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Pleietrengende eldre er underernærte,

dehydrerte og overmedisinerte.

Noe er alvorlig galt med norsk eldreomsorg.

«De satte mat foran
ham og dyttet ham
inntil bordet, men

ingen hjalp ham med
å spise. Thoralf visste

ikke at det var mat»

HOVEDSAKEN
Tekst: Jorun Gaarder
og Merete Landsend

Foto: Jacques Hvistendahl
og Nina Hansen

26. NOVEMBER 2016 MAGASINET 13

Den vonde sirkelen: En
sykehjemsbeboer går i gjennomsnitt

på syv ulike medikamenter. Bivirkninger
som sløvhet og dårlig matlyst, bidrar til

undervekt. På sykehjem kan tidsnød
og underbemanning gjøre det

vanskelig å få hjelp med å spise.
Illustrasjonsfoto
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DA THORALF OLSEN (84) flyttet inn på det
kommunale sykehjemmet i Oslo, gikk han
raskt ned i vekt. På få uker mistet den allerede
undervektige mannen seks kilo. Klærne satt
stadig løsere. Ekskona May Olsen (78) forteller
at hun kunne kjenne beinpipene når hun la
hånda på skuldra hans. Ryggvirvlene kunne
telles gjennom genseren.

– Låret hans var som overarmen min, sier
hun.

– Det var ikke bra. Thoralf ble helt avmagret.
Han var så forvirret. De satte mat foran ham og
dyttet ham inntil bordet, men ingen hjalp ham
med å spise. Thoralf visste ikke at det var mat,
sier May Olsen.

Hver eneste dag besøkte hun ham. Selv om
de to har vært skilt i mer enn 40 år, er det hun
og deres to sønner som har tatt seg av Thoralf
siden han fikk demens.

– Jeg vet Thoralf ville gjort akkurat det sam-
me for meg, sier hun.

I VELFERDSSTATEN NORGE I 2016 er halvparten
av eldre på sykehjem og i hjemmetjenesten
underernært. Oslo kommune ble nylig ilagt en
bot på 2 millioner etter at en kvinne i 60-åra i
fjor høst døde av avmagring i sitt eget hjem
etter først å ha vært innlagt på sykehjem og
siden, i en periode, fått oppfølging fra hjem-
mesykepleien.

Den gjennomsnittlige sykehjemsbeboer går
på sju ulike medikamenter, en cocktail av
smertestillende, antidepressiver og sove-
medisin. Studier viser at bruken av smerte-
stillende har økt med 65 prosent fra 2000 til
2011, og eksperter mener overmedisinering og
feilmedisinering er hverdagskost på norske

sykehjem. Mange er dehydrerte, Morten Aulies
94 år gamle mor måtte flere ganger legges inn
på sykehus fordi hun ikke hadde fått i seg nok
væske. Sykehjemmets løsning? Et halvliters-
glass med vann 94-åringen ikke hadde krefter
til å løfte, plassert på nattbordet hennes.

– Det er et dystert bilde. Vi har så mye forsk-
ning, nå må vi sette inn tiltak sier Liv Helene
Jensen, førsteamanuensis og forsker ved Høg-
skolen i Sørøst-Norge.

Men alt er ikke bekmørkt. Oppsalhjemmet i
Oslo er blant dem som prøver å redusere over-
flødig medisinbruk når nye beboere sjekker
inn. De har opplevd at 18 medikamenter fint
kan reduseres til seks. For å øke appetitten hos
beboerne har de flyttet middagsserveringen til
seinere på dagen.

DET ER FIRE ÅR SIDEN Thoralf Olsen ble så
preget av demens at han måtte på sykehjem.
Først flyttet han inn på det private Oppsal-
hjemmet. Men da det skulle flyttes, tenkte
familien at reiseveien ble vel lang. I fjor fikk
Thoralf derfor plass på det kommunale Abild-
søhjemmet. Ekskona May la ofte besøkene sine
rundt et måltid, så hun kunne passe på at
Thoralf fikk i seg litt mat.

– De kjørte ham inntil bordet, men Thoralf
greide ikke å smøre brødskiva – han rakk ikke
fram til verken smør eller brød. Jeg satt ofte
ved siden av og hjalp til, men jeg var der jo
ikke hele tiden, sier May.

Abildsøhjemmet bekrefter at Thoralf Olsen
gikk ned i vekt under oppholdet hos dem, men
mener vektreduksjonen ikke var så stor.

Nå er Thoralf tilbake på Oppsalhjemmet der
han først bodde. Magasinet møter han og May i

Fakta om
eldreomsorg:
➤Pasientene på sykehjem har i gjennomsnitt 6–7
kroniske og/eller alvorlige diagnoser. 70–80 pro-
sent lider av demens. Nær 50 prosent dør i Norge
på sykehjem, en betydelig økning de siste tiår.
➤På norske sykehus er det én lege per 1,3 pasienter.
På sykehjem er det ett legeårsverk per 130
pasienter.
➤Utgiftene til offentlig eldreomsorg pr. innbygger i
Norge er på verdenstoppen (OECD 2010). Vi har
flere sykehjemsplasser og flere hender og hoder på
sykehjem enn noe annet land.
➤Prognoser fra Folkehelserapporten 2014 viser at
antall nordmenn i 80-årene vil firedobles i løpet av
dette århundret. I de skandinaviske land vil mer enn
50 prosent være eldre enn 80 år når de dør. An-
tallet 90-åringer forventes å tidobles til 2040.
Kilder: Tidsskriftet Omsorg, Bettina Husebø

I en tilsynsrapport fra Helsetilsynet fra 2011 er det ført
tilsyn med hvordan underernæring forebygges og
behandles hos eldre.

Underernæring forverrer fysisk og mental funksjon,
reduserer livskvaliteten og øker dødeligheten, skriver
Helsetilsynet i rapporten.

Det er få av de undersøkte kommunene som har
rutiner for å avdekke og forebygge underernæring. I
kommunene som har rutiner, er disse lite kjent. De
ansatte har også lav kompetanse innen ernæring, kon-
kluderer rapporten.

Underernæring hos eldre sykehjemspasienter skal
være ett av de nye satsingsområdene til Pasientsikker-
hetsprogrammet i Helsedirektoratet.

– Ernæring er et område hvor eldre lett forsømmes.
Om pleiepersonalet er presset, kan det bli for dårlig
omsorg i spisesituasjonen, sier Morten Finckenhagen.

– Ernæring er et
forsømt område

«Vi har så mye forskning på at gamle
blir underernærte. Nå må vi sette inn tiltak.»

LIV HELENE JENSEN, FORSKER
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Stiller opp:May og Thoralf
Olsen skilte seg for mer enn
40 år siden. Likevel er det

hun som tar seg av ham når
han nå har fått demens.
– Han hadde gjort det

samme for meg. Hvordan de
uten pårørende greier seg,
skjønner jeg ikke, sier hun.

dagligstua. Det er formiddagsstille. To beboere
sitter i hver sin lenestol ved et bord. De prater
ikke sammen.

May Olsen sier overgangen til det kommu-
nale sykehjemmet var merkbar på flere måter.
Thoralf var så redd, forteller hun. «Du må ikke
gå fra meg», sa han.

– Hver dag når jeg kom, var han plassert i en
rullestol. Der satt han, i en mørk gang, hele
dagen. Rullestolen hadde lav rygg, så det var
veldig slitsomt for ham å sitte. De var nok
underbemannet, for jeg så aldri noen pleiere
der hvis ikke jeg gikk og hentet dem. «Kan dere
ikke flytte ham over i en lenestol», spurte jeg.
«Nei, det er for mye jobb», var svaret, sier May,
som hver dag trillet eksmannen en tur ut i frisk
luft.

80 PROSENT AV SYKEHJEMSBEBOERE i Norge
har det som Thoralf Olsen, de har demens og
sliter med å si ifra hvis de er sultne.

Da ernæringsstatusen til eldre i Drammen
kommune ble undersøkt i 2007 og på nytt i år,
var resultatet det samme: Én av to eldre syke-
hjemspasienter og mottakere av hjemmetje-
nester er undernært og 30 prosent står i fare
for å bli det. På ni år har ingenting endret seg.

– Situasjonen er den samme, nattfasten er
for lang og beboerne spiser for lite. Unde-
rernæring er et kjempeproblem, som vi kan
gjøre noe med, sier forsker Liv Helene Jensen.

Forrige uke publiserte hun 2016-studien i et
internasjonalt tidsskrift. Jensen har testet et
tiltak personalet på sykehjem kan iverksette
for å unngå underernæring: Å tilrettelegge
måltidene som en vert og rett og slett hjelpe
beboeren med å spise.

– Mat er helt grunnleggende, pasienten blir
svekket av at de spiser for lite. Personalet kan
ikke bare sette beboeren foran maten. Smøret
kan stå der, men det hjelper ikke hvis personen
ikke skjønner at det er smør, sier Jensen.

TYNNE ARMER SOM EN GANG var sterke, ja,
kanskje til og med muskuløse. Fyrstikkbein
forsiktig plassert på brettene nederst på rulle-
stolen. Vi blir mindre, når vi blir eldre. Men
hvordan kan det ha seg at så mange, halv-
parten av alle som er på sykehjem for å bli
passet på, fulgt opp og behandlet, er under-
vektige?

Bjørg Landmark, leder for Utviklingssenter
for hjemmetjenester i Buskerud og rådgiver i
Drammen kommune, står bak studien fra 2007
og sier årsakene er sammensatte.

For det første avtar matlysten når vi blir
eldre. Vi blir ganske enkelt ikke like sultne. Å
spise alene, eller rundt et sykehjemsbord med
folk du ikke har nære relasjoner til, gjør også
ofte at vi spiser mindre.

– Sykdom kan også virke inn. Bivirkninger av
legemidler kan medføre nedsatt matlyst, i
tillegg tar legemidler plass i magen, sier
Landmark.

Underernæring er farlig. Det kan øke faren
for infeksjoner, forsinke sårheling, gi svimmel-
het, dårlig balanse og fall. I ytterste konse-
kvens kan det føre til sultedøden. Og, sier
forskeren, har du det vanskelig, blir det ikke
bedre om du er undernært.

– For lite mat kan også gå ut over den

emosjonelle og kognitive funksjonen – unde-
rernæring virker inn på hele mennesket.

DET ER LUNSJTID VED Oppsalhjemet. Beboerne
er samlet rundt bordet. Noen trilles inntil,
andre flyttes over i spisestolen, og enkelte
parkerer rullatoren og går selv til bords. Ikke
mindre enn tre klokker i spisesalen viser at
klokka er ett. Til lunsj i dag er det «innbakt
omelett med brød», menyen står skrevet på
veggtavla.

– Åh, deilig. Maten her er veldig god. Det er
hyggelig å sitte sammen med noen og spise.
Jeg bor alene jeg, skjønner du, sier Svanhild
Elvira Orhaug (88).

Hun har bodd på hjemmet i ett år nå. Da hun
kom var Svanhild avmagret og underernært
etter å ha bodd alene med hjelp av hjemmetje-
nesten. Etter ett år på sykehjemmet har hun
gått opp ti kilo.

– Vil du ha litt mer omelett, Svanhild?, spør
sykepleier Margaret Finnvik.

– Åh, nei takk, det er bånn i fattigfolk òg, selv
om den er langt nede.

Hun smiler.
Sykepleier Finnvik forteller at de «rensket de

bort» ei lang liste med medisiner og tilskudd
da Svanhild Orhaug flyttet inn. 88-åringen gikk
på flere typer smertestillende, hun fikk av-
føringsmiddel, næringstilskudd og kalktil-
skudd, som ifølge Finnvik kan gjøre at man
mister matlysten.

– Når man får regelmessig mat, ordentlig mat
og får beveget seg, fungerer alt bedre, sier
sykepleieren.

– Alt jeg har av klær er blitt så trangt, sier
Orhaug og smiler.

Nå er trantabletter det eneste hun får av
tilskudd.

SYKEHJEMSLEGE OG MEDISINSKFAGLIG an-
svarlig ved Oppsalhjemmet, Stephan Ore,
legger ikke skjul på at maten de serverer er
relativ enkel. De prøver likevel å fremme mat-
lysten ved å gjøre måltidene hyggelige og passe
på å plassere folk som går godt overens sam-
men. Om noen vil spise på rommet eller i
stuen med besøkende, er det også mulig.

– Maten er likevel nøye sammensatt,
næringsrik og tilpasset aldersgruppens smak,
sier Ore.

Oppsalhjemmet har dessuten gjort et annet
grep for å øke beboernes appetitt: Middagen er
flyttet fra klokka 12.30 til 17.00.

– Vi legger middagen til den tiden nordmenn
flest er middagssultne, selv om det ikke passer
med vaktplanen. Det har gitt bedre søvn og
bedre matlyst. I tillegg har vi frokost, lunsj og
aftensmat klokka 20. Det er også mulig å få
stekt et egg eller ta et mellommåltid.

SOVEMEDISINER ER HYPPIG brukt på syke-
hjem. Mange blir søvnløse når de legges inn,
og da er sovetabletter ofte standardprosedyre,
ifølge Morten Finckenhagen, overlege i
Legemiddelverket.

– Så blir de ofte stående på sløvende sove-
midler for lenge. Medisinen blir værende i
kroppen også på dagtid, og gjør det lettere å
falle, sier Finckenhagen.

Bettina S. Husebø, leder Senter for alders- og

Engasjert: Daglig leder på Oppsalhjemmet på Stovner, Stephan Ore, jobbet
mye for å sette beboeren i sjefsstolen og bygge organisasjonen rundt ham
eller henne. – Vi prøver å få mennesket tilbake i pasienten, sier Ore.
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Pasienter utenfor sykehjem som bruker fire legemidler
eller flere, har rett på en legemiddelgjennomgang hos
fastlegen ved behov. Denne forskriften ble innført i
2013.

I det nye forslaget fra Helse- og omsorgsdeparte-
mentet plikter også kommunene å gjennomføre en
årlig legemiddelgjennomgang for alle som bor på
sykehjem. Departementet går nå gjennom hørings-
svarene, og regner med å innføre forskriften i starten
av 2017.

– Dette er noe av det viktigste som skjer innen
eldreomsorgen – et paradigmeskifte. Legemiddelgjen-
nomgang har vært et forsømt område. Tiltaket er noe
av det mest lønnsomme vi kan gjøre, sier Morten
Finckenhagen, overlege ved Legemiddelverket.

Selv om en slik gjennomgang i første omgang vil
kreve ressurser, mener han det vil gi penger spart for
kommunene. Å kutte antall medisiner per pasient
senker medisinutgiftene. Færre bivirkninger gir også
penger spart.

Rett til opprydning «Overmedisinering og feilmedisinering
er hverdagskost på norske sykehjem.»
BETTINA HUSEBØ, LEDER VED SENTER FOR ALDERS- OG SYKEHJEMSMEDISIN

– Beboeren var hos oss i perioden 05.11.2015 til
11.02.2016. Det er verken registrert skriftlige klager fra
beboeren eller fra pårørende. Ut fra vår dokumenta-
sjon finner vi at underernæring var et kjent problem
hos beboeren- også fra tiden før han kom til syke-
hjemmet. Hans ernæringsstatus ble kartlagt og vekt
ble fulgt opp etter gjeldende prosedyrer, og tiltak ble
iverksatt. Likevel kan det se ut som beboeren hadde
en liten vektnedgang på 1,4 kg fra siste vektmåling ble
foretatt på Oppsalhjemmet i september 2015 til han
var tilbake på Oppsalhjemmet i februar 2016, sier
Heidi Vaag, fungerende institusjonssjef på Abildsø
sykehjem. Hun fortsetter:

– Ifølge vår dokumentasjon ble det ikke foretatt
vesentlige endringer i den medikamentelle behand-
lingen beboeren fikk den tiden han var hos oss.

– Ernæring er et område som Abildsø sykehjem har
høy oppmerksomhet på og som vi jobber systematisk
for å forbedre. Vi deltar for tiden i prosjektet «Bedre
hverdagsliv» hvor måltider, stemning og hygge rundt
bordet og ernæring står sentralt, sier Vaag.

Gjorde kartlegging
Abildsøhjemmet synes det er synd at de
pårørende ikke følte seg ivaretatt da
Thoralf Olsen var hos dem.

Lagt på seg: Etter at Svanhild
Elvira Orhaug (88) kom til

Oppsalhjemmet for ett år siden,
har hun gått opp ti kilo i vekt.

– Det er hyggelig å sitte sammen
med noen og spise.

Foto:

Lunsjtid: – Gunvor, du har mat
foran deg, liker du omelett?
Hjelpepleier Rizwana Ashraf
hjelper Gunvor Ouren med
maten. Klokka er ett og det

er lunsjtid på Oppsalhjemmet
i Oslo. Sykepleier Margaret

Finnvik, beboer Svanhild Elvira
Orhaug og Thoralf Olsen er

også samlet til lunsj.
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sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen,
mener ernæring og behov for sovemedisin
henger sammen.

– Natta blir veldig lang hvis pasienten får
siste måltid ved 18-19-tiden – og frokost først
klokka 09.30 morgenen etter. Det kan hende
noen har dårlig søvn nettopp fordi de er sult-
ne. De kan jo ikke heller bare ta seg en tur til
kjøleskapet hvis de blir sultne, sier hun.

Ifølge Helsedirektoratets anbefalinger skal
ikke nattfasten overstige 11 timer. Husebø
mener mange sykehjem ikke er innenfor de
rammene.

– Demente og 90-åringer har søvnmønster
som tre måneder gamle babyer. Men vi ville
aldri vurdert å gi en slik behandling til en baby.
Det er viktigere å spise god mat enn bare piller
også utover kvelden.

I DAGLIGSTUA PÅ OPPSALHJEMMET stryker
May eksmannen på armen og spør: «Du har det
bra her, Thoralf?».

– Ja, er svaret.
84-åringen jobbet som fotograf i Dagens

Næringsliv gjennom hele sin yrkeskarriere. Da
Dagbladets fotograf, Jacques Hvistendahl (61)
kommer inn i rommet, lyser Thoralfs øyne opp.

– Han kjenner jeg, sier han.
Den gamle fotografen vet godt hvem lære-

gutten han veiledet på 70-tallet er.
Thoralf ble satt på flere medisiner da han

kom til det kommunale sykehjemmet. Han ble
sløv, kjente ikke lenger igjen barna og barne-
barna.

– Thoralf var overmedisinert. «Hvorfor setter
dere ham på så mye piller, det feiler han jo
ingenting», spurte jeg. Det eneste var litt høyt
blodtrykk. Han var helt fjern, forvirret og
apatisk. Han så ikke omgivelsene, sier May.

Det vanlige er at pasienter som har samme
demensdiagnose som Thoralf Olsen, blir be-
handlet med ulike kombinasjoner av antide-
pressiva, sovemedisin og angstdempende
midler.
– Høyt inntak av disse medikamentene kan

forverre pasientenes symptomer, sier første-
amanuensis Husebø.
Én av flere uønskede bivirkninger ved lang-

tidsbruk er økt dødelighet.
En britisk studie, publisert i tidsskriftet The

Lancet i 2011, viser at antidepressiver har like
liten effekt som placebo (sukkertabletter) hos
personer med demens og depresjon.

– Det er spesielt tankevekkende at 39 prosent
av sykehjemspasientene blir behandlet med
antidepressiver når vi vet at disse legemidlene
ofte ikke har effekt hos personer med demens,
sier Husebø.

EN NY NORSK STUDIE publisert i tidsskriftet
BMC Geriatrics, viser at over 40 prosent av
pasientene på sykehjem bruker to eller flere
psykofarmaka, (antidepressiver, angstdempen-
de midler, sovemedisiner, antipsykotika og
demensmidler).

– Overmedisinering og feilmedisinering er
hverdagskost på norske sykehjem, konstaterer
Bettina Husebø.

– Vi snakker om medisiner som er så sterke
at du og jeg ikke ville greid å være på jobb hvis
vi hadde spist disse pillene, sier hun.

Husebø har jobbet på sykehjem siden 1997 og
kjenner institusjonene fra innsida. I flere år
forsket hun spesielt på bruken av medisiner og
smertestillende hos sykehjemspasienter med
demens.

Sammen med fem forskerkolleger kartla
Husebø bruken av psykofarma blant pasienter
ved 129 norske sykehjemmellom 2004 og 2011.

Og bruken av medisiner på sykehjem er
svært høy, konkluderer forskerne:

i I gjennomsnitt bruker en norsk sykehjem-
spasient hele sju ulike medikamenter.
i Nesten tre av fire bruker minst én medisin
som virker på psyken. To av fem bruker to eller
flere slike medisiner.
i 39 prosent går på antidepressive medika-
menter, 30 prosent bruker sovemedisiner, 24
prosent tar angstdempende midler og 20
prosent antipsykotiske medisiner.

Og her begynner det å bli komplisert. For
forskning har vist at det er 50 prosent risiko for
at medisinene ikke passer sammen når pasient-
ene bruker fem ulike medikamenter samtidig.
Ved bruk av åtte medikamenter er risikoen

Viktig for meg: På vaktrommet på Oppsalhjemmet er det satt opp en tavle som gir rask oversikt over beboerne. I første linje på hver beboer står hva de svarer på spørsmålet «Hva er viktig for
deg?». Bh og sminke, svarer en. Røyk og sjokolade, svarer en annen. Samtaler om kjærlighet er viktig for Ragna. Her er hva Thoralf Olsen synes er viktig.
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– Det er forsket lite på kommersielle sykehjem i Norge.
Men forskning fra Sverige, der konkurranseutsetting
har vært anvendt i større grad, viser ingen markante
forskjeller mellom offentlige og kommersielle syke-
hjem, sier Mia Vabø, forsker ved velferdsforsknings-
instituttet Nova.

Hun er en av forskerne bak en rapport som sammen-
fatter forskning om konkurranseutsetting av eldreom-
sorgen i en rekke land.

– Vi vet fra landene som har erfaring med konkur-
ranseutsetting, at det stort sett ikke har gitt de fantas-
tiske gevinstene man gjerne håpet på, sier Vabø.

De store multinasjonale selskapene vinner fram –
også i land som Sverige og Finland.

Forskning fra USA viser at de store børsnoterte
sykehjemskjedene har lavere bemanning, flere ufag-
lærte og lavere lønninger enn ikke-kommersielle. De
har også flest liggesår, får flest avvik og mangler
under offentlige tilsynsbesøk – og mottar flest klager
fra pasienter, pårørende og ansatte. Derimot kommer
private ideelle sykehjem bedre ut enn både kommersi-
elle og offentlige.

– Når vi gjør mer nærgående studier av sykehjem,
finner vi at det er alfa omega med et stabilt, dedikert
personale og en leder som vet å anerkjenne godt
arbeid, sier Vabø. En stab av stabilt personal som
kjenner beboerne, har et bedre utgangspunkt for å
ivareta den psykososiale kvaliteten enn en stab der
vikarer kommer og går, påpeker hun.

– Det er selvsagt viktig med faglig kvalifisert per-
sonal i sykehjem. Men de beste sykehjemmene har
også et personale som har tid og overskudd til å res-
pondere og snakke med beboerne i løpet av dagen.
Det finnes dessverre mange eksempler på sykehjem
som sliter med mye gjennomtrekk av ansatte, og der
det bare er tid til det mest nødvendige medisinske og
pleiefaglige.

Novas forskning fra de nordiske landene viser store
kvalitetsforskjeller mellom sykehjem.

– Vi har ingen holdepunkter for å si at disse forskjell-
ene følger automatisk av driftsform, sier Vabø.

Mottar flest klager
hele 100 prosent. Med andre ord, desto flere
medisiner man går på, desto større er risikoen
for at det oppstår problemer.

– Medisinene påvirker hverandre og kan for
eksempel gi økt effekt, redusert effekt eller
økning av bivirkninger. Eldre har ofte gått ned i
vekt, de har mindre væske i kroppen, og har
kanskje lever- eller nyresvikt. Virkningen av
medikamenter kan derfor bli veldig annerledes
enn det som var intensjonen, og de kan sitte
lenger i kroppen, sier Bettina Husebø.

OGSÅ BRUKEN AV SMERTESTILLENDE, særlig de
sterkeste medikamentene, har økt kraftig de
siste åra.

Stipendiat Reidun Sandvik ved Senter for
alders- og sykehjemsmedisin, Universitetet i
Bergen, har kartlagt medisineringen til pas-
ienter ved sykehjem i 14 kommuner og funnet
at bruken av smertestillende har økt med 65
prosent fra 2000 til 2011. Paracetamolbruken
har doblet seg, mens bruken av morfin og
andre opiater er nidoblet i samme periode.

– Det var ganske overraskende at bruken av
de sterkeste smertestillende har økt så vold-
somt. Vi har ingen retningslinjer for smerte-
behandling for personer med demens, men
ifølge retningslinjer fra WHO skal man starte
med Paracet og øke gradvis til effekt. Våre
resultater kan muligens tyde på at dette ikke
skjer, sier Sandvik.

Bruk av flere medisiner øker risikoen for fall
og skader. Det er derfor behov for bedre kart-
legging av hvilke smerter sykehjemspasienter
faktisk har. Smerte er subjektivt og behand-
lingen må derfor skreddersys til hvert enkelt
individ, påpeker Sandvik.

Morten Finckenhagen i Legemiddelverket er
sterkt engasjert i riktig bruk av legemidler. Han
mener legemiddelgjennomgang hos eldre er et
forsømt område, og at det ikke er store jus-
teringer som skal til før helsa bedres.

– Det er dessverre tusenvis av pasienter som
er feilmedisinert og overmedisinert. Eksemple-

ne er mange på beboere som blir mer selv-
hjulpne, mindre sløve og faller mindre når de
får gått gjennommedisinbruken.

DET SISTE ÅRET AV SIN LEVETID tilbrakte
moren til Knut Aulie på et kommunalt syke-
hjem i Oslo. Da hun falt om og besvimte, ble
hun kjørt med ambulanse til sykehuset. Syke-
hjemmet ringte Aulie, og han rakk fram før
legene hadde begynt å undersøke moren.

«Ja, da får vi se om det er noe alvorlig»,
fleipet den behandlende legen om den 94 år
gamle damen, minnes Aulie.

– Men det var det ikke, hun var bare dehyd-
rert, fastslo legene raskt. Det virket som om de
var vant til å stille den diagnosen hos syke-
hjemspasienter. Etter ett døgn på drypp var
væskebalansen i orden og hun kunne kjøres
tilbake til sykehjemmet, sier Knut Aulie.

I tillegg til lite mat er lite væske et kjent
problem hos eldre. Tørstefølelsen svekkes med
alderen, og en amerikansk studie fra tidligere i
år viser at 38 prosent av langtidssykehjems-
pasientene er dehydrerte. Ytterligere 30 pro-
sent er på grensen til å bli det.

Hvor mange eldre som er dehydrerte, er ikke
kartlagt i Norge.

– Men at ca. én av tre sykehjemspasienter er
dehydrerte også i Norge ville ikke forbause
meg, sier Anette Hylen Ranhoff, professor og
overlege i geriatri ved Diakonhjemmet sykehus
i Oslo.

– Vi ser ofte dehydrering hos eldre som leg-
ges inn på sykehus. Ofte er det i tilslutning til
andre sykdommer, og eldre med demens er
spesielt utsatt. En del eldre som bruker vann-
drivende, blir også dehydrerte, forteller hun.

Det varte ikke lenge før moren til Knut Aulie
ble kjørt med blålys til sykehuset igjen. Også
denne gang var hun blitt dehydrert.

Sykehjemmet satte i verk strakstiltak: Et
halvliters glass med vann ble plassert på natt-
bordet hennes.

– Alle som kjente mor, visste at hun ikke

Tørker ut: – At cirka én av tre sykehjemspasienter er dehydrerte også i Norge, ville ikke forbause meg, sier
professor Anette Hylen Ranhoff. Studier på forekomsten i Norge fins ikke, men Ranhoff forteller at de ofte ser
dehydrering hos eldre sykehuspasienter.
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– Mens allmennleger som begynner i jobb som
fastlege, tar ansvar for egen utdanning, er du som
sykehjemslege overlatt til kommunens velvilje. Og
det er alltid knapt med ressurser i kommunene,
sier Kjellaug Enoksen, leder i Norsk forening for
alders- og sykehjemsmedisin.

Leger som jobber på sykehjem stiller bakerst i
køen, mener hun.

Flere og flere kommuner ansetter i dag leger i
store stillinger med ansvar for medisinskfaglig
behandling i botilbud med heldøgns pleie.
Utviklingen skjer på bakgrunn av Samhandlings-
reformen, som har forskjøvet ansvar for medisinsk
behandling som før ble gitt i spesialist-helse-
tjenesten, til primærhelsetjenesten.

– Mens liggetida på sykehusene tidligere var
tre-fire uker, er den nå bare i overkant av seks
dager. Det betyr at pasientene skal få aktiv be-
handling på sykehjem, og må følges tett opp, sier
Enoksen.

AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN stiller krav om
tjenestetid og gjennomgått kurs for at leger skal
kunne jobbe selvstendig i legevakt. Per i dag
finnes det imidlertid ingen regler for hvilken
kompetanse som kreves hos en sykehjemslege.

– I praksis betyr dette at en lege som på dagtid
har selvstendig ansvar på sykehjemmet, ikke kan
vurdere de samme pasientene selvstendig på
kveldstid som legevaktlege, sier Enoksen.

I 2015 fremmet foreningen krav om at leger i
kommunale stillinger i institusjoner for døgnkonti-
nuerlig omsorg skal være spesialist eller under
spesialisering i en relevant spesialitet.

– Forholdene er ikke lagt til rette for å gi eldre
et godt nok tilbud, mener hun.

REGJERINGEN HAR NÅ SENDT EN forskrift på
høring om at alle leger ansatt i kliniske stillinger i
kommunen, bør være spesialister i allmenn-
medisin.

Enoksen jobbet som indremedisiner i mange år
før hun begynte som sykehjemslege.

– Det er et stort gap mellom ressurser på syke-
husene og i kommunene, sier hun og illustrerer
med et eksempel fra egen kommune:

– Vi hadde en slagpasient som hadde behov for
logoped fra dag én. Leger og sykepleiere måtte
jobbe i tre-fire måneder før vi klarte å få logoped
til pasienten. Når kommunene skal prioritere blant
alle sine oppgaver, sier det seg selv at tilbudene
blir mindre enn på sykehusene.

I dag bevilger staten store beløp til utdanning
av leger på sykehusene, påpeker Enoksen.

– I kommunene får man ingen statlig støtte, alt
overlates til legene selv. De får litt støtte av
Legeforeningen, men må betale det meste av
egen lomme.

Utdanning av leger som jobber på
sykehjem er ikke prioritert, mener
Kjellaug Enoksen, leder i Norsk foreningg
for alders- og sykehjemsmedisin.

– Sykehjemsleger
stiller bakerst i køen

«Det var ganske overraskende at
bruken av de sterkeste smertestillende

har økt så voldsomt.»
REIDUN SANDVIK,
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hadde mulighet til å løfte det glasset. Vi måtte
mase og be dem gi henne vann av noe hun
greide å drikke av. Det rare er at da hadde de
plutselig en plastkopp med lokk og sugerør i
skapet, sier Aulie.

Nå er det gått åtte år siden moren hans gikk
bort.

– Det forelå ingen rutiner, ingen organisa-
sjonsplan for hvem som hadde ansvaret.
Standardsvaret var at «vi snakker så godt
sammen». Det var mange hyggelige mennesker
der, men mye ble gjort uten mål og mening.

Det aktuelle sykehjemmet ønsker ikke å
kommentere saken.

VED OPPSALHJEMMET GJØRES EN grundig
legemiddelgjennomgang hos alle pasienter når
de kommer inn. I tillegg foretas en slik gjen-
nomgang to ganger årlig.

– Vi har historier om dem som kommer inn
med 18 legemidler, som vi kan redusere til
seks, sier lege Stephan Ore.

I gjennomsnitt kommer pasientene inn med
8–10 legemidler, som i snitt kan reduseres til
4,9 viser deres statistikk.

– Folk blir kvikkere, mer aktive og har det
bedre. Å tilpasse legemiddelbruken er viktig,
det er ikke bare å redusere, de må jo ha det
som er nødvendig også, sier Ore.

Thoralf Olsen kom tilbake til Oppsalhjemmet
med en liste på fire faste medisiner, sterke
smertestillende, sovemedisin, vanndrivende,
blodtrykksmedisin og en energidrikk.

– Han ble bare sløv av de sterke smerte-
stillende og spiste dårlig. Energidrikk smaker
ikke godt og kan ta fra folk matlysten, sier Ore.

Nå bruker Thoralf ett legemiddel daglig – en
mild sovetablett, i tillegg til tran.

Pårørende er ofte usikre og blander seg ikke
inn i behandlingen av pasientene fordi de ikke
ønsker å krangle etter framstå som kritiske,
tror førsteamanuensis Bettina Husebø.

– De ønsker å stole på systemet. Uansett er
det vanskelig for pårørende å bedømme hvor-

vidt medisineringen av mor eller far er for-
svarlig. Noen blir bekymret når medisinbruken
trappes ned eller fjernes, mens andre frykter at
det brukes for mye medisin. Pårørende kjenner
pasienten best og det er utrolig viktig å inklu-
dere dem i diskusjonen om hva slags behand-
ling vedkommende bør få. Jeg lurer på om det
skjer i tilstrekkelig grad.

ETTER ÅTTE MÅNEDER PÅ sykehjemmet skjed-
de det noe som gjorde at familien fikk flyttet
Thoralf Olsen vekk fra Abildsøhjemmet og
tilbake til Oppsalhjemmet på dagen.

– Tøy ble borte på vaskeriet, så jeg gikk for å
lete etter de hvite undertrøyene hans. Da fant
jeg skjorta hans – alle knappene var revet av og
det var en flenge i skjorta. Noen må ha revet av
ham klærne, sier May Olsen.

– Thoralf var også redd den ene pleieren.
«Han er så sint og så hardhendt, jeg er redd
han skal komme inn når jeg sover, da kan jeg
ikke forsvare meg», sa Thoralf flere ganger.

– Da vi spurte, sa de på sykehjemmet at
Thoralf måtte ha revet opp skjorta selv, men
det har han jo ikke krefter til, sier May.

– Det har vært et slit, veldig tungrodd. Hvor-
dan de uten pårørende greier seg, vet jeg ikke.

ETTER AT THORALF KOM TILBAKE til Oppsal-
hjemmet har han kviknet mer til og gått opp
sju kilo i vekt. Nå er matlysten god. Han kjen-
ner igjen barnebarna når de kommer på besøk,
og er med på allsang, bingo og quiz – Thoralf
husker godt hvem som vant OL i 1932. «Jeg vil
være med på alt, jeg», sier Thoralf.

– Bare på grunn av sangen er han nå med på
andakt også, han som aldri har vært religiøs.

Hodet til Thoralf henger litt tyngre enn da vi
kom. Det tar på å ha besøk.

May stryker eksmannen på overarmen.
– Er du sliten nå, Thoralf? Vi er ferdige nå, så

kan du hvile litt.
jga@dagbladet.no
mel@dagbladet.no

–Behov for kunnskap
Fra neste år vil myndighetene måle
omfanget av underernæring i norsk
helsetjeneste.

– Men dette er ikke nok. Vi ser at det er
behov for kunnskap om betydningen av
ernæring – og mye handler om kompetan-
se og ledelse i kommunene, sier helse- og
omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen har øremerket 1,2 milliarder
kroner i statsbudsjettet for neste år til
ulike tiltak innen kompetanseheving og
ledelsesutvikling, samt utarbeidet en
trygghetsstandard for sykehjemmene.
Ernæring blir ett av de nye satsingsom-
rådene i Pasientsikkerhetsprogrammet og i
mars startet myndighetene arbeidet med
en nasjonal handlingsplan for kosthold,
med vekt på barn, unge og eldre.

– Ett tiltak kommunene kunne gjort
raskt og enkelt, er å flytte middagen til
seinere på dagen. I dag serverer mange
sykehjem middag i 13-14-tiden. Det har
mange negative effekter. Mat smaker ikke
hvis man er mett, og man blir ikke sulten
uten å være aktiv i løpet av dagen. Det går
også for lang tid til kveldsmaten, sier
statsråden.

SYKEHJEM SOM FLYTTER middagen til
16-tiden, opplever at beboerne legger på
seg, påpeker han. De har også tid til aktivi-
tet før maten.

– De sover også bedre om natta og
bruker færre medikamenter. Det gir altså
store positive effekter å servere flere
måltider om dagen. Dette er noe alle
sykehjem kan få til, sier Høie.

– Må vi bare akseptere at eldre blir
underernært?

– Jeg er bekymret for at det eksisterer
en holdning om at eldre mister appetitten
og ikke liker å spise. Dette er feil. Erfarin-
ger fra kommuner som tar ernæring på
alvor, viser at måltidene kan være høyde-
punktene på dagen.

Konsekvensene av overmedisinering og
feilmedisinering kan også være dramatis-
ke, fastslår Høie.

– Flere pilotprosjekter har dokumentert
god effekt av å ha en gjennomgang av
medisinbruken hos eldre. Derfor ønsker vi
å sikre et slikt tiltak i forskrift, som nå er
sendt på høring. Vi har ennå ikke konklu-
dert om en gjennomgang bør foretas en
eller to ganger i året.

Fotograf: Hele
sin yrkeskarriere
jobbet Thoralf

Olsen som
fotograf i Norges

handels- og
sjøfartstidende,
seinere Dagens

Næringsliv.
Ei bok om

avisas historie er
spekket med

hans bilder. Her
ser han på et

foto han tok av
kong Olav og
daværende

kronprins Harald.

Fulgte ikke opp:
Tiltaket sykehjemmet

satte inn andre
gangen moren

til Knut Aulie ble
kjørt til sykehus etter
dehydrering, var et
halvliters glass med
vann på nattbordet.

– Alle som kjente
henne, visste at hun
ikke kunne løfte det,

sier Aulie.
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«Alle som kjente mor, visste at hun
ikke hadde mulighet til å løfte det glasset.»
KNUT AULIE.

 
«De satte mat foran ham og dyttet ham inntil bordet, men
ingen hjalp ham 
 Dagbladet. 26.11.2016. Side: 12-18,20,23 
Jorun Gaarder | Merete Landsend 
Pleietrengende eldre er underernærte, dehydrerte og
overmedisinerte. Noe er alvorlig galt med norsk
eldreomsorg.

DA THORALF OLSEN (84) flyttet inn på det kommunale
sykehjemmet i Oslo, gikk han raskt ned i vekt. På få
uker mistet den allerede undervektige mannen seks
kilo. Klærne satt stadig løsere. ekskona May Olsen (78)
forteller at hun kunne kjenne beinpipene når hun la
hånda på skuldra hans. Ryggvirvlene kunne telles
gjennom genseren.

- Låret hans var som overarmen min, sier hun.

- Det var ikke bra. Thoralf ble helt avmagret. Han var så
forvirret. De satte mat foran ham og dyttet ham inntil
bordet, men ingen hjalp ham med å spise. Thoralf
visste ikke at det var mat, sier May Olsen.

Hver eneste dag besøkte hun ham. Selv om de to har
vært skilt i mer enn 40 år, er det hun og deres to sønner
som har tatt seg av Thoralf siden han fikk demens.

- Jeg vet Thoralf ville gjort akkurat det samme for meg,
sier hun.

I VELFERDSSTATEN NORGE I 2016 er halvparten av
eldre på sykehjem og i hjemmetjenesten underernært.
Oslo kommune ble nylig ilagt en bot på 2 millioner etter
at en kvinne i 60-åra i fjor høst døde av avmagring i sitt
eget hjem etter først å ha vært innlagt på sykehjem og
siden, i en periode, fått oppfølging fra
hjemmesykepleien.

Den gjennomsnittlige sykehjemsbeboer går på sju ulike
medikamenter, en cocktail av smertestillende,
antidepressiver og sovemedisin. Studier viser at
bruken av smertestillende har økt med 65 prosent fra
2000 til 2011, og eksperter mener overmedisinering og

feilmedisinering er hverdagskost på norske sykehjem.
Mange er dehydrerte, Morten Aulies 94 år gamle mor
måtte flere ganger legges inn på sykehus fordi hun ikke
hadde fått i seg nok væske. Sykehjemmets løsning? et
halvlitersglass med vann 94-åringen ikke hadde krefter
til å løfte, plassert på nattbordet hennes.

- Det er et dystert bilde. Vi har så mye forskning, nå må
vi sette inn tiltak sier Liv Helene Jensen,
førsteamanuensis og forsker ved Høgskolen i Sørøst-
Norge.

Men alt er ikke bekmørkt. Oppsalhjemmet i Oslo er
blant dem som prøver å redusere overflødig
medisinbruk når nye beboere sjekker inn. De har
opplevd at 18 medikamenter fint kan reduseres til
seks. For å øke appetitten hos beboerne har de flyttet
middagsserveringen til seinere på dagen.

DET ER FIRE ÅR SIDEN Thoralf Olsen ble så preget av
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demens at han måtte på sykehjem. Først flyttet han
inn på det private Oppsalhjemmet. Men da det skulle
flyttes, tenkte familien at reiseveien ble vel lang. I fjor
fikk Thoralf derfor plass på det kommunale
Abildsøhjemmet. ekskona May la ofte besøkene sine
rundt et måltid, så hun kunne passe på at Thoralf fikk i
seg litt mat.

- De kjørte ham inntil bordet, men Thoralf greide ikke å
smøre brødskiva - han rakk ikke fram til verken smør
eller brød. Jeg satt ofte ved siden av og hjalp til, men
jeg var der jo ikke hele tiden, sier May.

Abildsøhjemmet bekrefter at Thoralf Olsen gikk ned i
vekt under oppholdet hos dem, men mener
vektreduksjonen ikke var så stor.

Nå er Thoralf tilbake på Oppsalhjemmet der han først
bodde. Magasinet møter han og May idagligstua. Det
er formiddagsstille. To beboere sitter i hver sin lenestol
ved et bord. De prater ikke sammen.

May Olsen sier overgangen til det kommunale
sykehjemmet var merkbar på flere måter. Thoralf var
så redd, forteller hun. «Du må ikke gå fra meg», sa han.

- Hver dag når jeg kom, var han plassert i en rullestol.
Der satt han, i en mørk gang, hele dagen. Rullestolen
hadde lav rygg, så det var veldig slitsomt for ham å
sitte. De var nok underbemannet, for jeg så aldri noen
pleiere der hvis ikke jeg gikk og hentet dem. «Kan dere
ikke flytte ham over i en lenestol», spurte jeg. «Nei, det
er for mye jobb», var svaret, sier May, som hver dag
trillet eksmannen en tur ut i frisk luft.

80 PROSENT AV SYKEHJEMSBEBOERE i Norge har
det som Thoralf Olsen, de har demens og sliter med å
si ifra hvis de er sultne.

Da ernæringsstatusen til eldre i Drammen kommune
ble undersøkt i 2007 og på nytt i år, var resultatet det
samme: Én av to eldre sykehjemspasienter og
mottakere av hjemmetjenester er undernært og 30
prosent står i fare for å bli det. På ni år har ingenting
endret seg.

- Situasjonen er den samme, nattfasten er for lang og
beboerne spiser for lite. Underernæring er et
kjempeproblem, som vi kan gjøre noe med, sier forsker
Liv Helene Jensen.

Forrige uke publiserte hun 2016-studien i et
internasjonalt tidsskrift. Jensen har testet et tiltak
personalet på sykehjem kan iverksette for å unngå
underernæring: Å tilrettelegge måltidene som en vert
og rett og slett hjelpe beboeren med å spise.

- Mat er helt grunnleggende, pasienten blir svekket av
at de spiser for lite. Personalet kan ikke bare sette
beboeren foran maten. Smøret kan stå der, men det
hjelper ikke hvis personen ikke skjønner at det er smør,
sier Jensen.

TYNNE ARMER SOM EN GANG var sterke, ja, kanskje
til og med muskuløse. Fyrstikkbein forsiktig plassert på
brettene nederst på rullestolen. Vi blir mindre, når vi blir
eldre. Men hvordan kan det ha seg at så mange,
halvparten av alle som er på sykehjem for å bli passet
på, fulgt opp og behandlet, er undervektige?

Bjørg Landmark, leder for Utviklingssenter for
hjemmetjenester i Buskerud og rådgiver i Drammen
kommune, står bak studien fra 2007 og sier årsakene
er sammensatte.

For det første avtar matlysten når vi blir eldre. Vi blir
ganske enkelt ikke like sultne. Å spise alene, eller rundt
et sykehjemsbord med folk du ikke har nære relasjoner
til, gjør også ofte at vi spiser mindre.

- Sykdom kan også virke inn. Bivirkninger av legemidler
kan medføre nedsatt matlyst, i tillegg tar legemidler
plass i magen, sier Landmark.

Underernæring er farlig. Det kan øke faren for
infeksjoner, forsinke sårheling, gi svimmelhet, dårlig
balanse og fall. I ytterste konsekvens kan det føre til
sultedøden. Og, sier forskeren, har du det vanskelig, blir
det ikke bedre om du er undernært.
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- For lite mat kan også gå ut over den emosjonelle og
kognitive funksjonen - underernæring virker inn på hele
mennesket.

DET ER LUNSJTID VED Oppsalhjemet. Beboerne er
samlet rundt bordet. Noen trilles inntil, andre flyttes
over i spisestolen, og enkelte parkerer rullatoren og går
selv til bords. Ikke mindre enn tre klokker i spisesalen
viser at klokka er ett. Til lunsj i dag er det «innbakt
omelett med brød», menyen står skrevet på veggtavla.

- Åh, deilig. Maten her er veldig god. Det er hyggelig å
sitte sammen med noen og spise. Jeg bor alene jeg,
skjønner du, sier Svanhild elvira Orhaug (88).

Hun har bodd på hjemmet i ett år nå. Da hun kom var
Svanhild avmagret og underernært etter å ha bodd
alene med hjelp av hjemmetjenesten. etter ett år på
sykehjemmet har hun gått opp ti kilo.

- Vil du ha litt mer omelett, Svanhild? , spør sykepleier
Margaret Finnvik.

- Åh, nei takk, det er bånn i fattigfolk òg, selv om den er
langt nede.

Hun smiler.

Sykepleier Finnvik forteller at de «rensket de bort» ei
lang liste med medisiner og tilskudd da Svanhild
Orhaug flyttet inn. 88-åringen gikk på flere typer
smertestillende, hun fikk avføringsmiddel,
næringstilskudd og kalktilskudd, som ifølge Finnvik kan
gjøre at man mister matlysten.

- Når man får regelmessig mat, ordentlig mat og får
beveget seg, fungerer alt bedre, sier sykepleieren.

- Alt jeg har av klær er blitt så trangt, sier Orhaug og
smiler.

Nå er trantabletter det eneste hun får av tilskudd.

SYKEHJEMSLEGE OG MEDISINSKFAGLIG ansvarlig
ved Oppsalhjemmet, Stephan Ore, legger ikke skjul på

at maten de serverer er relativ enkel. De prøver likevel å
fremme matlysten ved å gjøre måltidene hyggelige og
passe på å plassere folk som går godt overens
sammen. Om noen vil spise på rommet eller i stuen
med besøkende, er det også mulig.

- Maten er likevel nøye sammensatt, næringsrik og
tilpasset aldersgruppens smak, sier Ore.

Oppsalhjemmet har dessuten gjort et annet grep for å
øke beboernes appetitt: Middagen er flyttet fra klokka
12.30 til 17.00.

- Vi legger middagen til den tiden nordmenn flest er
middagssultne, selv om det ikke passer med
vaktplanen. Det har gitt bedre søvn og bedre matlyst. I
tillegg har vi frokost, lunsj og aftensmat klokka 20. Det
er også mulig å få stekt et egg eller ta et mellommåltid.

SOVEMEDISINER ER HYPPIG brukt på sykehjem.
Mange blir søvnløse når de legges inn, og da er
sovetabletter ofte standardprosedyre, ifølge Morten
Finckenhagen, overlege i Legemiddelverket.

- Så blir de ofte stående på sløvende sovemidler for
lenge. Medisinen blir værende i kroppen også på
dagtid, og gjør det lettere å falle, sier Finckenhagen.

Bettina S. Husebø, leder Senter for alders-
ogsykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen, mener
ernæring og behov for sovemedisin henger sammen.

- Natta blir veldig lang hvis pasienten får siste måltid
ved 18-19-tiden - og frokost først klokka 09.30
morgenen etter. Det kan hende noen har dårlig søvn
nettopp fordi de er sultne. De kan jo ikke heller bare ta
seg en tur til kjøleskapet hvis de blir sultne, sier hun.

Ifølge Helsedirektoratets anbefalinger skal ikke
nattfasten overstige 11 timer. Husebø mener mange
sykehjem ikke er innenfor de rammene.

- Demente og 90-åringer har søvnmønster som tre
måneder gamle babyer. Men vi ville aldri vurdert å gi en
slik behandling til en baby. Det er viktigere å spise god
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mat enn bare piller også utover kvelden.

I DAGLIGSTUA PÅ OPPSALHJEMMET stryker May
eksmannen på armen og spør: «Du har det bra her,
Thoralf? ».

- Ja, er svaret. 84-åringen jobbet som fotograf i Dagens
Næringsliv gjennom hele sin yrkeskarriere. Da
Dagbladets fotograf, Jacques Hvistendahl (61)
kommer inn i rommet, lyser Thoralfs øyne opp.

- Han kjenner jeg, sier han.

Den gamle fotografen vet godt hvem læregutten han
veiledet på 70-tallet er.

Thoralf ble satt på flere medisiner da han kom til det
kommunale sykehjemmet. Han ble sløv, kjente ikke
lenger igjen barna og barnebarna.

- Thoralf var overmedisinert. «Hvorfor setter dere ham
på så mye piller, det feiler han jo ingenting», spurte jeg.
Det eneste var litt høyt blodtrykk. Han var helt fjern,
forvirret og apatisk. Han så ikke omgivelsene, sier May.

Det vanlige er at pasienter som har samme
demensdiagnose som Thoralf Olsen, blir behandlet
med ulike kombinasjoner av antidepressiva,
sovemedisin og angstdempende midler.

- Høyt inntak av disse medikamentene kan forverre
pasientenes symptomer, sier førsteamanuensis
Husebø.

Én av flere uønskede bivirkninger ved langtidsbruk er
økt dødelighet.

en britisk studie, publisert i tidsskriftet The Lancet i
2011, viser at antidepressiver har like liten effekt som
placebo (sukkertabletter) hos personer med demens
og depresjon.

- Det er spesielt tankevekkende at 39 prosent av
sykehjemspasientene blir behandlet med
antidepressiver når vi vet at disse legemidlene ofte ikke

har effekt hos personer med demens, sier Husebø.

EN NY NORSK STUDIE publisert i tidsskriftet BMC
Geriatrics, viser at over 40 prosent av pasientene på
sykehjem bruker to eller flere psykofarmaka,
(antidepressiver, angstdempende midler,
sovemedisiner, antipsykotika og demensmidler).

- Overmedisinering og feilmedisinering er hverdagskost
på norske sykehjem, konstaterer Bettina Husebø.

- Vi snakker om medisiner som er så sterke at du og
jeg ikke ville greid å være på jobb hvis vi hadde spist
disse pillene, sier hun.

Husebø har jobbet på sykehjem siden 1997 og kjenner
institusjonene fra innsida. I flere år forsket hun spesielt
på bruken av medisiner og smertestillende hos
sykehjemspasienter med demens.

Sammen med fem forskerkolleger kartla Husebø
bruken av psykofarma blant pasienter ved 129 norske
sykehjem mellom 2004 og 2011.

Og bruken av medisiner på sykehjem er svært høy,
konkluderer forskerne:

i I gjennomsnitt bruker en norsk sykehjemspasient hele
sju ulike medikamenter. i Nesten tre av fire bruker
minst én medisin som virker på psyken. To av fem
bruker to eller flere slike medisiner.

i 39 prosent går på antidepressive medikamenter, 30
prosent bruker sovemedisiner, 24 prosent tar
angstdempende midler og 20 prosent antipsykotiske
medisiner.

Og her begynner det å bli komplisert. For forskning har
vist at det er 50 prosent risiko for at medisinene ikke
passer sammen når pasientene bruker fem ulike
medikamenter samtidig. Ved bruk av åtte
medikamenter er risikoenhele 100 prosent. Med andre
ord, desto flere medisiner man går på, desto større er
risikoen for at det oppstår problemer.
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- Medisinene påvirker hverandre og kan for eksempel gi
økt effekt, redusert effekt eller økning av bivirkninger.
eldre har ofte gått ned i vekt, de har mindre væske i
kroppen, og har kanskje lever- eller nyresvikt.
Virkningen av medikamenter kan derfor bli veldig
annerledes enn det som var intensjonen, og de kan
sitte lenger i kroppen, sier Bettina Husebø.

OGSÅ BRUKEN AV SMERTESTILLENDE, særlig de
sterkeste medikamentene, har økt kraftig de siste åra.

Stipendiat Reidun Sandvik ved Senter for alders- og
sykehjemsmedisin, Universitetet i Bergen, har kartlagt
medisineringen til pasienter ved sykehjem i 14
kommuner og funnet at bruken av smertestillende har
økt med 65 prosent fra 2000 til 2011.
Paracetamolbruken har doblet seg, mens bruken av
morfin og andre opiater er nidoblet i samme periode.

- Det var ganske overraskende at bruken av de
sterkeste smertestillende har økt så voldsomt. Vi har
ingen retningslinjer for smertebehandling for personer
med demens, men ifølge retningslinjer fra WHO skal
man starte med Paracet og øke gradvis til effekt. Våre
resultater kan muligens tyde på at dette ikke skjer, sier
Sandvik.

Bruk av flere medisiner øker risikoen for fall og skader.
Det er derfor behov for bedre kartlegging av hvilke
smerter sykehjemspasienter faktisk har. Smerte er
subjektivt og behandlingen må derfor skreddersys til
hvert enkelt individ, påpeker Sandvik.

Morten Finckenhagen i Legemiddelverket er sterkt
engasjert i riktig bruk av legemidler. Han mener
legemiddelgjennomgang hos eldre er et forsømt
område, og at det ikke er store justeringer som skal til
før helsa bedres.

- Det er dessverre tusenvis av pasienter som er
feilmedisinert og overmedisinert. eksemplene er
mange på beboere som blir mer selvhjulpne, mindre
sløve og faller mindre når de får gått gjennom
medisinbruken.

DET SISTE ÅRET AV SIN LEVETID tilbrakte moren til
Knut Aulie på et kommunalt sykehjem i Oslo. Da hun
falt om og besvimte, ble hun kjørt med ambulanse til
sykehuset. Sykehjemmet ringte Aulie, og han rakk fram
før legene hadde begynt å undersøke moren.

«Ja, da får vi se om det er noe alvorlig», fleipet den
behandlende legen om den 94 år gamle damen,
minnes Aulie.

- Men det var det ikke, hun var bare dehydrert, fastslo
legene raskt. Det virket som om de var vant til å stille
den diagnosen hos sykehjemspasienter. etter ett døgn
på drypp var væskebalansen i orden og hun kunne
kjøres tilbake til sykehjemmet, sier Knut Aulie.

I tillegg til lite mat er lite væske et kjent problem hos
eldre. Tørstefølelsen svekkes med alderen, og en
amerikansk studie fra tidligere i år viser at 38 prosent
av langtidssykehjemspasientene er dehydrerte.
Ytterligere 30 prosent er på grensen til å bli det.

Hvor mange eldre som er dehydrerte, er ikke kartlagt i
Norge.

- Men at ca. én av tre sykehjemspasienter er
dehydrerte også i Norge ville ikke forbause meg, sier
Anette Hylen Ranhoff, professor og overlege i geriatri
ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

- Vi ser ofte dehydrering hos eldre som legges inn på
sykehus. Ofte er det i tilslutning til andre sykdommer,
og eldre med demens er spesielt utsatt. en del eldre
som bruker vanndrivende, blir også dehydrerte, forteller
hun.

Det varte ikke lenge før moren til Knut Aulie ble kjørt
med blålys til sykehuset igjen. Også denne gang var
hun blitt dehydrert.

Sykehjemmet satte i verk strakstiltak: et halvliters
glass med vann ble plassert på nattbordet hennes.

- Alle som kjente mor, visste at hun ikkehadde mulighet
til å løfte det glasset. Vi måtte mase og be dem gi
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henne vann av noe hun greide å drikke av. Det rare er
at da hadde de plutselig en plastkopp med lokk og
sugerør i skapet, sier Aulie.

Nå er det gått åtte år siden moren hans gikk bort.

- Det forelå ingen rutiner, ingen organisasjonsplan for
hvem som hadde ansvaret. Standardsvaret var at «vi
snakker så godt sammen». Det var mange hyggelige
mennesker der, men mye ble gjort uten mål og mening.

Det aktuelle sykehjemmet ønsker ikke å kommentere
saken.

VED OPPSALHJEMMET GJØRES EN grundig
legemiddelgjennomgang hos alle pasienter når de
kommer inn. I tillegg foretas en slik gjennomgang to
ganger årlig.

- Vi har historier om dem som kommer inn med 18
legemidler, som vi kan redusere til seks, sier lege
Stephan Ore.

I gjennomsnitt kommer pasientene inn med 8-10
legemidler, som i snitt kan reduseres til 4,9 viser deres
statistikk.

- Folk blir kvikkere, mer aktive og har det bedre. Å
tilpasse legemiddelbruken er viktig, det er ikke bare å
redusere, de må jo ha det som er nødvendig også, sier
Ore.

Thoralf Olsen kom tilbake til Oppsalhjemmet med en
liste på fire faste medisiner, sterke smertestillende,
sovemedisin, vanndrivende, blodtrykksmedisin og en
energidrikk.

- Han ble bare sløv av de sterke smertestillende og
spiste dårlig. energidrikk smaker ikke godt og kan ta fra
folk matlysten, sier Ore.

Nå bruker Thoralf ett legemiddel daglig - en mild
sovetablett, i tillegg til tran.

Pårørende er ofte usikre og blander seg ikke inn i

behandlingen av pasientene fordi de ikke ønsker å
krangle etter framstå som kritiske, tror
førsteamanuensis Bettina Husebø.

- De ønsker å stole på systemet. Uansett er det
vanskelig for pårørende å bedømme hvorvidt
medisineringen av mor eller far er forsvarlig. Noen blir
bekymret når medisinbruken trappes ned eller fjernes,
mens andre frykter at det brukes for mye medisin.
Pårørende kjenner pasienten best og det er utrolig
viktig å inkludere dem i diskusjonen om hva slags
behandling vedkommende bør få. Jeg lurer på om det
skjer i tilstrekkelig grad.

ETTER ÅTTE MÅNEDER PÅ sykehjemmet skjedde det
noe som gjorde at familien fikk flyttet Thoralf Olsen
vekk fra Abildsøhjemmet og tilbake til Oppsalhjemmet
på dagen.

- Tøy ble borte på vaskeriet, så jeg gikk for å lete etter
de hvite undertrøyene hans. Da fant jeg skjorta hans -
alle knappene var revet av og det var en flenge i
skjorta. Noen må ha revet av ham klærne, sier May
Olsen.

- Thoralf var også redd den ene pleieren. «Han er så
sint og så hardhendt, jeg er redd han skal komme inn
når jeg sover, da kan jeg ikke forsvare meg», sa Thoralf
flere ganger.

- Da vi spurte, sa de på sykehjemmet at Thoralf måtte
ha revet opp skjorta selv, men det har han jo ikke
krefter til, sier May.

- Det har vært et slit, veldig tungrodd. Hvordan de uten
pårørende greier seg, vet jeg ikke.

ETTER AT THORALF KOM TILBAKE til Oppsalhjemmet
har han kviknet mer til og gått opp sju kilo i vekt. Nå er
matlysten god. Han kjenner igjen barnebarna når de
kommer på besøk, og er med på allsang, bingo og quiz
- Thoralf husker godt hvem som vant OL i 1932. «Jeg
vil være med på alt, jeg», sier Thoralf.

- Bare på grunn av sangen er han nå med på andakt
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også, han som aldri har vært religiøs.

Hodet til Thoralf henger litt tyngre enn da vi kom. Det
tar på å ha besøk.

May stryker eksmannen på overarmen. - er du sliten
nå, Thoralf? Vi er ferdige nå, så kan du hvile litt.

"«Vi har så mye forskning på at gamle blir
underernærte. Nå må vi sette inn tiltak. »

LIV HELENE JENSEN, FORSKER"

"«Overmedisinering og feilmedisinering er
hverdagskost på norske sykehjem. »

BETTINA HUSEBØ, LEDER VED SENTER FOR ALDERS-
OG SYKEHJEMSMEDISIN"

"«Det var ganske overraskende at bruken av de
sterkeste smertestillende har økt så voldsomt. »

REIDUN SANDVIK,

"«Alle som kjente mor, visste at hun ikke hadde
mulighet til å løfte det glasset. »

KNUT AULIE."

Fakta om eldreomsorg:

Pasientene på sykehjem har i gjennomsnitt 6-7
kroniske og/eller alvorlige diagnoser. 70-80 prosent
lider av demens. Nær 50 prosent dør i Norge på
sykehjem, en betydelig økning de siste tiår. På norske
sykehus er det én lege per 1,3 pasienter. På sykehjem
er det ett legeårsverk per 130 pasienter.

Utgiftene til offentlig eldreomsorg pr. innbygger i Norge
er på verdenstoppen (OECD 2010). Vi har flere
sykehjemsplasser og flere hender og hoder på
sykehjem enn noe annet land.

Prognoser fra Folkehelserapporten 2014 viser at antall
nordmenn i 80-årene vil firedobles i løpet av dette

århundret. I de skandinaviske land vil mer enn 50
prosent være eldre enn 80 år når de dør. Antallet 90-
åringer forventes å tidobles til 2040.

Kilder: Tidsskriftet Omsorg, Bettina Husebø

Rett til opprydning

Pasienter utenfor sykehjem som bruker fire legemidler
eller flere, har rett på en legemiddelgjennomgang hos
fastlegen ved behov. Denne forskriften ble innført i
2013.

I det nye forslaget fra Helse- og
omsorgsdepartementet plikter også kommunene å
gjennomføre en årlig legemiddelgjennomgang for alle
som bor på sykehjem. Departementet går nå gjennom
høringssvarene, og regner med å innføre forskriften i
starten av 2017.

- Dette er noe av det viktigste som skjer innen
eldreomsorgen - et paradigmeskifte.
Legemiddelgjennomgang har vært et forsømt område.
Tiltaket er noe av det mest lønnsomme vi kan gjøre,
sier Morten Finckenhagen, overlege ved
Legemiddelverket.

Selv om en slik gjennomgang i første omgang vil kreve
ressurser, mener han det vil gi penger spart for
kommunene. Å kutte antall medisiner per pasient
senker medisinutgiftene. Færre bivirkninger gir også
penger spart.

Gjorde kartlegging

Abildsøhjemmet synes det er synd at de pårørende
ikke følte seg ivaretatt da Thoralf Olsen var hos dem.

- Beboeren var hos oss i perioden 05.11.2015 til
11.02.2016. Det er verken registrert skriftlige klager fra
beboeren eller fra pårørende. Ut fra vår dokumentasjon
finner vi at underernæring var et kjent problem hos
beboeren-også fra tiden før han kom til sykehjemmet.
Hans ernæringsstatus ble kartlagt og vekt ble fulgt opp
etter gjeldende prosedyrer, og tiltak ble iverksatt.
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Likevel kan det se ut som beboeren hadde en liten
vektnedgang på 1,4 kg fra siste vektmåling ble foretatt
på Oppsalhjemmet i september 2015 til han var tilbake
på Oppsalhjemmet i februar 2016, sier Heidi Vaag,
fungerende institusjonssjef på Abildsø sykehjem. Hun
fortsetter:

- Ifølge vår dokumentasjon ble det ikke foretatt
vesentlige endringer i den medikamentelle
behandlingen beboeren fikk den tiden han var hos oss.

- Ernæring er et område som Abildsø sykehjem har høy
oppmerksomhet på og som vi jobber systematisk for å
forbedre. Vi deltar for tiden i prosjektet «Bedre
hverdagsliv» hvor måltider, stemning og hygge rundt
bordet og ernæring står sentralt, sier Vaag.

Mottar flest klager

- Det er forsket lite på kommersielle sykehjem i Norge.
Men forskning fra Sverige, der konkurranseutsetting
har vært anvendt i større grad, viser ingen markante
forskjeller mellom offentlige og kommersielle
sykehjem, sier Mia Vabø, forsker ved
velferdsforskningsinstituttet Nova.

Hun er en av forskerne bak en rapport som
sammenfatter forskning om konkurranseutsetting av
eldreomsorgen i en rekke land.

- Vi vet fra landene som har erfaring med
konkurranseutsetting, at det stort sett ikke har gitt de
fantastiske gevinstene man gjerne håpet på, sier Vabø.

De store multinasjonale selskapene vinner fram - også
i land som Sverige og Finland.

Forskning fra USA viser at de store børsnoterte
sykehjemskjedene har lavere bemanning, flere
ufaglærte og lavere lønninger enn ikke-kommersielle.
De har også flest liggesår, får flest avvik og mangler
under offentlige tilsynsbesøk - og mottar flest klager
fra pasienter, pårørende og ansatte. Derimot kommer
private ideelle sykehjem bedre ut enn både
kommersielle og offentlige.

- Når vi gjør mer nærgående studier av sykehjem,
finner vi at det er alfa omega med et stabilt, dedikert
personale og en leder som vet å anerkjenne godt
arbeid, sier Vabø. En stab av stabilt personal som
kjenner beboerne, har et bedre utgangspunkt for å
ivareta den psykososiale kvaliteten enn en stab der
vikarer kommer og går, påpeker hun.

- Det er selvsagt viktig med faglig kvalifisert personal i
sykehjem. Men de beste sykehjemmene har også et
personale som har tid og overskudd til å respondere og
snakke med beboerne i løpet av dagen. Det finnes
dessverre mange eksempler på sykehjem som sliter
med mye gjennomtrekk av ansatte, og der det bare er
tid til det mest nødvendige medisinske og pleiefaglige.

Novas forskning fra de nordiske landene viser store
kvalitetsforskjeller mellom sykehjem.

- Vi har ingen holdepunkter for å si at disse forskjellene
følger automatisk av driftsform, sier Vabø.

- Sykehjemsleger stiller bakerst i køen

Utdanning av leger som jobber på sykehjem er ikke
prioritert, mener Kjellaug Enoksen, leder i Norsk
forening for alders- og sykehjemsmedisin.

- Mens allmennleger som begynner i jobb som
fastlege, tar ansvar for egen utdanning, er du som
sykehjemslege overlatt til kommunens velvilje. Og det
er alltid knapt med ressurser i kommunene, sier
Kjellaug Enoksen, leder i Norsk forening for alders- og
sykehjemsmedisin.

Leger som jobber på sykehjem stiller bakerst i køen,
mener hun.

Flere og flere kommuner ansetter i dag leger i store
stillinger med ansvar for medisinskfaglig behandling i
botilbud med heldøgns pleie. Utviklingen skjer på
bakgrunn av Samhandlingsreformen, som har
forskjøvet ansvar for medisinsk behandling som før ble
gitt i spesialist-helsetjenesten, til

Nyheter - Universitetet i Bergen Uttak 27.11.2016

Side 9 av 11



primærhelsetjenesten.

- Mens liggetida på sykehusene tidligere var tre-fire
uker, er den nå bare i overkant av seks dager. Det betyr
at pasientene skal få aktiv behandling på sykehjem, og
må følges tett opp, sier Enoksen.

AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN stiller krav om
tjenestetid og gjennomgått kurs for at leger skal kunne
jobbe selvstendig i legevakt. Per i dag finnes det
imidlertid ingen regler for hvilken kompetanse som
kreves hos en sykehjemslege.

- I praksis betyr dette at en lege som på dagtid har
selvstendig ansvar på sykehjemmet, ikke kan vurdere
de samme pasientene selvstendig på kveldstid som
legevaktlege, sier Enoksen.

I 2015 fremmet foreningen krav om at leger i
kommunale stillinger i institusjoner for
døgnkontinuerlig omsorg skal være spesialist eller
under spesialisering i en relevant spesialitet.

- Forholdene er ikke lagt til rette for å gi eldre et godt
nok tilbud, mener hun.

REGJERINGEN HAR NÅ SENDT EN forskrift på høring
om at alle leger ansatt i kliniske stillinger i kommunen,
bør være spesialister i allmennmedisin.

Enoksen jobbet som indremedisiner i mange år før hun
begynte som sykehjemslege.

- Det er et stort gap mellom ressurser på sykehusene
og i kommunene, sier hun og illustrerer med et
eksempel fra egen kommune:

- Vi hadde en slagpasient som hadde behov for
logoped fra dag én. Leger og sykepleiere måtte jobbe i
tre-fire måneder før vi klarte å få logoped til pasienten.
Når kommunene skal prioritere blant alle sine
oppgaver, sier det seg selv at tilbudene blir mindre enn
på sykehusene.

I dag bevilger staten store beløp til utdanning av leger

på sykehusene, påpeker Enoksen.

- I kommunene får man ingen statlig støtte, alt
overlates til legene selv. De får litt støtte av
Legeforeningen, men må betale det meste av egen
lomme.

-Behov for kunnskap

Fra neste år vil myndighetene måle omfanget av
underernæring i norsk helsetjeneste.

- Men dette er ikke nok. Vi ser at det er behov for
kunnskap om betydningen av ernæring - og mye
handler om kompetanse og ledelse i kommunene, sier
helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen har øremerket 1,2 milliarder kroner i
statsbudsjettet for neste år til ulike tiltak innen
kompetanseheving og ledelsesutvikling, samt
utarbeidet en trygghetsstandard for sykehjemmene.
Ernæring blir ett av de nye satsingsområdene i
Pasientsikkerhetsprogrammet og i mars startet
myndighetene arbeidet med en nasjonal handlingsplan
for kosthold, med vekt på barn, unge og eldre.

- Ett tiltak kommunene kunne gjort raskt og enkelt, er å
flytte middagen til seinere på dagen. I dag serverer
mange sykehjem middag i 13-14-tiden. Det har mange
negative effekter. Mat smaker ikke hvis man er mett,
og man blir ikke sulten uten å være aktiv i løpet av
dagen. Det går også for lang tid til kveldsmaten, sier
statsråden.

SYKEHJEM SOM FLYTTER middagen til 16-tiden,
opplever at beboerne legger på seg, påpeker han. De
har også tid til aktivitet før maten.

- De sover også bedre om natta og bruker færre
medikamenter. Det gir altså store positive effekter å
servere flere måltider om dagen. Dette er noe alle
sykehjem kan få til, sier Høie.

- Må vi bare akseptere at eldre blir underernært?
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- Jeg er bekymret for at det eksisterer en holdning om
at eldre mister appetitten og ikke liker å spise. Dette er
feil. Erfaringer fra kommuner som tar ernæring på
alvor, viser at måltidene kan være høydepunktene på
dagen.

Konsekvensene av overmedisinering og
feilmedisinering kan også være dramatiske, fastslår
Høie.

- Flere pilotprosjekter har dokumentert god effekt av å
ha en gjennomgang av medisinbruken hos eldre.
Derfor ønsker vi å sikre et slikt tiltak i forskrift, som nå
er sendt på høring. Vi har ennå ikke konkludert om en
gjennomgang bør foretas en eller to ganger i året.

NY SERIE: ELDRESVIKET

Satses det nok på eldreomsorgen? I en serie artikler
setter Dagbladet søkelys på omsorg og verdighet for
de eldre. Tips oss gjerne.

Jorun Gaarder, jga@dagbladet.no, tlf 92 82 11 52 og
Merete Landsend, mel@dagbladet.no, tlf 992 32 178.

- Ernæring er et forsømt område

I en tilsynsrapport fra Helsetilsynet fra 2011 er det ført
tilsyn med hvordan underernæring forebygges og
behandles hos eldre.

Underernæring forverrer fysisk og mental funksjon,
reduserer livskvaliteten og øker dødeligheten, skriver
Helsetilsynet i rapporten.

Det er få av de undersøkte kommunene som har
rutiner for å avdekke og forebygge underernæring. I
kommunene som har rutiner, er disse lite kjent. De
ansatte har også lav kompetanse innen ernæring,
konkluderer rapporten.

Underernæring hos eldre sykehjemspasienter skal
være ett av de nye satsingsområdene til
Pasientsikkerhetsprogrammet i Helsedirektoratet.

- Ernæring er et område hvor eldre lett forsømmes. Om
pleiepersonalet er presset, kan det bli for dårlig omsorg
i spisesituasjonen, sier Morten Finckenhagen.
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