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Sammendrag: 
Bakgrunn: Å oppdage udekkede behov eller problemer på et tidlig tidspunkt og sette i gang 
individuelle tiltak kan være en måte å forebygge funksjonssvikt på. Per dags dato finnes det ingen 
validerte fremgangsmåter for å oppdage slike behov i hjemmesykepleien. Imidlertid er det en to-
trinnsmodell validert på sykehus, som har vist seg å kunne identifisere slike udekkede behov. 
Hensikt: Målet med studien var å vurdere om man kan ta i bruk en to-trinnsmodell i 
hjemmesykepleien, for rask identifisering av risikopasienter for udekkede behov slik at 
funksjonssvikt kan forebygges.  
Metode: En litteraturstudie med en analyse av to-trinnsmodellen ble utført, hvor fire 
hovedspørsmål ble stilt: Kan man sammenligne pasientene i hjemmesykepleien opp mot pasienter 
på sykehus? Hva er likheter og forskjeller mellom de to pasientgruppene? Kan modellen være 
nyttig for å avdekke udekkede behov i hjemmesykepleien? Må det eventuelt gjøres tilpasninger for 
å få modellen til å passe i hjemmesykepleien?  
Resultat: Pasientgruppene viste seg å ha en stor overlapp, det er derfor stor sannsynlighet for at 
pasienter i hjemmesykepleien har problemer eller behov som ikke blir ivaretatt. Instrumentene 
trenger noen justeringer for å øke sensitiviteten.  
Konklusjon: To-trinnsmodellen kan, med noen justeringer, bidra til å identifisere pasienter som 
har udekkede behov eller problemer i hjemmesykepleien. Empiriske studier er nødvendig for å få 
konkrete svar på om modellen er overførbar. 

Nøkkelord: Udekkede behov/ problemer, Funksjonssvikt, Eldre, Hjemmesykepleie, 
Litteraturstudie.

!



UNIVERSITETET I OSLO 
DET MEDISINSKE FAKULTETET 
Institutt for helse og samfunn, Avdeling for 
sykepleievitenskap. 
Boks 1130 Blindern, 0318 Oslo

Name: 
Birte Dilling

Date: 03.06.15 

Title: 
Evaluation of a two-step model, used to identify and assess patients with unmet needs in home 
care.

Abstract: 

Background: Discovering unmet needs and problems at an early stage, and initiate individual 
measures, may be a way to prevent malfunctions. Currently there are no validated methods to discover 
these needs in home care. However, there is a two-step model validated for use in hospitals, which has 
proven to identify unmet needs. 
Objective: The aim was to evaluate if one can adopt a two-step-model into home care, in order to 
identify patients at risk for having unmet needs, thus prevent functional decline.  
Methods: A literature study with analysis of the two-step model were done, and four main questions 
were asked: Can the patients in home care be compared to elderly patients admitted to hospital? What 
is similar and what is different with the two patients groups? Can the model be useful in home care to 
identify unmet needs? Do the model need som adaptations before use in home care?   
Results: These patient groups were found to have great similarities, thus it is likely that patients in 
home care and those admitted to hospital have similar unmet needs. The two-step model will probably 
prove beneficial if tried out in home care. The screening tool needs some adaptations, and the 
assessment tool will need some tweaks to increase sensitivity. 
Conclusion: The two-step model can, with some adaptations, contribute to identify patients with unmet 
needs or unrevealed problems in home care. Empirical studies are necessary to address whether the 
model is applicable. 
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slutt vil jeg takke barne mine Tuva og Jonatan, for at dere har vist forståelse og tålmodighet 

mens mamma har gått på skole. 
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INTRODUKSJON 

Eldre som mottar tjenester fra hjemmesykepleien har ofte komplekse behov, flere 

eksisterende problemer på samme tid kan føre til en atypisk presentasjon av symptomer og 

udekkede behov. Problemer kan lett bli misforstått og oversett, og det vil kreve en annen 

tilnærming enn hos yngre pasienter (1), udekkede behov er behov pasienten har, men som 

ikke blir ivaretatt gjennom de tjenestene pasienten mottar (2). 

Faren for udekkede behov og problemer øker når liggetiden på sykehus blir kortere, 

hjemmeboende pasienter blir sykere og mer hjelpetrengende enn tidligere (3). For å sikre 

god pasientbehandling er god kommunikasjon mellom sykehus og hjemmesykepleie viktig, 

men ofte mangelfull (3). Rutiner for kartlegging kan bidra til å sikre at aktuelle behov blir 

fanget opp (3). Uoppdaget sykdom hos eldre, slik som delir, demens, depresjon og andre 

medisinske diagnoser, kan føre til en rekke udekkede behov. Eksempler på dette kan være 

underernæring, mangel på tilstrekkelig væske, manglende emosjonell støtte og sosiale 

behov som ikke blir ivaretatt (4). Det er, i økende grad, opp til kommunene å oppdage og 

løse slike problemer (4).  

En utfordring blir å identifisere de pasientene som har udekkede behov eller uoppdagede 

problemer, og som kan ha nytte av individuell kartlegging og tiltak slik at ytterligere 

funksjonssvikt kan forebygges (5). Det finnes ingen validerte tilnærmingsmåter tilgjengelig 

for å oppdage udekkede behov i hjemmesykepleien.  

Et tilpasset screeningverktøy kan være et godt hjelpemiddel for å klare å identifisere 

pasienter som har nytte av forebyggende tiltak, og det kan brukes til rask gjenkjennelse av 

risikopasienter (6). Videre kan et grundig, men lettfattelig kartleggingsverktøy bidra til 

struktur i arbeidet og i dokumentasjonen, slik at behov blir oppdaget og tiltak satt i gang.  

   

I Danmark har Rosted med kolleger prøvd ut og validert en to-trinnsmodell til eldre innlagt 

på sykehus (4). Modellen har til hensikt å identifisere eldre personer med udekkede behov 

som står i fare for å utvikle funksjonssvikt. Modellen bidro til identifisering av 

risikopasienter og kartlegging av disse slik at udekkede behov ble oppdaget. 

Funksjonssvikt etter sykehusinnleggelse ble redusert (7) og det ble en lavere forekomst av 

depresjon blant pasientene (4). 
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Hensikten med den foreliggende studien var å vurdere om denne to-trinnsmodellen også 

kan være hensiktsmessig i hjemmesykepleien for rask identifisering av risikopasienter med 

udekkede behov slik at funksjonssvikt kan forebygges. 

To- trinnsmodellen 

To-trinnsmodellen ble utviklet for å identifisere pasienter som står i fare for funksjonssvikt 

inne på sykehus. McCusker et al (7) utviklet den i Canada. Senere har Rosted et al (4) 

overført og validert modellen til det danske helsevesenet. To-trinnsmodellen består av 

screeningverktøyet Identification of Seniors At Risk (ISAR) i trinn 1, og 

kartleggingsverktøyet Standardized Evaluation and Intervention for Seniors At Risk 

(SEISAR) i trinn 2. 

ISAR er raskt og enkelt å fylle ut (figur 1). Det blir vurdert som et av de beste 

screeningverktøyene til å identifisere eldre med udekkede behov, risiko for funksjonssvikt, 

og ukjente medisinske problemer (4,6-8).   

Figur 1: Den originale ISAR (trinn 1), utviklet av McCusker (2001) og oversatt og 

prøvd ut av Rosted i det danske helsevesenet (2013). 
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ISAR inneholder 6 ja/nei-spørsmål, pasienten kan selv svare på spørsmålene, eventuelt 

sammen med pårørende/helsepersonell. ISAR har en sensitivitet på 73% og en spesifisitet 

på 51% (4). Ved skår på 2 eller mer på ISAR, er pasienten i fare for å utvikle 

funksjonssvikt og vil ha nytte av andre trinn i modellen (4,7). 

Trinn 2 i modellen, SEISAR (figur 2), er et kort, standardisert geriatrisk 

kartleggingsverktøy. Hensikten med SEISAR er å ha et hjelpemiddel til identifisering og 

kartlegging av pasientens problemer og behov. Det tar hensyn til den eldres komplekse 

helsebilde og veileder til relevante tiltak for pasienten (8). 

Skjemaet omfatter vurdering av 10 områder. I Rosteds studie fikk pasientene oppfølging 1 

og 6 måneder etter utskrivelse fra sykehuset. De så en signifikant nedgang av udekkede 

problemer fra 1,9 ved baseline til 0,4 etter 6 måneder (9). Sykepleierne fokuserte på å 

identifisere uløste problemer, deretter laget de en oppfølgingsplan og henviste videre til 

riktige instanser (9). 

 

Figur 2: SEISAR-skjema (trinn 2) slik McCusker (2001) utviklet det, for å 

kartlegge eldre pasienter innlagt i akuttmottak eller under sykehusoppholdet. 
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A D D R E S S O G R A P H  

THE SEISAR TOOL: 
Assessment & Intervention 

 
Standardized Personal Information Form 

     

• Residence type:          
  Name/Phone/Fax         
             
• Primary caregiver(s)             
  Name/Phone            Name/Phone     
                  
• Primary care physician   • Homecare service contact person   
  Name/Phone/Fax      Name/Phone/Fax     
                  

 SEISAR Problem Checklist  (please refer to the corresponding standardized questionnaire in annex) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Standardized Information (Check where appropriate) 
Source of information: Living Arrangements:  Referrals given: 

 Patient  Alone  House/apartment   GP letter 
 Caregiver  With spouse/family  Group home, nursing home, LTC   Home care 
 Home Care contact  Residence with services  Residence with no services  ED referral 

 

 
Signature:_____________________________________     Date:___________________________ 
 
 

Y C N INT COMMUNICATION   Y C N INT MEDICATION 
      MD Impaired vision        GA/MD  Polypharmacy/new medication 
      MD Impaired hearing        GA/S Rx management difficulties 
           
Y C N INT COGNITION  Y C N INT BEHAVIOR/AFFECT  
      ED/S Acute confusion/disorientation        GA/S  Depression 
      GA/S Undiagnosed cognitive problem        ED/S/GA  Agitation 
           
Y C N INT NUTRITION  Y C N INT ACTIVE MEDICAL ISSUES 
      MD/G/S Recent weight loss/malnutrition        ED Persistent presenting symptoms 
      MD/S Substance abuse        MD Active co morbidities 
           
Y C N INT MOBILITY   Y C N INT PAIN MANAGEMENT 
      GA/S Falls (past or recent)       ED/S Persistent pain 
      GA/S   Problems walking/difficulty in using 

walking aid 
       ED/MD  Joint/bone pain 

           
Y C N INT  ACTIVITES OF DAILY LIVING  Y C N INT SOCIAL  
      S  Difficulties with meal preparation        S/MD  Insufficient support, lives alone 
      S  Limitations with basic hygiene        S/MD  Social isolation/neglect 
      MD/S  Incontinence        S/MD  Previously refused service 

Y  YES, problem present  C  Problem present but COMPENSATED N NO, problem absent  

INT : MD – Primary care physician ED – ED physician S – Homecare service GA – Geriatric assessment 

ISAR-SEISAR Manual, v 2.2, 2013  
49 

 



To-trinnsmodellen er laget for spesialisthelsetjenesten. I lys av utfordringene i 

hjemmesykepleien som kom frem i innledningen, fremstår det som viktig å vurdere om 

denne modellen også kan være nyttig i hjemmetjenesten. 

METODE 

Dette er en litteraturstudie hvor to-trinnsmodellen ble gjort til gjenstand for en kritisk 

analyse med tanke på overførbarhet til hjemmesykepleien. Spørsmål som ble stilt i 

analysen var: 1. Er pasientgruppen som to-trinnsmodellen er utviklet for, tilsvarende den vi 

finner i hjemmesykepleien? 2. Hvilke likheter og forskjeller finnes eventuelt mellom de to 

pasientgruppene? 3. Kan ISAR/SEISAR være nyttig i hjemmesykepleien for å avdekke 

pasienter med udekkede behov? 4. Må det eventuelt gjøres tilpasninger for at to-

trinnsmodellen skal passe i hjemmesykepleien? 

  

Først ble pasienter i hjemmesykepleien som gruppe sammenlignet med den pasientgruppen 

Rosted undersøkte på sykehuset. Eksisterende forskning som beskriver pasientgruppen i 

hjemmesykepleien ble brukt som grunnlag for sammenligningen og for å vurdere 

sannsynligheten for at de kan ha udekkede problemer og behov i likhet med eldre pasienter 

innlagt på sykehus.  

De første trinnene i analysen viste noen forskjeller mellom pasientgruppene, men ikke mer 

enn at ISAR ble vurdert til å ha potensiale til å være anvendelig i hjemmesykepleien. 

Imidlertid indikerte forskjellene at ISAR antagelig ikke ville være sensitivt nok for 

pasientgruppen i hjemmesykepleien. Det ble derfor konkludert med at for å få ISAR 

sensitivt nok, er det nødvendig å gjøre noen endringer i instrumentet. Forslagene til 

endring er basert på eksisterende litteratur vedrørende to-trinnsmodellen (4,7,10), samt 

litteraturen om risikofaktorer for udekkede behov og populasjonen i hjemmesykepleien. 

SEISAR ble vurdert som aktuell å overføre i sin helhet til bruk i hjemmesykepleien, fordi 

den kartlegger områder som er sentrale, uansett hvor den eldre befinner seg. 

Hjemmesykepleien og sykehus har svært ulike rammebetingelser. Vedrørende relevans av 

ISAR/SEISAR til hjemmesykepleien ble det gjort en vurdering av rammebetingelser som 

må på plass før bruk i hjemmesykepleien. Studien foreslår en mulig organisatorisk løsning. 
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Til slutt ble betydningen av sykepleierens rolle vurdert, inkludert behovet for å ha tilgang 

til spesialisert kompetanse for oppfølging av risikopasienter. 

RESULTATER 

Pasientgruppen på sykehus 

Pasientene i Rosteds studie (4) var i gjennomsnitt 81 år og innlagt i akuttmottak (tabell 1). 

Selv om disse pasientene hadde en akutt sykdom, kunne de ha vært spreke og uten behov 

for hjelp før innleggelsen. Imidlertid viste studien at 80% av de inkluderte pasientene 

mottok hjemmetjeneste ved baseline, og 81% hadde ett eller flere udekkede behov. 

Pasientene hadde behov for kartlegging og oppfølging i hjemmet etter utskrivelse.  

Pasientgruppen i hjemmesykepleien 

Det er få offentlige tall omkring pasientgruppen i hjemmesykepleien. Tabell 1 bygger på to 

artikler som totalt har kartlagt 3493 pasienter fra 20 kommuner i Norge (11-12). 

Pasientgruppen har en høy gjennomsnittsalder, det er flest kvinner og mange er 

aleneboende. Pasientene har ofte 2 eller flere diagnoser (11) og flere har kjent eller ukjent 

kognitiv svikt (12). 

Funksjonssvikt og behov for hjelp i ADL er den hyppigste årsaken for å få bistand av  

hjemmesykepleien. Grad av kognisjonsvekkelse er også med på å forutsi hjelpenivået (11). 
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Tabell 1:  

Sammenligning av eldre pasienter i sykehus og i hjemmesykepleien 

Som tabell 1 viser har disse to pasientgruppene flere fellestrekk. De ansatte i  

hjemmesykepleien er ofte presset på tid (13), og det kan av den grunn være vanskelig å 

oppdage nye og udekkede behov med mindre man spesifikt ser etter dette. Det er derfor 

nærliggende å tro at pasientene i hjemmesykepleien kan ha udekkede problemer og behov 

som ikke blir oppdaget. Dette peker på at et screeningverktøy som ISAR kan være 

hensiktsmessig å bruke i hjemmesykepleien. 
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Rosted et al. 2013 
(4)

Døhl et al. 2014 (11) Wergeland et al. 
2014 (12)

Pasienter over 70 år 
innlagt på 
sykehus

Pasienter over 67 år 
som mottar 
hjemmesykepleie

Pasienter over 70 år 
som mottar 
hjemmetjeneste

Hjelp fra kommune- 
helsetjenesten

80 % 100 % 100 %

Hjelp fra hjemme-
sykepleien

35 % 100 % 67,5 %

Gjennomsnittsalder 81 år 80-89 år 83 år

Bor alene 77 % 71 % 67 %

Kvinner 69 % 66 % 68 %

Hjemmetjeneste, 
snitt per uke

33 minutter 3,1 time _

Multisyke, 2+ 
diagnoser

_ 55 % _

1 eller flere 
udekkede behov 
eller problemer

83 % _ _

Pasienter med 
demens/ problemer 
med kognisjon

41 % _ 41 %



Behov for endringer på ISAR?  

En kan anta at en stor andel av pasientene i hjemmesykepleien vil skåre høyere på ISAR 

enn cut-off-summen på 2, fordi de allerede mottar regelmessig hjelp. Dette gjør at ISAR 

fremstår som noe mindre sensitivt i hjemmesykepleien enn på sykehus. 

Det finnes enkelte vanlige behov og problemer som forekommer i hjemmesykepleien og 

som medfører ekstra risiko for pasientene, men som ikke er tatt med på ISAR. Det kan 

derfor bli aktuelt å tilføre noen punkter på et ISAR-skjema for bruk i hjemmesykepleien 

for å gjøre det mer relevant og treffsikkert med tanke på å identifisere risikopasienter med 

udekkede behov. 

Forslag til endringer på ISAR 

Figur 3 viser forslag til endring på ISAR. Endringene er gjort ut ifra hva litteraturen 

fremhever som viktige faktorer for å forutsi funksjonssvikt og udekkede behov. Evnen til å 

utføre ADL, ganghastighet, balanse, muskelstyrke og ufrivillig vekttap er sentrale faktorer 

for å identifisere eldre som kan nyttiggjøre seg tiltak rettet mot forebygging av 

funksjonssvikt (14). Andre viktige faktorer som kan føre til udekkede behov, er kognitiv 

funksjon, høy alder, nedsatt syn og selvrapportert dårlig helse (15). 

Det originale ISAR inneholder temaene hukommelse, syn, legemiddelbruk, nylig 

sykehusinnleggelse og to spørsmål knyttet til ADL. Dette er sentrale punkter i forebygging 

av funksjonssvikt og identifisering av udekkede behov (14,15). Ernæringsstatus og fysisk 

funksjon er utelatt, til tross for at disse også blir fremhevet som vesentlige faktorer (14).  

Underernæring hos eldre pasienter kan gi alvorlige konsekvenser som nedsatt 

immunforsvar, økt fare for multimorbiditet, infeksjoner, sykehusinnleggelser og død 

(16,17). Underernæring kan også føre til fall, frakturer og utvikling av trykksår, samt 

redusert livskvalitet (17). God ernæring er sentralt under rehabilitering, ved sårtilheling, for 

å hindre metabolske forstyrrelser og forebygging av funksjonssvikt (18). Eldre er spesielt 

utsatt for underernæring fordi normale aldersforandringer gir nedsatt lukt -og smakssans, 

samtidig kan evnen til å tygge, svelge og tilberede maten bli redusert (17). I det reviderte 

instrumentet er 3 kg satt opp. Ved kartlegging må vekttapet regnes ut i prosent, 10% 

vekttap siste 3-6 måneder regnes som moderat underernæring (19).   
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Figur 3: Tilpasset versjon av ISAR til bruk i hjemmesykepleien. 

Mobilitet i form av balanseproblemer og ganghastighet er også med på å forutsi risiko for 

funksjonssvikt. Redusert mobilitet kan føre til tap av uavhengighet, man mister muligheten 

til å bevege seg sikkert rundt, og livskvaliteten blir redusert (20,21). Redusert muskelstyrke 

og dårlig balanse gir fare for fall. Fallrelaterte skader hos eldre er et stort helseproblem, 

som via funksjonshemming fører til økt hjelpebehov (22). 

Det originale ISAR etterspør regelmessig hjelp i ADL før innleggelsen, i 

hjemmesykepleien vil et slikt spørsmål være lite hensiktsmessig da alle pasientene vil 

svare ja. Mer aktuelt er det å spørre om vedkommende har daglig hjelp.  
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ISAR SPØRRESKJEMA - HJEMMESYKEPLEIEN
For helsepersonell:
Poeng         Kommentarer

1. Trenger du daglig hjelp for å klare 
deg hjemme? Av hjemmesykepleien, 
pårørende eller andre.

JA
NEI

 1
0

2. Har du vært innlagt sykehus, 1 eller 
flere netter siste 6 måneder?

JA
NEI

 1
0

3. Ser du godt? (evt. med briller) JA
NEI

 1
0

4. Har du alvorlige problemer med 
hukommelsen?

JA
NEI

 1
0

5. Tar du mer enn 6 ulike medisiner 
hver dag?

JA
NEI

 1
0

6. Har du, siste 6 måneder, hatt et 
ufrivillig vekttap? (3 kg eller mer)

JA
NEI

 1
0

7. Har du balanseproblemer eller 
vanskeligheter med å gå?

JA
NEI

 1
0

                                                  TOTAL:



Instrumentet spør også om hjelpebehovet har økt etter sykehusinnleggelsen, ved bruk i 

hjemmesykepleien hvor det ikke nødvendigvis har skjedd en akutt hendelse, blir spørsmål 

2 lite relevant og foreslås derfor utelatt i ISAR- hjemmesykepleien. 

Etter en studie utført av Warburton et al. (10) ble det utviklet en versjon av ISAR rettet mot 

eldre over 75 år. Der ble spørsmålene noe forenklet, og samtidig ble grensen for positiv 

skår på legemidler økt fra 3 til 6 per dag. Bakgrunnen for dette var at eldre over 75 år har 

et større legemiddelforbruk enn eldre under 75 år (10). Dette er en endring som også er 

aktuell for ISAR-hjemmesykepleien. 

De øvrige spørsmålene på ISAR vurderes som relevante til bruk i hjemmesykepleien. 

ISAR-hjemmesykepleien beholder cut-off-skåren på det originale ISAR (23) fordi det ikke 

finnes godt grunnlag for å endre det. Vurdering av cut-off-skår må gjøres ved empirisk 

testing av modellen i hjemmesykepleien. 

Bruk av SEISAR i hjemmesykepleien 

SEISAR har til hensikt å oppdage udekkede problemer eller behov (4). Når behovene er 

identifisert, kan man sette inn individualiserte sykepleietiltak slik at funksjonsnivået 

opprettholdes og pasienten kan bo hjemme lenger (24). 

Å følge opp pasienter i eget hjem er en fordel fordi man kan fange opp pasienter med 

endring i funksjonssnivå, og de som ikke har kommet seg tilstrekkelig etter en behandling. 

Det fremstår også lettere å observere hvordan pasientene mestrer ADL i eget hjem (4).  

Oppfølgingsmøtene i studien til Rosted (4) fungerte som en evaluering av de problemene 

som ble oppdaget først, og en kontroll av om nye problemer hadde oppstått. Siden 

personalet i hjemmesykepleien ofte ser pasienten over lengre perioder, har de mulighet til å 

sikre kontinuitet i pasientoppfølgingen, og fortløpende vurdere effekt av tiltak, i større grad 

enn i spesialisthelsetjenesten (4,25).  

På SEISAR-skjemaet står det hvor de aktuelle problemene best kan ivaretas. I kommunene 

er det andre instanser/faggrupper som er mulig å kontakte direkte enn i 

spesialisthelsetjenesten. Det er for eksempel pasientens fastlege som må ta stilling til 

medisinske problemer. Punktene for henvisninger må derfor endres noe og lokale 

forskjeller må tas hensyn til før SEISAR kan brukes i hjemmesykepleien. 
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Mulig organisatorisk utførelse 

Figur 4 viser hvordan modellen kan tenkes utført i hjemmesykepleien. Ved å bruke 

tjenestekontoret/tildelingskontoret i kommunen til å utføre trinn 1 hos alle nye pasienter 

sikrer man at pasientene blir kartlagt allerede ved et tidlig tidspunkt. Ved positiv screening 

rapporteres dette til sykepleier i hjemmesykepleien som utfører trinn 2.  

Etablerte pasienter vil også ha behov for kartlegging med SEISAR, siden det kan 

kvalitetssikre omsorgsnivået og sikre at nye behov blir oppdaget. SEISAR bør gjentas 

jevnlig hos alle pasienter. Minimum en gang i måneden synes å være ønskelig. Jo 

hyppigere kartleggingen foregår, jo lettere blir det å fange opp endringer i helsetilstanden 

hos pasientene. 
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Figur 4: Forslag til hvordan to-trinnsmodellen kan utføres organisatorisk.  

Eksempler på andre instanser og faggrupper er ikke uttømmende. 
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Kartlegging av sykepleier 

I to-trinnsmodellen er det sykepleieren som har ansvaret for å kartlegge behov og 

eventuelle problemer hos pasienten. Sykepleieren må ha kjennskap til normal aldring og 

vanlige medisinske diagnoser (9).  

Etter Rosteds pilotstudie (9), ble SEISAR vurdert som et nyttig hjelpemiddel av 

studiesykepleierne. De syntes skjemaet bidro til mer struktur i arbeidet og i 

dokumentasjonen, og de mente det var logisk og relevant å bruke (9). Mer presis 

kommunikasjon vil være et viktig redskap til bedret samarbeid med fastlegen og teamet 

rundt pasienten. 

Noen av de udekkede behovene som identifiseres ved SEISAR, kan fremstå uklare eller 

igangsetting av tiltak kan være krevende. Det er i økende grad kommunens ansvar å følge 

opp pasienter (26), men muligheten for dette er ofte liten. Det har oppstått et gap mellom 

nødvendig kompetanse hos sykepleiere og eksisterende arbeidspress (27) og økende 

tidspress i hjemmesykepleien (13). Avanserte Kliniske Sykepleiere (AKS) kan være med 

på å fylle dette behovet i kommunen. 

Bruk av Avanserte Kliniske Sykepleiere 

Advanced Practice Nurse /Avanserte Kliniske Sykepleiere (AKS) er veletablert i 30 land 

(28), men er et nytt og relativt ukjent program i Norge. AKS har god klinisk kompetanse på  

avansert nivå, de har lært å kartlegge pasientens medisinske historie, vurdere medisinlister 

og utføre fysiske undersøkelser (29).  

AKS kan utføre omfattende kartlegginger (30), de har ferdigheter til å vurdere behov og 

foreslå effektive tiltak slik at akutte situasjoner hos eldre unngås (28,30). Ferdigheter på et 

slikt høyt nivå kan bidra til opprettholdelse av helse, livskvalitet og ADL mestring (30), og 

vil være en viktig faktor ved oppfølging av udekkede behov hos pasienter i 

hjemmesykepleien. 

DISKUSJON 

Analysen i denne studien tyder på at pasientene i hjemmesykepleien har en betydelig 

overlapp med eldre pasienter på sykehus, gruppene er likevel ikke helt identiske. I Rosteds 
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studie (4) kom det frem at i befolkningsgruppen eldre over 70 år, er det mange pasienter 

som både mottar jevnlig hjemmesykepleie og som trenger hjelp i form av 

sykehusinnleggelse. 

 ISAR/SEISAR-modellen er validert på sykehus, men kan trolig også være nyttig i 

primærhelsetjenesten, fordi den kan bidra til å ha rett fokus på en pasientgruppe som med 

stor sannsynlighet har udekkede behov eller problemer (31).  

Valg av spørsmål på det foreslåtte ISAR-hjemmesykepleien er gjort ut ifra det opprinnelige 

ISAR-skjemaet (23), sammen med nyere forskningslitteratur rundt hjemmesykepleiens 

pasienter og hva som kan føre til udekkede behov (11-15). Det har blitt utført flere studier 

til andre settinger hvor forskeren har sett nødvendigheten av å justere ISAR. Eksempler er 

Suijker (33) til alle hjemmeboende eldre i kommunen og Warburton (10) til eldre over 75 

år på sykehus. De foreslåtte endringene på ISAR i denne studien, har til hensikt å øke 

treffsikkerheten i hjemmesykepleien slik at pasienter med risiko for udekkede behov og 

problemer oppdages. 

Pasientene i hjemmesykepleien kan være alt fra skrøpelige og svært sårbare til å klare mye 

selv. De dårligste pasientene vil med stor sannsynlighet skåre høyt på ISAR, nytten av å 

screene disse pasientene blir derfor liten. Likevel vil disse pasientene ha god nytte av 

grundig kartlegging med SEISAR. Andre pasienter har et lavere hjelpebehov, og i disse 

tilfellene vil screening være hensiktsmessig. 

Personalet i hjemmesykepleien kjenner ofte pasientene godt, de kan oppdage endringer, 

sette inn tiltak eller kompensere for behov fortløpende. Men grunnet tids- og arbeidspress 

blir slike funn ofte tilfeldige og ikke gjort på en systematisk måte. To-trinnsmodellen vil 

bidra til et system som kan øke effektiviteten ved at personalet har fokus på de pasientene 

som trenger det mest (8,31). 

I forskningslitteraturen er Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) en hjørnestein for å 

kartlegge den eldre pasient på en grundig måte (1). SEISAR er en forenklet versjon, som er 

mindre tids -og ressurskrevende å utføre enn en full CGA. Tverrfaglighet står sentralt i 

CGA (1). Da får sykepleier diskutere pasienten sammen med for eksempel lege, 

ergoterapeut og fysioterapeut. Dette gir en helhetlig kartlegging, og en plan for pasientene 
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(9). I kommunene, hvor det kan være begrenset med fagressurser, kan det at en sykepleier 

utfører trinn 2, gjøre at modellen blir mulig å gjennomføre. Sykepleiere er en faggruppe 

som har lært å tenke helhetlig, og kan via SEISAR avdekke viktige behov hos pasienten 

(4). Opplysningene fra SEISAR vil gjøre samarbeidet med andre faggrupper lettere og mer 

strukturert. 

Etter samhandlingsreformen skal kommunen behandle og følge opp pasientene i større 

grad enn tidligere. Man skal ha fokus på forebygging og tidlig innsats fremfor reparasjon 

og sen innsats (26). To-trinnsmodellen kan være med på å bidra til at kommunene kan 

imøtekomme kravene som har oppstått etter samhandlingsreformen. 

Hjemmesykepleien er organisert på forskjellige måter i ulike kommuner, modellen må 

tilpasses til den lokale settingen. 

Det er noen begrensninger med studien. For å få en fullverdig analyse, trenger man mer 

tilgjengelig data om pasientene i hjemmesykepleien, og hvilke behov denne gruppen har. 

En annen svakhet er at to-trinnsmodellen ikke har blitt prøvd ut i hjemmesykepleien. 

Empirisk testing av modellen vil være nødvendig for å få konkrete svar på om modellen er 

overførbar og hensiktsmessig til bruk i hjemmesykepleien. 

KONKLUSJON 

Den foreliggende analysen tyder på at to-trinnsmodellen, med noen justeringer, kan 

overføres til hjemmesykepleien og være med på å bidra til å identifisere pasienter med 

udekkede behov og som vil ha nytte av forebyggende tiltak. Empirisk testing av modellen 

er nødvendig for å bekrefte eller avkrefte hensiktsmessigheten i praksis. 
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over tabellen.
Figurer og tabeller bør tåle forminsking i forbindelse med redaksjonell 
trykkingsarbeid.
Flytdiagrammer i artikler som bruker flytdiagrammer bør disse følge 
malen utarbeidet av CONSORT-gruppen
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Referanser
Angis etter Vancouver-systemet. Det vil si at referansene gis fortløpende 
nummer i parentes i teksten og føres fortløpende i litteraturhenvisningen.
For tidsskrift som har løpende sidenummerering gjennom hele året skal 
årgang men ikke utgave oppgis. Ved insendigen lenker 
manuskripthåndteringsprogrammet referanselisten til andre databaser. 
Dette forutsetter at forfatterne oppgir referansene korrekt. Dette er spesielt 
viktig for referanser til artikler på engelsk. 
Eksempel:
1. de Witt L, Ploeg J. Critical appraisal of rigour in interpretive 
phenomenological nursing research. J Adv Nurs 2006;55:215–29.
2. Fraser DM, Cooper MA. Myles Textbook for Midwives. Churchill 
Livingstone, London. 2003.
3.Dahl K, Heggdal K, Standal S. Sykepleiedokumentasjon. I: Kristoffersen 
NJ, Nortvedt F, Skaug E-A. (red). Grunnleggende Sykepleie. Gyldendal 
Akademisk, Oslo. 2005.
4. Foucault M. Truth and power. I: Gordon C. (red). Power/Knowledge: 
Michel Foucault. Pantheon Books, New York.1980 (s 78 – 101).
5. Sosialdepartementet. Ny forskrift om kvalitet i pleie- og 
omsorgstjenesten 7/2003. 2003.
6. Lovdata. Lov om helsepersonell. 2 juli 1999; nr. 4. 
[Helsepersonelloven]. Tilgjengelig fra: http://www.lovdata.no/all/
tl-19990702-064-008.html. (Nedlastet 15.11.2007).
7. Karterud D. Den etiske akten. Den caritative etikken når pasientens 
fordringer er av eksistensiell art. (Doktoravhandling). Åbo Akademis 
Förlag, Åbo. 2006.
 
Innsending av manuskript
Artikkelen lastes opp i Sykepleien Forsknings 
manuskripthåndteringssystem på få følgende adresse:
http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning  
Følgebrev til redaktør
Følgebrevet kan inneholde opplysninger som kan ha betydning for 
eventuell publisering.
I tillegg må forfatterne oppgi:
Hva artikkelen tilfører av ny kunnskap. Bruk mellom 180 og 190 tegn 
inkludert mellomrom.
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Forslag på minst to aktuelle habile fagfeller (navn og kontaktinformasjon).
Redaktøren avgjør hvem som skal bedømme artikkelmanuskriptene og er 
ikke forpliktet til å følge forslagene.
 

Vurderingsprosessen
Redaksjonen tilstreber rask behandlingstid for artikkelmanuskript som 
sendes til oss. I første omgang foretar redaktøren en vurdering om 
artikkelmanuskriptet refuseres, sendes tilbake til forfatter for revidering 
eller oversendes til fagfeller (referees) for nærmere vurdering. Sykepleien 
Forskning bruker åpen fagfellevurdering hvor navn på både forfatter og 
fagfelle er kjent for hverandre. Ved å logge deg inn i 
manuskripthåndteringssystemet kan du følge med på hvor manuset ditt er i 
vurderingsprosessen.
Artikkelmanuskripter som sendes redaksjonen bedømmes først ut fra 
følgende kriterier:
Er tematikken i artikkelmanuskriptet relevant for helsepersonell?
Passer tematikken i artikkelmanuskriptet til tidsskriftets profil?
Redaktøren og/eller redaksjon kan forkaste artikkelmanuskriptet på dette 
tidspunkt. Artikkelmanuskript som antas å være aktuelle sendes til 
fagfellevurdering. Det kan også være aktuelt at tidsskriftets 
redaksjonskomité vurderer tilsendt artikkelmanuskript. Alle 
artikkelmanuskripter som sendes redaksjonen må fylle denne veiledningen 
til forfattere. Manuskripter som ikke følger forfatterveiledningen vil bli 
returnert til forfatterne selv om innholdet er relevant for tidsskriftet.
Redaksjonen forutsetter at forfatterne ikke aktivt går ut i andre medier før 
eventuell publisering hos Sykepleien Forskning. Dette gjelder ikke 
fremlegg på konferanser med trykking av sammendrag.
 
Krav til medforfatterskap
Når ett artikkelmanuskript har flere forfattere, skal alle forfattere ha deltatt 
i arbeidet i en slik utstrekning at hun/han kan ta offentlig ansvar for 
gjeldende deler av innholdet. En eller flere forfattere må ta ansvar for 
helheten i arbeidet, fra planlegging til publisering. Bare personer som 
oppfyller alle følgende tre kriterier kan være medforfatter av en artikkel:
1. Å yte vesentlige bidrag med hensyn til forskningsprosessen i sin helhet.
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2. Å ha ført rapportutkastet i pennen, revidert det kritisk eller på en annen 
måte gitt vesentlige intellektuelle bidrag.
3. Å ha gitt endelig godkjenning.
Ved felles (kollektivt) forfatterskap må en eller flere personer som er 
ansvarlig navngis. Personer som har bidratt til arbeidet, men ikke fyller 
kravene til forfatterskap, kan takkes i et eget avsnitt på slutten av 
artikkelmanuskriptet. Hvordan den enkelte har bidratt bør presiseres. Slik 
takk forutsetter de aktuelle personers samtykke.
 
 
Erklæring om interessekonflikter
Erklæring om interessekonflikter inneholder opplysninger som kan ha 
betydning for eventuell publisering. Vi ønsker at signerte erklæringer om 
interessekonfliker fra alle forfattere laster opp før manuskriptet sendes inn 
(som Supplemental file NOT for Review).
 
Adresse til tidsskriftet:
Sykepleien Forskning
P.O. Box 456, Sentrum
0104 Oslo
Skjemaet for Erklæring om interessekonflikter finnes på 
www.sykepleien.no
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