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Forord
Denne rapporten bygger på en spørreskjemaundersøkelse gjort som en del av KOLSprosjektet, et FoU-prosjekt i regi av Helsetorgmodellen. Helsetorgmodellen er et
samhandlingsprosjekt mellom Helse Fonna, Høgskolen Stord/Haugesund og kommunene
Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bømlo, Stord, Sveio og Odda. I KOLS-Prosjektet er det
Haugesund sykehus og Tysvær kommune som deltar.
Helsetorgmodellens formål er å møte utfordringer knyttet til ”Samhandlingsreformen: Rett
behandling – på rett sted – til rett tid” (St.meld. nr. 47). Noen av de utfordringene
Samhandlingsreformen peker på er, behov for økt fokus på koordinerte tjenester, forebygging
og utfordring knyttet til demografisk utvikling. Helsetorgmodellens formål er å møte
disse utfordringene ved å utvikle bedre pasientforløp og helsetjenester til store
pasientgrupper der helsetjenesten har omfattende samhandlingsutfordringer, samt å ha et
kontinuerlig fokus på læring og mestring.
I lys av samhandlingsreformen jobber prosjektgruppen i KOLS-prosjektet med å opprette
lærings- og mestringstilbud i den involverte kommunen (Tysvær) og ved Helse Fonna,
kartlegge kompetansebehov og iverksette kompetansehevende tiltak og etablere et eget
KOLS-team.
Hensikten med denne rapporten er å gjøre en kartlegging av kompetansebehov blant ansatte i
Tysvær kommune og ved noen utvalgte avdelinger ved Haugesund Sjukehus. Kartleggingen
skal danne grunnlag for iverksetting av kompetansehevende tiltak.
Seksjonsleder ved medisinske behandlingshjelpemidler i Helse-Fonna, Kjersti Tollaksen er
hovedleder for KOLS-prosjektet, hun har tatt initiativ og sammensatt prosjektgruppen med
representanter fra kommune og sjukehus.
Prosjektleder Tove Alsaker har fått veiledning og støtte til gjennomføring av prosjektplan og
utvikling av spørreskjemaarbeidet fra representant fra FoU enheten og hovedleder. Berit
Cronfalk ved HSH har vært veileder fra FoU-enheten.
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1. Sammendrag
Undersøkelsen viser at nesten 9 av 10 av de spurte har erfaring med KOLS pasienter fra
arbeidet sitt. Samtidig svarer 4 av 10 at de ikke føler seg kompetente til å møte KOLS
pasienter på en faglig forsvarlig måte. Vi finner derimot noe forskjell mellom de
kommuneansatte og de sykehusansatte i forhold til dette. Blant helsepersonellet i kommunen
føler nesten 7 av 10 seg ikke kompetente til å møte KOLS pasienter på en faglig forsvarlig
måte. Tilsvarende tall for de sykehusansatte er 2 av 10. Blant de kommuneansatte er det først
og fremst kunnskap om hvordan en skal veilede KOLS pasienter i bruk av hjelpemidler som
ser ut til å være spesielt mangelfull. Vi finner også at innenfor det området vi har kalt
forebyggende og sykdoms mestrende kunnskap, etterlyses det mer kompetanse omkring
inhalasjonsteknikk, bivirkninger av KOLS medisiner, ernæringsråd, hvordan en kan beholde
lungekapasiteten og mestring av angst i forbindelse med sykdommen.
Også blant de sykehusansatte etterlyses det mer kunnskap spesielt om virkning og
bivirkninger av KOLS medisiner, inhalasjonsteknikk, ernæringsråd, hvordan en kan beholde
lungekapasiteten og angstmestring. Når det gjelder kompetanse i instruksjon og veiledning i
utførelse og bruk av hjelpemidler oppgir de sykehusansatte å ha en gjennomgående høyere
kompetanse i dette sammenliknet med de kommuneansatte, men andelen som svarer at de ”i
liten grad” eller ”ikke i det hele tatt” har kompetanse innenfor de ulike hjelpemidlene er
relativt høy (varierer mellom 15 % og 50 %). Undersøkelsen avdekker med andre ord et
generelt kompetansebehov for hele gruppen.
Flertallet har ikke hatt noen form for faglig påfyll om KOLS etter endt utdanning, noe som for
over halvparten vil det bety for mer enn 10 år siden. En korrelasjonsanalyse viser at
hyppigheten av faglig påfyll har en signifikant innvirkning på hvor faglig beredt en føler seg i
møte med KOLS pasienter, og denne mestringsfølelsen er med på å danne grunnlaget for å
kunne yte god og rett omsorg. En generell kompetanseheving vil derfor komme både ansatte
og pasienter til gode.
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2. Bakgrunn
KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) er en samlebetegnelse på kroniske lungesykdommer
der fellestrekket er en irreversibel nedsatt lungefunksjon og luftstrømsobstruksjon.
Sykdommen er progressiv og gir over tid dårligere lungefunksjon, symptomer som kronisk
hoste, kronisk slimproduksjon og tung pust. Norge har ca 200 000 personer sykdommen
KOLS, og om lag 20 000 av disse har utviklet alvorlig KOLS-sykdom (Jeppesen, et. al.
2011). Akutt KOLS-forverring er en av de hyppigste innleggelsesårsakene ved norske
sykehus. Angst, tretthet, frustrasjon og depresjon er ofte symptomer i den invalidiserende
sluttfasen av sykdommen (Lee 2009). I følge Verdens helseorganisasjon blir KOLS den
tredje hyppigste dødsårsaken i år 2030. I GOLD (2002) beskrives fire mål som bør tas i bruk
i behandling av KOLS-pasienter. Retningslinjene viser til at en må stille riktig diagnose med
spirometri, sørge for regelmessig oppfølging, samtidig som en reduserer risikofaktorer og
behandler stabil sykdom. Behandling av akutt eksaserbasjoner skal og skje i samråd med
retningslinjer.

Jeppesen et al. (2011) påpeker i en systematisk kunnskapsoversikt omkring KOLS i en
rapport fra Kunnskapssenteret, at alvorlighetsgraden ved akuttinnleggelser varierer, og noen
av disse pasientene har ikke behov for den høyspesialiserte oppfølgingen en tilbyr på sykehus,
men kunne klart seg med mindre spesialisert hjelp, enten i form av intermediære enheter og
observasjonsposter eller behandling i ”hjemmesykehus”. ”Hjemmesykehus” vil si at
pasientene som tidligere ville fått behandling på sykehus får dette hjemme ved hjelp av
kvalifisert helsepersonell. Denne typen tjenestetilbud er også i tråd med
Samhandlingsreformens intensjoner om å gi kommunene en større rolle i å forebygge og gi
innsats i sykdomsforløpenes tidlige faser (St.meld. 47, 2008-2009).

Økt kunnskap om KOLS-sykdom blant helsepersonell i kommunene vil kunne være med å
hindre unødvendige sykehusinnleggelser. For livskvaliteten til pasienten er det viktig å få
adekvat hjelp til å leve med og mestre sykdommen, noe som er en utfordring for mange med
kroniske sykdommer som KOLS. Mye handler om endring av livsstil, og om læring og
mestring i forhold til endring av betingelsene for å delta i arbeidsliv, fritidsaktiviteter og
familieliv. Egeninnsatsen til personen som har fått kronisk sykdom er viktig i forhold til
sykdomsutviklingen, det å tilegne seg ny kunnskap, nye ferdigheter og nye vaner.
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En norsk undersøkelse gjennomført av SINTEF som omhandlet levekår for personer med
KOLS, viste at personer med denne sykdommen sammenliknet med andre kroniske
sykdommer, har betydelig dårligere levekår innen levekårsområder som helse, utdanning,
arbeid og inntekt men også områder som sosial kontakt, noe som tyder på at KOLS-pasienter
har større problemer innenfor ulike områder enn andre pasientgrupper (Hem, K- G. & Eide,
A. H. 2009).
Et av målene med samhandlingsreformen er å gi enkeltmennesker rammet av kronisk sykdom,
en opplevelse av å trygt kunne møte et samlet helsevesen. Pasienter vil bli tidligere sendt
hjem fra sykehus, færre sykehusinnleggelser og mer aktiv behandling i hjemmet.
Dette vil stille større krav til helsepersonell som arbeider i kommune og på sykehus.
Resultatet vil være at både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten vil møte
utfordringer i tilgang på fagpersonell. Det må skje en kunnskapsoverføring mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, slik at kommunene blir i bedre stand til å
ta vare på, og gi forebyggende behandling til pasientene.

Hvilken fagkunnskap som finnes innen KOLS området hos de ulike helsepersonellgruppene i
kommune og på sjukehus er usikkert. En engelsk studie gjort på sykehus og i kommune viste
at bare 11 % av de spurte kunne demonstrere rett inhalasjonsteknikk på de forskjellige
inhalasjonssystemene som ble etterspurt (Baverstock, M. Woodhall, N. M.fl. 2010). I
hjemmetjenesten uttykker pleierne engstelse og redsel for å ”ta livet av ” pasientene og
følelsen av hjelpeløshet ved pleie av terminale KOLS pasienter. Resultatet av dette blir for de
dårligste pasientene mangel på oppmerksomhet og behandling fra helsepersonellet viser en
Canadisk studie (Goodridge, D. Dugg 2008). Pasienter uttrykker og engstelse ved følelsen av
tidlig utskrivelse fra sykehus samtidig med redsel for, ikke å bli godt nok ivaretatt av
hjemmesykepleien (Clarke, A. og Sohanpal, R. m.fl. 2010). Norske studier viser også at en
har samme problemstillinger her. I følge Fink (2005) er legemiddelbehandling av denne
typen, 10 % legemiddel/utstyr og 90 % opplæring. Bakke og Gulsvik (2004) slår fast at
helsepersonell skal sjekke at pasienten har og tar det legemiddelet som er foreskrevet
ham/henne og at teknikken er rett ved det aktuelle inhalasjonssystemet han/hun bruker.
(Grydeland, T.B., 2006)
Disse studiene viser at manglende kunnskaper innen KOLS området er både et nasjonalt og et
internasjonalt problem. Selv om det står nedskrevet i lovverk som i lov om
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spesialisthelsetjenesten, Helsepersonell loven, eller i etiske retningslinjer for sykepleiere og
leger. Alle retningslinjene sier at helsepersonell skal holde/plikter å holde seg faglig
oppdatert, eller at arbeidsgiver er pliktig til å tilrettelegge for det.

Helsetjenesten stilles stadig overfor større krav til kvalitet og forskning. Økt kunnskap og
innflytelse fra pasientene samtidig med økt forventninger om den beste behandling og pleie er
med på å sette krav til at helsetjenesten holder høy kvalitet. Faglige avgjørelser basert på
systematiske innhenting av forskningsbasert kunnskap sammen med erfaringsbasert kunnskap
og pasienters ønsker og behov er med på å utøve den beste kunnskapsbaserte kunnskap.
Denne rapporten er en kartlegging av kompetansebehov blant ansatte i Tysvær kommune
Tysvær kommune og ved noen utvalgte avdelinger ved Haugesund Sjukehus. Kartleggingen
skal danne grunnlag for iverksetting av kompetansehevende tiltak.
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4. Metode
4.1 Spørreskjemaet
Datainnsamlingen ble gjort ved hjelp av et spørreskjema utviklet av prosjektgruppen. Flere
faggrupper med spesialitet innen lunge var involvert i kvalitetssikringen av spørreskjemaet,
bl.a. lege og sykepleiere. Det ble også gjennomført en pilotundersøkelse med representanter
fra målgruppen for å sikre at spørsmålene var forståelige og relevante i forhold til
problemstillingen. Tilbakemeldinger fra kvalitetssikringspersonene var at utformingen av
spørsmålene var bra.
Spørreskjemaet er inndelt i to hovedområder: Egenvurdert kompetanse og kunnskap om
KOLS. Bakgrunnsvariabler som alder, kjønn, utdanning og arbeidsplass ble også samlet inn.
Spørreskjema ligger vedlagt (Appendiks A).

4.2 Etikk
Et informasjonsbrev ble sendt ut til de utvalgte avdelinger, der det ble gitt informasjon om
hvem som gjør studien og hensikten med studien. Det ble også gitt informasjon om at det var
frivillig å delta og at spørreundersøkelsen var anonym (Appendiks B).

4.3 Datainnsamlingen
Datainnsamlingen foregikk i tidsrommet 02.05.11 t.o.m. 20.05.11. Det er medlemmene i
prosjektgruppen som har stått for administrering av spørreskjemaene. Samtlige
gruppemedlemmer er blitt veldig godt mottatt på avdelingene ved utdeling og innsamling av
spørreskjemaer. Lederne som har mottatt og videre tatt ansvar for utdeling og innsamling av
spørreskjemaer, har vært positive og behjelpelige. Enkelte ledere delte ut skjemaer på
morgenmøter, avdelings-/ personalmøter, andre har oppmuntret til å svare på undersøkelsen
ved å oppmuntre de ansatte som var på jobb. For å få øke deltakelse i studien, ble det lovet
kake til den avdeling som fikk høyest svarprosent.

Av totalt 470 helsepersonell som fikk spørreskjema, var det 341 personer som responderte, gir
dette gir en gjennomsnittelig svarprosent på 72 %. Av de spurte arbeider 57 % på sjukehus, 42
% i kommune og 1 % arbeider annet sted. Total svarprosent fra sjukehus på 69 % og
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kommunen med 78 %. Variasjon i svarprosent mellom ulike avdelinger/enheter varierer fra 59
til 100 % (Appendiks C). En samlet svarprosent på 72 % er tilfredsstillende.
Mulige årsaker til at svarprosenten ikke ble høyere kan skyldes at tidsperioden for
undersøkelsen var uheldig for de sykehusansatte, akkurat ved utdeling av spørreskjemaer ble
nytt data journalsystemet innført. Tilbakemeldinger fra en avdeling var at leger her ikke
prioriterte sin tid til å svare, pga. de hadde fokus på så mange andre nye arbeidsoppgaver.
Andre yrkesgrupper på sykehus, kan og hatt annet fokus i samme periode. Dersom
prosjektgruppen hadde lagt dette inn i tidsplan, hadde vi sannsynligvis valgt et annet tidspunkt
for undersøkelsen.
De som har deltatt i spørreundersøkelsen fra Tysvær kommune er hjemmesykepleie,
sykehjem, fysio- og ergoterapeuter i rehabiliteringstjenesten, bedriftshelsetjenesten på Kårstø
og legetjenesten i Tysvær kommune. Disse utgjør til sammen 181 helsepersonell i ulike
profesjoner.
Ved Haugesund Sjukehus har Mottagelsen med observasjonspost, Medisinsk midtblokk med
seksjon for lungemedisin, seksjon for gastro / nefro, seksjon for kardiologi og medisinsk
intensiv, kirurgisk midtblokk og eining for terapeutiske spesialtenester deltatt. Dette utgjør til
sammen 289 helsepersonell i ulike profesjoner (Se appendiks A for bakgrunnsvariabler).
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5. Resultat
Denne resultatpresentasjonen vil inneholde tre deler. Den første delen inneholder noen
bakgrunnsvariabler om utdannelse, arbeidsplass og erfaring med KOLS pasienter. Den andre
delen omhandler respondentenes egenvurderte kompetanse i når det gjelder KOLS-sykdom.
Denne kompetansen har vi delt inn i to deler; 1) Kompetanse om forebyggende og
sykdomsmestrende tiltak og 2) instruksjon og veiledning i utførelse og bruk av hjelpeapparat.
Den tredje delen er en mer objektiv måling av respondentenes kunnskap om KOLS. I
resultatpresentasjonen vil de enkelte svarfordelingene være delt inn i ”kommune”, ”sykehus”
og ”samlet sett”. Dette for å undersøke om det er forskjeller i svarfordeling mellom kommune
og sykehus.

5.1 Bakgrunnsvariabler om utdannelse og arbeidsplass.
Respondentene ble spurt om utdannelse, kursdeltakelse om KOLS, arbeidsforhold
kommune/sykehus, i hvilken avdeling/enhet de jobber, samt hvor vidt de har erfaring med
KOLS pasienter. For flere bakgrunnsvariabler, se vedlegg (appendiks D).

Figur 1: (n = 333)

42 % av utvalget jobber i Tysvær kommune, 57 % jobber på Haugesund sykehus og den ene
prosenten under ”Annet” er respondenter fra Kårstø bedriftshelsetjeneste.
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Avdeling/Enhet
Figur 2 under viser hvordan utvalget fordeler seg på ulike avedlinger/enheter.

Figur 2: (n = 341)

Blant de største gruppene i utvalget finner vi de tre kommunale aktivitets- og omsorgsentrene
Aksdaltunet, Tysværtunet og Nedrestrandstunet. I tillegg til postene Kirurgisk 4M, HO, 5M
Lunge/gastro/nevro og akuttmottak ved Haugesund sykehus.
Figur 3 under viser utvalget fordelt etter type utdanning.
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Figur 3 (n =325)

Figur 3 viser at hovedvekten av respondentene har sykepleierutdannelse. En av fem er
utdannet hjelpepleiere, mens ca 10 % er har legeutdannelse. En litt mindre prosentandel har
fysioterapiutdannelse og omsorgsarbeiderutdannelse.
Figur 4 under viser en oversikt over hvor lenge det er siden respondentene avsluttet
utdanningen sin fordelt etter kommune, sykehus og utvalget samlet sett. Samlet sett er ca. 10
% av utvalget er nyutdannet, dvs utdannet for mindre en to år siden. Hovedvekten er utdannet
for mellom 2 til 10 år siden. 10 % er utdannet for over 30 år siden.
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”Hvor lenge er det siden du var ferdig med utdannelsen din?

Figur 4: (n = 314)

Figur 4 viser at sykehuset har flere nyansatte enn kommunen, 15 % ved sykehuset mot 3 % i
kommunen. Ellers er fordelingen relativt lik mellom disse to. Om lag halvparten av de ansatte
både i kommunen (46 %) og på sykehuset (51 %) er utdannet de siste 10 årene.
Den samme typen underdeling av utvalget ble gjort for spørsmålet ”Hvor ofte deltar du på
faglig undervisning i forhold til KOLS?” (Figur 5). Dette for å undersøke om det er forskjell
mellom kommune og sykehus på dette området. Figur 5 under viser en tendens til at
sykehuset oftere har tilbud til sine ansatte om faglig undervisning om KOLS enn kommunen.
Mens 42 % av de kommunalt ansatte svarer at de har deltatt på denne typen undervisning
svarer 64 % av de sykehusansatte det samme. 30 % av de sykehusansatte har i løpet av det
siste året deltatt på denne typen oppdatering. Tilsvarende tall for kommunen er 21 %.
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”Hvor ofte deltar du på faglig undervisning i forhold til KOLS?”

Figur 5: (n = 314)

Erfaring med KOLS pasienter
Undersøkelsen viser at 86 % av de spurte har erfaring med KOLS pasienter gjennom arbeidet
sitt (Figur 6). Nesten samtlige spurte fra de ulike avdelingene ved Haugesund sykehus svarer
at de har erfaring med KOLS pasienter. De 14 prosentene som ikke har erfaring med KOLS
pasienter kommer først og fremst fra kommunale tjenesteytere som Nedstrandstunet,
Fysioterapi/ergoterapi tjenesten, den kommunale legetjenesten og Kårstø
bedriftshelsetjeneste.

Figur 6: (n = 326)
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5.2 Egenvurdert kompetanse
Får å få kjennskap til hvordan respondentene vurderer sin egen kompetanse omkring KOLS
ble de bedt om å ta stilling til påstanden ”Jeg har nok kunnskap om KOLS til å møte pasienter
på en faglig forsvarlig måte”. Svaralternativene var på en fire-punkts likert skala fra ”Helt
uenig” til ”Helt enig”. Figur 7 under viser svarfordelingen.

Figur 7 (n = 324)

Svarfordelingen viser at litt under halvparten (43 %) av de spurte svarer eg de er ”Helt uenig”
eller ”Uenig” i at de har nok kunnskap om KOLS til å møte pasienter på en faglig forsvarlig
måte.
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”Jeg har nok kunnskap om KOLS til å møte pasienter på en faglig forsvarlig måte”.
Fordelt i forhold til kommune og sykehus.

Figur 8 (n = 315. Kårstø bedriftshelsetjenester utelatt av anonymitetshensyn).

Figur 8 viser at sjukehusansatte generelt sett føler at de har mer kunnskaper til å møte KOLS
pasientene på en faglig forsvarlig måte, enn ansatte i kommune. Legetjenesten i sjukehus og
kommune har samme vurdering på at de har nok kunnskaper til å møte KOLS pasienten.
Nesten 7 av 10 kommuneansatte føler seg ikke kompetente til å møte KOLS pasienter på en
faglig forsvarlig måte.

For å undersøke hvilken betydning det å delta i faglig undervisning omkring KOLS har å si på
faglig trygghet i møte med pasientene ble det gjennomført en Spearman’s korrelasjonsanalyse
mellom variablene ”Jeg har nok kunnskap om KOLS til å møte pasienter på en faglig
forsvarlig måte” og ”Hvor ofte deltar du på faglig undervisning i forhold til KOLS”.
Spearman’s korrelasjonsanalyse ble valgt siden begge variablene bryter forutsetningen om å
være normalfordelt, og i tillegg er målenivået på ordinalnivå. Variabelen ”Hvor lenge er det
siden du var ferdig med utdannelsen din?” ble også korrelert med faglig trygghet.
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Tabell 1 viser korrelasjonsanalysene.
Tabell 1

”Jeg har nok kunnskap om

”Jeg har nok kunnskap om

”Hvor ofte deltar du på faglig

”Hvor lenge er det siden du

KOLS til å møte pasienter på

undervisning i forhold til

var ferdig med utdannelsen

en faglig forsvarlig måte”

KOLS?”

din?”

*

.34**

-.10

*

-.07

KOLS til å møte pasienter på
en faglig forsvarlig måte”
”Hvor ofte deltar du på faglig
undervisning i forhold til
KOLS?”
”Hvor lenge er det siden du

*

var ferdig med utdannelsen
din?”
** = sig. p < .000

Korrelasjonsanalysen viser at det er en signifikant sammenheng mellom det å få ofte faglig
undervisning om KOLS og opplevelsen av å møte pasienter på en faglig forsvarlig måte. Det
er ingen signifikant sammenheng mellom hvor lenge det er siden en var ferdig med
utdannelsen sin og faglig trygghet.

5.2.2 Kompetanse om forebyggende- og sykdomsmestrende tiltak
For å finne ut på hvilke områder i forhold til KOLS sykdom respondentene vurderer sin
kompetanse som tilstrekkelig eller utilstrekkelig ble de bedt om å svare på i hvilken grad de
føler seg kompetent til å gi råd innenfor totalt 12 ulike emner. Disse emnene var råd om
røykestopp, virkning av KOLS medisiner, bivirkninger av KOLS medisiner,
inhalasjonsteknikk ved alle inhalasjonssystemer, ernæringsråd ved under- og overvekt, fysisk
aktivitet, slim-mobilisering, hvordan beholde lungekapasiteten, om hva som gir tyngre pust,
energiøkonomisering og angstmestring. Respondentene ble bedt om å krysse av på en fire
punkts likert skala med svaralternativene 1 = Ikke i det hele tatt, 2 = I liten grad, 3 = I noen
grad, 4 = I høy grad, alt etter i hvilken grad de føler seg kompetente på området det blir spurt
om.
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”Om en pasient med KOLS spør deg om råd, i hvilken grad føler du deg
kompetent til å gi råd om følgende emner”:

Figur 9: (n = 335)

Figur 9 viser at utvalget sett under ett føler seg i stor grad kompetente til å gi råd om
røykestopp.

Figur 10: (n = 332)
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Figur 10 viser at en relativ stor andel av de kommuneansatte føler at de har liten eller ingen
kunnskap om virkningen av KOLS medisiner. Figur 11 viser en enda tydeligere tendens i
forhold til kunnskap om bivirkninger. 30 % svarer ”Ikke i det hele tatt” når de blir spurt om de
føler seg kompetente i forhold til å gi råd om dette.

Figur 11: (n = 325)

Figur 12 under viser at samlet sett svarer 7 av 10 at de føler seg kompetente til å gi råd om
inhalasjonsteknikk ved alle inhalasjonssystemer.
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Figur 12: (n = 330)

Figur 13: (n = 323)

Figur 13 og 14 viser til kompetanse om det å gi ernæringsråd. Begge figurene viser at ca 2 av
10 kommuneansatte ikke i det hele tatt føler seg kompetente til å gi dette. Ca 75-80 % av de
sykehusansatte svarer at i det føler seg ”i noen grad” og ”høy grad” kompetente til å gi
ernæringsråd.

Figur 14: (n = 327)
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Figur 15 under viser at råd om fysisk aktivitet er noe store deler av utvalget føler seg
kompetente til å gi. Det er liten forskjell mellom kommune og sykehus, og samlet sett svarer
ca 85 % at de i noe eller høy grad kan føler seg kompetente til å gi råd om dette. Andelen som
svarer ”I noen grad” er relativt høy for begge grupper. Dette reflekterer kanskje en usikkerhet
om hvorvidt all form for trening er bra eller om en må ta spesielle hensyn til sykdommen.

Figur 15: (n = 335)

23

Figur 16: (n = 332)

Når det gjelder spørsmålet om slim mobilisering ser vi en ganske markant forskjell mellom de
kommuneansatte og sykehusansatte når det gjelder den delen som svarer at de ”Ikke i det hele
tatt” føler seg kompetente til å gi råd. 45 % av de kommuneansatte svarer ”Ikke i det hele tatt”
eller ”I liten grad”, mens tilsvarende tall er 23 % for gruppen syhusansatte.

Figur 17: (n = 326)
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En tilsvarende men litt svakere tendens finner vi i forhold til råd om hvordan en kan beholde
lungekapasiteten (Figur 17) og om hva som gir tyngre pust (Figur 18 under).

Figur 18: (n = 333)

Figur 19: (n =323)

Det området som utvalget samlet sett føler seg minst kompetent til å gi råd om er
energiøkonomisering. Under plottingen av skjemaet var dette et spørsmål flere respondenter
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hadde satt spørsmålstegn i margen ved. Noen som kan tyde på at det var uklart hva som ligger
i begrepet ”energiøkonomisering”. Tallene i figur 19 må derfor tolkes med forsiktighet.

Figur 20: (n =335)

Det siste spørsmålet som ble stilt i kategorien forebyggende og sykdomsmestrende tiltak var
om angstmestring. Den samme tendensen som er vist tidligere, finner vi igjen her. En relativt
stor gruppe av de kommuneansatte svarer at de i ingen eller liten grad føler seg kompetente til
å gi råd om dette.
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5.2.3 Instruksjon og veiledning i utførelse og bruk av hjelpemiddel
Respondentene ble bedt om å oppgi i hvilken grad de oppfatter at de kan instruere og veilede i
utførelse og bruk av ulike apparat brukt i KOLS behandling. Figur 21 til 26 viser den
prosentvise svarfordelingen inndelt etter kommune, sykehus og samlet sett.
Vær vennlig å oppgi i hvilken grad du kan instruere og veilede i utførelse og bruk av
følgende apparater:

Figur 21: (n =315)

Figur 21 viser at samlet sett svarer ca 50 % at de ”ikke i det hele tatt” kan instruere og veilede
i bruken av spirometri. Det er bare 10 % som svarer at dette er noe de ”i høy grad” kan gjøre.
Det er ingen særlig markante forskjeller mellom kommune- og sykehusansatte i dette.
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Figur 22: (n = 325)

Figur 22 viser at de sykehusansatte i mye større grad føler seg kompetente til å veilede og
instruere i bruken av PEP fløyte/maske enn de kommuneansatte.

Figur 23: (n = 319)

Den samme tendensen gjelder instruksjon og veiledning i bruk av Cpap/Bipap. Figur 23 viser
også at det er bare ca halvparten av de sykehusansatte som svarer at de ”i noen grad” eller ”i
høy grad” kan dette.
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Figur 24: (n = 332)

Store deler av utvalget svarer at de i noen eller i høy grad kan instruere i bruk av
forstøverapparat. Vi finner likevel at 20 % av de kommuneansatte svarer at de ”ikke i det hele
tatt” kan med forstøverapparat.

Figur 25: (n = 318)
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Pef-måling er noe de aller fleste kommuneansatte oppgir å ha begrenset kunnskap om i
forhold til instruksjon og veiledning. Grafene viser at også en betydelig del (47%) av de
sykehusansatte har ingen eller liten grad av kunnskap i dette.

Figur 26: (n =331)

Når det gjelder oksygenbehandling svarer ca 6 av 10 av utvalget samlet sett at de ”i noen
grad” eller ”i høy grad” kan instruere og veilede i bruken av konsentrasjon/flasker/flytende.
Samtidig svarer en fjerde del av de kommuneansatte at de ”ikke i det hele tatt” kan instruere i
dette.

5.3 Kunnskapsmåling
Prosedyre for måling av kunnskap om KOLS (Skalakonstruksjon)
For å måle utvalgets eksisterende kunnskap om KOLS ble det konstruert en samlescore ved å
summere score for spørsmålene:
3.0 ”Vær vennlig å kryss av for hva du mener kjennetegner KOLS sykdom”. Rett svar er
svaralternativ 2: ”Kronisk sykdom med betennelse og forsnevring i luftveiene” = 1 poeng.
Feil svar = 0 Poeng.
4.1 til 4.3. ”Under står en liste med symptomer. Kryss av for symptomer som kan gi mistanke
om KOLS sykdom”. Rett svar = Økende tung pust i aktivitet, Kronisk hoste og kronisk
slimproduksjon. 1 poeng for hver rett avkrysning (Maks 3 poeng). Feil svar = 0.
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5.0 ”Kryss av for den viktigste undersøkelsen for å diagnostisere KOLS”. Rett svar er
svaralternativ 5: Spirometri = 1 poeng. Feil svar = 0.
7.1 til 7.6 ”Hva er viktig å observere ved en KOLS forverring?”. Rette svar:
- ”Farge på oppspytt”: Litt viktig og svært viktig = 1 poeng
- ”Feber”: Ikke viktig og lite viktig = 1 Poeng
- ”Pustemønster (Frekvens)”: Litt viktig og svært viktig = 1 Poeng
- ”Blodtrykk og puls”: Ikke viktig og lite viktig = 1 Poeng
- ”Effekt av inhalasjonsmedisiner”: Litt viktig og svært viktig = 1 poeng
- ”Oksygenmetning”: Litt viktig og svært viktig = 1 poeng
9.0 ”Bør pasienter med KOLS trene? Rett svar: ja = 1 poeng, nei/vet ikke = 0 poeng
Skalaen har en score fra 0 til 12 poeng der 12 poeng er maksimal score/høyest kunnskap.
Gjennomsnittscore for hele utvalget var 9.16 (SD = 1.08). Skewness = -.526, Kurtosis = .768.
Skalaen er med andre ord skeivfordelt.
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5.3.2 Forskjeller i kunnskap
Figur 27 viser forskjellen i score på ”kunnskapsvariabelen” mellom kommuneansatte og
sykehusansatte.

Figur 27: Min = 0, Maks = 12 (n = 267).

En independent samples t-test ble gjennomført for å sammenlikne score på
”kunnskapsvariabelen” mellom kommuneansatte og sykehusansatte. Det var en signifikant
forskjell mellom kommuneansatte (M = 8.76, SD = 1.156) og sykehusansatte (M = 9.43, SD =
.973; t(258) = -4.998, p = .000). Styrken på forskjellen var moderat (eta squared = .08).
For å undersøke samvariasjonen mellom den subjektive bedømmelsen av egne ferdigheter slik
det kommer til uttrykk i figur 9 til figur 26 med den mer objektive kunnskapsmålingen
beskrevet over, ble alle de 18 spørsmålene av subjektiv karakter slått sammen til en
samleskala.
En Pearson’s korrelasjons analyse viste at korrelasjonen mellom ”kunnskapsvariablen” og
”den subjektive kunnskapsmålingen” hadde en styrke på r = .35 (p < .000).
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6. Drøfting
Denne undersøkelsen viser at nesten 90 % av utvalget har erfaring med KOLS pasienter.
Prosentandelen er noe høyere for sykehus enn kommunen, noe som er rimelig tatt i
betraktning hvilke avdelinger respondentene fra sykehuset jobber på. Selv om store deler av
utvalget jobber med, eller har jobber der en får ansvar for pasienter med KOLS, sier ca 4 av
10 seg helt uenig eller delvis uenig i påstanden om et en har nok kunnskaper om KOLS til å
møte pasienter på en faglig forsvarlig måte. Undersøkelsen viser imidlertid at behovet for
kunnskap er størst i den undersøkte kommunen. Mens nærmere 80 % av de sykehusansatte
føler seg trygg på sin egen kunnskap, er tilsvarende tall for kommunen 31 %.
Blant de kommuneansatte er det først og fremst kunnskap om hvordan en skal veilede KOLS
pasienter i bruk av hjelpemidler som ser ut til å være spesielt mangelfull. Når det gjelder
forebyggende og sykdoms mestrende kunnskap, etterlyses det mer kompetanse omkring
inhalasjonsteknikk, bivirkninger av KOLS medisiner, ernæringsråd, hvordan en kan beholde
lungekapasiteten og mestring av angst i forbindelse med sykdommen. Sykehusansatte svarer
jevnt over at de ”i noen grad” eller ”i høy grad” føler de har kompetanse på de spurte
områder. Likevel er det omtrent en fjerdedel av disse, viss en ser bort i fra råd om røykestopp
og om fysisk aktivitet, som i liten grad føler seg kompetent til å gi råd på de oppgitte emnene.
Når det gjelder kompetanse i instruksjon og veiledning i utførelse og bruk av hjelpemidler
oppgir de sykehusansatte å ha en gjennomgående høyere kompetanse i dette sammenliknet
med de kommuneansatte, men andelen som svarer at de ”i liten grad” eller ”ikke i det hele
tatt” har kompetanse innenfor de ulike hjelpemidlene er relativt høy (varierer mellom 15 % og
50 %). Undersøkelsen avdekker med andre ord et generelt kompetansebehov for hele
gruppen.
Undersøkelsen viser også at nesten halvparten av de spurte aldri har vært på faglig
undervisning om KOLS i jobbsammenheng. Dette sett i lys av at over halvparten igjen er
utdannet for mer enn 10 år siden fører til at en kan stille spørsmål om det ikke eksisterer ett
behov for faglig oppdatering om KOLS for denne gruppen.
Det er nødvendig å understreke at det er den rent subjektive opplevelsen respondentene har av
sin egen kompetanse vi har undersøkt i denne studien. Det trenger ikke være samsvar mellom
hvordan en selv vurderer sin egen kompetanse og hvordan andre opplever denne, eller med
mer objektive mål på kompetanse. Det kan være mange feilkilder som slår inn ved slike
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undersøkelser. Vi fant likevel en svak/moderat korrelasjon mellom den subjektive
oppfattelsen og den mer objektive målt gjennom flere kunnskapsspørsmål. Noe som gjør at en
med noe forbehold kan tolke de subjektive rapporteringene som ett relativt pålitelig uttrykk
for respondentenes kompetanse.
Mestring og faglig trygghet.
Viktigheten av å føle seg trygg i forhold til den kunnskapen en har innen ett gitt felt har
betydning for hvordan en handler. Alfred Bandura bruker begrepet ”Self-efficacy” om den
vurderingen en gjør omkring egen dyktighet i møte med oppgaver som skal mestres (Bandura,
1977). ”Self-efficacy” kan oversettes til ”mestringsforventning” eller egenvurdert dyktighet.
Bandura hevder at forventninger om hvor vidt en vil lykkes eller gjøre en god jobb er
avgjørende for hvor mye innsats og utholdenhet vi er villige til å legge ned i nettopp å gjøre
det (Bandura, 1977). Dersom en føler at en ikke har tilstrekkelig kompetanse på et område, vil
en senke innsatsen fordi en har liten tro på å gjøre en god jobb. Motsatt dersom en føler seg
kompetent innenfor ett felt, vil en legge ned mer innsats og utholdenhet i utførelsen av
oppgaven. Ut i fra Banduras teori vil nettopp det å styrke kompetansen til de ansatte, føre til
større egenvurdert dyktighet i møte med KOLS pasienter, noe som vil komme pasientene til
gode i form av bedre omsorg. Korrelasjonsanalysen vi gjennomførte er med på å støtte dette;
Jo oftere og mer en hadde fått av faglig påfyll om KOLS, desto mer tro hadde en på egne
ferdigheter. For de ansatte gir økte kunnskaper en økt trygghet i utførelsen av jobben som skal
gjøres, noe som virker videre på den oppfølgingen de syke får. Økt trygghet hos personalet i
forhold til kompetanse er med på å gi følelsen av økt mestring for de arbeidsoppgavene som
skal utføres, dette vil også ha innvirkning på trivsel og dermed også et bedre arbeidsmiljø.
Korrelasjonsanalysen viste derimot ingen signifikant sammenheng mellom faglig trygghet og
hvor lenge det er siden en hadde avsluttet utdanningen. En kunne kanskje trodd at de som
nylig var ferdig med utdanningen ville skåre høyere på faglig trygghet, siden de nylig har lært
om KOLS. Eller at ansatte som har vært lenge i jobb har opparbeidet seg en økt faglig
trygghet gjennom årene med erfaring. Fra våre data virker det som om det er det regelmessige
faglige påfyllet som har betydning. En kan dermed si at det å gi faglig påfyll til de ansatte
også gir faglig tryggere arbeidstakere, noe som igjen vil gi et bedre tjenestetilbud overfor
pasientene.
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Andre studier viser også at ved bruk av kunnskapsbasert videreutdanning for sykepleiere,
resulterer dette i bedre oppfølging og undervisning for pasientene (Policicchio, J. m.fl. 2011).
Videreutdanning i sykepleie er også assosiert med bedre utsikter for pasientene som får bedre
overlevelse og lavere mortalitet. Dette skyldes bedre kunnskaper hos pleierne som dermed gir
økt kvalitet på pleien (Kendall-Gallagher,D.m.fl. 2011). KOLS-pasienten sliter ofte i økende
grad med angst og depresjon i sykdomsutviklingen. Som mottaker av helsetjenester vil det å
bli møtt av trygge helsepersonell som kan utøve sin profesjon, være med på å gi trygghet til
pasienten. Som pasient er det viktig å føle at en blir tatt på alvor og få den hjelp og trygghet
en har behov for. Dette kan være med på å unngå innleggelser i sykehus.
Forskning viser at det er størst utbytte av undervisning for helsepersonell, dersom fagstoffet er
knyttet til arbeidssted. En kan da oppnå nærhet mellom teori og praksis. Det blir altså best
utbytte, dersom deltakerne oppfatter undervisningen som relevant for utøvelsen av yrkesrollen
(Undheim, L. m.fl., 2011). Tverrfaglig videreutdanning har vist seg å være veldig nyttig, både
for helsepersonell og pasienter. De forskjellige yrkesgruppene lærer mer om hverandres
arbeid, og har da økt mulighet til å utnytte hverandres ressurser. For pasientene som mottar
hjelp kan og dette føles som en mer helhetlig behandling dersom de forskjellige
yrkesgruppene samarbeider om den felles behandling som skal gis til vedkommende (Reeves,
S. m.fl., 2009). Motiverende ledere alene eller i kombinasjon med intervensjoner om
kunnskapsheving er faktorer som stimulerer til bruk av kunnskapsbasert praksis. Resultatene
av prosessene en setter i gang kan variere, det er usikkert hva som virker best. Er det en
arbeidsplass med optimisme i miljøet eller en motiverende leder (Flodgren, G. m.fl., 2010)?
Som tidligere beskrevet viser studier fra USA at kun et fåtall av sykepleierne leser
forskningsbasert litteratur. Dersom dette stemmer med hva sykepleierne og andre
yrkesgrupper gjør i Norge, er det et fåtall helsepersonell som innehar oppdatert kunnskap.
Rutiner som er godt innarbeidet på en arbeidsplass, kan være vanskelig å endre. For å få til en
forandring kreves en holdningsendring både hos den enkelte ansatte og i selve organisasjonen.
Ofte er den enkleste måten å løse dagligdagse problemer med, å rådføre seg med en kollega.
Erfaringsbasert kunnskap kan være riktig å bruke, men over tid kan dette bli feil, dersom en
aldri bruker forskningsbasert kunnskap. Mangel på bruk av forskningsbasert kunnskap kan
skyldes, at en ikke har kunnskaper om hvor en skal finne slik kunnskap, i tillegg til avsatt tid,
manglende tilgang til internett og støtte fra arbeidsgiver (Biermann, C., 2010) og ( Bratberg,
G.H. og Haugdahl, H.S., 2010).
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Kompetanseheving i kommunene i tråd med Samhandlingsreformen
Ved innføring av samhandlingsreformen kommer det til å bli stilt økt krav til helsearbeiderne
til gjennomføring av nye arbeidsoppgaver, både i kommune- og spesialisthelsetjeneste.
Pasientene har krav på å bli møtt med den beste kompetanse uansett hvor en befinner seg i
systemet. Samfunnsøkonomisk er det og viktig å bruke ressurser i forhold til forebygging.
Kan en forhindre at KOLS utvikles, vil midler spares og helsepersonell ressursene kunne
brukes der hvor det er behov. Forebygging av sykehusinnleggelser er et mål, både for primærog sekundærhelsetjenesten.
Et sammensatt KOLS team hvor alle medlemmene har spesialistkompetanse innen lunge og
spesielt KOLS – bør etter vår mening prioriteres. Hovedteamet bør bestå av lungesykepleiere,
lunge-lege, lungefysioterapeut, andre nyttige medlemmer i teamet kan være sosionom,
ergoterapeut og ernæringsfysiolog. KOLS team kan også ha en ”bindende” faktor mellom
kommunene, være en ”base” for henvendelser med spørsmål. For å få dette til må en ha en
fast avsatt tid. Et aktivt og kjent nettsted hvor en kan ha interaktiv kommunikasjon er og en
mulighet. Teamet bør også ha arbeid innen sitt spesialfelt, for å opprettholde
spesialistkompetanse og holde seg faglig oppdatert. Ressurspersoner fra kommunen bør og
knyttes opp mot tverrfaglig team. Egne kompetansehevende midler bør prioriteres i teamet.
Teamet må ha faste dager til samarbeid og ambulant virksomhet.
Fast møtestruktur med tverrfaglig gjennomgang av aktuelle saker, og forslag til løsning bør
innarbeides. KOLS teamet kan kontaktes og bli brukt i faglig oppdatering/oppfølging av
situasjoner som føles vanskelige, enten om pasienten bor hjemme eller på sykehjem. Teamet
bør ha mulighet for oppsøkende virksomhet hvor en kartlegger og er behjelpelige med å
komme med forslag til løsning på situasjoner. KOLS teamet kan og være med i oppfølging av
pasienter som nettopp har vært innlagt sykehus, hvor en eksempelvis har hjemmebesøk fra
teamet sammen med kontaktperson i kommunen, etter 3 dager etter utskrivelse fra sykehus.
Behandlingsplan og CAT (COPD Assessment Test) skjema skal hver enkelt som får besøk ha
fått utarbeidet ved utskrivelse fra sykehus. CAT skjema kan jevnlig fylles ut etter utskrivelse
fra sykehus, og være til hjelp som indikator om hvordan KOLS pasienten oppfatter egen
situasjon.
Tidlig diagnose med gjennomført spirometriundersøkelse, og veiledning om årsakene og
behandling av sykdom, bør være et krav som kan stilles fastlegen. Røykeavvenningskurs bør
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og være viktig satsningsområde i det tidlig forebyggende arbeid, se internasjonale
retningslinjene for behandling av KOLS, (GOLD, 2002). Fastlege/kommunelege sammen
med eksempelvis annen ressursperson i kommunen bør arrangere røykeavvenningskurs med
jevne mellomrom. Eventuelt tilby individuell oppfølging med hjelp til røykestopp.
For pasienter i en forverring kan intermediærsenger i kommunen, være et alternativ for å
forhindre sykehusinnleggelse. Å få et opphold i en avdeling knyttet til mer hjelp og tilsyn, kan
føles veldig betryggende for den som er syk. Ved en intermediær avdeling har en og mer
mulighet for vurdering og oppstart av enkel medisinsk behandling. For den som er syk er det
viktig at han /hun føler de blir ivaretatt av kvalifiserte hjelpere og får den hjelp han/hun har
behov for.
Det er ulike måter å gå frem på for å få til en styrking av kompetansen om KOLS blant
helsepersonell. Egne kursdager arrangert i interkommunalt samarbeid, kan KOLS teamet være
en viktig aktør og bidragsyter i kompetansehevingsprogrammet. Dette kan lages som en
kurskatalog, den bør ha en årsplan for hvilke kurs og temadager som blir satt opp. Kurssted
bør variere mellom de forskjellige kommunene som er med i samarbeidet.
Kompetansehevingsprogram hvor temaene blir utviklet i samarbeid mellom
høyskolesystemet, kommune og sjukehus, kan for pasientene bli nyttig. Forslag til utforming
av kompetansehevingsprogrammet er: undervisnings ”bolker” på Høyskole,
hospiteringsordninger på sjukehus og i kommune.
Det bør stille krav til både sted for hospitering og for den som hospiterer om å ha gjennomgått
visse spesialiteter for den enkelte avdeling som en hospiterer på. Oppdatert teori knyttet til
sted og spesialitet bør følge hospiteringssted. Ved endt hospitering bør en ha en gjennomgang
på hva en har lært, evt. med en liten eksamen eks. multiple choice som er enkelt måte å
gjennomføre. Påfølgende bevis, med en viss poengsum, for gjennomført del. Eget
kompetansehevingsprogram for de som ikke har høyskoleutdanning bør og utarbeides. Dette
gjelder for omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og personalet uten fagutdanning.
Kompetansehevingsprogram utarbeidet på høyskole kan og brukes på denne
helsepersonellgruppen, men nivået tilpasses målgruppen. Samarbeidspartene for dette
programmet kan være kommune og institusjonen som har ansvar for dette undervisningsnivå.
Enkelte kommuner har prøvd ut ”KOLS-koffert” for personer med alvorlig KOLS, som har
vært inneliggende på sykehus med en forverring. Personen får låne kofferten i ca 14 dager
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etter utskrivelse. En har da etter avtale daglig kontakt med den som har vært syk. Dette kan
og være et hjelpemiddel som kan være nyttig og trygghets skapende å bruke for de pasientene
som har lang vei til sykehus og lege. Alternativ til ”KOLS-koffert” kan være for en periode på
ca 14 dager, daglig telefonkontakt og eventuelt hjemmebesøk, dersom det kommer frem
behov for det. Utskrivelsespapirer med behandlingsplan vil da bli krevd fra sykehus. ”KOLSheim” prosjektet i Trondheim har arbeidet med dette prosjektet i flere år. Personer som er
knyttet til ambulant team bør være ressurspersoner i en slik løsning.
Brukerorganisasjoner med erfarne brukere som har gått kurs for å bli ”likemann”,
eksempelvis slik de har i LHL (Landsforeningen for hjerte og lungesyke). ”Likemennene” kan
nyttes som et ekstra tilbud utenom det vanlige helsetilbudet til pasientene. For den som har
fått en kronisk sykdom kan det være nyttig å møte og få enkle råd fra en som har samme
sykdom. Arrangerer organisasjonen aktiviteter nær der pasienten bor, kan dette og ha en stor
sosial nytteverdi for den som er syk. Helsepersonell som arbeider med pasienter må vite om
hvilke tilbud som finnes i nærmiljø, slik at de kan gi anbefalinger og oppmuntringer til
pasienter de møter i arbeid å delta i de forskjellige aktivitetene som kan være nyttige for dem.

7. Konklusjon
Med innføring av samhandlingsreformen kommer det til å bli stilt økt krav til helsearbeiderne
for gjennomføring av nye arbeidsoppgaver, både i kommune- og spesiallisthelsetjeneste.
Pasientene har krav på å bli møtt med den beste kompetanse uansett hvor en er i systemet. For
å få til en best mulig gjennomføring av reformen, må en sette i gang tiltak for å fremme
kunnskapsbasert arbeid. Kliniske retningslinjer med klare pasientforløpslinjer, om hvem gjør
hva i kommune- og spesiallisthelsetjeneste, bør være en del av reformen. Samtidig er det
viktig at alle samarbeidsparter i en overgangsfase med ny reform, bruker skjønn og har fokus
på pasientens beste. Pasienten må være i fokus, sånn at han/hun får den behandling de har
krav på. Eventuelle uenigheter og om hvem som skal gjøre hva i de forskjellige
behandlingslinjene må en forhandle om på andre arenaer, enn i direkte i pasientbehandling.
Resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer at det er behov for å gjøre noen justeringer
dersom det skal spørreskjema skal brukes flere ganger. Muntlige tilbakemeldinger fra enkelte
avdelinger med få ansatte og yrkesgrupper med få personer i deres profesjon, gikk bla på at
enkelte ikke følte seg godt nok anonymisert. Feilkilder som om det har vært samarbeid med
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kollegaer, er skjemaet besvart hjemme eller har en kontrollert svarene via internett eller annet
har vi ingen svar på.

Økt kompetanse og det å stimulere til å søke ny kunnskap kommer til å være nødvendig for å
løse utfordringene som pasientarbeidet setter oss overfor. For å muliggjøre dette krevst det
ulike utdanningsalternativ, på ulike nivåer som kan tilby både bred, generell, spesifikk og
teknisk kunnskap om KOLS for å på den måten kunne møte pasientens behov.

39

Appendiks A

Spørreskjema om KOLS (Delprosjekt 1)
__________________________________________________________________________________

Som en del av et forskningsprosjekt om KOLS ønsker vi å kartlegge hvilken kunnskap og
kompetanse ansatte på noen utvalgte avdelinger har om sykdommen. Prosjektet er et
samarbeid mellom Helse fonna, Høgskolen Stord/Haugesund og Tysvær kommune.
Undersøkelsen er anonym, og spørreskjemaet tar ca. 5 min å fylle ut. Vi håper du er villig til
å svare på undersøkelsen!
__________________________________________________________________________________

1. Har du erfaring med KOLS pasienter fra ditt arbeid?
Ja
Nei
2. Hvor enig eller uenig er du i påstanden under:

Påstand:
Jeg har nok kunnskap om KOLS til å møte
pasienter på en faglig forsvarlig måte

Helt
uenig

Uenig

Enig

Helt enig

□

□

□

□

3. Vær vennlig å kryss av for hva du mener kjennetegner KOLS sykdom
Smittsom sykdom med periodisk pustebesvær
Kronisk sykdom med betennelse og forsnevring i luftveiene
væske i lungene
En type astma
Vet ikke

4. Under står en liste med symptomer. Kryss av for symptomer som kan gi mistanke om
KOLS sykdom (Flere svaralternativ er mulig)
Økende tung pust i aktivitet
Kronisk hoste
Kronisk slimproduksjon
Vet ikke

5. Kryss av for den viktigste undersøkelsen for å diagnostisere KOLS
Røntgen
MR
CT
Blodprøve
Spirometri
Sykehistorie
Vet ikke
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6.1 Om en pasient med KOLS spør deg om råd, i hvilken grad føler du deg kompetent til
å gi råd om følgende emner:

Råd om røykestopp
Virkning av KOLS medisiner
Bivirkning av KOLS medisiner
Inhalasjonsteknikk ved alle inhalasjonsystemer
Ernæringsråd ved undervekt (BMI < 20)
Ernæringsråd ved overvekt (BMI > 30 )

Ikke i det
hele tatt

I liten
grad

I noen
grad

I høy
grad

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

6.2. Om en pasient med KOLS spør deg om råd, i hvilken grad føler du deg kompetent
til å gi råd om følgende:

Fysisk aktivitet
Slim mobilisering
Hvordan en kan beholde lungekapasiteten
Om hva som gir tyngre pust
Energiøkonomisering
Angstmestring

Ikke i det
hele tatt

I liten
grad

I noen
grad

I høy
grad

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Ikke
viktig

Lite
viktig

Litt
viktig

Svært
viktig

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

7. Hva er viktig å observere ved en KOLS forverring?

Farge på oppspytt
Feber
Pustemønster (frekvens)
Blodtrykk og puls
Effekt av inhalasjonsmedisiner
Oksygenmetning
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8. Vær vennlig å oppgi i hvilken grad du kan instruere og veilede i utførelse og bruk av
følgende apparater:

Spirometri
PEP fløyte/maske
Cpap/Bipap
Forstøverapparat
Pef-måling
Oksygenbehandling:
konsentrator/flasker/flytende

Ikke i det
hele tatt

I liten
grad

I noen
grad

I høy
grad

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

9. Bør personer med KOLS trene?
Ja
Nei
Vet ikke

Hvorfor/Hvorfor ikke? Vennligst spesifiser:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

10. Kjenner du til om det finnes organisert treningstilbud til denne pasientgruppen i ditt
nærområde?
Ja
Nei
Vet ikke
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Vi vil nå be om litt informasjon om din bakgrunn.
11. Hvor gammel er du? ______ år
12. Er du mann eller kvinne?
Mann
Kvinne

13. Vennligst fortell hvilken utdannelse har du?
Ingen spesiell fagutdanning
Omsorgsarbeider
Hjelpepleier
Sykepleier
Fysioterapeut
Lege
Har du videreutdannelse, i tilfelle hvilken:____________________________________
14. Hvor lenge er det siden du var ferdig med utdannelsen din?
Mindre enn 2 år
2 til 10 år
11-20 år
21-30 år
Mer en 30 år
15. Hvor ofte deltar du på faglig undervisning i forhold til KOLS? Med faglig
undervisning menes alle former for organisert aktivitet der formålet helt eller delvis er å
styrke ens kunnskap og ferdigheter.
Aldri
Sjeldnere enn en gang pr. år
Ca. en gang pr. år
Ca. to ganger pr. år
Oftere en to ganger pr. år
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16. Sist du deltok på faglig undervisning om KOLS, hvem underviste?
Har aldri deltatt
Lege ansatt ved sykehus
Lege ansatt i kommunen
Sykepleier ansatt ved sykehus
Sykepleier ansatt i kommunen
Fysioterapeut ansatt ved sykehus
Fysioterapeut ansatt i kommunen
Vet ikke
Annen:____________________________________________
17. Hvor jobber du?
Kommune
Sykehus
Annet

Tusen takk for at du tok deg tid til å svare på undersøkelsen!
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Appendiks B

Haugesund sjukehus, Tysvær kommune og HSH
Delprosjekt 1 – KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom)
Til……………………………………….

15.04.11

Kartlegging av kunnskap relatert til KOLS hos helsepersonell i Tysvær kommune og
ved Haugesund sjukehus
Invitasjon til deltakelse i studie
Helsetorgmodellen er et samhandlingsprosjekt der Helse Fonna (HF), Høgskolen
Stord/Haugesund (HSH) og flere kommuner prøver ut tiltak, som kan gjøre Helse Fonna
regionen bedre rustet til å møte utfordringene som kommer med Stortingsmelding nr. 47,
2008-2009, Samhandlingsreformen. Dersom du ønsker å lese mer om Helsetorgmodellen
kan du gå inn på: www.Helsetorgmodellen.no
I delprosjekt 1 – KOLS, er vi en sammensatt tverrfaglig gruppe fra Tysvær kommune (TK),
Haugesund sjukehus (HF) og HSH, som er organisert inn under Helsetorgmodellen.
Gruppens oppgave er å kartlegge kompetanse i forhold til sykdommen KOLS, blant
helsepersonell i kommune og sykehus. Prosjektgruppen har definert helsepersonell som:
Lege, sykepleier, fysioterapeut, hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider,
ergoterapeut, sosionom og ernæringsfysiolog.
Målet med kartleggingen er få oversikt over kunnskapsbehovet hos det enkelte
helsepersonell i sykehus og kommune.
Verktøyet vi skal bruke for å kartlegge kompetanse er spørreskjema.
Det vi ønsker fra deg og din arbeidsplass er:
Behjelpelige med å informere om viktighet av kartleggingen
Behjelpelig med å dele ut, og samle inn spørreskjema i forhold til dine ansatte.
En representant fra gruppen vil personlig levere ut, og samle inn skjemaene.
Vi beregner utleverings dato:02.05.11 og innleverings dato 12.05.11 av skjema.
De utvalgte arbeidsplassene for studien er: Haugesund sjukehus; Mottagelsen med
observasjonspost, Medisinsk midtblokk, Hjerteovervåkningen, Kirurgisk midtblokk og Eining
for terapeutiske spesialtenester. Tysvær kommune med hjemmesykepleie, sykehjem,
bedriftshelsetjenesten på Kårstø, fysioterapeut og ergoterapeuter i rehabiliteringstjenesten
og legetjenesten i kommunen .
Spørreundersøkelsen er anonym.
På forhånd takk!

Med vennlig hilsen for
_______________________________
Prosjektgruppen
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Appendiks C
Antall spørreskjema delt ut uke 18 og samlet inn uke 19. Slutt innsamling pr.: 20.05.11
Fra

Gitt ut
Uke 18

Inn t.o.m
20.05.11

Prosent

Haugesund sjukehus
Akutt mottak/ Obspost

48

33

69 %

Kirurgisk 4 M

72

44

61 %

Medisinsk poliklinikk

6

6

100 %

Eining for terap. Spes. tenester

23

22

96 %

Lunge/gastro/nefro 5 M

56

39

69 %

HO

69

42

61 %

Geriatrisk

15

10

66 %

Sum sjukehus

289

196

68 %

Nedstrandstunet

54

32

59 %

Tysværtunet

45

42

93 %

Aksdal tunet

58

48

83 %

Legetjenesten i kommunen

9

7

78 %

Fysio /ergo i kommune

10

8

80 %

Kårstø bedriftshelsetj.

5

4

80 %

Sum kommune

181

141

78 %

Total %

470

337

72 %

Tysvær kommune
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Appendiks D
Hvor gammel er du?

Figur 12: (n = 299)

Alderssammensetningen gjenspeiler sammensetningen på helsepersonellet.
Kjønn?
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Appendiks E
Resultat Sauda kommune (KOLS prosjektet)

”Hvor jobber du?”
Samtlige respondenter jobber i Sauda kommune. Det har ikke vært mulig å dele
respondentene inn i de avdelinger/enheter de jobber.
”Hvilken utdannelse har du?”
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”Hvor lenge er det siden du var ferdig med utdannelsen din?

”Hvor ofte deltar du på faglig undervisning i forhold til KOLS?”

49

”Har du erfaring med KOLS pasienter fra ditt arbeid?”

”Jeg har nok kunnskaper til å møte pasienter på en faglig forsvarlig måte”

50

”Om en pasient med KOLS spør deg om råd, i hvilken grad føler du deg
kompetent til å gi råd om følgende emner”:

51

52

53

54

55

Vær vennlig å oppgi i hvilken grad du kan instruere og veilede i utførelse og bruk av
følgende apparater:

56

57

58

59
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KOLS-prosjektet er et samhandlingsprosjekt i regi av Helsetorgmodellen mellom Høgskolen
Stord/Haugesund, Helse Fonna og Tysvær kommune.
Denne rapporten er en kartlegging av kompetansebehov blant ansatte i Tysvær kommune
Tysvær kommune og ved noen utvalgte avdelinger ved Haugesund Sjukehus. Kartleggingen
skal danne grunnlag for iverksetting av kompetansehevende tiltak.
Undersøkelsen viser at nesten 9 av 10 har erfaring med KOLS pasienter fra arbeidet sitt.
Samtidig svarer 4 av 10 at de ikke føler seg kompetente til å møte KOLS pasienter på en
faglig forsvarlig måte. Blant helsepersonellet i kommunen føler nesten 7 av 10 seg ikke
kompetente til å møte KOLS pasienter på en faglig forsvarlig måte. Tilsvarende tall for de
sykehusansatte er 2 av 10.
Blant de kommuneansatte er det først og fremst kunnskap om hvordan en skal veilede KOLS
pasienter i bruk av hjelpemidler som ser ut til å være spesielt mangelfull. Vi finner også at
innenfor det området vi har kalt forebyggende og sykdoms mestrende kunnskap, etterlyses
det mer kompetanse. Også blant de sykehusansatte etterlyses det mer av denne typen
kompetanse. Når det gjelder kompetanse i instruksjon og veiledning i utførelse og bruk av
hjelpemidler oppgir de sykehusansatte å ha en gjennomgående høyere kompetanse i dette
sammenliknet med de kommuneansatte.
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