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Reidun kartlegger trygghetsfølelsen til døende og deres pårørende

Forsker på alvorlig syke
Avorlig syke hamar-
singer og pårørende 
kan få besøk av for-
skeren Reidun Hov.

HELSE
JO E. BRENDEN
jo.brenden@ostlendingen.no
908 82 098

Forbausende få klager og 
sier at de får god hjelp, 
sier Reidun Hov. Men 

hennes forskning har som mål 
å bedre kvaliteten på hjemme-
basert omsorg for alvorlig syke.

Må peke
Flere pasienter med alvorlig 
sykdom reiser hjem og mottar 
pleie og behandling hjemme-
fra. Hov har satt seg som mål å 
finne ut hvor trygge pasienter 
og pårørende føler de er, og hå-
per å øke kvaliteten på tjenes-
tene rundt det som kalles 
«hjemmebasert lindring».

– Å innhente data er kreven-
de, i og med at mange er for 
syke til å kommunisere. Ofte 
må jeg komme innom flere 
ganger for å få svar på alle 
spørsmålene mine, forteller 
Hov, og drar fram en pekepla-
kat. Her kan pasientene peke 
på svaralternativer på spørs-
målene som Hov framfører, 
dersom de er så syke at de ikke 

klarer å snakke.
Reidun vil ha svar på spørs-

mål rundt trygghetsfølelse, 
kontinuitet, sykdomslindring, 
medbestemmelse og respekt, 
tilgang på informasjon og iva-
retakelse av grunnleggende 
personlige behov. 

Målet er å få inn svar fra 60 
pasienter og 60 pårørende. Så 
langt har hun fått 28 til å svare 
på spørsmålene, så noen kon-
klusjoner er ikke klare ennå.

– Men hva svarer de så 
langt, da?

– Dette med mangel på kon-
tinuitet går igjen i de svarene 
jeg har fått inn. Både pasienter 
og pårørende ønsker seg langt 
færre fjes å forholde seg til i 
hverdagen.

Forlenges
Utviklingssenter for hjemme-
tjenester i Hedmark og Hamar 
kommune har gått sammen 
om prosjektet rundt lindrende 
omsorg, som også støttes av 
Høgskolen i Hedmark.

– Helse- og omsorgssektoren 
bør bruke mer forskningsba-
serte metoder, sier Hilde 
Marthinsen i Regionalt fors-
kningsfond i Innlandet (RFF 
INNL). De støtter prosjektet, 
som i første omgang går til no-
vember. Og nå signaliserer 
Forskningsrådet at de kan være 
villig til å støtte Hov videre.

– Vi skulle gjerne ha sett flere 
slike prosjekter som dette. Inn-
ovasjon i offentlig sektor er 
viktig for oss alle framover, er 

med på å heve kvaliteten på 
viktige samfunnstjenester, sier 
Elisabeth Frydenlund, regional 
representant for Innlandet i 
Forskningsrådet.

Hov selv gleder seg til å kun-
ne peke på forbedringsområ-
dene når forskningsprosjektet 
en dag er ferdig:

– Hjertet mitt ligger hos disse 
pasientene!

VIKTIG ARBEID: – Hjertet mitt ligger hos pasientene, sier forsker Reidun Hov. I bakgrunnen Elisabeth Frydenlund fra Forskningsrådet og Hilde Marthinsen i Regionalt 
forskningsfond i Innlandet.  FOTO: JO E. BRENDEN
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