PASIENT OG PÅRØRENDEOPPLÆRING (PPO) - OVERORDNET RETNINGSLINJE
HENSIKT OG OMFANG

Retningslinjen gjelder alle klinikker i sykehuset, og beskriver hvordan ledere og helsepersonell skal jobbe
systematisk med pasient- og pårørendeopplæring (PPO).
Retningslinjen skal bidra til å sikre rutiner og enhetlig praksis for PPO i sykehuset, som ledd i kvalitet- og
pasientsikkerhetsarbeidet og for å hindre uønsket variasjon.

BAKGRUNN

Opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver1. Pasient og
pårørende har rett til medvirkning og informasjon2. Helsepersonell skal gi informasjon til den som har krav
på det3, og skal så langt som mulig sikre at informasjonen er forstått2.






PPO skal bidra til at pasienter og pårørende får tilpasset informasjon og opplæring1,2,3,4,5
PPO skal bidra til pasientsikkerhet ved å øke helsekompetanse gjennom tilpasset helsekommunikasjon
og medvirkning. Helsekompetanse er evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne
treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse6,7
PPO skal bidra til ønsket effekt og etterlevelse av behandling, og redusere behovet for reinnleggelser8,9,10
PPO skal bidra til å sette pasient og pårørende i stand til å mestre helseutfordringer og fremme
livskvalitet8
PPO skal bidra til likeverdige helsetjenester9,10,11

ROLLER OG ANSVAR







Administrerende direktør har ansvar for at sykehuset etterlever plikten til å gi PPO, samt ansvar for at
PPO inngår i samarbeidsavtaler og samhandling om pasientforløp mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunene6,12,13
Fagdirektør har ansvar for systemer og strukturer som understøtter klinikkenes arbeid med PPO.
Fagavdelingen ved Lærings- og mestringssenteret skal veilede avdelingene og bidra til kompetanseheving
Klinikkdirektør har ansvar for at PPO er forankret og integrert i klinikken, og er inkludert i pasientforløp
Avdelingsleder og øvrig linjeledelse har ansvar for at PPO er implementert i avdelingens virksomhet og
at ansatte har nødvendig kompetanse
Helsepersonell identifiserer pasient og pårørendes behov for informasjon og opplæring, tilbyr,
planlegger, gjennomfører, evaluerer og dokumenterer

FREMGANGSMÅTE
PASIENT- OG PÅRØRENDEOPPLÆRING S KAL VÆRE INTEGRERT I BEHANDLINGEN





Opplæring skal være målrettede, tilpassede og kunnskapsbaserte læringsaktiviteter som sikrer
medvirkning og fremmer helse9,14,15
Læringsaktiviteter kan være veiledning, undervisning, rådgivning, informasjonsutveksling, samtale,
ferdighetstrening, fysisk aktivitet, lek og spill. Læring kan også fremmes gjennom psykoedukasjon,
kognitiv tilnærming med mer
Opplæringen kan tilbys muntlig, skriftlig, digitalt, individuelt eller i gruppe
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PASIENT- OG PÅRØRENDEOPPLÆRING S KAL INNGÅ I HELE PASIENTFORLØPET





Tilby pasientene informasjon og opplæring gjennom hele pasientforløpet2,8, særlig ved
diagnostisering, oppstart av- og endringer i behandling, ved utskrivelse og andre overganger16, samt
når fysisk eller psykisk tilstand hos pasienten tilsier det2,4,8,14
Tilby pårørende informasjon og opplæring i henhold til deres rettigheter og helsepersonells
plikt2,3,4,17. Pårørende bør involveres på et tidlig tidspunkt17
Vurder følgende spørsmål i planlegging, gjennomføring og evaluering av PPO i de ulike fasene av
pasientforløpet18:
 Hvem er målgruppen for opplæring?
 Hvilke læreforutsetninger og behov har pasient og pårørende?
 Hva er målet med opplæringen?
 Hva skal innholdet i opplæringen være?
 Hvilke læringsaktiviteter er hensiktsmessig i opplæringen?
 Hvem skal gi opplæringen?
 Hvilke muligheter og begrensninger kan påvirke opplæringen?

PASIENT- OG PÅRØRENDEOPPLÆRING S KAL TILPASSES DEN ENKELTES STÅSTED OG BEHOV

•
•

Informasjon skal gis på en hensynsfull måte3
Opplæringen skal tilpasses individuelle forutsetninger som alder, sanse- og funksjonstap, modenhet,
erfaring, kultur- og språk bakgrunn, behov og helsekompetanse2,4,5,8, 14,19. Vurder behov for tolk20

PASIENT- OG PÅRØRENDEOPPLÆRING SKAL VÆRE KUNNSKAPS BASERT OG FORANKRET I TEORI





Dette innebærer kunnskap basert på forskning, erfaringer fra praksis, og pasient- og pårørendes
kunnskap, ønsker og behov9,14
Opplæringen bør være forankret i et teoretisk rammeverk14,15
Helsepersonell skal anvende helsepedagogiske prinsipper som fremmer læring, medvirkning og
mestring21

PASIENT- OG PÅRØRENDEOPPLÆRING SKAL EVALUERES




Gjennomføres regelmessig ved systematisk innhenting av erfaringer fra pasienter og pårørende etter
opplæring, for å undersøke måloppnåelse og opplevd nytteverdi16,22,23
Resultatene skal inngå i kontinuerlig forbedringsarbeid 6,14,15

PASIENT- OG PÅRØRENDEOPPLÆRING SKAL GIS AV KOMPETENT HELSEPERSONELL




Helsepersonell skal ha tilgang til kompetanseheving for å tilegne seg og opprettholde kunnskap,
holdninger og ferdigheter innen pasient- og pårørendeopplæring6,14,15,24
Relevante kompetanseområder for helsepersonell er helsekompetanse6, brukermedvirkning11,
helsekommunikasjon6, helsepedagogikk24,25, helsepsykologi, helsefremming, samvalg8, læring og
mestring26, og medisinskfaglig kompetanse25

PASIENT- OG PÅRØRENDEOPPLÆRING SKAL DOKUMENTERES I PASIENTENS JOURNAL



Opplæringen skal kodes og dokumenteres i pasientens journal (DIPS) etter gjeldende retningslinje
for å sikre forsvarlig oppfølgning av pasient og pårørende27
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