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De neste  
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Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning; 

TVERRFAGLIG HELSEFAGLIG FORSKNING 

Sykepleiere Sosialarbeidere Psykologer 

Sykdomsmestring  for 
pasienter med kroniske og 

alvorlige langvarige 
sykdommer 

Personsentrert 
behandling 

Pasienters rolle 
og kompetanse 

Samarbeid, 
Samvalg og 

Samhandling 

Har som mål å styrke; 

Fysioterapeuter/Radiologer/ 
Leger/Ernæringsfysiologer... 

Brukermedvirkning 

Integrert fokus på; 

 

Forskere, postdoktorer, stipendiater, masterstudenter, informasjonsmedarbeidere, designer, 
systemutviklere, administrasjon og erfaringskonsulenter/brukere  

 

Pedagoger 
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• Flere pasienter 
 

• Færre og kortere sykehusopphold 
 

• Mer aktive pasienter 
 

 PASIENTEN HAR 

NØKKELROLLEN  
 

• Alternativ til tradisjonelle tjeneste 

 

 

HVORFOR 
E-HELSE? 



De skjulte «helsetjenester» ved kroniske tilstander 
Lorig K, et al: Living a Healthy Life with Chronic Conditions, 2000 

Håndtering av sykdommen 
medisiner, diett, livsstil, smerte, 
samhandling med helsetjenester med mer. 
 
Håndtering av roller 
ektefelle, foreldre, arbeid, skole 
 
Håndtering av emosjoner 
sinne, bekymringer, depresjon med mer. 
 

Profesjonelle 
helsetjenester 10% 

Egenbehandling 90% 



CHOICE 

STYRKEFUNN 

STRESSPROFFEN 

SISOM 

Fire Apper 
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- Kartlegging  
 
- Monitorering av helseproblemer 
  
- Forberedelse til konsultasjon 
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Forskningsresultater 

PASIENT 

• Reduksjon av symptomer og plager 
• Mindre behov for hjelp 
• Bedre livskvalitet og mestring 
• Oppfølging mer i tråd med 

pasientens behov 
• Mer aktive pasienter 
• Fremmer kommunikasjon mellom 

pasient og helsepersonell 
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• Bedrer kommunikasjon med 
pasienten 

• Mer effektiv – rett på sak 
• ”Å løse det viktigste løser det 

meste” 
• Fanger opp problemer som ellers 

lett blir oversett 
 

Forskningsresultater 

HELSEPERSONELL 



Et kartleggingsverktøy for barn 
med kreft og barn med hjertefeil 



Et kartleggingsverktøy for barn 
med kreft og barn med hjertefeil 



 

Brukerinvolvering ved  
design og utvikling av verktøyene  



Stressmestring for Kreftpasienter 

Stressmestring for Kreftpasienter 
StressProffen 

https://www.google.no/url?q=http://www.freeprintablebehaviorcharts.com/stress_management.htm&sa=U&ei=VCl_U5DGHY3ZygPHhYH4CA&ved=0CDEQ9QEwAjgU&usg=AFQjCNHivZlZCM-my3wiUlDl6TRS86nsaw
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Kreftrelatert stress 

Bekymring 

Usikkerhet 

Angst  

Depresjon 

Forbygging via opplæring 

i mestringsstategier 

http://www.communicaretools.org/research-projects/stress-management-in-cancer/
http://www.communicaretools.org/research-projects/stress-management-in-cancer/


StressProffen 
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Hvordan fremme 

pasienters styrker og 

ressurser  

i behandling av 

kronisk sykdom? 
STYRKEFUNN 

http://www.communicaretools.org/research-projects/stress-management-in-cancer/


     

 

 





• Jeg lar meg engasjere 

• Jeg trives i eget selskap 

• Jeg er tålmodig 

• Jeg er omsorgsfull 

• Jeg er sosial 

• Jeg liker forandringer 

• Jeg er selvstendig 

• Jeg har kunnskap om min 

sykdom og behandling 

• Jeg søker hjelp når jeg 

trenger det 

• Jeg tar trening på alvor 

• Jeg verdsetter meg selv 

• Jeg setter grenser 

• Jeg tar vare på meg selv 

• Jeg har et godt 

nettverk 

• Jeg har noen som 

forstår meg 

• Jeg bor i trygge 

omgivelser 

• Min økonomi tillater 

meg å gjøre ting som 

er viktig 

• Jeg har en hobby som 

gir meg glede 

• Jeg trives med mine 

daglige aktiviteter 

• Jeg har en livstro 

• Jeg har drømmer for 

framtida 

• Jeg trives i naturen 
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Siste nytt! 
+ 

= STYRKE-CHOICE 
 

   FOR MENNESKER MED KOLS  
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• Fine løsninger, men blir de brukt? 
 

• Teknologiske svakheter 
 

• Nyttiggjøres den informasjonen 

pasientene deler? 
 

• Vanskelig med tilgang til så mye 

informasjon? 
 

• Behov for nye måter å organisere 

oppfølging av pasienter på? 
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• Entusiasme! 
 

• Tilpasse til pasientforløpet 
 

• Tilpasse til organisasjonen 
 

• Kartlegge barrierer og fasilitatorer på 

forhånd – og gjør noe med dem 
 

• Ta hensyn til konteksten 
 

• Lederengasjement 
 

• Støtte fra nøkkelpersonell 
 

• Planlegge 

implementeringsprosessen 
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• Skreddersydd oppfølging 
 

• Styrking av pasientens egen 

kompetanse og mestring 
 

• Mindre behov for legebesøk og 

innleggelser  
 

• Raskere rehabilitering 
 

• Færre sykemeldingsdager 
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Oppsummering... 

Utfordringer 
Hvordan 

lykkes 

Hva kan 

oppnås 
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 Takk! 
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cecilie.varsi@rr-research.no 

 

www.spsresearch.no 


