Oplæg fra Masterclass i Familiesygepleje, januar 2018
Familieorienteret videokonsultation i den specialiserede palliative indsats.
International forskning har vist positive resultater ved brugen af video konsultationer til patienter i
eget hjem, der er under specialiseret palliativ behandling. (van Gurp et al. 2015, Henneman-Krause L,
et al. 2015).
En projektgruppe fra Videncenter for Rehabilitering og Palliation – REHPA, undersøgte i et kvalitativt
eksplorativt studie, hvorvidt det gav værdi for patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle
tilknyttet Palliativt Team - Fyn, at anvende videokonsultationer.
I alt blev 22 deltagere interviewet, fordelt på 11 patienter, 3 pårørende og 8 sundhedsprofessionelle,
heraf 5 hjemmesygeplejersker, én læge, én fysioterapeut og én palliationssygeplejerske.
Deltagerobservationer, fotografier og dagsbogsnotater blev ligeledes anvendt i genereringen af data.
Resultaterne viste at patienterne var positive overfor videokonsultationerne, fordi de kunne se
palliationsygeplejersken i øjnene, fremfor ellers at høre hendes stemme over telefonen.
Når hjemmesygeplejerskerne deltog i hjemmet sammen med patienten under videokonsultationerne,
fik de mulighed for faglig sparring med palliationssygeplejersken i den direkte konsultation.
Lægen fra det palliative Team: ”Kommunikationen bliver faktisk beriget ved det her. Uden at den
nødvendigvis er mere tidskrævende… vi kan lave meget kvalitet på den samme tid, og på de samme
ressourcer kan vi virkelig få beriget noget… jeg er meget positiv for den succes det har været…”
De pårørende fik mulighed for at deltage i samtaler med Det Palliative Team, på afstand, hvilket gav en
følelse af direkte inddragelse og mulighed for at stille spørgsmål på lige fod med patienten. Med afsæt
i en systemisk tilgang, der er kendetegnet for familiesygepleje (Wright, L. M & Leahey, M. 2013), åbner
videokonsultationerne op for at hele familien inddrages i samtalen til trods for at nogle
familiemedlemmer bor i andre landsdele.
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