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Presentation Notes
Hei!Mitt navn er Dagrunn Nåden Dyrstad, jeg har bakgrunn som intensivsykepleier, har jobbet mange år ved intensivavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus og er nå ansatt som førsteamanuensis ved universitetet i Stavanger.Tusen takk for invitasjon til å holde en presentasjon vedrørende samhandling. Denne presentasjonen er basert på doktorgradsavhandlingen min som er kalt «Pasientmedvirkning  ved overføring av eldre». Den handler om pasientmedvirkning ved innleggelse i sykehuset og utskrivelse fra sykehuset. Jeg tenker det også er relevant for en annen kontekst som for eksempel overføring fra hjemmesykepleie til sykehjem eller motsatt.
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Presenter
Presentation Notes
Jeg har vært tilknyttet et større prosjekt kalt (trykk) «Kvalitet og sikkerhet i overføring av eldre». (trykk) Prosjektet var finansiert av NFR (Norges Forskningsråd) og godkjent av REK (Regionaletisk komite)Det er en studie av innleggelser og utskrivelser ved to norske sykehus med tilhørende kommuner Professor Karina Aase har vært prosjektlederMarianne Storm har hatt ansvar for ein intervensjon for kvalitet i overføringer, kalt «Møteplassen»Vi har vært 2 stipendiater i prosjektet:Kristin Alstveit Laugaland med fokus på Resilience/robusthet ved utskrivelse fra sykehusetOg jeg med mitt fokus på pasientmedvirkning ved overføring av eldre 



Bakgrunn

Pasientrettighetsloven 
§ 3-1 (2001) 

Samhandlingsreformen 
(St.meld.nr. 47: 2008-09)

Den eldre pasienten 
• Sammensatte 

sykdomstilstander og 
komplekse 
medikamentregimer. 

• Flyttes ofte rundt i 
systemet

• Avhengig av helsehjelp 
etter sykehusopphold 

(Fisher, 2005; Nardi et al., 2007; 
Foss, Hofoss, Romøren et al. 2012)

Presenter
Presentation Notes
Bakgrunnen for pasientmedvirkning er: endringer som er skjedd i helsetjenesten, de er basert på(trykk) Pasientrettighetsloven ((2001) § 3-1), hvor det heter atPasient 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.(trykk) Det er og Samhandlingsreformen som:Retter oppmerksomheten mot brukerens behov for helhetlige og koordinerte tjenester (St.meld.nr. 47: 2008-09, s. 24)(trykk) Og Den eldre pasienten som harSammensatte sykdomstilstander og komplekse medikamentregimer. De eldre pasientene flyttes ofte rundt i systemet og de erAvhengig av helsehjelp etter sykehusopphold (Fisher 2005; Nardi et al. 2007; Preyde & Brassard 2011; Foss, Hofoss, Romøren et al. 2012)



Overordnet mål med avhandlingen

1) Å utforske eldre pasienters medvirkning i overføringer fra 
pasientens og helsepersonells perspektiv.

2) Å utvikle og gjennomføre tverrprofesjonell simulering for å 
øke kompetanse om pasientmedvirkning i overføringer 

07.04.2017

Presenter
Presentation Notes
(trykk) Overordnet mål med avhandlingen har vært todelt:For det første: Å utforske eldre pasienters medvirkning i overføringer fra pasientens og helsepersonells perspektiv, (trykk) For det andre: Å utvikle og gjennomføre tverrprofesjonell simulering for å øke kompetanse om pasientmedvirkning i overføringer 



Metode – studiens design

Eksplorativt og 
deskriptivt design

Oppsummering 
forskning

Metode: 
Litteratur 
oversikt

Empiriske studier

Metode: 
Deltakende 
observasjon

Metode: 
Semi-strukturerte 

intervjuer

Metode: Skriftlig 
materiale 

tverrprofesjonell 
simulering

07.04.2017

Presenter
Presentation Notes
Denne avhandlingen har hatt et eksplorerende og deskriptivt design med oppsummering av forskning (som dere ser nederst til venstre) hvor metoden var en litteraturoversikt, samt 3 empiriske studier med 3 ulike metoder:Disse metodene var Deltakende observasjon, semi-strukturerte intervjuer med helsepersonell og skriftlig materiale fra tverrprofesjonell simulering (det skriftlige materialet bestod av log-rapporter fra fasilitatorer, møtereferater, notater gruppearbeid, evalueringsskjema og intervjuer i oppfølgingsmøter) 



Hva sier litteraturen om medvirkning hos eldre?

Hvilke faktorer har innflytelse på eldre pasienters
medvirkning i overføringer? 

Presenter
Presentation Notes
Hva sier så litteraturen om medvirkning hos eldre pasienter?(trykk) Jeg gjorde litteratursøk som da ble til en oversiktsartikkel over forskning på området og er på norsk kalt «En litteraturoversikt av pasientmedvirkning i overføring av eldre»(trykk) Forskningsspørsmålet her var:Hvilke faktorer har innflytelse på eldre pasienters medvirkning i overføringer? 



Resultater:
Oversikt litteratur

Pasientmedvirkning hos eldre i 
overføringer

Verktøy som støtter 
pasientmedvirkning i overføringer

• Mangel på informasjon 
utskrivelse

• Minimal medvirkning
• Enveis kommunikasjon
• Gode erfaringer med 

involvering
• Avhengighet av pårørende

• Familiemøter
• Utskrivelsesintervensjoner
• Sjekklister 
• Utdanningsprogram 
• Hjemmebesøk
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Presenter
Presentation Notes
Med de søkeordene jeg brukte, fant jeg ingen studier på innleggelse, noe som tydeliggjør behovet for at jeg i min studie inkluderer både innleggelse og utskrivelse.Analysen resulterte i 2 hovedtemaer:Det 1. er:Pasientmedvirkning hos eldre i overføringerHvor disse studiene viser:At det var Mangel på informasjon om utskrivelse (Benten & Spalding 2008; Ellis-Hill et al. 2009; Foss & Hofoss 2011; McKain et al. 2005; Perry et al. 2011; Swinkels & Mitchell 2008)Minimal deltakelse/medvirkning, og avgjørelser ble tatt av helsepersonell (Swinkels & Mitchell 2008)Det var Paternalisme – med enveis kommunikasjon – kun informasjon til pasientene (Almborg et all 2008; Ellis-Hill et al. 2009; Perry et al. 2011) (Benten & Spalding 2008)Pasientmedvirkning var et ukjent begrep (Huby et al. 2004, 2007)Noen pasienter hadde Gode erfaringer – det var når de ble informert,  synspunkter ble vurdert og behovene ble møtt (Ellis-Hill 2009; Rydeman & Törnkvist 2009)De eldre var Avhengige av familie/pårørende, men ville ikke være til byrde (Perry et al. 2011)  Jeg fant også en del verktøy som støtter pasientmedvirkning i overføringer - Det 2. temaet (som står øverst til høyre):De er: FamiliemøterUtskrivelsesintervensjonerSjekklister Utdanningsprogram Hjemmebesøk Oppsummert viser (review) litteraturstudien at:Eldre pasienter savner informasjon om utskrivelsenDe deltar sjelden i planlegging av egen utskrivelsePårørende er en viktig støtte (Dyrstad, Testad, Aase & Storm, 2015).Og det er funnet Flere eksempler på nyttige verktøy som fungerte. Familiemøter – involvere pasient, familie og sykehuspersonale i diskusjoner angående pasientens sykdom, behandling og utskrivelsesplanerDiverse verktøy ift Utskrivelsesplaner –(The Care Transition Intervention) – personlig pleieplan, opplæring i «red flags» symptomer som indikerer forverring av helsetilstand (Coleman et al. 2004; Parry et al. 2008)Sjekklister – planlegging av utskrivelse m mulighet for medbestemmelse i dagliglivet – trygg transport hjem fra sykehuset, kontanter til medisiner, hjelpemidler (gåstol)(«Tell-us») pasientkort – med pasientens egen info (om egen pleie, operasjon, oppfølging, koordinering, praktisk støtte) var beskrevetUtdanningsprogram  - som viste seg å gi gode resultater. (The Transition Program for Frail Older Adults) – utdanning av pasienter om advarsel tegn og hva de bør gjøre, inkludert en video for pasienter og helsepersonell (Watkins et al. 2012) ––Hjemmebesøk  - (Early supported discharge service (EDS))-(sykepleier kommer hjem minst 3 dager på rad, inntil 3 uker) (Clarke et al. 2010)



Hva viser observasjonene våre?

Hvilke erfaringer har eldre pasienter og deres 
pårørende med medvirkning i overføringer? 

Presenter
Presentation Notes
(trykk) Vi gjennomførte «En observasjonsstudie av eldre pasienters medvirkning ved sykehusinnleggelse og –utskrivelse – med pasient- og pårørendeperspektivet» - altså sett fra pasient og pårørende sitt ståsted(trykk) Forskningsspørsmålet var:Hvilke erfaringer har eldre pasienter og deres pårørende med medvirkning i overføringer? Observasjon av Innleggelse startet: ved overlevering av pasient fra ambulansepersonell til sykepleier, og sluttet etter overflytting til sengepostObservasjon av Utskrivelse bestod av observasjon på sengepost, varte hele utskrivelsesdagen og inkluderte korte samtaler med pasient og/eller pårørende, sykepleier, legeDet er ikke de samme pasientene som er med i studien ved innleggelse og utskrivelse, Vi forsøkte men fikk ikke dette til.  



Resultater:

Eldre pasienter og pårørendes erfaringer med medvirkning i overføringer 

1.Observasjon av 
ansattes 
informasjons-
utveksling og 
avgjørelser

2.Erfaringer 
med å integrere  
informasjon

3.Ønske om 
med-
bestemmelse

4.Pårørendes støtte
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Presenter
Presentation Notes
(trykk) Det resulterte i 4 kategorier, -den 1. var: Observasjon av ansattes informasjons-utveksling og avgjørelserHer kom det fram ved innleggelse at:Det var God muntlig informasjonsoverføring fra ambulansearbeider til sykepleier i akuttmottakMen det var en Overfylt triage, og lite tid til å gi pasienten informasjonJeg fant også Bedside oppfølging i behandlingsenhet, med god informasjon til pasienten om rutiner, planer, undersøkelser, pas. ble spurt, sett og hørtLegen avgjorde om det ble innleggelse av pasienten eller ikkeObservasjon av utskrivelse viste:Overfylte sengeposter, med press for utskriving av pasienterLegevisitt med varierende tid per pasient(Noen leger satt ved siden av sengen, snakket ansikt-til-ansikt med pasienten)(Andre stod ved enden av sengen, leste pasientpapirer og kommuniserte bare med turnuslegen og sykepleier)Pårørende ble kontaktet etter legevisitten – informert om utskrivelse, det var ingen utskrivelsesmøter med pasient og pårørende(Utskrivelsespapirer ble sendt med pasienten, disse var noen ganger tilgjengelig for ham)-Den 2. kategorien var Erfaringer med å integrere informasjonved innleggelse:Noen følte seg godt informert, men husket litePasienterfaring ved utskrivelse var:Pasientene Mottok informasjon om medisinsk behandling som var utført, videre behandling og utskrivelse ved senga med mange ulike profesjonsgrupper rundtEn 85 år gammel mann med lungebetennelse (pneumoni) sa at det var «Vanskelig å huske og forstå muntlig og skriftlig informasjon»   (Dyrstad, Laugaland & Storm, 2015)-Den 3. kategorien var (som dere ser) De eldre pasientenes Ønske om medbestemmelse viste:Ved innleggelse:At de Følte seg trygge, de hadde tillit til helsepersonell og ble hørt 81 år gammel kvinne med lungebetennelse uttalte:«De vet alt. Jeg har vært her mange ganger før og de vet hva som er best. Man kan ikke legge seg opp i legenes jobb, de finner sannheten».Ved utskrivelse:En kvinnelig pasient på 97 år med lårhalsbrudd sa: «Det går for fort, dere må ikke skrive meg ut i dag, jeg trenger å komme meg og klare å gå» Noen leger ga beskjed til pasientene at de måtte utskrives for å gi rom for andre pasienter.-Den 4. kategorien (ytterst til høyre) var at Pårørende var til støtteVed innleggelseGa de viktig informasjon om pasientenDe Talte pasientens sakPårørende var en avgjørende støtte for pasienten med tanke på informasjon, praktisk hjelp og trygghet Ved utskrivelse var det:Ingen rutine for å invitere pårørende til legevisittNoen pårørende Måtte oppsøke informasjon selv En sønn uttalte: «Utskrivelsen kom raskt. De kunne ha ringt dagen før utskrivelsen» 



Hva sier helsepersonell om medvirkning hos eldre?
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Presenter
Presentation Notes
(trykk) Hva sier så helsepersonell om medvirkning hos eldre? Jeg gjennomførte en intervjustudie md helsepersonell for å finne ut om «Eldre pasienters medvirkning ved sykehusinnleggelse via akuttmottak: (En intervju studie med helsepersonell)»Her var det 2 forskningsspørsmål:(trykk) Hvordan er pasientmedvirkning ivaretatt av helsepersonell i overføringer?            Hva er helsepersonells perspektiv på pasientmedvirkning ved sykehusinnleggelse? 



Resultater: Faktorer som påvirker pasient-
medvirkning hos eldre ved sykehusinnleggelse 

Pasient-
medvirkning

1. Rutine-
behandling og pleie

ved sykehus-
innleggelse

2. Den skrøpelige 
og takknemlige 
eldre pasienten

3. Sykehus-
ressurser: 

Tilgjengelig 
personell og 
sengeplasser

4. Helsepersonells 
holdninger  til 

pasient-
medvirkning

5. Tilstedeværelse 
av støttende og 

utfordrende 
pårørende

(Dyrstad, Testad & Storm, 2015)

Presenter
Presentation Notes
Det resulterte i 5 faktorer/kategorier som påvirker pasientmedvirkning hos eldre ved sykehusinnleggelse, det er øverst til høyre:Nr. 1. Rutinebehandling og pleie ved sykehusinnleggelse, hvor for eksempel:Observasjoner av vitale funksjoner og triagering (bedømmelse av alvorlighetsgrad) er første prioritet I Triage enheten – gis det lite info da pasienten venter på legeundersøkelse, ble det sagtI Behandlingsenhet –gir legene informasjon og sykepleier gjentar informasjonenMtp Involvering – sett på som en utfordringNr. 2. Den skrøpelige og takknemlige eldre pasienten, der fant jeg eksempelvis at:Eldre pasienter blir ofte sett på som en utfordring ift medvirkning pga:(Skrøpelige med mange diagnoser og medisiner)(Nedsatt hørsel, svimmelhet og demens)Symptomene ofte forverret ved sykehusinnleggelse (lege)Det er en Kompleks medisinsk behandling pga. et akutt medisinsk problem, kombinert med mange andrePasientene er takknemlige, de søker hjelp for sent, stiller ikke spørsmål og venter med tålmodighetDe er Ofte vurdert til å ha mindre medisinske problemer og pleiebehov enn de i realiteten harNr. 3. Sykehusressurser: tilgjengelig personell og sengeplasserHer ble nevnt Utfordringer som:Mangel på personell og sengeplasser, en utfordring for sykehus og kommune helsetjenestenKonsekvenser av dette er:(Pasientene ble innlagt i stedet for å sendes tilbake, ble det sagt)En medisiner uttalte: «Vi har liten tid til pasientene, derfor må vi ofte stoppe eldre pasienter som forsøker å forklare problemet» Og en turnuslege: «Vi må prioritere, dersom man bruker mye tid på en av de eldre pasientene, da blir det mindre tid til de andre pasientene i akuttmottak»Den 4. kategorien var: Helsepersonells holdninger til pasientmedvirkningHelsepersonell hadde gode intensjoner, en ambulansearbeider uttalte: «Et mål med ambulansetransporten er for meg å gi pasientene en optimal erfaring, slik at de føler seg respektert og ivaretatt» En lege bemerket at «Pasientene sier hva de mener dersom du setter deg ned og spør dem» Og en sykepleier sa: «Det er viktig at pasientene føler at de bestemmer selv, de må bli sett og hørt, ikke ‘overkjørt’, noe de ofte blir» Og til slutt den 5. kategorien: Tilstedeværelse av støttende og utfordrende pårørendeEn ambulansearbeider sa at «Eldre pasienter ringer pårørende i stedet for medisinsk hjelp» Pårørende fungerer som Støttende for pasienten, da de :Mottar Viktig informasjon og de er en informasjonskilde om pasientene, og de blir hørtDe er en praktisk støtte – da de er hos pasienten når sykepleier er hos andre pasienter i avdelingen på sykehusetI  2 intervjuer sa sykepleierne at Pasientene blir tatt mer seriøst dersom pårørende er til stede Pårørende kan og være utfordrende: når deres ønsker ikke er i samsvar med pasientens ønsker, ble det sagt(Helsepersonell hadde gode intensjoner, ønsket å være profesjonelle og gi pasientsentrert behandling og pleie, ved å ønske velkommen, spørre om erfaringer, utfordringer, ønsker, behov og vise dem respekt. Noen mente det var for lite pasientmedvirkning, de ønsket å involvere pasientene, andre kunne ikke se hvordan de kunne involvere dem. Noen forsøkte å unngå innleggelse av eldre pasienter, slik at de heller kunne få behandling i kommunen.)



Hvilke tiltak kan iverksettes for å bedre 
pasientmedvirkning i overføringer?

Hvordan kan tverrprofesjonell simulering øke helsepersonells 
bevissthet og kompetanse om pasientmedvirkning i overføring av eldre 
pasienter? 

Presenter
Presentation Notes
Hvilke tiltak kan man da iverksette for å bedre pasientmedvirkning i overføringer?(trykk) Vi laget en tverrprofesjonell arena (altså mellom ulike helseprofesjoner) som ble kalt ‘Møteplassen’. Forslag til tiltakene som kom fram her er presentert i en artikkel som på norsk er kalt «Tverrprofesjonell simulering for å bedre pasientmedvirkning i overføringer»Bakgrunnen for denne studien er funn fra litteratur reviewen med forslag til verktøy som støtter eldre pasienters medvirkning i overføringer. I tillegg har vi ved hjelp av de empiriske studiene funn som tyder på at det er lite kompetanse om pasientmedvirkning både hos pasienter og helsepersonell. (trykk) Forskningsspørsmålet her var:Hvordan kan tverrprofesjonell simulering øke helsepersonells bevissthet og kompetanse om pasientmedvirkning i overføring av eldre pasienter?  



«Møteplassen» – en tverrprofesjonell arena 

Seminar 
introduksjon 

15 min  

Teori 
undervisning 

45 min 

Scenario 
briefing
5 min 

Simulering 
scenario: film

10 min 

Debriefing/
gruppearbeid 

1 time

Avslutning/
diskusjon 

1time  
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Presentation Notes
(trykk) Tiltaket eller intervensjonen, kalt «Møteplassen» i prosjektet var en tverrprofesjonell simuleringsarena og ble gjennomført ved hjelp av en simuleringsmodell  (inspirert av Dieckmann (2007).Innholdet bestod av:(trykk) Seminar introduksjon med (15 minutters) informasjon om temaet som var «pasientperspektivet». Deretter (trykk) Teoriundervisning (i 45 minutter) med temaet «Pasientperspektivet i overføringer». (trykk) Så kom (5 minutters) scenario briefing med introduksjon av en film vi hadde laget i prosjektet. Filmen var selve (trykk) Simulerings scenarioet, den ble kalt «Pasientperspektivet i overføringer» og var basert på observasjonene våre – skulle gjerne vist filmen men ikke tid (og varte i 7 minutter). (trykk) Etter filmen var det (1 times) debriefing eller gruppearbeid/kafe-dialog med spørsmål fra filmen, samt deltakernes erfaring fra egen avdeling. (trykk) Til slutt var det (45 minutters) diskusjon i plenum med oppsummering og Avslutning 



Resultater:

Tverrprofesjonell simulering for å øke kompetanse om 
pasientmedvirkning i overføringer 

Mangel på 
informasjon 
ved sykehus-
innleggelse og -
utskrivelse i 
filmen

Mangel på 
omsorg og 
pleie fra 
helsepersonel
l i filmen

Informasjons-
utveksling 
til/fra 
pasient, 
pårørende er 
nødvendig 

La 
pasienten 
bestemme 

Forslag tiltak:

-Behandling på
sykehjemmet
-Pasientsentrert
omsorg
-Pårørende-
involvering
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Presenter
Presentation Notes
Hensikten med dette tiltaket var Tverrprofesjonell simulering for å øke kompetanse vedrørende pasientmedvirkning i overføringer Analysen resulterte i 4 temaer og tiltak:Temaene er resultater ut fra gruppearbeid og De to første temaene var ut fra filmen, hvor deltakerne var tydelige på at det var Tema 1. Mangel på informasjon, omsorg og pleie ved sykehus-innleggelse og -utskrivelse i filmen:(Jeg kommer ikke inn på dette siden dere ikke har fått sett filmen og jeg allerede har nevnt resultater fra observasjonene)Det 2. temaet var: Mangel på omsorg og pleie fra helsepersonell i filmen, som også var ut fra observasjonene våreDet 3. temaet fra kafe-dialogen ut fra deltakernes egne erfaringer viste at det var enighet om at Informasjons-utveksling til/fra pasient og pårørende er nødvendig, alle gruppene var opptatt av å gi tilfredsstillende informasjon til pasient og pårørende: Det 4. temaet var: La pasienten bestemme Det kom fram at det i Sykehuset var:Manglende prosedyrer for pasientinvolveringMen en medisinsk avdeling benyttet Motiverende intervju – hvor pasienten kunne fortelle sin «historie»For å forberede utskrivelse, ble pasient og pårørende oppmuntret til å ta kontakt med kommunenPasient koordinator i kommunen tar av og til kontaktMan bør Diskutere evt re-innleggelse før utskrivelse, ble det sagtI Kommunen fant man at de var Uforberedt på akutte innleggelserInnleggelsesrapport ble skrevet, men pasient ikke involvertNettverksmøte ble gjennomført ved noen sykehjem 1-3 dager etter ankomst Her ble det brukt Sjekkliste – med strukturerte spørsmål for formulering av pasient mål under rehabiliteringsoppholdDet 5. temaet var forslag (ytterst til høyre her)til tiltak ift:Behandling  Kan man stille spørsmål om behandling kan skje på sykehjemmet?-Ved Pasientsentrert pleie var det blant annet forslag om:Kartlegge forhold i forkant av sykehusoppholdPlanlegge pleienivå tidlig under sykehusoppholdKommunen ringe pasient under sykehusopphold – (for å høre hvilke behov pasienten har ved utskrivelsen)-Angående Pårørendeinvolvering, var det forslag om å:Ringe pårørende – be om kontaktperson ogNettverksmøter og involvere pårørende tidlig i prosessen ved innleggelseInvitere pårørende til legevisittDet ble holdt noen spennende oppfølgingsmøter etter Møteplassen som viste økt aktivitetsnivå, og som peker på endringer i praksis.  (Ikke lese dette)Tema 1. Mangel på informasjon, omsorg og pleie ved sykehus-innleggelse og -utskrivelse i filmen:(Jeg kommer tilbake til punkter her etter at jeg senere har vist filmen)I de skriftlige tilbakemeldingene fant vi at Deltakerne ble berørt av filmen, og de kjente seg igjenEn avdelingsleder uttalte: «Dessverre viste det en travel dag på jobb og jeg har fått ideer til forbedringer»Deltakerne mente de hadde fått mer Bevissthet om involvering av pasienten ved avgjørelserOg det var Tilfredsstillende å møte og diskutere ‘pasientmedvirkning’ med personell på tvers av avdelingene og pleienivåDet 2. temaet var: Mangel på omsorg og pleie fra helsepersonell i filmen, (Si dette etter filmen):hvor det ved innleggelse kom fram at:Pasientens ønsker, behov for omsorg og pleie, og medisinske behov ikke ble møttI triage enheten ble pasienten kun ivaretatt av datteren som satt ved sengen(Deltakerne var Overrasket over at datteren måtte ta ansvar for farens medisiner)Pasienten var i akuttmottak i 5 ½ time, var sulten, trøtt og hadde smerterVed Utskrivelse:Helsepersonell tok avgjørelse om korttids opphold uten å spørre pasientenEn ovenfra og ned holdning, uten pasientmedvirkning, ble det sagtEn sykepleier uttalte at «Helsepersonell snakket over hodet på pasienten uten å se ham som en person» (sykepleier) 



Oppsummering
 Forskningen viser lite informasjon til pasient og pårørende i 

overføringer, et stort behov
 Lite involvering av pasient og pårørende                                  

i beslutninger                                     
 Utfordringer: 
 Den eldre pasienten
 Tidspress, rammer, ressurser

 Skrøpelige eldre pasienter har behov for å ha pårørende til 
stede i overføringer

 Behov for helsepersonell å treffes på tvers av nivå for 
diskusjon om overføringer, pasientperspektiv og kompetanse 
om pasientmedvirkning

Presenter
Presentation Notes
Oppsummert viser Forskningen basert på de 4 studiene at det er lite informasjon til pasient og pårørende i overføringer, og at det er et stort behov for detDet er Lite bevissthet om og involvering av pasient og pårørende i beslutninger, at flere ønsker å være involvertDet er Utfordringer med den eldre pasienten, samt Tidspress, rammer og ressurser som setter begrensningerSkrøpelige eldre pasienter har behov for å ha pårørende til stede i overføringer – det er gjerne det viktigste funnet i min studieOg det er Behov for og det er nyttig for helsepersonell å treffes på tvers av nivå for diskusjon om overføringer og pasientperspektiv for å tilegne seg kompetanse om pasientmedvirkning 



Pasientmedvirkning!

Takk for 
oppmerksomheten!

Presenter
Presentation Notes
Tommel opp for pasientmedvirkning!Takk for oppmerksomheten!   
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