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Om forskningsprojektet –
Borger- og patientoplevelser ved tidlig tværsektoriel indsats

Formål

• At belyse hvordan målrettet indsats, for at skabe 
sammenhæng i forløb på tværs af sektorer, opleves af 
borgeren/patienten

• At belyse om målrettet indsats for sammenhæng, 
afspejler den ældre medicinske patients ønsker og 
behov
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Om forskningsprojektet –
Borger- og patientoplevelser ved tidlig tværsektoriel indsats

Formål som først formuleret:

• Oplever den ældre borger sammenhæng under 
indlæggelse og udskrivelse, når der er målrettet 
indsats?

• Afspejles den ældres ønsker og behov? 

Vi ønsker at belyse det, som støtter sundhedsvæsenet i 
at hænge sammen – OG involverer borgere

www.defactum.dk  |  Følg os på LinkedIn 

Om forskningsprojektet –
Borger- og patientoplevelser ved tidlig tværsektoriel indsats

Metoder

• Kvalitativt studie med fokus på oplevelser fra 
borgerens/patientens perspektiv

• Udgangspunkt i skrøbelige ældre borgeres oplevede 
kommunikation i den tidlige indsats
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Om forskningsprojektet –
Borger- og patientoplevelser ved tidlig tværsektoriel indsats

Metoder

• Deltagerobservation

• Kvalitativt seminstruktureret interview om oplevelser 
af kontakterne/forløbet og behov

Interviewet foretages en uge efter første kontakt
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Om forskningsprojektet –
Borger- og patientoplevelser ved tidlig tværsektoriel indsats

Hvor er vi nu?

• Startede planlægning januar 2018

• 11 patienters kontakter er observeret og patienterne 
er efterfølgende interviewet. Fire klynger – Horsens, 
Vest, Midt og Aarhus

• Første kondenseringer af hvad vi observerede og hvad 
patienten udtrykker af ønsker er gennemført

• Analyser og artikelskrivning afsluttes ultimo 2019
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Om forskningsprojektet –
Borger- og patientoplevelser ved tidlig tværsektoriel indsats

Hvor er vi nu?

• Kun midler til patient og borger-fokus

• Læringsseminar – vores mulighed for at få feedback 
fra jer, som er involveret i DÆMP-indsatserne 
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Om forskningsprojektet –
Borger- og patientoplevelser ved tidlig tværsektoriel indsats

• Patientcentrering  eller patientinvolvering?

• Patientcentrering:  Sundhedsydelser, som etablerer partnerskab 

mellem klinikere, patienter og deres familier, for at sikre at 

beslutninger respekterer patienternes ønsker, behov og præferencer

Patientinvolvering er den proces af videndeling mellem patient og  

sundhedsprofessionel, som bringer præferencer, behov og kendskab 

til egen situation i spil

Patientinvolvering åbner mulighed for beslutninger om eget forløb og 

for at kunne handle aktivt i forhold til behandling og håndtering af 

egen eller den pårørendes sygdom
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Første fund
Beslutninger – hvordan tages beslutninger?

Mulighedsrum for fælles 
beslutningstagning?

Ellas udskrivelse og syn på hvad der er vigtigt

www.defactum.dk  |  Følg os på LinkedIn 

5. Borger – mulighedsrum for 
inddragelse 

Observation
Indlæggelse = genindlæggelse
Lå i dejlige hospitalsseng – døgnet rundt –
”men, man skal jo op”

”De gjorde ikke noget uden at fortælle om det” 

Sundhed
Frisk mentalt
Dårligt seende. Vil ikke opsige aviser 
selv om hun kun kan læse overskrifter
”Se om der er nogen hun kender” – men
nej – de er for unge eller døde

Motivation
Behov for hjælp – kan ikke selv alt
Ambivalens:
Komme ud >–< mere utryg ved at gå ud?
Keder sig ikke >–< savner selskab
Helst klare sig selv >–< Synes datter og 
sygeplejerske er for bekymrede for hende 
– skal ringe hver dag

Synspunkter efter erfaring
Behandling og ændringer af medicin og 
væske samt opfølgning i orden 
Ambivalens:
Føler sig godt hjulpet >–< Føler sig lidt 
umyndiggjort i praktiske hverdag – kan selv
Spise alene >–< spiser ikke nok
Overvejer plejehjem >–< skal hun så ændre dørtrin? 
Ikke hendes hus mere

2. Sundhedsprofessionelle -
baggrund for tilbud i udskrivelse 

Observation
Sygeplejersken indlagde patienten
Hurtig opfølgning efter udskrivelse

Rolig tæt stemning, indlevende
Flydende arbejde mellem

medicinsortering og samtaler
Hverdag og nye indsatser flettes

Viden
Har været ved Ella flere år

Genoptager tråden

Motivation
Følge behandlingsplan

Ændring: 
Anledning forebygge fald

Få hjemmehjælpen til at passe
Ellas behov: Hjælp til hverdagens

små gener

Synspunkter
Følge behandlingsplan

Fokus på at forebygge fald
Tillader sig at bruge 
mere tid  end afsat

3. Emner i fælles fokus 
om pleje hjemme

Udveksle forståelser
begrundelser for forslag

Dørtrin – uenighed
Bestilles alligevel ergoterapeut
mange som gerne vil hjælpe

Reparation af dørlås – svigersøn OK

Aftalte valg
Ændre strukturer (dørlås), så Ella ikke 

skal op om natten
8.00 morgen hjælp  - komme op + mad

12.0 middag – mad
18.00 aften – mad

Hjælper må sidde og spise med Ella
Aften – seng

Sygeplejerske 2 x hver 2. (3.) uge
Få god ny fast plejer ud som vil samtalen

Igangsatte aftaler 
Hjem ved 12-tiden

Hjemmepleje kom samme dag
Medicinæsker pakket til tre uger

Væskeskema 2 liter dagligt omsat til to 
flasker vand som 
står i køleskab

Fyldes hver morgen
Mundtørhed
citronbolcher

Tolkning Ella

Mulighedsrum i spil ved tilbudt hjælp fra hospital og kommunal sygeplejerske  

Pårørende
Vil gerne hjælpe.  Sørger for 

hus og løbende selskab
1. Datter beder plejepersonale

blive mens Ella spiser –
hvorfor? ”Jeg levner ikke”

2. Ella skal ringe hver dag –
”har ikke noget nyt at fortælle” 
3. Datter vasker op igen – trods 

Ella har gjort det

Team i kommune
Lovgivning rammer

Medicin, Hjælpemidler 
Mere hjemmehjælp
Kørselsordninger

Vilkår
Ressourcer til planlagte
sygepleje- besøg ændret

fra hver anden uge til hver 
tredje uge 

Borger-
oplysninger
94 år, enke, bor i 

hus med 
barnebarn, har 

døtre 
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Første fund
Beslutninger – hvordan tages beslutninger?

Mulighedsrum for fælles 
beslutningstagning?

Inger Margrethes udskrivelse og syn på hvad 
der er vigtigt
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5. Borger – mulighedsrum for
involvering

Observationer
Tålmodig og accepterende kvinde 
Har ikke tidligere modtaget hjælp – ingen erfaring
Forvirres over mange mennesker – men modtager 
i grundholdning positivt og føler sig hjulpet
Ved ikke hvad hun kan forvente

Sundhed
Styr på diagnoser og behandlinger 
De følges som aftalt
Påvirket af delir og midlertidig dårlig hukommelse

Motivation
At blive selvhjulpen - uafhængighed
At alt bliver som før
God kontakt og relation til andre mennesker –
endnu vigtigere efter at være blevet alene

Synspunkter
Spørger ikke så meget, accepterer forslag
”personalet ved bedst” 
Hårdt presset nævner hun det er overvældende med
indsats i hjemmet: ”men de var jo nødt til at være der”
Ønsker at personalet selv skal spørge ind til hende
Ambivalens: 
Har behov for hjælp >-< vil ikke ulejlige nogen
Har egne ønsker >-< er meget autoritetstro

2. Sundhedsprofessionelle –
beslutningsbaggrund

Observation
Udviklingssygeplejerske obs. på om IM er 

orienteret i  eget liv og ved hvad der skal ske  
Meget følsom for de bekymringer og 
tanker IM giver udtryk for og ændrer 

egne planer for at imødekomme
udtrykte største behov (kørselsaftaler) 

Udviklingssygeplejersken 
trækker sig da hjemmesygeplejerske/ 

hjemmehjælp ”tager over”
på det der var aftalt hendes opgaver

Hjemmehjælp: ”hvem er I?”
Hører ikke svar før hun går videre
Går direkte i køleskab og tjekker 

uden at spørge IM

Viden
Kender indlæggelsesårsag

og funktionsniveau

Motivation
Imødekomme patienten bedst

muligt og hjælpe til positiv 
hjemkomst

Etablere huskeliste til IM

Synspunkter
Sørge for at anviste hjælp kommer

helst uden for stor uro
Ærgrer sig over unødigt 
sammenfald af besøg af

hjemmehjælp og  
hjemme-

sygeplejerske

3. Fælles fokus 

Få hjælp til selvhjælp hjemme
Selvhjulpenhed

Udveksle forståelser
begrundelser for 

forslag
Alt foreslået er accepteret af IM
Der er ikke foregået en egentlig 

udveksling

Aftalte valg
Ny mavesårsmedicin

Genoptræning – ønsket 
hjemmetræning frem for 

træning på center

Igangsætte det 
aftalte 

Alt aftalt etableret
Rengøring senere end ønsket –

familie hjælp

Tolkning. Inger Margrethe – Mulighedsrum i spil ved modtagelse af tilbudte 

hjælp

Pårørende
Hjælper hjemme og med kørsel

IM omtaler kun pårørende 
positivt

Grene af familien taler ikke 
godt sammen

Påvirker koordination og 
indirekte IM forvirring om 

aftaler er indgået

Civilstand 
og bolig

Enke for tre år 
siden, 86 år. 

Bor i rækkehus. 
To døtre – en 
nyligt afdød. 
Børnebørn og 

svigersøn

Lovgivning 
ramme:

Medicin
Hjemmehjælp

Ydelser
Hjælpemidler 
Genoptræning

Vilkår:
Inger Margrethe har haft 

delir
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Diskussion 1:

Er der mulighedsrum for at styrke patientcentrering?

Er der mulighedsrum for at styrke patientinvolvering?

1. Hvilke dele af forløbet medfører 

tryghed grundet god

patientcentrering? (bevare)

2. Hvor kan patientcentrering

og patientinvolvering styrkes inden-

for eksisterende rammer?(udvikle)

3. Hvor er eksisterende rammer ikke

understøttende for fuldt at opnå

patientcentrering og 

patientinvolvering? (acceptere vilkår)
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Diskussion 1:

Flip-over: Skriv tre ting, som I finder vigtige at 

arbejde videre med i næste session

1. Hvad er vigtigste elementer 

at arbejde videre med for patient-

centreret tidlig tværsektoriel indsats? 

2. Hvordan kan I udnytte 

mulighedsrum for patientinvolvering? 
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Diskussion 2:

Sum op på flip-over:

Hvad er muligheder og udfordringer 

for at nærme jer ønske-scenarierne?
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