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Borgeroplevet autonomi og 
selvbestemmelse under udskrivelse  
 
Sammenhæng over sektorgrænser  
 
Region Midtjyllands indsats "Den ældre medicinske patient" er etableret som del af 
satspuljeprojektet "Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt". Følgeforskning gennemført 
af forskere ved DEFACTUM har undersøgt ti borgeres oplevelse af deres forløb. 
 
Indtryk fra observationer 
Forskningen er gennemført med observation og interview af borgere under indlæggelse, ved 
hjemkomst og i ugerne efter udskrivelse. Under observation og interview har vi gjort et par 
iagttagelser om selve indsatsen:  
 
1. Når koordineringen lykkedes, og alle aftalte tilbud blev sat i værk, kom den ældre hjem i ro 
og mag og følte sig sikker. 
 
2. Observationer under følg-hjem-ordning af sygeplejerske under udskrivelsen indikerede, at 
der med denne indsats blev ro omkring at komme hjem. Der blev også hurtigt identificeret 
ikke tidligere sete behov hjemme.  
 
3. Der var ofte mange mennesker involveret de første dage under udskrivelsen – når 
kommunikationen mellem blot to led glippede, gav det uro og nogen gange stor utilfredshed 
hos borgeren. Flere gange var hjemmehjælp ikke koordineret med 24-timers besøget, så 
patienten var ikke klar til 24 timers besøget på en værdig måde. Der opstod desuden ind 
imellem ventetid på hjælpemidler. 
 
4. Personalet skal over sektorgrænser koordinere i et felt med hurtig ændring i patientens 
fysiske, psykiske og boligmæssige behov. Hurtig omstilling og efterkoordinering hjalp borgeren 
til at føle sig set og sikker.   
 
 

Tak til personale og borgere for at ville lade os  deltage i jeres arbejde og dele jeres 
oplevelser. 

 

Lucette Meillier 

Seniorforsker, cand.comm. PhD 

 

Berit Kjærside Nielsen 

Seniorforsker, psykolog PhD  
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Forskningsspørgsmål 
Vi så i forskningen på borgerens oplevelser af overgangen mellem indlæggelse og hjem, ikke 
på selve indsatsen "Den ældre medicinske patient". 
 
I forskningen fokuserede vi på at identificere faktorer som havde betydning for at den 
tværsektorielle indsats blev oplevet patientcentreret og afspejlede den ældre borgers ønsker 
og behov.  
 
Indsatserne ved Horsens-, Vest og Aarhus-klyngen afprøvede tre forskellige modeller til at 
skabe sammenhæng i udskrivningsforløb. Der blev fokuseret på bedre koordinering over 
sektorgrænser og metoder til, at borgeren følges helt til dørs med de behov, som identificeres 
under indlæggelsen. Patienternes behov efter udskrivelsen blev kortlagt hhv. i 
udskrivningsmøde, løbende under indlæggelsen (uden et egentligt møde), eller påbegyndt som 
integreret behovsafdækning med patienten allerede dagen efter indlæggelsen. Metoder til 
patientinvolvering var ikke en del af indsatsen. Ved alle forløb var der således snarere tale om 
Patientcentrering end Patientinvolvering 
 
En væsentlig faktor: Oplevelse af autonomi og selvbestemmelse 
I følgeforskningen blev der gjort observationer af samspillet mellem borger og 
sundhedspersoner. Hvad gav borgeren udtryk for og hvad tilbød sundhedspersonerne i mødet? 
Analyserne viste, at den ældre borgers oplevelse af autonomi og selvbestemmelse var som de 
væsentligste patient- og borgerfaktorer i forhold til at føle sig tryg i sundhedsvæsenets tilbud. 
Oplevelsen af autonomi og indflydelse på eget liv udenfor sundhedsvæsenet, spillede ind på, 
hvordan sundhedsvæsenets tilbud om behandling og hjælp i hjemmet blev modtaget. Øget 
fokus på at sikre borgernes selvbestemmelse i planlægning af sundhedsvæsnets tilbud kan 
understøtte sundhedspersonalets intentioner om at imødekomme den ældre borgers ønsker og 
behov.  
 
Denne afrapportering tager derfor afsæt i oplevelsen af autonomi og selvbestemmelse i 
forbindelse med de observationer og interviews, der blev gennemført omkring indlæggelse, 
udskrivning og hjemkomst. 
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Autonomi og selvbestemmelse i udskrivningsforløb   
 
Fire tidsnedslag – fire områder 
 
Der blev under observation og interview foretaget fire tidsnedslag:  
- observation under indlæggelse (AUH og Horsens) 
- observation ved udskrivelse og hjemkomst (Horsens), 
- observation af 24 timers samtale efter udskrivelse (AUH, Horsens og Vest-klyngen) og 
- interview i ugerne efter udskrivelse (AUH, Horsens og Vest-klyngen) 
 
I alle fire tidsnedslag blev der analyseret på tre kernepunkter:  
1. Boligsituation og et sikkert hjem 
2. Behov for omsorg og pleje 
3. Udredning og behandlingsønsker 

 
Indenfor alle tre områder indgik autonomi og selvbestemmelse som betydningsfulde faktorer. 
Emnet behandledes afsluttende som et selvstændigt analysepunkt.  
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Resultater 
 
1. Boligsituation og et sikkert hjem – livsgrundlag 
 Hjem til sig selv? Tanker om nyt hjem? 
 Ændringer i hjemmet og hjælpemidler 
 Økonomi  
 
Flere borgere havde før den aktuelle indlæggelse oplevet flytteprocesser til mindre bolig, 
stueetage eller plejecenter. Oftest grundet nedgang i funktionsniveau, gangbesvær, trapper 
eller fald. 
 
Hjem – hvor? 
Hovedparten af borgerne berørte spontant overvejelser om flytning i interviewforløbet. 
Hvis borgeren blev introduceret til at flytte i mere ældrevenlig bolig eller plejecenter, blev 
følelser om autonomi og selvbestemmelse stærkt aktiveret. Boligen knyttede sig til 
livsgrundlag, historie, sociale fællesskaber og identitet. Overvejelserne aktiverede også 
spørgsmål om at overskue selve flytteprocessen og mulighed for at komme omkring ved egen 
kraft. Der var stor forskel på, om borgeren selv havde overvejelser om at flytte eller om det 
var introduceret af andre.  
Borgerens følelse af autonomi var på spil, når der var uoverensstemmelse mellem hvad 
borgeren synes han/hun kunne håndtere i sin bolig og de ønsker pårørende havde til bedre 
sikkerhed eller aflastning. Her var indsigt i og vurdering af egen situation udfordret. Det gjorde 
den ældre usikker på sin situation, på sin egen dømmekraft og nogen gange på sit sociale 
netværk. 
 
Ændringer og hjælpemidler i hjemmet 
I udskrivningsforløbet var hjælpemidler i hjemmet og ændringer i boligen både en stor støtte 
og en kilde til følelse af at blive sat til side.  
Hvor der var behov for at installere en plejeseng, flytte funktioner mellem rum eller etager, 
installere toiletstol, fjerne dørtrin, installere dørlås til hjemmeplejen eller endog at installere en 
rollator i hjemmet – var der flere gange en vis modstand. For nogle borgere var det helt 
accepteret og set som en nødvendighed, for andre borgere gav det anledning til hurtig 
afmontering eller direkte modstand.  
Installeringen og ændringen udfordrede oftere i sig selv end indholdet af hjælpen. Enkelte 
afværgede helt, at der skulle ske ændringer i deres hjem, mens andre frustreredes over at 
"deres hjem er som en banegård". Efter perioden med installering gav især kaldeapparat og 
dørlåsesystem tryghed og nedtonede tanker om at være nødt til at flytte.  
 
Enkelte borgere oplevede gode hjælpemidler på hospitalet, som de ønskede hjemme. At få 
disse hjælpemidler hjemme blev set som vejen til autonomi og selvbestemmelse. F.eks. en 
lettere rollator eller transport-kørestol. I andre tilfælde blev tilbud om hjælpemidler set som 
manglende tiltro på evner "Synes de virkelig jeg er så dårlig?". 
 
I de tilfælde, hvor behov for hjælp i hjemmet opstår for første gang, kan der være særlig 
grund til at tage sig af, hvordan det påvirker borgerne og udskrivelsesforløbet. Det er måske 
første gang borgeren føler sit livsgrundlag og sin sikkerhed truet. Måske fordi borgerens 
sundhedstilstand forværres i en grad som samtidig aktualiserer sygdomsovervejelser – 
"kommer jeg mig?" 

Økonomi var ikke den mest betydende faktor i udskrivningsforløbet. For nogle borgere var 
økonomi en belastning ved ændring af medicin. De med et økonomisk råderum købte sig til 
muligheder, som fremmede autonomi. En borger afsagde kørsel og tog en taxa, der medførte 
større fleksibilitet. Ønsket om autonomi afstedkom også, at en borger trænede i det lokale 
fitnesscenter. Andre igen tog udgiften på sig og arrangerede privat hjælp til det kommunen 
ikke tilbød eller for at kunne bestemme tid, sted omfang.  
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2. Behov for omsorg og pleje – hjemmehjælp, ydelser  
 Hjælp til daglige gøremål  

o emner,  
o omfang,  
o tidspunkt på dagen,  
o hvordan passe ind i dagligdagen 

 
Der var forskel på reaktioner for borgere, som tidligere havde modtaget hjemmehjælp og 
ydelser og de, som ikke havde.  
 
Etablering af hjælp og ydelser – de hjælp-erfarne 
De borgere, som var kendt med hjælp havde ofte specifikke udsagn om, hvad de ønskede og 
ikke ønskede. Der udtryktes tryghed ved besøg af gennemgående hjælpere. Hvis der i forvejen 
var hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske, var der større accept af justeringer – især hvis de 
blev introduceret som en stilfærdig og diskret udvikling. Det modsatte var tilfældet for andre 
borgere. Udvidelse af hjemmehjælp blev ind imellem aktivt afsagt. En strategi var for nogle at 
tage mod det hele, og afsige det, som ikke fungerede, efter få dage.  
 
Etablering af hjælp og ydelser – de ikke hjælp-erfarne   
Det var overvældende for borgerne, at skulle navigere i hjælp og ydelser som blev etableret 
for første gang. Der blev ofte både etableret mange besøg af forskellige instanser 
(madordning, vasketøjsordning, hjemmehjælp, hjemmesygeplejerske etc.) og fysiske 
ændringer i hjemmet. Den ikke stilfærdige forandring gav uro.  
 
Der blev observeret flere justeringer af hjælp de første dage. Tryghedsbesøg hjalp den enkelte 
den første tid og blev hurtigt afsagt. Efter en uge var der for de fleste faldet ro over 
situationen og hjælp-niveauet havde fundet sit leje. For begge grupper blev især morgenhjælp, 
rengøring og specifikke ydelser ønsket fastholdt. Flere borgere kæmpede for selv at styre 
deres mad eller bestemme, hvornår de skulle tage tøjet af og gå i seng. De ønskede at være 
autonome og virksomme indenfor områder, hvor de kunne.  
Hjælpen var oftest velkommen og værdsat – selve etablering af hjælp var mest udfordrende.  
 
De daglige små og store uforløste opgaver "gnavede" 
Hjemme efter udskrivelsen blev små dagligdags udfordringer af teknisk karakter nævnt. 
Udfordringer, som flere af borgerne ikke selv kunne klare. Disse udfordringer blev aldrig nævnt 
under indlæggelsen. Der opstod ved hver observation nye eller gammelkendte udfordringer, 
som ikke var blevet "løst". Et opgravet telefonkabel, så man skulle have ny telefon, en dør 
som skulle repareres eller en transport, som skulle organiseres. Det er hverdagsudfordringer 
for alle mennesker, men det stressede de ældre borgere, som var i en omskiftelig situation og 
oplevede dårligt helbred, yderligere.  
 
Når hjemmehjælpen kommer 
Det nævntes sjældent, når hjælpen kom til tiden og som den skulle. Det gjorde størsteparten 
af hjælpen. Den tiendedel som ikke kom – eller ikke kom til tiden - udfordrede følelsen af 
autonomi. Borgerne reagerede med udsagn om ikke at blive respekteret, når det aftalte ikke 
blev indfriet.  
Flere borgere – som f.eks. ikke kunne bevæge sig væk fra hjemmet – gav udtryk for, at besøg 
af hjemmehjælp var en positiv og social ting. For andre borgere – som havde aftaler eller 
kunne bevæge sig i byen – udfordrede det følelsen af evnen til at bestemme selv, når borgerne 
ikke kunne regne med tidspunkt for besøg. De følte, de skulle indrette dagen efter noget 
uforudsigeligt – eller skulle aflyse hjælpen - det truede følelsen af autonomi.   
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3. Udredning og behandlingsønsker 
 Ønsker til behandling, videre udredning og medicin 
 Genoptræning 
 
Nogle borgere udtrykte tryghed og tillid til at følge det anviste. For andre borgere blev 
spørgsmål om autonomi og selvbestemmelse aktiveret, også på spørgsmål om udredning, 
behandling og medicin. Der var blandt de ti inkluderede borgere i studiet et fuldstændigt 
sammenfald mellem de borgere, som ikke gav følgeskab til behandling og borgere, hvor 
autonomi var udfordret ved udefra påpegede behov for at ændre boligsituation. 
 
Behandling og videre udredning  

Det belastede borgerne at blive syge, blive indlagt og blive udredt. Nogle reagerede med delir, 
andre omtalte efterfølgende indlæggelsen som en black-box. De kunne ikke huske, hvad der 
var sket, og følte sig usikre på deres dømmekraft når de kom hjem – for en kortere eller 
længere stund. Det kan pege på behov for at understøtte generobring af autonomi hos disse 
borgere. De som fuldt forstod forløb, og kunne spille egne ønsker ind, var roligere. 

De fleste borgere accepterede fuldt udredning og behandlinger på hospitalet, og gav sig 
tillidsfuldt hen til spørgsmål, forslag og vejledning. En enkelt borger afviste at blive undersøgt 
og ville ikke tage hospitalets medicin under indlæggelsen. En anden kunne ikke helt overskue 
indlæggelse, udredning, forestående flytning og mange tilbud om hjælp og reagerede med 
sygdoms-benægtelse. På spørgsmål om hvad sygehuset ellers kan gøre for at hjælpe hende 
svares: "Send mig hjem. Jeg bliver rask når jeg kommer hjem".  

Medicin 

Ændring af medicin blev ikke taget op af borgeren selv under observationer på hospital og 
under udskrivelse. Medicin fik alligevel fylde som et punkt om selvbestemmelse under 
interview.  
 
Halvdelen af borgerne accepterede fuldt ændringer af medicin og var tillidsfulde med 
forandringen. Her omtaltes medicinen næsten ikke. Den anden halvdel var skeptiske over 
seponeret medicin eller ville ikke acceptere ny medicin. Også selv om indlæggelsen skyldtes 
bivirkninger ved tidligere medicin. Her kom ønsket om selvbestemmelse i yderste konsekvens 
til fare for borgeren – og erkendelsen af årsag til indlæggelsen stod i centrum. 
Medicin afstedkom for den gruppe borgere, forhandling med hjemmesygeplejen, oprør eller 
gav anledning til kontrol af disse borgere.  
 
Nogle borgere reflekterede over både udredning og medicin, og følte sig mindre i stand til at 
klare sig selv. Selvstændighedsopfattelsen blev udfordret, når borgeren ikke følte han/hun 
kunne finde ud af det mere. 
 
Genoptræning 

Mest positivt oplevet var genoptræning. Flere borgere udtrykte under interviewet, at de følte 
genoptræning kunne lede til autonomi og mere selvbestemmelse. Genoptræning kunne – når 
det sås som midlet til at opnå de personlige mål borgeren havde sat – bidrage som en meget 
positiv faktor for autonomi og i kontakten mellem professionelle og borger. "Jeg skal bruge 
mine ben til at gå på. Jeg vil fremad, fremad!".  

Det blev omtalt endog meget positivt, når borgeren havde sat sig egne mål og arbejdede hen 
mod dem. Feedback og motivation til at fortsætte, forstærkede opfattelsen af at kunne 
generhverve autonomi. Det var ikke altid, at genoptræning blev introduceret i relation til 
borgerens egne mål. Det kunnen føre til, at genoptræning blev afvist. 
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4. Autonomi og selvbestemmelse 
 Oplevelse af at blive set på som troværdig deltager og medbestemmer 
 Oplevelse af at blive behandlet med respekt 
 Følelse af selvformåen og evne til at øve indflydelse på egne livsomstændigheder  
 
I mange observationer var der en respektfuld kontakt mellem sundhedsprofessionel og borger. 
For flere sygeplejersker endog en kærlig personlig kontakt – selv om der blev kommunikeret 
om strikt sundhedsfaglige emner. Kommunikation mellem sundhedsprofessionel og borger blev 
ofte omtalt. Den største del af kommunikationen var tilfredsstillende for borgeren. De få 
situationer hvor borgerne følte sig oversete fyldte dog meget og fodrede følelsen af ikke at 
blive respekteret i eget liv.  
 
Troværdig deltager og medbestemmer 
I forbindelse med udskrivelse blev lovgivningsmæssige rammer for medicin, hjemmehjælp, 
ydelser, hjælpemidler og genoptræning vurderet. Borgerne havde konkrete behov – erkendte 
eller ikke erkendte. Den følelsesmæssige side relateret til autonomi og selvbestemmelse havde 
ikke plads i samtalerne, og kunne let spænde ben for gode intentioner i sundhedsvæsenet.  
 
Det gav risiko for udfordring af følelsen af at være troværdig deltager og medbestemmer: 
Flere mente de var blevet hørt og er taget i ed ved beslutninger. Skriftlig aftale om ydelser 
understøttede den oplevelse. Nogle mente de kunne sige alt hvad de tænkte, men at de 
egentlig ikke blev direkte spurgt. 
Nogle mente deres mening var blevet overhørt eller at personalet ville noget bestemt. 
 "Nej, jeg synes de overhører en… Ja det synes jeg mange gange… men de er søde 
 og flinke. De gør alt for det bedste, det ved jeg.." 
  
Behandlet med respekt 
Især på borgerens hjemmebane var der risiko for at udfordre følelsen af respekt.  
Mange mennesker kom ind og ud af hjemmet – der var en følelse af at blive invaderet: 
 "Normalt havde jeg ikke gjort det [taget imod]. …. Det var jo det, som jeg 
 behøvede – det de foreslog… Jeg vidste jo at de gik når de var færdige. Det var 
 helt godt."  
 "De vader ind med sko på og sviner i køkkenet.. Hvis de da kommer". 
Den lyttende og modtagerinddragende professionelle: 
 "Jeg kan godt lide Ole, fordi han er god at snakke med […] Han spørger mig om 
 han må gøre det og det […]. Det føltes faktisk godt.. han var god til at give sig 
 god tid". 
Når borgerens behov ikke ses: 
 "De sidder og snakker og morer sig vældigt… Jeg skal sådan lige op og kunne se 
 det sjove i livet igen…" 
Når respekten opleves vises taknemmelighed: 
 "Tak for din måde at være på". 
 
Følelse af selvformåen og indflydelse på egne livsomstændigheder 
Alle borgere udtrykte ønsker om at vedblive autonome i eget liv – nogle gennem udsagn som 
"det er vigtigt at være selvhjulpen". Der var store individuelle forskelle i behov for at markere 
autonomi og selvbestemmelse mellem borgerne. At sætte sig igennem eller afvise tilbud blev 
flere gange en ventil for, når autonomien smuldrede. Nogle var fuldt i stand til at agere mellem 
tilbud efter udskrivelse og var "herre" over forløbet, uden at kunne være "herre" over sygdom. 
 
Selvbestemmelse blev forvaltet på flere måder blandt deltagerne: 
• Følge råd fra personale 
• Stille modstand 
• Stemme med benene 
• Gå til modangreb 
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Resultater i oversigt – følelse af autonomi og selvbestemmelse 

Boligændring og autonomi – reaktioner i sundhedsvæsenet 
Ændring af bosted og uventede ændringer af boligens indretning affødte stærke reaktioner ud 
fra følelse af at miste autonomi og selvbestemmelse. Reaktion på ændring af indretning var 
ofte en reaktion på forandringen. Flere borgere havde før aktuelle indlæggelse oplevet 
flytteprocesser til mindre bolig, stueetage eller plejecenter. Alligevel var flere under flytning 
eller overvejelse herom inden indlæggelsen. Nogle frygtede at familien ønskede det, andre 
kæmpede aktivt imod familiens eller sundhedsvæsenets forslag om at flytte.  
Indlæggelse under familie-foreslået flytteproces eller frygten for det gav for tre borgere stærke 
handlinger eller ytringer. De præsenterede alle tydelig og direkte modstand mod tilbud om 
behandling, pleje, ydelser i hjemmet, hjælpemidler eller dele af omsorg. Måske ud fra et drive 
af at vise, at de kunne klare sig selv. Stabile boligforhold og eller familiemæssig støtte til 
borgerens eget forehavende gav større medspil på sundhedsvæsenets øvrige forslag.  
Boligændringer som især dørlåse og nødkald oplevedes tryghedsskabende når først installeret. 
 
Udredning og behandling 
De fleste borgere var tilfredse med tilbudte behandling og udredning, selv om koordinering af 
yderligere udredning efter udskrivelse gav uro. Ønsket om autonomi og selvbestemmelse kom 
for nogle borgere til udtryk ved afvisning af behandling og ændring af medicin. Det mest 
positive tilbud for at understøtte autonomi var genoptræning. Her så flere af de kritiske 
borgere genvinding af styrke og færdigheder som et direkte middel til mere autonomi og 
selvbestemmelse. Især hvor genoptræning blev etableret ud fra borgerens egne mål. 
 
Behov for hjælp og omsorg 
Der var forskel på reaktioner for borgere, som tidligere havde haft hjælp i hjemmet og de, som 
ikke havde. Det var overvældende for borgerne, at skulle navigere i hjælp og ydelser som 
etableredes for første gang. Der var for flere borgere både mange besøg af forskellige 
instanser (madordning, vasketøjsordning, hjemmehjælp, hjemmesygeplejerske etc.) og fysiske 
ændringer i hjemmet.  
De fleste borgere ønskede at gøre sig uafhængige af overflødig hjælp som begrænsede deres 
råderum. Der blev afsagt flere støtte-foranstaltninger i løbet af den første uge. Nogle grundet 
bedre funktion, nogle grundet ønsket om selvbestemmelse. Andre ønskede al den sociale 
kontakt de kunne få gennem hjælp og omsorg hjemme.  
 
Ændring af behov over tid  
Der var ændring af ytrede behov over tid. Der syntes at være en situationel aktivering af 
behov i hjemmet, som ikke blev præsenteret under udskrivelsen. Vanskeligheder med at 
gennemføre hverdagens praktiske opgaver dukkede op når borgeren stod overfor dem – f.eks. 
en hoveddør som ikke kunnen låse, hvordan man skulle få adgang til sit tøj når man ikke 
kunne gå på trapper, hvordan man fandt den rigtige creme, eller hvordan man fik etableret 
transport til de ting, man ønskede at deltage i. I visse tilfælde opdagede hjemmeplejen behov, 
som ikke blev udtrykt direkte.  
 
Autonomi og selvbestemmelse kan være bevæggrund for reaktioner 
Nogle borgere var udfordret på overblik og realistisk vurdering af deres situation under 
udskrivelsen. Borgere, som følte autonomi og selvbestemmelse truet allerede inden 
indlæggelsen reagerede kraftigere. Det viste sig overfor især, medicin, hjemmehjælp, ydelser, 
hjælpemidler og delvist genoptræning samt optræden af personale. Når familie og 
sundhedsprofessionelle arbejdede for at borgeren skulle opnå en mere sikker situation – men 
borgeren kæmpede for sin autonomi – blev der reageret med modstand. Der udspillede sig 
scenarier med overtalelse, bestilling af uønsket hjælp, passiv modstand, modangreb og vrede.  
 
Respektfuld kommunikation og inddragelse af borgeren om hele dennes situation kan være en 
hjælp til borgeren, og til den sundhedsprofessionelles arbejdsforløb.  


