
Genindlagte multisyges ældre patienters 
oplevelse af perioden omkring en 

akut korttidsindlæggelse

Kandidatspeciale 2017
Af Pernille Würtz Bøhm og 
Sara Levi Hemmingsen
sygeplejersker og 
Cand.scient.san



Opbygning af studiet
28-09-2017 2

Baggrund Forskningsspørgsmålet Metode

50 % af de akutte indlæggelser er 
+65 år, 

39 % udskrives < 24 timer 

Medicinske patienter > 65 år 
(gen)indlægges syv gange 

hyppigere end ældre generelt
(Sundhedsstyrelsen 2016) 

Brobyggende interventioner har i 
praksis ikke vist effekt på 

genindlæggelse 
(Rosted 2013, Sandberg 2016, 

Thygesen 2015, Lowthian 2015)  

Hvordan oplever den ældre medicinske patient, der 
har gentagne indlæggelser perioden op til, under og 
efter en korttidsindlæggelse i Akutmodtagelsen og 

hvad beskriver de som betydningsfuldt i denne 
transition?

Systematisk litteratursøgning

Nøglepersoninterview af ledende 
geriater Lillian Mørch Jørgensen på 

Hvidovre Hospital

Punktobservation i AMA med fokus på 
indlæggelse og udskrivelse

Semistruktureret spørgeskemaguide
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Inklusionskriterier

- Genindlæggelse (medicinsk) < 6 mdr.  

- Alder > 65 år 

- Udskrives direkte fra AMA < 72 timer

- Maksimal variation 

Strategisk Samplingstrategi
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N = 10 patienter
7 = kvinder
3 = mænd

= 77 år (range 66-87)

Funktionsbegrænsede:
N=5 kommer ikke på gaden < x 2 
ugentligt + n=4 pos. gangtest



Fortolkende fænomenologisk inspireret analysemetode



Konklusionerne
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Formålet Forskningsspørgsmålet Fund

Få øget indsigt i og forståelse af den 
ældre medicinske patient 

erfaringer og oplevelser af, hvad 
der er betydningsfuldt i perioden 
op til, under og efter en korttids 

akut indlæggelse. 

Hvordan oplever den ældre medicinske patient, der 
har gentagne indlæggelser perioden op til, under og 
efter en korttidsindlæggelse i Akutmodtagelsen og 

hvad beskriver de som betydningsfuldt i denne 
transition?

Et usammenhængende sundhedsvæsen 
var en systempræmis som skabte afmagt 

Den subjektive sundhedstilstand blev 
overset i det akutte forløb og skabte et 

afklaringsdilemma

Balancering af akutte og kroniske 
symptomer måtte håndteres på egen 

hånd

Ensomhed var en central 
problemstilling

• Netværket er ”limen”
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Kliniske implikationer

 Kontakt til ét sted eller én sundhedsperson!

 Sundhedskontakt efter udskrivelse

 Inddrage ’ensomhed’ og ’netværk’ i 
screeningsredskaber målrettet skrøbelige multisyge 
ældre 

 Fremtidige brobyggende interventioner bør søge mod 
at øge borgernes sundhedskompetence, så de er bedre 
i stand til at vurdere deres symptomer

Imødekommer sundhedsvæsenet borgerens behov? -
- multisygdom som case


