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Hvorfor klinisk observasjonskompetanse i 
kommunehelsetjenesten?
- en pasienthistorie -

• Nils 80 år

• En geriatrisk pasient 

• Bor i eget hus med kone og mottar hjemmesykepleie to 
ganger daglig

• Opplever akutt funksjonssvikt



Hvorfor klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten?
- fakta -

• Økende antall behandlings- og pleietrengende pasienter 
• Eldre og lever lengre med sykdom
• Kortere liggetid i sykehus
• Pasienter skal helst ivaretas i kommunen
• Samfunnsøkonomisk å bo hjemme 
(St.Meld. 47 2008-2009, St.Meld. 26 2014-2015, NOU 2015:17, St.Meld 15 2017-
2018)

• Kompetansegap i kommunehelsetjenesten (Bing-Jonsson, Foss, 
Bjørk 2016)

• Geriatriske pasienter presenterer akutt sykdom med 
atypiske og diffuse symptom (Bruun Wyller 2011)

Illustrasjon Jørn Grynnerup Fredrikstad Blad



Modell for faglig innhold og kompetanseoppbygging innen klinisk 
observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten

Grunnleggende 
ferdigheter innen 
ABCDE metodikk

Hjerte-lunge-
redning

ABCDE, EWS og 
ISBAR med 
pasientcase og 
refleksjon

Scenariotrening 
med refleksjon 
og debrief

Tverrfaglig 
fullskala-
simulering med 
debrief

NRR kurs

Erstatter 
Rogaland ABCDE



Pilot høsten/vinteren 2017/2018

• Sola hjemmetjeneste, Hundvåg og Storhaug 
hjemmetjeneste, Stokka ØHD og Sparekassen 
sykehjem (Sola og Stavanger kommune)

• Våren/høsten 2018 har ytterligere 6 virksomheter 
fra 3 kommuner startet.

• Høsten/våren 2018/2019 har ytterligere 5 
virksomheter fra 4 kommuner startet.

10 virksomheter fra nye 
Stavanger kommune: 
Rennesøy institusjon og HBT
Hundvåg og Storhaug HBT
Hinna og Hillevåg HBT
Madla og Tjensvoll HBT
Stokka sykehjem
Sparekassen sykehjem
Slåtthaug sykehjem
Haugåstunet sykehjem
Tasta sykehjem
Rosendal sykehjem

Andre kommuner:
Egersund KT avd 2 vest og 
hjemmesykepleie
Randaberg hjemmesykepleie
Hå sykehjem
Sola hjemmesykepleie



Overordnet målsetting

«Kommunale pasienter ivaretas til 
rett tid, av rett personell på rett 
sted når endring, forverring eller 
akutt sykdom inntreffer»

✓Med ekstra fokus på den sårbare gamle 
pasient, pasienter med rus og psykiatri 
utfordringer og pasienter med 
utviklingshemming 



Hensikt

Å gi helsepersonell kunnskap og 
verktøy som hjelper dem til å tidlig 
oppdage forverret tilstand til våre 
pasienter, og i samarbeid med 
lege ha mulighet til å raskt sette i 
gang nødvendige tiltak. 



Hva lærer vi?

• ABCDE (airway, breathing, circulation, disability, exposure) algoritmen for å 
gjøre en systematisk pasientobservasjon (med ekstra fokus på geriatri, rus 
og psykiatri og utviklingshemmede) –> ferdigheter og metode

• Bruk av NEWS (national early warning score) som hjelp til å risikovurdere 
pasienten og forebygge ytterligere forverring i pasientens vitale mål

• Bruk av ISBAR (Identifikasjon, situasjon, bakgrunn, aktuell tilstand, råd) 
kommunikasjonsverktøy til forbedring av kommunikasjon og samhandling

• Refleksjonskompetanse med etisk fordypning innen holdninger til akutt 
syke sårbare gamle pasienter,  pasienter med rus og psykiatriutfordringer 
og pasienten med utviklingshemming

• Refleksjon over hendelsesforløpet



ABCDE skjema 



Hvordan lærer vi?

Film simulering hjemmetjenesten

file:///C:/Users/sk18232/OneDrive – Stavanger Kommune/Film simulering promotering/20191030 - SVG - UiS - HelseCampus - Simulering - Master - ALT.mp4


Samhandling

• Strukturert kommunikasjon, muntlig og skriftlig 

• Fastlege, sykehjemslege og legevakt kjenner til verktøyene

• Sykehjemsleger kan inviteres til å delta i scenarieotrening

• Sykehus benytter de samme verktøy

• Utdanningsinstitusjoner driver opplæring i samme verktøy

• Pasient- og pårørendesamhandling vektlegges



Erfaringer så langt i klinikken!

• «Å øve på akutte situasjoner i forkant skaper trygghet og vi handler 
raskere sammen»

• «Flott med realistiske pasientcase som gjenspeiler hverdagen vår»

• «Simulering er bevisstgjørende, det frisker opp kunnskap og det er 
lærerikt»

• «Simulering har bedret arbeidsmiljøet vårt - det har endret 
kulturen»

• «Opplæringen har gitt trygge ansatte som kan videreformidle 
pasientens behov på en korrekt måte» 

• «Ansatte var i starten motvillig til simulering, men nå etterspør 
ansatte å få være med!»

• Legevakten rapporterer forskjell på kvalitet i telefonsamtaler «vi 
merker hvem det er som er med»



Erfaringer så langt fra 
USHT Rogaland

• Fagdagene (den teoretiske opplæring) evalueres veldig bra, men er 
krevende å gjennomføre logistikkmessig for avdelingene.

• Praktiske ferdigheter har hatt for lite fokus og i simulering kommer 
dette tydelig frem!

• Simulering satt i system krever lederprioritering og lederinvolvering. 

• Instruktørsykepleierne trenger oppfølging og støtte i 
gjennomføringen både fra USHT og i egen virksomhet. 

• TTT kurs på SAFER er veldig bra, men nivå på opplæring kan være 
for høy i forhold til behov? 





Hvorfor utdanne instruktører 
etter T-T-T-modellen?
• Fordi det på lengre sikt vil være faglig mest bærekraftig

• Egne opplærte instruktører i kommunen
• Kontinuerlig læringsfokus
• Opplæring foregår i egen avdeling

• Kan jobbe kontinuerlig etter avdelingens behov. Veiledning og 
trening er lett tilgjengelig 

• Indre styrt motivasjon: 
• Fordi vi trenger det!
• Ser nytten av å bruke det!
• Har fokus på forbedringer!

• Har fokus på lokale forhold og miljøet en jobber i «Simulering in house». 
Noe som kan bidra til å forbedre egne arbeidsprosesser.



Implementering

Ledelsesdrevet implementering ved å bygge lærende 
organisasjoner gjennom;

• Struktur for  forankring i kommunene

• Kartlegge lærebehov og vurdere faglige ressurser i egen 
avdeling

• Implementeringsvilje lokalt, lederengasjement

• Økonomi vurdere nytte/kostnad

• USHT drifte instruktøropplæring i samarbeid med lokale 
fagmiljø samt arrangere nettverk for instruktører

Basert på: 

• Standardisert faglig innhold –kompetansetrapp

• Faglig/pedagogisk innhold  - Instruktøropplæring

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

• Forbedringsmetodikk - Pasientsikkerhetskultur



Undervisningsmateriell – digitalt og til trykk

USHT hefte med tips til implementering
• Tips og ideer til planlegging, forberedelser og praktisk gjennomføring for USHT og kommune

Grunnleggende ferdigheter i ABCDE metodikken (kollegaveiledning)
• Instruktørhefte med teori innen vitale målinger og handlingsberedsskap i ABCDE metoden
• Power point med utdrag fra hefte til bruk i kollegaveiledning
• Filmer til bruk i kollegaveiledning utviklet av Kompetansebroen ved AHUS
• Pedagogiske metoder
• Planlegging og evaluering av egen undervisning

Veiledning til hvordan jobbe med HLR kurs/-trening
• Tips til hvordan bygge hjerte-lunge-redningskompetanse i egen kommune

ABCDE, ISBAR, (N)EWS
• Anbefaler kommunetilpasset ProACT

(der finnes andre ikke kvalitet sikret læringsplattformer som KlinPrim o.a.)
• Veileder til hvordan ta i bruk (N)EWS i kommunen
• Verktøykasse med lommekort, rapporteringsskjema etc
• Case til scenarietrening
• Pedagogiske metoder
• Planlegging og evaluering av egen undervisning



USHT Oslo, 
Akershus, 
Troms og 
Rogaland

Veiledere og 
referanse-

gruppe

Andre 
relevante 

fagmiljø som 
jobber med 

tema 

Øvrige USHT

USHT Østfold, 
Oppland, 

Trøndelag , 
Finnmark og 

Samisk



Arbeidsgruppa KlinObsKommune



Spørsmål? 

Ta gjerne kontakt med:
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 
i Rogaland ved 

Prosjektleder Line Hurup Thomsen

line.hurup.thomsen@stavanger.kommune.no
www.stavanger.kommune.no/usht
www.facebook.com/ushtrogaland

Change is the next exit!

mailto:line.hurup.thomsen@stavanger.kommune.no
http://www.stavanger.kommune.no/usht
http://www.facebook.com/ushtrogaland

