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Erfaring fra pilotprosjektet

Bakgrunn

• Ca. 8000 pasienter i Norge
• Motor and non-motor symptomer
• Innen 5 år etter diagnosen
• > 50% hjelpebehov Bjørnestad el al. Neurology 2016
• > 50% motor komplikasjoner Bjørnestad el al. Park Rel Disord 2016
• > 40% fall Hiorth el al. J Neurol 2017
• ~ 25% økt søvnighet Tholfsen et al. Neurology 2015
• ~ 20% dement Pedersen et al. Neurology 2017
• ~ 10% behov for sykehjem Bjørnestad el al. Neurology 2016
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ParkinsonNet
En selvstendig og involvert bruker
Individualisert og optimal behandling
• Øke fagpersonalets kompetanse
• Fremme samhandling
• Bygge fagnettverk

ParkinsonNet;
Fremme samhandling
• Tverrfaglige møter
• Undervise hverandre (på møter og på jobben)

ParkinsonNet;
Bygge fagnettverk
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Kommunalhelsetjeneste

Bruker

Spesialisthelsetjeneste

Kommunalhelsetjeneste
Spesialisthelsetjeneste

Bruker

Kommunalhelsetjeneste
Spesialisthelsetjeneste

Bruker
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2 år med ParkinsonNet pilotprosjekt

2 år med ParkinsonNet pilotprosjekt
Antall ParkinsonNet deltakere etter 4 grunnkurs

Ergoterapeuter
Fysioterapeuter
Logopeder
Sykepleiere
Totalt

Rogaland
19
41
16
45
121

Oslo
21
53
24
19
117

(30.03.2019)
Total antall
40
94
40
64
238
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2 år med ParkinsonNet pilotprosjekt

• 4 fagveiledere i hver region,
• Implementeringsgruppe
• I tett samarbeid med brukerrepresentanter

ParkinsonNet pilotprosjekt
Spørreskjema til evaluering av egen
kompetanse
– før 1. grunnkurs og 1 år senere
– kursevaluering
Undersøkelse
• Kvalitativ evaluering
– Pasienter og pårørendes erfaringer

Størst opplevde hindringer for
optimal utøvelse av yrket:
Før grunnkurset
Etter 1 år
For lite kunnskap om hva jeg kan yte for pasienter med Parkinsons
Ergoterapeuter
81 %
14 %
Fysioterapeuter
67 %
9%
Logopeder
66 %
33 %
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Evaluering
• 238 deltagere fra 4 fagprofesjoner i Oslo og Rogaland
• Antall deltakere i prosjektet er meget stabilt
• Det er gitt generelt gode tilbakemeldinger og
evaluering for alle gjennomførte grunnkurs.
• 97 % av deltakerne ville anbefalt kurset til sine
kollegaer.
• Alle faggrupper rapporterer klart bedre kompetanse
og bedre kunnskap om hva egen og andre faggrupper
kan yte for pasientgruppen.

Evaluering
• 98 % angir at de sannsynligvis kommer til å endre klinisk
praksis. Dette gjenspeiles etter 1 år der antall
konsultasjoner per pasient per år er endret. Det er
imidlertid stor individuell variasjon.
• Antall pasienter sett i løpet av et år har i snitt steget med
1 til 2 brukere for alle faggrupper. Dette til tross for at
34-47 % av deltakerne ved grunnkurset så utfordringer
med henblikk på å øke antall pasientkonsultasjoner.

Hva nå?
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• utrulling
• følgeforskning

Takk
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