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Sammendrag 

Fire sykehjem i Oslo kommune ble til helsehus i juni 2015.  Helsehusene ble etablert for å 

realisere intensjonene i samhandlingsreformen. Ved å utføre helsetjenester skulle helsehusene 

bidra til færre innleggelser på sykehus, og at sykehusoppholdene ble kortest mulig. Samfunnet 

er stadig i endring, og man har anslått at i 2040 så vil Oslo kommune ha betydelig flere 

innbyggere over 67 år. Høyere levealder medfører aldersrelaterte sykdommer, og det er behov 

for en helsetjeneste som takler utfordringene som dette innebærer.  

Byrådet i Oslo ville gjennom sin politikk satse på en mer bærekraftig eldreomsorg. Eldre-

generasjonen i dag har flere ressurser enn tidligere generasjoner når det gjelder økonomi, 

utdanning og helse. Ved å utnytte disse ressursene og gjennomføre egnede tiltak, vil 

kommunen hjelpe eldre til å bli mer selvhjulpne. Oslo kommune satser på høy livskvalitet 

hjemme slik at færre eldre har behov for sykehjemsplass. Opprettelsen av helsehus var et av 

tiltakene for å oppnå dette målet. Dette var en av kommunens tiltak for å løse utfordringene 

fra samhandlingsreformen. 

Målet med denne studien var å få et innblikk i hvordan helsehusene fungerer, og hvilke 

muligheter og begrensninger de har til å levere tjenester etter hensikten. Jeg vil forsøke å 

forklare dette med et instrumentelt perspektiv.  

Jeg har benyttet kvalitativ metode. Jeg har gått gjennom relaterte dokumenter som sier noe 

om prosessen rundt opprettelsen av helsehus. Det er gjennomført ni semistrukturerte 

intervjuer av avdelingsledere og sykepleiere i tre kommunale helsehus.  

I studien er det avdekket flere funn som viser behov for en helhetlig behandling gjennom 

kommunikasjon og samhandling mellom de tre aktørene: sykehus, helsehus og bydel. 

Helsehusene trenger bedre tilrettelegging og ressurser for å kunne utføre oppgavene de er 

tiltenkt. Funnene viser at helsehusene i stor grad bidrar til å oppnå målsettingene om færre 

sykehusinnleggelser og sykehjemsopphold. Det er imidlertid også en del uønskede 

konsekvenser av å sende pasienter hjem, og dette kan medføre redusert livskvalitet. Vurdert i 

et instrumentelt perspektiv oppleves derfor ikke opprettelsen av helsehus fullt ut som et 

resultat av en formålsrasjonell prosess.  
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Summary 

In June 2015 four nursing homes in Oslo Municipality were transformed into Health Houses 

(Helsenus). These Health Houses were established in order to achieve goals of The Health 

Care Interactive Reform. The Health Houses are meant to provide health services and thus 

reduce the number of hospitalizations as well as the duration of the patients' stay in hospitals. 

It is estimated that Oslo Municipality in 2040 will have a significant higher number than 

today of inhabitants more than 67 years old. Increased life expectancy means more age-

related diseases. Thus there will be a need for a health service that can handle these 

challenges. 

The policy of the Oslo City Council was to achieve a more sustainable elderly care. The older 

generation of today has stronger economy, longer education and better health than previous 

generations. By exploiting these strengths and making some suitable initiatives, the City 

Council wanted to help more elderly people to care for themselves. By emphasizing quality of 

life at home, the City Council wants to reduce the need for hospitalization. The establishment 

of Health Houses was one of the initiatives to achieve this goal, in accordance with The 

Health Care Interactive Reform. 

My aim for this thesis is to get a better understanding of how the Health Houses work, and 

what opportunities and challenges they bring in order to deliver relevant health service. I will 

explain this from an instrumental perspective. 

I have used a qualitative method. I have studied documents concerning the process that led up 

to the establishment of Health Houses. I have done nine semi-structured interviews of 

managers and nurses from three Municipal Health Houses. 

My study has revealed a need for better communication and interaction between hospitals, 

Health Houses and the local authority, in order to attain a more comprehensive treatment of 

the elderly. The Health Houses need more facilitation and resources if they are to carry out the 

tasks they have been given. My study indicates that the Health Houses to a large extent 

contributes to achieve the targets of fewer patients in hospitals and nursery homes. However, 

there are some unwanted consequences of sending the patients home, and these consequences 
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can reduce their quality of life. Therefore I cannot say, from an instrumental perspective, that 

the Oslo Municipality through the establishment of Health Houses has achieved all its goals. 
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Forord 

Etter å ha jobbet 15 år som sykepleier og avdelingsleder på en korttidsavdeling har jeg fått 

erfaringer og stor interesse for rehabilitering av eldre mennesker som etter sykdom og svikt 

har behov for opptrening for å gjenvinne sin tapte funksjon slik at de kan bo lengere hjemme. 

Et av resultatene fra samhandlingsreformen som trådte i kraft i 2012, var at korttids-

avdelingene fikk ny rolle i et nytt og etablert sted, kalt helsehus. 

Jeg har jobbet på et av de sykehjemmene som ble omorganisert til helsehus. For meg var det 

veldig interessant å følge utviklingen av helsehuskonseptet i Oslo kommune.  

Før jeg startet med masteroppgaven var min kunnskap om beslutningsprosesser begrenset. 

Denne studien ga meg ny forståelse og interesse om hvordan offentlige organisasjoner 

fungerer.   

Jeg vil takke min veileder professor Frode Veggeland som har gjort studien min mer 

interessant for meg. Han har alltid vært raus for å formidle sine kunnskaper.  

Takk til Heidi min medstudent fra kull 29.  Hennes oppmuntring hold motivasjonen min oppe 

hele veien.  

Og tusen takk til alle mine informanter som stilte opp til intervjuer i en travel hverdag og 

delte sine erfaringer med åpne hjerter. Uten deres bidrag kunne jeg ikke fulført studien. Takk 

til flotte ansatte i Sykehjemsetaten og byrådet i Oslo for å hjelpe meg å finne dokumenter. 

Og siste takk går til min sønn Iliad og kjæresten min Christian som var tålmodige da jeg var 

lite tilgjengelig under studien.  
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1 Innledning  

 

I Oslo er det i dag etablert fire helsehus. Helsehus er ikke et entydig ord, men da byrådet for 

eldre ba Sykehjemsetaten samle korttidsplassene på egne sykehjem i 2014 (Oslo kommune, 

2014a, s. 5) ble begrepet helsehus betegnelsen på disse (Oslo kommune, 2014b). Alle 

korttids- og rehabiliteringsplasser som opprinnelig var fordelt på 24 forskjellige sykehjem, ble 

plassert i fire geografiske områder i Oslo, sentrum, vest, nord og sør. Følgende sykehjem ble 

utnevnt til dette formålet: Solvang, Tåsenhjemmet, Ryenhjemmet og Lilleborg sykehjem. 

Helsehusene skulle ta imot utskrivningsklare pasienter som var i behov av et institusjons-

opphold etter sykehusbehandling (Oslo kommune, 2014a, s. 5). Det var en stor 

omstillingsprosess både for ansatte og pasienter. Målet var at sykehjemmene skulle 

omorganiseres til å bli et sted og et verktøy for å trene eldre slik at de kunne bo lengre 

hjemme (Oslo kommune, 2014a, s. 5). Dette arbeidet var en utvikling av fremtidig 

kommunerolle som ble presentert i St.meld. nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen – Rett 

behandling – på rett sted – til rett tid (St.meld.nr. 47(2008-2009) s.15). 

Mange av de pasientene som utskrives fra sykehus til helsehus har nå fått en ny status som 

utskrivningsklar pasient, i motsetning til et begrep som sykehusene lenge har brukt, såkalt 

ferdigbehandlet pasient. Egen erfaring fra før reformen var at det var vanlig at for eksempel 

en 83 år gammel person ble på sykehuset til etter at behandlinger som medisinsk intravenøs, 

observasjoner og oppfølging etter kirurgiske inngrep var ferdige. Det var på dette tidspunktet 

pasienten var ferdigbehandlet og kunne skrives ut. Etter reformen har vi fått en annen 

oppfatning av utskrivning fra sykehus, det vil si at pasienten ikke nødvendigvis er 

ferdigbehandlet når den er utskrivningsklar. Behandlingen kan fortsettes i et annet nivå enn på 

sykehus.   

Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 9-(1) gir definisjon: 

«En pasient er utskrivningsklar når legen på sykehus vurderer at det ikke er behov for 

ytterligere behandling i spesialisthelsetjenesten» (Forskrift om kommunal betaling, 

utskrivningsklare pasienter, 2012 § 9). 
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Jeg vil forklare forskjellen mellom ferdigbehandlet pasient og utskrivningsklar pasient i egen 

grafisk fremstilling. Dette er min forståelse av to begreper etter at jeg har diskutert dette med 

professor Terje Per Hagen ved Universitetet i Oslo i høsten 2018. 

 

Figur 1 Forskjellen mellom ferdigbehandlet pasient og utskrivningsklare pasient (egen grafisk fremstilling) 

 

 

Avdelingslederne i de fire sykehjemmene måtte forholde seg til nye utfordringer som 

endringene brakte med seg. Langtidssykehjem ble omorganisert til helsehus, langtidsbeboere 

ble etter hvert flyttet ut og plassene ble erstattet med pasienter med vedtak om 

korttidsopphold. Mange aktører var med på endringene. Blant annet sykehjemsetaten, bydeler, 

pasienter/beboere, pårørende, avdelingsledere og pleiere. Pasientgruppen til sykehjemmet 

forandret seg og mange ansatte kom i en arbeidssituasjon som krevde nye arbeidsoppgaver 

som de ikke var kompetent til å utføre. Sykehusene endret sin utskrivningspraksis og det 

medførte kortere liggetid på sykehusene.  

Studiens hensikt har vært å få kunnskap om avdelingsledernes 
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 og sykepleiernes erfaringer med å lede korttidsavdelinger i helsehus, og de utfordringer de 

møtte for å oppnå målsettingene til helsehusene. Med dette som bakgrunn vil jeg presentere 

følgende problemstilling: 

 «Hvilke muligheter og begrensninger har helsehusene for å levere tjenester etter 

hensikten?»  

Jeg studerer problemstillingen gjennom å analysere erfaringer fra avdelingsledere og 

sykepleiere. Oslo kommune har tidligere hatt korttidsavdelingene på sykehjem. Dette gjør det 

interessant å se på dokumentene som sier noe om hensikten av en slik omorganisering, og 

hvordan korttidsavdelingene fungerer etter at de ble til helsehus. Dette gjør jeg på bakgrunn 

av intervjuene og dokumentene, med utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål: 

1 Hvilke målsettinger lå til grunn for opprettelsen av helsehus? 

2 Hvordan opplever avdelingsledere og sykepleiere at helsehusene fungerer, og i 

hvilken grad samsvarer disse opplevelsene med de målsettingene som lå til grunn? 

3 Hvilke utfordringer så avdelingsledere og sykepleier for å få helsehusene til å fungere 

etter hensikten? 

4 På bakgrunn av dette, i hvilken grad kan opprettelse av helsehus sies å samsvare med 

en instrumentell beslutningsprosess.  

Tidlig i studien har jeg lagt vekt på informantenes beskrivelse av hva et helsehus er, og 

hvordan de forstod helsehusfunksjonen. Jeg fikk beskrivelser fra både nyansatte og ansatte 

med mange års erfaring, fra den tiden da korttidsavdelingene var en del av sykehjemmet, til at 

det ble egne korttidssykehjem (helsehus). Gjennom spørsmålene var jeg interessert i å høre 

deres oppfatninger av helsehuskonseptet og hvordan helsehusene kunne være med på å oppnå 

effektmålet som Oslo kommune ønsket. Det vil si at helsehus bidrar til at eldre skal bli 

boende hjemme lengst mulig, med høy livskvalitet og minst mulig bruk av kommunale 

tjenester (Madsen, 2016, s. 9). 
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1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Dagens og fremtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenesten var hovedtemaet i 

samhandlingsreformen som er omtalt i St.meld.nr 47 (2008-2009). Det ble pekt på tre 

utfordringer hvor det var behov for å finne fremtidige løsninger:  

1. Mangel på et godt helhetlig system levert av ulike aktører i helsetjenesten  

2. Det var liten innsats for forebygging av sykdom  

3. Samfunnet møter økonomiske utfordringer fordi den eldre delen av befolkningen 

vokser, noe som påvirker sykdomsbildet (St.meld. nr.47 (2008-2009) s. 13) 

Samhandlingsutfordringene i helsetjenesten har vært kjent i mange år tilbake, og arbeidet med 

å finne nye løsninger var alltid tilstede (St.meld. nr. 47 (2008-2009) s. 21). Flere norske 

studier viste at sykehusene hadde mange unødvendige innleggelser, og flere av disse kunne 

vært unngått hvis det fantes et alternativt tilbud i kommunene (St.meld. nr. 47 (2008-2009) 

s.42).  Et av hovedgrepene som vi så i St. meld nr. 47 (2008-2009) var at kommunene skulle 

få en ny rolle og mer ansvar for sine innbyggere på lik linje med helseforetakene (St.meld. nr. 

47 (2008-2009) s.15). Innen 2040 vil Oslo kommune ha doblet antall innbyggere over 67 år 

(Oslo kommune, 2014c, s. 4). Sammen med økt alder vokser en del aldersrelaterte 

sykdommer som for eksempel kols, hjertesvikt, demens og kreft (Oslo kommune, 2014c, s. 

43). Spørsmålet er da hvilken rolle helsehusene skulle ha i helsevesenet, og hvordan 

avdelingsledere skulle følge opp samhandlingsreformen med tanke på ledelsen av 

korttidsavdelinger i helsehusene.  

Bystyremeldingen, selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo (Oslo kommune, 2014c, s. 3) la 

vekt på å støtte eldre som vil skaffe seg tilpasset bolig. Oslo kommune vil delta med å finne 

løsninger innen innovasjon og velferdsteknologi og ambisjonen er å bli best i Norge. 

Bystyremeldingen i 2014 erklærte at 20 % av eldre som er over 80 år i Oslo bruker en form 

for kommunale helsetjenester som sykehjem eller omsorgsboliger. I 2012 brukte Oslo 

kommune 7,36 milliarder kroner på pleie- og omsorgstjenester. Dette utgjør 16 % av totale 

utgifter i kommunen, og 11000 årsverk ble brukt i tjenesten (Oslo kommune, 2014c, s. 45). 

Byrådet ville med denne meldingen peke på løsninger for fremtidig tjeneste som er tilpasset 

den eldre befolkningen og sykdomsbildet. Meldingen synliggjør byrådets politikk og mener at 

den nye seniorgenerasjonen har bedre ressurser til å møte alderdommen. Det ble videre 
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forklart at eldregenerasjonen nå er mer selvstendig, har bedre økonomi, høyere utdanning og 

er friskere enn tidligere eldregenerasjonen. Bystyremeldingen beskriver ulike tiltak for å 

utsette, redusere eller fjerne bruk av tjenester (Oslo kommune, 2014c, s. 10). Slik jeg forstår 

denne meldingen så synliggjør den et behov for en bærekraftig omsorgstjeneste i fremtiden. 

En tjeneste som har fokus på eldre som skal kunne leve selvstendige, aktive og trygge liv, og 

holde seg friske så lenge som mulig. Meldingen fremhever at friske eldre er en ressurs for seg 

selv og en ressurs for byen.  

Seniormeldingen er en strategisk plan for perioden 2014 til 2024 som sikter mot en aktiv og 

sunn aldring i den eldre delen av befolkningen, og en god eldreomsorg i fremtiden (Oslo 

kommune, 2014c, s. 47). Denne meldingen legger vekt på å stimulere nye løsninger i 

pleie- og omsorgstjenestene. Det er avgjørende for hvor mye ressurser som er 

tilgjengelig for fremtidige kommunale oppgaver (Oslo kommune, 2014c, s. 46). En av 

vurderingene i denne meldingen var at Oslo kommune hadde behov for mer kunnskap 

om egen bygningsmasse. Dette var avgjørende for om de skal brukes eksisterende 

bygningsmasse eller bygge nytt for å møte kravene som stilles til utforming av 

morgendagens løsninger (Oslo kommune, 2014c, s. 41). 

Da bystyremeldingen ble utformet, bygget den også på erfaringer fra andre land. 

Særlig erfaringene fra andre land i Europa som på grunn av finanskrise ble tvunget til 

å prøve nye løsninger i helsetjenesten (Oslo kommune, 2014c, s. 32).  

1.2 Erfaringer fra andre land 

I en rapport fra Norges forskningsråd presenteres den norske samhandlingsreformen i takt 

med utviklinger og reformer som andre sammenlignbare land har. Her kan nevnes land som 

Sverige, Danmark, Finland, Nederland og England (Grismo, 2015, s. 2). Forskjellige 

løsninger og tiltak ble brukt i disse landene for å få en mer effektiv helsetjeneste. Jeg har valgt 

å se på reformaktiviteter i to land, Danmark og Nederland, som jeg fant interessante i denne 

rapporten. 

Danmark hadde strukturreform i 2007. Reformen hadde med seg en ny finansieringsmodell 

der helsetjenester i kommunen fikk nye roller og oppgaver (Abelsen, 2014, s. 94). Ministeriet 

for helse og forebygging hadde ansvaret for utvikling av lov- og regelverk, overordnet 
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planlegging og fordeling av de økonomiske rammene (Grimsmo, 2015, s.7). 20 prosent av 

spesialisthelsetjenesten ble finansiert av kommunene (Abelsen, 2014, s 98). Det ble satt av 

midler for styrke forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunene. Samarbeid mellom 

forskjellige sektorer fikk mer oppmerksomhet og flere akuttplasser og korttidsplasser ble 

opprettet. I denne reformen ble fremhevet hva sykehusfunksjoner er, og at pasientene skulle 

utskrives raskt etter innleggelse når sykehusene har fått utført sine spesialiserte oppgaver. 

Dette medførte at kommunene fikk ansvaret for viderebehandling av disse pasientene som 

egentlig var en del av sykehusoppgaver tidligere (Abelsen, 2014, s. 98). Mellom sykehuset og 

kommunene ble det inngått avtaler slik at pasientene følges opp i kommunen etter 

utskrivning.  Danmark er et av de landene som klarte best å legge til rette for at eldre blir 

boende lengst mulig hjemme.  Norge har kopiert mange ideer fra Danmark (Grimsmo, 2015, 

s. 9). 

Nederland hadde sin reform i 2006, og vi så en omlegging om trygde- og finansierings-

ordninger (Grimsmo, 2015, s 17). Alle innbyggere ble pålagt å tegne privat helseforsikring. 

Med dette kunne myndighetene sørge for at ansvaret ville ligge hos forsikringsselskapene 

fremover. Sykehusaktivitetene økte, og ventetiden gikk ned. (Grimsmo, 2015, s. 17).  I 2015 

hadde landet ordnet en organisering av trygd mot varig uførhet, langtidsbehov for pleie- og 

omsorgstjenester og forebyggende tjenester. 29 lokale helseråd som jobbet på vegne av 443 

kommuner fikk mer ansvar for forebyggende arbeid. (Grimsmo, 2015, s.18-19). Som 

Danmark har Nederland etter reformen hatt mye fokus på eldre i overgangen mellom det å 

være selvhjulpen, og i sårbare tid i alderdommen. Nederland er et av landene som har flest 

institusjonsplasser. I stede for å komme i en situasjon der helsetilstanden til eldre blir 

oppdaget så sent at eneste valg er institusjonsplassering, har myndigheten rettet fokuset til 

tidligere innsats som vill utsette og redusere hjelpebehovet (Grimsmo, 2015, s. 20). 

Et felles trekk ved utfordringene som disse landene observerte før reformen, var at alle så på 

organiseringen av primærhelsetjenesten som et av problemene. Lite forebygging i 

helsetjenesten og kostnadene var ikke bærekraftige (Grimsmo, 2015, s. 6). 
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1.3 Forskjellige studier om helsehus 

I forbindelse med studien har jeg søkt på andre relevante studier. I Bybsis nettside har jeg 

brukt søkeord som «helsehus, korttidssykehjem og utskrivningsklare pasienter». Jeg har lest 

mange masteroppgaver om temaene, og har funnet tre av oppgavene som interessante for 

meg. Disse hjalp meg med å se på hvilke områder det kunne være interessant å arbeide videre 

med: 

1. Qintana O.D. (Quintana O.D, 2014) viser i sin masteroppgave konsekvenser av 

samhandlingsreformen for pasienter og helsepersonell i hjemmetjenesten. Resultater 

fra denne kvalitative studien viser at pasientene som sendes fra spesialisthelsetjenesten 

til kommunen fortsatt trenger videre behandling. Kommunene startet med å ta imot 

pasientene mens infrastruktur for økonomiske midler til å iverksette alle nødvendige 

tiltak, ikke var på plass. Mangel på utdannet personell og et lite godt etablert 

samarbeid med sykehusene var en av de utfordringene med overføring av 

utskrivningsklare pasienter.  

2. Hauge F.( Hauge F. 2017) skrev en masteroppgave i 2017 om avdelingssykepleieres 

mestring av utfordringer knyttet til samhandlingsreformen. Studien tar utgangspunkt i 

teori om mestring og verdibasert- og mestringsorientert ledelse. Hovedfunn i denne 

studien viser blant annet manglende delaktighet i planleggingsfasen av samhandlings-

reformen, flere oppgaver og krav, strammere økonomi, mangel på kompetente ansatte 

og systemsvakhet. I arbeidet med oppgaven kom det fram at det å føle mestring i en 

rolle som avdelingssykepleier i et langtidssykehjem eller helsehus, så trengte man 

kompetente ansatte, handlingsrom, støtte og mening i arbeidet. Avdelingssykepleiere 

bør være robuste, endringsvillige og fleksible.  

3. Thorkildsen S. (Thorkildsen S. 2014) tar i sin masteroppgave utgangpunkt i etablering 

av korttidssykehjem i Oslo. Hun viser i sin studie en analyse av årsaker og vurderinger 

som ligger til grunn for valget av denne organisasjonsformen, helsehus. Ut fra teorier 

som livssykluser, teleologi, dialektikk, evolusjon og anarki vurderer denne studien 

ytre og indre drivkreftene for valg av helsehus i Oslo. Hun viser i masteroppgaven 

sosioøkonomiske- og politiske faktorer og ulike påvirkning fra miljøet som årsaker til 

denne endringen. 
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Da byrådet i Oslo kommune arbeidet med bystyremeldingen i 2012 var det liten kunnskap og 

forskning på helse- og omsorgstjenester. Dette skapte vanskeligheter for politikerne da de 

skulle fatte beslutninger (Oslo kommune, 2014c, s. 46). Da ny lov om kommunal helse – og 

omsorgstjenester trådte i kraft i januar 2012, viste loven blant annet kommunens ansvar for 

tilrettelegging og medvirkning for forskning innen den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten (Helse - og omsorgstjenesteloven, 2012, § 8-3).  

Med utgangspunkt i dagens praksis kan forskning bidra til at helsetjenestene i kommunen tar i 

bruk ny kunnskap i møte med fremtidige utfordringer (Senter for omsorgsforskning, 2014, s. 

5). Senter for fagutvikling og forskning (SFF) er Oslo kommunes utviklingssenter for 

sykehjem og hjemmetjenester. Senteret har erfaring med å legge til rette for forskning og 

utfører oppdraget for hele byrådsavdelingen (Oslo kommune, 2018a). Satsing i forskning og å 

utvikle kunnskap i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, kan bidra til at av denne 

sektoren blir mer synlig og får mer status.  

I neste kapittelet presenteres teorien som tar utgangspunkt i et syn på organisasjoner som 

instrumenter. Ved hjelp av denne teorien ønsker jeg å forstå hva myndighetene har lagt til 

grunn for beslutningen om å opprette helsehus.  

I kapitel 3 vil jeg gjør rede for valg av metode og vil beskrive studieprosessen med utvalg, 

innsamling av data, analyse av data, egen rolle og konsekvensen av bruken av kvalitative 

metoden i studien.  

I kapitel 4 legger jeg frem mine funn fra ulike dokumenter.   

I kapitel 5 beskrives forsvarlighet, etikk og verdighetsgaranti 

I kapitel 6 presenteres erfaringene fra informanter 

I kapitel 7 drøfter jeg funnene i lys av teorien som instrumentelle tankegang og 

forskningsspørsmålene.  

I kapitel 8 og 9 oppsummeres og konkluderes oppgaven.  
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2 Teori 

2.1 Offentlige organisasjoner 

Offentlige organisasjoner skiller seg fra private på den måten at de regnes som er en del av 

politisk organisasjon i samfunnet.  Et eksempel på en offentlig organisasjon kan være staten 

som er samfunnets politiske organisasjon. Offentlige organisasjoner kan være lokale, 

regionale, nasjonale eller overnasjonale myndigheter. Samfunnets politiske organisasjoner har 

makt og myndighet til å organisere mennesker som bor innenfor et bestemt område. For 

eksempel kan man i et samfunn ikke velge å være skattebetaler eller ikke (Christensen mfl., 

2017, s. 18). 

For å kunne studere hvordan offentlige organisasjoner er organisert er det verd å finne 

sammenhengen mellom politisk organisering og innholdet av den offentlige politikken. Dette 

hjelper oss med å finne ut hvordan offentlige organisasjoner utvikles eller endres, hvordan 

arbeidet fungerer i praksis, hvordan politiske tiltak iverksettes og hvilke konsekvenser disse 

har for borgere, klienter og brukere (Christensen mfl., 2017, s. 21). 

Politisk organisasjon medfører sentralisering av makt. Dette gir muligheter for å opprette en 

samfunnsorden. Samfunnsorden vil kunne gi innbyggerne bedre beskyttelse. Det er vanskelig 

å tenke seg et velfungerende samfunn, et kulturliv og næringsliv generelt, uten politisk 

organisering og en form for samfunnsorden (Christensen mfl., 2017, s. 18). 

Organisasjonsteorier som vil knytte seg til offentlige organisasjoner kan relateres til 

statsvitenskap, demokrati og beslutningsatferd. Eksempler på offentlige organisasjoner kan 

være departementer, direktorater, tilsynsmyndigheter, etater og sykehjem (Christiansen mfl., 

2017, s. 20). 

Offentlige sektorer har sin grunngivelse i at den vil tjene befolkningen (Christiansen mfl., 

2017, s. 29). En viktig oppgave er å løse konflikter og problemer med minst mulig 

ressursbruk. Det å bruke ressursene effektivt og finne kostnadseffektive løsninger er sentralt i 

en offentlig sektor. Dette er spesielt viktig når den offentlige sektoren er stor og 

ressurskrevende, og når ressurstilgangen er begrenset. For å forstå hvordan offentlig sektor 

fungerer, trengs oppmerksomhet rundt andre fenomener som effektivitet og økonomi, 
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verdigrunnlaget i sektoren, kunnskap og interesse hos medlemmene og hvordan maktgrunnlag 

beskrives og fordeles (Christensen mfl., 2017, s. 29). 

I studien presenterer jeg erfaringer fra avdelingsledere og sykepleiere som jobber i helsehus i 

Oslo kommune. Helsehus drives av sykehjemsetaten som er under byrådet. Oslo kommunes 

definisjon av Helsehus lyder slik: 

«Helsehusene er et korttidstilbud hvor pasientene rehabiliteres til å mestre hverdagen i eget 

hjem»(Oslo kommune, 2018). 

Jeg har valgt teori som ser på offentlige organisasjoner som et redskap for å oppnå mål. Som 

jeg ser det, bruker Oslo kommune helsehusene som et verktøy der pasientene gjennom 

behandling og trening vil utskrives til eget hjem. Jeg har brukt et instrumentelt perspektiv for 

å belyse denne prosessen (Christensen mfl., 2017, s. 9). Helsehus i dette perspektivet ses som 

et verktøy for å realisere mål. 

2.2 Offentlige organisasjoner som instrumenter 

Offentlige organisasjoner skal utføre oppgaver på vegne av samfunnet. Et departement kan for 

eksempel bruke etater for å etablere nye ordninger. I denne sammenhengen oppfattes etaten 

som et verktøy eller instrument for å oppnå et mål som samfunnet kan dra nytte av. 

Medlemmene i en offentlig organisasjon vil handle ut fra et bevisst valg mellom alternativer 

og virkemidler som er tilgjengelige. De vil vurdere forskjellige alternativer og effekter av 

disse for å oppnå mål (Christensen mfl., 2017, s. 34).  I et syn som ser på organisasjoner som 

instrumenter finner man klare mål. Medlemmene i organisasjonen har forståelse for hva målet 

er, hvilke handlinger de skal velge for å nå målet og hvordan resultatet av valgte handlinger 

samsvarer med det de ønsker å oppnå. Elementene i en slik tankegang bygger på 

konsekvenslogikk (Christensen mfl., 2017, s. 34).  

Hvis man vurderer etablering av helsehus som en instrumentell prosess, vil man forvente at 

beslutningstakere har satt opp klare mål for helsehusene. For å få gjennomført målene er man 

avhengig av at organisasjonen utfører bestemte oppgaver. Man bør da ha en klar tanke om 

hvilke oppgaver helsehusene skal utføre og hvordan disse aktiviteter fører til måloppnåelse. 

Med andre ord må man være kjent med hva beslutningstakere mener at helsehusene kan bidra 

med. 
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Utfra en instrumentell tankegang vil organisasjonsstrukturen utformes på en slik måte at det 

er bestemt hvordan medlemmene handler når de utfører oppgaver (Christensen, mfl., 2017, s 

35).  I den hierarkiske varianten av instrumentell organisering vil organisasjonen oppfattes 

som en helhet. Med dette menes at man først og fremst legger vekt på oppsatt mål. Ledelsen 

eller organisasjonen legger vekt på kunnskap om mål - middelsammenheng for å oppnå mål. I 

en hierarkisk variant vil aktørene ha behov for makt for å oppnå sine mål (Christensen, mfl., 

2017, s. 35). Et instrumentelt syn innebærer at ledelsen har evne til en rasjonell vurdering. 

Styringen ville være formet etter en organisasjonsstruktur som tar hensyn til omgivelser og 

handler formålsrasjonelt i forhold til dette (Christensen, mfl., 2017, s. 36). 

2.2.1 Formålsrasjonelle handlinger 

Hovedelementet i en instrumentell organisering er å ha klare mål. Når man sier at 

organisasjoner har mål oppfattes det som om man ønsker å realisere noe, eller at man vil 

oppnå noe i fremtiden. Hindringer ville oppstå når for eksempel det er avstand mellom det 

man vil oppnå med helsehusene og den faktiske tilstanden i virkeligheten. Christiansen mfl., 

(2017. 36) bruker begrepet formålsrasjonelle handlinger. Ved en slik rasjonell handling vil 

man på forhånd vurdere ulike løsninger som kan fjerne eventuelle hindringer eller redusere 

avstanden mellom det man vil oppnå og den faktiske tilstanden (Christensen mfl., 2017, s. 

36). 

Formålsrasjonelle handlinger er ifølge Jacobsen og Thorsvik karakterisert med fire elementer 

(Jacobsen og Thorsvik, 2014. s. 36):  

1. Mål eller produkt: Hva ønsker man å oppnå og hva er avstanden i forhold til det man 

har nå?  

2. Alternativer: Hvilke handlinger er mulige? 

3. Konsekvenser (forventninger om): Hvilke framtidige konsekvenser i forhold til 

målene kan følge av hvert alternativ og hvor sannsynlige er disse konsekvensene - gitt 

at alternativet blir valgt? 

4. Beslutningsregler: Hvordan skal man velge mellom alternativene  
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Christensen mfl. (2017, s. 99) hevder at offentlige organisasjoner er orienterte mot mål. I 

forhold til fastsatte mål vil organisasjonen fange opp forskjellige utfordringer som man vil 

kunne møte i fremtiden. I organisasjoner som er komplekse vil spesialisering kreves og at 

man kan samkjøre aktiviteter for å oppnå mål. Målsettinger kan danne grunnlag for hvordan 

den formelle organisasjonsstrukturen formes, og dermed gi viktige rammer og retningslinjer 

for nødvendige aktiviteter. Det ligger tanker og kunnskaper bak instrumentelle handlinger. 

Uten mål kan ikke formelle organisasjoner overleve. Ut fra prioritering av målet og hvor klart 

målet er, kan organisasjonsstrukturen formes. Klare mål i dette perspektivet er virkemidler for 

prioritering av oppgaver og aktiviteter. Mål har betydning når man vil fatte beslutninger. De 

og er viktige når man velger alternativer, vurderer og evaluerer resultater knyttet til lederskap 

(Christensen mfl., 2017, s. 99-100).  

Hvis man ser på opprettelse av helsehus som en rasjonell prosess, så må man forvente å ha 

klare mål for opprettelsen av disse helsehusene. Det bør være klart hvordan man skal oppnå 

målene. Det vi si at medlemmene i denne organisasjonen har kunnskaper om hvilke klare 

aktiviteter som gir resultater i måloppnåelse. Mål i instrumentell perspektiv kjennetegnes ved 

at man ser kognitive eller kunnskapsmessige aspekter i det. I en instrumentell tankegang 

forventes at det er rasjonelle koblinger mellom mål, middel og konsekvenser (Christensen 

mfl., 2017, s. 103).  

Med utgangspunkt i instrumentell teori har vi også begrepet fullstendig (formåls) rasjonalitet 

(Christensen mfl., 2017, s. 37). Formålsrasjonalitet i en organisering viser klare og 

konsistente mål. Man har full oversikt over alle konsekvenser og full innsikt i hvilke 

konsekvenser disse alternativene vil gi i forhold til målene. Beslutningstakere vil i denne 

 Figur 2 beslutningsprosess (Jacobsen og Thorsvik, 2014, s. 309) 
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sammenheng velge det alternativet som gir maksimal eller en optimal måloppnåelse. Mange 

studier viser likevel at dette ikke alltid er realistisk. Grunnen kan være at offentlige 

organisasjoner er komplekse og at de må ta hensyn til flere forhold (Christensen mfl., 2017, s. 

37). 

Formulering av mål og utvikling av disse kan i offentlige organisasjoner ta utgangspunkt i 

politisk - administrative systemer eller omgivelser (Christensen mfl., 2017, s. 105). Selv om 

organisasjonen er rettet mot klare mål, vil ytre og indre problemer påvirke måloppnåelsen og 

gjøre mange situasjoner ustabile og inkonsistente. Dette kalles i Christensen mfl.,( 2017) sin 

teori for begrenset rasjonalitet. Organisasjonen kan ha fullstendig informasjon om 

alternativer og konsekvenser, men samtidig kan disse gjøre alternativene og beslutningene 

begrenset. Det ville være nødvendig å skaffe seg tid og ressurser som gir grunnlag for bedre 

oversikt, men det vil samtidig være umulig å få full innsikt. Dette resulterer i at man velger 

alternativer som er gode nok eller tilfredsstillende, fordi målet ikke er fult oppnåelig med 

tilgjengelige alternativer. Her vil organisasjonen satse på satisfisering i stedet for 

maksimering. Det vil si at man oppnår resultater som kan være tilfredsstillende, men ikke 

nødvendigvis optimale (Christensen mfl., 2017, s. 37).   

Jacobsen og Thorsvik (2014, s.308) sier at beslutning kan betraktes som det endelige utfallet 

av en prosess. Med beslutning følger forpliktelse til handling:  

«Med beslutningsprosess mener vi hele rekken av handlinger eller vurderinger som fører frem 

til vedtak (intensjonen) og iverksetting (handling) av en beslutning (Jacobsen og Thorsvik, 

2014, s 308)». 

Å handle rasjonelt betyr å handle fornuftig. I formålsrasjonelle handlinger har rasjonalitet en 

sentral betydning for hvordan man skal fatte beslutninger. Dette er nødvendig for å vurdere 

konsekvenser av beslutninger.  

Jacobsen og Thorsvik (2014, s. 310) beskriver prosessen til en rasjonell beslutning: 

1. Situasjonen vurderes, og man tar stilling til hva som kjennetegner problemet, og 

hvilke utfordringer det representerer. 

2. Ulike alternative løsninger på problemet kartlegges. 

3. Konsekvenser knyttet til ulike alternative løsninger vurderes. 
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4. Alternativer med konsekvenser sammenlignes og vurderes opp mot hverandre. 

5. Det alternativet som har beste konsekvenser, velges. 

Basert på det instrumentelle perspektivet vil jeg forvente at etablering av helsehus bygde 

på klare mål og vurderinger av alternativer. Jeg vil presentere erfaringer fra 

avdelingsledere og sykepleiere som viser i hvilken grad disse opplevelsene samsvarer med 

at helsehus ble etablert gjennom en rasjonell/instrumentell prosess.   
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3 Metode 

Studiens problemstilling omhandler utfordringer og muligheter avdelingsledere ser i etablerte 

helsehus i Oslo kommune. Studien tar for seg erfaringer, opplevelser, tanker, forventninger 

eller holdninger som avdelingsledere har i forhold til sitt ståsted. Studien er basert på 

kvalitativ metode. En slik metode egner seg godt når man ønsker å utforske prosesser som 

samhandling, utvikling, endring og helhet (Malterud, 2013, s. 27). 

Hensikten med denne studien er å belyse avdelingslederes rolle i en enhet som helsehus. 

Studien ser på muligheter og hindringene for å kunne realisere mål og visjon som følge av 

nasjonale føringer. Jeg tar utgangspunkt i utfordringer som dagens avdelingsledere ser rundt 

pasienter i helsehus og hvorvidt helsehusene kan fungere etter hensikten. I studien har jeg 

også tatt med synspunkter fra tre sykepleiere for å supplere erfaringene. Grunnen var at 

sykepleiere har hovedansvaret for avdelingen på kveld, natt og i helger når avdelingsledere 

ikke er tilstede. Kvalitativ metode bygger på fenomenologiske og hermeneutiske teorier 

(Malterud, 2013, s. 26).  Fenomenologi viser til teorier om menneskelige erfaringer og 

hermeneutikk legger vekt på tolkninger. I kvalitative metode brukes forskjellige strategier for 

datainnsamling. Dataene fra observasjoner, samtaler og skriftlige kildemateriale organiseres 

og tolkes med teoretiske referanseramme. Målet er å komme nær til menneskelige opplevelser 

i sin naturlige sammenheng (Malterud, 2013, s. 26).  

Datamaterialet i studien er hentet fra offentlige dokumenter, litteratur (litteraturstudier) og 

intervjuer. I tillegg har jeg vært i kontakt med sentrale personer i sykehjemsetaten og byrådet i 

Oslo kommune gjennom eposter, for å få informasjon om prosessen.  

Jeg har valgt intervjuer med individuelle deltakere og har brukt semistrukturerte intervjuer. 

Dette ga meg muligheten til å gå dypt i samtalen når muligheten meldte seg og informantene 

var åpne for dette. Intervjuguiden var et bra utgangspunkt, men etter første og andre intervjuer 

lærte jeg hvor fokuset mitt burde være. Da informanten fortalte om en bestemt hendelse som 

vekket oppmerksomheten, min var jeg mer aktiv til å gå dypere i spørsmålet og inviterte 

deltakeren til å dele sine erfaringer. 

 

 



16 

 

3.1 Utvalg 

Oslo kommune har fire helsehus, tre kommunale og et privat. Jeg valgte å studere tre 

kommunale helsehus fordi disse var enklest å sammenligne. I 2018 intervjuet jeg ni personer, 

seks avdelingsledere (stedfortredere) og tre sykepleiere. Totalt hadde alle helsehusene til 

sammen 17 avdelinger. Jeg har vært i kontakt med 6 av dem. Avdelingene var ulike når det 

gjald størrelse og type pasienter. For eksempel så hadde en avdeling 40 senger, mens en 

annen hadde 23. Blant avdelingsledere var det noen som hadde mange års erfaring med 

korttidsavdelinger og noen som var nye i denne rollen. I tre tilfeller ble stedfortredere 

intervjuet på grunn av avdelingslederes fravær i perioden studien foregikk. Ut fra 

problemstillingen la jeg vekt på avdelingsledernes sine perspektiver. Sykepleierens 

perspektiver er et supplement for å se på fenomenet fra andre vinkler. To avdelingsledere 

trakk seg fra intervjuet og ved hjelp av daglige ledere kom jeg i kontakt med to andre 

avdelinger for å finne informanter. Alle informantene fikk informasjon om studiens bakgrunn 

og formål, og leste informasjonsbrevet før intervjuet.  

3.2 Planlegging og gjennomføring 

Etter at jeg fikk godkjent studien hos NSD kontaktet jeg sykehjemsetaten for å få hjelp til å 

kontakte tre kommunale helsehus for rekruttering av kandidater til intervjuer. Jeg fikk tidlig 

tilbakemelding om at temaet var aktuelt for helsehusene, og at de gjerne ville bidra med 

informasjon. De daglige lederne i hvert helsehus fikk selv velge hvilke avdelingsledere som 

var aktuelle for intervju. Et helsehus meldte seg tidlig og jeg begynte med intervjuene mens 

jeg ventet på svar fra de to andre. Avdelingsleder valgte en sykepleier på samme dag som 

intervjuene foregikk. Dette var felles for alle helsehusene.   

Intervjuene ble gjennomført i løpet av mars 2018, og i april var jeg ferdig med 

transkriberingen av disse. Jeg brukte intervjuguiden som utgangspunkt, men spørsmålene ble 

etter hvert tilpasset spesialiserte avdelinger siden det var forskjellige avdelinger på hvert 

helsehus.  
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3.3 Egen rolle 

«Når aktørene i forskningsprosessen er mennesker, og ikke bare døde gjenstander eller tall, 

blir det mellommenneskelige spillet som foregår i en sosial og kulturell kontekst og en 

organisk del av materialet» (Malterud, 2013, s. 38). 

Når man jobber med en kvalitativ studie, spiller den menneskelige delen i arbeidet en stor 

rolle i hele prosessen. Dette gjelder datasamling og analyse, og senere når konklusjonen skal 

vektlegges og formidles. Arbeidet med denne studien kommer fra min faglige interesse, min 

motivasjon og min personlige erfaring. Fra denne bakgrunnen har jeg utformet min 

problemstilling, valg av metode, og har funnet mine utvalg og resultater. Dette er en side av 

min egen rolle i denne studien (Malterud, 2013, s. 37). 

Det er et mål for alle som jobber med kvalitative studier at den reflekterer deltakernes 

erfaringer og meninger. Jeg var tidlig i prosessen opptatt av hvordan jeg kunne håndtere mine 

påvirkninger når jeg intervjuet, transkriberte og tolket data. Det finnes forskjellige råd og 

teknikker som hjelper en med å forebygge at materiale ikke blir en bekreftelse som hevder 

forskerens meninger. 

Jeg har ikke opplevd at mine erfaringer fra korttidsavdelinger var i konflikt i møtet med andre 

avdelingsledere som jobber på slike avdelinger. Jeg var også forberedt på at mine 

konklusjoner kunne kollidere med erfaringer og virkeligheter som informantene opplevde. Jeg 

søkte råd om hvordan jeg kunne utvikle og korrigere intervjuteknikken, slik at jeg ikke skulle 

påvirke informantene. Jeg brukte ikke ledende spørsmål som: «er du ikke enig i at» eller «Du 

mener også at…». Pilotintervjuet ble som en pekepinn for meg på hvordan kan jeg legge 

«meg» til side og være en aktiv lytter. Slik kunne jeg gi informantenes historie en verdig plass 

i studien (Malterud, 2013, s. 38). 

3.4 Intervju og intervjuguide 

Svarene fra intervjuene er avhengig av spørsmålene som stilles (Malterud, 2013, s. 91). Dette 

var selvsagt for meg i forhold til problemstillingen da jeg utformet spørsmålene. Intervjuguide 

ble sendt til NSD sammen med søknaden. I enkelte av intervjuene opplevde jeg at samme 

spørsmål ga forskjellige retninger til svar. Jeg måtte derfor noen ganger presisere hvilket 

fokus spørsmålet hadde. For å kunne gjøre gode intervjuer trenger man samtaleferdigheter. 

Gjennom intervjuene ville jeg kartlegge hvordan informantene beskrev sine opplevelser og 
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hvordan de formulerte sine valg av handlinger (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 20). Hvert 

intervju og hver informant var unik. Jeg opplevde en utvikling gjennom alle intervjuene og 

med møtet med informantene. Det er en bekreftelse på at en kvalitativ studie retter 

oppmerksomheten mot mennesker om hvordan de tenker og handler i dagliglivet (Kvale og 

Bringkmann, 2015, s. 30). 

Jeg ønsket at informantene selv skulle bestemmer hvor og når intervjuer skulle foregå. 

Intervjuene ble gjennomført på arbeidsplassen til informantene, på møterom eller 

avdelingsledernes kontor. Jeg møtte mye engasjement, og min opplevelse var at kandidatene 

syntes at det var interessant å være med i studien. 

3.5 Transkribering og analyse 

Transkribering gir et avgrenset bilde av det vi skal studere (Kvale og Brinkman, 2015, s. 75). 

Formålet med skriftliggjøring er å fange opp samtale i en form som best mulig representerer 

det som informanten hadde til hensikt å formidle (Kvale og Brinkmann, 2015, s.76). Det 

verbale har jeg transkribert akkurat som det ble formidlet. Ordrett skriftliggjøring gir kanskje 

et annet bilde av samtalen enn det som samtalepartnere hørte i situasjonen, og derfor har jeg 

notert en del inntrykk av nonverbal kommunikasjon som jeg har fanget opp i samtalen. Der 

informantene var fremmedspråklige har jeg rettet opp språklige feil og uklarheter i 

transkriberingen. Grunnen til dette var for å få informantene anonyme i studien, og også for å 

få frem budskapet i riktig språklig formulering. Jeg stod selv for transkriberingen. 

Jeg brukte diktafon i alle intervjuene. I tillegg brukte mobiltelefon i tilfelle jeg ville oppleve 

tekniske problemer. 

For analyse av data har jeg brukt Giorgi sin prosedyre som har fire trinn (Kvale og 

Brinkmann, 2015, s.98). 

1. Å få et helhetsinntrykk 

2. Å identifisere meningsdannende enheter 

3. Å abstrahere innholdet i de enkelte meningsdannende enhetene 

4. Å sammenfatte betydning av dette 
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Trinn 1: Da jeg var ferdig med intervjuene og transkriberingen, hadde jeg ca. 60 sider tekst. 

Dette ga meg et helhetsbilde om hva alle tekstene sa til sammen. I lesingen var jeg ute etter 

inntrykk og en felles essens som alle intervjuene kunne peke på. Jeg leste hvert intervju og ga 

intervjuet et tema. Jeg prøvde å legge til side alt som jeg visste fra før, og prøvde deretter å 

finne temaer i hvert intervju som vekket min oppmerksomhet. Malterud kaller dette 

intervjudata (Malterud, 2012, s. 99). Jeg leste intervjuene flere ganger og lette etter nye 

mønster i intervjusamlingene. 

Jeg prøvde å finne ut om det var sammenheng mellom temaene, og om noen av temaene var 

avhengige av hverandre. I ettertid sorterte jeg temaene med koding.   

Trinn 2: I dette trinnet begynte jeg å organisere materiale på en slik måte som skiller mellom 

relevant og irrelevant tekst. Jeg beholdt tekster som ville belyse min problemstilling og kunne 

være nyttig for det videre arbeidet. (Malterud, 2013, s. 100).  

Trinn 3: Jeg lagde fire til seks kodegrupper, og for å oppmuntre meg selv valgte jeg en 

kodegruppe som vekket min entusiasme først. Jeg startet med noe som var interessant for 

meg, og jeg brukte mine alle første krefter på dette.    

Trinn 4: Jeg så på alle kodene som jeg hadde funnet og prøvde å finne noen råde tråder i 

dem. Jeg brukte mange sitater fra informantene som pekte på enkelte historier, men samtidig 

var jeg villig til å finne essensen av totale historier jeg fikk inntrykk av.  

3.6 Etiske refleksjoner 

Kvalitative studier innebærer møte mellom mennesker der normer og verdier spiller en viktig 

rolle. For meg var det viktig å bli kjent med etiske sider som slike møter innebærer (Malterud, 

2013, s. 201). 

Alle informanter fikk lese informasjonsbrevet som ble sendt til NSD. De fikk informasjon om 

at deltakelsen var frivillig, og at de kunne trekke seg når som helst i studieprosessen. Før 

intervjuet startet informerte jeg deltakeren om at de ikke ville blir gjenkjent i studien, og at 

informasjon om lydopptaket ville bli slettet i henhold til personvernloven. Alle deltakerne 

fikk på forhånd vite hvordan data skulle innsamles og håndteres. 
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I alle intervjuene opplevde jeg en gjensidig respekt og tillit mellom meg og informantene. 

Studien var ment å gjenspeile det som informantene sa og mente. Jeg kjente et stort ansvar, og 

min hensikt i hele oppgaven var å vise lojalitet over intensjonene som deltakere hadde med 

sitt bidrag.  

3.7 Refleksivitet, relevans og validitet 

Et funn kan tolkes på ulike måter. Refleksivitet er en aktiv holdning, og man må bruke den 

under studien. Det er helt naturlig at man i løpet av studien får en tilhørighet og eieforhold til 

stoffet. Den type eierforhold kan lett føre til at man på forhånd velger sin egen konklusjon i 

forskjellige alternativer. Men for at studien bringer noen annet enn man vet fra før, er det 

nødvendig med åpent sinn, plass for tvil, ettertanker og uventede konklusjoner. Når man 

reflekterer sin presentasjon, gir man leserne mulighet til å kunne overveie mange mulige 

versjoner (Malterud, 2013, s. 18). 

En vitenskapelig kunnskap er ikke bare resultat av ulike spilleregler i forskningsprosessen. 

Relevans sier noe om at vitenskapelig kunnskap gir oss noe mer i forhold til det vi vet fra før, 

og at kunnskapen bringer en erkjennelse som kan brukes til noe.  

Validitet er både intern og ekstern. Den interne validiteten sier noe om at metoden og 

materiale som brukes i studien er et nyttig verktøy for å gi svar på det spørsmålet som er stilt. 

Den eksterne validiteten overveier betingelser for overførbarhet av kunnskapen (Malterurd, 

2013, s. 22). 

I neste kapitel presenteres først funnene gjennom dokumenter og erfaringer fra informantene. 

Dokumentene viser en tidslinje for bakgrunn av opprettelse av helsehus, bystyremeldingen og 

helsehuskonseptet. Tilslutt presenteres erfaringene fra avdelingsledere og sykepleiere som 

jobbet i helsehus. 
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4 Presentasjon av funn 

4.1 Etablering av helsehus, en tidslinje 

Etablering av helsehus kan spores tilbake til 2002 da Søbstad sykehjem i Trondheim 

kommune økte antallet ansatte med flere leger, sykepleiere og fysioterapeuter enn ordinære 

sykehjem (St.meld. nr.47 (2008-2009) s. 58). Sykehjemmet ble en enhet som kunne gi 

etterbehandling, slik at pasientene på St. Olav Hospital kunne skrives raskere ut. Kostnadene 

ved å ha pasientene i en enhet i sykehjem var lavere enn en avdeling på sykehus. Målet med 

tilbudet var å få ned antallet korridorpasienter ved St. Olav Hospital. Kommunen og 

sykehuset samarbeidet om tiltaket, og St. Olav Hospital fikk medansvar for finansieringen og 

faglig oppdatering av personalet (St.meld. nr. 47 (2008-2009), s. 58). 

Drammen geriatriske kompetansesenter åpnet i 2006. Kompetansesenteret ble etablert som et 

samarbeid mellom Drammen kommune og Buskerud helseforetak. Tilbudet var hovedsakelig 

rettet mot eldre med mange diagnoser, eldre med akutt funksjonssvikt og eldre med uklare 

tilstander i rask utvikling. Tiltakene i kompetansesenteret var rettet mot syke eldre som kunne 

fått en helhetlig utredning, behandling og oppfølgning (St.meld. nr. 47 (2008-2009), s. 64). 

Mellom 2008 og 2010 ble det i hovedstadsområdet og Lørenskog kommune etablert fire 

spesialiserte korttidsenheter (Andresen, 2011, s. 6). Til sammen var tre helseforetak, fire 

Rommerikskommuner og ti bydeler i Oslo kommune engasjert i driften og samhandlingen om 

disse enhetene. Enhetene ble drevet av bydelene/kommunene. Søbstad helsehus var deres 

inspirasjonskilde, og enhetene ble drevet etter tilsvarende konsept. Formålet var å sikre 

overgangen fra sykehus til kommune ved å gi somatiske pasienter over 60 år et faglig tilbud, 

der behandlingen kunne avsluttes før hjemreisen. Enhetene hadde tilsammen 53 senger og var 

plassert i bydelene Østensjø, Stovner, Ullern og i Lørenskog kommune. Ansatte fra 

kommunene og sykehus samarbeidet på samme avdeling i enhetene. Gjennom etablering av 

disse enhetene fikk kommunene helsepersonell som hadde høy fagkompetanse. Etter en 

evaluering i 2011 ble det vurdert at disse pasientene kunne fått samme behandling i en 

korttidsavdeling på et sykehjem, og eller i eget hjem (Andersen, 2011, s. 9).  

Etter hvert så man ulik praksis mellom forskjellige kommuner og sykehus i landet. 

Erfaringene fra kommunene viste at man i en del områder så at pasientene ble innlagt i 
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sykehus for å få en enkel medisinsk behandling. Grunnen var at kommunene ikke hadde 

denne type behandling og kompetanse (St.meld. nr. 47, s. 59). Med utgangspunkt i flere 

kommuneerfaringer meldte St. Meld 47 i 2008-2009 et behov for bedre struktur mellom 

sykehus og kommune, når det gjaldt pasientforløp og behandlingskjede (St. meld, nr.47, s. 

59). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester erstattet kommunehelsetjenesteloven som 

trådte i kraft i januar og juli 2012. Kommunene ble etterhvert tildelt nye oppgaver gjennom 

den nye loven. Det juridiske skillet mellom helsetjenester og omsorgstjenester ble fjernet, og 

et felles regelverk beskrev helse og omsorgstjenesten. Loven ble som et verktøy for å kunne 

realisere målene med samhandlingsreformen, som blant annet skulle redusere bruken av 

sykehustjenester (Bahus, M. 2017, s. 1). Kommunene har etter det fått mer helhetlig ansvar, 

med større frihet til å organisere tilbudet til slike pasienter. Ut fra lokale forhold og behov 

skulle hver enkel kommune vurdere hvilke funksjoner som er nødvendige (Bahus, M. 2017, s. 

1). 

Da første fase i samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01. 2012 fikk kommunene overført 

ansvaret for utskrivningsklare pasienter fra første dag (Oslo kommune, 2012). Ingen 

utskrivningsklare pasienter opptok sykehussenger, og kommunen møtte utfordringene ved å ta 

i mot disse pasientene etter rask utskrivning fra sykehus. I 2011 ble det i gjennomsnitt 570 

utskrivningsklare pasienter pr. måned meldt fra sykehus. Etter samhandlingsreformen økte 

tallet til 850 (Oslo kommune, 2012). Mange av de utskrivningsklare pasientene fikk et 

korttidsopphold på sykehjem før de reiste til egne hjem. Korttidsplassene ble brukt annerledes 

enn tidligere. Pasientene kom rett fra sykehus og mye tidligere inn i behandlingsforløpet 

(Oslo kommune, 2012, s. 4). Kommunen måtte betale et gebyr på c. 4000 kroner per døgn 

hvis kommunene ikke tok i mot utskrivningsklare pasienter (Helsedirektoratet, 2018a).  

Byråd for eldre og sosiale tjeneste i Oslo opprettet en arbeidsgruppe og forslag til nye priser 

for korttidsplasser i sykehjem ble vurdert (Oslo kommune, 2013).  Arbeidet i sykehjemsetaten 

startet etter vedtak H36/2012 og budsjett 2013 (Oslo kommune, 2012, s. 1): 

«Byrådet bes legge frem en sak om sykehjemfinansieringen i Oslo kommune. Saken skal gi en 

vurdering av finansieringsmodellen, herunder prissetting av de ulike sykehjemsplassene. 

Saken skal sikre at det blir likeverdige inntakskriterier for de eldre uavhengig av 

bydelsgrensene, basert på medisinske og sosialfaglige vurderinger. Byrådet bes i saken 

vurdere effekten av prisreduksjonen på sykehjemsplassene, samt vurdere andre mulighet 

finansieringsmodeller». 
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Sykehjemsetaten beskrev sine to hovedfunksjoner i 2012 (Oslo kommune, 2012, s. 6): 

1. Gi permanent opphold til personer som trenger døgnkontinuerlig omsorg og 

oppfølging, kalt langtidssykehjem. 

2. Gi tidsbegrenset opphold til personer som trenger utredning, behandling, 

rehabilitering, forebygging og avlastning. Et slikt opphold skjer på en 

korttidsavdeling. 23 sykehjem i Oslo i 2012 hadde en korttidsavdeling i tillegg til 

avdelinger med langtidsopphold. 

Fokuset for arbeidet på korttidsavdelingene var å oppnå et klart definert mål om 

funksjonsforbedring, slik at pasientene etter endt opphold reiser hjem til egen bolig og klarer 

seg selv bedre enn før. Dermed var behovet for permanent opphold på sykehjem forskjøvet 

frem i tid (Oslo kommune, 2012, siden 6). I 2012 omfattet korttidsopphold 586 plasser. Hver 

bydel hadde korttidsavdeling (er) på sykehjem i geografisk nærhet til bydelen (Oslo 

kommune, 2012, s. 6). 

De 23 sykehjemmene med både langtidsavdelinger og korttidsavdelinger hadde to 

hovedfunksjoner, både korttidsavdelinger og langtidsavdelinger. Ledelsen hadde ansvaret for 

begge funksjonene. Faglig fokus for disse funksjonene var ulike. På langtidsavdelingene var 

arbeidet å gi en tilfredsstillende hverdag med god omsorg og aktiviteter for beboerne. 

Korttidsavdelingene derimot hadde fokus på bedret funksjonsevne for pasientene som skulle 

hjem.  Erfaringer fra slike sykehjem viste at en del arbeidstakere foretrakk primært å jobbe 

enten på en korttidsavdeling eller på en langtidsavdeling. Mange pasienter som kom til 

sykehjemmene misforstod korttidsoppholdet. Oppholdet ble oppfattet som første steg til fast 

sykehjemsplass, noe som ikke var hensikten. For å få mer faglig spesialisert arbeid i 

sykehjemmene, større fokus på samhandling og sikre riktig helse og omsorgsnivå, foreslo 

sykehjemsetaten at sykehjemmene organiseres separat, langtidssykehjem og korttidssykehjem 

(Sykehjemsetaten, 2012, s. 6). 

Sykehjemsetaten satte ned en arbeidsgruppe og arbeidet startet våren 2012 (Sykehjemsetaten, 

2012, s. 2). Gruppen ble ledet av direktøren i Sykehjemsetaten og hadde representanter fra 

sykehjemsetaten, bydelene og byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester. Tre 

delrapporter og forslag til ny finansiering av sykehjemsplassene ble sendt til byråds-

avdelingen. Sykehjemsetaten foreslo i delrapport 2 at det ble opprettet egne korttidssykehjem 
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(Oslo kommune, 2014d) som senere har fått navnet helsehus. Et stort flertall av bydelene ga 

gjennom høringsuttalelser sin støtte til forslaget (Oslo kommune, 2014d).  

Det ble nevnt flere fordeler med egne korttidssykehjem. For det første gir det muligheten til et 

mer spesialisert tilbud gjennom økt kompetanse. For det andre vil det kunne bidra til bedre 

holdninger og innsats hos personalet, nemlig at pasienten skal tilbake til eget hjem. Egne 

korttidsplasser vil kunne gi større rom for utvikling av mer fleksible rehabiliteringsløp som er 

tilpasset hver enkelt bruker. Og ikke minst ble det lagt vekt på at pasienter og pårørende 

opplever at helsehus er et midlertidig institusjonsopphold (Oslo kommune, 2014d). 

Sykehjemsetaten (Oslo kommune 2012, s. 7) mente at det var mulig å etablere et 

korttidssykehjem i hver region: Sentrum, Vest, Nord og Sør. Bydelene kunne ha korttids-

plassene på korttidssykehjemmet i sin region. Byrådet ba sykehjemsetaten om å samle 

korttidsplassene på egne sykehjem og begrepet «helsehus» ble vedtatt politisk som betegnelse 

på disse (Oslo kommune, 2014b). Våren 2014 startet etableringen av det første helsehuset på 

Solvang sykehjem. Følgende sykehjem ble valgt ut til å bli helsehus: Tåsenhjemmet, 

Ryenhjemmet og Lilleborg sykehjem. Helsehusene skulle få styrket sin kompetanse og få 

tilpasset utstyr til å utføre sine oppgaver (Oslo kommune, 2014a, s. 5). 

I perioden 2009-2013 bodde mellom 16,0 og 16,3 prosent av eldre over 80 år i sykehjem i 

Oslo kommune (Oslo kommune, 2014a, s. 7). Med den minimale, stabile veksten vurderte 

Oslo kommune at resultatene hadde sammenheng med at eldre hadde bedre helsetilstand og at 

mange ønsket å bo hjemme så lenge som mulig. Ved at behovet for langtidsopphold ble 

mindre hos eldre, vurderte sykehjemsetaten å legge ned flere sykehjemsplasser. 

Senere i mai 2014 kom Oslo kommune med en strategisk plan for Oslo kommunes arbeid for 

en aktiv og sunn aldring i befolkningen med tittelen: Seniormelding - Selvstendige, aktive og 

trygge eldre i Oslo (Oslo kommune, 2014c, s. 3). 

  

 

 

 



   25 

 

4.2 Bakgrunn og mål for opprettelse av helsehus  

4.2.1 Seniormelding: selvstendige, aktive og trygge eldre 

i Oslo 

Politiske føringer legger tydelig vekt på primærhelsetjenester, omsorgstjenester og 

folkehelsearbeidet (Oslo kommune, 2014c, s. 2). Det har vært mange stortingsmeldinger som 

var avgjørende for at helsetjenestene ble regulert i siste ti år. Her kan blant annet nevnes 

St.meld. nr.47 (2008.2009) og St.meld. nr. 29 (2012-2013). Meldingene pekte på behovet for 

utvikling og forbedring i kommunenes rolle og arbeid. Kommunenes innsats skulle bidra i 

fremtidige utfordringer. I 2014 la byrådet i Oslo fram bystyremelding nr.1/2014, 

Seniormeldingen: selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo.  Meldingen var svar på 

morgensdagens omsorg i stortingsmelding 29 (Oslo kommune, 2014c, s. 2). 

Bystyremeldingen sikter på den fremtidige eldreomsorgen og har sammen mål og visjon som 

står i byrådserklæringen. 

20 % av befolkningen i Oslo over 80 år har i dag et tilbud fra kommunen, for eksempel i form 

av sykehjem eller omsorgsboliger (Oslo kommune, 2014c, s. 3). Sammenlignet med resten av 

landet hadde Oslo kommune i 2011 høyere forbruk av sykehjemsplasser (Oslo kommune, 

2014c, s. 23). Bystyremeldingen hadde gjennom ulike tiltak til hensikt å få ned forbruket. 

Blant tiltakene var hverdagsrehabilitering i hjemmetjeneste, satse på velferdsteknologi og 

opprettelse av helsehus for å få bedre pasientforløp mellom kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten (Oslo kommune, 2014c, s. 37 og 38).   

Bystyremeldingen har et perspektiv mot år 2040. Innen dette året har Oslo kommune doblet 

antallet eldre over 67 år. (Oslo kommune, 2014c, s. 4 ). En tilsvarende økning i kommunens 

tjenester er ikke bærekraftig, og det vil ikke være nok helse- og omsorgspersonell tilgjengelig. 

En økning i antall eldre krever nye løsninger for pleie- og omsorgstjenesten. Det legges vekt 

blant annet på at omsorgstjenester gir hjelp til selvhjelp, slik at flere i denne generasjonen kan 

opprettholde sine funksjoner og har et selvstendig liv, god livskvalitet og lavt hjelpebehov.  

Ved at eldre tar i bruk sine ressurser mener Oslo kommune at de får muligheten til å bidra, og 

være med på samfunnsutviklingen (Oslo kommune, 2014c, s. 3). Hvis dette oppnås, kan eldre 

være en ressurs for seg selv og for samfunnet. Mange av de eldre vil i fremtiden ha bedre 

helse, bedre økonomi og mer utdanning enn den eldregenerasjonen som var før dem. Dette vil 
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også bety at de kan være selvstendige lengre enn eldre i dag, og at tidspunktet for behov for 

kommunale tjenester kan forskyves. Fremtidige eldre skal kunne ta mer ansvar for egen 

alderdom (Oslo kommune, 2014c, s. 4). Alle nivåer i pleie- og omsorgstjenesten skal 

prioritere tiltak som retter seg mot forebygging av sykdom og skade. Man skal rette 

oppmerksomheten mot tidlig rehabilitering som sikter på et godt funksjonsnivå hos eldre. 

Målet er å redusere, utsette og fjerne behovet for hjelp (Oslo kommune, 2014c, s. 10). 

Oslo kommune mente at pleie- og omsorgssektoren trengte endring og innovasjon for å møte 

fremtidige utfordringer. Seniormeldingen beskriver en innovasjon i omsorgtjenester som 

hjelper med å opprettholde et godt funksjonsnivå hos eldre. Innovasjon kan gi større rom til å 

søke etter forskjellige alternativer og løsninger som kan gi svar på nye utfordringer (Oslo 

kommune, 2014c, s. 7). Det påpekes at rehabiliteringstilbudet i kommunen er et viktig tiltak, 

og helsehus ble også nevnt som en av arenaene for å praktisere dette. I januar 2014 ble avtalen 

mellom fire intermediæravdelinger i kommunen og sykehussektøren sagt opp.  Oslo 

kommune mente at bydelene og helsehusene i større grad kunne behandle utskrivningsklare 

pasienter som ellers intermediæravdelingene hadde hatt ansvaret for (Oslo kommune, 2012, s. 

8). 

Det ble besluttet i august 2013 at Oslo kommune skulle opprette egne korttidssykehjem som 

senere ble kalt helsehus (Oslo kommune, 2013b). 

4.3 Målet med helsehus- helsehuskonsept 2016 

I januar 2016 ble konseptet helsehus presentert av sykehjemsetaten. «Fremtidige helsehus 

med brukeren i sentrum» var slagordet (Madsen, 2016). Helsehuskonseptet ble utarbeidet av 

helsehusdirektør Bjørg Torill Madsen. Dokumentet beskriver en langsiktig plan og et tydelig 

pasientforløp i helsehus. Bydelene i dette konseptet har et overordnet ansvar for å skape 

helhet og «eier» pasienten.  Helsehus gir mestring- og rehabiliteringstjenester slik at flere får 

trygghet og evne til å bli boende hjemme, livet ut. En koordinator vil følge hele prosessen 

med alle involverte tjenester mot et helhetlig mål. Konseptet har en standard pasientforløp 

som tar utgangspunkt i diagnoser og problemstillinger, men tilpasses pasientens behov, 

ønsker og mål (Madsen, 2016, s. 4). 
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Forløpet har fire elementer: 

1. Forutsigbar og god overgang når pasienten kommer til helsehus - Det skal være et 

godt samarbeid mellom institusjoner og tjenester ved overføring av pasienter. En god 

overgang med tidlig, tydelig og riktig informasjon. 

2. Treffsikkert mottak og tidlig avklaring - Pasienter og evt. pårørende skal ha en 

tidlig avklaring på oppholdets innhold og funksjon. Gjennom et tverrfaglig samarbeid 

mellom forskjellige aktører og tjenester lages en plan for pasientens behov og mål. 

3. Målrettet opphold - Pasient og pårørende får råd og veiledning for et bedre liv 

hjemme. Aktivitet og tilbud er rettet mot å motivere og bygge kompetanse for 

pasientens liv hjemme.  

4. Trygg og god overgang hjem - Pasientens helhetlige situasjon skal vurderes og 

planlegges før hjemreise (Madsen, 2016, s. 5). 

Helsehuset skal ha et fokus på pasientenes opplevelser og behov. For å finne slike behov har 

sykehjemsetaten gjennomført en del dybdeintervjuer (Madsen, 2016, s. 22) med pasienter, 

pårørende, ansatte og ledere. Intervjuene identifiserte at det pasienter og pårørende ønsker er: 

- En helhetlig og sammenhengende reise mellom forskjellige institusjoner og tjenester. 

- Trygghet, forutsigbarhet og gode resultater. 

-  Minst mulig flytting mellom institusjoner og hjem. 

- Et opphold som tilpasser deres behov og gir det de trenger for veien videre.  

- Hjelp og tilrettelegging for livssituasjonen slik at de kan få et liv med god livskvalitet. 

- Profesjonelle, riktige, god og nok behandling, pleie og omsorg (Madsen, 2016, s. 25). 

Helsehuset vil utføre tjenester på en slik måte at enkelte pasientene får behandling og 

oppfølging som resulterer i en effektiv måloppnåelse.  
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Helsehuskonseptet presenterte (Madsen, 2016, s. 9): 

«Det overordnede effektmålet er å sikre at Oslos borgere kan bo lengst mulig i egen bolig 

med høy livskvalitet og minst mulig bruk av kommunale tjenester». 

De viktigeste effektene av fremtiden helsehus er forventet å være: 

 Understøtter muligheten for å bo i eget finansiert hjem lengre 

 Redusert totalt bruk av offentlige betalte tjenester 

 

Ved sykdom kan det være behov for en eller flere former for helsetjenester. Samspillet 

mellom ulike aktører kan være avgjørende som en helhet, når eldre skal bli boende hjemme. . 

Helsehus i dette samspillet ble nevnt som et sted der pasienter får mulighet til å trene og lære 

seg å bli selvhjulpne. Helsehus understøtter muligheter til å bo i eget hjem. Helsehus skal 

fungere som et effektfullt verktøy for å oppnå dette målet (Madsen, 2016, s. 7).   

     

 

Helsehusets rolle: 

 Gi medisinsk behandling, pleie og oppfølging etter oppholdt på sykehus 

 Gi en vurdering av helsesituasjon og fremtidig livssituasjon for uavklare pasienter 

 Gjennomføre treffsikker rehabilitering, opptrening og veiledning for å kunne fortsette 

å bo hjemme 

Figur 3: I dette samspillet er helsehus et viktig verktøy for måloppnåelse (Madsen, 2016. s. 27) 
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 Gi trygghet og motivasjon på vei tilbake til hjemmet 

 Være et godt sted å dø 

 

Oslo kommune er delt inn i 15 bydeler, som alle har et selvstendig ansvar for tjenester til sine 

innbyggere. Organisering av driften av sykehjemsetaten tar utgangspunkt i bestiller-

utførermodellen, hvor bydelene har en bestillerfunksjon og sykehjemsetaten har en 

utførerrolle. Modellen beskriver et prinsipp og en overgang fra hierarkisk styring til 

kontraktstyring. Styringen skjer gjennom kontrakter og forhandlinger mellom bestiller og 

utfører og ikke gjennom myndigheten (NOU 2005: 3 s.114). Bydelene forhåndsbestiller et 

antall korttidsplasser fra sykehjemsetaten hver 6. måned. og har vedtaksmyndighet (Oslo 

kommune, 2012, s.3) Det vil si at det er bydelen som bestemmer hvilke pasienter som skal 

tilbys plass ved helsehus, hva som er målet med oppholdet og hvor lenge oppholdet skal vare. 

Sykehjemsetatens fire råd ved utskrivningsklare pasienter fra sykehus er:  

1.  Pasientene skal være i en stabil fase 

2. For de overførte pasientene skal det være forsvarlig med inntil to dager uten legetilsyn  

3. Pasienten skal være stabil sirkulatorisk og behandlingen som er startet i sykehus må ha vist 

effekt 

 4. Lege på sykehus bør kontakte lege på helsehus ved kompliserte medisinske tilstander 

(Oslo kommune, 2015). 

Pasienter som sendes til helsehus kan ha diagnoser og problemstillinger innen følgende 

kategorier: brud/ortopedi, nevrologi, kreft, terminale fase, nedsatt allmenstilstand, 

funksjonssvikt, rus, psykiatri, demens med mer (Seterelv, 2016). I spesialisthelsetjenesten blir 

pasienter vurdert ut fra sykdom og diagnoser, mens i kommunehelsetjenesten blir vurdert ut 

fra funksjonsnivå. 

Kriterier for personer som kan få innleggelse i helsehus (Oslo kommune, 2018c): 

- Har pårørende som trenger avlastning. 
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- Har utfordringer knyttet til smitte og er tiltenkt pasienter med kompliserte faktorer 

som sår, eller store utfordringer med å etterleve tilstrekkelige smitteverntiltak i 

samvær med andre pasienter. 

- Er alvorlig syke og døende. Trenger lindrende behandling, pleie og omsorg. 

- Er russavhengig og med behov for kortvarig pleie og omsorg.  

- er under 65 år med demens. 

 

De ønskete gevinstene ved å ha et helsehus er at kommunen retter seg mot effektmålet, 

nemlig effektivisering av driften både i første- og andre linje i helsetjenesten (Oslo kommune, 

2013a). Slik jeg ser det så viser effektmålene til to retninger.  Det første er at helsehusene skal 

ta i mot utskrivningsklare pasienter og gi samme etterbehandling til pasienter som de ellers 

hadde fått på sykehus, før reformen. For det andre rettes effektmålet mot å trene opp samme 

gruppe pasienter til å bli så selvhjulpne at de har mindre behov for plass på langtidssykehjem.  

4.4 Oppsummering 

Samhandlingsreformen i 2012 og utskrivningsklare pasienter overførte større ansvar og 

oppgaver til kommunene innen helsetjenester. Oslo kommune startet en omorganiserings-

prosess for å se hvordan de kunne utnytte sine ressurser for å løse utfordringene i forhold til 

dette. Et av tiltakene var å satse på å ha friske eldre som kunne ta vare på seg selv i sitt hjem 

med minst mulig betalte tjenester. Helsehusene ble opprettet til dette formålet. 
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5 Forsvarlighet- etikk- verdighet 

5.1 Forsvarlighet 

Forsvarlige helsetjenester er nedfelt både i Helsepersonelloven og helse – og 

omsorgstjenesteloven. Det er spesielt tre paragrafer jeg ønsker å vise til: 

I Helsepersnollovens paragraf 4 står det at helsepersonell skal utføre arbeidet sitt i samsvar 

med faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, som kan forventes ut fra helsepersonellets 

kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig (Helsepersonlloven, 2001, § 4). 

I Pasient og brukerrettighetslovens paragraf 3-1 står det at pasienten har rett til å medvirke 

ved gjennomføringen av helse - og omsorgstjenester. Dette gjelder blant annet ved valg 

mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenesteformer og undersøkelses (Pasient – og 

brukerrettighetsloven, 2001, § 3-1). 

Til slutt kan presenteres paragraf 2-1e i pasient – og brukerrettighetsloven som sier at pasient 

eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller bolig med heldøgntjenester dersom dette etter 

en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller 

brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester (Pasient– og 

brukerrettighetsloven.2001, § 2-1e). 

5.2 Konsekvensetikk 

Forventningene i helse- og omsorgstjenesten er store og i dette kan gode intensjoner, 

interesser og viktige hensyn komme i konflikt med hverandre. Etikk hjelper oss å drøfte 

utfordringene og reflekterer over hva en driver med, hvorfor en gjør det en gjør, og gjør det 

rette på den riktige måten (Børslett mfl., 2011, s. 11). 

I konsekvensetikk er man opptatt av konsekvensen av en handling. Konsekvensetikk som et 

etisk verktøy brukes til å se på tiltakene man iverksette. Det vil si at resultater vurderes ut fra 

valgte handlinger (Børslett mfl., 2011, s. 16). 
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5.3 Verdighet 

Eldreomsorgen skal tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og 

meningsfull alderdom (forskrift om en verdig eldreomsorg, 2011, § 1). I forskriftet § 2 står 

følgende: 

«De kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer 

den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med 

sine individuelle behov» 

Tjenestens innhold i dette forskriftet legger vekt på respekt for den enkeltes 

selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. Tjenestetilbudet skal sikre at medisinske 

behovet blir ivaretatt (forskrift om en verdig eldreomsorg, 2011, § 3). 
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6 Erfaringer fra informantene 

I dette kapitlet presenteres resultatene fra intervjuene. Først vil jeg vise hvordan informantene 

beskrev helsehus og hvilke pasientgrupper som er innlagt i disse. For meg var det viktig å 

begynne med disse to elementene, fordi det avklarte hvilket ståsted informantene snakket. 

Dette ga meg et utgangspunkt for å gå videre med å se på erfaringene i forhold til 

ressurstilgang, faglighet og behov.  

Videre vil jeg se på erfaringene fra informantene når det gjald kommunikasjon og forholdet 

mellom helsehus og sykehus, og erfaringene mellom helsehus og bydelene. Det presenteres 

også ulike erfaringer og utfordringer i forhold til implementering av helsehuskonseptet.  

Tilslutt i kapittelet vil jeg på bakgrunn av intervjuene vurdere hvorvidt helsehusene framstår 

og fungerer i tråd med målsettingene som lå til grunn for etableringen. Vil helsehus som en 

instrumentell organisering og som en rasjonell prosess få gjennomført oppgavene etter 

intensjonen? Hva sier informantene om muligheter og hindringer? 

6.1 Hva er helsehus 

Informantene fikk spørsmål om hva et helsehus er. Jeg ønsket i informasjonshentingen å få 

klarhet i om hva informantene la i begrepet helsehus. Og hvilke oppgaver de skal utføre. 

Noen assosierte funksjonene med de gamle korttids- og rehabiliteringsavdelingene som lå i 

sykehjemmene. Jeg har nummeret avdelingsledere fra A1- A6 og sykepleiere fra S1-S3. 

En informant sa:  

A2: «Pasienten lå altfor lenge på sykehus. Dette var et problem og det ble behov for et 

tilrettelagt tilbud, et samlokalisert tilbud for å kunne ta vare på slike pasienter. Helsehus er 

en mellomstasjon mellom sykehus og hjem.» 

Informanten mente liggetid og kostnader forbundet med dette. De to neste sitatene er fra to 

avdelingsledere som jobbet på tidligere korttidsavdelinger, før reformen. De la vekt på at 

helsehus vil være en utvikling av tidligere korttidsavdelinger på sykehjemmene. 
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A1: «Et helsehus er korttids- og rehabiliteringsavdelinger samlet i et hus. I stedet for slik det 

var tidligere da de fleste sykehjemmene hadde noen plasser som enten var for korttids- eller 

rehabilitering for disse pasientene». 

Her mente nok informanten at korttidsavdelingene tidligere var en del av sykehjem. Men nå 

er korttids- og rehabiliteringsavdelingene en egen virksomhet for seg selv.   

En annen informant sa: 

A3: «Så kom disse helsehusene. Egentlig kom alle plassene fra korttidsavdelinger som lå på 

vanlige sykehjem.» 

En annen informant beskrev helsehusene utfra målgruppen som er eldre mennesker. 

Oppgavene som utføres i helsehus er å avlaste sykehusene: 

S1: «Med mine egne ord så ville jeg sagt at et helsehus er et geriatrisk sykehus.» 

Denne beskrivelsen viser hvordan informanten opplevde helsehusets funksjon. I helsehus 

utføres en del oppgave som tidligere hadde blitt utført i sykehus.  En annen informant beskrev 

et annet forhold når jeg spurte om hva oppgaven til helsehus er. Vedkommende beskrev 

forholdet til bydelen:  

A6: « Bydelene eier pasientene. Vi leverer en tjeneste som bydelene har bedt oss om, ut ifra 

hva pasienten trenger. Det er hovedsakelig det som er oppgaven til helsehuset.» 

En slik beskrivelse kan ha et utgangspunkt i bestiller- og utførermodellen, der bydelen har en 

bestillerfunksjon.  Bydelene fatter vedtak og definerer mål og oppgaver i forhold til 

korttidsopphold. En annen informant forklarte at helsehus er et sted der eldre mennesker som 

ble utskrevet fra sykehus kunne rehabiliteres til å bo i eget hjem. En informant sa:   

A5: «Helsehus tar imot pasienter som ikke kan komme direkte hjem fra sykehus. Så kommer 

de hit for å få opptrening…de kommer hit så trener vi med dem og så klarer de å være 

hjemme. Målet er at de skal bo lengst mulig hjemme.» 

Alle disse forklaringene beskrev de elementene som ligger til grunn for opprettelsen av 

helsehus. Elementene som: geriatriske pasienter, avlaste sykehus, korttidsopphold, bydelens 

myndighet, og målet med å bo lengst mulig hjemme. 
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6.2 Forholdet mellom helsehus og sykehus 

I dette kapitlet presenteres erfaringene som informantene hadde i forhold til samarbeidet med 

sykehus. Flere i denne studien mente at det ofte var uenighet mellom helsehus og sykehus om 

pasienten var utskrivningsklar eller ikke. En informant sa: 

A1: «Det er ikke alltid vi er enige med den vurderingen sykehuset har gjort… det kan være de 

(pasientene) som fortsatt har en høy infeksjon… kolspasienter som skulle hatt mer oppfølging 

før de kom hit…vi har hatt en del kreftpasienter i terminalfasen.  Det å flytte på dem i siste 

fasen, mener jeg er unødvendig og for høy belastning for dem.»  

Informanten fortalte videre at avdelingen får mange pasienter fra ulike kategorier. Dette kan 

være pasienter med lårhalsbrudd, andre type frakturer, hjerneslag, hjerteinfarkt, kreft, 

pasienter med psykiske lidelser, alkoholikere og narkomane. Avdelingen har ikke alltid 

ressurser og kompetanser til alle typer pasienter, og derfor må dette planlegges for hver enkel 

pasient. En informant beskrev utfordringene som følger:  

A1: «Mange av pasientene våre kommer på fredag og helst på ettermiddagen. Og da plutselig 

å skulle øke bemanningen for en som er veldig ressurskrevende eller en som er i 

terminalfasen, det er ikke alltid mulig å få til. Jeg mener at det av og til skjer for fort…vi får 

litt korte frister.» 

Det at en del utskrivningsklare pasienter meldes til helsehus på fredag ettermiddag, opplever 

mange av informantene som utfordrende. Behovet for ressurser og kompetanser bør vurderes 

for hver enkel pasient som skal til helsehus. Den korte tidsfristen undergraver muligheten for 

å skaffe bemanning og kompetanse rundt pasienten. Informanten sa at det er en del risiko for 

å ikke få det til. Pasienten risikerer da og ikke få den riktige behandlingen som trengs i løpet 

av helgen. Å ha mulighet til å skaffe kompetanse og ressurser til hver enkelt pasient, nevnes 

som viktig for å kunne gi en forsvarlig tjeneste. En annen informant sa: 

A3: « Her tar vi imot pasienter på en fredag. Det er sykepleieren som sitter alene med 

ansvaret for denne pasienten helt til mandag.  

En annen informant sa: 

A2: «Det er ikke alltid enighet mellom sykehusleger og helsehusleger om pasienter er 

utskrivningsklare. Vi har reinnleggelser samme dag.» 
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Årsaken til reinnleggelser mente informanten at det er flere grunner til:  

A2: «Årsaken kan være infeksjon, eller et nytt hjerneslag… pasienten var i behov for høyere 

omsorgsbehov.» 

Informanten mente at helsehus ikke kunne håndtere slike pasienter fordi de ikke hadde nok 

kompetanse, utstyr og tilgjengelige leger. Videre sa informanten: 

A2: « Det går ikke an å sammenligne, fordi på sykehus har du lege tilgjengelig 24/7, du har 

nødvendig utstyr, og det som betyr mest at du har kompetanse.» 

En annen sa: 

A6: «Vi vet fra geriatrifaget at ting endrer seg fort hos syke eldre som er innlagt på sykehus. 

Vi ser noen ganger at pasienter burde hatt en eller to dager mer på sykehus før de blir sendt 

til helsehus. Kanskje pasientene som er stabile og ikke så behandlingstrengende skal skrives 

ut. Vi ser akutte situasjoner som gjør at pasienten må legges inn igjen.  

En annen informant mente at en del pasienter flyttes unødvendig mellom sykehus og helsehus 

fordi sykehuset må avlastes for noen dager. Informanten fortalte om en hendelse: 

A5: « En pasient var ferdigbehandlet på sykehus og ble sendt til oss. Pasienten startet med 

antibiotika på sykehuset. Og ble utskrevet til helsehus, og deretter tilbake til sykehuset igjen 

for kontroll.  Og sykehuset skulle avklare om pasienten skulle fortsette med antibiotika eller 

ikke.»  

At eldre mennesker skal flyttes flere ganger mellom institusjoner for å få 

antibiotikabehandling, synes informanten var unødvendig og belastende for pasienten.  

Funn fra informantene viser en del uenighet mellom helsehus og sykehus. I noen tilfeller 

kunne ikke helsehusene gi tilpasset behandling til pasientene som er utskrivningsklare. 

Årsakene kan tolkes som mangel på klare grenser når det gjelder ansvar og oppgaver fordelt 

mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det som oppfattes som en stabil tilstand hos 

en pasient i sykehuset, kan oppfattes motsatt i helsehus. En del innleggelser skjer rett før 

helgen der helsehuset har lavere bemanning og ikke nødvendigvis riktig kompetanse.  
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6.3 Type pasienter 

For nesten samtlige informanter var det felles utfordringer som de opplevde da avdelingen 

hadde en sammensatt gruppe pasienter med svært ulike diagnoser og problemstillinger. Å 

tilrettelegge et godt miljø for én type pasient, trenger ikke å ha samme effekt for en annen 

type pasient. En informant mente at kombinasjonen av kreftpasienter i terminal fase med 

pasienter med demens, hadde utløst en del utfordringer. Vedkommende sa:  

A6: « Største utfordringen er vel når vi får disse pasientene med stor kognitivt svikt som 

vandrer. Det er en utfordring også for medpasienter fordi disse pasientene tar seg gjerne inn 

på feil rom og uroer andre medpasienter. Vi har dødende pasienter som er tidskrevende 

også.» 

Informanten mente at det er uheldig for pasienter med demens å bli plassert på en avdeling 

med mange ulike pasientgrupper. Det er ikke lett å legge forholdene til rette for personer med 

demens når det skjer så mye aktiviteter og oppgaver i forhold til andre pasienter. Man kan 

ikke skape ro for pasienter med demens noe som er egentlig riktige tiltak og behandling for 

dem. Flere av informantene var uenige om at helsehus med flere type pasienter er forenlig 

med demenspasienter. En annen informant sa:  

A6: «De som har alvorlig demens med adferdsforstyrrelser, ser vi veldig fort at de klarer seg 

mindre i miljøet, så tenker vi at helsehus ikke er tilpasset med pasienter med alvorlig kognitivt 

svikt da».  

En annen informant var uenig vedrørende en del pasienter som sykehuset mente at var 

utskrivningsklare.  Grunnen var at en del av pasientene som ble sendt til helsehus hadde 

fortsatt behov for høyere omsorgsnivå enn det helsehuset klarte å gi. Informanten sa: 

A2: « Vi har pasienter med selvmordstanker og med psykotiske lidelser. I stedet for å gå rett 

til psykiatriske avdelingen på sykehus kommer de hit… fordi vi har dårlig saksbehandling i 

bydelene» 

Informanten var lettere opprørt og sa at en del pasienter bydelen vurderte å legge inn på 

helsehus, som egentlig ikke passet til å være der. Videre sa informanten: 

A2: « Vi har en del pasienter som bydelen ikke vet hva skal de gjøre med dem… pasientene 

kommer på bakgrunn av at de ikke har noe sted å bo. Og de bor her for flere måneder» 
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En annen informant sa at bydelen har en del pasienter som de ikke vet hvordan de skal møte 

behovet til. Informanten sa: 

A1: « Vi har en del rusmisbrukere som har vært på sykehus. De har ingen fast bopel og vi 

skal finne hvor de skal bo- hvor skal vi gjøre av dem. Vi har mange slike kategorier, og 

bydelen har ikke godt tilbud til dem. Vi er på en måte det eneste tilbudet.».  

Helsehus brukes også noen ganger også som mellomstasjon for at bostedet skal 

rehabiliteres/pusses opp. En informant sa: 

S2: « De er her slik at hjemme blir tilrettelagt.»  

En informant sa at en gruppe pasienter får korttidsopphold i helsehus i høytider som jul og 

påske. Slike opphold kalles gjerne avlastningsopphold på helsehus. Disse pasientene har enten 

ikke familie eller innvilges et slikt opphold fordi familien som tar vare på dem i det daglige, 

skal avlastes. Det er utfordrende å kombinere tiltak som er rettet mot pasienter som er i behov 

av sosial kontakt i høytidene grunnet ensomhet og/eller utrygghet, med andre pasienter som 

trenger behandling og rehabilitering etter sykdom og skader som for eksempel hjerneslag og 

lårhalsbrudd. En informant sa følgende: 

A2: «Disse av mine pasienter på avlastningsopphold har det ikke bra. Hvordan kan jeg gi en 

god jul til en som er sammen med utskrivningsklare pasienter? 

Informanten ga uttrykk for at helsehus ikke er godt tilrettelagt for å kunne gi likeverdig 

behandling til alle typer pasienter som er ment å bli innlagt på helsehus. Informanten 

opplevde negative effekter av å sette sammen pasientgrupper som var i ulike behov.   

I tillegg viser det seg at helsehus tar imot en del pasienter som venter på sykehjemsplass. 

Informanten viste til kriterier i Oslo kommune som beskriver en begrenset tid for opphold 

som er mellom én dag til 12 uker. Informanten sa:  

A2: «Vi får alle de pasientene som har fått godkjent langtidsopphold, men de er nå i helsehus 

i på vente av sykehjemsplass. De er her inntil flere måneder til de flyttes til de sykehjemmene 

de har søkt.»  

Jeg fikk inntrykk av informanten ikke var enig i denne typen innleggelser, da dette ikke er en 

del av kriteriene. 



   39 

 

Erfaringer fra informantene viste en del usikkerhet i forhold til ulike type pasientgrupper og 

behandling i forhold til disse. En av intensjonene bak opprettelse av helsehus var at 

pasientene skulle være i et miljø hvor fokuset var rettet mot å reise hjem etter oppholdet. Det 

er fortsatt helsehus et miljø der fokuset er både for pasienter som reiser hjem og/eller venter 

på langtidsplass. Ut fra det informantene sa, hadde helsehusene blitt et alternativ for en 

gruppe pasienter som det ellers var vanskelig for bydelene å finne riktig tilbud til.  

6.4 Forholdet mellom helsehus og bydel 

Det er 15 bydeler i Oslo kommune som fatter vedtak om å legge inn pasienter i helsehusene. 

Hver korttidsavdeling fikk en til tre bydeler å forholde seg til. Informantenes erfaringer var 

varierende når det gjald samarbeid og kommunikasjon mellom bydelene og avdelingene i 

helsehusene. 

Om forholdet mellom bydelen og helsehus var godt eller ikke, sa en informant:  

A3: «Det er personavhengig, altså avhengig av hvem som jobber i forskjellige bydelene.» 

En annen informant sa: 

S1: « Jeg føler at vi (i helsehus) er på utsiden» 

En av informantene sa at bydelen av og til skrev pasientene ut på et kort varsel. Den korte 

fristen gjorde det vanskelig å håndtere nødvendige tiltak på en forsvarlig måte:  

A1: «Når bydelen bestemmer seg for å skrive ut en pasient får vi veldige korte frister. For 

eksempel klokken 12 på dagen får vi beskjed om at en pasient skal reise hjem fordi en ny 

pasient kommer. Utfordringen er da at vi må få tak i hjemmetjeneste, pårørende, skaffe 

transport, gi rapport og ikke minst pasienten skal få beskjed. Og alt dette må skje fort.» 

Når pasienten skal reise hjem overførtes ofte pasienten til andre aktører, for eksempel 

hjemmetjenester. Informanten sa videre: 

A1: «Vi skal overføre pasienten og det er flere ting som må ordnes. For å sikre en trygg og 

god hjemreise så er det veldig viktig at vi får tid til å skape den tryggheten og sørge for at alle 

brikkene er på plass før vi sender pasienten ut.» 
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Noen av avdelingene var kjent med tilbudene som bydelen hadde til pasientene som reiste 

hjem, mens andre avdelinger manglet slike informasjoner. En informant sa:  

A5: «Bydelene sier at de tilbyr mye nå slik at pasienten kan bo hjemme. Vi ba om en oversikt 

om hva slags tilbud de har.» 

En annen informant sa:  

A6: «Når vi har samarbeidsmøte med bydelen får vi innblikk i det de kan stille opp med når 

pasienten kommer hjem. Vi må også være flinke til å etterspørre, på vegne av pasienten.» 

Begge to informantene mente at det er nyttig å få informasjon om tilbudet som finnes for 

pasienten hjemme. Grunnen var at pasientene samarbeider bedre i helsehus når de føler seg 

trygge om hjemreisen.  

En informant beskrev utfordringene med bydelen i forhold til vedtak. Informanten mente det 

at ofte var uklart hva er bestillingen gikk ut på og hvorfor pasienten skulle legges inn i 

helsehus: 

A2: «Vedtak må du ikke tro på. Alle pasienter, uansett med hvilken problemstilling, har ett og 

samme vedtak med en bestilling fra bydelen som går ut på at omsorgsnivået må vurderes. Den 

gir ikke noen informasjon. Noen ganger ser vi at vedtaket ikke er gjeldende … de er her kun 

fordi de egentlig skal søke sykehjem.» 

Videre sa informanten: 

A2: «Vi som holder på med fag har lite å si om hvilke pasienter som skulle vært her. Vi har 

ikke myndighet til å si nei til en pasient som ikke passer til å være her. Vi har en bestiller- 

utførermodell som aldri ble revidert. Der er bydelen som bestemmer hvilke pasient vi skal få 

her. Det eneste som vi kan gjøre her når en pasient kommer, er vår faglige vurdering. Men 

den blir ikke heller alltid hørt.» 

Det informanten prøvde å si var at bydelen kunne tatt mer hensyn til observasjoner og 

vurderinger som blir gjort i helsehus. Det kan tolkes at bestiller - og utførermodellen gjør at 

helsehusene får en passiv rolle i forhold til bestillinger fra bydelen. Helsepersonell med 

faglige bakgrunn i helsehus ønsker mer delaktighet i forhold til avgjørelser som blir tatt i 

forhold til pasienter.  



   41 

 

En annen informant sa:  

A3: «Bydelen kan kanskje kjenne pasienten fra før… men de kjenner ikke pasienten etter 

sykehusinnleggelse, og som kan endre funksjonen veldig.» 

En annen informant ønsket mer samarbeid og kommunikasjon med bydelen. Alle pasienter 

følges av en koordinator i bydelen. Noen av informantene savner oppfølging av koordinator 

gjennom pasientforløpet. I noen tilfeller foregikk kommunikasjonen mellom bydel og 

helsehus gjennom et elektronisk system som heter Gerica. At bydelen tar beslutninger og kun 

kommuniserer bare gjennom dette systemet, kan være misvisende for pasienten. 

A3: «Det er klart at det enkleste og mest effektive måte er kanskje ting ordnes gjennom 

Gerica-systemet. Men vi er samarbeidspartnere som ønsker å få til det beste for pasienten. Og 

da er det på en måte veldig godt å se hverandre ansikt til ansikt. Sa kan man diskutere forhold 

rundt pasienten og kanskje mer av helheten kommer fram. Da kan man plutselig komme på litt 

mer kloke løsninger.» 

Informanten la mye vekt på dialog og kommunikasjon mellom samarbeidspartnere. 

En annen informant mente i motsetning til en tidligere sitert informant (A2) at vedtak var et 

bra verktøy. Informanten sa at ansatte nå er mer bevis på å lese vedtaket. Når en pasient fikk 

hjerneslag eller lårhalsbrudd skulle man starte tidlig med treninger så snart pasienten var på 

helsehus. Informanten sa at det tidligere ble vurdert at mange av disse pasientene var 

kandidater for langtidsplass. Nå trenes de til å få gjenvinne sine tidligere funksjoner. 

Informanten sa: 

A4: «Vi må se hva bydelen ønsker fordi det er bydelene som kjøper plassene her. De vil ha et 

produkt. På vedtaket står det at pasienten fikk lårhalsbrudd, var på sykehus og nå er i 

helsehus. Nå skal pasienten mobiliseres til å komme hjem og klare seg.» 

 

Videre sa informanten: 

A4: «Bydelen forventer at vi gjør en jobb og det er å sende pasientene hjem. Så lenge man 

blir enige, så tror jeg det går bra. Når pårørende motarbeider og ønsker at far eller mor ikke 

skal hjem, så må vi finne årsaken.» 
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Informanten sa at en av pårørende hadde mor på avdelingen etter et lårhalsbrudd. Pårørende 

hevdet at moren hadde falt fordi blodsukkeret ikke ble målt av hjemmetjenesten. Pasienten ble 

svimmel og falt hjemme. Dette hadde avdelingen diskutert med bydelen og fortalte at 

pasienten og pårørende ikke hadde tillit til dem.  

Her viser informanten at det er viktig å ha dialog med bydelen og fanger opp slike 

utfordringer som for eksempel hvorfor pasienten ikke er motivert til å komme hjem. Det å 

involvere alle parter gir bedre resultater i pasientforløpet.  Å gi trygghet til pasienter og 

pårørende var det noe som flere av informantene var enige om at var viktig.  

S1: «Noen bydeler er veldig grei å håndtere og andre skjønner vi ikke hvorfor de har gjort det 

de har gjort.» 

Erfaringer fra informantene viste at det var variasjoner når det gjald saksbehandling i ulike 

bydeler. Samtlige informanter ønsket at faglige vurderinger i helsehus kunne blitt mer hørt av 

bydelene. De mente at den nære kontakten med pasienter i helsehus gir et godt grunnlag for å 

bli mer involvert i vurderinger som blir tatt i bydelene. 

6.5 Kompetanse-ressurs-behov 

I dette kapittelet presenteres erfaringene som viser hvilken kompetanse, ressurser og behov 

informantene mente at var nødvendig for å møte utfordringene med pasienter som var innlagt 

i helsehus.  

Nesten alle informantene mente at det å tilrettelegge godt for sykepleiefaget ville være en 

suksessfaktor for helsehus. En informant mente at sykepleierne på avdelingen var klar over 

oppgavene som skulle utføres, men at de ikke alltid hadde midler til å utføre oppgavene riktig. 

En informant sa: 

A3: «Jeg tror at sykepleierne synes at det er interessant med utfordringene også når du 

plutselig får en (pasient) med kolostomi, dialyse eller sånn, men... de får ikke de ressursene 

som skal til for å gjennomføre oppgavene. Jeg skjønner at de i mange helsehus mener at man 

ikke har de ressursene som skal til for å gjøre jobben ordentlig… Jeg har samme 

bemanningsfaktor og pleiefaktor nå som før (reformen)». 
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Flere av informantene fortalte at det er spennende å jobbe i helsehus. Arbeidsoppgavene er 

varierte og man får mulighet til å utvikle seg. Samtidig mente mange av informanter at 

mangel på utstyr kan ta mulighetene fra sykepleiere til å kunne utføre sykepleieroppgavene. 

En informant sa: 

S1: «I helsehus får du gjort flere prosedyrer. Du blir faglig utfordret hele tiden mens du er på 

jobb... Jeg synes at der veldig bra å holde seg oppdatert, i hvert fall og lære om ting som jeg 

kanskje ikke kan. Men det er jo problemet med helsehus, dette med manglende utstyr... så hvis 

pasienten bruker oksygenapparat eller forstøvetapparat så sier bydelen at sykehuset må sende 

apparatet med pasienten … Vi må minne sykehuset om dette.  

Alle de tre sykepleierne i tre helsehus ga utrykk for at de liker utfordringene og at de ønsker å 

bli kjent med forskjellige pasientgrupper og lære nye prosedyrer. Den største utfordringen var 

mangel på kliniske utstyr: 

S2: «Vi kan grunnleggende sykepleie… Vi mangler utstyr, blodtrykksapparater, saturasjoner 

for å måle O2 metning… Vi får ikke mer utstyr enn vi har i dag».  

 S3: «Vi må ha utstyr på plass, rullator til pasientene, vi har ikke nødvendige utstyr, teknisk 

utstyr». 

En av informantene sa at etter samhandlingsreformen så fikk helsehusene utskrivningsklare 

pasienter fra sykehus. Meningen med tidlig utskrivning fra sykehusene var at kommunene 

skulle ta over viderebehandlingene. Helsehusene skulle tilrettelegges for å kunne utføre den 

viderebehandlingen som krevdes. En informant sa: 

A3: «Vi har ikke samme kompetanse, ressurser eller tilgang på det samme utstyret (som 

sykehuset). På sykehuset bruker de masse penger til utstyr som gjør at oppgavene er lettere 

og fortere å gjøre... det er viktig at man ikke skal ha liggende pleiepasientene på sykehus og 

ta over ressurser som skulle brukt for alvorlig syke mennesker, det synes jeg er riktig. Men det 

må følge med ressurser.». 

Informanten mente at helsehuset er fortsatt preget av å være sykehjem. Og utstyret som finnes 

på helsehus ikke er tilpasset til oppgavene.  

A3: «De største utfordringene er jo for dårlige ressurser, slik jeg ser det. Her er det på en 

måte kanskje, ja, ikke betyr noen ting at det er bygget som et sykehjem dette her... Her går vi 

enda «på sparing» av ikke bare personellressurser som er dyre, men ja … utstyr, vi har ikke 
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råd til hansker og bleier og gode automatiske blodtrykksapparater. Spare på slikt utstyr synes 

jeg lite om…». 

I tillegg til utstyr mente informanten at helsehuset har enda mer redusert kompetanse på 

kvelder, helger og netter: 

A3: «Du må (som sykepleier) kunne alt og samtidig har du ikke det fagmiljøet rundt deg i 

forhold til tilgjengelige lege som de har i sykehuset. Når det det gjelder ressurser er det helt, 

helt annerledes… her kan vi ta i mot en pasient på en fredag… det er sykepleierne som sitter 

alene med ansvaret for denne pasienten helt til mandag. Det er ingen lege som kommer for å 

se til pasienten… slik er det ikke i sykehus».  

En annen informant sa: 

A2: «Som sykepleier er du alene her. Du må være selvstendig og kunne ta selvstendige 

avgjørelser. På sykehus er du en del av flokken. Du er sammen med spesialsykepleiere, leger, 

utdannede folk i et godt faglig miljø. Her står du helt alene. Her er det veldig krevende.» 

Samtlige informanter sa at det stort sett var sykepleiere som var høyeste faglige profesjoner 

som dekket vaktene på kvelder, helger og netter. Det var avgjørende at denne gruppen 

fagpersoner var kompetente i forhold til ulike problemstillinger og pasientgrupper som var på 

avdelingene. De måtte også ha tilgang til nødvendige utstyr for å kunne utføre sine oppgaver.   

En informant mente at det på grunn av ulike pasientgruppe, trengtes spisskompetanse i 

helsehusene.  Helsehuset kunne godt benyttet seg av en sykepleier med videreutdanning i 

demensomsorg eller palliasjon for eksempel. Videre sa informanten: 

A6: «Per i dag har vi ikke spisskompetanse… det er helt spesielle ting vi har aldri vært bort i, 

så det går an å spørre ekspertise fra sykehuset, for at de kommer inn og gir oss opplæring. 

For eksempel i dialyse.»  

Siden helsehusene ikke hadde nok kompetanse, overførtes kompetansen fra sykehus gjennom 

opplæring. En fagperson kom og ga opplæring i dialysebehandling for eksempel. Utfordringer 

var at da pasienten riste hjem kunne neste dialysepasient komme først etter tre til ti måneder. 

Da glemmer sykepleierne ferdighetene sine og trenger ny opplæring, sa en informant. 

 

En annen informant sa: 
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A4: «En dialysepasient kommer og sykehuset sender en fagperson for opplæring. Etter tre 

måneder kommer en annen pasient med annen dialysemaskin på en annen avdeling. Da 

mener sykehuset at det ikke er nødvendig å komme en gang til, siden de mener at vi må gi 

hverandre opplæring i helsehuset» 

En annen informant mente at de ikke hadde slike utfordringer siden sykehuset de forholdt seg 

til samarbeidet godt. Hver gang en pasient kom med nytt utstyr, kom en fagperson fra sykehus 

og ga opplæring. Informanten sa at spesialisthelsetjenesten var pålagt å overføre kompetanse. 

Kompetanseoverføring ved helsehus foregikk ved at sykepleierne på vakt ga opplæring til 

sykepleierne på neste vakt. Enten sykepleieren på vakten jobbet en halvtime ekstra for å gi 

opplæring, eller sykepleieren på neste vakt kom en halvtime tidligere for å få opplæring. Jeg 

spurte informanten om hva slags tilbakemeldinger sykepleiere ga om slike ordninger. 

Informanten sa:  

A1: «Det er greit for dem og de samarbeider. Fordi de vil gjøre en god jobb. Og de vil ikke 

gjøre feil. Det ordner seg alltid» 

En annen informant sa at siden helsehuset var et sykehjem tidligere, så hadde de overført 

ansatte fra andre korttidsavdelinger i kommunen. Disse hadde mye kunnskap om 

korttidspasienter. Mens andre avdelinger derimot, hadde ansatte med kompetanser fra 

langtidsavdelinger. Noen av disse var ikke motiverte til å lære om korttidspasienter. Dette 

utløste en del utfordringer: 

A2: «Folk har arbeidsrettigheter og det er vanskelig å bli kvitt dem… Når 

samhandlingsreformen kom var det ikke slikt at vi kunne sparke ansatte og få kvalifiserte 

folk.» 

Når det kom pasienter med nytt utstyr, kunne det være vanskelig å gi ansvaret for 

opplæringen til disse sykepleiere, sa informanten 

A2: «Man skal ikke jobbe overtid. Når en sykepleier her jobber overtid for å gi opplæring, 

kan vedkommende bli sykemeldt etterpå. Kompetanseoverføring er ikke lett i hverdagen.» 

 Kompetanseoverføringen var varierende i tre helsehus. Noen av informantene fikk mulighet 

til å skaffe seg kompetanse men andre hadde utfordringer til å løse problemet. Totalt var det 

engasjement mellom informantene for å få det til, slik at avdelingene kunne drives forsvarlig.  
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6.6 Intensjon- implementering- praksis 

Helsehusene skal sikre at Oslo kommune sine borgere skal kunne bo lengst mulig hjemme 

med høy livskvalitet. Helsehusene skal også med sitt arbeid bidra til at kommunale tjenester 

blir minst mulig brukt (Madsen, 2016).  Dette var effektmålene som Oslo kommune ønsket å 

ha for helsehusene. Informantene ble spurt om hvorvidt de mente at målet var oppnådd. En 

informant sa: 

A4: «Vi sender mange pasienter ut. Det er positivt … det som vi ser her, er at det er en større 

sjanse for at pasientene kan bo lengre hjemme hvis de har et opphold hos oss etter hjerneslag 

eller lårhalsbrudd… sammenlignet med pasientene som må dra direkte hjem etter 

sykehusinnleggelser.»  

Informanten sa samtidig at det er en del pasienter uten rehabiliteringspotensiale som ved flere 

anledninger ble innlagt i helsehus. Disse pasientene skulle etter utskrivning skulle bo hjemme 

og mestre hverdagen. Pasientene gikk gjennom flere innleggelser der hensikten var trening og 

mestring. Disse pasientene hadde kommet på et nivå der man ikke så noe potensiale til trening 

eller at de kunne mestre hverdagen hjemme. En informant sa: 

A4: «Forskjellen mellom korttidsavdelingene nå og før reformen er at pasientene er mye 

dårligere nå. De har blitt prøvd hjemme lenger. Vi ser at noen av dem som ble innlagt på 

sykehus og sendt til helsehus, og der er ganske dårlige nå. De har vært gjennom ganske mye 

og vi ser noen ganger at det ikke er mulighet for dem for å trene seg opp til å klare seg 

hjemme.» 

En annen informant sa at de gjentatte ganger får reinnleggelser av samme pasienter. Disse 

pasientene blir for eksempel innlagt på sykehus, deretter sendes de til helsehus for å få 

behandling og trening. Tilslutt reiser de hjem til sin bolig. Etter tre til fire måneder innlegges 

de igjen inn i sykehus, sendes til helsehus og trenes dretter for å klare å bo hjemme. Dette 

mønsteret kan gjenta seg flere ganger i løpet av år.  

S1: «Jeg tror hele problemet med samhandlingsreformen er at pasienten kommer i en ond 

sirkel. Sykehjemmene legges ned og pasientene blir på en måte tvunget til å være hjemme. Og 

det er det bydelene vil.» 

Informanten sa videre: 
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S1: «Når vi for eksempel snakker med bydelen og gir utrykk av at en pasient har behov for 

døgnpleie og ikke kan bo hjemme, vil bydelen allikevel sende pasienten hjem. Vi må se på alle 

disse innleggelsene og pasientene som har vært inn i helsehus og ut i hjemmene flere ganger. 

Når er det grense for at pasienten ikke kan bo hjemme?» 

Informanten sa at flere av disse pasientene er så dårlige at de dør etter kort tid når de tilslutt 

får sykehjemsplass: 

S1: «Flere av de pasientene som er kommet til sykehjem dør etter 10-20 dager rett og slett. 

Det betyr at det har gått langt tid. Selv om vi har gitt utrykk for behov av sykehjemsplass for 

lenge siden.» 

En annen informant sa: 

A2: «På liv og død sender vi pasienter hjem.» 

Her viser informanten at målet uansett er at pasienten skal komme hjem. Det er ikke 

helsehuset som bestemmer om pasienten kan skrives hjem eller ikke.  Det at helsehusene 

oppnådde målsettingen om å sende ange pasienter hjem var mange enige om at var bra. Men 

det var flere som var usikre på om pasientene ble ivaretatt i denne prosessen. En annen 

informant sa: 

A5: «Vi sender mange pasienter hjem som egentlig ikke passer til å være hjemme. Bydelen 

sier at vi må sende pasienten hjem fordi pasienten kan bo hjemme ved hjelp av hjemme-

tjenesten. Pasientene er hjemme en stund, senere blir de innlagt på sykehus, og så kommer de 

til helsehus igjen. Og dette gjentar seg.» 

En annen informant sa:  

A3: «Målet til alle er at de skal komme seg hjem. Hver time telles. Bydelen sier at det for 

pasienten er bra å komme fortest mulig hjem.  

Jeg føler vel ikke helt at dette er virkeligheten. Virkeligheten er vel at man fortest mulig må 

finne ut hva som er det rette omsorgsnivået. Til og med bydelene som har pasientene her, tror 

eller tenker at alle pasienter virkelig kan komme hjem.» 
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Det er uheldig at man blir mer opptatt av kvantitet enn kvalitet når man snakker om 

hjemmeboende pasienter. En annen sa:  

A1: «Helsehuskonseptet er jo bra i seg selv og at folk skal få lov til å bo hjemme lengst mulig 

hvis de ønsker det … Jeg ser det er mange pasienter som gruer seg til å komme hjem … de 

som har angstanfall i løpet av natten, de med mye smerter. Det er kanskje det beste at folk 

hadde hatt muligheten til å bestemme litt mer selv. Og det føler jeg at de mangler nå. Nå er 

det slik alle skal komme hjem. Og noen ganger tenker jeg til hvilken pris …?» 

En informant sa om helsehuskonseptet som sykehjemsetaten la fram i 2016: 

A2: «De kommer med en ide, men de er dårlige til å analysere den og se på konsekvenser.» 

En annen sa: 

A3: «Jeg synes ikke at sykehjemsetaten er lett å forholde seg til. Jeg tror de sitter nede (i 

sykehjemsetaten) og er idealistiske på noen ideer og presenterer noe som er veldig stort og 

fint. Men de har ikke ressurser til å gjennomføre det.»  

Samtlige informanter mente at helsehusene viste til gode resultater hvis målet var å ha flere 

pasienter hjemme enn på institusjoner. Usikkerheten var rundt livskvaliteten hos pasientene. 

Denne studien tar ikke for seg hva pasienter sier om sine opplevelser, men hvordan 

fagpersoner fra sitt ståsted opplever at slike handlinger kan ha effekter på pasienters 

opplevelser.  
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7 Diskusjon av funn 

Studiens hensikt var å finne ut om helsehus utfører tjenester etter hensikten. I dette kapittelet 

diskuteres informantenes opplevelser om hvordan helsehusene fungerer. 

Deretter diskuteres erfaringene med utgangspunkt i ulike faktorer som synes å ha betydning 

for hvordan helsehusene fungerer og hvorvidt de vil være i stand til å levere tjenester etter 

hensikten. Til slutt diskuteres hvorvidt beslutningsprosessen knyttet til opprettelsen av 

helsehus kan sies å oppfylle kriteriene som følger av en instrumentell beslutnings-

prosessmodell, slik denne modellen er presentert i denne studien. 

7.1 Hvordan beskrev informantene helsehus  

Da jeg spurte informantene om hva et helsehus er, opplevde jeg at de beskrev helsehusene ut 

fra hvordan forventningene var i forhold til disse. Deres beskrivelse omfattet blant annet 

følgende sentrale elementer: at pasienter ikke skal ligge altfor lenge på sykehus, pasienter kan 

ikke reise direkte hjem fra sykehus, en korttidsavdeling kan ikke være en del av sykehjem, 

helsehus er et geriatrisk sykehus, bydelen eier pasientene, det er bydelen som forteller hva 

oppgavene til helsehus er, og pasienter i helsehus får opptrening, slik at de kan være hjemme. 

Informantene i studien ga beskrivelser som bygde på målsettingene som lå til grunn for 

opprettelse av helsehus. Når vi sporer tilbake til dokumentene i denne studien, finner vi 

Stortingsmelding 47, der behovet for et alternativt tilbud i kommunene blant annet ble 

begrunnet med at man ønsker å unngå unødvendige sykehusinnleggelser (St.meld. nr. 47 

(2008-2009). s. 42). 

 Byrådet i Oslo ved bystyremeldingen (Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo) valgte å 

samle korttidsplassene fra 24 sykehjem, der arbeidet skulle fokuseres på å bli frisk eller 

friskere (Oslo kommune, 2014c, s. 41). Senere kom helsehuskonseptet som forklarte hva et 

pasientforløp er og hvilke oppgaver helsehus skal utføre. Helsehusets målsetting var å sikre 

høy livskvalitet for pasientene og minst mulig bruk av kommunale tjenester. Pasientene skulle 

bo lengst mulig i egen bolig (Madsen, 2016, s. 9). Informantene i studien så ut til ha et 

reflektert forhold til de ulike målsettingene bak opprettelsen av helsehus.  
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7.2 Muligheter og begrensninger til måloppnåelse 

7.2.1 Forholdet mellom sykehus, helsehus og bydel 

Forholdet mellom sykehus, bydel og helsehus kan forklares i en kommunikasjonsmodell som 

går mellom tre ledd. I første ledd er det sykehuset som bestemmer når en pasient er 

utskrivningsklar. I andre ledd er det bydelen som har myndighet til å fatte vedtak om hvilke 

pasienter som skal legges inn i helsehus, hvor lenge oppholdet skal vare, og i stor grad hva 

slags tilbud og informasjon pasientene trenger under oppholdet. I det tredje leddet er det 

helsehuset som skal utføre forventede tjenester for hver enkelt pasient. Helsehus tar imot 

pasienter fra ulike avdelinger i sykehusene. Ifølge informantene var det ikke alltid enighet 

mellom helsehus og sykehus om hvorvidt pasientene var utskrivningsklare eller ikke. 

Pasienter med høy infeksjon, kols i grad fire, og pasienter med psykiske lidelser, var blant 

dem. En av grunnene til uenigheten var mangel på kompetanse og ressurser i helsehus for å gi 

behandling og følge opp utskrivningsklare pasienter. Å ta imot døende kreftpasienter var også 

svært krevende for de ansatte. I tillegg var det en høy belastning for pasienten selv som måtte 

«flyttes fra sykehus til helsehus for å dø», slik en av informantene sa. Konklusjonen var at 

disse pasientene trengte høyere omsorgsbehov enn det helsehuset kunne tilby. En annen 

problemstilling var i forhold til tidsfaktoren. Mange av pasientene ble meldt utskrivningsklare 

på fredager, og helst på ettermiddagen. Det å skaffe kompetent personell og andre nødvendige 

ressurser til den enkelte pasient på kort varsel, rett før en helg, ble opplevd som utfordrende. 

Dette har gjerne sammenheng med at avdelingene har lavere bemanning og tilgang til 

fagpersoner i helgene. Det var heller ikke legedekning i helsehus før mandag. Dette viser at 

ressursene ikke alltid er tilpasset de oppgaver som skal utføres, og at koordineringen (eller 

manglende sådan) mellom sykehus og helsehus kan forsterke slike problemer.  

Ut fra inntakskriterier for personer som kan få innleggelse på helsehus (Oslo kommune, 

2018b), ser vi at helsehusene skulle ta imot alvorlig syke og døende pasienter som trenger 

lindrende behandling, pleie og omsorg. Så det å ta imot kreftpasienter i terminalfase var ikke 

imot kriteriene. Helsehuskonseptet viste for øvrig til at helsehus skulle være et «godt sted å 

dø» (Madsen, 2016, s. 28). Ut fra det informantene sa, hadde avdelingene behov for mer 

kunnskap og veiledning når det gjelder å håndtere denne typen pasienter. Forutsettingene for 

at helsehusene kan være et verdig sted for døende, var at miljøet var godt tilrettelagt og at 

kompetanse for å håndtere slike pasienter var tilstede. Kort varsel før denne type pasienter ble 
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overført, er av informanter opplevd som uverdig. Pasienter med demens er en annen 

pasienttype i helsehus. Ut fra det Helsedirektoratet informerer om, så bør demensutredning 

skje i kommunen og gjennomføres som et samarbeid mellom fastlege/sykehjemslege og 

kommunens helse- og omsorgstjeneste (Helsedirektoratet, 2018b). Slik jeg tolker erfaringene 

fra informantene, er det ikke en felles forståelse mellom sykehus og helsehus når pasienter 

med nyoppdaget demens er utskrivningsklare. I følge en informant ble disse pasientene 

innlagt for utredning eller for å få trening og mestring, med tanke på at de skal bo hjemme. En 

avdeling med sammensatt pasientgruppe var ikke det rette miljøet til å iverksette tiltak for 

pasienter med demens. Denne pasientgruppen trenger rolige omgivelser, noe som er svært 

vanskelig å forene med andre type pasienter hvor det skjer mye. 

Verken i helsehuskonseptet eller bystyremeldingen beskrives hvilke type pasienter med 

tilhørende diagnoser og sykdommer som skulle legges i helsehus. Det er ikke mulig i denne 

studien å gå gjennom alle ulike diagnoser og problemstillinger som finnes hos pasienter i 

helsehus. Ut fra det informantene ga uttrykk for, var det den tiden som var til rådighet for 

planlegging, og det å kunne tilpasse ressursene til hver enkelt pasients sykdom og problemer, 

som var særlig utfordrende i helsehus.    

Også bydelen varslet av og til utskrivelse fra helsehus av pasienter på en fredag. Dette ble 

begrunnet med at det var behov for å frigjøre plasser. Korte tidsfrister gjorde det vanskelig for 

avdelingen å få kontakt med ulike instanser som skal kontaktes før pasienters hjemreise. 

Oppgaver knyttet til hjemreisen var blant annet å kontakte hjemmesykepleie, informere 

pårørende, rekvirere transport, skrive legenotat/sykepleierapport og ikke minst å gi beskjed og 

forberede pasienten til en utreise som skulle skje samme dag. Oppgavene ble mer belastende 

ved tilfeller der hjemmesykepleie og/eller pårørende ikke var tilgjengelige på kort varsel. En 

informant i studien påpekte at for at en pasient skal ha en trygg og god hjemreise, er det 

nødvendig at avdelingen får tid og mulighet til å skape trygghet rundt pasienten.   

På vegne av pasientene var det viktig for samme informant å kunne skape en forutsigbar og 

god overgang mellom sykehus og helsehus, også videre mellom helsehus og hjem. Dette er 

noe som også er bekreftet i helsehuskonseptet, nemlig at forløpet skal være i godt samarbeid 

mellom helsehus og hjemmetjenesten ved overføring av pasient (Madsen, 2016, s. 5). 

Tidsfaktoren ble betraktet som en hindring for at nødvendig fagkompetanse og ressurser var 

på plass ved mottak av pasienten. Tidspress for å få pasienten inn i helsehus eller videre ut i 

hjemmene, skapte risiko for ikke å finne tilpasset tjeneste til pasientene. Slike mulige effekter 
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er i strid med det grunnlaget premisset for helsehus-konseptet om at pasientens behov skal 

være i sentrum (Madsen, 2016. s. 10).  

Bestiller-utførermodellen krever at helsehus skal levere tjenester som er bestilt fra bydelen. 

Det at pasienten kommer raskt inn i helsehus, og videre raskt ut i hjemmene, kan ha 

sammenheng med økonomisk lønnsomhet pga. kommunal betaling for utskrivningsklare 

pasienter i sykehus (Helsedirektoratet, 2018a). En rask mottagelse av en utskrivningsklar 

pasient gir en besparelse for bydelen. Per november 2018 var døgnpris kr. 4747 som bydelene 

må betale til helseforetakene for utskrivningsklare pasienter (Helsedirektoratet, 2018b). Funn 

fra informantene viser at helsehus med sin praksis bidrar positivt med tanke på bydelens 

økonomiske situasjon. Men en kan spørre seg om hvilke konsekvenser en rask utskrivelse har 

for pasientene når de skal gjennom det som kan oppleves som en belastende overflytting fra 

sykehus til helsehus og så videre fra helsehus til hjemmet. Utskrivningsklare pasienter 

risikerer å bli flyttet fra en sykehusavdeling der leger og sykepleiere har spisskompetanse, til 

en helsehusavdeling som ikke er godt nok forberedt til å møte pasientenes behov for 

viderebehandling og oppfølging. Hvis helsehus er ment å skulle være et instrument for å 

utføre behandling og oppfølging av pasienter etter sykehusopphold, så vil det være en 

forutsetning at det stilles til rådighet ressurser i form av personell, kompetanse og 

medisinskteknisk utstyr som så følger med oppgavene. Ut i fra en instrumentell tankegang 

skulle en forventet at helsehus var tilrettelagt for å møte forventninger og krav og på den 

måten oppfylle vedtatte målsettinger. Dette synes ikke alltid å være tilfelle.   

Verken bydeler eller leger i helsehus har mulighet til å påvirke når leger på sykehus sier at en 

pasient er utskrivningsklar. Hvis vi forsøker å forstå at beslutningstakere har vurdert at 

helsehusene bør ta imot pasientene raskt etter at de er utskrivningsklare, og dette ikke skal 

utløse økonomiske konsekvenser for bydelene, så vil det være nødvendig at forutsetningene 

for en rask mottakelse i helsehus er tilstede. Det vil si at helsehusene bør ha nødvendige 

ressurser og kompetanse tilgjengelig for å kunne ta imot pasienter på kort varsel, som for 

eksempel på fredag ettermiddag. Hvis ikke, kan det oppstå en risiko for at pasienten ikke får 

nødvendig helsehjelp. Hvis man ser på opprettelse av helsehus som en rasjonell-instrumentell 

prosess, vil man forvente at beslutningstakere hadde vurdert ulike konsekvenser av en rask 

utskrivning fra sykehus til helsehus før helsehusene og/eller andre alternativer ble bestemt 

opprettet. Deretter kunne de ut fra tanker og kunnskap valgt det beste alternativet for å ta 

høyde for slike potensielle konsekvenser (Christensen mfl., 2017, s. 103).  Basert på 
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informantenes erfaringer er det dermed vanskelig å betrakte opprettelsen av helsehus som 

resultat av en instrumentell prosess preget av rasjonell mål-middel tankegang.  

7.2.2 Utøve sykepleie 

Lederne som ble intervjuet, opplevde at sykepleierne stor sett så på oppgavene i helsehusene 

som interessante, lærerike og utfordrende. Sykepleiere i studien sa at de likte utfordringer, 

lærte nye oppgaver, og at de holdt seg oppdatert. Det negative som ble trukket frem, var at 

arbeidet ikke var godt nok tilrettelagt for sykepleieutøvelsen. Dette gjaldt nødvendig utstyr, 

kompetanseoverføring, og behovet for et godt faglig miljø. Mangel på medisinskteknisk utsyr, 

som for eksempel blodtrykksapparater, oksygenapparater, forstøvetapparater, pulsoksymeter 

og ernæringspumper, ble trukket som negative aspekter, da disse var viktige verktøy for å 

utøve sykepleie til pasienter i helsehus.  

Det var ønskelig med spisskompetanse innen geriatri, smertelindring og demens. 

Kompetanseoverføring skjedde vanligvis gjennom opplæring og undervisning fra en 

fagsykepleier fra sykehuset når en pasient med utstyr som dialysemaskin, smertepumpe eller 

sentralt venekateter, legges inn i helsehus. De sykepleierne som var på vakt, fikk opplæring 

og hadde selv ansvaret for å gi opplæring videre til sykepleiere på neste vakt. Sykepleierne på 

neste vakt var avhengige av at sykepleierne fra forrige vakt kunne jobbe overtid for å kunne gi 

denne opplæringen.  Alternativt måtte sykepleiere på neste vakt komme tidligere på vakt for å 

få nødvendig opplæring. Dette kan en spørre seg om er riktig i forhold til vern av 

sykepleiernes fritid og privatliv. En avdelingsleder sa at det alltid gikk greit å få orden på ting 

på avdelingen og at sykepleierne var villige til å stille opp ekstra for å få til akkurat det. At 

sykepleiere ikke ønsket å gjøre feil i sykepleieutøvelsen var motivasjonen til å si ja til å jobbe 

overtid, sa avdelingslederen. I en annen avdeling var det derimot mangel på slik motivasjon 

hos flere av de ansatte. Avdelinger som hadde ansatte fra tidligere korttidsavdelinger i 

sykehjem var mer positive enn avdelinger som hadde ansatte fra langtidsavdelinger. Å lære 

nye fag og prosedyrer, og deretter kunne lære dem videre til andre sykepleiere, var det noen 

sykepleiere som ikke var motiverte eller kompetente til. Dette utløste en del utfordringer hos 

noen av lederne som mente at pasientene fikk sykepleietjenester som ikke var 

tilfredsstillende, og som i verste fall grenset til det uforsvarlige.  

Sammenlignet med sykepleiere som jobber på sykehus som spesialiserer seg i ulike retninger, 

så skulle sykepleiere i helsehus ha bred og god kompetanse i forhold til behandling og pleie til 
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pasienter som kommer fra ulike sykehusavdelinger. Dette kan gjelde fagområder som 

ortopedi, hjertemedisin, kreft, gastrologi, geriatri, psykiatri og flere. Fagmiljøet i helsehus er 

lite, og det er sykepleiere som har høyeste profesjonsrang på kvelder, i helger og på nettene. 

Det forventes dermed at sykepleieren skal kunne ta selvstendige vurderinger uten å ha et godt 

faglig miljø rundt seg og eller å ha andre fagpersoner å kunne diskutere faglige utfordringer 

med.  

Funnene i studien tyder på at mulighetene for å bygge et faglig miljø og skaffe riktige verktøy 

for helsepersonell som vil utføre sitt arbeid, er begrenset. Både i dokumentene 

bystyremeldingen (Oslo kommune, 2014c, s. 41) og byrådssak 166.2/14(Oslo kommune 

2014a, s. 5) bekreftes det at helsehusene skulle få styrket kompetanse, i tillegg til bedre og 

tilpasset utstyr til å utføre sine oppgaver. Det er imidlertid avstand mellom den formelle 

strukturen og det som er realiteten. I praksis finner vi en situasjon der helsehusene ikke er 

tilrettelagt for å utøve sykepleietjenestene på en tilfredsstillende og god nok måte. En slik 

avstand mellom intensjoner og realiteter kan bidra til å svekke muligheten for god 

måloppnåelse. Helsehus er ment å være et sted for å ta imot en stor og variert pasientgruppe. 

Mangel på kompetanse, faglig miljø og utstyr, svekker mulighetene for å utøve gode tjenester 

overfor disse.  

Et instrumentelt perspektiv på organisering kjennetegnes av at medlemmene har kunnskap om 

hvilke klare mål som gjelder og hvilke tiltak som kan bidra til god måloppnåelse (Christensen 

mfl, 2017, s. 103). Organisasjonsstrukturen vil utformes ut fra denne tankegangen og antas 

dermed å kunne styre aktørenes handlinger og på den måten bidra til måloppnåelse. Det er 

lovverk som beskriver hvordan helsepersonell skal utføre sitt arbeid. I Helsepersonloven 

(2001, § 4) blir det stått fast at ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og 

situasjoner, skal helsepersonell utføre sitt arbeid på en måte som er i samsvar med gjeldende 

krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp. Denne studien viser at det er nødvendig med 

bedre tilrettelegging for utstyr og fagkunnskap for at sykepleietjenesten i helsehus skal uføres 

på en god og tilfredsstillende måte. En god sykepleietjeneste i helsehus kan hjelpe pasienten 

med å komme raskere til god helsetilstand, slik at vedkommende kan få den trening og 

mestring som er nødvendig for å klare seg hjemme. Målet med helsehus var at pasienter skal 

komme så raskt som mulig hjem, og at offentlige betalte tjenester blir redusert (Madsen, 

2017, s. 7). For at pasienten skal være mottakelig for aktivitet og trening som er rettet mot å 

komme hjem, er det avgjørende at pasienten først kommer i en stabil helsetilstand etter 



   55 

 

overføring fra sykehus. God og riktig sykepleieutøvelser er en viktig del av en tverrfaglig 

tjeneste som er nødvendig i helsehus for et målrettet opphold.  Overordnede mål for 

opprettelsen av helsehus var altså at pasienter skal komme raskere hjem og at kommunale 

tjenester skal bli mindre brukt, dvs. at en delmålsetting var knyttet til besparelse av offentlige 

utgifter (Madsen, 2016, s. 7). Denne studien viser imidlertid at slik sykepleieutøvelsen er 

tilrettelagt i «helsehusmodellen», finnes det flere forhold som skaper problemer med optimal 

måloppnåelse.  

7.2.3 Forholdet mellom helsehus og bydel 

Det var 15 bydeler som var involvert i å velge hvilke pasienter som skulle sendes til 

helsehusene. Pasientene kom enten fra sykehus eller fra hjemmet. Ut fra det informantene sa, 

fantes det ulik praksis i bydelene når det gjald håndtering av pasientforløpet mellom sykehus, 

helsehus og hjemmet. Kvaliteten på hvordan bydelene håndterte forløpet var det en del ulike 

meninger om. Noen ganger opplevde helsehusene at bydelene opptrådte som forventet, andre 

ganger var det uforståelig for helsehusene hvordan prosessen ble håndtert. Noen av bydelene 

hadde åpenhet om hva de hadde av tjenestetilbud, mens andre bydeler ikke fortalte like 

tydelige hva de hadde av tjenester, sa en av informantene.   

Helsehuskonseptet beskriver nødvendigheten av en felles strategi for pasientens behov og 

mål, og denne skal utarbeides tverrfaglig og tverrtjenstlig - dette for at alle involverte jobber 

sammen for at pasienten skal oppnå sine mål (Madsen, 2016, s. 5).  

Informantene på avdelinger som hadde samarbeidsmøte med tilknyttet bydel, var mer 

fornøyde da pasienter reise hjem. Grunnen kunne være at informasjon om hva som skjedde 

videre med pasienten hjemme, kom tydeligere frem, og at dette ga en bekreftelse på at 

avdelingen hadde gjort sin oppgave med tanke på trygg overføring. En informant trakk frem 

en negativ opplevelse, der kommunikasjon mellom bydel og helsehus skjer gjennom det 

elektroniske datasystemet Gerica. Bydelen tok avgjørelser etter vurdering av dokumenter 

registrert i datasystemet. Informanten mente at for å få til det beste for pasienten, så er det 

bedre at involverte parter i tjenestene møtes ansikt til ansikt og diskuterer. Med dette kommer 

mer av pasientens helhet frem, og man finner kanskje klokere løsninger sammen, sa samme 

informant. 
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Bydelen hadde skrevet ut mange pasienter, selv om helsehusene vurderte dem som for dårlige 

for å kunne klare seg hjemme. Noen av avdelingene hadde fått en oversikt om hva slags tilbud 

bydelen kunne gi til pasientene. Dette gjorde arbeidet lettere for at avdelingen kunne 

forberede pasienten på mestring av hjemmesituasjonen. Andre avdelinger hadde ingen slik 

oversikt. 

For informantene var det viktig at pasientene hadde det trygt hjemme etter oppholdet i 

helsehus. Oslo kommune ønsker at eldre i byen skal være selvstendig, aktive og trygge, og at 

de har høy livskvalitet hjemme (Oslo kommune, 2014c). Dette er kommunens mål og visjon. 

Helsehusene fikk en viktig rolle i dette arbeidet (Madsen, 2016, s. 9). Flere informanter savnet 

delaktighet. Selv om det var helsehusene som skulle gi tjenester under oppholdet viste 

erfaringene fra informantene at de ikke hadde påvirkningskraft, hverken når det gjaldt hva 

slags pasienter som kom til helsehus, når pasienter skulle komme inn, eller faglige 

vurderinger med hensyn til å bestemme utskrivningsdato. Mangel på delaktighet i faglige 

vurderinger i beslutningene som tas i pasientforløpet mellom sykehus, helsehus og hjem, var 

noe som kunne svekke måloppnåelse med tanke på trygg hjemreise for eldre. 

7.2.4 Uavklare oppgaver mellom sykehus og helsehus 

Til helsehusene kommer det mange pasienter fra sykehus som trenger videre behandling. 

Informantene var enige om at enkelte pasientgrupper/faser i behandlingsløp ikke burde flyttes 

til helsehus. Pasientene burde ha en mer stabil helsetilstand før de ble skrevet ut, mente en av 

informantene. En annen informant sa at de tar imot pasienter som egentlig skulle ha vært en 

til to dager til på sykehus før de ble sendt til helsehus. En annen informant sa at en del 

pasienter fikk startet antibiotikabehandling på sykehus og ble sendt til helsehus, men likevel 

skulle sendes til sykehuset for kontroll. Pasienter med høy grad av infeksjon og kols i grad 

fire ble også nevnt som eksempel på pasienter som ikke passet til å være i helsehus. Det ble 

gjennomført en rekke dybdeintervjuer i forbindelse med helsehuskonseptet. Målet var blant 

annet å identifisere hva slags behov pasientene hadde (Madsen, 2016, s. 22).  Resultater viste 

blant annet at pasienten ønsker å flyttes minst mulig mellom institusjoner.  

Ved utskrivelse fra sykehus må pasienten kunne klare seg i ett døgn (to døgn i helger) uten 

legetilsyn, være stabil sirkulatorisk og igangsatt behandling må vise effekt (Oslo kommune, 

2015). Noen av informantene mente at disse tre rådene ikke alltid ble fulgt. Samtidig viser 

funnene at det kan oppstå uklare grenser når det gjelder hvilke oppgaver spesialist-
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helsetjenesten skal utføre og hvilke tjenester helsehusene skal utføre. Sykehusene mente flere 

type behandlinger kunne overføres til helsehusene, noe helsehusene tvert imot mente 

sykehusene skulle ha utført.  

Et instrumentelt organisasjonsperspektiv innebærer en antakelse om at organisasjoner 

uformes på en slik måte at man skal kunne styre aktørenes handlinger, dvs. at man skal kunne 

designe en organisasjon med tanke på høy måloppnåelse i utføring av oppgaver (Christensen 

mfl., 2017, s. 35). Det bør dermed ut fra en slik mål-middel tankegang være en klar tanke om 

både hvordan helsehusene skal designes og hvilke oppgaver de skal utføre. Uklare grenser 

mellom oppgavefordeling resulterer i at pasientene flyttes unødvendig mellom hjem, sykehus 

og helsehus. Dette kan svekke pasientenes helse og opplevelser, samt forsinke måloppnåelsen 

med tanke på at pasientene egentlig skulle fått en målrettet behandling for å komme raskere 

hjem. 

7.2.5 Intensjon versus realitet 

Funn fra studien viser at nærmest alle pasienter som har fått korttidsopphold, sendes hjem 

etter oppholdet på helsehus. Samtlige informanter var enige om at helsehusene oppnådde 

dette målet. Utfordringer i forhold til denne måloppnåelsen var at de mente at noen av 

pasientene som ble sendt hjem, var en gruppe som ikke passet til å være hjemme. Disse 

pasientene ble beskrevet som eldre med sammensatte sykdommer og tilstander som ikke 

klarte å være alene hjemme. Tilstander som kols, falltendens, store smerter, kognitivt svikt, 

engstelser og utrygghet ble nevnt. En del pasienter ble lagt inn flere ganger i helsehus i løpet 

av året. Disse pasientene hadde ifølge informantene kommet inn «i en ond sirkel» mellom 

sykehus og helsehus og hjem. Pasienten skulle trenes opp igjen etter hver sykehusinnleggelse. 

Informantene sa også at pasientene ble tvunget til å bo hjemme, selv om de selv mente at dette 

var vanskelig. Helsehus tok imot pasienter fra sykehus som ikke hadde mulighet til å starte 

med rehabilitering fordi tilstanden var så dårlig at pasientene måtte legges inn på sykehus 

samme dag som innleggelse ved helsehus. 

Som nevnt flere ganger tidligere, er det et mål om at alle pasienter som har fått et opphold i 

helsehus, skal utskrives så snart som mulig til hjemmet. I dette pasientforløpet er pasienten 

enten i sykehus eller hjemme. For pasienter som er for friske til å være i sykehus, men 

samtidig for syke til å være hjemme, er helsehus et alternativ. Flere informanter viser til at en 

pasient ikke kan bo i et langtidssykehjem hvis pasienten ikke først har prøvd ut fra 
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tilgjengelige ressurser og muligheter å gjennomføre et program (med støtte fra bydelen), der 

målet er at de skal bo hjemme.  

Målet om at alle pasienter skal skrives ut til hjemmet er et generelt mål og gjelder for alle 

pasientene i helsehus. Funn fra informantene viste at noen av pasientene kunne klare seg 

hjemme, mens andre ikke kunne. Derfor var målet noen ganger urealistisk. Ved å ha 

pasientens opplevelser i sentrum, jf. helsehuskonseptet (Madsen, 2017, s. 10), dukket det opp 

spørsmål hos informantene om hva slags livskvalitet en ser hos eldre som går gjennom denne 

prosessen. En informant fra studien sa at en del hjemmeboende eldre kan være så gamle og 

dårlige at de ikke klarer å klage eller å reagere på annen måte. En annen informant sa at 

hun/han har jobbet for de pasientene som ikke hadde pårørende som kunne støtte dem med 

avgjørelsene som tas. Denne studien viser videre at flere informanter opplevde etiske 

dilemmaer i forbindelse med pasienthåndteringen, og var usikker på om de tiltakene som ble 

gjennomført overfor syke eldre, var forsvarlig.  

Offentlig sektor skal utføre oppgaver på vegne av samfunnet (Christensen, 2017, s. 34). I 

denne sammenhengen forventes det at helsehus skal være et verktøy som kan hjelpe med å 

oppnå mål som samfunnet kan dra nytte av. I et perspektiv som vil betrakte helsehus som 

instrumenter som brukes for å oppnå offentlig vedtatte målsettinger, forventes det at valgte 

handlinger samsvarer med det som ønskes oppnådd. Målet med at alle skal komme hjem, 

passer ikke for alle, og heller ikke i alle situasjoner. Opplevelser fra informantene viser at det 

oppstår situasjoner i helsehusene, der pasientene ikke kunne komme hjem, ikke ønsket å 

komme hjem, eller var utrygge. Informantene nevnte både situasjoner, der pasienten ikke fikk 

noen annet valg, og situasjoner, der de tvilte på forsvarligheten av å bo hjemme.   

Informantenes opplevelser samsvarte på denne måten ikke helt med målsettingene som lå til 

grunn for opprettelsen av helsehus. Helsehuskonseptet beskriver en ønsket brukeropplevelse 

som må ses gjennom brukerens øyne (Madsen, 2018, s. 4). Konseptet presenterer tre 

hovedmål ved opprettelsen av helsehus. For det første, sikre at Oslos borgere skal kunne bo 

hjemme, for det andre skal de ha høy grad av livskvalitet, og for det tredje, at kommunale 

tjenester skal bli minst mulig brukt. Funnene fra studien viser at det i praksis er et sterkere 

hensyn til at eldre kommer hjem og bruker mindre av kommunale tjenester, enn at de 

opplever god livskvalitet. Det at helsehuskonseptet kan ha slike effekter, skaper utfordringer 

både med tanke på å ivareta livskvalitet og forsvarlighet. Det er lovfestet at eldreomsorgen 

skal tilrettelegges på en slik at det bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom 
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(Forskrift om en verdig eldreomsorg, 2011). Det er som vist over, enkelte forhold knyttet til 

helsehusene som kan bidra til å begrense muligheten til å oppnå slike målsettinger. 

Opphold i helsehus ble brukt for pasienter som ikke hadde et sted å bo, og bydelen brukte 

helsehus som en mellomstasjon for de pasientene som ikke kunne komme hjem på grunn av 

hjemmet skulle rehabiliteres. Dette var ikke hensikten med helsehus.  

Kommunen synes å ha hatt en idealistisk ide med helsehuskonseptet, men denne studien viser 

at det ikke nødvendigvis har vært tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre konseptet etter 

hensikten. En av informantene hevdet i denne sammenheng at kommunens har vært for dårlig 

til å analysere helsehuskonseptet, og dermed ikke har hatt godt nok grunnlag for å vurdere 

konsekvensene av det.  

Funnene i denne studien illustrerer at det eksisterer en rekke forhold knyttet til helsehusene 

som både kan skape ikke-intenderte effekter, som kan undergrave mulighetene for å oppnå de 

målsettinger som lå til grunn for opprettelsen av helsehus. Prosessen rundt opprettelsen av 

helsehus oppfyller på denne måten ikke antakelsene som ble utledet fra det instrumentelle 

organisasjonsperspektivet om en klar mål-middel tankegang, innsamling av informasjon om 

konsekvenser og alternativer, og på dette grunnlag valg av organisatorisk løsning som best 

fremmer måloppnåelsen. 
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8 Oppsummering og konklusjon  

 

Resultater fra denne studien viser hvilke utfordringer som er knyttet til helsehusene. I denne 

studien gikk jeg gjennom dokumenter som pekte på målsettingene som lå til grunn for 

etablering av helsehus. Før samhandlingsreformen var det å få kommuner som hadde etablert 

enheter for å samarbeide med spesialisthelsetjenesten. Søbstad sykehjem, Drammens 

geriatrisk senter og spesialiserte korttidsenheter i Oslo og Lørenskog var noen av dem. Etter 

samhandlingsreformen i 2012 ble krav til kommunens innsats framhevet, og kommunene fikk 

overført ansvaret for utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten. Økt alder og 

sykdomsbilde som følge av det krevde ny tenkning for mer bærekraftig omsorgstjeneste. Oslo 

kommune var kjent med å ha høyere forbruk av sykehjemsplasser enn resten av landet. 

Byrådet i Oslo gjennom bystyremeldingen i 2014 orienterte om ulike tiltak som hadde til 

hensikt å redusere dette forbruket. Etablering av helsehus i Oslo kommune var et av tiltakene 

for å nå dette målet. Hensikten var at helsehusene med utførte tjenester vil bidra til dette 

målet. Det overordnede effektmålet var at Oslo kommunes borgere skulle bo i egen bolig med 

høy livskvalitet og derigjennom skulle få minst mulig behov for kommunale tjenester. 

Problemstillingen i studien var som følger:  

«Hvilke muligheter og begrensninger har helsehusene til å levere tjenester etter hensikten?» 

Forskningsspørsmålene var som følger: 

1. Hvilke målsettinger lå til grunn for opprettelsen av helsehus? 

2. Hvordan opplever avdelingsledere og sykepleiere at helsehusene fungerer, og i 

hvilken grad samsvarer disse opplevelsene med de målsettingene som lå til grunn? 

3. Hvilke utfordringer så avdelingsledere og sykepleier for å få helsehusene til å fungere 

etter hensikten? 

4. På bakgrunn av dette, i hvilken grad kan opprettelse av helsehus sies å samsvare med 

en instrumentell beslutningsprosess.  

Ni avdelingsledere og sykepleiere fra tre helsehus ble intervjuet for å gi svar på 

problemstillingen og forskningsspørsmålene.  
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Funnene i studien er drøftet i lys av målsettingene som lå til grunn for opprettelsen av 

helsehus og i lys av en instrumentell teori. Innledningsvis ble det avdekket informantenes 

beskrivelse av helsehus og helsehusfunksjonen. Videre ble det vist til at kommunikasjonen 

mellom sykehus, helsehus og bydel har stor betydning. I denne sammenheng er ikke minst 

sykehusets rolle mht. å bestemme når en pasient er utskrivningsklar, viktig. Bydelen 

bestemmer når pasienten skal legges inn eller skrives ut, og helsehuset skal utføre 

helsetjenester på grunnlag av type sykdom og problemer og utfordringer knyttet til denne. 

Studiene viser at det i kommunikasjonen mellom sentrale aktører, kunne oppstå uenighet. 

Helsehusene var ikke alltid enige om når pasientene var utskrivningsklare. Grunnen var enten 

at helsehuset ikke hadde tilstrekkelig med ressurser og/eller kompetanse til den nødvendige 

behandlingen som pasientene trengte. Eller tidspress som gjorde det vanskelig å skaffe 

ressurser og kompetanse til å sette i gang nødvendig behandling i riktig tid. Uavklarte grenser 

mellom sykehus og helsehus om oppgavefordeling, skapte en del unødvendige flyttinger av 

pasienter mellom institusjoner.  

Funnene viste at det var flere sykepleiere som syntes det var spennende å jobbe i helsehus. 

For å kunne gjøre sykepleietjenesten for store pasientgrupper mer robust, trengte de bedre 

utstyr, tilegne seg mer kunnskap i forhold til ulike pasientgruppene, og et faglig miljø som 

støtte. Sykepleierne jobbet selvstendig og alene på kvelder, helger og netter. Det var en del 

ansatte som var umotiverte til å jobbe i helsehus. De hadde beholdt jobben fra da helsehuset 

var sykehjem. Motivasjonen til å lære om nye pasientgrupper og oppgaver i forhold til disse, 

var lav. Dette utløste en del utfordringer for avdelingsledere i forhold til krav til faglig, 

forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som forventes av helsepersonell (Helsepersonelloven, 

1999, § 4).  

Det var flere bydeler som hadde sine pasienter i helsehus og det var forskjellig praksis som 

ble utøvd. Noen bydeler deltok fysisk i samarbeidsmøter, mens andre bydeler valgte 

elektroniske løsninger for å kommunisere. I møte med bydelene fikk noen av avdelingene 

informasjon om ulike tilbud som bydelen hadde da pasientene kom hjem. Dette skapte 

trygghet, og helsehuset kunne formidle tryggheten videre til pasienten og pårørende ved 

utreise. Andre avdelinger hadde ikke en slik oversikt. Det en del usikkerhet om pasientens 

livskvalitet og hvordan pasientene ville fungere hjemme, da bydelene ikke informerte.  

Videre kom fram at fagpersoner i helsehus ønsket mer delaktighet i faglige vurderinger i 

forhold til beslutningene som ble tatt for pasienter i bydelen.  
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Flere informanter sa at det overordnete målet om at alle skulle klare å bo alene hjemme var 

urealistisk. Dette gjald pasienter som hadde kognitiv svikt, kols, falltendens, store smerter, 

engstelser, ensomhet og utrygghet. En del eldre ble prøvd gjennom trening og veiledning til å 

klare seg hjemme. Noen av dem fikk mange innleggelser mellom sykehus og helsehus i løpet 

av et år. Informantene hadde en reflektert holdning om hva som var grensen for hvor mange 

ganger en pasient kunne gå gjennom en slik prosess med å legges inn i sykehus, trenes 

deretter i helsehus og komme hjem. Erfaring fra informantene viste at de møtte en del 

pasienter som ikke kunne komme hjem, ikke ville komme hjem, eller ble tvunget til å være 

hjemme. Flere pasienter reiste hjem, men kom tilbake etter noen måneder.  

Vi har sett at bakgrunnen for etablering av helsehus var at eldre skulle få en type behandling 

eller trening som hjalp dem til å bo hjemme. Slik ville behovet for sykehjemsplasser blir 

redusert. Slik sett utførte helsehus tjenester som er i trå med målsettingen og fungerte etter 

hensikten. Målet med at eldre hadde høy livskvalitet i denne prosessen var det delte meninger 

om. Funn fra studien viste en del bekymringer og usikkerhet rundt dette.  

Poenget med det instrumentelle perspektivet er altså at man handler formålsrasjonelt på 

bakgrunn av mål-middel-konsekvens-vurderinger. Mine funn tyder på at beslutningstakere 

ikke hadde vurdert nok mulige effekter av denne typen organisering. Utfordringene var blant 

annet i forhold til uklare mål om at alle skal komme hjem, og uklare grenser for hvilke 

oppgaver som tilhørte spesialisthelsetjenesten eller helsehus. Tilgang til fag-ressurs-

kompetanse som tilpasset pasientgruppen, og lite påvirkning og delaktighet i beslutninger var 

også en utfordring. Mine funn tyder på at etablering av helsehus ikke oppfyller fullt ut 

kriteriene som følger av en instrumentell beslutningsprosess. Beslutningstakerne hadde 

manglet for de første svakheter når det gjaldt informasjonsgrunnlaget. Det synes å bli gjort 

begrenset innsamling av kunnskap om helsehus, og potensielle effekter av en slik 

organisasjonsform, og mulige alternative organisasjonsformer. Denne studien videre i tråd 

med dette at det i ettertid har oppstått en del utfordringer og ikke-intenderte konsekvenser 

som beslutningstakerne ikke forutså da opprettelsen av helsehus ble bestemt. 
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9 Avslutning og veien videre 

Funnene i denne studien kan gi grunnlag for videre forskning som kan gå enda mer i dybden 

for enkelte problemstillinger i helsehus, for eksempel konsekvenser av bestiller- og 

utførermodellen samhandling mellom helsehus, sykehus og bydel, og livskvalitet hos eldre 

som bor hjemme etter samhandlingsreformen. Informantene som er intervjuet i forbindelse 

med denne studien, viser stort engasjement med tanke på å gjøre en god jobb i helsehusene. 

Denne studien har i hovedsak fokusert på utfordringer og problemer knyttet til helsehusene. I 

videre studier vil det være interessant og nyttig å se nærmere på den sentrale rollen 

helsearbeiderne selv har når det gjelder hvor godt helsehusene fungerer. 
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Vedlegg 2 – Informasjonsbrev 

Mouza Rostami 

Mekanikerveien 30,0683 Oslo 

Mobil: 970 38321  

E-post: mouza.rostami@studmed.uio.no      

          Oslo, 14.02.2018                 

 

Forespørsel om intervju i forbindelse med masteroppgave 

Jeg heter Mouza Rostami og tar et masterstudium i helseadministrasjon ved Universitetet i 

Oslo. Jeg har startet på en masteroppgave med teama samhandlingsreformen, Jeg skal særlig 

se på utfordringer for avdelingssykepleiere og sykepleiere knyttet til organisering av 

utskrivningsklare pasienter. 

For å samle data til masteroppgaven ønsker jeg å intervjue 9-10 kandidater, bland annet 

avdelingssykepleier og sykepleiere som jobber tett med utskrivningsklare pasienter. I denne 

forbindelsen ønsker jeg å be om ditt samtykke til et intervju. Intervjuet vil foregå muntlig, 

gjerne på din arbeidsplass. Jeg vil komme tilbake med forslag til møtetidspunkt for intervjuet, 

som vil varer 30-40 minutter. 

Informasjon fra deg vil bli behandlet anonymt og du vil ikke kunne bli gjenkjent i 

masteroppgaven som publiseres. Dato for prosjektslutt er 31.12.2018 og datamaterialet blir 

slettet etter denne datoen.  

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen 

grunn. Dersom du har spørsmål om studien vennligst kontakt prosjektleder Terje Hagen på tlf: 

22845363 eller e-post t.p.hagen@medisin.no 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning hos NSD, Norsk senter for 

forskningsdata AS.  

 

Mvh 

Mouza Rostami 

Mouza.rostami@studmed.uio.no 
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Vedlegg 3 – Intervjuguide 

 

Intervjuguide  

 

1. Du jobber som teamleder/sykepleier i et helsehus, på en korttidsavdeling. Hva er en 

korttidsavdeling? Og hva er et helsehus? 

 

2. Hva slag pasienter kommer til et helsehus/ korttidsavdeling? 

 

 

3. Sykehusene sender en del pasienter til kommuner med status utskrivningsklare 

pasienter. Hva betyr utskrivningsklare pasienter? Og hva slags pasienter er 

utskrivningsklare pasienter? 

 

4. Hvordan kommuner og sykehuset samarbeider for å ta imot utskrivningsklare 

pasienter? 

 

 

5. Er oppgavene fra kommunens side klare for en avdelingsleder om hva skal gjøres for 

disse pasientene i et helsehus? Er et vedtak nok informasjon om hva dere skal gjøre? 

 

6. Hvem bestemmer om hvilke tilbud disse pasientene skal ha?  

 

7. Ser du at pasienter har behov for noe mer enn det kommunen peker på? Hva? 

 

8. Utfører ditt helsehus tjenester for pasienter utfra det kommunen forventer? 

 

9. Hvilke utfordringer ser du som avdelingsleder rund utskrivningsklare pasienter? 

 

10. Trengs spesiell kompetanse for å ta imot disse pasientene? Eventuelt hva slags 

kompetanse?  

 

 

 

 

 

 


