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Introduksjon

• Det var en gang i 2004 at…

• Tilbudet om informasjon og opplæring til pasientene 
ved avdelingen var 
– Litt tilfeldig

– Lite systematisk

– For det meste ad.hoc

• Prosjektmidler ble tildelt
– «ide- utvikling – uttesting»
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Bakgrunn: Informasjon og opplæring av 
pasienter 

• Pasientopplæring kan defineres som:
– «planlagte læringsaktiviteter som skal bidra til at pasientens helseatferd 

og helsestatus bedres» (Lorig 2001)

• Pasientopplæring kan tilbys individuelt og i grupper
• Organisert pasientopplæring kan bl.a være ulike former for:

– Lærings – og mestringskurs
– Pasientskoler
– Diagnosespesifikk kurs
– Felles for flere kroniske sykdommer

Innhold/ temaer i pasientopplæring

Litteraturgjennomgang:
• Mestring

– Leve med kronisk sykdom
• Sykdomsspesifikk informasjon

– Sykdomslære
– Medikamenter (virkning / bivirkninger/ administrasjon)

• Generell informasjon om
– Fysisk aktivitet
– Kosthold
– Avslappingsteknikker etc.

(Kilder: Makelainen et al. 2007, Makelainen et al. 2009, Albano et al 2010)

Deltakerne i prosjektet

• Personer som hadde diagnosen
– RA (Leddgikt) 

– PsA (Psoriasisleddgikt)

• Pga. mange fellestrekk 
• Smerter, funksjons nedsettelser, tretthet,  

fatigue

• Inflammasjon� ledd-destruksjon
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Kunnskapsstatus

• En gjennomgang av litteraturen viste at:

• Noen former for pasientopplæring «virker»
bedre enn andre

• Effekten av opplæring ser ut til å være
kortvarig

(Kilder: Iversen et al 2010, Riemsma 2004)

Mål

• Undersøke effekt av pasientopplæring hos
personer med RA, PsA og uspesifisert polyartritt

Metode
Design:

–Randomisert kontrollert studie (RCT)
• n= 141
• Data ved baseline, 4 og 12 måneder
• Primære endepunkt: velvære og mestringstro

• Sekundære endepunkt: 
– helsestatus (fysisk, psykisk, sosialt), smerter, tretthet,  

sykdomsaktivitet, informasjonsbehov

• Statistiske analyser: 
– ANCOVA
– Paret t-test
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Pasientopplæringen (intervensjonen )

Temaer

• ”Sykdomslære” (symptomer, prognose)

• Medisiner 

• Hvordan leve med sykdommen (takle følelser, sorg, usikkerhet)

• Sunn livsstil (kosthold, fysisk aktivitet /trening)

• Selvhjelp (problemløsning)

• Motivasjon (sette mål, være positiv)

• Ressurssteder

Pasientopplæringen (intervensjonen ) forts.

• Organisering
– Gruppediskusjon (3*3t hver 14. dag, fredager fra kl 12-

15.) 
– Individuell samtale med sykepleier (45 min)

• Metodikk 
– Gruppediskusjonene 

• korte «foredrag» ift bestemte tema
• styrt diskusjon og erfaringsutveksling

– Individuell samtale 
• innhold basert på pasientens behov
• utgangspunkt i temaer fra kurset
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Pasientopplæringen (intervensjonen )

• Utfordringer 
• Pasientopplæring er en kompleks intervensjon:

– «Complex interventions are built up from a number of components, which may act both 
independently and inter-dependently. The components usually include behaviors, parameters of 
behaviors (e.g. frequency, timing), and methods of organizing and delivering those behaviors (e.g. 
type(s) of practitioner, setting and location)» 

(Medical Research Council 2000, 2008)

– Flere komponenter 

– Flere aktører

– Flere interaksjoner

Bedre 

velvære?

Bedre fysisk 

funksjon?

Økt kunnskap?

Mindre 

Smerter?

Undervisning om mange temaer, 
erfaringsutveksling,

gruppedynamikk med mer.

Økt mestring?

Utfordringer forts.

Kjenner vi virkningsmekanismene?
- Undervisning om mange temaer (flere komponenter)
- Flere aktører som innvirker på hverandre (interaksjoner)

Resultater

• Vårt utvalg var representativt for pasienter med 
RA, PsA

• Mulig noe selektert
– Kun 29 % var yrkesaktive  

• Pasientene hadde hatt diagnosen ei stund
– Gj.snittlig sykdomsvarighet = 12 år 
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Resultater II

Demografi og sykdomskarakteristika 

• RA = 62%
• Kvinner= 69%
• Gjennomsnittsalder= 58 år
• Bor sammen med noen= 83%
• Mosjon >1 gang pr. uke = 68%
• Medikamentell behandling

– Bruk av sykdomsmodifiserende medikamenter (DMARD) =81 %

Hvordan gikk det egentlig med 

pasientene? 

Velvære
100

0

4 mnd

Pasientopplæring

Kontroller
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p=0.038*
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Noen sekundære utfallsmål ved 4 mnd

P=0.01

P=0.01

..flere sekundære utfallsmål ved 4 mnd

Ingen forskjeller mellom gruppene ift

• mestring av smerter (SE pain)

• helsestatus (psykososialt, roller)

• fysisk funksjon (MHAQ)

• angst/depresjon (HADS)

• tretthet (VAS)

• global (VAS)
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Sekundære utfallsmål ved 12 mnd

• Ingen gruppeforskjeller etter 12 mnd

• Men….

– Between group analyses viste trender for forskjell vedr.
• Mestring (PAM)

• Helsestatus (følelsesmessig)

• Score for sykdomsaktivitet (DAS28-3) 

���� I favør av de som fikk pasientopplæring

Hvordan beskrev noen deltakere  
«utbytte» fra pasientopplæringen?

• Åpne spørsmål og svar fra 39 deltakere

• 4 områder / tema
– Kunnskap

– Trygghet og sykdomskontroll

– Adferd

– Mestring

Kunnskap

• Økt kunnskap
– Om generelle ting
– Hvorfor smerte oppstår og mulige forklaringer
– Kosthold og ernæring
– Fysisk aktivitet
– Energi økonomisering
– Medisiner
– Pasientrettigheter
– Praktiske råd og tips
– Hvor man kan søke hjelp

• Lærte ikke noe nytt
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Trygghet og sykdomskontroll

• Økt forståelse av sykdomsprosessen

• Har akseptert at sykdommen er en del av
tilværelsen

• Blitt mere trygg på sykdommen gjennom å 
dele erfaringer med andre

• Har lært å lytte mer til kroppen

Atferd

• Endret atferd
– Endret kostholdet

– Trimmer mer

– Ser annerledes på livet

– Har startet med nye medisiner

• «jeg har ikke forandret meg»

Mestring
Mestring er vanskelig
• Vanskelig å håndtere smerten

• Vanskelig å vurdere sykdomsaktiviteten

• Vanskelig å leve opp til samfunnets forventninger

• For lite støtte av omgivelsene

• Utfordrende å håndtere systemet (helsevesenet 
/NAV)

Trenger oppfølgingskurs
• For pasienter

• For pårørende 
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Oppsummering og konklusjoner

Vi fant at pasientopplæring som kombinasjon 
av gruppe og individuell opplæring har:  
• effekt på velvære

• delvis effekt på mestringstro 

• ingen særlig effekt på
– helsestatus (fysisk, psykisk, sosialt)
– smerter, tretthet (fatique)
– sykdomsaktivitet
– informasjonsbehov

Betydning for praksis

• Våre resultater og erfaringer tilsier at:
– Systematisk pasientopplæring bør være en del 

av et helhetlig behandlingstilbud i 
spesialisthelsetjenesten 

– Tilbud om pasientopplæring bør utvides slik at 
flere pasienter med andre diagnoser også får 
tilbud om opplæring i sykehuset

Veien videre

• Det bør etableres et samarbeid med «LMS sentrene» i 
kommunen og sykehuset /avdelingene
�Utvikle «vedlikeholds tilbud» for pasientene mht lærings- og 
mestringsaktiviteter

� Utvikling av ulike tilbud bør skje i samarbeid mellom fagfolk fra 
sykehus, kommune og brukerne
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Takk for oppmerksomheten!


