Individuelle og organisatoriske faktorers
påvirkning på bruk av kommunale helsetjenester
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Hensikten med PhD studien er å studere individuelle og
organisatoriske faktorers påvirkning på bruk av
kommunale helsetjenester og kostnader hos personer
med demens i Norge.

I arbeidet vil jeg være tilknyttet prosjektgruppen ved
Alderpsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet
som har prosjektet "Demenssykdom og
samfunnsøkonomi" etter oppdrag fra Helsedirektoratet.

Gjennom fire planlagte internasjonale publikasjoner vil
jeg vurdere bruk av fastlege hos personer med
kommunale tjenester (1), bruken av kommunale tjenester
og hvordan denne påvirkes av individuelle og
organisatoriske faktorer (2), og overgangen fra eget hjem
til sykehjem ved å studere bruk av formell og uformell
pleie (3). I den fjerde artikkelen vil jeg se på det totale
tjenesteomfanget i kommunene fra første tjeneste til
innleggelse i sykehjem.
Artikkel 1 og 2 baseres på en populasjon på 1000 brukere
av kommunale tjenester som bor i eget hjem ved
datasamlingens oppstart og som får to oppfølginger i
løpet av 36 måneder. I den første artikkelen er
hovedfokus på bruk av fastlege hvor en studerer
demografiske faktorer, grad av kognitiv svikt,
levesituasjon, fysisk helse, iplos og psykiske faktorer
påvirkning på bruk av fastlege. I artikkel 2 skal de
individuelle og organisatoriske faktorers påvirkning på
konsum av kommunale tjenester vurderes i samme
populasjon samt i en populasjon på 400 som er
diagnostisert med demens eller mild kognitiv svikt og
rekruttert i hukommelsesklinikk eller fastlege. Her vil
korrelasjon av IPLOS med tjenesteomfang og tid fra
baseline til innleggelse i sykehjem være aktuelle analyser.
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Organisatoriske faktorer på kommunenivå vil være størrelse, aldersfordeling >67 år og
som bor alene, median inntekt, utgifter til pleie og omsorg, sykehjemsdekning,
gjennomsnitt kommunale hjemmetjenester, med mer. I artikkel 3 skal en tredje
populasjon på 1000 nyinnlagte sykehjemspasienter studeres. Pårørende vil intervjues
om bruk av helseressurser de siste 3-6 måneder før innleggelse. I denne studien vil
bruken av uformell og formell pleie bli analysert med bakgrunn i demografiske og
geografiske faktorer samt sykdomsfaktorer. En mindre del av den samme populasjonen
vil være aktuell å bruke i en fjerde artikkel for å se på totalt tjenesteomfang i
kommunene før innleggelse i sykehjem.
PhD studien vil bidra til å heve kunnskapen om kostnader og bruk av kommunale
tjenester hos hjemmeboende og nylig innlagte pasienter i sykehjem med demens.
Særlig interessant er de individuelle faktorers påvirkning på utløste tjenester, men
også de organisatoriske faktorer som kommunestørrelse i antall og utstrekning,
aldersfordeling og tilgang på sykehjemsplasser. Det er forsket lite på dette området
tidligere og det er sannsynlig at studien vil styrke kunnskapen om demens og
samfunnsøkonomi også internasjonalt. Især for de individuelle faktorers påvirkning på
utløste tjenester.

