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Presentation Notes
Jeg vil først framføre ein presentasjon fra min deltakelse ved Forsker Grand Prix i september i 2014.Deretter litt om bakgrunnen for prosjektet vårt, hvorfor det er nyttig og nødvendigSå presenterer jeg forskningsprosjektet vårt med fokus på risiko og pasientperspektivet. Her inkluderes funnene fra studien vår og tiltaket vi satte i gang i prosjektet, den såkalte ‘Møteplassen’Til slutt vil jeg vise en kort film og jeg håper det blir tid til litt spørsmål etterpå. 



Bakgrunn: Eldrebølgen

• Eldre står for nær en tredel av 
alle innleggelser ved norske 
sykehus

• Betydelig økning i antall eldre 
• De som blir eldre, lever stadig 

lenger
– Tilskrives medisinske utvikling, med stadig 

flere og bedre tilbud om behandling.
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Presentation Notes
Bakgrunnen for forskningsprosjektet vårt er blant annet eldrebølgen.Eldre står for nær en tredel av alle innleggelser ved norske sykehusBetydelig økning i antall eldre De som blir eldre, lever stadig lenger – pga den medisinske utvikling, med stadig flere og bedre tilbud om behandling.Nederst ser dere en statistisk prognose angående tallet på eldre over 70 år i Norge i perioden 2010-2060 (2010 er antallet 500 000 og i 2060 er det estimert til 1 300 000)



Den eldre pasient

• Sammensatte sykdomstilstander og 
komplekse medikamentregimer. 

• Høy alder (over 80 år)
• Ofte underernært og/eller dehydrert ved 

innleggelse
• Utsatt for angst og depresjon 
• Kognitive svekkelser
• Nedsatt funksjonsevne & redusert mobilitet
• Avhengig av helsehjelp etter 

sykehusinnleggelse

(Preyde & Brassard 2011; Foss, Hofoss, Romøren et al. 2012)
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Presentation Notes
Den eldre pasientSammensatte sykdomstilstander (gjerne to eller flere kroniske sykdommer – de er såkalt comorbide) og har komplekse medikamentregimer. Høy alder (over 80 år)Ofte underernært og/eller dehydrert ved innleggelseUtsatt for angst og depresjon Kognitive svekkelserDemens og delirium Nedsatt funksjonsevne og redusert mobilitet medFalltendensSvekket syn og hørselBivirkninger av nye medikamenter Avhengig av helsehjelp etter sykehusinnleggelse



Pasientinvolvering 

• Pasientinvolvering av eldre assosiert med tilfredshet 
med helsetjenesten, og færre reinnleggelser (Naylor & 
Keating, 2009; Almborg, et al. 2008).

• Omfang av funksjonsnedsettelse og helseplager 
påvirker involveringen av eldre skrøpelige pasienter 
(Piraino et al. 2012; Ekdal et al., 2010).

• Mangel på involvering assosiert med stress hos eldre 
pasienter (Bull, Hansen & Gross, 2000).

• Mangel på informasjon om utskrivelsesprosessen
• Pasientene ikke klar over planlagte rehabiliteringsmål
• Pasientmedvirkning et ukjent begrep, ble passive
• Utskrivelse vellykket når de ble informert
• Pårørende nødvendig for å støtte og uttrykke den 

eldre pasientens behov
(Dyrstad et al. 2015) 
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Presentation Notes
Forskning viser at Pasientinvolvering av eldre er assosiert med tilfredshet med helsetjenesten, og færre reinnleggelser (Naylor & Keating, 2009; Almborg, et al. 2008).Omfang av funksjonsnedsettelse og helseplager påvirker involveringen av eldre skrøpelige pasienter (Piraino et al. 2012; Ekdal et al., 2010).Mangel på involvering er assosiert med stress hos eldre pasienter (Bull, Hansen & Gross, 2000).En litteratur review som vi har skrevet viser at Eldre pasienter savner informasjon om utskrivelsendeltar sjelden i planlegging av egen utskrivelsepårørende er en viktig støtte (Dyrstad, Testad, Aase & Storm, 2013).Research has shown that distress in elderly patients has been associated with the individual lacking control over the discharge-planning process [16], while participation in transitional care has been associated with increased well-being and satisfaction with healthcare [46, 48]Next of kin also play a key role in patient transitional care [16, 24]. Research shows that family members articulate the patients’ needs, they stay with their family member during or after discharge, and they provide practical support and ensure that the patient do not experience adverse events related, for example, to medications during handover [25].  However, next of kin may experience pressure to take on care responsibility for the patient in transitional care, which can be stressful [26].   



Bakgrunn: Samhandlingsutfordringer  

• ”Samhandling mellom ulike tjenester 
og ulike nivåer er et område med 
stor fare for svikt og hvor svikt får 
store konsekvenser”

(NOU 2005:3, s.39)

• Samhandlingsreformen:
– Retter oppmerksomheten mot 

brukerens behov for helhetlige og 
koordinerte tjenester 

– ”Samhandlingsproblemene er store og 
vokser med spesialiserte 
personellgrupper, 
behandlingskompleksitet, 
funksjonsdeling og nye 
pasientgrupper” (St.meld.nr. 47: 2008-09, s. 24)
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Presentation Notes
På grunn av alt dette blir det lett en del samhandlingsutfordringer”Samhandling mellom ulike tjenester og ulike nivåer er et område med stor fare for svikt og hvor svikt får store konsekvenser”                                Rapport  (NOU 2005:3, s.39)Samhandlingsreformen:Man skal rette oppmerksomheten mot brukerens behov for helhetlige og koordinerte tjenester ”Samhandlingsproblemene er store og vokser med spesialiserte personellgrupper (alle har sine spesialfelt), behandlingskompleksitet (sammensatte og flere sykdommer som behandles), funksjonsdeling? (ulike behandlings- og pleienivå??)  og nye pasientgrupper”  



Helseperspektiv: Helsepolitiske 
forpliktelser

• Pasientrettighetsloven (2001) 
§ 3-1.
Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring 
av helse- og omsorgstjenester. Medvirkningens form skal 
tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.

• Lov om Spesialisthelsetjenester (1999), 
Lov om kommunale helse og 
omsorgstjenester (2011)
§ 3.3a & § 4-2.
Enhver som yter helse- og omsorgs-
tjeneste etter loven her skal sørge for at 
virksomheten arbeider systematisk for 
kvalitetsforbedring og pasient- og 
brukersikkerhet. 7
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Helsepolitiske forpliktelser til brukerperspektivet finner vi i lovverket. Pasient- og brukerrettighetsloven er viktig ved at den rettsliggjør pasientenes rettigheter i helsetjenesten (2001). Pasienter har rettigheter til nødvendig helsehjelp, til å få tilpasset informasjon om rettigheter, behandlingspraksis og veiledning, rett til å samtykke til eller avslå behandling og rett til å delta i behandlingsbeslutninger. § 3-1. Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.På den annen side regulerer Lov om spesialisthelsetjenesten og Lov om kommunale helsetjenestens forpliktelser til å inkludere brukere og pasienter. Lov om Spesialisthelsetjenester og Lov om Kommunale helse og omsorgstjenester har begge lovparagrafer som setter krav til at tjenesteytere skal etablere systemer for systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Er inkludert for kommunene. 



Bakgrunn: Pasienterfaringer ved 
norske sykehus (2011)

• Samhandling er den indikatoren 
som får nest lavest skår
– Pasientene ga mest negative 

tilbakemeldinger på sykehusets 
samarbeid med hjemmetjenesten eller 
andre kommunale tjenester

• 41% av respondentene oppgav at 
samarbeidet ikke i det hele tatt, i liten grad, 
i noen grad fungerte bra 

(PasOpp rapport Nr2 – 2012)
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Presentation Notes
Kunnskapssenteret gjennomfører med jevne mellomrom pasienterfaringsundersøkelser - passOpp rapport fra 2012 angående pasienterfaringer ved norske sykehusDer er det samhandling som får nest lavest skårUtskrivning får den dårligste skåren ift informasjon Pasientene ga mest negative tilbakemeldinger på sykehusets samarbeid med hjemmetjenesten eller andre kommunale tjenester41% av respondentene oppgav at samarbeidet ikke i det hele tatt, i liten grad, i noen grad fungerte bra  



Pasienterfaringer norske sykehus 
(2011): Utskriving

• Utskrivning får den dårligste skåren 
nasjonalt. 

• Ble du informert om hva du selv kunne gjøre 
hjemme ved eventuelle tilbakefall?

50 % rapporterer ”ikke i det hele tatt”, ”i liten grad” eller ”i 
noen grad”.

• Ble du informert om hvilke plager du kunne 
regne med å få i tiden etter sykehusoppholdet?

45 % svarer ”ikke i det hele tatt”, ”i liten grad” eller ”i noen 
grad”.

(PasOpp rapport Nr3– 2012)
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Presentation Notes
Her er  resultater i rapport fra 2012, framstiller resultater fra 2011 og 2006UtskrivningIndikatoren utskrivning er konstruert på bakgrunn av to spørsmål vedrørende informasjon omhva pasienten kan gjøre ved eventuelle tilbakefall hjemme, og om pasienten ble informert om hvilke plager som kunne oppstå i tiden etter sykehusoppholdet.Informasjon om plager som kunne oppstå i tiden etter sykehusoppholdet, er det spørsmåletsom har dårligst skår. 50 % rapporterer at de ”ikke i det hele tatt”, ”i liten grad”eller ”i noen grad” har fått denne informasjonen (figur 2). 45 % svarer at de ”ikke idet hele tatt”, ”i liten grad” eller ”i noen grad” fikk informasjon om hva de kan gjøreved eventuelle tilbakefall hjemme.



Konsekvenser……

• Alvorlighetsgraden av hendelsene varierer
• Manglende diagnose
• Dårlig kliniske utfall
• Ukorrekt behandling
• Misnøye
• Uhensiktsmessig bruk av helsetjenester
• Re-innleggelser
• Død 

(Laugaland et al 2011) 
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Presentation Notes
Alvorlighetsgraden av hendelsene variere fra unormale blodprøver (laboratorieverdier) til uførhet og død



Forskningsprosjektet «Kvalitet og 
sikkerhet i overføring av eldre»

• Fokus:
– Faktorer av betydning for 

kvalitet og sikkerhet ved 
overføring av eldre 
(Marianne Storm) 

– Risiko ved utskrivelse  fra 
sykehuset (Kristin A. 
Laugaland)

– Pasientdeltakelse 
/brukermedvirkning  ved 
innleggelse i og utskrivelse 
fra sykehuset (Dagrunn 
Nåden Dyrstad)

En studie av 
innleggelser og 
utskrivelser ved to 
norske sykehus
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Presentation Notes
Forskningsprosjektet vårt heter «Kvalitet og sikkerhet i overføring av eldre»Det er en studie av innleggelser og utskrivelser ved to norske sykehusFokus:Faktorer av betydning for kvalitet og sikkerhet ved overføring av eldre  (Marianne Storm) Risiko ved utskrivelse  fra sykehuset (Kristin A. Laugaland)Pasientdeltakelse /brukermedvirkning  ved innleggelse i og utskrivelse fra sykehuset (Dagrunn Nåden Dyrstad) 



Inklusjonskriterier 

• Eldre pasienter (> 75 år) 
– Innlagt med en akutt medisinsk tilstand (forverring 

KOLS, hjertesvikt, nedsatt allmenntilstand etc.) 
– Lårhalsbrudd (FCF/FPF)
– Demens i kombinasjon med ovennevnte lidelser 

(her er det pårørende som inkluderes)

• Polyfarmasi: Tar daglig 5 medisiner eller mer

• Mottar helsetjenester (sykehjem/hj.spl) i 
kommunen ved innleggelse og utskrivelse. 
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Presentation Notes
Inklusjonskriterier:Eldre pasienter (> 75 år) Me har brukt begrepet eldre, men jeg har gått over til å bruke ordet «gammel» da WHO definerer at man er eldre fra 60-74 år og gammel når man er over 75 år.Innlagt med en akutt medisinsk tilstand (forverring KOLS, hjertesvikt, nedsatt allmenntilstand etc.) Lårhalsbrudd (FCF/FPF)Eller Demens i kombinasjon med ovennevnte lidelser (her er det pårørende som inkluderes) Polyfarmasi: Tar daglig 5 medisiner eller merMottar helsetjenester (sykehjem/hj.spl) i kommunen ved innleggelse og utskrivelse. Hvorfor denne vektleggingen: Forskning avdekker at eldre er utsatt for svikt i overføringer. Eldre med kroniske og sammensatte sykdommer defineres som en gruppe med store behov for samhandling (NOU 2005:3: St.meld.nr 47) hvor utfordringene er betydelige.  Fremheves av mange som det området i helsetjenesten som har størst potensiale for forbedring (Askim m.fl 2010).Pasienter med demens er en svært utsatt og sårbar pasientgruppe knyttet til overføringer.  De klarer i mindre grad å ta del i egen behandling og er helt avhengige av helsepersonell som ivaretar deres behov. Denne pasientgruppen vil øke i omfang



Datagrunnlag

• Deltakende observasjon: innleggelse 
– 21 pasientforløp (14 medisinske, 7 ortopediske)

• 70 timer observasjon, ca. 100 samtaler med helsepersonell, 
pasienter og pårørende 

• Deltakende observasjon: utskrivelse 
– 20 pasientforløp (14 medisinske, 6 ortopediske)

• Oppfølging inntil 30 dager etter utskrivelse
• 85 timer observasjon, ca. 100-120 samtaler med helsepersonell, 

pasienter og pårørende

• Individuelle intervjuer: innleggelse
– Case 1: 15 intervjuer med helsepersonell, Case 2: 12 intervjuer med 

helsepersonell 

• Individuelle intervjuer: utskrivelse 
– Case 1: 37 intervjuer med helsepersonell, Case 2: 26 intervjuer med 

helsepersonell
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Presentation Notes
Datagrunnlaget vårt består av  Deltakende observasjon: innleggelse 21 pasientforløp (14 medisinske, 7 ortopediske)Deltakende observasjon: utskrivelse 20 pasientforløp (14 medisinske, 6 ortopediske)Oppfølging inntil 30 dager etter utskrivelseIndividuelle intervjuer: innleggelse:15 intervjuer med helsepersonell, Case 2: 12 intervjuer med helsepersonell Individuelle intervjuer: utskrivelse Case 1: 37 intervjuer med helsepersonell, Case 2: 26 intervjuer med helsepersonell



Fase 1: Funn
Identifikasjon av faktorer av betydning for 
kvalitet og sikkerhet (Storm et al 2014)

Temaer Sub-temaer
Kontekst Stabilitet, variabilitet, 

endrings-incentiver, antall 
overføringer

Pasientkarakteristikker Tilfredshet, usikkerhet, 
komplekse kliniske vurderinger

Klinisk pasientvurdering Komplekst klinisk bilde, 
pasient-beskrivelse, klinisk
vurdering

Pårørende Brobygger, advokat, støtte, 
informasjonsformidling

Informasjonsutveksling Muntlig, skriftlig, elektronisk

Helsepersonells kompetanse Fag, system, kunnskap om 
andres rolle

Presenter
Presentation Notes
Vi har analysert de innsamlede data og blant annet funnet 6 faktorer som jeg vil gå litt nærmere inn på.Disse er: kontekst, pasientkarakteristikker, klinisk pasientvurdering, pårørende, informasjonsutveksling og helsepersonells kompetanseIkke dette:Sykehusutskrivelsens funksjoner:Delfunksjoner  på utskrivelsesdag1. Previsitt/ klassifisering av utskrivningsklar pasient2. Informere kommune om utskrivningsklar pasient3. Informere pasient4. Passende pleienivå/enhet i kommune (varsle sykehus)5. Varsle/informere pårørende6. Sykepleiefaglig utskrivelsesnotat7. Medisinsk utskrivelsesnotat8. Muntlig informasjon mellom sykehus og kommune9. Bestille transport10. Overføre pasient, sikre overføring av skriftlig dokumentasjon



1) «Kontekst»
• Antall overføringer:  

– Innleggelse til sykehus
– Sykehus – fra avdeling til avdeling
– Utskrivelse - til kommune
– I kommunen -fra sykehjem til sykehjem- hjem

(vekselsopphold)

• Mangel på kvalifisert bemanning og ferieavvikling 

• Høyt tempo, overbelegg og kort liggetid i sykehus
– gjør at helsepersonell har lite tid til pasienten og 

overføringsforberedelser

• Overføringer påvirker helsepersonell sin «arbeidsbelastning» 
– det brukes tid på å koordinere overføringer med involvert 

helsepersonell 

Presenter
Presentation Notes
Konteksten bestod av Antall overføringer:  Innleggelse til sykehusSykehus – fra avdeling til avdelingUtskrivelse - til kommuneI kommunen -fra sykehjem til sykehjem- hjem (vekselsopphold)Mangel på kvalifisert bemanning og ferieavvikling Høyt tempo, overbelegg og kort liggetid i sykehusgjør at helsepersonell har lite tid til pasienten og overføringsforberedelserOverføringer påvirker helsepersonell sin «arbeidsbelastning» det brukes tid på å koordinere overføringer med involvert helsepersonell Disse observasjonene ble gjennomført i 2012 like etter innføring av Samhandlingsreformen



2) «Pasientdemografi»

Innleggelse 
• 7 ortopediske, 14 

medisinske
• Alder: 80-90 år
• 2-14 medikamenter
• Tilleggsdiagnoser 

vanlig
• Tid i akuttmottak

– Distrikt: 1-3 timer
– By: 2-7,5 timer

• Antall overføringer: 5-7

Utskrivelse 
• 7 ortopediske, 13 

medisinske
• Alder: 75-97 år
• 5-18 medikamenter
• Tilleggsdiagnoser vanlig
• Antall dager på 

sykehus: 2-23
• Tid utskrivelse: 2,5-9 t
• Antall overføringer: 1-5 

(30-dager)

(Dyrstad et al. 2015)
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Presentation Notes
Her ser dere en pasientdemografi over innleggelse og utskrivelse.Ved innleggelse - ….Ved utskrivelse - ….Det er ikke de samme pasientene som er med i studien ved innleggelse og utskrivelseVi forsøkte men fikk ikke dette tilJeg har observert innleggelse ved to ulike akuttmottakKristin har observert utskrivelse



3) Pasientperspektivet  i overføringer

• Flere pasienter gir uttrykk for forvirring, trøtthet, angst, 
og smerter ved utskrivning. Mange husker lite fra 
innleggelsen. 

• Pasientene er
– fornøyde med informasjonen de har fått under 

sykehusoppholdet, noen opplever å ha fått for lite info
– fornøyd med personalets kompetanse 

– misfornøyde med lang ventetid i triage
– uforberedt på utskrivelse, ikke utskrivningsklar  
– uforberedt på muligheten for flere overføringer mellom 

institusjoner i kommunen etter utskrivelsen, ikke spurt 
om egne ønsker

– behov for støtte av pårørende
(Storm, Siemsen, Laugaland, Dyrstad & Aase, 2013; Dyrstad et al. 2015)



4) Pårørende i overføringene

• Pårørende 
– formidler viktig informasjon om pasientens 

helsetilstand – er pasientens «talsperson» 
– står på for at pasienten skal få gode helsetjenester
– gir praktisk hjelp både i løpet av innleggelsen og 

utskrivelsen

– må etterspørre informasjon om pasientens 
helsetilstand

– blir ikke informert om og forberedt på pasientens 
utskrivelse.

(Storm, Siemsen, Laugaland, Dyrstad & Aase, 2013)
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Next of kin They provided important information about the patient’s health condition, advocated having proper health services provided, and supported the patient with self-care, both during admission and discharge. Despite their important role, next of kin needed to request information about the patient’s health condition, and they were often not informed about and prepared for the patient’s hospital discharge. 



6) Informasjonsutveksling 
• God muntlig informasjonsoverføring fra ambulansearbeider til 

spl (innleggelse)
• Leger i kommunen ringer ofte til sykehuset, mindre motsatt 

vei (utskrivelse) 
• IKT systemer kommuniserer ikke sammen
• Mangler påpekt ved den medisinske og den omsorgsmessige 

samhandlingen
– Både ved innleggelse og utskrivelse

• Risiko for følgefeil i systemet
– Medisinsk samhandling 

• Oppdaterte medisinlister, begrunnelser for medikamentendringer 
• Blodprøveresultater og prøvesvar– sammenligningsgrunnlag 
• Plan for den videre oppfølgingen 

– Omsorgsmessig samhandling
• Dokumentasjon av grunnleggende behov ( ernæring, eliminasjon, 

funksjonsevne, etc.)
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Presentation Notes
Informasjonsutveksling  mellom de ulike aktøreneGod muntlig informasjonsoverføring fra ambulansearbeider til spl (innleggelse)Leger i kommunen ringer ofte til sykehuset, mindre motsatt vei (utskrivelse) Det er IKT systemer som ikke kommuniserer sammen – ved utskrivelse av pasientene til kommunen – (Dips og Cosdoc)Mangler påpekt ved den medisinske og den omsorgsmessige samhandlingenBåde i forbindelse med innleggelse og utskrivelseRisiko for følgefeil i systemet – eks. en medisin feil går gjerne hele tiden igjenMedisinsk samhandling 	dårlig Oppdaterte medisinlister, lite begrunnelser for medikamentendringer 	Blodprøveresultater og prøvesvar– ikke alltid sammenligningsgrunnlag 	mangel på Plan for den videre oppfølgingen Omsorgsmessig samhandling	manglende Dokumentasjon av grunnleggende behov ( ernæring, eliminasjon, funksjonsevne, etc.) – pleieplan 



5) Kompetanse hos helsepersonell

• Innleggelse
– Uerfarne turnuskandidater i akuttmottak.

• Utskrivelse
– Helsepersonell i sykehus har lite kjennskap til 

pasienten og sykehusforløpet når pasienten skrives 
ut.

– Mangel på kompetanse om rutiner for overføringer 
av pasienter til kommunen.

– Helsepersonell i sykehus og kommune har 
forskjellig oppfatning av hverandres roller, 
kompetanse og ansvar når pasienten overføres

Ikke innarbeidede rutiner for pasientdeltakelse

Presenter
Presentation Notes
Kompetanse hos helsepersonell (den siste faktoren)InnleggelseUerfarne turnuskandidater i akuttmottak.UtskrivelseHelsepersonell i sykehus har lite kjennskap til pasienten og sykehusforløpet når pasienten skrives ut.Mangel på kompetanse om rutiner for overføringer av pasienter til kommunen.Helsepersonell i sykehus og kommune har forskjellig oppfatning av hverandres roller, kompetanse og ansvar når pasienten overføres.Ved både innleggelse og utskrivelse var det ikke innarbeidet rutiner spesielt mtp pasientdeltakelse



Fase 2: Etablering av 
«Møteplassen

Observasjonsdata er entydige på behov for 
kompetanse hos helsepersonell

– Mangel på kompetanse om rutiner for overføringer av 
pasienter til kommunen (systemkompetanse)             

• Forsinkelser, mangler og uklarheter i informasjonsutvekslingen 
både i forbindelse med innleggelse og utskrivelse

– Helsepersonell i sykehus og kommune har forskjellig 
oppfatning av hverandres roller, kompetanse og ansvar 
når pasienten overføres

• Manglende fora for helsepersonell for utveksling av 
kunnskap om samhandling og pasientoverføringer

(Storm, Siemsen, Laugaland, Dyrstad & Aase, 2014)

Presenter
Presentation Notes
Funnene våre viste at det manglet kompetanse om pasientsikkerhet/risiko og pasientperspektivetMen jeg må si at det var veldig mye bra å se både av utførte sykepleieoppgaver, leger, fysioterapeuter osv som virkelig kunne sitt fag og gjorde en god jobb på tross av at det var travelt i avdelingene, bemanningsressurser og økonomiske ressurser var og sikkert er begrensa.Som dere ser så går dette mye på bevissthet, kompetanse og dermed også prosedyrer ift å for eksempel involvera pasient og pårørende.Det var heller ingen felles fora, ingen møteplass for utveksling av kunnskap om samhandling og pasientoverføringer mellom sykehuset og kommunenPå bakgrunn av disse funnene etablerte vi et tiltak/intervensjon i prosjektet som vi kalte «Møteplassen»



«Møteplassen» - en tverrprofesjonell 
arena (Storm et al. 2014)

Møteplass 

Ansatte i 
sykehus

Pasient-
koordinator

-er i 
kommunen

Ansatte i 
sykehjemForskere 

Ansatte i 
hjemme-
sykepleie

Faggrupper/profesjoner:
• Sykepleiere
• Leger 
• Koordinatorer 
• Fysioterapeuter
• Hjelpepleiere
• Ledere

Ulike profesjoner har komplementære perspektiver 
som er nødvendig for optimal samhandling (Laugaland 
et al. (2012) 
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Presentation Notes
«Møteplassen» - en tverrprofesjonell arena pga at:Sykehus og kommune kan ha ulike fokus og dermed ulike oppfatninger av hva som er viktig i forhold til kvalitetssikring i overganger (ved innleggelser/utskrivelser til og fra spesialisthelsetjenesten)Helsearbeidere har ofte forskjellig oppfatning av hva som skal skje i det videre pasientforløpetHvordan ”få alle på samme sporet”? En arena for dialog, samarbeid, engasjement, deltakelse, kunnskapsoverføringTverrfaglige/tverrnivå behandlings-/omsorgsmøterPraktiske samarbeidsmodellerSkape fellesskapTrygge omstendigheter for å si fra og deltaIntervensjonen: en «møteplass» for involvert helsepersonell (leger, sykepleiere, fysio, hjelpepleiere i i sykehus og kommune) i overføringer (innleggelse og utskrivelse)



Aktiviteter i «Møteplassen»

• Tre halvdagssamlinger som startet med lunsj

• Undervisning hvor forskere/fagpersoner belyste 
kvalitet og sikkerhet i pasientoverføringer

• Gjennomgang av pasientcase individuelt og i grupper 
med helsepersonell fra kommune og sykehus og ulike 
profesjoner 

• Tiltak i avdeling. Hva ønsker avdelingene å sette fokus 
på når det gjelder kvalitet og sikkerhet i overføringer 
av eldre?              

Presenter
Presentation Notes
Møteplassen har hatt en fast struktur og har bestått av Tre halvdagssamlinger som starter med lunsj. Vi valgte å starte midt på dagen rett og slett for at avdelingene skulle få mulighet til å frigjøre ansatte på en enklest mulig måte. Lunsjen er viktig – for å bli kjent og for få litt drøs før man går i gang med det faglige. Spesielt siden vi også har lagt opp til grupper/cafedialog hvor deltakeren møter ansatte på andre enheter og nivå.Vi hadde Undervisning hvor forskere/fagpersoner belyser kvalitet og sikkerhet i pasientoverføringer. Det har vært viktig å legge undervisningen først – for å få en faglig belysning av tema for samlingen, introdusere aktuell forskning og våre resultater fra observasjonene.Deretter har det vært Gjennomgang av pasientcase individuelt og i grupper med helsepersonell fra kommune og sykehus og ulike profesjoner. Dette for å skape dialog, deltakelse, refleksjon omkring kvalitet og sikkerhet i overføringer.Pasientcasene har blitt utviklet av oss I forskergruppen og  er basert på observasjonsdata. Vi har laget film, vi har hatt case som tekstTiltak i avdeling. Hva ønsker avdelingene å sette fokus på når det gjelder kvalitet og sikkerhet i overføringer av eldre?Dette siste har vært viktig fordi vi har hatt et ønske om at Møteplassen skal inspirerer til å sette fokus på samhandling i avdelingene og iverksette kvalitetsforbedringstiltak 



Tema på Møteplassen

• Risiko i overføringer av eldre pasienter
– Indentifiserte risikoområder: den eldre pasienten, utilstrekkelig 

kommunikasjon, kompetanse hos helsepersonell, klinisk 
vurdering og kontekst (bemanning og antall overføringer).

• Pasientperspektivet i overføringer
– Den eldre pasienten trenger informasjon om og forberedelser 

på overføringer. Pårørende en viktig støtte i overføringer. 
Rutiner for informasjonsutveksling og involvering av pasient og 
pårørende. 

• Systemperspektiv i overføringer av eldre 
– Rapportering av uønskede hendelser og den praktiske 

hverdagen med avtaleverk og systemer for samhandling.



Pasientperspektivet – utgangspunkt 
for gruppeaktivitet

1) Hvordan jobbes det med pasientinvolvering og 
pasientbehov i forbindelse med innleggelse og utskrivelse 
ved din enhet?

2) Skriv opp de 3 viktigste tiltakene som kan iverksettes 
ved din enhet for å styrke pasientperspektivet i overføringer 
av eldre mellom sykehus og kommune.

Hver deltaker presenterer sine svar for gruppen. 
Gruppen bruker 45 minutter på å diskutere tiltakene. 
Gruppen skal enes om 3 tiltak som presenteres i plenum.
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Presentation Notes
Angående pasientperspektivet så var utgangspunktet for cafe-dialogen ett spørsmål ift filmen vi viste, pluss disse spørsmålene, der deltakerne både jobbet individuelt og sammen i gruppen sin.Hver deltaker bruker 5 minutter på de to neste spørsmålene. 



Film: «Pasientperspektivet i 
overføringer»

Innleggelse og utskrivelse av en eldre pasient på 
sykehuset

Presenter
Presentation Notes
Og filmen vi laget er kalt «Pasientperspektivet i overføringer» og handler om innleggelse i og utskrivelse fra sykehuset av en eldre pasient. Manuset er basert på feltnotatene fra observasjonene.Den er delt inn i 3 små seanser hvor handlingen finner sted i: Triage-enheten i et akuttmottak, behandlingsenheten og på sengepost utskrivelse dagen. Aktører i filmen er gode kolleger ved uis og min svigerfar. Den er spilt inn i øvelseslaboratoriet ved IH UiS. Jeg tenkte å vise denne filmen nå.



Veien videre?

• «Møteplassen» evalueres som en tilfredsstillende 
arena for å styrke helsepersonell sin kompetanse om 
risiko, pasientperspektivet og helsesystemet innen 
overføringer av eldre.

• Etablering av «Møteplassen» ønskes av deltagerne 
som en fast tverrprofesjonell arena på tvers av 
spesialist- og kommunehelsetjenesten.

• «Møteplassens» påvirkning på ansattes 
sikkerhetskultur måles.

• Implementering i praksis???
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Presentation Notes
«Møteplassen» evalueres som en god arena for å styrke helsepersonell sin kompetanse om risiko, pasientperspektivet og helsesystemet innen overføringer av eldre.Etablering av «Møteplassen» ønskes av deltagerne som en fast tverrprofesjonell arena på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten.Det blir gjort målinger av «Møteplassens» påvirkning på ansattes sikkerhetskultur, resultatene foreligger ikke enda.Implementering i praksis???
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5) Det åpnes for spørsmål!

Igjen, takk til:

Helse Vest Forskningsmidler
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