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Forord  

Rokilde sykehjem er stor takk skyldig til Norsk Sykepleierforbund (NSF)for å ha 

satt fokus på brukermedvirkning ved gjennomføring av dette prosjektet. Videre 

takk til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, seksjon for 

kvalitetsutvikling - GRUK og prosjektleder Trulte Konsmo for at vi ble vist den 

tilliten det er å bli tatt med som et av 20 utvalgte team i NSF sitt nasjonale 

kvalitetsprosjekt. En spesiell takk til vår kloke, tålmodige og alltid 

oppmuntrende veileder Toril Bakke  som hele tiden har holdt oss i hånden og 

ledet oss tilbake på rett spor når vi har gått oss vill. Og det på en så elegant 

måte at hun har latt oss tro at vi skulle greid det selv. 

Takk til styringsrådet for Rokilde Undervisningssykehjem og til prosjektgruppen 

som har støttet beslutningen om at ”…med pasientens øyne…” skulle være vår 

hovedsatsing i 2008.  Takk til lederteamet med enhetsleder og alle fire 

Sykepleier 1 som har støttet arbeidet ved å sørge for formidling, tilrettelegging 

og deltakelse. Takk til pasienter, pårørende og personell som har stilt opp på 

møter, svart på spørsmål og tatt del i undersøkelser.  Takk for tålmodighet og 

deltakelse. 

Takk til hver og en i teamet. Til Magnhild for at du har alltid har gitt nødvendig 

realtitesorientering og minnet oss om forskjellen på visjon og virkelighet. Til 

Kirsti for din unike evne til å stille de rette kritiske spørsmålene og for å ha fått 

oss til å se at den rake veien ikke alltid er den raskeste. Til Berit for ditt humør 

og ditt temperament og dine forløsende og befriende kommentarer. Til Nora 

for alltid å holde oversikt på datoer og tidsfrister, klokkeslett og skjema. Og stor 

takk til deg, vår brukerrepresentant Gudrun som har gitt av deg selv, løftet oss 

opp og lært oss å se med hjertet og med pasientens øyne.  

Inger-Lise Lervik, teamleder, februar 2009 
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1 Innledning 

 

1.1 Om organisasjonen 

Rokilde sykehjem har vært igjennom en stor omstillingsprosess de siste 10 årene. Bygget som 

først var aldershjem ble omdefinert til sykehjem på slutten av 90-tallet og deretter til 

”behandlingssykehjem”. Da ingen egentlig hadde en klar formening om hva et 

behandlingssykehjem var, kom muligheten for å søke om å bli undervisningssykehjem (USH) 

svært beleilig. Etter en prosjektperiode på 2,5 år - hvor en rekke kriterier og kvalitetsmål 

skulle innfris, ble sykehjemmet godkjent som USH i april 2008. Les mer om USH på 

www.undervisningssykehjem.no  

Rokilde USH har ca. 100 ansatte og 70 pasienter fordelt på fire avdelinger, inkludert en 

skjermet avdeling og en avdeling med integrert lindrende enhet for pasienter med behov for 

avansert symptomlindring.  

1.2 Om teamet 

Teamet er sammensatt med hensyn til deltakelse fra alle avdelingene og ut i fra ulike 

erfaringsrammer. Men først og fremst har det vært viktig å ha med engasjerte og reflekterte 

praktikere. Vår brukerrepresentant er Gudrun Mokkelbost, pårørende og hjelpepleier. 

Teamleder er fagutviklingssykepleier Inger-Lise Lervik. Måleansvarlige er hjelpepleier 

Magnhild Aasprong og spesialsykepleier Berit Fredriksen. Sekretær er spesialsykepleier 

Kirsti Flø. Fra høsten har fagutviklingssykepleier Nora Olsen vært med i teamet. 

 

 

Fra venstre: Nora Olsen, Kirsti Flø, Berit Fredriksen, Gudrun Mokkelbost, Magnhild 

Aasprong og Inger-Lise Lervik. 

 

http://www.undervisningssykehjem.no/
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2 Forberedelsen 

 

2.1 Hvorfor vi ville delta 

I løpet av prosjektperioden for å utvikles til USH har det vært gjennomført flere forsknings- 

og utviklingsprosjekt i samarbeid med høgskolen i Molde. Prosjektene har vært initiert fra 

organisasjonen og har gitt mye kunnskap og lærdom. Men etter hvert har det blitt mer tydelig 

at det også er behov for forbedringsarbeid som favner bredt og som er en selvfølgelig del av 

alle ansattes arbeidshverdag.  

Allerede før vi hadde kjennskap til at Norsk Sykepleierforbund (NSF) i samarbeid med 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, seksjon for kvalitetsutvikling - GRUK etterlyste 

deltakere til det nasjonale kvalitetsprosjektet ”..med pasientens øyne…”, var vi i gang med 

planene for å etablere et prosjekt. Et prosjekt for å utvikle en kultur for kontinuerlig 

forbedringsarbeid med utgangspunkt i kvalitetsforskriften. Teamet hadde en prosjektskisse, 

hadde gjennomført noen få møter og kvalitetsrådet i kommunen var informert. Men vi 

manglet metodekunnskap og enda viktigere; vi manglet brukerens stemme.  

Vi forsto ganske tidlig at vi måtte ha hjelp for å lykkes. Etter tidligere å ha hørt Anders Vege 

fra GRUK ved en fagdag i Kristiansund, om forbedringsarbeid tenkte vi at det måtte være 

rette stedet å søke hjelp. På den måten - og akkurat i tide, ble vi kjent med det nasjonale 

prosjektet og fikk skrevet en søknad.  Til vår store glede fikk vi positivt svar og det åpnet seg 

dermed nye muligheter for teamets videre arbeid.  

2.2 Forankring og organisering 

For å lykkes med vår deltakelse i prosjektet har det vært nødvendig å ha full oppslutning både 

i organisasjonen og fra ledelsen. Teamets deltakelse er organisert som en del av 

undervisningssykehjemmets utviklingsarbeid. Det var tidlig klart at arbeidet ville bli så 

omfattende at det ville bli nødvendig å legge andre aktiviteter på vent eller med redusert drift.  

Brukermedvirkning er åpenbart et så viktig område at det ikke har vært vanskelig å få 

gjennomslag for denne prioriteringen. Prosjektet er forankret i enhetens virksomhetsplan og i 

styringsrådet for undervisningssykehjemmet. Rokilde USH er videre forpliktet gjennom 

strategi for erfaringsformidling å spre erfaringer fra dette og andre prosjekt lokalt og 

regionalt.  
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Når det gjelder organisering av selve teamet og teamets arbeidsprosess, har vi hatt mye støtte i 

de anbefalingene vi har fått i fra GRUK angående roller, ansvarsfordeling og framdriftsplan.       

                                             

3 Planlegging 

 

3.1 Kick off 

I planleggingsfasen har vi vært opptatt av å favne bredt i organisasjonen og dypt under 

overflaten: Hvordan oppfatter vi oss selv og vår egen praksis og hvordan blir vi oppfattet av 

pasienter og pårørende? Et tilbakevendende ord i prosessen har vært mot. Det å skulle tørre å 

trø utenfor komfortsonen, det trygge og det velkjente. Et spørsmål som kan dukke opp ved 

endringsarbeid er: ”Har ikke det jeg har gjort til nå vært godt nok? ” Vi bestemte oss for å 

legge en ekstra innsats i denne delen av prosessen ved å gjennomføre kick off for alle ansatte.           

Nettopp for å bekrefte at det man har gjort har hatt verdi, mener noen at store omstillinger må 

markeres med gravøl i stedet for kick off. I motsetning til mye annet endringsarbeid skulle vi 

nå bygge videre på det som fungerte godt i organisasjonen. De endringene som skulle 

iverksettes måtte komme som et resultat av en bevisstgjøringsprosess. En bevissthet om at 

hver og en har mulighet til å utvikle positive endringer, alene og i samarbeid med hverandre.  

Kick off seminaret gikk over to dager og alle ansatte ble med en dag hver. For å tenke 

annerledes kan det av og til være smart å høre på noen som ikke tenker likt med oss som selv. 

Vi valgte derfor å overlate jobben til en dyktig regissør som har arbeidet med lignende 

oppdrag tidligere. Alle ansatte skulle ved hjelp av praktiske øvelser lære mer om:  

- Tillit og respekt. Våre pasienter må stole på oss. Hvordan føles det å være hjelpeløs og 

måtte stole på andre enn meg selv? 

- Våge å slippe kontrollen, våge å dumme oss ut og -  å le av oss selv 

- Hvordan kjennes det å løse oppgaver sammen - og å lykkes i fellesskap?  

- Tilstedeværelse. Hvordan være pålogget tilstede? 

- Hvor er min komfortsone? Hva skjer når jeg trør utenfor den? 
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Øvelsene viste at samarbeid om kompliserte 

oppgaver, i fellesskap ga uventede og 

kreative løsninger.  

Det var interessant å se at enkelte 

medarbeidere trådde mer tydelig fram som 

problemløsere, på tvers av roller i det daglige 

arbeidslivet.  

  

 

 

3.2 Hvilke mål hadde vi 

Teamet vårt har vært igjennom en stor omstillingsprosess siden den spede oppstart. Som 

nevnt i innledningen, ønsket vi å etablere en kultur for forbedringsarbeid som alle i hele 

organisasjonen kunne være med på. Vi hadde innledningsvis mange og lange diskusjoner 

både i teamet og i ledergruppen. Hvordan skal alle ansatte få økt bevissthet på sine egne 

muligheter til å gjøre en forskjell? Et annet sentralt spørsmål var hvordan vi skal kunne 

utvikle en felles forståelse på hva som er god praksis. Spesielt i oppstarten brukte vi mye tid 

på refleksjon over temaet brukermedvirkning. Vi måtte ta et oppgjør med gamle holdninger 

og tankesett for å gi rom for ny forståelse og innsikt. Selv om vi ikke hadde et klart formulert 

mål om hvordan vårt team skulle sørge for økt medvirkning for våre pasienter og pårørende, 

så var vi tidlig klar over at vi ikke ville finne noen lettvinte og kjappe løsninger. Ordet 

brukermedvirkning har i seg selv vært gjenstand for diskusjon. Hvem er brukeren og hva er 

brukerens stemme? Hva vil det si å medvirke? Vi valgte til slutt Pasientorientert omsorg som 

vårt overordede målsetting.  

3.3 Hvilke måleverktøy har vi brukt 

Svært mange som bor i sykehjem har redusert evne til å formidle egne behov. Mange har 

svekket hukommelse, andre har redusert sanse- og eller funksjonsevner. Og noen er rett og 

slett så svekket av sykdom at de ikke kan eller orker å bruke krefter på å uttrykke seg.   

Tradisjonelle kvantitative brukerundersøkelser har da liten verdi. For å undersøke ulike deler 

av tjenestene, trengs både kunnskap og kreativitet.  Teamet har tatt utsagnet ”Hvordan vite at 

en endring er en forbedring” på alvor. Vi har forstått at det innebærer at vi må være i stand til 

å definere status quo og ha en felles forståelse for en ønsket framtid. I vår innledende 

entusiasme trodde vi at vi ved hjelp av statistisk prosesskontroll (SPC) skulle kunne 

revolusjonere vår måte å måle utviklingsarbeid på. Teamet og spesielt de to måleansvarlige, 

arbeidet mye og lenge med å forstå hvordan vi skulle bruke metoden.  
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Vi forsøkte først å gjøre en enkel kvantitativ undersøkelse hvor besøkende i en begrenset 

periode svarte på spørsmål rundt det å komme seg inn i sykehjemmet etter stengetid. Bygget 

er sikret og det vil si at ytterdøren er stengt etter klokken 16.00 alle hverdager og hele dagen 

på helg. Besøkende og pårørende må slippes inn via avdelingstelefonene. Vi hadde hørt 

historier om problemer med å nå inn til avdelingene - og til med om besøkende som hadde 

dratt hjem igjen med uforrettet sak etter å ha gitt opp å få kontakt med ansatte på innsiden. Vi 

gjennomførte denne undersøkelsen ved hjelp av spørreskjema med muligheter for å tilføye 

egne kommentarer. Til vår overraskelse ga den svar på mer enn vi hadde tenkt i 

utgangspunktet.  

I vår verstefallstenkning så vi for oss at vi fikk bekreftet en så dårlig brukervennlighet at det 

ville medføre krav om utskifting av utstyr. 

I stedet fikk vi konkrete forslag om 

hvordan vi på en enkel måte kunne gjøre 

adkomsten enklere. En pårørende hadde 

med sirlig skrift skrevet punkt for punkt 

framgangsmåte for å oppnå kontakt med 

avdelingene. Ved å spørre hadde vi ikke 

bare fått svar på status quo, men også svar 

på hvordan vi skulle løse problemet. Denne 

lille undersøkelsen ga oss på denne måten 

en aha opplevelse. 

 

Inngangen til Rokilde sykehjem 

 

Vi har hele tiden blitt oppfordret av GRUK om å bruke flere ulike målemetoder, og det har 

også blitt veldig klart at det ikke finnes en enkel måleoppskrift som favner alle behov. Heller 

ikke SPC. Vi har i det året som har gått brukt følgende målemetoder i forskjellige 

underøksler. 
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- Spørreundersøkelser 

- Rollespill - refleksjon 

- Observasjon – refleksjon 

- Intervju- historiefortelling 

- Gruppeintervju – fokusgruppeintervju         

 

 

 

 

 

  

 

 

SPC er ikke det 

eneste 

saliggjørende..! 

Flytskjema…Hvor-

dan var det nå 

igjen.. ? Vi starter 

med et rektangel.. 

nei vent litt..en 

sirkel.. 
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3.4 Hvordan har vi kartlagt praksis 

I det initiale arbeidet med kartlegging av områder for forbedringsarbeid har teamet involvert 

ansatte og pårørende avdelingsvis.  På møtene med de ansatte har vi brukt en positiv 

tilnærming etter modell fra ” Appreciative Inquiry” (Anerkjennende intervju) 

Appreciative inquiry (AI) - eller Anerkjennende Intervju - er en utviklingsmetode som tar 
utgangspunkt i de ansattes, lederes og brukernes beste erfaringer og suksesshistorier. Forskning viser 
at man lærer best av situasjoner hvor man har lykkes . Det som fungerer godt i organisasjonen 
forsterkes og det utløses kreativitet og endringsvilje. Denne metoden passer for både små og store 
organisasjoner.  

Kilde: www.ogbedreskaldetbli.no 

 

Personalgruppene ble delt i små grupper, og skulle besvare 3 spørsmål: 

- Hva er personorientert omsorg? 

- Hva er vi gode på når det gjelder personorientert omsorg? 

- Hva kan vi bli bedre på når det gjelder personorientert omsorg? 

 

Besvarelsene ble gjennomgått i fellesskap og dannet grunnlag for det videre arbeidet. Vår 

sedvanelige tenkning får oss lett inn i sporet på hva som ikke fungerer og vi overser dermed 

også at det som ikke fungerer godt hele tiden, av og til går veldig bra. Vi brukte både 

tilleggsspørsmål og visualisering ved hjelp av tegninger for å snu det negative til det positive. 

”Hva er annerledes når dette fungerer godt? Hva er ’roten’ til det gode? Hva skjer når vi 

lykkes?” 

Referatene fra alle personalmøtene ble deretter brukt som utgangspunkt for møtene med 

pårørende. De ble presentert for hva avdelingene mente de var gode til og hva de mente de 

kunne bli bedre på. Pårørende ble invitert avdelingsvis og det var noen forskjeller på 

synspunkter mellom avdelingene, men samtidig godt sammenfall mellom pårørende og 

ansattes betraktninger.  

I forbindelse med kartleggingsperioden gjennomførte Høgskolen i Molde fokusgruppeintervju 

av pårørende ved en av avdelingene våren 2008. Høgskolen har tidligere gjennomført 

fokusgruppeintervju av pårørende ved en av de andre avdelingene og funnene fra begge disse 

undersøkelsene har gitt betydningsfull informasjon. 

I tillegg til intervju, gruppearbeid og møter har teamets brukerrepresentant bidratt med svært 

viktig erfaringskunnskap. 

http://www.ogbedreskaldetbli.no/
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3.5 Hva er de viktigste funnene 

Ro og trivsel under måltidene 

Med unntak av skjermet avdeling ønsket samtlige avdelinger å skape bedre ro og trivsel under 

måltidene. Mange mente at pasientene opplevde unødig uro fordi personalet ikke hadde gode 

nok rutiner og tilstrekkelig bevissthet på betydningen av å skape gode rammer rundt 

måltidene. Ved skjermet avdeling var det fra før etablert gode rutiner. At sykehjemmet har 

ulike rutiner på ulike gjøremål viste seg å være nyttig i forbedringsarbeidet. Vi hadde dermed 

muligheter for benchmarking på egen arbeidsplass.  

Kartleggingen viste altså at personalet mente at måltidene kunne bli bedre for pasientene. 

Men hva mente pasientene og hva skjer under måltidene? Etter mål av ”ESAS-skjema” som 

brukes for å registrere smerter hos kreftpasienter, laget teamet et spørreskjema til pasientene. 

Svaralternativene var på en skala fra 1-10. Et av spørsmålene var for eksempel: ”Opplevde du 

trivsel under måltidet?” 

 

 

En annen undersøkelsesmetode vi brukte var rollespill. Ansatte på hver avdeling skulle spille 

pasientrollen i forbindelse med måltid. Pleieren fikk en på forhånd definert 

funksjonsbeskrivelse hvor hjelpebehovet var definert. En annen pleier fikk ansvar for 

”pasienten” og informasjon om hva hun trengte hjelp til.  Umiddelbart etter rollespillet skulle 

den som hadde pasientrollen skrive et refleksjonsnotat med både positive og negative 

inntrykk.  Noen av funnene fra disse undersøkelsene var: 

- Jeg synes det var hyggelig at min pleier satt sammen med meg 

- Jeg ble behandlet med respekt og vennlighet 

 

- Maten min var lunken 

- Pleieren min hadde et vondt grep da hun hjalp meg til bords 

- Jeg syntes det var vondt å få knuste medisiner midt under måltidet 

- Mye uro med høylytt snakk og skramling med kopper og kar 

- Jeg synes det var underlig å se at personalet sto og spiste dessert mens vi spiste middag 

- Jeg ble avglemt 

- Jeg ble godt ivaretatt under hele måltidet, fikk nok hjelp 

- Jeg likte ikke at pleieren min ropte i øret på meg 
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Vår erfaring er at alle tok rollen seriøst og virkelig ønsker å bidra med å gi mer kunnskap 

gjennom denne erfaringen. For noen var rollespillet litt ubekvemt og vi startet derfor med at 

lederne skulle spille pasientrollen. På den andre siden var det nok noen av de som hadde 

ansvar som pleier som syntes det var litt ubehagelig å bli så nøye iakttatt.  

Møter og samarbeid med pårørende 

Noen ansatte mente at de kunne bli bedre i møter med pårørende, både i de uformelle og de 

formelle oppfølgingsmøtene. Flere pårørende savnet også det å bli kalt inn til formelle møter 

og det å få oppdatert informasjon. Noen sa at de selv tar initiativ til samtaler etter behov, mens 

andre savnet å bli tatt med på råd og samarbeid. Undersøkelsen viser at det er behov for faste 

møter mellom personalet og pårørende. I tillegg kom det tydelig fram at det ikke finns noen 

fasit for samarbeid og informasjonsutveksling, men at dette må avklares og avtales i hvert 

enkelt tilfelle.  

Tilstedeværelse 

En avdeling mente de var for dårlige på tilstedeværelse. De opplevde at mange pasienter ble 

værende mye ufrivillig alene og at rutiner gikk foran pasientnær omsorg. Ved samme 

avdeling hadde pårørende i fokusgruppeintervju bekreftet dette inntrykket. Flere mente at 

personalet var for lite synlig overfor pasientene. De opplevde at dette førte til utrygghet– og at 

dette igjen medførte uro, spesielt på fellesrom.  

 

Nærhet 
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Behov for refleksjon 

Ved skjermet avdeling var mange opptatt av at de kunne bli bedre kjent med pasientenes 

bakgrunn og historie. Selv om avdelingen allerede hadde rutiner på å kartlegge den type 

informasjon, mente de at de kunne gjøre en enda bedre jobb i samarbeid med pårørende. Et 

annet dilemma på denne avdelingen var et behov for refleksjon.  

 

Personalet var så bevisst på å være nær 

pasientene, at de hadde gitt avkall på nesten 

alle egne møtepunkter. De fikk derfor liten 

tid til å reflektere over utfordrende 

oppgaver og få muligheter til å finne gode 

løsninger i fellesskap.  

I den videre kartleggingen brukte vi et 

enkelt spørreskjema for å undersøke hva 

personalet ønsket og vi fikk bekreftelse 

på at det var et etterlengtet behov for refleksjon.  

 

Respekt i handlinger og holdninger 

Andre områder personalet ville bli bedre på var respekt i handlinger og holdninger. Hva er 

respekt? Hvordan viser vi respekt? Hvordan ivaretar vi pasientenes integritet? Hvordan 

gjenspeiles våre holdninger i våre handlinger? Temaet var særdeles utfordrende med tanke på 

kartlegging og måling. Hvordan kan vi kartlegge manglende respekt? Kan det måles? 

Gudrunsaken 

Vi tok også med fokusgruppeintervjuet som ble gjennomført i 2007 i vår kartlegging. 

Funnene fra denne undersøkelsen viste at mange pårørende formidlet at både de og pasientene 

opplevde en stor belastning i forbindelse med å få avklart forhold rundt fast plass i sykehjem. 

Vår brukerrepresentant aktualiserte denne problematikken da hun tok opp egne erfaringer i 

teamet.  Problemet er at selv om pasientene får vedtak om langtidsplass er det ikke 

nødvendigvis ledig fast plass. I mellomtiden blir pasienten værende på korttidsrom med 

langtidsvedtak. Han eller hun får sine lovpålagte tjenester, men vet ikke hvor hjemmeadressen 

til slutt blir; om det blir på et annet rom på samme avdeling, en annen avdeling på samme 
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sykehjem eller et helt annet sykehjem. Ventetiden kan for noen bli lang fordi mange venter i 

et halvt år og noen også enda lengre. Pasient og pårørende blir i denne tiden kjent med 

personalet, med andre pårørende og medpasienter. Relasjoner etableres og tillit utvikles. Noen 

ønsker å vente med å møblere rommet siden de allikevel skal flytte og for mange er det viktig 

å ha kjente og kjære ting rundt seg, både for å bekrefte egen identitet – og for å skape trivsel. 

Når det så blir ledig rom en eller annen plass, skal flyttingen skje raskt for å gi plass til 

nestemann. Som oftest innen et døgn. I tillegg til belastningen mange opplever med lang 

ventetid, opplever flere at selve flyttingen som opprivende. De får liten tid til å forberede seg 

selv og pasienten og noen ganger knapt anledning til å delta i prosessen.  

Da vår brukerrepresentant Gudrun fortalte om sine opplevelser 

knyttet til både ventetid og flytting, var det påminnelse om en 

virkelighet vi kjente til, men som vi i startfasen ikke så noen 

løsning på. Vi var skjønt enige om at dette var svært 

kritikkverdig, men at det var en del av ”systemet” og dermed 

utenfor vårt mandat. Heldigvis fikk vi nye tanker.  

  

På et av prosjektets læringsseminar høsten 2008 fikk teamene en kreativ oppgave som skulle 

hjelpe oss med å bryte gamle tankemønster. Vi er ikke helt sikre på hva som skjedde, men i 

alle fall ble det der og da klart for oss at vi faktisk både hadde muligheter for - og en 

forpliktelse til å gå videre med problematikken. Det ble tydeliggjort at ”systemet” er ”vi” og 

at ”vi” har medansvar for det som skjer.  

 

Fra læringsseminar på Gardermoen, fra venstre Kirsti Flø, Magnhild Aasprong, Berit 

Fredriksen, Gudrun Mokkelbost og Nora Olsen.  
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Vi ble inspirert av et av de andre teamene som hadde benyttet sin brukerrepresentant til å 

utføre intervju og samtaler i en kartleggingsprosess. Vår brukerrepresentant var dessuten 

spesielt kvalifisert til å bringe denne saken videre, i og med at det var hennes erfaringer det 

hele bygget på. Hun har nå gjennomført flere samtaler med pårørende som har opplevd 

lignende situasjoner og dermed gitt teamet bred kunnskap om de opplevelsene denne 

praksisen har gitt. Et viktig tilleggsfunn i Gudrunsaken er at mange pårørende fra før hadde 

en svekket tillit til hjelpeapparatet. Flere hadde vært gjennom mange runder for å få nok hjelp 

og bistand og for å bli hørt og sett. Det at situasjonen ikke blir avklart med tildeling av 

langtidsplass oppleves derfor for noen som en tilleggsbyrde.  Teamet hadde ikke vært så 

oppmerksom på denne sammenhengen før samtalene ble gjennomført.  

 

Prosjektleder Trulte Konsmo i farta… 

 

4 Iverksetting av praksis 

Undersøkelseseffekten 

Ved kartleggingen fant vi flere områder for forbedringsarbeid og vi prioriterte i starten 

områder som kunne forventes å gi raskt resultat. En pussig erfaring var de endringene som 

skjedde ”av seg selv”. Ved en avdeling var det som nevnt enighet både blant personalet og 

blant pårørende om at pasientene var for mye alene. Da vi gjennomførte nytt møte med 

pårørende for å diskutere temaet og hva som skulle til for å bli bedre, mente samtlige at det 

hadde skjedd store forandringer allerede. Teamet hadde på dette tidspunktet ikke gjennomført 
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konkrete endringer sammen med avdelingen, men det at personalet nå var bevisst på 

problemet førte til at kreative løsninger ble iverksatt nesten ved selvorganisering.  

Når det gjaldt tilstedeværelse, ønsket vi å finne tidspunkt på døgnet hvor personalet var mest 

fraværende og tenkte å starte med å sikre disse tidspunktene først. Våre antakelser var at 

pasientene på fellesrom ble værende alene under pauseavvikling, rapporter og i vaktskiftene. 

Men avdelingen hadde altså på egenhånd klart å organisere seg slik at det alltid var synlig 

personell til stede på fellesrom. 

              

                   Læringsseminar                                                 Gruppearbeid   

Denne undersøkelseseffekten har vist seg også på andre områder. Pårørende ved en avdeling 

spurte på et av våre møter om ”arbeider personalet med vår avdeling også med respekt i 

holdninger og handlinger? Jeg synes jeg blir møtt med enda større vennlighet enn tidligere og 

jeg merker at personalet snakker til mor og de andre pasientene på en annen måte nå.”  

Merkelig nok var ikke dette hovedtema på denne avdelingen, men alle ansatte var kjent med 

hva som ble prioritert på hver av de andre avdelingene. Dette samme skjedde med måltidene. 

Det å få en bevissthet gjorde at personalet nå så kjente situasjoner med nye øyne, hvilket 

medførte spontan forbedring.  

GRUK og vår veileder Toril, har imidlertid vært tydelig på at for å få til varig endring er det 

ikke tilstrekkelig å stole på at ”det ordner seg av seg selv..” Hver avdeling har skrevet 

endringslogg og fått skriftliggjort nye arbeidsmetoder og rutiner. I tillegg har hver av lederne 

og teammedlemmene sørget for å løfte fram diskusjoner og skapt engasjement rundt de 

aktuelle teamene.  
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Refleksjonslunsj 

I avdelingen som ønsket tid til refleksjon ble det nødvendig å foreta en liten turnusendring. 

Det var enighet i personalgruppen om å gjøre det på denne måten. Trukket pause ble tatt bort 

en dag i uken og i stedet innførte avdelingen felleslunsj og refleksjonstid. Avdelingen er delt i 

to enheter og mens den ene enheten er samlet, er den andre ute hos pasientene - og deretter 

bytter de på. Erfaringene har vært svært gode og personalet ønsker fortsette med denne 

ordningen.  

5 Kontroll 

 

5.1 Hvordan har vi målt 

Vi har kontrollert endringer på forskjellige måter slik vi gjorde ved målinger i forbindelse 

med kartleggingen. Når det gjelder tid til refleksjon, foretok vi ganske enkelt en ny 

spørreundersøkelse som bekreftet at ”endringen var en forbedring”.   

Ved måltidene har vi valgt å foreta tilfeldige kontroller ved at en fra teamet har observert 

måltidene og deretter skrevet en kort rapport om de observasjonene som ble gjort. Vi ser at 

denne typen oppfølging er enkel å gjennomføre samtidig som den gir god informasjon om 

praksis. For å vedlikeholde endringer vil det imidlertid være nødvendig å foreta jevnlige 

revurderinger og justeringer.  

Vi gjennomførte også en kort oppfølging på tilgjengeligheten på ytterdør etter at ny 

informasjon om framgangsmåte ble hengt opp. Svarene viste at denne lille endringen var 

tilstrekkelig for å ivareta brukervennlighet.  

5.2 Analyse av data 

Vi har brukt ulike metoder for å analysere data alt etter hvilke metoder som har vært benyttet i 

kartlegging og til kontroll.  

Vår brukerrepresentant har skrevet ned sammendrag etter samtaler med andre pårørende. 

Historiene har blitt gjennomgått i fellesskap i temaet og vi har på denne måten fått et felles 

bilde av de ulike opplevelsene.  

Andre undersøkelser har vært mye enklere å tolke, spesielt der vi har brukt spørreskjema.  
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Refleksjonsnotat fra rollespill og observasjon har blitt diskutert med og i avdelingene slik at 

mulige misforståelser og feiltolkninger til en viss grad har blitt eliminert bort.  

Funn fra spørsmål til pasienter i forbindelse med måltid, har blitt gjennomgått og analysert for 

å utrede årsaken til de ulike utslagene. Et eksempel er: Hvorfor er plutselig flere misfornøyde 

med det som skjedde torsdag kveld mens de var tilfredse på fredag?  

 

6 Standardisering og oppfølging 

 

6.1 Hvordan standardisere 

Avdelingene har skrevet endringslogg og i tillegg hatt arbeidsgrupper som har arbeidet med å 

få endringene nedfelt og kjent i avdelingene. Det arbeides videre med standardisering av 

endringer i ledergruppen ved at utviklings- og standardiseringsarbeidet nedfelles i 

virksomhets- og tiltaksplaner.  

 

6.2 Hvordan videreføre 

En viktig forutsetning for videreføring er at endringene blir evaluert med jevne mellomrom. 

Vi ser også nå at det er større oppmerksomhet på at avdelingene lærer av hverandre og på 

hvilke forutsetninger som er tilstede for å lykkes.  

Når det gjelder ”Gudrunsaken” går vi nå inn i et prosjektsamarbeid med Høgskolen i Molde. 

Vi ønsker med dette å kvalitetssikre den videre prosessen og at saken skal få den legitimitet 

og validitet som den fortjener. Rokilde sykehjem er som undervisningssykehjem forpliktet til 

å sørge for at det pågår omsorgsforskning og denne saken er derfor godt egnet for å belyse et 

sentralt problem ved forskning. Rokilde USH og teamet vil fortsatt være med i prosessen og 

medvirke i det videre arbeidet, men vi ser at vi har behov for en annen type kompetanse for å 

løfte saken enda mer fram. 
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Møte med pårørende, februar 2009   Nettverk Møre og Romsdal, høsten 2009 

I prosjektperioden har vi etablert et tettere samarbeid med pårørende og ved vårt siste møte 

fikk vi i fellesskap et gjennombrudd i så måte. Flere pårørende ønsker å delta i det videre 

arbeidet med å sikre bedre brukermedvirkning. I tillegg til konstruktive tilbakemeldinger fikk 

vi etablert en gruppe med pårørenderepresentanter. Vi ønsker at samarbeidet med pårørende 

skal være med å etablere ny praksis for planlegging og gjennomføring av utviklingstiltak. 

Prosjektet har også vært med på å vitalisere andre typer utviklingsarbeid som for eksempel 

kulturgruppen ved sykehjemmet. Denne gruppen arbeider med trivselstiltak og kulturtilbud i 

sykehjem og skal nå arbeide mer utadrettet enn tidligere med bakgrunn i de erfaringene vi har 

gjort oss gjennom ”med pasientens øyne”. 

6.3 Plan for spredning 

Teamet har allerede, og på flere områder startet med spredning. I starten sørget vi for både 

skriftlig og muntlig informasjon i egen organisasjon. I tillegg til informasjonshefter har 

framdriften blitt presentert i sykehjemmets interne nyhetsbrev ”Rokilden” og i nyhetsbrevet 

for Kristiansund kommune.  

Prosjektet er presentert i alle de nettverk sykehjemmet deltar i. Sykehjemsnettverk 

Kristiansund, sykehjemsnettverkene i fylket som består av deltakere fra 27 kommuner og 

nettverk for undervisningssykehjemmene i Midt-Norge.  

I mai 2009 vil Rokilde USH i samarbeid med GRUK gjennomføre kursdager i 

forbedringsarbeid for sykehjemsnettverkene i Møre og Romsdal Fylke.  
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Rokilde USH er forpliktet til å arbeide med erfaringsspredning og har et tett samarbeid med 

helseavdelingen i Møre og Romsdal Fylke som både gir faglig og finansiell støtte til 

erfaringsformidling.  

6.4 Oppsummering av planer  

Rokilde sykehjem tar sikte på å være tydelig på medvirkning i alle ledd i organisasjonen. Det 

vil si at hver enkelt ansatt skal ha bevissthet og kunnskap om egen rolle og ansvar for å sikre 

reell medvirkning for pasienter og pårørende. Brukermedvirkning skal forankres i alle ledd i 

organisasjonen:  

 Våre rutiner for primærsykepleie vil bli revidert og i samarbeid med 

brukerrepresentanter skal det utvikles nye retningslinjer for hva funksjonen skal 

innebære   

 Det planlegges innføring av avdelingsvise brukerråd hvor ansatte, pasienter og 

pårørende møtes jevnlig for gjennomgang av ulike utfordringer, oppgaver og 

problemstillinger 

 Brukerrepresentanter og lederteamet skal samarbeide med å planlegge innhold i 

tjenestene, diskutere og prioritere oppgaver og sørge for kontinuerlig medvirkning og 

utvikling 

 Rokilde USH skal sørge for å profilere brukermedvirkningsperspektivet overfor 

samarbeidspartnere i lokale, regionale og nasjonale nettverk  

 Kunnskap og erfaringer skal deles gjennom etablerte fora, gjennom nettsider og 

publikasjoner 

 Teamet skal stille seg og sine erfaringer til disposisjon for erfarings- og 

kunnskapsdeling   

 Rokilde USH skal i samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner legge til 

rette for forskning og fagutvikling på området brukermedvirkning 

 

7 Læring 

 

7.1 Hva har vi lært 

Hvor skal vi begynne? At læring er en prosess har i alle fall blitt tydeliggjort. Det dreier seg 

ikke om lettvinte metoder for å fylle på en imaginær kunnskapskrukke, men om prøving, 
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feiling, et skritt tilbake og to skritt fram. Vi har fått mange konkrete hjelpemidler, men først 

og fremst har vi lært gjennom samhandling og samtaler. 

Vi opplever at vi etter hvert får visdom og klokskap som ikke kan forklares ut fra 

formalkompetanse alene, men som et produkt av de erfaringene og refleksjonene vi gjør oss. 

Ved å erkjenne at kunnskap ikke bare tilegnes gjennom instrukser og prosedyrer, men like 

mye gjennom praktisk erfaring har vi kunnet legge enda bedre til rette for kunnskapsdeling.  

Og vi har lært at det ikke finnes lettvinte løsninger, men at det finnes løsninger som gjør ting 

lettere.  

 

7.2 Hva har vært vanskelig 

Som nevnt har det vært utfordrende å finne gode metoder for kartlegging av tilfredshet hos 

pasientene. Vi er avhengige av å bruke forskjellige kvalitetsindikatorer og ulike metoder i 

forskjellige situasjoner. Vi brukte veldig lang tid på å sette oss inn i SPC som metode. Alt for 

lang tid. Og det var et befriende gjennombrudd da vi endelig skjønte at det finns flere veier og 

andre muligheter.  

7.3 Hvilken betydning har arbeidet hatt for… 

Brukere 

Vi ønsker i fortsettelsen å arbeide mer direkte mot pasientene. Derfor har vi bestemt at vi skal 

sørge for bedre muligheter for personorientert omsorg ved å styrke primærpleiesystemet og 

den enkelte medarbeiders ansvar for å planlegge tjenestene sammen med pasienten. Både 

personalet, pasientene og pårørende skal delta i arbeidet med å utvikle nye kriterier for en mer 

personlig og tett oppfølging av den enkelte pasient og han eller hennes familie.  

Ledelse 

Ingen av sykehjemmets fire Sykepleier 1 (tidligere avdelingssykepleiere) har vært med i 

teamet. Vi kunne ikke ha med alle og det å ha med bare én ble også feil. Etter hvert som 

arbeidet har utviklet seg, har teamet opplevd et økt behov for et tettere samarbeid med 

Sykepleier 1. Også fra tidligere utviklingsarbeid, spesielt de som går på tvers av avdelingene, 

har vi erfart at det er helt nødvendig å ha med de som har den daglige fagledelsen.  

Vi har derfor valgt å arbeide tettere opp mot denne gruppen både i teamet og ved de andre 

fag- og ledermøtene. Teamet er på ingen måte i stand til å gjennomføre endringer uten at det 
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er forankret i avdelingene og hos den som har den daglige ledelsen. Prosjektet ”…med 

pasientens øyne…” har medført til endret møtestruktur i lederteamet hvor det nå er ryddet 

mye mer plass til faglig utviklingsarbeid.   

Medarbeidere 

Undervisningssykehjemmet hadde behov for å gjennomføre et prosjekt som favnet hele 

organisasjonen. Ingen medarbeidere kan ha unngått delaktighet denne gangen. Personalet har 

deltatt både i kartlegging - og gjennomføringsfasen, har vært med på fellesmøter, delt ut og 

besvart spørreskjema og har vært med i refleksjonsgrupper. Noen har kanskje ikke vært like 

bevisst sin egen medvirkning, men har blitt trukket med i endringer på en mer subtil måte.  

7.4 Erfaringer med bruk av gjennombruddsmetoden 

Gjennombruddsmetoden har på mange måter vært forløsende av flere grunner. Ved tidligere 

forbedrings- og utviklingsarbeid har det ved noen tilfeller vært brukt lang tid på 

gjennomføringsfasen - på vei mot et forhåndbestemt mål. Ved gjennombruddsmetoden har vi 

lært metoder for å se om endring er en forbedring underveis i prosessen og dermed blitt gjort i 

stand til å foreta nødvendige korrigeringer. Videre har det å ha med en brukerrepresentant 

vært helt avgjørende for teamet. Ikke som et alibi for medvirkning, men som en likeverdig 

medspiller og deltaker i prosessen. 

 

Vi staket opp veien og lot det stå til 

og nå er det åpent – og det er saker vi vil. 

Forbedring er ordet som alle skal lære 

i holdning og handling til yrket sin ære. 

Med kamplyst som tåler litt motgang, vi vinner 

- så se oss i ett - en gruppe med kvinner. 

 

Et mangfold av krefter forenes i saken 

vi tror nok at aldri har noen sett maken. 

For nå har vi skjønt at det er alle det gjelder 

- de som jobber i etasjene og de som jobber i kjeller. 

I travle dager der det på tålmodigheten kan røyne, 

må ingen glemme å se tingene med pasientens øyne. 

 

Brukerrepresentant Gudrun Mokkelbost, februar 2009.
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Etterord 

På en nesten litt påfallende måte sammenfalt avslutningen av det nasjonale 

kvalitetsprosjektet med teamets opplevelse av å komme til en ny epoke. Ikke til 

en slutt, men til en ny begynnelse. I et år har vi blitt loset gjennom en reise 

hvor vi i starten var i ukjent farvann. Nå ved reisens slutt er vi klare for å kaste 

loss å dra på egenhånd.  Verken destinasjonen eller kursen er klar, men vi har 

blitt gjort i stand til å se veien videre med nye øyne; ... med pasientens øyne….  

- vi tror det er å se gjennom hjertet.  

Teamet, februar 2009.  

 

 

 

 

”Farvel sa reven. Nå skal du få høre min hemmelighet. Den er ganske enkel: En 

kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet.” 

 

Fra ”Den lille prinsen” av Antoine de Saint Exupéry  

 


