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Bakgrunn 
tydeleg skilnad i eldre sin bruk av spesialisthelsetenester innan psykisk 
helsevern når det gjeld bruk av poliklinikk, mindre uttalt skilnad for 
døgnopphald*

*Helseatlas psykisk helsevern og rusbehandling, sjå www.helseatlas.no



www.helseatlas.no

Eldre (65 år +) – samanlikna med vaksne (18 – 64 år)

- variasjonen i bruk av spesialisthelsetenestene innan psykisk 
helsevern og rusbehandling var tydeleg større for eldre enn for 
vaksne

- ikkje kjent at det er større forskjellar i førekomsten av psykisk 
sjukdom og ruslidingar mellom Oslo-området og resten av 
landet for eldre, enn for vaksne. 

- variasjonen mellom ulike delar av landet såg ikkje ut til å 
skuldast pasientane sine behov åleine, men også skilnader i 
behandlingstilbodet



- sjå nærmare på helsetenester for heimebuande eldre (65 år og meir) med psykiske 
lidingar eller –plager

- søke etter auka forståing for korleis heimebuande eldre sitt tilbod om psykisk 
helsehjelp fungerer i to geografiske område: Sogn og Fjordane og Oslo 

- planlagt publisering i vitskapleg tidsskrift 
- grunnlag for forbetringsarbeid?

For å forstå tilbodet til dei eldre betre, vil vi snakke med tilsette i både kommune- og 
spesialisthelsetenesta i desse to områda av landet. 

Føremål med prosjektet «Helsetenester for eldre med psykisk liding i 
Oslo og Sogn og Fjordane - ein kvalitativ studie av helsetenester»



Høgskolen på Vestlandet (HVL): Gunilla Kulla, førsteamanuensis, Institutt for helse- og omsorgsvitskap
Høgskolen på Vestlandet, campus Førde, rettleiar

Helse Førde HF ved Børge Tvedt, direktør ved psykiatrisk klinikk, Greta Gard Endal, spesialsjukepleiar i 
geriatri, koordinator ved eldremedisinsk poliklinikk og Maria Holsen, rettleiar

Kommunane i Sogn og Fjordane: Toril Terum, utviklingskoordinator ved Utviklingssenter for 
sjukeheimar og heimetenester, Vestland (Sogn og Fjordane), Elin Sørbotten koordiantor

Nasjonal kompetanseteneste for aldring og helse: fagsjef psykisk helse Marit Tveito og Trine 
Skjellestad

Oslo 

• Diakonhjemmet sykehus: Torfinn Lødøen Gaarden, avdelingsleiar, alderspsykiatrisk avdeling, 

• OUS: Maria Korsnes, forskningsleiar og John Erik Ruiz, einingsleiar i poliklinikken 

Samarbeid med



• Korleis blir helsetenestene for heimebuande eldre med psykiske lidingar eller -
plager skildra av tilsette i Oslo og Sogn og Fjordane?

• Er det sider ved helsetenestene som fører til ulik bruk av psykiske helsetenester
hos eldre?

Overordna spørsmål:



• Kjenner helsetenestene og pasientane

• Kan peike på forhold ved helsetenestene som dei opplever som fordelaktige eller 
uheldige overfor eldre med psykiske lidingar eller -plager

• Kan trekke fram grupper av eldre som kan gjere seg nytte av eksisterande tilbod, 
men ev. også sjå eldre som ikkje får tilfredsstillande behandlingstilbod/tiltak

Kvifor intervjue tilsette



Spørsmål om 

1. ….. deg og andre tilsette

2. ….. tilbodet til pasientane

3. ….. samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetenesta

4. ….. dei eldre

5. Påverknad av korornapandemien i din organisasjon

Spørsmål i intervjuguiden
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