke, har i 

litteraturen blitt vist å ha gunstig effekt på hydreringsstatus og kognitiv funksjon [6]. Det samme 

gjelder for tiltak som går ut på å gå rundt til beboerne og tilby dem drikke fra en tralle. 

 

6.2  Organisering av forbedringsarbeidet - PDSA 

Den andre delen av modellen består av det som blir kalt Demings eller Shewarths sirkel. Den 

beskriver en syklisk prosess og består av fire deler; plan, do, study, act, eller planlegge, utføre, 

kontrollere, korrigere/standardisere. 
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6.2.1  Planlegge 

Situasjonen er i dag slik at beboerne ved Akerselva sykehjem selv må be om å få tilgang på drikke 

utenom måltidene. På grunn av blant annet alderssvekket tørstfølelse, redusert evne til å 

konsentrere urin og ofte redusert evne til å uttrykke seg, er målgruppen særlig utsatt for 

dehydrering. For å øke beboernes væskeinntak og derved bedre hydreringsstatus og kognitiv 

fungering, er det et mål å øke beboernes væskeinntak mellom måltidene. Å ha faste rutiner for å tilby 

og å sette frem drikke til beboerne mellom måltider kan være en endring som fører til et slikt mål. De 

nye rutinene må presenteres for og diskuteres med ledere i institusjonen.  

 

De øvrige ansatte må også få presentert de nye rutinene – gjerne i et møte dedikert til dette 

formålet. Det er her av betydning å presentere viktigheten av at eldre får i seg nok drikke, herunder 

den nære korrelasjonen mellom væskeinntak og kognitiv funksjon og somatisk sykdom. Diskusjon 

rundt temaet og å være tilgjengelig for å svare på spørsmål fra de ansatte er av ypperste viktighet. 

Her vil ledere ved institusjonen stå sentralt, særlig for å skape tillitt, motivasjon blant de ansatte og å 

bidra til å redusere ”avstanden” mellom de ansatte og de nye instruksene. Skriftlige oversikter og 

påminnelser til de ansatte om nyinnførte drikkerunder, med klokkeslett, er fornuftig å produsere og 

annonsere på egnede steder i avdelingen. Oppdatering av de ansattes prosedyrebok, dersom en slik 

foreligger, er en oppgave for leder. 

 

Det er i litteraturen vist at fire til åtte drikkeanmodninger utenom måltidene samt fremsetting av 

drikke kan føre til ønsket resultat [6]. Et så høyt antall runder som åtte i døgnet vil være ønskelig, 

men vil også være ressurskrevende. Hvis en antar at en ansatt bruker ca tre minutter per beboer på å 

tilby og å gi drikke til vedkommende én gang, vil det koste de ansatte ca 18 minutter per døgn per 

beboer å tilby drikke seks ganger. 

 

6.2.2  Utføre 

Rent praktisk kan de nye rutinene gjøres ved at en ansatt tar med seg et utvalg drikke samt glass eller 

beger og eventuelt sugerør på en trillevogn rundt til beboerne. Det antas at vedkommende også må 

gjøre den enkelte beboer oppmerksom på formålet med runden, ofte også viktigheten av å drikke, og 

å oppmuntre til å innta drikken. Enkelte beboere vil nok også ha behov for enda mer praktisk hjelp 

med utførselen, slik som å løfte glasset.  

 

Eksempler på utsagn kan være henholdsvis ”Jeg kommer med litt drikke til deg”, ”Det er viktig at du 

drikker godt også mellom måltidene”, ”Hva med et glass saft/vann/juice/melk?”. 
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Konkret forslag til tider for til sammen seks drikkerunder er; én runde ved oppstart av/i forbindelse 

med morgenstell, én runde minst én time før middagsmat, én runde minst én time før 

ettermiddagskaffe, to runder før kveldsmat; én time etter ettermiddagskaffe og minst én time før 

kveldsmat, og én runde én time etter kveldsmat. Dette gir de ansatte tre runder hver for dagvakt og 

kveldsvakt, gitt vaktskifte kl 0800 og kl 1500. 

 

Klokken

07:00
08:00

09:00
10:00

11:00
12:00

13:00
14:00

15:00
16:00

17:00
18:00

19:00
20:00

21:00

Frokost

M
iddag

Etterm
iddags 

kaffe

Kveldsm
at

Drikke

Drikke

Drikke

Drikke

Drikke

Drikke

 

 

I tillegg bør de ansatte i ledig tid gjennomføre drikkerunder. Et fast sted i avdelingen hvor beboerne 

kan vite at det alltid vil stå drikke fremme er et fornuftig supplement. På den måten vil det være 

enda lettere tilgang på væske for dem. 

 

6.2.3  Kontrollere 

Målet med å kontrollere og studere er å lære av virkningen av endringene som er satt i gang. I 

teorien vil resultatindikatorene her være viktige for å kontrollere om det å tilby drikke til beboerne 

faktisk har økt væskeinntaket deres. Hvilke virkninger har drikkerundene hatt? Det er også viktig å se 

på prosessindikatorene for å lære av erfaringer de ansatte har gjort seg underveis. Se 7. Evaluering 

for utfyllende diskusjon rundt valg av indikatorer. 

 

6.2.4  Korrigere/Standardisere 

På dette stedet i prosessen skal en handle ut fra hva resultatene forteller. Dersom det er rom for 

forbedringer, bør en ny plan legges, nye endringer utføres, kontrolleres og korrigeres. Er det rom for 

å øke antall drikkerunder per døgn til mer enn seks? Viser resultatene en optimal endring i positiv 

retning, kan en sikre prosessen ved å standardisere den og innføre den som en permanent del av de 

ansattes arbeidsoppgaver.  
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6.3  Ledelsesaspekter 

Ledelsen ved sykehjemmet har en sentral rolle i implementeringen av de nye prosedyrene. The 

Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) Group har prøvd å tallfeste i hvilken 

grad ulike implementeringstiltak endrer atferden til helsepersonell. Denne har kommet frem til at 

distribusjon av skriftlig læringsmateriell eller at en kompetent person møter fagfolk på 

arbeidsplassen for å undervise dem kan vise en beskjeden endring i prosessindikatorer, men gjør 

liten eller ingen forskjell på resultatet [28]. Skriftlig læringsmateriell anbefales derfor kun som et 

tillegg til andre implementeringstiltak. Tilsyn og tilbakemeldinger til den enkelte arbeidstaker om 

hvordan vedkommende utfører sine oppgaver kan derimot føre til forbedringer i praksisen [29]. Det 

vil derfor være viktig at leder følger opp de ansatte og har et tett forhold til dem gjennom 

endringsprosessen. Å gi dem tilbakemeldinger på det de gjør og presenterer for dem de positive 

resultatene av endringene vil også kunne virke motiverende. 

 

Videre er det blitt vist at det kan være viktig å få med seg lokale opinionsledere for deretter å få med 

seg de øvrige med på endring av gjeldende praksis [30]. Eksempelvis kan samarbeid med de 

tillitsvalgte være en måte å tilnærme seg dette på, evt. andre lederskikkelser i avdelingen. 

 

 

7.  Evaluering 

Enhver endring er en utfordring for arbeidsplassen. Derfor vil det være et grunnlag for å evaluere en 

gitt forandring. Dels for å vurdere om den har ført til det resultatet vi ønsket, og dels for å konstatere 

om det er skjedd en læreprosess som kan bidra til arbeidsplassens måte å håndtere fremtidige 

forandringer på [31]. 

 

Det er vanlig å vurdere et prosjekt etter kriterier som prosjektgjennomføring, resultat, 

implementering, effekt og nytte for avdelingen og pasienter [32]. Dette gjenspeiler det tredje steget i 

PDSA-syklusen, nemlig å kontrollere. Vårt tiltak kan settes igang umiddelbart, og det kan derfor 

evalueres relativt raskt. For å gjøre en kvantitativ evaluering vil man før og etter tiltakets 

iverksettelse se på antall gitte glass drikke utenom måltider i løpet av et døgn (jmf. 5.3 Indikatorvalg).  

 

En mer kvalitativ måte å evaluere vårt tiltak er i form av samtaler med de ansatte. Etter ca. tre 

måneder kan man innkalle til et møte hvor helsepersonellet kan komme med tilbakemeldinger. 

Følgende spørsmål bør da tas opp: 
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- Har de observert en forbedring?  

- Er denne metoden god nok?  

- Oppstod det problemer? 

- Var det lett å gjennomføre for alle parter? 

- Var det ressurskrevende? 

- Ønsker de noen endringer?  

- Ønsker de å fortsette med dette?  

- Har pårørende kommet med noen tilbakemeldinger? 

 

I en evaluering er det viktig å se om det har vært noen praktiske utfordringer med innføringen av 

prosedyren. En god dialog er viktig for å vurdere om denne metoden er god nok og hvilke endringer 

som eventuelt må gjøres. I tillegg kan en tilbakemelding fra pårørende være av interessse. Kanskje 

ikke som en hoveddel i evalueringen, men som nyttig supplement. 

 
 

8.  Diskusjon 

 
I 1865 skrev den store franske fysiologen Claude Bernard om volume obligatoire, det nødvendige 

volumet et menneske må ha for å opprettholde kroppens væskebalanse. Som ung har kroppen store 

reserver for å tåle homeostatiske variasjoner, men med en naturlig aldring mister man disse 

reservene. Man blir mer sårbar for forstyrrelser i væskebalansen, med dehydrering som en viktig og 

alvorlig konsekvens. 

 

I denne artikkelen har vi diskutert dehydrering hos eldre. Vi har beskrevet at det er lite fokus på 

væskeinntaket til beboerne ved Akerselva sykehjem, og at dette med all sannsynlighet ikke er unikt 

for denne typen institusjoner. Vi har redegjort for hvordan Akerselva sykehjem kan innføre en ny 

rutine med en drikkevogn. Vi forstår at et slikt prosjekt er enda en rutine å forholde seg til, og at man 

kan møte motstand når dette skal implementeres i den daglige driften. Imidlertid er dette et tiltak 

med så mange positive utfall, ikke bare for beboerne og deres pårørende, men også for de ansatte, 

at en eventuell motstand bør være mulig å overkomme. Her vil det være essensielt at de ansatte får 

et eieforhold til prosjektet, samt at de føler dette er betydningsfullt og at de selv bidrar til noe 

positivt. 
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Økonomiske aspekter er redegjort for, og det har vist seg å være mye penger å spare på for eksempel 

færre innleggelser grunnet dehydrering. Det er også vist i litteraturen at en bedret hydreringsstatus 

hos eldre gir vesentlig lavere morbiditet og mortalitet. 

 

Et viktig budskap er at det må bli mer fokus på opplæring i å vurdere symptomer og tilstander 

relatert til dehydrering. Vi mener kunnskapen om dehydrering var for dårlig ved dette sykehjemmet, 

og da er dette en tilstand som lett kan overses. Hvis man ikke kjenner til et problem, ser man det 

heller ikke. 

 

Noe så enkelt som å ha faste rutiner for å gå rundt til beboerne og tilby forfriskende og god drikke er 

ikke så selvsagt som man skulle tro. Riktignok har mange sykehjem rutiner for dette allerede, men vi 

har også erfart at dette er helt eller delvis fraværende andre steder. Dersom vårt tiltak har en positiv 

effekt på beboerne ved Akerselva sykehjem, er dette noe som kan og bør videreføres til andre 

liknende institusjoner. 

 

Vi mener at god eldreomsorg tar utgangspunkt i den eldres ressurser, ønsker og behov. Ber man om 

en hånd å holde i, må man få mer enn et håndtak på veggen. En omsorgsfull person som virkelig 

forstår og verdsetter denne delen av eldreomsorgen er kanskje det viktigste av alt. Et aspekt vi ikke 

har berørt er den ekstra kontakten mellom beboer og ansatt som vårt tiltak medfører. Personlig 

kontaktmed pleierne er gjerne en av få ganger i løpet av et døgn som den eldre blir stimulert og 

opplever normal sosial interaksjon, og et sosialt miljø fremmer individuell verdighet på slutten av et 

langt liv. 
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