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Genindlagte multisyge ældres oplevelse af perioden 
omkring en akut korttidsindlæggelse 

Baggrund
Ældre medicinske patienter er ofte skrøbelige og multisyge, 
samt i risiko for (gen)indlæggelse, funktionstab, morbiditet og 
mortalitet. Ændringer i sundhedsvæsenet har medført, at 
indlæggelsestiden er forkortet, hvorfor flere udskrives direkte 
fra Akutmodtagelsen (AMA). Der er sparsom viden om 
patienternes oplevelser og erfaringer samt, hvad de finder 
betydningsfuldt i perioden omkring en akut 
korttidsindlæggelse.

Formål
Give øget indsigt i og forståelse af den ældre medicinske 
patients erfaringer og oplevelser af, hvad der er 
betydningsfuldt i perioden omkring en korttidsindlæggelse i 
AMA.

Metode
Kvalitativ undersøgelse med analytisk inspiration fra 
Fortolkende Fænomenologisk Analyse. 
Data er indsamlet gennem metodetriangulering. De 
semistrukturerede kvalitative interviews er baseret på 
strategisk udvælgelse af informanter hvormed der er søgt efter 
maksimal variation i forhold til demografisk data.
Patienterne er risikostratificerede på sceeningsredskaberne 
ISAR og INFO 65 og rekrutteret fra AMA på Hvidovre 
Hospital.

Inklusionskriterier:
Genindlagt (medicinsk) < 6 mdr.

Alder > 65 år,
Indlagt < 72 timer

Udskrives direkte fra AMA

Resultat
Patienterne (n=10) var alle multisyge og havde i gennemsnit 
4.9 kroniske sygdomme (range: 3-10) og de modtog alle 
polyfarmaceutisk behandling. Analysen identificerede 3 
temaer og 7 underkategorier, som illustreres i tabellen:

Konklusion 
De multisyge ældre var i øget risiko for genindlæggelse og 
funktionstab. Deres behandlingsforløb var præget af et 
usammenhængende tvær- og intrasektorielt 
behandlingsforløb, og det vanskeliggjorde patientens evne til 
at navigere heri. Det nære sundhedsfaglige såvel som 
personlige netværk var en afgørende ressource, når 
sammenhæng skal understøttes. Den subjektive 
sundhedstilstand blev ofte overset i et behandlingsforløb 
baseret på flowtankegang. De med et spinkelt netværk, 
funktionsbegrænsning og i polyfarmaceutisk behandling 
havde udtalte behov, som ikke blev imødekommet i AMA 
eller ved transition til primær sektor. Paradoksalt var det de 
patienter som trak sig fra sociale relationer af betydning for 
den samlede sekundære og tertiære forebyggelse. 

Demografisk dataindsamling Demografisk tabel

Forfattere: 1Pernille Würtz Bøhm cand.scient.san., sygeplejerske, 1Sara Levi 
Hemmingsen, cand.scient.san., sygeplejerske, Jeanette Wassar Kirk Ph.d., cand.cur., 
sygeplejerske, Tom Møller Ph.d., MPH, sygeplejerske

NB: Navne er pseudonymiserede

Hvis du ser min kalender der ude…. Jamen det er ikke andet end: 
Hvidovre Hospital, Glostrup Hospital.  Jeg får kuller af det…. Jeg 
trækker vejret, men jeg lever ikke”…”. Nej, alt det renderi til læger 
og sygehuse, det tager pippet fra mig! Det er jo ikke fordi, at jeg 
får så meget medicin. Men de bliver ved med at lave om på det. 
Man føler sig faktisk som en kastebold. For den ene læge siger 

”det og det skal du gøre”. Og den næste siger ”nej, det må du ikk’ 
det der. Du skal ha’ noget andet”. Man står faktisk nogle gange 

magtesløs og føler sig som… jah, hvad gør man?” 
(Lydia 78 år)


