Återrapportering Kollegialt lärande i PCV

Det egna arbetet
Vilka som deltagit och hur de utsågs: Jag fick ett mail från HFS, vidarebefordrat av Catrine Jacobsson
omvårdnadsstrateg vid VLL, och jag anmälde direkt till henne att jag var intresserad av att delta. Jag
har varit ensam i detta trots att jag tillhör en projektgrupp på Medicincentrum i Umeå som ska
arbeta mot ökad personcentrering på kliniken. Arbetssituationen har inte medgett för övriga i
projektgruppen att engagera sig.
Hur ni lade upp arbetet? Jag granskade själv utsänt material
Tidsåtgång: Totalt har det tagit mig en och en halvdag dag vilket inkluderar en dag i Sthlm.
Planering framåt: (utifrån respons från den andra deltagande verksamheten) Granskande
verksamhet hade tyvärr inte kommit så långt i sin verksamhet/förståelse (?) av begreppet PCV och
dess innehåll varför jag inte fick så mycket att bygga vidare på. Det fanns dock andra grupper som jag
kunde hämta inspiration ifrån.

Mottaget material
Styrkor: Landstingsdirektören i Blekinge har fastställt ett välbeskrivet riktlinjedokument gällande
PCV. De har även genomfört utbildningsinterventioner på ledningsnivå gällande PCV och tillsatt ett
Utvecklingscentrum som ska verka som stöd vid implementering av PCV i landstinget.
Personalen på akutmottagningen i Karlskrona vill förbättra sitt bemötande i vården och göra
patienten mer delaktig i den egna vården.
Svagheter: Pilotförsöket på akutmottagningen, med bedside rapportering, hade kunnat planeras
bättre. Nu kommer personalutbildning i PCV efter pilotförsöket. Oklart om all personal förstått syftet.
Även oklart hur patienterna upplevt bedside rapporteringen eftersom de inte tillfrågats.
Utvecklingsmöjligheter: Projektgruppen vid akutmottagningen behöver mer kunskap om PCV och de
behöver mer stöd av Utvecklingscentrum för att genomföra interventionen och för att synliggöra fler
utvecklingsområden för PCV på akutmottagningen. Jag gav ett flertal exempel där vården skulle
kunna gå mot ökad personcentrering.
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Projektorganisation
Organisation och planering: Initialt har jag personligen upplevt mycket strul. Det var oklart långt in
på hösten om jag skulle få delta i överhuvudtaget. Att vår kontaktperson blev sjukskriven har troligen
bidragit till informationsmissar. Om jag hade kunnat planera min tid tidigare hade jag kunnat delta i
den första träffen vilket skulle ha klargjort mycket. Nu var det länge oklart för mig hur det kollegiala
lärandet skulle gå till och vilken verksamhet jag skulle granska.

Jag är ändå glad att jag kunde delta. Med tanke på den begränsade arbetsinsatsen så har det gett
förvånansvärt mycket. Roligt att se hur vi kämpar på i olika delar av landet och att vi brottas med
liknande problem. Jag hade farhågor om att det inte skulle kunna ge så mycket då ingen ”expert”
inom området skulle vara med men tack vare deltagare från Sundsvall blev det ändå lite bredd med
fler exempel.
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