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Bakgrunn
• Pasientopplæring / støtte til egenmestring er viktig

– Laveste nivå: Gjennom bruk av teknikker / verktøy
– Høyere nivå: Helsepersonell endrer perspektiv

• For å at helsepersonell skal ha den nødvendige 
kompetansen trenger de opplæring selv

• Men det er variasjon i effekten av opplæring
• Derfor må vi vite mer om når trening kan fungere 

godt
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Hensikt
• Forstå hvordan opplæring av helsepersonell 

fungerer 
• Identifisere barrierer og hindringer for 

gjennomføring av opplæring som har til hensikt å 
støtte endring i holdningen til helsepersonell
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Metode
• Søk i 8 databaser ga 7047 artikler, og 44 ble valgt ut

– Brukte helsepersonell og self-management som søkeord
– Ville finne studier om helsepersonell som tilbød sel-management support
– Hadde hovedfokus på progresive nevrologiske tilstander (PNG), men inkluderte 

andre pasientgrupper (11 artikler om PNG)
• Inkluderte alle typer studier
• Kvalitet ble vurdert innenfor hvert tematiske område

– Ikke generell kvalitet på de enkelte artiklene
– (dette er i tråd med GRAD CERQual anbefalingene)

• Gjort en syntese
– Startet med å plukke ut ting som var relevant ut frå målsetting, og laget «If –

Then» (hvis – så) konfigurasjoner
– De som var like ble gruppert sammen og brukt til å lage CMO konfigurasjoner 

(forklares senere), til slutt 7 stykker
• Også intervju underveis for å diskutere det som kom fram i analysen
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Realistic evaluation
• Bok av Pawson og Tilley fra 1997
• De har jobbet med evaluering av 

sosiale program (spesielt 
krimforebygging)

• Samfunnsvitenskapelig 
orientering

• Oppsto i stor grad som kritikk av 
eksperimentell evaluering (tenk 
RCT)
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Hovedmål Realist evaluation
• Hva virker for hvem i hvilke situasjoner?
• For å svare på dette må det settes opp teorier om 

mekanismene som kan forklare det som 
observeres, disse må så undersøkes for å 
bekreftes / avkreftes

• (intervensjon+) Kontekst + Mekanisme = 
Resultat 

• Engelsk: context + mechanism = outcome (CMO)
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Eksempel If-Then og CMO
• Original data extract:
‘both physical therapists perceived the possibility of resistance by health 
services to incorporate the philosophy of the Blue Prescription approach 
because, in their opinion, current services tend to be aimed at remediation of 
an incident (eg, provision of rehabilitation after a fall), with the intent being 
discharge of a patient once the incident has been resolved.’39
• ‘If–then’ statement generated:
‘IF a service focusses its efforts on treating acute events and then discharging 
patients THEN a health promoting self-management approachis unlikely to be 
accepted
• CMO
Organisational context (both at a high level and within local teams) (C) 
influences whether HCPs perceive SMS as something that they can and 
should integrate into their current role (M), leading to variable application of 
SMS (O) among trained HCPs (I).
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Brukt Transformativ læringteori
• Handler om voksnes læring, hvor målet er å støttet den lærende i å 

bli en mer uavhengig tenker 
• Det skjer gjennom en prosess med kritisk reflekson over egne 

verdier, meninger og mål. 
• Dette leder til en restrukturering av nåværende forståelsesrammer
• Teorien anerkjenner den betydningsfulle innflytelsen som 

konteksten og Inter-personlige interaksjoner har på 
læringsprosessen

• Den framhever også den emosjonelle utfordringen for de lærende 
av å gå gjennom en slik prosess

Mezirow J. Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress. San Franscisco,
California: The Jossey‐Bass Higher and Adult Education Series: ERIC 2000.
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Sammenheng funn (til høyre) og stadier i 
transformativ læring (hvite bokser)
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Summing
• Hvilke av stegene i den transformative læringsteorien 

kjenner dere dere selv igjen i på veien til å jobbe med 
pasientopplæring?
1. Disorienting dilemma (pga livskrise eller oppsamlet over tid)
2. Self-examination
3. Sense of alienation (til den forståelse man har hatt hitil)
4. Relating discontent to others
5. Explaining options of new behavior
6. Building confidence in new ways
7. Planning a course of action
8. Knowledge to implement plans
9. Experimenting with new roles
10. Reintegration.

https://en.wikipedia.org/wiki/Transformative_learning
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4. Re-definere profesjonell rolle
• Helsepersonell velger å arbeide på en måte som er i 

samsvar (O) med deres profesjonelle verdier eller 
arbeidsgivers forventninger (C) som påvirker hvordan 
de ser deres ansvar

• Når helsepersonell har autonomi til å gjøre endringer 
(C) og kan kritisk se på egen rolle, så kan opplæring 
føre til et bredere perspektiv på profesjonell rolle og 
nye definisjoner av hva suksess er (M) som fører til at 
de arbeider forskjellig og føler seg mer tilfreds (O)
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5. Kunnskap, ferdigheter og tiltro
• Ved å gi spesifikke verktøy og framgangsmåter for 

å levere pasientopplæring (I) til helsepersonell som 
tidligere mangler kunnskap og ferdigheter i dette 
(C), bedrer forståelsen av hvordan gjennomføre 
det i praksis (O)

• Men, denne tiltroen til egne evner er avhengig av 
kompleksiteten i den opplæringen som skal gis til 
pasientene (C), og må vedlikeholdes
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6. Team support
• Organisasjonen, lokal og systemet, (C) påvirker om 

helsepersonell oppfatter pasientopplæring som noe 
de kan og bør integrere i eget arbeid (M), som 
fører til variasjon i utbredelsen av pasientopplæring 
(O) etter opplæring (I)
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7. Vurdering av deltagere i opplæring

• Helsepesonell velger hvem de tror er de rette 
personene til å få pasientopplæring (O) basert på 
deres egen vurdering om at fordelen utveier 
ulempene (M)

• Denne vurderingen er påvirket av karakteristika 
ved pasient, helsepersonellet og organisasjonen 
(C)
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Summing

• Hvilke karakteristika ved pasient, helsepersonellet 
og organisasjonen mener dere er viktige når dere 
skal vurdere om pasientopplæring skal tilbys?

Takk for oppmerksomheten


