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Samarbeid
• Standard metode
• Viktigheten av brukerkunnskap og fagkunnskap sammen

Prosjekt 1999
• I søknadsprosessen var det mange gode krefter som dro sammen for å
dra prosjektet i havn til Nordland. Det var et tett samarbeid mellom
Bruker og interesseorganisasjonene, Nordland fylkeskommune og
Sentralsykehuset. Det aktive miljøet i Bruker og interesse
organisasjonene var utslagsgivende for at prosjektet kom til Bodø, i
tillegg til at man ønsket et utviklingsarbeid i en landsdel med andre
geografiske forhold enn i Oslo.

Vendepunkter
• 1999: Brukerrettighetsloven
• 1999: Det ble lagt stein på stein i utvikling av samarbeid (internt og
eksternt) og kursutvikling
• 2000: Nasjonal kompetansesenter for læring og mestring (NKLMS) ble
opprettet
• 2001: Pasient- og pårørendeopplæring ble den 4.lovpålagt oppgaven i
Spesialisthelsetjenesteloven
• 2001: Samarbeid med Høgskolen i Bodø (Nord Universitet) om
videreutdanning i Helsepedagogikk

Vendepunkter
• 2003: Alle helseforetak skulle etablere et LMS
• 2005: Opprettelse av et regionalt fagnettverk i Helse Nord
• 2006: Evalueringsrapport SINTEF
• 2009: Regional fagrådgiverstilling i Hele Nord
• 2012 :Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring vedtatt i
styret i Helse Nord
• 2012: Samhandlingsreformen
• 2014 : Regional konferanse- Se mulighetene, med samarbeidspartnere
regionalt

Videre vendepunkt
• 2014: Samorganisering LMS Bodø,Lofoten og Vesterålen
• 2015:Helsepedagogikk utdanning satt på vent
• Økt fokus på helsepedagogikk på LMS sentrene i regionen
• Siste årene mer fokus på pasient- og pårørendeopplæring som en del
av pasientforløpene
• Siste årene Pasient- og pårørendeopplæring kom mer på dagsorden, og
det er ikke kun gruppekurs som er opplæringstiltak. Ulike tilnærminga
må vurderes for den enkelte og for diagnosegruppene

Hvor er vi nå 2019
• Nye NLSH - flytting og utbygging
• Hytta 16 mars 1999
• A5 en kort periode
• Nye lokaler i H1 i 2016

• NY tid for LMS
• Større tilgjengelighet for alle
• Aktiv møteplass

• Regional fagrådgiver stilling forsvinner
• Strategisk plan for Pasient- og pårørendeopplæring gikk ut 2018

Strategisk utviklingsplan 2018-2035
«Ved utredning og behandling skal
pasientene …. møte helsepersonell
med gode helsepedagogiske
ferdigheter som etterspør deres
erfaringer, ønsker og målsettinger,… få
individuelt tilpasset opplæring og
samtaler om hva de kan gjøre for å
mestre egen sykdom».6.1.2 s. 53

Litteraturgjennomgang (Scoping review) NKLMH 2016:

LM tilbud er nyttig og effektfullt
Deltakere opplever:
 Gjensidig støtte og læring
 Håp for framtiden
 Livskvalitet og håndtering av helseutfordringer
 Egen mestring
 Brukermedvirkning
Effekt: LM tilbud særlig nyttig for:
 Tilegnelse av kunnskap
 Bevisstgjøring om ivaretakelse av egen helse
 Positiv opplevelse av gjensidig støtte og håp
A scoping review of the literature on benefits and challenges of participating in patient education programs aimed at promoting self-management for people living
with chronic illness. PEC Journal November 2016 Volume 99, Issue 11, Pages 1759–1771Stenberg, U., Haaland-Øverby, M., Fredriksen, K., Westermann, K.F., Kvisvik, T.

Kunnskapsoppsummering NKLMH 2018:

LM kurs er god helseøkonomi!
Pasienter som fikk LM-tilbud, hadde:
• Færre og/eller kortere
sykehusinnleggelser.
• De gikk sjeldnere til konsultasjoner hos
fastlege og i poliklinikk enn de som ikke
fikk slike tilbud.
Health economic evaluations of patient education interventions a scoping review of the literature
PEC Journal Juni 2018 Volume 101, Issue 6, Pages 1006–1035
Stenberg, U., Vågan, A., Flink, M., Fredriksen, K., Lynggaard, V., Westermann, K.F. Gallefoss, F.

Tall fra LM kurs i Bodø, Lofoten og Vesterålen
Årstall

Antall tilbud(VE/LO)

Antall pasienter

Antall
pårørende

Totalt
pas/pår

2017

114

1152

237

1389

2018

157 (7+7)

1223 (68+52)

277((9+18)

1647

2019 (okt 19)

141 (9+3)

1240(50+31)

148(30+9)

1508

Tilbakemelding fra våre deltakere
(Svar på evalueringsskjema NLSH Lofoten /Bodø )

• «Gode forelesninger. Nyttig kontakt med andre deltakere».
(Motivasjonskurs sykelig overvekt, )
• «det var krevende å delta på kurset, men det oppleves som ha fått en
GULLBILLETT inn i framtida» (ADHD)
• «det viktigste for meg var å finne motivasjon til å lete etter meningen
med livet igjen» (revmakurs)
• Nye måter å håndtere livet på: «absolutt- kom ut fra flyet og dro rett på
sportsbutikk og kjøpte nye ski»

