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SAMMENDRAG

Prosjektet ”Diabetikeren i sykehjem – en tverrfaglig utfordring” hadde til hensikt å utvikle det

tverrfaglige samarbeidet relatert til sykehjemmets brukere med diabetes, med særlig fokus på

ernæringsarbeid. Brukere og beboere med diabetes skulle sikres et kvalitetsmessig godt og

helhetlig tjenestetilbudet gjennom økt oppmerksomhet på forbedringsområder innen

ernæringsarbeidet. Ny kunnskap om diabetes i sykehjem skulle kartlegges og spres til

sykehjemmets ansatte og brukere, og prosjektdeltakerne skulle øke sin kompetanse inne

diabeteshåndtering.

Deltakere i prosjektet var ansatte fra pleieavdelingene, kjøkken og dagsenter. Det ble planlagt

og gjennomført en prosjektmodell basert på ”Den samskapte læringsmodellen” med 2

fagseminarer, 6 arbeidsmøter og litteratursøk. Arbeidsmøtene bestod av undervisning,

veiledning og forbedringsarbeid. Prosjektet ble evaluert av deltakerne ved bruk av

spørreskjema med både faste svaralternativ og åpne spørsmål. Evalueringene viste at

deltakerne hadde tilegnet seg nye kunnskaper innen diabetes og økt sin forståelse for

diabeteshåndtering i sykehjem. Deltakerne var mindre sikre på om prosjektet hadde ført til en

bedring av tjenestetilbudet ved deres respektive avdelinger.

Resultatene fra prosjektarbeidet viser at det tverrfaglige samarbeidet om ernæringsarbeid til

diabetikerne i sykehjemmet er styrket. Prosjektet har også bidratt til en kritisk gjennomgang

av rutiner og prosedyrer knyttet til diabeteshåndtering i sykehjemmet. Gruppens arbeid har

resultert i Diabetespermen, en kilde til informasjon og kunnskap for de ansatte, og et verktøy

inn i pasientveiledning til brukere med diabetes. Prosjektets resultat er formidlet internt og

eksternt i ulike kanaler.

Utfordringene for det videre arbeidet med tjenestetilbudet for diabetikeren i sykehjemmet

omfatter et utvidet samarbeid med tilsynslegene om å kvalitetssikre rutiner for

blodsukkerovervåking, samt opprettelsen av kvalitetsindikatorer for diabeteshåndtering. Det

tverrfaglige samarbeidet mellom kjøkken-og pleieavdelingene må styrkes ytterligere ved

formalisering av ansvarsområdet for ressurspersoner inne diabetes. Prosjektresultatene viser at

rutinene for kommunisering av beboernes ønsker i forhold til kosthold bør tydeliggjøres. De

tydeliggjør også at ansattes kompetanse innen diabetes fortsatt må være i fokus for

fagutviklingsarbeidet på sykehjemmet.
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INNLEDNING

Hensikt og bakgrunn for prosjektet
Hensikten med prosjektet: ”Diabetikeren i sykehjem – en tverrfaglig utfordring” var å utvikle

det tverrfaglige samarbeidet relatert til sykehjemmets brukere med diabetes, med særlig fokus

på ernæringsarbeid. Videre hadde prosjektet som mål å sikre et kvalitetsmessig godt og

helhetlig tjenestetilbudet for diabetikeren, gjennom økt oppmerksomhet på

forbedringsområder innen ernæringsarbeidet, tilegnelse av ny kunnskap innen temaet eldre

diabetikere og ernæring, samt endring av praksis basert på prosjektets resultat.

Bakgrunnen for prosjektet bygget på innspill fra kjøkken-og pleieansatte om nødvendigheten

av å utvikle en felles forståelse og praksis i ernæringsarbeidet knyttet til sykehjemmets

beboere og brukere med diabetes. Som et strakstiltak deltok 6 ansatte, 2 fra kjøkken og 4 fra

ulike pleieavdelinger på TINEs ernæringskurs om eldre og diabetes. Dette bidrog til

ytterligere inspirasjon til felles innsats for forbedring av praksisen ved sykehjemmet. Samtidig

etterlyste man ny forskningsbasert kunnskap på området, og man så et behov for utvikling av

gode rutiner og prosedyrer slik at man kan sikre en planmessig og kvalitativt god praksis på

dette feltet. Med utgangspunkt i prosjektets fokus på diabetikeren i sykehjem arrangerte

sykehjemmet 2 diabetesseminarer i juni 2007. Et av seminarene hadde bydelens

seniorbefolkning som målgruppe, mens det andre var et fagseminar for sykehjemsansatte.

Begge seminarene ble arrangert i samarbeid med Norsk Diabetesforbund - Rogaland.

Fagseminaret ble ”kick-off” for deltakerne i sykehjemmets diabetesprosjekt.

Hva vet man om forekomsten av diabetes i Norge i dag?

En regner med at minst 90 000 til 120 000 personer har diagnosen diabetes i Norge i dag, og

tendensen er økende med en forventing om 366 mill. på verdensbasis innen 2030 (Graue et.al.

2007). Type 1 diabetes er en kronisk, alvorlig sykdom med stor utberedelse, og har økt sterkt

de siste 20-30 år. Type 2 viser og en sterk økning, og om lag 10% av eldre over 70 år har

diabetes type 2. Dette kan knyttes til forandringer i befolkningens levesett, og

fordi befolkningen stadig blir eldre (Iversen og Graue 1998, Vaaler 2000). Det hevdes at

diabetes type 2 kan forebygges og komplikasjoner reduseres ved hjelp av engasjement,

kvalitetssikringssystemer og bedre opplæring (Hanssen og Berg 2007). Det vil bli et stort

behov for nødvendig kompetanse og kvalifisert fagpersonalet som kan ivareta diabetikerne i

årene som kommer. Ved å vektlegge systematisk og individuell oppfølging og behandling
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basert på forskning, erfaringer fra praksisfeltet og diabetikerens egenerfarte kunnskaper kan

man forbedre den kliniske praksisen.

Diabetes i sykehjem

Diabeteshåndtering i sykehjem oppleves som både utfordrende og krevende av helsepersonell.

Ved enkelte sykehjem har man erfart at problem oppstår når diabetikeren blir innlag for andre

sykdommer på avdelinger der kunnskapen om diabetes er liten (Grønning 2005). I sykehjem

er ca. 20% av pasientene rammet av diabetes, og ca. 90% av disse klassifiseres som type 2

diabetes (Cefalu og Cefalu 2006). Nitti prosent av disse pasientene har også tegn til sykdom i

koronararteriene, slag og/eller vaskulære lidelser. Forskning viser at eldre pasienter med

diabetes har 6,4 diagnoser hver, sammenliknet med pasienter uten diabetes som har 2,4

diagnoser hver (Resnick 2005).

Med stigende alder ser man at diabetessykdommen viser seg med atypiske symptomer som

uspesifikk ”sløvhet”, fysisk funksjonstap, kraftløshet og konfusjon (Cefalu og Cefalu 2006).

Resnick (2005) hevder at helsepersonell i sykehjem oftere har hatt fokus på hypoglykemi, da

symptomer og tegn på hypoglykemi er enklere å identifisere enn ved hyperglykemi.

Utfordringer knyttet til identifisering og håndtering av hyperglykemi avhenger av tre forhold:

1) personalets evner / kunnskaper i måling / registrering av hyperglykemi, 2) kunnskapssvikt

og myter, 3) systemrelaterte utfordringer.

Etter som man blir eldre reduseres fordelene med en intensiv blodsukkerkontroll. Ikke alle

eldre tåler et strengt blodsukkernivå, som ofte anbefales diabetikere. Man tenker da særlig på

eldre som ikke er i stand til å registrere og kommunisere tegn på hypoglykemi, eldre i

terminalstadiet eller med alvorlig kognitiv svikt som følge av demenstilstand (Resnick 2005).

For eldre pasienter i sykehjem med dårlig helsestatus er det den daglige effekten

diabetessykdommen har på deres funksjonelle tilstand, psykiske tilstand, kognitive tilstand og

livskvalitet som er av betydning (Cefalu og Cefalu 2006). Håndteringen av diabetes bør

tilpasses hver enkelt pasient, med hensyn til forventet livslengde, livskvalitet og hva som

realistisk sett passer inn i pasientens livssituasjon. Ernæringsmessige og psykososiale behov

må imøtekommes, og blodsukker og fettstoff bør holdes så nær normale verdier som mulig.

Behandlingsmålene i sykehjem bør fokusere på å gjenopprette den metabolske balansen i

blodsukkeret, og samtidig kontrollere blodtrykk og fettstoffer i blodet (kolesterol) (Resnick

2005).
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Resnick (2005) gir følgende realistiske kostholdsanbefalinger for eldre med type 2 diabetes:

 Et vanlig kosthold anbefales

 Spis regelmessig og til faste tider

 Moderate porsjoner og et totalt kaloriinnhold basert på aktivitetsnivå og vekt

 Øke kostfibre ved å inkludere velsmakende høyfiber-mat som tørket frukt,

frokostblandinger, kornbrød og ”grove” muffins.

 Fettinntaket må ikke begrenses

 Motiveres til å spise sunne snacks (godterier) som frukt, og unngå tomme kalorier

Optimal håndtering av diabetes og særlig hyperglykemi i sykehjem kan oppnås ved

regelmessig kontroll og overvåking av forholdene i sykehjemmet. Dette kan best

gjennomføres ved oppnevnelse av ressursperson innen diabetes, eller ved at kvalitetsansvarlig

gjennom kvalitetssystemet fører kontroll med diabetesomsorgen ved sykehjemmet. En slik

overvåking bør inneholde kvalitetsindikatorer som:

 Vurderinger av HbA 1c-nivå

 Kartlegge tilfeller av hyperglykemi som oppstår

 Registrere antall sykehusinnleggelser som følge av diabetes mellitus

 Registrering av sår og infeksjoner på nedre ekstremiteter

 Dokumentasjon som viser evaluering av beboers øye,-fot og munnstatus

 Overvåking av risiko for kardiovaskulære lidelser og svikt i nyrefunksjon

 Dokumentasjon som viser et anbefalt kosthold og tiltak i forhold til fysisk aktivitet

Områder der dokumentasjon på kartlegging / screening mangler bør følges opp, med

vurdering av barrierer og utfordringer knyttet til dette (Resnick 2005).
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Problemstilling og forskningsspørsmål

Prosjektets problemstilling baserte seg på prosjektets hensikt og bakgrunn. Den fokuserte på

behovet for å styrke og utvikle samarbeidet mellom personalet ved sykehjemmets kjøkken og

pleieavdelinger / dagsenter om ernæringsarbeid i diabetesomsorgen. Problemstillingen lød

som følgende:

Hvordan styrke det tverrfaglige samarbeidet om kvalitetssikring av kost -og

ernæringstilbudet til diabetikeren i sykehjem?

På bakgrunn av problemstillingen formulerte prosjektgruppen disse forskningsspørsmålene:

1. Hvordan er praksisen ved sykehjemmet i dag?

2. Hvilke områder ser prosjektdeltakerne at det er nødvendig å forbedre?

3. Hva finnes av ny forskning på området?

4. Hvilke samarbeidsformer er nødvendig å opprette, i og mellom avdelinger og fagfelt?

5. Hvordan etablere nye rutiner / endring av praksis?

6. Hvordan styrke diabetikerens medvirkning innen kost -og ernæringstiltak?

7. Hvordan spre resultat og ny kunnskap?
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METODE

Begrunnelse for valg av metode

Metoden ble valgt på bakgrunn av tidligere erfaringer med bruk av ”Den samskapte

læringsmodellen” som læringsmodell i det fagutviklende og kompetansehevende prosjektet

ESOP (Endring som praksis - en forutsetning for brukermedvirkning?) ved Øyane Sykehjem i

perioden 2004-2005. Metoden var kjent for et flertall av de ansatte, og derav så man det som

naturlig å benytte denne metoden også i diabetesprosjektet. ”Den samskapte læringsmodellen”

har også elementer av aksjonsforskning der endringsaspektet og ”Nedenfra og opp”-

prinsippet er sentralt. Elementer i aksjonsforskning er: identifisering av et problem i praksis,

forskningsmetode brukes i vurderingen av problemet, endring planlegges og implementeres,

resultatet evalueres (Husebø og Husebø 2005, s. 14). I det planlagte diabetesprosjektet tok de

ansatte og ledelsen et felles initiativ til endring, samtidig som at kunnskap fra både forskning

og praksis ble brukt for å løse praktiske problem på grunnplanet. Som arbeidsform i

diabetesprosjektet benyttet man arbeidsmøter, veiledning, undervisning og individuell innsats

rettet mot egen avdeling.

”Den samskapte læringsmodellen” har 3 grunnleggende elementer:

Problemavklaringsfasen: her søker man etter og reflekterer over målsettingen med

utviklingsarbeidet. Diabetesprosjektets problemstilling, forskningsspørsmål og målsetninger

ble avklart gjennom dialog mellom deltakere og prosjektleder, der ulike synspunkter ble

trukket frem og stilt opp mot hverandre. Deltakerne var aktivt med på å drive prosessen

framover, og bidrog til å sette realistiske og relevante mål.

Oppstart av forbedringsarbeid: der utfordringer knyttes til å overvinne gamle rutiner og vaner.

Under oppstartsseminaret ble deltakerne utfordret på å formulere endringsoppgaver som

kunne gi raske resultat, og som den enkelte opplevde som utviklende basert på egen innsats i

endringsarbeidet. En del av dette bestod i å formulere egen motivasjon og interesse for

deltakelse i prosjektet.

Den kontinuerlige læringsspiralen: her er målet å finne konkrete løsninger på problemene som

deltakerne selv har definert, og som kan føre til kollektiv refleksjon som gir ny innsikt og

grunnlag for organisasjonsmessige tiltak. (Husebø og Husebø 2005, s. 11). Deltakerne i

diabetesprosjektet organiserte seg i 2 grupper etter interesseområde og kompetanse innen

fagfeltet diabetes. Gruppene arbeidet med å finne ny kunnskap og systematisere denne i

Diabetespermen.
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Øyane sykehjem

Øyane sykehjem er lokalisert i Hundvåg bydel i Stavanger Kommune. Det ble åpnet i 1980 og

eies av en stiftelse utgått fra husmorlagene i bydelen. Sykehjemmets 58 beboere og brukere er

fordelt på to langtidsavdelinger, skjermet enhet for aldersdemente, korttidsavdeling og

rehabiliteringsavdeling. I tillegg driver sykehjemmet dagsenter med totalt 45 brukere.

Sykehjemmet har eget kjøkken. Kvalitetsforbedrende prosjektarbeid har vært drevet ved

sykehjemmet siden 2003, og som arbeidsgrupper før den tid. Prosjektene har hatt fokus på

kompetanseheving og fagutvikling for personalgruppen, samt endring og forbedring av

tjenestetilbudet (Husebø 2004, Husebø og Husebø 2005, Husebø 2007).

Deltakere i prosjektet

Med bakgrunn i prosjektets tematikk var det ønskelig at prosjektgruppen var sammensatt på

tvers av fag og yrkesgrupper. Ni ansatte deltok i prosjektet, der alle pleieavdelingene,

dagsenteret og kjøkken var representert. Blant de ulike yrkesgruppene var 1 kokk, 1

kjøkkenassistent, 3 hjelpepleiere, 1 omsorgsarbeider og 3 sykepleiere. Alle deltakerne ble

rekruttert via sin nærmeste leder, og 6 av dem på bakgrunn av deltakelse på samme kurs innen

eldre, diabetes og ernæring. To av de ansatte er også deltakere i klinisk fagstige, en i forhold

til eldre og ernæring, og en i forhold til eldre og diabetes. Alle deltok på frivillig basis, og

mottok veiledning fra prosjektleder og kvalitetsansvarlig sykepleier under prosjektperioden.

Kvalitetsansvarlig sykepleier deltok også på enkelte av prosjektgruppens arbeidsmøter.

Prosjektledelse

Prosjektet ble ledet av sykehjemmets fagutviklingssykepleier. Hun er spesialsykepleier i

aldring og omsorg, og har en mastergrad i helse-og sosialfag. Prosjektleder hadde tidligere

erfaring med ulike prosjektarbeid ved sykehjemmet, og fungerte som prosjektmedarbeider og

veileder i ESOP-prosjektet i perioden 2004-2005.

Prosjektleders rolle og oppgaver i diabetesprosjektet bestod av planlegging av arbeidsmøter,

undervisning og veiledning, samt å være pådriver og sluttfører i arbeidet med utvikling av

Diabetespermen. Prosjektleder underviste og veiledet deltakerne i litteratursøk, samt ivaretok

kontakten med eksterne støttespillere som Undervisningssykehjemsprosjektet - Stokka

sykehjem, Norsk Diabetesforbund, Stavanger universitetssykehus og Universitetet i

Stavanger. Prosjektleder mottok veiledning på veiledning i regi av

Undervisningssykehjemsprosjektet.
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GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET

Prosjektmodell

Diabetesprosjektet ble organisert og gjennomført etter følgende modell:

Forklaring av modellen

Virksomhetsleders og Lederforums rolle og oppgaver bestod i godkjenning av prosjektet,

samt støtte og tilrettelegging for prosjektleder og prosjektgruppe. Prosjektleder veiledet

gruppen i prosjektmodellen, prosjektets arbeidsform og litteratursøk. Sykehjemmets

kvalitetssykepleier er godkjent veileder, og veiledet deltakerne i temaer innen tverrfaglig

samarbeid og gruppeprosesser. Diabetessykepleier fra Stavanger Universitetssykehus bidrog

med faglig veiledning innen håndtering av diabetes hos eldre. Deltakerne mottok

undervisning fra universitetslektor ved Universitetet i Stavanger inne tverrfaglig samarbeid,

mens prosjektleder underviste etter behov deltakere i litteratursøk. Sykehjemmet samarbeidet

med Norsk Diabetesforbund om å arrangere Diabetesseminaret, og forbundet var også

behjelpelige med fornying av fagmateriell til Diabetespermen. Undervisningssykehjemmet

arrangerte jevnlig veiledningsmøter for prosjektledere, der man delte erfaringer og fikk råd i

forhold til prosjektets fremgang. Bruk av referansegruppe er en faktor i modellen som

prosjektet har lyktes mindre med. Deltakerne har gjennom diskusjoner med kollegaer fanget

Virksomhetsledelsen
-daglig leder og
lederforum

Prosjektleder.
Fagutviklingssykepleier

Prosjektdeltakere:
-ansatte i kjøkken,
pleieavdelinger og
dagsenter (N= 9)

Støttefunksjoner
 Veiledning
 Undervisning
 Faglige bidrag

Referansegruppe:
kollegaer, brukere,
beboere

Veiledning og undervisning:
 Sykepleier SUS-3A
 Universitetslektor UiS
 Kvalitetssykepleier Øyane sykehjem
 Prosjektleder

Faglige bistand:
 Norsk Diabetes Forbud
 Undervisningssykehjemsprosjektet

Figur 1. prosjektmodell
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opp behov og ønsker relatert til prosjektets tematikk. Man har ikke i like stor grad klart å

involvere brukere og beboere som referansegruppe.

Prosjektstart

Kick off: Diabetesseminar 2007

I samarbeid med Norsk Diabetesforbund og Stavanger Universitetssykehus (SUS) arrangerte

sykehjemmet 2 diabetesseminarer, et for sykehjemmets brukere og bydelens seniorer, og et

for ansatte i sykehjem. Seminaret for brukere og seniorer ble arrangert på kveldstid, og

fokuserte på generell kunnskap om diabetes, forebygging og livsstil. Her deltok til sammen 27

eldre. Fagseminaret ”Diabetes – utfordringer i sykehjemstjenesten” samlet totalt 86

helsepersonell fra 15 ulike sykehjem, der ca. 50% av disse var ansatte ved Øyane sykehjem.

Forelesere var lege, sykepleiere, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og sosiolog fra fagmiljø

inne diabetes og sykehjemstjenesten. Temaer som ble berørt var basiskunnskap om diabetes

og eldre, kostholdsfaktorer og betydningen av fysisk aktivitet. Under begge seminarene deltok

ulike interesseorganisasjoner og bedrifter med informasjonsstand.

Miniseminar

Oppstart av prosjektgruppens arbeid hadde form av et miniseminar der også virksomhetsleder

og oversykepleier deltok på deler av seminaret. Under seminaret ble prosjektmodell, mål,

hensikt og arbeidsform gjennomgått. Deltakerne konkretiserte egen motivasjon og interesse

for å delta i prosjektet, og gav følgende innspill til aktuelle endringsområder i praksis:

 Skaffe oversikt over eksisterende fagmateriale som finnes på sykehjemmet,

systematisere og fornye dette

 Rutiner for kartlegging av diabetes hos brukere / beboere

 Rutiner for informasjon til brukere / beboere og pårørende med diabetes

 Lage en oversikt over ulike matvarers virkning på blodsukkeret til opplysning og

informasjon til personalet, brukere / beboere og pårørende

 Opprette medlemskap i Norsk Diabetesforbund med abonnement på fagbladet

Diabetes

 Se på sammenhengen mellom kosthold og fysisk aktivitet hos eldre diabetikere

 Rutiner for matlaging med hensyn til diabetikere og forebygging av diabetes
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Prosjektgruppens arbeidsmøter

Prosjektgruppen gjennomførte totalt 6 arbeidsmøter over en periode på 5 måneder, der

arbeidsformen varierte mellom undervisning, veiledning og arbeid / diskusjon i grupper:

Arbeidsmøte 1:
Oppstart forbedringsarbeid. Ønske om ”felles plattform” (forståelse) for ernæringspolitikk til

diabetikerne. Fagmateriell om diabetes ble samlet inn fra pleieavdelingene, dagsenter og

kjøkken. Deltakerne ønsket å systematisere dette i en samleperm om diabetes

(Diabetespermen).

Arbeidsmøte 2: Deltakerne jobbet i grupper med hovedtemaene i Diabetespermen.

Undervisning i tverrfaglig samarbeid med universitetslektor Aina Hauge, UiS.

Arbeidsmøte 3: Nettsøk etter faglitteratur. Videre arbeid med Diabetespermens innhold.

Arbeidsmøte 4: Veiledning med diabetessykepleier May Liss Herredsvela fra 3A, SUS

Arbeidsmøte 5: Veiledning med kvalitetsansvarlig sykepleier med temaet tverrfaglig

samarbeid. Oppsummering av gruppens arbeid.

Arbeidsmøte 6: Avsluttende møte med evaluering av måloppnåelse, resultater og

anbefalinger for veien videre.

Deltakelsen på arbeidsmøtene har vært god, med mellom 7 og 9 deltakere hver gang. Forfall

har skyldtes ferieavvikling, turnusarbeid og sykdom. Deltakerne fikk godtgjørelse i form av

timer til avspasering ved fremmøte på fritid.

Litteratursøk

For å kunne besvare forskningsspørsmålet: hva finnes av ny forskning (kunnskap) på

området? ble det i prosjektet gjennomføre et litteratursøk i ulike fagdatabaser og i nyere

faglitteratur. Litteratursøk ble valgt som metode for å skaffe til veie en oversikt over relevant

og nyere forskning på området, og for å tilegne seg ny kunnskap til bruk under og etter

prosjektperioden. Prosjektdeltakerne fikk tilbud om undervisning og veiledning i nettsøk, og 7

deltakere gjennomførte undervisningen / veiledningen. Resultatene fra litteratursøket ble

brukt som basis for utvikling av Diabetespermen, og derav gjort tilgjengelig for brukerne av

permen.

Figur 2: Oversikt over prosjektgruppens arbeidsmøter
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Fremdriftsplan

Periode Aktivitet Anmerkning
2006
Oktober Kursdeltakelse 6 ansatte deltok på kurset

”Kostholdsplanlegging og
diabetes” (TINE)

2007

Februar Prosjektet vedtatt i Lederforum

Februar-mars Rekruttering av deltakere til prosjektet V / avd.ledere og kjøkkensjef

Mars Deltakelse på Oppstartskonferanse for

Undervisningssykehjemmet

Prosjektleder, kvalitetsansvarlig

sykepleier og oversykepleier

April-mai Søknad om midler I Undervisningshjemsprosjektet

Mai Konstituering av prosjektgruppen

Juni Kick-off: Diabetesseminaret 2007 Arr. Øyane sykehjem, Norsk
Diabetesforbund og SUS

September Miniseminar Definerte endringsområder,
arbeidsform og ansvarsfordeling

September -

Desember

5 arbeidsmøter Undervisning, veiledning,
gruppearbeid og litteratursøk
Spredning /informasjon /rapport.

2008

Januar 1 arbeidsmøte Evaluering

Februar - Juni Utarbeidet sluttrapport

Spredning av resultat

Diabetespermen
Fagbladet 5/2008
Presentasjon ”Møte for frivillige”,
Øyane sykehjem 25.08.08
Presentasjon ISAS-samling
08.09.08
Presentasjon Diaforum 30.10.08

Figur 3: Fremdriftsplan for prosjektet
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RESULTAT OG EVALUERINGER

Prosjektets problemstilling: Hvordan styrke det tverrfaglige samarbeidet om kvalitetssikring

av kost -og ernæringstilbudet til diabetikeren i sykehjem ? ble understøttet av syv mindre

forskningsspørsmål konsentrert om dagens håndtering av diabetes i sykehjemmet,

forbedringsområder, nyere forskning, samarbeidsformer, styrking av brukermedvirkning

innen diabetes og spredning av prosjektets resultater.

Forskningsspørsmål 1og 2: Hvordan er praksisen ved sykehjemmet i dag? Hvilke

områder ser prosjektdeltakerne at det er nødvendig å forbedre?

Dagens praksis for håndtering av diabetes ble diskutert blant prosjektets deltakere. Som et

resultat ble kartleggingsrutiner, kostholdsfaktorer, akuttbehandling av hyper-og hypoglykemi

og tverrfaglige samarbeid mellom kjøkken og pleieavdelingene fremhevet som mulige

endringsområder. Samtidig kartla man hva som fantes av tilgjengelig fagmateriell relatert til

diabetes på de ulike avdelingene, dagsenter, kjøkken og sykehjemsbiblioteket. Resultatet viste

at fagmateriellet var av svært varierende kvalitet med hensyn til relevans og nyere forskning.

Avdelingene hadde dessuten ulik praksis for oppbevaring av materialet og tilgjengeligheten

av dette for personalet. På kjøkkenavdelingen var fagmateriell om diabetes totalt fraværende.

Kartleggingen avdekket også et behov for opplæring i å søke etter ny forskning som et ledd i

fagutviklingsarbeidet ved sykehjemmet.

Forskningsspørsmål 3: Hva finnes av ny forskning på området?

Syv av deltakerne gjennomførte opplæring i litteratursøk. Opplæringen bestod av veiledning

fra prosjektleder, samt egeninnsats i form av søk etter relevant forskning og faglitteratur.

Resultatet fra nettsøket i nordiske og internasjonale databaser viste at det eksisterer lite

publisert forskning innen diabetes i sykehjem. De fleste artiklene var av populærvitenskapelig

karakter. Prosjektet har brukt resultater fra to ulike vitenskapelige forskningsartikler som

grunnlag for anbefalinger om håndtering av diabetes i sykehjem:

1. Cefalu, C. og Cefalu, W. (2006). The Older Patient with Type 2 Diabetes: Special

Considerations and Management with Insulin. Annals of Long-Term Care, Vol.14, No.11,

November
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2. Resnick, B. (2005). Diabetes Management: The Hidden challenge of Managing

Hyperglycemia in Long-Term Care Settings. Annals of Long-Term Care, Vol.13, No.8,

August

Forskningsspørsmål 4: Hvilke samarbeidsformer er nødvendig å opprette, i og mellom

avdelinger og fagfelt?

Dagens tverrfaglig samarbeid om diabeteskosthold dannet grunnlag for diskusjonen knyttet til

forskningsspørsmålet: hvordan opplever deltakerne at samarbeidet fungerer, og hva må til for

å styrke dette? Prosjektdeltakerne fikk undervisning og veiledning i tverrfaglig samarbeid og

hvordan jobbe sammen mot felles mål. Dette resulterte i en forståelse av tverrfaglig samarbeid

som et produkt av motivasjon, lagånd, respekt, kommunikasjon og samhandlingskompetanse.

Deltakerne konkluderte med at samarbeidet mellom kjøkken, pleieavdelinger og dagsenter

fungerer tilfredstillende i dag når det gjelder bestilling av matvarer, ønskekost og informasjon

om antall diabetikere i avdelingene. Et tiltak som vil kunne styrke samarbeidet er å utnevne

ressurspersoner på hver pleieavdeling, kjøkken og dagsenter, som kan fungere som et

bindeledd mellom faggruppene i henhold til kostholdsarbeid og diabetes.

Forskningsspørsmål 5: Hvordan etablere nye rutiner / endring av praksis?

Endring av praksis i form av å forbedre rutiner og prosedyrer knyttet til diabeteshåndtering

ble belyst under seminarene og arbeidsmøtene, gjennom faglige diskusjoner og veiledning.

Også i arbeidet med oppbygging av Diabetespermen diskuterte man endring av praksis. Her

erfarte man at stadig nye endringsområder dukket opp, som klargjøring av rutiner for måling

av langtidsblodsukker, blodsukkermålinger generelt, kartlegging av kostholdsbehov og

styrking av diabetikernes medvirkning i egen helseprosess (pasientveiledning). Ved

kjøkkenavdelingen har man endret rutine ved tilbereding av enkelte matretter gjennom å

redusere sukkermengden. Kjøkken tilbyr også grovere brød til brukere som ønsker dette.

Forskningsspørsmål 6: Hvordan styrke diabetikerens medvirkning innen kost -og

ernæringstiltak?

Styrking av diabetikernes medvirkning ble for fullt et tema for forbedring under utarbeidelsen

av Diabetespermen. Prosjektdeltakerne ønsket å lage et eget pasientveiledningsopplegg for

diabetikerne i sykehjemmet, basert på tanken at medvirkning kan styrkes gjennom

informasjon og tilgang på ny kunnskap. Innholdet i Diabetespermen skulle vise seg som svært

aktuelt å bruke også innenfor pasientveiledning, slik at et eget veiledningsopplegg ble



Diabetesprosjekt Øyane sykehjem 13

overflødig. Innholdet i permen som egnet seg særlig godt for veiledning av brukere med

diabetes ble merket med en rød sirkel. Pasientveiledning som begrep ble definert og beskrevet

innledningsvis i permen. Et annet tiltak for å styrke brukermedvirkning var å utrede brukernes

mulighet til å påvirke kjøkkenets middagsmeny. Dette resultert i videre arbeid med etablering

av Ønskemeny ved sykehjemmet. Kartlegging av kostholdsvaner ble sett på som essensielt for

å fange opp individuelle behov og ønsker, og man inkluderte et skjema for kostholdssamtale

(Undervisningssykehjem Rapport nr: 1/50 – 2005) i Diabetespermen.

Forskningsspørsmål 7: Hvordan spre resultat og ny kunnskap?

Et av de viktigste resultatene av prosjektgruppens arbeid er Diabetespermen. Her har man

samlet og formidler ny kunnskap om diabetes og håndtering av diabetes i sykehjemmet til

ansatte og brukere:

INNHOLD I DIABETESPERMEN Pas.veil.

1 Type 1 og type 2 diabetes og håndtering av

diabetes i sykehjem

2 Diabetes og kosthold

3 Karbohydrater - vår viktigste energikilde

4 Kostholdssamtalen

5 Blodsukkermåling

Insuliner

Injeksjonsteknikk

6 Riktig bruk av Insulatard flexpen

7 Hyperglykemi – for høyt blodsukker

8 Hypoglykemi – for lavt blodsukker

9 Diabetes og fysisk aktivitet

10 Rapport fra Diabetesprosjektet

Avdelingenes kursmateriell

11 Diverse diabetes fagblader

Prosessen med å lage Diabetespermen startet med to hovedtema: ”Matvarer og hvordan disse

påvirker blodsukkeret”, og ”Håndtering av hypo-og hyperglykemi i sykehjem”, som

prosjektdeltakerne jobbet med i parallelle grupper. Nye tema i permen kom til etter hvert som

man så behovet for å utvide de tenkte rammene for prosjektet. Eksempel på slike tema er

”Blodsukkermåling, insuliner og injeksjonsteknikk”, ”Riktig bruk av Insulatard flexpen” og

Figur 4: Innhold i Diabetespermen
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”Diabetes og fysisk aktivitet”. Deler av innholdet i permen ble kvalitetssikret av

diabetessykepleier fra SUS og kvalitetsansvarlig ved sykehjemmet.

Andre resultat

Prosjektet har skapt følgende effekter utover resultatene knyttet til forskningsspørsmålene:

 Øyane sykehjem medlem i Norges Diabetesforbund. Medlemskap gir blant annet

ansatte tilgang til nyere forskning gjennom forbundets artikkeldatabase og fagbladet

Diabetes. Fagbladet kan også benyttes inn i pasientveiledning.

 Tilgang til nettstedet Helsebiblioteket for alle ansatte

 Abonnement Norsk Tidsskrift for ernæring

 Printer tilkoblet PC med internettilgang på sykehjemmets bibliotek

Evalueringer

Diabetesseminar juni 2007

Sykehjemmet arrangerte fagseminaret ”Diabetes i sykehjem - en utfordring i

sykehjemstjenesten”, og figuren under viser deltakernes evalueringene. Til sammen deltok 86

personer fra 15 ulike sykehjem, og 74 (86%) av disse leverte inn evalueringsskjema.

Evaluering av diabetesseminar
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Deltakernes generelle vurdering viser at 74% var meget fornøyd med seminaret. Ingen oppgav

at de var misfornøyd. Midlere skåre av deltakernes oppfatning av forelesningene viser at 47 %

Figur 5: Seminardeltakernes evalueringer
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var meget fornøyd med forelesningene. Midlere skåre av kursforholdene (lunch og lokaler)

viser at 45 % var fornøyd, mens 40% var meget fornøyd. 4 deltakere (5%) hadde krysset av

for skjemaets svaralternativ ”misfornøyd” (Spm. 4, 7 og 8). Ingen av disse hadde kommentert

svarene sine. Atten deltakere hadde gitt kommentarer til svarene sine. Blant kommentarene

fra deltakerne var:

,,flott kurs - viktig for jobb og for egen del! Takk!”

,,satt på bakerste rad, og såg ikke det som var på tavla”.

,,parkeringsproblem!”

,,veldig bra, forelesere bør ha mer tid ift spørsmål og svar. Godt teoretisk opplegg. Kunne

tenkt meg bedre sitteplass m/noe bord å skrive på. Så stor forsamling, hadde vært kjekt med

mer parkeringsplass. Veldig bra forelesere, mange nyttige tips ift diabetes”.

Kommentarene viser oss følgende forbedringsområder:

 Stort fremvisningslerret og projektor fastmontert i sykehjemmets kafe.

 Parkeringsproblem: oppfordre egne ansatte til å la bilen stå på slike dager.

 Vurdere antall deltakere: skal det settes en øvre grense? Er lokalet egnet til så mange så

lenge?

 Vurdere når lunchen skal avvikles og hva som skal serveres.

Evaluering av prosjektdeltakelse

Kort tid etter at prosjektgruppen hadde avsluttet sitt arbeid ble det utdelt et evalueringsskjema

til de 9 ansatte som deltok i prosjektet (vedl.2). Evalueringsskjemaet ble utarbeidet med

bakgrunn i et evalueringsskjema brukt i endringsprosjektet ESOP, gjennomført ved

sykehjemmet i 2004-2005 (Husebø og Husebø 2005). Skjemaet bestod av 4 spørsmål og en

Likerts svarskala med 5 svaralternativ: ”I meget stor grad”, ”I stor grad”, ”Til en viss grad”, ”I

liten grad” og ” I meget liten grad”. I tillegg var det gitt mulighet for å kommentere under

hvert spørsmål. Spørsmålene var utformet med utgangspunkt i målene for diabetesprosjektet,

og var knyttet til utvikling av kunnskap og forståelse innen diabetes i sykehjem, styrking av

det tverrfaglige samarbeidet og forbedring av tjenestetilbudet. 7 ansatte leverte inn ferdig

utfylt skjema, der 3 hadde gitt kommentarer.

På det første spørsmålet: ”I hvilken grad mener du at prosjektdeltakelsen har bidratt til å øke

dine kunnskaper om diabetes?” svarte 5 av de spurte at de i stor grad hadde økt sine
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kunnskaper om diabetes gjennom deltakelse i prosjektet. To svarte at de henholdsvis i meget

stor grad og til en viss grad hadde fått økte kunnskaper. Her hadde også en av de som svarte

gitt følgende kommentar: ,,har fått større forståelse!. På det andre spørsmålet: ”I hvilken grad

mener du at prosjektdeltakelsen har bidratt til å øke din forståelse av diabeteshåndtering i

sykehjem?” oppga 5 ansatte at de i meget stor grad hadde fått øket sin forståelse av

diabeteshåndtering i sykehjem, mens 2 svarte til en viss grad. Spørsmål 3 omhandlet

tverrfaglig samarbeid: ,, I hvilken grad mener du at prosjektdeltakelsen har bidratt til å utvikle

det tverrfaglige samarbeidet mellom pleieavdelingene / dagsenter og kjøkken, med tanke på

ernæringsarbeid til diabetikere?”. Her svarte 4 av 7 at prosjektet i stor grad hadde bidratt til

utvikling av tverrfaglig samarbeid, 2 mente at det hadde bidratt til en viss grad, mens 1

oppgav i meget stor grad. På spørsmål 4: ” ,, I hvilken grad mener du at prosjektdeltakelsen

kan bidra til endringer og forbedringer av tjenestetilbudet i din avdeling?” svarte 3 av

respondentene at prosjektet kunne bidra til forbedring i stor grad, 3 mente at prosjektet bidrog

til en viss grad, mens 1 oppgav i meget stor grad. To av de spurte hadde gitt kommentarer:

,,bedre samforståelse”, ,, dersom legen involveres ved årskontroller, og lignende med måling

av langtidsblodsukker”.

Oppsummering av evaluering fra prosjektdeltakerne

Man kan ut fra de ansattes evalueringer konkludere med at prosjektdeltakelsen i stor grad gav

økte kunnskaper og forståelse for diabetes generelt og for håndtering av diabetes i sykehjem.

Det samme gjelder for opplevelsen av et styrket tverrfaglig samarbeid. Prosjektets potensial i

forhold til forbedring av tjenestetilbudet til diabetikere i sykehjemmet oppnår ikke samme

grad av tilslutning blant de spurte, og står frem som et fokus for det videre arbeidet innen

dette temaet.
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KONKLUSJON, VIDEREFØRING OG SPREDNING AV RESULTAT

Konklusjon

Prosjektgruppens arbeid med problemstilling og forskningsspørsmål viser tydelig verdien av å

fokusere på felles faglige anliggender på tvers av avdelinger og yrkesgrupper.

Prosjektmodellen med utgangspunkt i ”Den samskapte læringsmodellen”og med vekt på

faglig diskusjon og felles forbedringsarbeid, har i seg selv bidratt til økt forståelse for

viktigheten av tverrfaglig samarbeid innen diabeteshåndtering i sykehjem. Ved å fokusere på

kvalitetsforbedring innen ernæringsarbeid til brukere med diabetes har man også belyst

nærliggende forbedringsområder i diabetesomsorgen i sykehjemmet. Dette er en av de

tydeligste effektene av dette samarbeidsprosjektet.

Prosjektdeltakernes innsats har bidratt til en kritisk gjennomgang av rutiner og praksis, og

resultatene foreligger blant annet i egenskap av Diabetespermen. Litteratursøk gjennomført i

prosjektet viser at det finnes lite publiserte forskningsresultat innen diabetes i sykehjem i

Norden. Innad i prosjektgruppen har prosjektarbeidet styrket det tverrfaglige samarbeidet og

gitt økt forståelse for hverandres arbeidssituasjon og faglige fokus.

Utfordringen videre blir å fortsette det gode arbeidet som nå er påbegynt. Det anbefales at det

opprettes regelmessige samarbeidsmøter for ressurspersonene innen diabetes. Slik kan man

lettere følge opp anbefalingene som prosjektet har gitt, samt fortsette å styrke det tverrfaglige

samarbeidet. Samarbeidsmøtene vil og kunne sikre at nye rutiner og prosedyrer følges opp, og

at brukerne holdes informert om sykehjemmets innsats for diabetikerne. Det kom også frem i

evalueringen fra prosjektdeltakerne at tilsynslegene i større grad må involveres i

forbedringsarbeid og tverrfaglig samarbeid relatert til diabetes i sykehjem. Ressurspersonene

bør få regelmessig faglig oppdatering og påfyll for å kunne ivareta vervet.

Implikasjoner for praksis og videreføring av prosjektresultat

Prosjektets resultat er tenkt videreført på følgende måte:

 Prosjektdeltakerne oppnevnes til ressurspersoner innen diabetes ved sine respektive

avdelinger.

 Deltakernes tilegnede kunnskap om diabetes brukes metodisk i tjenestetilbudet til

brukere med diabetes (dokumentasjon, kartlegging, rutiner/prosedyrer i praksis,

brukermedvirkning).
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 Kompetansen innen diabetes brukes inn i klinisk fagstige.

 Metoden benyttes i fremtidige fagutviklingsprosjekter ved sykehjemmet.

 Opplæring for faglærte i å søke etter ny forskning som et ledd i fagutviklingsarbeidet

ved sykehjemmet.

 Rutiner for måling av HbA1c kvalitetssikres i samarbeid med sykehjemmets

tilsynsleger.

 Kvalitetsindikatorer for diabeteshåndtering utvikles og implementeres i

kvalitetssystemet.

 Rutinene for kommunisering av brukernes ønskekost mellom avdelingene og kjøkken

videreutvikles.

Spredning av prosjektresultat

Resultatene fra prosjektet er spredd internt på sykehjemmet gjennom følgende

informasjonskanaler:

 avdelingsvise møter

 personalmøter

 referat fra prosjektmøtene i alle avdelinger

 diabetespermen

 prosjektrapporten

Spredning av praksisendring til sykehjemmets brukere skjer gjennom bruk av

Diabetespermen, og i det daglige arbeidet med pleie og omsorg til brukerne med diabetes.

Erfaringer med prosjektarbeid og resultater har blitt presentert for andre sykehjem gjennom

kunnskapsdeling og presentasjon på Fag-og forskningsforum ved Stokka

undervisningssykehjem. Prosjektet er også omtalt i Fagbladet 5/2008, og skal presenteres på

Diaforum oktober 2008. Prosjektrapporten vil bli gjort tilgjengelig for alle interesserte

gjennom link på sykehjemmets hjemmeside og på undervisningssykehjemmets nettsted.
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