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Personer som har fjernet strupen, puster gjennom et
stoma på halsen. Nytt opplæringsmateriell viser både
dem, pårørende og helsepersonell hvordan stomaet skal
stelles.
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Pasienter som blir laryngektomert, får fjernet strupen og anlagt et
(trakeo)stoma på halsen som de puster gjennom. De trenger ofte opplæring i
stell av stoma før de reiser hjem. Pårørende og ansatte i
kommunehelsetjenesten kan ha lang reisevei og vansker med å komme seg til
sykehuset for opplæring. Vi så et behov for bedre opplæringsmateriell som også
gjorde det mulig med opplæring uten å måtte være fysisk til stede på sykehuset
der pasientene opereres. Vi har derfor laget en opplærings�lm og et e-
læringskurs.

Årlig blir cirka 15–20 personer laryngektomert ved Øre-, nese-, halsavdelingen
(ØNH-avdelingen) ved Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet. Det er
totalt cirka 20–30 personer som får fjernet strupen på landsbasis i Norge hvert år.

Vi ønsket å utarbeide opplæringsmateriell for å øke kunnskapen om stell av stoma
og gjøre denne kunnskapen lettere tilgjengelig både for pasienter, pårørende,
studenter og helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Laryngektomi

Laryngektomi er en kirurgisk fjerning av strupehodet. Etter operasjonen puster
pasienten gjennom et hull på halsen, hvor luftrøret er lagt frem. Hullet kalles et
trakeostoma, i dagligtale forkortet til stoma.

Kilde: Feber T (1)

Når pasienten puster gjennom et stoma, passerer ikke luften gjennom øvre
luftveier, luften �ltreres ikke og varmes ikke på samme måte som før (1). Over
stomaet benyttes derfor et spesialplaster med HME-�lter. HME står for Heat and
Moisture Exchanger, og dette �lteret �ltrerer luften og holder luftveiene varme og
fuktige. Det �nnes ulike �ltre med ulik grad av fukting, �ltrering og motstand
(2).                                      

Stomaet må holdes rent og fritt for skorper og slim, både for å forebygge ubehag og
infeksjon og for å unngå at stomaet tettes, noe som kan føre til en truet luftvei. Det
forebygges blant annet ved stell av stoma (3). Mange pasienter kan bli selvstendige
i stomastellet, men enkelte vil trenge hjelp til dette videre (1).

«Stomaet må holdes rent og fritt for skorper og slim.»



Det er viktig å sørge for god opplæring i stell av stoma, uansett hvem som skal ha
ansvaret for stellet. Det er rapportert om utfordringer knyttet til manglende
kunnskap og ferdigheter i stell av stoma blant sykepleiere (3), og det er viktig med
god kvalitet på opplæringen og veiledningen til pasienter som laryngektomeres (4).

Hvis pasienten har pårørende, bør også de inkluderes i opplæringen (5). Pårørende
kan være en essensiell støtte for pasientene, både fysisk og psykisk, men har også
behov for veiledning og støtte (6).

Stell av stoma

Kilde: Oslo universitetssykehus (7)

Sykepleiere som �kk opplæring i stomastell gjennom et nettbasert kurs i tillegg til
praktisk trening, hadde mer relevant kunnskap og høyere mestringstro enn
sykepleiere som ikke gikk gjennom slik opplæring (3). Det er e�ektivt å ha
videomateriell til støtte under opplæringen (8–10).

1. Utfør håndhygiene.

2. Helsepersonell bruker munnbind, briller, hette, frakk og hansker ved stell.

3. Dersom det er behov for å skifte plate: Fjern plate og �lter ved hjelp av
plasterfjerningsserviett.

4. For å få opp slim sprayes det med ferdigfylt NaCl-spray, og pasienten hoster
opp i kompress. I enkelte tilfeller kan det være behov for å bruke sug.
Pasienten kan også benytte NaCl-inhalasjoner via forstøverapparat.

5. Eventuelle skorper og slimrester rundt kanten av stomaet fjernes med
arteriepinsett, swabs eller fuktet tupfer eller kompress.

6. Dersom pasienten har taleventil – en ventil som opereres inn i den bakre
veggen av stomaet – benyttes egen børste for å rengjøre ventilen. Fukt
børsten med NaCl. Før deretter børsten inn i ventilen og vri den frem og
tilbake for å rengjøre ventilen. Skyll med NaCl. Gjentas til det ikke er mer
slimrester igjen på børsten.

7. For å beskytte huden rundt stomaet mot å bli sår benyttes en barriereserviett
eller pensel. La tørke.

8. Når stomaet er stelt, kan du feste plaster med hull til stoma og �lter. Valg av
plaster og �lter avhenger av hva som passer pasienten og bruksområdet. Det
�nnes plaster for sensitiv hud og plaster som sitter ekstra godt fast.
Sistnevnte er nyttig når pasienten prater gjennom en taleventil.

Vi så et behov for opplærings�lm



Pasienter som skal laryngektomeres, trenger tilpasset informasjon som også
inkluderer inngrepets påvirkning på dagliglivet og livet videre (5). Det å gjennomgå
en laryngektomi fører til en livsvarig endring for pasienten (11). Pasienten og de
pårørende har behov for informasjon og veiledning preoperativt (5).

Derfor var det viktig for oss å lage en opplærings�lm som er ryddig og delikat, så
enkel som mulig, og som innbyr til at de som ser �lmen, får tro på egne ferdigheter
og mulighet for selv å lære seg stell av stoma.

På bakgrunn av en kunnskapsbasert prosedyre utarbeidet vi derfor en
opplærings�lm om stell av stoma. Filmen brukes til opplæring over nett og ved
opplæring i avdelingen som en første introduksjon til stomastell for pasienter,
pårørende, studenter og annet helsepersonell. 

I �lmen har vi også tatt med et lite avsnitt om hva som er viktig å huske på når man
skal ut på reise. Pasienten skal tilpasse seg en livslang tilværelse som
laryngektomert, og da melder det seg ofte slike spørsmål.

Filmen brukes også i samtale med pasienter og pårørende i forkant av operasjon.
En studie fra 2019 (11) som har undersøkt bruk av YouTube som en kilde til
informasjon for pasienter som skal laryngektomeres, konkluderer med at det er
vanskelig å si noe om kvaliteten på de �lmene som ligger tilgjengelig. Seriøse
aktører bør derfor bruke denne plattformen for å gjøre kvalitetssikret informasjon
tilgjengelig. Det har vi gjort i dette prosjektet.

En studie fra Nederland (12) hvor pasienter som har gjennomgått laryngektomi, får
tilgang til et nettbasert undervisningsopplegg, viser at pasientene jevnt over er
fornøyd med tilbudet. Filmer som viser stell, var en del av innholdet i
undervisningsopplegget.

«Det å gjennomgå en laryngektomi fører til en livsvarig
endring for pasienten.»

«Pasienten og de pårørende har behov for informasjon og
veiledning preoperativt.»

YouTube brukes som kilde til informasjon

Metode



Ved ØNH Sengepost har vi som tidligere nevnt over tid sett et behov for bedre
opplæringsmateriell for denne pasientgruppen. Dette behovet kom tydelig frem
under covid-19-pandemien, da det var besøksrestriksjoner og begrensninger
knyttet til reiser.

Vi gjorde usystematiske litteratursøk innledningsvis for å få en oversikt over
tilgjengelig forskning på temaet. Så diskuterte vi ulike løsninger innad i avdelingen
før vi landet på ønsket om å lage en �lm, et e-læringskurs og en enkel
informasjonsplakat. Deretter jobbet vi med å omformulere og endre den
kunnskapsbaserte prosedyren vi har for stell av stoma, slik at denne kunne fungere
som et manus for �lmen.

I arbeidet med å lage manus hadde vi godt samarbeid med manusforfatter Nikolai
Baalsrud Lundh hos Avdeling for kliniske systemer ved OUS. Han har god
kjennskap til og mye erfaring med å utarbeide manus til �lmer. I dette arbeidet var
også aktuelle personer i Munn- og halskreftforeningen involvert, slik at de som
pasientforening kunne uttale seg om hva de hadde ønsket i en slik �lm når de
skulle opereres eller var nyoperert.

I �ere runder har også sykepleierstudenter vært med på å gå gjennom og diskutere
manus. Tanken var at �lmen kunne gjøres tilgjengelig i opplæringspakken til
studenter som skal i kirurgisk praksis hos oss. De får pakken i forkant av
praksisperioden. Det var derfor viktig at også studentene syntes innholdet i �lmen
var relevant og aktuelt.

Prosjektet ble godkjent av Personvernombudet ved OUS. Personen som er med i
�lmen, er selv laryngektomert og bidrar dermed med sitt brukerperspektiv.

Vi har samarbeidet med styret i ØNH-faggruppen i Norsk Sykepleierforbund og en
utstyrsleverandør. Lovisenberg diakonale høgskole har bidratt med
samarbeidsmidler. Filmen, e-læringskurset og plakaten er utarbeidet i samarbeid
med Avdeling for kliniske systemer ved OUS.

I prosjektet laget vi en �lm på cirka åtte minutter. Innledningsvis i �lmen er det en
kort introduksjon til hva det innebærer å gjennomgå en laryngektomi. En
animasjon viser hvordan anatomien endres. Deretter er oppmerksomheten på
rengjøring, fukting, bruk av plaster og �lter, litt om utstyr samt ivaretakelse av
dette. Avslutningsvis gir vi noen tips hvis pasienten skal ut på reise.

Utarbeidelse av manus

Godkjennelser og samarbeid

Resultater



Filmen er fritt tilgjengelig via YouTube og kan ses nedenfor eller ved å søke etter
«Stell av stoma etter laryngektomi». Vi har også laget et e-læringskurs basert på
�lmen og en kort informasjonsplakat, der en QR-kode gir tilgang til �lmen. E-
læringskurset avsluttes med en quiz. Dette e-læringskurset er foreløpig kun
tilgjengelig via Læringsportalen til Helse Sør-Øst.

Det var mange vurderinger som måtte gjøres da vi skulle planlegge manuset og
innholdet i �lmen. Det var et viktig moment at �lmen ikke skulle bli for lang, slik at
den var mulig å se selv med begrenset tid. I tillegg ønsket vi en tydelig inndeling,
sånn at man enkelt kan �nne frem til den delen av �lmen man trenger å se der og
da, for eksempel i forkant av et stomastell hos en pasient i hjemmesykepleien.

Det var �ere elementer som ble utelatt, blant annet knyttet til håndtering av
akuttsituasjoner. Slike situasjoner kunne vært relevant i en �lm for helsepersonell.
Vi valgte å utelate dem fordi vi ønsket en �lm som skulle kunne fungere som en
første opplærings�lm i stomastell også for pasienter og pårørende. Kanskje vi kan
få laget en egen �lm om akuttsituasjoner på et senere tidspunkt.

Filmen ligger på YouTube

Stell av stoma etter laryngektomi (tutorial)

Slik vurderte vi ulike elementer ved �lmen

«Vi tok et bevisst valg ved å la pasienten selv, og ikke en
sykepleier, utføre stellet i �lmen.»

https://www.youtube.com/watch?v=8YpeRz09tzM


Vi tok også et bevisst valg ved å la pasienten selv, og ikke en sykepleier, utføre
stellet i �lmen. En av faktorene som kan øke mestringstroen, er å observere andre
som lykkes i det de skal gjøre (13). Gjennom diskusjoner både innad i
prosjektgruppen og utad med regissøren og pasienten kom vi frem til at det kan
virke oppmuntrende på pasientene som skal opereres, at de får se en pasient som
selv mestrer å stelle stomaet på en utmerket måte.

Vi har ikke evidens for at det har noen betydning at det er en pasient selv som
steller stomaet. Likevel er det viktig for oss som sykepleiere at dette er en ferdighet
som pasientene tidlig får tro på at de kan lære seg selv. Vi mener at denne �lmen
kan være en god støtte i en slik prosess.

Våre foreløpige erfaringer med å ta i bruk �lmen som støtte i opplæringen av
stomastell er at den er nyttig for målgruppen, og at både helsepersonell, pasienter
og pårørende opplever den som brukervennlig og informativ.

Vi opplever at de som aldri har sett et stoma før, får et godt overblikk over hvordan
anatomien er endret etter laryngektomi. Vi har god erfaring med å sende ut lenke
til �lmen i elektroniske meldinger til kommunehelsetjenesten i forbindelse med
planlegging av hjemreise og utskriving.

Videre ønsker vi å evaluere �lmen ved at de ulike brukerne får uttale seg om
erfaringene med å bruke �lmen, sett fra deres perspektiv. Slik informasjon vil også
være nyttig for oss videre, da vi planlegger å utarbeide samme type
opplæringsmateriell om stell av trakeostomi. Trakeostomi er et kirurgisk inngrep
hvor en tube eller kanyle føres inn i luftrøret, trakea, gjennom et hull foran på
halsen.
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Oppfølging av tidligere intensivpasienter har blitt en del
av den daglige driften ved St. Olavs hospital. Pasientenes
erfaringer gir nyttig kompetanse for intensivpersonalet.

Intensivavdeling Oppfølging Intensivpasient Intensivsykepleie

Post-intensive Care Syndrom

Intensivmedisinsk behandling og kompetanse er i stadig utvikling. Et økende antall
pasienter behandles i intensivavdelinger. Samtidig ser vi en synkende dødelighet og
mer sykelighet knyttet til intensivopphold (1–5).

Overlevende etter alvorlig og kritisk sykdom har en varierende rekonvalesens og
risikerer psykiske, fysiske og kognitive senfølger (3, 6–8). Post-Intensive Care
Syndrom (PICS) kan opptre hos opptil to tredjedeler av alle som har mottatt
intensivbehandling (3, 6).

Society of Critical Care Medicine (SCCM) de�nerer PICS slik: «Ny eller forverring
av fysisk, kognitiv og/eller psykisk tilstand etter kritisk sykdom vedvarende etter
utskrivelse fra sykehus» (1).

Det er mange identi�serte faktorer som øker risikoen for PICS. Delirium, smerter,
uro, dyp sedasjon og dårlig glykemikontroll er kjente risikofaktorer (1, 8, 9).

En stor studie av Gensee og medarbeidere (10) fant også sammenheng mellom pre-
intensiv helsestatus (fysisk, psykisk og kognitiv) og forekomst av PICS. Tid på
respirator, kjønn og en tidligere negativ opplevelse fra et intensivopphold var andre
signi�kante risikofaktorer for PICS (10).

Tidligere
intensivpasienter deler
erfaringer fra oppholdet

https://sykepleien.no/search?search_keys=Intensivavdeling
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PICS, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og generell depresjon hos tidligere
intensivpasienter er forbundet med nedsatt livskvalitet sammenliknet med den
generelle befolkningen.

Delirium, sedasjon og muskelrelakserende medisiner kan være årsaker til at noen
pasienter sitter igjen med misoppfattede minner eller �ashbacks fra tiden i
intensivavdelingen som ikke er forankret i reelle situasjoner (11).

Forekomst av PTSD øker hos pasienter som ikke husker noe fra intensivoppholdet,
men kun har sterke vrangforestillinger eller �ashbacks (12, 13). Studier viser at
tidligere pasienter føler seg isolert med sine minner og opplevelser fra
intensivoppholdet (2).

En viktig jobb for en oppfølgingsklinikk er å rekonstruere dagene fra oppholdet slik
at disse minnene gir mening. Når pasienter forstår at ikke alle de grusomme
minnene er virkelige, eller når de forstår årsaken, for eksempel at opplevelsen av å
drukne kan relateres til å være intubert, er minnene lettere å takle (11).

Oppfølgingsklinikker for pasienter som har vært kritisk syke, er utbredt i Europa,
spesielt i Storbritannia (6). Da PICS de siste årene er blitt et mer anerkjent begrep i
intensivmiljøet, er også oppfølging av intensivpasienter blitt aktuelt.
Oppfølgingsklinikker muliggjør en kontinuitet av pleie, bekreftelse og informasjon
om intensivoppholdet for tidligere intensivpasienter (1, 8).

I tiden etter intensivoppholdet har pasienter et stort informasjonsbehov om det de
har vært igjennom (14). Oppfølging skaper også en mulighet til å forstå hvordan
pasientene har det i etterkant av et intensivopphold. Ved å gi tilbakemeldinger kan
intensivpersonalet dele kunnskap slik at de kan forbedre pleien og tilnærmingen til
kritisk syke pasienter (1, 14).

Oppfølging har bidratt til tydeligere dokumentasjon i journaler, endret klinikeres
forståelse av pasienters opplevelser og forbedret arbeidsmoralen og motivasjonen.
Tilbakemeldinger fra pasienter som har overlevd, kan gjøre en krevende hverdag
lettere å stå i for intensivpersonalet (15).

Oppfølgingen gjør minnene lettere å takle

«En viktig jobb for en oppfølgingsklinikk er å rekonstruere
dagene fra oppholdet slik at disse minnene gir mening.»

En individuell tilnærming er best



Det er gjort mange forsøk på å standardisere oppfølgingsprogram, men til nå er det
enda ikke en felles konsensus om hva som er den beste metoden for å følge opp
pasientene (2, 8, 16).

Siden intensivpasienter utgjør en svært heterogen gruppe pasienter, mener mange
at en individuell tilnærming er det beste (2, 13, 16, 17). Oppfølging varierer også ut
ifra om den er sykepleiestyrt eller tverrfaglig drevet, med ulike tidsintervaller for
oppfølgingssamtaler og hvorvidt samtalene er utført fysisk eller per telefon (16).

I 2019 etablerte Hovedintensiv ved St. Olavs hospital et oppfølgingsprogram for
intensivpasienter etter opphold ved avdelingen. Samtidig lagde vi en
informasjonsbrosjyre, «Intensivavdelingen – Informasjon til pasienter og
pårørende». I kombinasjon skulle disse to tiltakene bidra til økt informasjon og
støtte for intensivpasienter etter endt opphold.

Siden 2020 har vi fulgt opp over 100 pasienter som har mottatt intensivbehandling
i ti døgn eller mer. Oppfølgingsprogrammet følger modell 1 til Egerod (8), se �gur 1,
som er en sykepleiestyrt oppfølging med dagbok som hjelpemiddel. I avdelingen
har �re intensivsykepleiere en delt 20 prosent stilling for å arbeide med
oppfølgingsprogrammet.

Oppfølgingsprogrammet inkluderer hovedsakelig to samtaler mellom pasienten og
intensivsykepleieren. Den første samtalen gjennomføres på sengeposten før
pasienten skrives ut fra sykehuset. I denne samtalen vil pasienten få overlevert
informasjonsbrosjyren samt dagboken dersom det er skrevet.

I samtalen introduserer vi oppfølgingsprogrammet for pasienten og forklarer om
bakgrunnen for programmet. Hvis pasientene ønsker det, snakker vi litt om
oppholdet og tiden på intensivavdelingen.

Oppfølgingsprogrammet inkluderer to samtaler

https://sykepleien.no/sites/default/files/styles/lightbox/public/2022-05/Birkelig_Figur_1.png?itok=S_ahWduI


Vi avtaler den andre samtalen to–�re måneder etter intensivoppholdet. Om mulig
prøver vi å kombinere samtalen med andre polikliniske avtaler pasienten har på
sykehuset for å minimere belastningen.

Ved den andre samtalen får pasienten også tilbud om å besøke avdelingen og få en
omvisning i et intensivrom. De �este pasientene ønsker ikke å besøke avdelingen,
og hovedtyngden av den andre samtalen gjøres per telefon. Det er heller ikke mulig
å følge opp pasienter som har alvorlig kognitiv svekkelse, eller som ikke snakker
eller forstår norsk eller engelsk.

Samtalene baseres på individuelle behov. Det er også utarbeidet en mal til
andregangssamtalen, som fungerer som en veileder for sykepleierne i møte med
pasientene, se �gur 2. Malen er utarbeidet i avdelingen som et hjelpemiddel ved
oppfølgingssamtalene.

I malen i �gur 2 er det plass til fritekst hvor vi noterer pasientens erfaringer og
opplevelser.

Samtalene baseres på individuelle behov
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Pasientene har samtykket til at vi kan bruke avidenti�serbare data fra
oppfølgingssamtalen til kvalitetsforbedrende arbeid i avdelingen. Et eksempel å
dele pasientenes erfaringer og opplevelser på avdelingens fagdager og i
månedsaviser.

Pasientene utgjorde en heterogen gruppe. De �kk individuelle behandlingsregimer
og rapporterte om svært ulike opplevelser og minner fra intensivoppholdet.
Pasientene hadde vært i intensivavdelingen i lengre tid og mottatt langvarig
behandling med sedativa og analgetika.

I all hovedsak kan vi dele inn pasientenes opplevelser i tre kategorier: positive
tanker om intensivoppholdet, negative tanker om oppholdet og de helt uten
minner eller erindringer fra oppholdet.

Felles for alle pasientene som husker noe, er opplevelsen av å bli fratatt sin
autonomi. I etterkant kan de forstå hvorfor tiltak ble gjennomført, men der og da
opplevde de det som ubehagelig.

De �este pasientene som satt igjen med gode opplevelser fra intensivoppholdet,
husket lite fra tiden på respirator. Minnene kom fra tiden etter ekstubering, i
hovedsak ansikter eller stemmene til pleierne rundt seg.

Pasientene husket en del rare drømmer og fantasier, men disse var av en behagelig
karakter eller så besynderlige at de skjønte at det ikke var virkelig. Samtidig oppga
mange av pasientene at disse drømmene var så reelle at det er vanskelig å tro at de
ikke er sanne.

De husket lukter, lyder, farger og innhold like godt ved intervjutidspunktet som de
gjorde for noen måneder siden. Både dagboken og bildene i dagboken var til stor
hjelp i etterkant.

Pasienter med positive opplevelser kjente ikke på negative tanker om
intensivoppholdet i ettertid. Flere oppga at de trente regelmessig, var i godt humør
og takknemlig for livet. Mange av dem strevde med å �nne gode søvnrutiner i tiden
etter intensivoppholdet.

Pasientene forteller om opplevelser fra oppholdet

Positive opplevelser

«Pasientene husket en del rare drømmer og fantasier.»

To–�re måneder senere



Pasientene som satt igjen med negative opplevelser etter intensivoppholdet,
trengte ikke nødvendigvis å huske mer fra oppholdet enn de med positive
opplevelser.

Det som skiller seg ut, er at drømmene artet seg som mareritt, og fantasiene var
svært skremmende. Disse pasientene har i motsetning til andre ikke klart å skille
marerittene og fantasiene fra virkeligheten.

Marerittene omhandlet ofte en opplevelse av at sykehuset eller pasientrommet var
beleiret, at det var krig og at noen skulle drepe dem, eller at personalet konspirerte
mot pasientene. Opplevelser av å føle seg innestengt i sin egen kropp, «locked-in»,
drukne og bli senket ned under jorden var også beskrivelser disse pasientene ofte
gjenga.

En del av pasientene fortalte om �ashbacks i etterkant av intensivoppholdet. Det
var spesielt fra tiden i delir. De beskrev det som ekstra skremmende, da de �kk
glimtvise minner av at de oppførte seg svært ulikt slik de normalt gjør. Pasientene
brukte mye tid etter utskrivelse på å bekymre seg for at de både fysisk og psykisk
hadde vært utagerende mot pleiepersonalet.

Etter tre måneder strevde mange av pasientene fortsatt med å sove. Flere oppga at
de hadde behov for medikamentell hjelp for å sove. Søvnen var preget av livlige
drømmer og lyd fra alarmer til overvåkningsutstyr. De hadde fortsatt �ashbacks fra
tiden i intensivavdelingen.

I oppfølgingssamtalene ga disse pasientene uttrykk for takknemlighet for å ha satt
ord på minnene sine. Mange hadde ikke turt å fortelle familie og venner om verken
marerittene eller tiden i delir. Da de hadde sett intensivrommet, tru�et personalet
og beklaget utagering og stygge ord som de sa under oppholdet, fortalte �ere av
disse pasientene at de var klar til å gå videre.

Mange pasienter har ikke noen minner eller erindringer fra intensivoppholdet. Det
er ofte de pasientene som er over�yttet til andre intensivavdelinger før
sedasjonslette.

Negative opplevelser

«En del av pasientene fortalte om �ashbacks i etterkant av
intensivoppholdet.»

Tre måneder senere

Ingen minner



I denne pasientgruppen er det �est pasienter som oppgir at de har det bra, og har
kommet seg videre i livet. De setter stor pris på å bli oppringt, men har ikke noe
behov for å få gjenfortalt tiden på intensiv og ønsker ikke å komme på besøk i
avdelingen.

Et oppfølgingsprogram med standardiserte tidsintervaller for oppfølging har gitt en
forutsigbarhet for både personell og pasienter. At en intensivsykepleier er
tilgjengelig én dag i uken, har gitt gode rutiner for å få til besøk på sengeposten før
pasientene skrives ut.

Vi har erfart at det er et godt tidspunkt å ha den andre samtalen to–�re måneder
etter utskrivelse. De �este pasientene er da ferdig med rehabilitering og har
kommet hjem. Selv om oppfølgingsprogrammet er standardisert med �ytskjema og
mal for samtaler, må oppfølgingen individualiseres innenfor de rammene som er
satt.

Noen pasienter, hovedsakelig i gruppen «negative opplevelser», vil ha behov for
tettere oppfølging, og det er ikke uvanlig med en tredje samtale. Disse pasientene
strever med å legge traumene fra intensivoppholdet bak seg og �nner det nyttig å
snakke med noen de er trygge på.

Intensivsykepleiernes erfaringer fra oppfølgingssamtalene og pasientenes
opplevelser har blitt presentert til resten av intensivpersonalet i ulike fora. Disse
tilbakemeldingene har de siste årene blitt brukt til å forbedre og heve kvaliteten på
arbeidet vårt på intensivavdelingen.

Videreformidling av pasienters erfaringer har også bidratt til en økt bevissthet og
kompetanse om PICS og viktigheten av å skrive dagbok for intensivpasientene.

I tillegg til de generelle og anonymiserte tilbakemeldingene har det også vært mulig
for pasientene å gi direkte tilbakemeldinger til den behandlende gruppen
intensivpersonell. Intensivpasientene er kritisk syke når de får behandling hos oss.

Tre måneder senere

Sykepleiernes erfaringer presenteres for personalet

«Noen pasienter, hovedsakelig i gruppen ‘negative
opplevelser’, vil ha behov for tettere oppfølging.»

Pasientene setter pris på oppfølgingssamtalene



Disse pasientene blir over�yttet til andre sykehus, intermediære poster eller
sengeposter etter den kritiske fasen. Det å få tilbakemeldinger om hvordan
pasientene har klart seg i ettertid, gir intensivpersonalet en motivasjon til å stå i
det krevende arbeidet i avdelingen.

Pasientene har følt på manglende oppfølging fra sykehuset, spesielt under
pandemien. Majoriteten av pasientene setter stor pris på oppfølgingssamtalene. De
føler seg ikke glemt, og de får anerkjent en fase i livet som er så ulikt alt annet de
har opplevd tidligere. Vår erfaring er at oppfølging av pasienter etter
intensivopphold er nyttig for både pasientene og intensivpersonalet.

Etter en vellykket innføring er nå oppfølgingsprogrammet en del av den daglige
driften. Tidligere intensivpasienter sitter med mye viktig informasjon om
opplevelser under intensivbehandlingen.

Gjennom oppfølgingsprogrammet får vi også en unik forståelse av og kunnskap om
pasientenes tilstand i etterkant av oppholdet. Det kan videre omdannes til
kompetanse for intensivpersonalet. Et oppfølgingsprogram gir også pasientene
mulighet til å forstå det de husker, sette ord på traumer og fylle minnehull.
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Vi har søkt i databasene Pubmed og Cinahl. Inklusjonskriteriene var voksne
pasienter med sepsis eller septisk sjokk som var inneliggende på sykehus, og som
�kk væske som en del av sin behandling, og der sammenhengen med prognose og
mortalitet ble undersøkt.

Vi valgte ut totalt 45 artikler for gjennomlesing basert på at tittelen eller
nøkkelordene inneholdt relevante søkeord. Etter nøye gjennomlesing av artiklenes
abstrakt samt kvalitetssjekk ved å bruke sjekklister hentet fra Helsebiblioteket (1)
inkluderte vi åtte primærartikler i oppgaven.

Vi bruker begrepet «positiv væskebalanse» gjennomgående i denne artikkelen. Det
betyr at pasienten får inn mer væske enn det som går ut.

I alle de åtte inkluderte artiklene presenterer forfatterne signi�kante funn som
viser assosiasjon mellom positiv væskebalanse, altså overvæsking, og økt
dødelighet hos pasienter med sepsis (2–9).

Pasientene som var inkludert i studiene, var voksne som hadde ulike grader av
sepsis – fra alvorlig sepsis til septisk sjokk, og infeksjon i lungene var vanligst. Alle
pasientene ble behandlet ved sykehus, primært ved intensivavdelinger.

Studiene så på videre behandling på sykehus etter over�ytting fra en
intensivavdeling frem til utskrivelse eller eventuell død. I alle studiene ble det
registrert væskebalanse i mellom ett og sju døgn.

Tre studier fant signi�kant økt dødelighet hos pasienter med positiv væskebalanse
allerede så tidlig som etter 24 timer (3, 4, 7). Andre studier fant at det var et
vendepunkt senere i forløpet, og at dødeligheten steg dersom det forelå positiv
total væskebalanse mellom 48 og 72 timer (5, 8, 9).

Når det gjelder nyreskade, fant studiene at positiv væskebalanse verken beskyttet
mot eller utgjorde en risiko for akutt nyreskade (3).

En studie så spesi�kt på om større væskeoverskudd generelt i forløpet ga økt
dødelighet (2). Pasientene ble delt inn i kvartiler for væskebalanse ved utskrivelse
fra intensivavdeling (< 10L, 10–20L, 20–30L og > 30L). Her fant forfatterne en
signi�kant økt risiko for død jo mer væskeoverskudd det var.

Overvæsking kan øke dødeligheten for sepsispasienter

«Pasientene som var inkludert i studiene, var voksne som
hadde ulike grader av sepsis.»

Større væskeoverskudd gir verre prognose



En annen studie rapporterte at pasientene som overlevde etter intensivforløpet, var
karakterisert med mindre væskeoverskudd fra første dag til dag seks og gikk fra å
ha positiv væskebalanse til negativ væskebalanse ved dag tre (6).

Hos pasientene som døde, hadde væskebalansen vært positiv alle de første seks
dagene. Det samme resultatet fant forfatterne for sykehusopphold utenfor
intensivavdelingen.

Også en annen studie observerte det samme over sju dager hos sine pasienter på en
intensivavdeling (8). Hvor mye væske som holdes igjen i kroppen, ser derfor også
ut til å være viktig for prognosen.

Vi ønsket å se på om væskeoverskudd ikke bare i seg selv kan øke risikoen for
sykelighet og død, men også om det kan bidra til økt behov for annen behandling og
intervensjon, som igjen kan påvirke dødelighet.

Tre av åtte studier avdekket at positiv væskebalanse medførte økt behov for ekstra
medisinske tiltak (4, 6, 8). Dette var tiltak som pleuratapping, dialyse, økt tilførsel
av vanndrivende medisiner samt medisiner for å opprettholde blodtrykket og øke
hjertets sammentrekningsevne. Behovet var større med økende positiv
væskebalanse (8).

Én studie så spesi�kt på behovet for medisinske tiltak i form av nyreerstattende
behandling og eventuell mekanisk ventilasjon knyttet til væskebehandling (6). De
fant at en større andel av pasientene som døde, hadde trengt mekanisk ventilasjon
og/eller hemodialyse sammenliknet med de som overlevde.

Som et bifunn kan vi nevne at én studie fant at å bruke ekkodoppler for å
undersøke pasientens hjertefunksjon var nyttig med tanke på å kartlegge kardial
dysfunksjon og e�ekt av væsketilskudd (9). De konkluderte med at tiltaket vil
kunne bedre prognosen hos disse pasientene, noe som kan være relevant også her
hjemme som et sykepleiefaglig verktøy.

I et samfunnsøkonomisk perspektiv er det interessant at en av studiene fant en
økning i antallet liggedøgn hos pasienter proporsjonalt med økende positiv
væskebalanse (2).

Det er behov for mer invasiv behandling

«Tre av åtte studier avdekket at positiv væskebalanse
medførte økt behov for ekstra medisinske tiltak.»

Overvæsking kan medføre lengre tid på sykehus



Jo mer overvæsket pasienten var, desto lengre måtte altså pasienten ligge på
sykehus. Dette funnet ble også diskutert i to andre artikler (4, 8), hvor det var en
klar trend, om enn ikke signi�kant.

Internasjonalt fremlegger Surviving Sepsis Campaign (SSC) retningslinjer for
sepsisbehandling. Reviderte versjoner har kommet hvert fjerde år siden 2004 (10).
Den siste revisjonen kom i 2016.

Retningslinjene anbefaler blant annet minimum 30 ml/kg intravenøs krystalloid
væsketilførsel de tre første timene dersom det foreligger en sepsisindusert
hypoperfusjon. Det anbefales at videre væskebehandling gjøres med hyppig
revurdering av hemodynamisk status, som ved å undersøke kardial funksjon.

Positiv væskebalanse anføres å kunne være skadelig. Retningslinjene anbefaler
derfor ikke at væske gis utover initial behandling hvis ikke det foreligger en
estimert sannsynlighet for at pasienten responderer positivt på denne
behandlingen.

Det påpekes også at det foreligger lite tilgjengelig vitenskapelig bevis for å bruke
intravenøs væske i denne sammenheng, og at videre forskning er sårt trengt. Et
tillegg til 2016-revisjonen ble publisert i 2019 og kalles «hour-1-bundle». Her
fremlegges anbefalte fokusområder og tiltak som bør påbegynnes innenfor den
første timen (11).

Seks av de inkluderte studiene viser til SSCs retningslinjer funnet i revisjonene fra
årene 2008, 2012 og 2016. Retningslinjer i den nyeste revisjonen ved tidspunktet for
studien angis som standard behandling (2, 3, 5–7, 9).

En av studiene viser til retningslinjer fra Early Goal Directed Therapy, EGDT (4).
EGDT er en behandlingsform som først ble beskrevet i 2001 av Emanuel Rivers,
som ikke angir spesi�kk mengde væske som skal administreres, men bruk av
væskebehandling og eventuelt vasopressor for å holde MAP mellom 65 og 90
mmHg (12).

I en av de store internasjonale studiene i litteraturstudien oppgis det ikke hvilke
retningslinjer som er fulgt. Det skyldes trolig at utvalget på 1808 sepsispasienter er
spredt mellom 84 land, hvor det likevel kan tenkes at retningslinjer fra SSC følges i
større eller mindre grad (8).

Mer forskning er nødvendig



Helsedirektoratet reviderer for tiden sine nasjonale retningslinjer rundt
antibiotikabehandling ved sepsis (13). Norsk legemiddelhåndbok viser også til SSC
fra 2012 når de angir sin anbefaling for væskebehandling på to til �re liter
intravenøs Ringer-Acetat innen de første to timene av diagnostisert sepsis (14).

Et stigende omfang av forskning viser negative assosiasjoner i sammenhengen
mellom overvæsking og mortalitet hos denne pasientgruppen. Det bør føre til
revisjon og endring av dagens kliniske praksis også når det gjelder
væskebehandling.

Dersom dagens retningslinjer skal oppdateres i lys av funn i nyere forskning, bør
det føre til en mer restriktiv eller individualisert utforming av væskebehandlingen.
Eventuelt kan det tenkes at væskebalansejustering med medikamenter og/eller
intervensjoner bør få mer plass i behandlingen, selv om det ikke er helt uten risiko
for komplikasjoner.

Kortsiktig versus langsiktig e�ekt og gevinst av tidlig versus sen positiv
væskebalanse er noe som bør forfølges videre i fremtidig forskning. Målet bør være
å komme frem til et mer optimalt væskebehandlingsregime. Kanskje må vi �nne oss
i at sepsis som syndrom er så heterogent at det ikke �nnes én bestemt måte å
angripe dette på.

Studiene i artiklene fant økt behov for medisinske intervensjoner som
pleuratapping, bruk av diuretika (4) samt mer bruk dialyse og vasopressor og/eller
inotrope midler hos overvæskede pasienter (8).

Pleuratapping utføres via en nål som føres inn fra utsiden av brystveggen, for å
fjerne væske eller luft som har lagt seg mellom lungehinnen som dekker lungen, og
hinnen som dekker indre lag av brystveggen (15).

Iblant oppstår det komplikasjoner som pneumothorax, blødning eller infeksjon.
Risikoen varierer avhengig av pasientens generelle helse.

Å bruke diuretika er vanlig, men ikke ufarlig. Bivirkninger er blant annet
elektrolyttforstyrrelser med påfølgende økt risiko for alvorlige ventrikulære
arytmier og plutselig død (16).

Klinisk praksis for væskebehandling bør revideres

«Målet bør være å komme frem til et mer optimalt
væskebehandlingsregime.»

Det var økt behov for medisinske intervensjoner



Allergiske reaksjoner, vaskulitt, gastrointestinalt besvær er også nevnt i studiene.
Det påpekes også at hypovolemi kombinert med perifere ødemer ses hos mange, og
kan både forverre eller utløse nyresvikt.

SSC anbefaler noradrenalin som første vasopressor ved septisk sjokk. Kjente
bivirkninger av dette legemiddelet er blant annet arytmier, koronar iskemi,
hjerteinfarkt, cerebral blødning, redusert perifer sirkulasjon, angst og uro (10, 17).

På bakgrunn av de medisinske intervensjonene vi har nevnt ovenfor, som i �ere
studier er funnet å inngå som del av behandlingsbildet hos overvæskede
sepsispasienter, er det grunn til å være ekstra årvåkne når vi har med disse
pasientene å gjøre. Økt intervensjon kan medføre forverret tilstand i en kritisk
situasjon. Det er viktig å følge pasientens væskebalanse over tid.

Å skille de som pro�tterer på å få væske fra de som ikke bør få like mye av det, bør
være en prioritert oppgave i fremtiden. Her gir teknologien oss muligheter, for
eksempel gjennom å bruke ekkodoppler for å kartlegge hjertefunksjon, som er
beskrevet i en av studiens artikler (9). Dette bør utforskes nærmere.

Flere studier i denne litteraturoversikten viste at det er funnet både statistisk
signi�kante assosiasjoner og trender til at positiv væskebalanse medfører forlenget
liggetid på sykehus. Dette vil i klinisk praksis medføre en rekke uheldige
konsekvenser ikke bare for pasienten, men også for samfunnet.

Polynevromyopati (critical illness polynevromyopati, CIPNM) er en tilstand som er
preget av muskelatro� og muskelsvakhet på grunn av nevromuskulær dysfunksjon
(18).

Sepsispasienter er blant pasientene som har høyere risiko for å utvikle CIPNM, og
det kan skje i løpet av to til fem dager hos inntil 70 prosent av sepsispasienter.

Konsekvensen gjelder ikke bare under sykehusoppholdet. Ettervirkningene kan
vedvare i �ere år etter utskriving og medføre langvarig opptrening og rehabilitering.

En annen konsekvens av forlenget liggetid kan være økt infeksjonsrisiko. Nasjonal
kvalitetsindikator påpeker i sin beregning av helsetjenesteassosierte infeksjoner at
det forventes færre infeksjoner ved sykehus som har kortere liggetid (19).

Sykepleiere må være årvåkne

Positiv væskebalanse kan medføre lengre liggetid

«En annen konsekvens av forlenget liggetid kan være økt
infeksjonsrisiko.»



Forlenget liggetid kunne være negativt for pasientens psykiske helse. TI prosent av
pasienter som har vært behandlet på en intensivavdeling mer enn 48 timer, utvikler
posttraumatisk stressyndrom (PTSD) (20).

Lengde på sykehusopphold rapporteres ikke i Norge, ifølge Helsedirektoratet (19),
men det er rimelig å anta at forlenget sykehusopphold gir ekstra kostnader for
helsevesenet.

Å gi væske til alvorlig syke pasienter har en e�ekt og en omkostning og må følges
opp like mye som annen medisinsk behandling og intervensjon. I klinisk praksis
kan vi som sykepleiere bidra til økt bevissthet i den tverrfaglige gruppen av
sykepleiere og leger.

Væskebehandling må anses som et tiltak på lik linje med annen behandling. Dosen
som administreres, bør være gjennomtenkt og ikke noe som gjøres på
ryggmargsre�eks og automatikk.

Som sykepleiere er det vi som ser pasienten mest. Vi bør ikke bare være bevisst på
tegn til organsvikt med et årvåkent klinisk blikk og ulike scoringsverktøy, men også
tenke helhetlig og forebyggende. Har vi en pågående forverring foran oss? Slik
unngår vi at væskebehandling som er ment for å bedre pasientens tilstand, faktisk
blir det som forverrer den.
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FAGUTVIKLING

Respiratorbehandling kan føre til komplikasjoner, og
forlenget respiratortid øker risikoen. Da er det
bekymringsverdig at avvenningen fra respirator ikke alltid
er kunnskapsbasert.

Kartlegging Kunnskapsbasert sykepleie Kvantitativ studie Respirator

Akutt respirasjonssvikt er en av de vanligste årsakene til innleggelse i intensiv- eller
overvåkningsavdelinger (1). Respiratorbehandling er sentralt i en intensivavdeling,
og pasienter som ligger på intensivavdelingen, har derfor ofte enten
endotrakealtube eller trakeostomi.

Det kan oppstå alvorlige komplikasjoner i forbindelse med behandlingen, som
ventilatorassosiert pneumoni og muskeldystro� i respirasjonsmuskulaturen. Derfor
bør pasienten avvennes fra respiratoren så tidlig som mulig (1, 2). Når pasienten
ikke lenger har behov for respiratorbehandling, kan vedkommende også �yttes til
mindre ressurskrevende avdelinger på sykehuset (3).

Slik behandles covid-19-smittede med respirasjonssvikt

LES OGSÅ

– Sykepleierstudenter bør forberedes på yrkets skyggesider

Intensivsykepleiere må
kjenne til protokoller for
respiratoravvenning
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Ventilatorassosiert pneumoni

Ventilatorassosiert pneumoni (VAP) er en pneumoni (lungebetennelse) som
oppstår mer enn 48 timer etter intubering.

Kilde: Helsedirektoratet

En rekke ulike respiratoravvenningsmetoder er beskrevet i litteraturen. Det er stor
enighet om at daglige forsøk med spontaneous breathing trial (SBT) – å forsøke å la
pasienten puste selv – er det første skrittet i avvenningen.

Variasjonene i metodene kommer konkret til uttrykk i kriterier for blant annet
oppstart, metode, varighet og tiltak etter vellykket SBT (4–7).

Intensivsykepleiere er sykepleiere med enten videreutdanning på halvannet år eller
masterutdanning på to år, med spesialisering i blant annet respiratorbehandling
(8). Intensivsykepleiere jobber tett sammen med anestesileger og annet
helsepersonell med respiratorpasientene.

Beslutningen om ekstubering (fjerning av endotrakealtube eller trakeostomi) gjøres
i samråd mellom leger og sykepleiere (5, 9). Sykepleiere bruker fra 40 til 60 prosent
av den tiden pasientene ligger på respirator, til å få avvent dem fra maskinen (10–
12).

Studier har vist at sykepleierstyrt avvenningsprotokoll gir kortere behandlingstid
på respirator, færre reintubasjoner og en økonomisk gevinst sammenliknet med
legestyrt avvenning (13–16).

Kunnskapsbasert praksis (KBP) innebærer å ta faglige avgjørelser basert på
systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og
pasienters ønsker og behov i en gitt situasjon (17). Dette innebærer at sykepleiere
også må ha kompetanse i faglig re�eksjon, formulering av kliniske spørsmål,
gjennomføring av litteratursøk, kritisk vurdering av forskningslitteratur samt bruk
og presentasjon av forskning (18).

Sykepleierstyrt avvenning er mer e�ektivt

«Sykepleiere bruker fra 40 til 60 prosent av den tiden
pasientene ligger på respirator, til å få avvent dem fra
maskinen.»

Protokollene blir diskutert
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Nasjonale faglige retningslinjer blir gitt på områder med behov for nasjonal
normering. Dette er gjerne på problemstillinger der det er stor faglig uenighet
og/eller stor variasjon i praksis.

Helsedirektoratet har et lovfestet mandat til å utgi nasjonale faglige retningslinjer
(19). Stor faglig uenighet innen et fagområde krever omfattende utredning og
involvering av eksterne bidragsytere.

Vår erfaring som henholdsvis anestesi- og intensivsykepleier, samt som ansatte ved
høyskolen, er at bruken av retningslinjer, protokoller og prosedyrer stadig blir
diskutert i praksis. Formålet med studien som presenteres i det følgende, var å
kartlegge i hvilken grad det eksisterer protokoller for respiratoravvenning ved
norske intensivavdelinger, og hvorvidt intensivsykepleiere etterlever disse.

Studien hadde et kvantitativt design, hvor førsteforfatter brukte Universitetet i
Oslos (UiOs) elektroniske nettskjema. Vi foretok et strati�sert geogra�sk utvalg av
intensivavdelinger. Størrelsen på avdelingene som ble valgt, var relativt lik med
hensyn til antallet ansatte sykepleiere og antallet respiratorpasienter.

Inklusjonskriteriet for avdelingene var at de skulle ha minst seks intensivsenger.
Totalt ni intensivavdelinger ble inkludert. Alle ansatte sykepleiere ved de ni
intensivavdelingene ble invitert til å delta.

Spørreskjemaet ble bygget opp rundt to ulike avvenningsprotokoller. En
ekspertgruppe bestående av to anestesileger og tre erfarne intensivsykepleiere leste
gjennom spørsmålene og uttalte seg om tema, ordlyd og tidsbruk og om
spørsmålene var relevante. Etter �ere runder i ekspertgruppen ble skjemaet
pilotert blant 35 intensivsykepleiere ved en intensivavdeling. Piloteringen medførte
små justeringer av spørreskjemaet.

Studien ble vurdert som ikke fremleggspliktig for Regionale komiteer for medisinsk
og helsefaglig forskningsetikk (REK). Samtykke ble innhentet fra
personvernombudet ved UiO samt fra avdelingsledelsen ved de respektive
intensivavdelingene.

Etter pilotering ble spørreskjemaet sendt ut via e-post av
avdelingsleder/fagsykepleier ved de respektive avdelingene. Datainnsamlingen
pågikk i perioden juni–desember 2010. Dataene ble analysert ved hjelp av Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS). Det ble benyttet deskriptive analyser.

Metode



Totalt 121 sykepleiere deltok i studien. Av disse var 95 prosent intensivsykepleiere,
hvorav 19,3 prosent var menn. Hovedtyngden av respondentene (69,2 prosent)
hadde lang erfaring (6–40 år) med respiratorpasienter.

Figur 1 gir en oversikt over kjønns- og aldersfordelingen blant respondentene.

Rundt 38 prosent av respondentene oppga at de har tilgang til en form for protokoll
eller prosedyre, mens rundt 53 prosent svarte at det ikke eksisterer formelle
retningslinjer. I tillegg oppga 9 prosent at de ikke kjenner til om det eksisterer en
protokoll eller prosedyre.

Tabell 1 viser fordelingen av antallet respondenter som svarte at de henholdsvis
bruker eller ikke bruker avvenningsprotokoll.

Resultater

Halvparten hadde ikke formelle retningslinjer
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Syttien prosent av respondentene oppga at de har daglig eller ukentlig ansvar for
respiratorpasienter. Av disse oppga 29 prosent at de arbeider månedlig eller
sjeldnere med respiratoravvenningsfasen.

Majoriteten av respondentene (96,7 prosent) mente at det var viktig eller svært
viktig å samarbeide med lege om respiratoravvenning. Likevel var det kun 35,5
prosent som oppga at de avventer legeordinasjon før de starter avvenning. Rundt
79 prosent oppga også at respiratoravvenning er en legedelegert oppgave.

Deltakerne ble spurt: Hva er de viktigste tiltakene du foretar deg for å avvenne en
pasient fra respirator? Tabell 2 gir en oversikt over svarene.                  

Deltakerne �kk også spørsmål om hvilke endringer de ville foretatt på respiratoren.
Her oppga 92,7 prosent at de ville endret på trykkstøtten, 80,2 prosent oppga at de
ville øket oksygentilførselen, og 33,9 prosent ville senket oksygentilførselen. Her
var det rom for å svare på �ere av alternativene, så dette betyr at noen krysset av
for både å øke og å senke oksygentilførselen.

Videre svarte 53,7 prosent at de ville endret fra pasientstyrte til maskinstyrte modi
på respiratoren, 18,2 prosent ville justert mellom volumstyrt og trykkstyrt modus,
5,8 prosent ville justert på forholdet mellom inspirasjon og ekspirasjon (I:E), og 5,8
prosent ville foretatt andre justeringer.

Respiratoravvenning er en legedelegert oppgave

De �este ville endret trykkstøtten

https://sykepleien.no/sites/default/files/styles/lightbox/public/2021-03/FAG_Leonardsen_Tabell%202_NEHH.png?itok=1Pyk3aYc


Resultatene viser at intensivsykepleiere oppgir at de etterlever protokoller for
respiratoravvenning, såfremt disse eksisterer. Dette gjelder likevel kun 38 prosent
av respondentene. I tillegg indikerer resultatene at intensivsykepleiere i stor grad
også gjør egne vurderinger av ansvar og tiltak for avvenning samt justering på
respirator.

Dybdal og medarbeidere (20) gjorde i 2015 en systematisk litteraturgjennomgang,
og fant ingen oppdaterte nasjonale prosedyrer for respiratoravvenning. De laget
med utgangspunkt i dette en prosedyre som ble registrert på Helsebiblioteket, men
denne er ikke oppdatert siden da. Vi har heller ikke identi�sert nyere nasjonale
prosedyrer.

Den nevnte prosedyren beskriver ulike innstillinger på respirator, men sier at modi
er valgfritt. En rekke av de tiltakene som respondentene i vår studie nevner, er ikke
tatt med i prosedyren.

I tillegg til manglende kjennskap eller tilgang til protokoll for respiratoravvenning
kan det også antas at protokollene er ulike ved de ni avdelingene og i landet for
øvrig. Dette støttes av blant andre Blackwood og medarbeidere (21).

Dette kan igjen tyde på at tilnærmingen til respiratoravvenning nasjonalt ikke alltid
er kunnskapsbasert. Dette er bekymringsverdig, idet respiratorbehandling
innebærer en risiko for komplikasjoner, og forlenget respiratortid øker denne
risikoen ytterligere.

Utvalget i denne studien var lite, og datainnsamlingen ble gjennomført i 2010–2011.
Forhåpentligvis har situasjonen bedret seg siden da. Det hadde vært interessant å
gjenta studien, for å kartlegge både hvorvidt protokoller eksisterer, etterlevelsen av
disse, og eventuelle andre vurderinger intensivsykepleiere gjør i dag.

Studien viste at det manglet protokoller for respiratoravvenning i de ni
intensivavdelingene. Til tross for at intensivsykepleierne oppga å følge disse,
nevnte de også en rekke tiltak og vurderinger de gjorde, som ikke er nedfelt i
protokoll.

En oppdatering av nasjonal prosedyre fra 2015, samt implementering av denne, kan
være på sin plass for å sikre kunnskapsbasert praksis.

Sykepleierne gjør også egne vurderinger

«Vi har ikke identi�sert nyere nasjonale prosedyrer.»

Forlenget respiratortid øker risikoen

Konklusjon
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FAGUTVIKLING

Deltakerne på «Slagskolen» på Ahus lærer om
hjerneslagsykdommen og utveksler erfaringer. Det hjelper
dem til å mestre hverdagen bedre etter hjerneslaget.

Hjerneslag Rehabilitering

Slagbehandling er mer enn god og riktig behandling i akuttfasen på slagpost. Denne
artikkelen omhandler et tilbud ved Seksjon for nevrologisk rehabilitering,
Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus (Ahus), kalt «Slagskolen».

Tilbudet gis til pasienter som etter akuttfasen av et hjerneslag utskrives direkte til
hjemmet, ofte uten videre oppfølging. Hensikten med slagskolen er at deltakerne
skal oppnå økt helsekompetanse for å mestre hverdagen bedre etter å ha
gjennomgått et hjerneslag.

Hvert år rammes cirka 11 000 personer i Norge av hjerneslag (1). Hjerneslag skyldes
en plutselig forstyrrelse i hjernens blodtilførsel, enten ved at en blodåre i hjernen
tilstoppes av en blodpropp (80–85 prosent), eller ved at en av hjernens blodårer
brister og forårsaker en blødning inn i hjernevevet (10–15 prosent).

Ved transitorisk iskemisk attakk (TIA) er blodtilførselen til hjernen bare kortvarig
redusert, noe som vanligvis ikke medfører varig skade.

Et hjerneslag kommer gjerne uten forvarsel og fører ofte til en ny og annerledes
livssituasjon. Hjerneslaget kan påvirke eller svekke både den fysiske, kognitive og
psykiske helsen og medføre store og små utfordringer i hverdagen.

Slagskole er et nyttig
tilbud til personer som
har hatt hjerneslag

Hva er hjerneslag?

https://sykepleien.no/search?search_keys=Hjerneslag
https://sykepleien.no/search?search_keys=Rehabilitering


Behovet for videre oppfølging og rehabilitering varierer ut fra hvilke deler av
hjernen som rammes, hvilket omfang skaden har, og hvordan hjernefunksjonen
påvirkes. Konsekvensene av et hjerneslag varierer derfor fra person til person, både
når det gjelder utfall, og den enkeltes subjektive opplevelse av hendelsen.

I de senere årene har både dødeligheten og alvorlighetsgraden av hjerneslag gått
ned. Over 60 prosent av dem som rammes av hjerneslag i Norge, har såkalte milde
slag. Av disse blir mer enn 40 prosent skrevet direkte ut til hjemmet etter
akuttbehandlingen (1).

Selv om de �este av disse pasientene ikke har fått avdekket motoriske eller
kognitive utfall, viser det seg at mange likevel sliter med såkalte usynlige vansker,
som ofte først avdekkes etter at pasienten kommer hjem.

Disse pasientene møter da forventninger om å gjenoppta ansvar og fylle ulike roller
i familiesituasjonen, arbeidslivet, fritiden og sosialt som tidligere. Mange opplever
at situasjonen og tilværelsen er endret. Livet har tatt en annen vending – noe de
ofte kan være uforberedte på.

Noe av det mest utfordrende for denne gruppen er konsentrasjonsvansker, endret
simultankapasitet, uforklarlig tretthet (fatigue), angst og nedstemthet, noe som
kan være utfordrende å leve med, og som kan gi en følelse av utilstrekkelighet (2,
3).

Det kan igjen ha en negativ e�ekt på deres selvopplevde livskvalitet og føre til
nedstemthet og depresjon (4). Flere pasienter kan fortelle at de føler seg alene i sin
nye livssituasjon. Siden de «ser så friske ut», kan forståelsen fra omgivelsene være
begrenset.

Flere studier blant annet fra Akershus universitetssykehus (Ahus) har vist at
kunnskapen om hjerneslag og konsekvensene av sykdommen er begrenset. Dermed
er behovet for opplæring stort (5, 6).

Vi har i mange år vært tilknyttet den nevrologiske rehabiliteringspoliklinikken på
Ahus som sykepleier og ergoterapeut. Der opplevde vi å møte mange pasienter som
i ettertid slet med ulike utfordringer, og hadde mange ubesvarte spørsmål.

Usynlige vansker kan oppstå senere

«Livet har tatt en annen vending – noe de ofte kan være
uforberedte på.»

Kunnskapen om hjerneslag er begrenset



En av de �re hovedoppgavene til sykehus er pasient- og pårørendeopplæring (7).
Med dette som utgangspunkt og som følge av våre erfaringer har vi utviklet et
tilbud til denne pasientgruppen ved Seksjon for nevrologisk rehabilitering,
Nevrologisk avdeling på Ahus, kalt «Slagskolen». Tilbudet ble etablert våren 2015.

Hensikt med denne artikkelen er å beskrive innholdet og organiseringen av
slagskolen samt erfaringene vi har høstet så langt.

Helsekompetanse er grunnpilaren i oppbyggingen av slagskolen. I 2019 kom Helse-
og omsorgsdepartementet med «Strategi for å øke helsekompetansen i
befolkningen (2010–2023)», der de tok i bruk begrepet «helsekompetanse»:

«Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende
helseinformasjon for å kunne tre�e kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen
helse. Det gjelder både beslutninger knyttet til livsstilsvalg, sykdomsforebyggende
tiltak, egenmestring av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenesten.» (8, s. 5)

Når det gjelder organiseringen av tilbudet, har vi støttet oss til professor Sidsel
Tveitens beskrivelse av faser i gruppebasert undervisning og veiledning. Tveitens
faser består av forberedningsfase, oppstartsfase, arbeidsfase og avslutningsfase (9).

Tveiten legger vekt på hvor viktig det er å la fasene danne grunnlaget for struktur
og innhold både i hvert enkelt møte og i gruppeprosessen som helhet. Hun sier
også at det er gruppelederens ansvar å sørge for at fasene i modellen følges.

Videre påpeker hun at det er viktig at man får innledet møtet på en god måte, at
man arbeider hensiktsmessig, og at møtet avsluttes med å oppsummere det som
har skjedd. Da skal hver enkelt si noe om hvordan de har hatt det, hva de har
oppdaget, eller hva de har fått ut av møtet (9).

Planleggingen og utformingen av slagskolen var et tverrfaglig samarbeid der en
sykepleier, en ergoterapeut og en nevrolog var de mest sentrale personene.

Pasienter med hjerneslag som utskrives direkte fra akuttavdelingen til hjemmet
uten at det er avdekket behov for spesialisert tverrfaglig rehabilitering, er aktuelle
for henvisning til slagskolen.

Nevrologen som har behandlet pasienten i den akutte fasen, henviser aktuelle
pasienter til slagskolen ved utskrivelse fra slagenheten.

Helsekompetanse ligger til grunn

Vi brukte metode med �re faser

Hvem er aktuelle deltakere?



Slagskolen går over �re ganger, én gang per uke, tre timer hver gang og er
gruppebasert. Hver gruppe består av cirka åtte deltakere. Det er to gruppeledere
som følger gruppen gjennom hele prosessen. Pårørende inviteres til å delta én av
gangene.

Sosionom og terapeut Ken Heap skriver om hvor viktig det er at gruppen ikke er for
stor, da det kan medføre at interaksjonen mellom deltakerne svekkes (10). Vi
besluttet derfor å ha maksimalt sju til ni personer i hver gruppe.

Tilbudet gis minimum to til tre måneder etter hjerneslaget. Da har pasientene
erfart hvordan hverdagen fortoner seg, og hvilke endringer i livssituasjonen som
eventuelt har inntru�et. Med bedre kunnskap om hjerneslag skal pasientene bli
bedre i stand til å takle nye og ukjente utfordringer som en følge av sykdommen.

Helsekompetanse bidrar til å styrke evnen til å mestre ulike livssituasjoner.
Erfaringsmessig kan også det å møte andre i liknende situasjoner redusere følelsen
av å være alene, som mange opplever etter å ha blitt rammet av et hjerneslag.

Når gruppedeltakerne skal inviteres til slagskolen, er det �ere faktorer som er av
betydning. Det bør ha gått to til tre måneder siden det akutte hjerneslaget, slik at
deltakerne skal ha gjort seg ulike erfaringer etter at de ble utskrevet fra sykehuset.

Utvikling av gruppebånd samt opplevelsen av delaktighet og fellesskap er ansett
som viktig for all behandling og vekst i grupper (10). Vi tilstreber derfor at
deltakerne i størst mulig grad er i samme aldersgruppe, og at det er kjønnsbalanse,
da vi vurderer at de dermed vil ha felles utfordringer for eksempel i arbeidslivet og
familiesituasjonen.

Når vi har valgt gruppedeltakere, kontakter vi dem først per telefon for å forsikre
oss om at de fortsatt ønsker å delta. Etter at en deltaker har takket ja til tilbudet,
mottar han eller hun et innkallingsbrev med praktiske opplysninger.

Gruppelederne tilpasser programmet og forespør aktuelle forelesere, slik at
programmet for hele perioden er klart til den første samlingen. Dermed kan
deltakerne føle forutsigbarhet og pårørende få vite programmet for den dagen de
inviteres til å delta.

Slik organiserte vi slagskolen

«Tilbudet gis minimum to til tre måneder etter
hjerneslaget.»

Faktorer som bør hensyntas



Den første gangen ønsker vi å bli kjent med hverandre. Det er derfor ingen
temaundervisning denne dagen. Vi bruker god tid på å bli kjent for å skape trygghet
og rom for å kunne dele erfaringer videre i prosessen.

For at deltakerne skal ønske å åpne seg og formidle egne erfaringer er en moralsk
taushetsplikt svært viktig, slik at det som deles i gruppen, skal forbli innenfor
gruppen.

Hver enkelt deltaker vil ha ulike behov. Derfor snakker vi også om at alle temaene i
programmet kanskje ikke er like aktuelle for alle.

Vi starter med å gi praktisk informasjon om lokalisasjon, pauser, egenandel med
mer og går deretter gjennom programmet. Sammen med deltakerne kommer vi
frem til felles kjøreregler for hvordan vi skal ha det i gruppen, for eksempel at vi
skal ha mobiltelefonen på lydløs, at én person snakker om gangen, samt at
deltakerne skal gi beskjed ved fravær.

Vi bruker enkle øvelser for å bli bedre kjent med hverandre, noe som kan være til
hjelp for å bygge opp gruppeidentitet og bryte ned eventuelle barrierer mellom
deltakerne.

Vi rydder plass i rommet og ber deltakerne plassere seg på linje etter hvor lenge det
er siden de ble rammet av hjerneslag, hvor lang reisetid de har, og hvor gamle de er.
Vi har erfart at dette bidrar til å løse opp stemningen, og er en god innledning for
prosessen videre.

Gruppedeltakerne inviteres til å dele sine erfaringer etter å ha gjennomgått et
hjerneslag. Vi presiserer dog at ingen skal føle seg presset til å dele mer enn de føler
seg komfortable med. Vi bruker noen minutter på at hver enkelt deltaker skal skrive
ned noe om sine opplevde endringer etter hjerneslaget, og også noen minutter på
at hver og en skriver ned forventninger til å delta på slagskolen.

Deretter gjennomgår vi disse momentene i plenum, og det viser seg hver gang at
det er �ere som kan kjenne seg igjen i det som kommer frem. Forventningene til
deltakelsen tar vi opp igjen på den siste samlingen for å evaluere om de er blitt
innfridd.

Først ønsker vi å bli kjent

«Vi bruker god tid på å bli kjent for å skape trygghet.»

Gruppen skriver ned sine forventninger
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Programmet er satt sammen på bakgrunn av tidligere erfaringer, tilbakemeldinger
og evalueringer fra deltakerne samt kompetansen til det tverrfaglige personalet ved
Seksjon for nevrologisk rehabilitering på Nevrologisk avdeling.

Deltakerne får undervisning fra ulike faggrupper om følgende temaer:

diagnostikk og behandling av hjerneslag ved nevrolog

energiøkonomisering og kognitive utfall ved ergoterapeut

emosjonelle reaksjoner etter hjerneslag ved nevropsykolog eller psykiatrisk
sykepleier

livsstil og helse ved klinisk ernæringsfysiolog

fysisk aktivitet ved fysioterapeut

I tillegg består programmet av følgende:

erfaringsutveksling ved å tre�e andre i liknende situasjon

pårørendetilbud én gang i løpet av perioden

informasjon om brukerorganisasjoner for slagrammede

Alle forelesere gir rom for at deltakerne kan stille spørsmål, og noen temaer er lagt
opp som dialogundervisning. Denne måten å arbeide på gir mulighet til å dele egne
erfaringer med hverandre og kunne komme med tips og råd ut fra egne opplevelser.

Flere pårørende har gitt uttrykk for at de ønsker å delta på hele slagskolen. Vi har
imidlertid valgt å fokusere mest på pasientene. Ved å ha pårørende med under hele
forløpet får man en annen type gruppe fordi pasientene og de pårørende ofte har
ulike behov. Da vil det bli mindre spillerom for erfaringsutveksling og vekst for dem
som er rammet av hjerneslag.

Ved noen anledninger har vi hatt med en brukerrepresentant. Vår erfaring er
imidlertid at når mye dialog vektlegges i gruppeprosessen, fungerer hver enkelt
deltaker som en brukerrepresentant. Vi informerer alltid om de ulike
brukerorganisasjonene og deler ut diverse informasjonsbrosjyrer.

Slik er kursprogrammet 

Pårørende ønsker også å delta

Vi har gode erfaringer så langt



Konseptet «slagskole» er så langt ikke vitenskapelig evaluert, men generelle
tilbakemeldinger tilsier at dette tilbudet er nyttig for deltakerne. Mange har uttrykt
at det å tre�e andre i liknende situasjon samt å få relevant undervisning har bidratt
til en større forståelse av hva det innebærer å bli rammet av et hjerneslag, og
dermed en opplevelse av økt mestring.

Flere opplever at det gir trygghet å bli tatt på alvor, få forståelse og kunnskap om
hva som har skjedd, og om hvilke reaksjoner som er normale. Mange gir også
uttrykk for at de har fått tips og råd som har bidratt til at de har gjort
livsstilsendringer i løpet av kursperioden.

Vi har fått konkrete tilbakemeldinger om at størrelsen på gruppen har gjort at
deltakerne har turt å åpne seg. De skriver også at det er godt å få tre�e andre i
samme situasjon, og få den gode følelsen av ikke å stå alene med sykdommen.

Vi har valgt å være to gruppeledere. Samledelse kan være vanskelig, så visse
faktorer må være til stede for at den skal være vellykket. Gruppelederne må ha god
fagkompetanse og være trygge nok på hverandre til også å tåle uenighet.

Vi har felles verdier og prinsipper og støtter og utfyller hverandre i våre yrkesroller.
Vi har fått tilbakemelding fra deltakerne om at gruppelederne bidrar til at de føler
seg sett og ivaretatt. De føler trygghet i gruppen, slik at dynamikken blir god, og de
opplever at deltakerne og gruppelederne har gjensidig respekt for hverandre. Vi
bruker mye humor i gruppen, og det er rom for både latter og gråt.

Mange av deltakerne har gitt uttrykk for at de har fått bedre helsekompetanse på
slagskolen ved at de har fått mer kunnskap om sykdommen. De føler større
trygghet i sin endrede livssituasjon og er blitt i stand til å gjøre endringer i
livsstilen.

«Slagskolen» er et tilbud til en pasientgruppe som har utfall og utfordringer som
ofte ikke blir avdekket eller erkjent i akuttfasen av hjerneslag, og som derfor i stor
grad får mangelfull oppfølging.

Våre erfaringer og tilbakemeldinger fra deltakerne tilsier at slagskolen er et konsept
som deltakerne opplever som nyttig, og som bør kunne organiseres og tilbys �ere
steder i landet. Det bør overveies om tilbudet i neste omgang med visse
modi�kasjoner kan eller bør implementeres i pakkeforløpet for hjerneslag.

«Vi bruker mye humor i gruppen, og det er rom for både
latter og gråt.»

Oppsummering
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FAGUTVIKLING

Kveldsmøtene på øyeavdelingen ved Stavanger
universitetssjukehus har vært en suksess. Pasientene
�kk mer kunnskap og kunne lettere mestre å leve med
øyesykdommen sin.

Informasjon Mestring Pårørende Pasient

Informasjonsmøtet er også for pårørende og andre interesserte og arrangeres i
samarbeid med synskontakten og hjelpemiddelsentralen i Stavanger kommune.
Injeksjonsklinikken er en del av øyeavdelingen. Avdelingen er strømlinjeformet
med tidspress der det kan være lite rom for spørsmål fra pasienter og pårørende.

Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) innebærer at det skjer en nedbrytning
av det innerste laget i retina, i den gule �ekken, som kalles makula. I makula sitter
skarpsynet (detaljsynet). Degenerasjon skyldes opphopning av avfallssto�er.
Sykdommen gir en svekkelse av skarpsynet. AMD deles inn i to underdiagnoser,
nemlig tørr og våt AMD. Våt AMD behandles med injeksjoner. Det eksisterer ingen
behandling ved tørr AMD (1).

Aldersrelatert
makuladegenerasjon:
Informasjonsmøte på
kveldstid gir tryggere
pasienter

Kort om AMD

https://sykepleien.no/search?search_keys=Informasjon
https://sykepleien.no/search?search_keys=Mestring
https://sykepleien.no/search?search_keys=P%C3%A5r%C3%B8rende
https://sykepleien.no/search?search_keys=Pasient
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Pasienter med AMD får behandling med jevnlige injeksjoner av medisiner som for
eksempel Eylea og Avastin. I forkant av injeksjonsbehandling er det legen som
informerer pasienten. Informasjonen blir gjentatt dersom pasienten har behov for
det.

Øyeavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) startet opp med
injeksjonsklinikk i 2005. Da ble det utført 49 injeksjoner. Etter 2005 har det vært en
jevn økning, og i 2016 utførte vi cirka 5000 injeksjoner.

På disse årene har det skjedd en stor endring i hvordan injeksjonsklinikken blir
organisert. Mellom 2012 og 2014 ble det gjennomført en omstrukturering.
Injeksjonsklinikken �yttet i eget bygg, vi har tatt i bruk elektronisk
injeksjonsskjema i den elektroniske pasientjournalen DIPS, og det har skjedd en
oppgaveglidning. Disse faktorene har ført til en e�ektivisering av
injeksjonsklinikken.

Flertallet av dem som får injeksjon i øynene på grunn av AMD, er eldre mennesker
(1). De har behov for injeksjon på ett øye eller begge øynene. Andre øyediagnoser,
som for eksempel diabetes makulaødem og retinal veneokklusjon, behandles også
med injeksjon.

Andre øyeavdelinger arrangerer AMD-skole på dagtid. Vi ønsker å gi pasienter og
pårørende et tilbud utenom vanlig arbeidstid ved å arrangere informasjonsmøter på
kveldstid. Siden pasienter med AMD utgjør hovedgruppen som får injeksjon på
injeksjonsklinikken, er det disse pasientene som inviteres til informasjonsmøte.

Injeksjonsklinikken er åpen fra mandag til torsdag, og til sammen 30 pasienter blir
behandlet per dag. Injeksjonsklinikken tilbyr følgende tredelte forløp:

Pasienten kommer først inn til en sykepleier, som sjekker synet, måler
øyetrykket og administrerer dilaterende øyedråper.

Pasienten møter deretter helsesekretæren, som tar foto av øyebunnen ved hjelp
av optisk koherent tomogra� (OCT – Optical Coherence Tomography).

Pasienten møter øyelegen og sykepleieren på injeksjonsrommet.

Bakgrunn for møtet

«Vi ønsker å gi pasienter og pårørende et tilbud utenom
vanlig arbeidstid ved å arrangere informasjonsmøter på
kveldstid.»

Poliklinisk tilbud



Behandlingsopplegget «treat and extend» innebærer at pasienten får månedlig
behandling i tre måneder. Deretter forlenges intervallet med to uker
hvis behandlingen har hatt god e�ekt. Øyelegen vurderer bilder av øyebunnen og
setter injeksjonen. Sykepleieren og legen dokumenterer i et eget skjema i DIPS hver
gang pasienten er til kontroll. Sykehusapoteket trekker opp injeksjonsmedisin etter
gjeldende retningslinjer og prosedyrer.

Vinteren 2017 utførte vi ved øyeavdelingen en brukerundersøkelse for pasienter
med AMD. 107 brukere deltok i spørreundersøkelsen. Vi anvendte utvalgte
spørsmål fra PasOpp-spørreskjemaet (2). Det inneholdt seks temaer med totalt 18
spørsmål, der �re spørsmål omhandlet informasjon. Erfaringene viste at
spørsmålene ble for generelle, men resultatene viste likevel at et stort antall
pasienter var fornøyde med dagens tilbud.

Vår erfaring er at mange pasienter ikke stiller spørsmål mens de er på
injeksjonsklinikken fordi personalet er så travelt. I pasientgruppen med AMD er det
mange eldre mennesker som har stor respekt for helsepersonell, og som ikke
ønsker å være til bry.

Øyeavdelingen ønsket å gjøre noe med dette. Først lagde vi en
informasjonsbrosjyre skrevet på et enkelt språk og som er lett tilgjengelig på
injeksjonsklinikken. Deretter ønsket vi å arrangere et informasjonsmøte for
pasienter og pårørende på kveldstid.

Pasientene blir orientert om informasjonsmøtet på injeksjonsklinikken god tid i
forveien. Vi henger også opp plakater lett synlig. I tillegg orienterer vi alle private
øyeleger i Stavanger og omegn om informasjonsmøtet. Informasjonsmøtet er fra kl.
18.00 til 20.00. Det er bindende påmelding på grunn av gratis servering.

Øyelegen starter møtet med å informere på et enkelt språk om sykdom og
behandling. Deltakerne blir oppfordret til å stille spørsmål underveis. Deretter er
det pause med enkel servering og rom for spørsmål fra pasienter og pårørende.

Deltakerne får også tilbud om å få demonstrert hjelpemidler. Synskontakten og
Hjelpemiddelsentralen avslutter informasjonsmøtet med å informere om de ulike
hjelpemidlene som �nnes, og opplyse hvordan pasienten kan ta kontakt med dem.

Brukerundersøkelse

«Vår erfaring er at mange pasienter ikke stiller spørsmål
mens de er på injeksjonsklinikken fordi personalet er så
travelt.»

Informasjonsmøtet



Det var 70 deltakere på informasjonsmøtene både i 2016 og 2017.

I etterkant av informasjonsmøtet i 2017 ble deltakerne spurt om de ville fylle ut et
tilbakemeldingsskjema. Det var cirka 15 deltakere som svarte. Selv om et fåtall av
deltakerne svarte skriftlig, var det mange av deltakerne som ga muntlig
tilbakemelding rett etter at møtet var slutt.

Inntrykket vårt var at mange mente at møtet var med på å gi dem trygghet fordi de
�kk kunnskap om og lærte å mestre det å leve med øyesykdom. De vurderte at det
var nyttig med informasjonen om sykdommen og ulike hjelpemidler.

Øyeavdelingen ønsker også i fremtiden å arrangere informasjonsmøte én gang per
år for pasienter med AMD. Vi skal også gjennomføre en ny brukerundersøkelse
vinteren 2019 med de samme spørsmålene fra PasOpp-undersøkelsen fra
Folkehelseinstituttet (2).

Pasienten får gitt sin tilbakemelding på behandlingen og helsetilbudet i
brukerundersøkelsen og tilbakemeldingsskjemaet. Ved å gjennomføre
informasjonsmøter på kveldstid med informasjon som alle kan forstå, får
øyeavdelingen viktige tilbakemeldinger om hva som fungerer bra, og hva vi bør
forbedre. Dermed blir pasientene våre enda mer fornøyde med helsetilbudet de
mottar. 
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Nytteverdi

Veien videre?

«Øyeavdelingen får viktige tilbakemeldinger om hva som
fungerer bra, og hva vi bør forbedre.»
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