
Hvordan sikre at pasienten får god 
opplæring og når skal dette skje i et 
pasientforløp ? 
Erfaringer fra forbedringsprosjekter  ved 
Nordlandssykehuset 

4.Mai 2022

Lærings- og mestringssentret NLSH

Jorunn H Brendeford 



Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset



• Blir mer bevissthet egne behov og prioriteringer
• Opplever færre symptomer over tid 
• Mer hensiktsmessig håndtering av symptomer
• Kommuniserer mer effektivt med helsepersonell
• Føles betydningsfullt å møte andre i samme situasjon 

og lære av hverandre
• Får økt håp og tro på framtiden 

Forskning viser nytteverdi for pasienter og 
pårørende
Studiene viser at kunnskap er den viktigste enkeltfaktoren for å leve 
bedre med egne helseutfordringer, – og å endre levevaner. 



Ved utredning og behandling skal pasientene …. 

…få individuelt tilpasset opplæring og samtaler om hva de kan gjøre 
for å mestre egen sykdom

Etter utredning og behandling skal pasientene…

…ha kunnskap om tilbud som finnes innen behandling, opplæring, 
mestring og rehabilitering. Og de skal ha fått informasjon om aktuelle 
brukerorganisasjoner, eventuelt tilbud om å møte en likeperson. 

Strategisk utviklingsplan NLSH



• Mål at alle ansatte skal lære seg metodikk og 
jobbe med forbedring lokalt på enhetene

1. Hva ønsker vi å oppnå

2. Hvordan vet vi om endringer er en forbedring

3. Hvilke endringer kan iverksettes for å skape 
forbedring

Forbedringsutdanningen i Helse Nord(Q i Nord)



• Utfordringer : 
• For tilfeldig hvem som får tilbud om kurs

• Lite fokus på opplæring og læring  i HF

• Rutiner rundt kurs var ikke klare 

• 2 ulike prosjekter (2018/19 + 2020)

• Revmatisk avdeling har lang og god erfaring med opplæringstilbud for 
revmatiske pasienter. 
• En av de første som startet LM Kurs i landet 

• Engasjementet er stort og mange dyktige fagpersoner 

• Har kurs flere ganger pr år med mange deltakere  

Forbedringsprosjekt på LMS i samarbeid med 
revmatologisk avdeling 



• Fra LMS
• Anniken Evjen , rådgiver
• Tone Bentzen , rådgiver
• Jorunn H Brendeford, enhetsleder og rådgiver

• Kursleder 
• Marthe Restad, kursleder reumakurs

• Brukerrepresentasjon
• Ingrid Moen Børli , LMF

• Helsesekretær 
• Mia Horsgaard , helsesekretær medisinsk 

klinikk/SKSD , Rsso

• Kari Bøckmann ,
• rådgiver 

• Veileder Hilde Ofte

Forbedringsteam 1



• Hva skal til for å få flest mulig av de inviterte på kurs? 

Problemstilling Prosjekt 1 



QI Nord

Bedre oppmøte på frivillige 
LMS-kurs

Pasient

(+pårørende)

Informasjon om kurs før 
kurs

Innkallingsbrev (innhold, 
vedlegg)

Tilbakemeldingssystem 
(svarslipp, sms mm.)

Kursleder/sekretær

Telefonkontakt/»poliklinikk»

Rutiner for innkalling 
(tidspunkt, antall ganger du 

kan si nei m.v.)

LMS

Revidere brosjyrer

Oppfølging av kursledere

Utarbeide sjekkliste som 
gjennomgås på 

planleggingsmøtetHelsepersonell i 
klinikkene??



• Kontakt i forkant

• Holdning til helsepersonell

• Pårørende

• Forløp

• Tilrettelegging

• Motivasjon

• Sammensetning av gruppen

• Økonomi/ praktisk 

• Kvalitet på kurs

• Markedsføring/ informasjon 

• Prosedyre ved innkalling

Konkrete problemområder  fra Forbedringsteamet 



1. Sende kort informasjonsbrev og brosjyre til pasienter (uten 
innkalling)

2. Ta kontakt med pasient pr telefon ; er det aktuelt med kurs, 
informasjon om kurs og rettigheter, dato 

3. Sende ut INNKALLINGSBREV med svarfrist 

4. LMS starter utarbeide sjekkliste for LM kurs

Prioriterte tiltak (fra teammøte 18/4)



• Erfaringer viste at en samtale med den enkelte potensielle deltaker er 
gunstig: 
• Informasjon om hva kurset er

• Få oppdaterte lister (mange pasienter ble strøket av lista)

• Kursdeltakerne er mer motiverte til å delta

• Innkallingsbrev ble endret(invitasjon – til innkalling)

• Ennå mye jobb igjen- gode rutiner som må revideres 

• Alle enheter ha gode rutiner i forhold til hvem gjør hva!

Videre prosess 



• Revmatologisk poliklinikk og LMS 
startet med nytt prosjekt

• Felles ønske og engasjement med å 
forbedre dagens situasjon og sette 
pasient og pårørendeopplæring 
mer systematisk i et standarisert
pasientforløp

Forbedringsprosjekt 2020 
regi av revmatologisk poliklinikk (revmaskolen) og LMS



• Vi dannet oss et bilde over dagens pasientforløp for den enkelte 
pasient i et flytskjema 

• Det som gikk igjen var etterlysning av struktur/system for opplæringen 
både i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Dette ledet oss til at 
hovedmålsettingen for prosjektet burde handle om «mer 
strukturert/systematisert opplæring for RA- pasienten»

Vi rakk en hel del før pandemien……



• Riktig opplæring til rett tid , gitt av de rette folkene til pasienter med 
revmatoid artritt

Utkast til målsetting 



Av de totalt 112 pasienter som svarte hadde 31 (27,5 %) pasienter fått muntlig 
informasjon og 13 pasienter (11,5 %) fått brosjyre om lærings og mestringskurs 

Vi hadde etter å ha sett på nåværende pasientforløp mistenkt lave tall, men 
det var færre pasienter som fikk informasjon om våre lærings og mestringskurs 
enn vi hadde kunne forestilt oss. 

Disse tallene skulle vi bruke i målsetningen vår og sette oss mål om at tallene 
skulle stige betydelig etter tiltak på revmatologisk poliklinikk. Vi brettet opp 
armene og var klare for innsats, men isteden fikk vi servert en…. 

Totalt 



Pandemi…..Som trolig ikke har gitt bedre tall for informasjon gitt til våre pasienter da vi har hatt 

viktigere ting å tenke på



Hvem har ansvaret for å informere pasientene våre om lærings 
og mestringskurs i våre inntil videre uendrede pasientforløp? 



• Imatisknapp for lærings og mestringskurs 

• Brosjyrestativ på alle kontor 

• Ventelisteopprydding

• Nye henvisningsrutiner

• Utskrivningssamtalene…..  

Tiltak som kan hjelpe



informasjon

veiledning

støttesamtaleundervisning

gruppeopplæring



Styrke 
befolkningens 
helsekompe-

tanse og 
pasientens 

mulighet til å 
være aktiv 
deltager i 

egen helse og 
behandling

Systematisk 
inkludere PPO i 

alle 
behandlings-
program og 

pasientforløp

Tverrfaglige arbeidsgrupper, inkludert 
brukermedvirkere og LMS-rådgivere når 

behandlingsprogram skal utformes og revideres

Funksjonsfordele hvilken type opplæring som skal 
gjennomføres på hvilket nivå  gjennom hele 

pasientforløpet fra hjem til hjem

Øke 
helsepersonells 

helse-
pedagogiske 
kompetanse

Helsepedagogikk og brukermedvirkning som tema i 
sykehusets utdanningsforløp, kurs, veiledning og 

refleksjonsgrupper

Legge til undervisning og veiledning som 
arbeidsoppgaver i alle arbeidsavtaler med 

helsepersonell i sykehuset 

Kunnskapsdeling mellom aktørene i 
kommunehelsetjenesten, sykehus, rehabilitering og 

brukerorganisasjoner

Helsepedagogikk som eget fag i alle utdanninger for 
helsepersonell, samt mulighet til 

videreutdanning/master. 



• Beskrive i hvert enkelt behandlingsprogram hvilken type informasjon 
(inkludert e- læring), veiledning, støttesamtale, undervisning og 
gruppeopplæring som skal gis på hvilken måte av hvem før- under-
etter behandling.

• Enkle henvisningsrutiner til kurs og opplæring fra pasientjournal

• Ved utskrivning fra sengepost og/eller poliklinikk skal det foreligge en 
plan for videre opplæring av pasient og pårørende i sykehuset.

Pasient og pårørendeopplæring i behandlingsprogram i 
sykehuset



• Ved utskrivning fra sengepost og/eller poliklinikk skal pasient og pårørende ha 
fått informasjon om kommunale opplæringsmuligheter, rehabilitering, 
brukerorganisasjoner og likepersonstilbud.

• Utvikle rubrikker/sjekkliste i sykehusets epikrise/implementere som en del av 
utskrivningssamtalen om videre opplæring i og utenfor sykehuset. Rubrikker for 
informasjon, veiledning, støttesamtale, undervisning, gruppeopplæring og e-
læring 

• Utvikle rubrikker/sjekkliste for informasjon, veiledning, støttesamtale, 
undervisning, gruppeopplæring og e-læring  i journalsystemet hos fastlegene.

• Utvikle enkle henvisningsrutiner for fastlegene til pasientopplæring i 
kommunehelsetjeneste, sykehus, rehabilitering og evt tilbud hos 
brukerorganisasjoner inkludert likepersonsarbeid. 

Pasient og pårørendeopplæring i pasientforløp fra hjem 
til hjem 



• Diagnosetidspunkt: skriftlig informasjon, digitale lenker/e-læringer, informasjon om 
og tilbud om henvisning til LM kurs 

• Støttesamtale, 3 uker: kartlegge helsekompetanse og behov for opplæring

• Veiledning, 3-6 uker: telefonoppfølging

• Undervisning, 3 mnd.: en til en, fysisk eller digital

• Gruppeopplæring 3-6 mnd.: fysisk gruppe som redskap for læring

• I tillegg: fastlege, kommunale frisklivtilbud, brukerorganisasjonenes likeperson og 
aktivitetstilbud, kommunale, private rehabiliteringstilbud og behandlingsreiser der 
det er aktuelt. 

• Livet er hele tiden i endring, og vårt behov for opplæring, støttesamtaler og 
veiledning vil stadig endre seg. Derfor er kurs og opplæring ingen statisk aktivitet og 
vi må legge til rette for at pasienter/ pårørende kan få nye tilbud når behovene er 
der. 

Hvordan få dette til i praksis- et IDEAL☺



• Opplæring av pasienter- og pårørende er en svært viktig del av vår behandling 
til pasienter

• Individuelle vurderinger og planer 

• Det er komplisert å samle gode data
• Sammenligner vi epler og bananer?
• Outcome er i stor grad utenfor vår kontroll

• Å arbeide i team gir de best resultat

• Tålmodighet: resultat av tiltak tar tid

• Forbedringsarbeid tar tid men er meningsfullt og gøy – og det vi gjør nå vil vi 
videreføre

Hva har vi lært




