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Kommunikasjon med eldre – Resultatrapport fra 1.5 2013 – 1.10 2014 

 
 

Tittel: Personorientert kommunikasjon med eldre, som har behov for helsetjenester 
hjemme. Utvikling av en forskningsbasert utdanningsplatform  
 
Prosjektleder er professor Hilde Eide, Fakultet for helsevitenskap (10 % NFR / 10% HBV) 
 
Prosjektet fikk midler fra PRAKSISVEL mai 2013. Den første tiden ble brukt til å få på plass 
avtalene med samarbeidspartnerne, til å lyse ut stipendiatstillingen, og til å avklare hvilke 
interne og eksterne personer som skulle delta. Prosjektet godt i rute; og deltakende personer og 
status / resultater i delprosjektene presenteres i det følgende. 
 
Prosjektdeltakere 
Forskningspartnere: 
Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold 

1. Høgskolelektor og radiograf Linda Hafskjold ble tilsatt i 75% stilling fra 1.8 2013 – 30.4 
2017.  

2. Førsteamanuensis og optiker Vibeke Sundling deltar i 50% stilling (40% fra NFR) 
3. Sykepleierne og høgskolelektor Dorte Kristensen (20 NFR/ 20 HBV) 
4. Sykepleierne og høgskolelektor Ireen Ruud (20 NFR/20HBV),  
5. Sykepleierne og høgskolelektor Elisabeth Solheim (10 NFR/20 HBV)  
6. Sykepleierne og høgskolelektor Hilde Plathe (10 NFR/20 HBV) og  
7. professor II Sandra van Dulmen (5% fra HBV). 
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Mälardalen Høgskola, Sverige 
Den svenske gruppen ledes av professor Inger Holmström. Mälardalen Høgskola 

finansierer videre dosent og sykepleier Annelie Sundler i en 2 årig postdocstilling, og stipendiat 
Jessica er tilsatt i en stipendiatstilling knyttet til den svenske delen av prosjektet fra høsten 2014.  
NIVEL, Nederland 

Professor Sandra van Dulmen ved NIVEL og Radboud University i Nederland og HBV 
er ansvarlig for den nederlandske delen av prosjektet, og bistås av flere forskere ved NIVEL. 
University of Chicago, USA 

Seniorforsker Rita Gorawara-Bhat er engasjert i prosjektet 20% i 2 år. 
Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University 

Professor Debra Roter som gjesteprofessor og forsker, er engasjert tilsvarende 5% 
stilling. 
Akershus Universitetssykehus 

Professor Pål Gulbrandsen har stilt videoopptak med eldre fra en større studie om legers 
kommunikasjon til rådighet, og bidrar som rådgiver inn i prosjektet. 
Kommunepartnere: 

Ål og Drammen kommune har bidratt i datasamling, og vil være med på utvikling av 
nettbasert plattform og scenarier. 

 
Prosjektet presenteres på denne nettsiden: 
http://vitensenteret.hbv.no/forskning-og-innovasjon/kommunikasjon-med-eldre-article80599-
8896.html 
 
Sammenfatning:  
Det er behov for forbedring av utdanning for helsepersonell i personorientert kommunikasjon 
med eldre personer. Eldre er en stor gruppe mennesker, som per i dag ofte ikke får den optimale 
omsorgen og helsehjelpen de har behov for. I tillegg til fysiske behov knyttet til sykdom og 
aldringsprosesser har de også både informasjons- og følelsesmessige behov som skal ivaretas. 
Tjenestene som tilbys i hjemmesykepleien blir utført både av sykepleiere, helsefagarbeidere og 
ufaglærte. Det er få studier som har fokusert på hvordan disse gruppene kommuniserer, hvilke 
utfordringer de møter og hvordan de løses kommunikativt. 
 
Denne studien vil bidra til feltet ved å utvikle, teste og implementere et online opplærings-
program i kommunikasjon for helsepersonell som arbeider med eldre. Programmet skal kunne 
brukes på forskjellige utdanningsnivåer. Det skal tilrettelegges for opplæring i videregående 
skole, på høgskolenivå og til etter- og videreutdanning.  
 
Programmet skal også gi trening i ansikt-til-ansikt kommunikasjon i relevante og krevende 
kliniske situasjoner for studentene i høgskolens bachelor utdanninger. I tillegg vil vi ha et 
særskilt fokus på optikere og utdanningsprogram for denne gruppen. Studenter og klinisk 
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personell vil trene i et trygt og kontrollert miljø, som gir dem muligheten til å reflektere over 
egen innsats og til å motta konstruktive tilbakemeldinger fra medstudenter og lærere. 
 
Utdanningsprogrammet skal utarbeides på basis av tre delprosjekter: 

1. Kommunikasjon med eldre i hjemme-sykepleien, på CT-labben og hos optiker 
2. Kommunikasjonstrening – og kommunikasjonskompetanse i profesjonsutdanningene, 

”pasienten som veileder” 
3. Kommunikasjon mellom eldre på sykehus og leger– med fokus på nonverbal 

kommunikasjon 

 
Status i delstudie 1:  
Kommunikasjon med eldre i hjemme-sykepleien, på CT-labben og hos optikeren 
Alle delprosjektene i hjemmesykepleien er i gang i de tre landene. I Norge er vi ferdige med 
datainnsamlingen og vi har tatt opp 280 lydopptak av besøk fra sykepleiere (20) og 
helsefagarbeidere (20) i hjemmesykepleien i Drammen og på Ål. Disse opptakene analyseres nå 
med flere metoder; både kvalitativt og med standardiserte kodemetoder.  
 
I Sverige og Nederland holder de fortsatt på med datainnsamling. I Norge og Nederland var det 
ikke nødvendig med en omfattende etisk vurdering, det var nok med godkjenning hos NSD. I 
Sverige tok etisk godkjenning lang tid og var en mer omfattende prosess som forsinket 
oppstarten av den svenske studien.  
 
Våren 2014 besøkte vi professor Debra Roter fra Bloomberg School of Public Health, Johns 
Hopkins University, i Baltimore. Hun er medforsker i prosjektet og har utviklet en 
analysemetode  - RIAS (Roter Interaction Analysis Method) som vi anvender i analyse av 
datamaterialet. Vibeke Sundling og Linda Hafskjold fikk opplæring i bruk av dette systemet 
mens vi var der. Videre drøftet vi videreutvikling av den webbaserte platformen og metoden 
”Talk to the Camera” som Debra Roter har utviklet og anvendt.  
 
Formidling på konferanser:  
Studien har vært presentert og formidlet på mange konferanser og til samarbeidspartnerne.  

1. Linda Hafskjold, Vibeke Sundling, Sandra van Dulmen, Hilde Eide: “Person centered 
communication with older persons in need of health care” – Communication in home 
health care, at the CT laboratory and at optometric consultations in Norway - 
Experiences so far» OCHER workshop, http://ocher.no/ - Friday January 17th,  2014 

2. Linda Hafskjold, Rita Gorawara-Bhat, Sandra van Dulmen, Pål Gulbrandsen, Hilde Eide: 
“Person Centred Communication with older persons in hospital setting and in home 
care setting  VeronaNetwork on Sequence Analysis  XII Invitational Workshop 28th 
February 2014- 
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3. L Hafskjold, S van Dulmen, V Sundling, Kristensen, I Ruud, E Solheim, H Eide : 
“Person Centred Communication with older persons in home health care setting and in 
hospital setting. Festseminar phd, HBV, Vestfold, 10. April, 2014 3 min 

4. L Hafskjold, S van Dulmen, V Sundling, D Kristensen, I Ruud, E Solheim, AL Sundler, 
I Holmström, H Eide. «Kommunikasjon med eldre i hjemmesykepleien   – erfaringer så 
langt»  Sentermøte onsdag 9. april 2014, Drammen, 

5. Linda Hafskjold, Sandra van Dulmen, Inger K Holmström,  Dorte V Kristensen, Iren 
Ruud, Elisabeth Solheim, Annelie  J Sundler, Vibeke Sundling,  Hilde Eide1 «Person 
centred communication with older persons in home health care”. Posterpresentasjon 
EACH International Conference, Amsterdam, 29. september, 2014,  

 
Følgende artikler som skal publiseres i tidsskrifter er under utarbeidelse: 

1. Hafskjold L, Sundler AL, Holmström I, Sundling V, vand Dulmen S, Eide H. Study 
protocol: Person-centred communication in the care of older people (COMHOME): 
Current practice 

2. Vesterager Kristensen D, Sundler AL,  Holmström I, Hafskjold L, Ruud I, Eide H. 
Communication between older people and nurse assistants in home health care – a 
qualitative analysis of audiotaped visits 

 
Status i delstudie 2: 
Kommunikasjonstrening – og kommunikasjonskompetanse i utdanningene ”pasienten 
som veileder” 
2 a) ”Person-orientert kommunikasjon med eldre mennesker: en longitudinell studie av 
bachelorstudenters selvrapportering av empatiske kommunikasjonsferdigheter” 
Førsteamanuensis Vibeke Sundling er ansvarlig for dette delprosjektet. Formålet med studien er: 
å undersøke bachelorstudenters egenvurderte kommunikasjonskompetanse, empati og 
oppmerksomt nærvær (mindfulness) gjennom alle årstrinn i bachelorutdanningen i sykepleie, 
optometri og radiografi ved Høgskolen i Buskerud. Målgruppen for prosjektet er studenter i 
bachelorutdanningen i sykepleie, optometri og radiografi ved Høgskolen i Buskerud. Alle 
bachelorstudenter som er tatt opp på bachelorstudiet i sykepleie, optometri og radiografi som er 
registrert som studenter 15. oktober 2014 er  blitt forespurt om å delta i prosjektet.  
 
Formidling på konferanser: 

1. Empirisk studie: Spørreskjemaundersøkelse sendt ut til sykepleie-, radiografi- og 
optometristudenter: Egenvurdert kommunikasjon, self-efficacy, empati og mindfullness. 

2. Vibeke Sundling, Linda Hafskjold, Dorte V Kristensen, Iren Ruud, Hilde Eide. 
«Postgraduate Optometry Students’ Person-Centred Communication Skills: The Person-
Centred Communication with Older Persons in Need of Health Care (COMHOME) 
Study», Kongsberg Vision Meeting October 27 2014, Kongsberg 

3. Sundling V. and Langeggen I. Communication, Health and Technology - Open House. 
Vision, vision loss and visual rehabilitation. Oral discussion at Science Centre Health 
and Technology September 19 2014, Drammen 
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4. Sundling V. Communication with elderly. Oral presentation at Kongsberg Public Library 
September 18 2014, Kongsberg, Norway  

5. Vibeke Sundling, Iren Ruud, Linda Hafskjold, Dorte Vesterager, og Hilde Eide. 
«Personorientert kommunikasjon med eldre mennesker: En longitudinell studie av 
studenters selvrapportering av empatiske kommunikasjonsferdigheter», Presentasjon av 
foreløpige resultater på Sentermøte onsdag 9. april 2014, Drammen 

6. Sundling V, Ruud I, Hafskjold L, Langeggen I, Solheim E, Vesterager D, Eide H. 
Person-oriented communication with elderly people – Development of research-based 
communication education for the bachelor programmes in nursing, optometry and 
radiography. Oral presentation at the 3rd international OCHER workshop January 15-17 
2014, Lørenskog, Norway 

 
Artikler under utarbeidelse: 

1. Sundling V, Hafskjold H, Kristensen DV, Ruud I and Eide H. Optometrists’ Person-
Centred Communication Skills – a pilot study: The COMHOME Study 

2. Sundling V, Hafskjold H, Kristensen DV, Ruud I and Eide H. First Year Health Care 
Students’ Person-Centred Communication Skills: The COMHOME Study 

3. Eide H, Sundling V. “Validation of the Norwegian version of Langer 14-item 
Mindfulness Scale” 

 
2b) Systematiske evalueringsmetoder i simuleringssituasjoner 
Høgskolelektorene Elisabeth Solheim og Hilde Plathe har utviklet et observasjons og 
vurderingsskjema som studentene anvender når de trener i Vitensenteret. Skjemaet har fokus 
både på hvordan de forbereder og gjennomfører prosedyrer og hvordan de kommuniserer når de 
gjør dette. 180 studenter har testet og evaluert bruk av dette skjemaet i sin læringsprosess våren 
2014. Artikkel fra denne delstudien er under utarbeidelse. Neste fase av dette delprosjektet vil 
fokusere på å involvere eldre personer i simuleringstreningen og utvikle/anvende systematisk 
observasjonsskjema i undervisningen. 
 
Artikkel under utarbeidelse:  
1. Solheim, E, Plathe, H, Eide H. Ferdighetstrening i sykepleierutdanningen -  mer enn bare 
handling? 
 
2c) Utvikling av webbasert utdanningsplattform 
Hilde Eide er ansvarlig for dette delprosjektet i samarbeid med de andre prosjektdeltakerne. 
Denne plattformen vil bli utviklet våren 2015.  Forberedende arbeid har omfattet;  

a) Identifisering av relevante situasjoner basert på analyse av datamaterialet fra 
hjemmesykepleien og samtale med praksis 

b) Studentenes egenevaluering av kommunikasjonskompetanse 
c) Dialogmøter med mulig prosjektpartner teknologi 
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d) Initiell kontaktetablering med eldreråd og norske kvinners sanitetsforening i 
Drammen 

 
Status i delstudie 3: 
Kommunikasjon med eldre på sykehus – med fokus på nonverbal kommunikasjon 
Forsker Rita Gorawara-Bhat fra University of Chicago lønnes i 2 år i 20% stilling fra NFR-
midlene. 26 videoopptak av konsultasjoner mellom leger og eldre på sykehus analyseres med 
spesifikt fokus på samspill mellom nonverbal og verbal kommunikasjon. 
 
Formidling: 

1. R Gorawara-Bhat, L Hafskjold, P Gulbrandsen,V Sundling and H Eide. A Study of 
Verbal and Nonverbal Communication: Older Patient and Physician Clinical Encounters. 
Oral presentation, The International Conference on Communication in Healthcare 2014, 
29th  September, Amsterdam, NL 

2. Gorawara-Bhat, Rita; Hafskjold, Linda; Gulbrandsen, Pål; Sundling, Vibeke; Eide, 
Hilde. Older adults in hospital encounters with physicians - communication of concerns. 
3rd International OCHER workshop; 2014-01-15 - 2014-01-17 

 
Artikkel under utarbeidelse: 
Gorawara-Bhat, R; Hafskjold, L; Gulbrandsen, P; Sundling, V; Eide, H. Older adults in hospital 
encounters with physicians - communication of concerns 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


