Från passiv vårdtagare till medskapare
- stödjande kompetensutvecklingsmodell för säker egenvård

N

är patienten går från att vara en passiv
vårdtagare till att vara en medskapare
av den egna uremivården förutsätter det att
kompetensen kring egenvården är hög.

Författare: Britt-Marie Banck,
Berith Hedberg, Annmargreth
Kvarnefors, Eva Lindholm ,
Anita Hegestrand Magnusson
och Rolf Bardon 2013.

För att åstadkomma det behövs en modell
för kompetensutveckling för patienten.
I Jönköpings län har vi tagit fram en sådan.

Mål:
Intentionen är att 75 % av hemodialyspatienterna (HD) ska ha självdialys,
vilket innebär ett förändrat patientsäkerhetsansvar.

Metod:

Kompetensutvecklingsmodellen
i Jönköpings län:
Dialystrappan, en
pedagogisk modell för
ökat egenansvar;

Resultat och
måluppfyllelse:

Patientstödjare, en person
med erfarenhet av att ha varit
patient, är anställd och utgör
ett komplement till övriga
medarbetare

Dialystrappan

Lärcafé, en mötesplats där
patienter, närstående och
medarbetare med erfarenhet lär
tillsammans, utifrån eget behov av
kunskap.
En lärande organisation,
vi alla lär hela tiden och
vi har ständigt samarbete
med andra organisationer
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• Medelåldern på patienter
i självdialys har ökat
från 49,2 år 2006
till 63 år 2012

Rollen som coach, ny roll
för medarbetarna, att vara
mer coach än expert

Ma

• Idag har 62 patienter
(cirka 60 %) börjat med
själv-dialys.
Sedan starten har tre
patienter återgått till
assisterad HD p.g.a.
nedsatt syn och demenssjukdom

Min hälsoplan, en e-Hälsotjänst som stöd under dialysbehandling i hemmet, där
patienten och vårdgivaren följer
rapporterade resultat i realtid;

Drygt 4 %
av befolkningen
i Sverige har nedsatt
njurfunktion.
I Jönköpings län
behandlas
104 (av 3000)
patienter med
hemodialys (HD).
HD-behandling
ges antingen
assisterad eller
i form av
självdialys.

Min hälsoplan

• Patient och vårdgivare
upplever ökad trygghet
när patientrapporterade
resultat följs kontinuerligt
(effektmått under
utveckling)

Från patientskola till Lärcafé

Patientstödjare
• En patientstödjare är anställd sedan november
2012 på dialysenheten
• Patienten upplever att ”en erfaren patient kan förklara på ett annat sätt än någon som inte har den
erfarenheten”; ”en patientstödjare kan lida med”

• Personer med egen erfarenhet av
dialys medverkar i dialoger
• 18 patienter (3 närstående) har
genomfört Lärcafé

Slutsatser:
nFörutsättningar för patientsäker egenvård är att patientens kompetensnivå
och egenansvar utvecklas parallellt.
nExpertkunskapen av att ha varit patient
tillför en ny och viktig dimension i modellen.
nDet gäller att väcka patientens intresse

genom att locka och erbjuda vara med
som ”gäst” till att börja med.
nDet bygger på lärande på kors och tvärs,
och från och med varandra!
nKompetensutvecklingsmodellen kan ses
som en generisk modell att använda även
inom andra områden.

