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Område
Metodeanvendelse
Litteraturgennemgang:
Resultater af gentagne litteratursøgninger om brugerinddragelse med fokus på kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) blev anvendt som ramme og til at
guide interviewene.
Metoden er tidskrævende, men velegnet til at indhente evidens på et område. Litteraturgennemgangen har
medvirket til, at projektet baserer sig på høj grad af
videnskabelig viden.
Interview af KOL-patienter og deres pårørende:
Tre KOL-patienter med hver en nærtstående pårørende blev interviewet. De individuelle interview har bibragt dybdegående viden om KOL-patienters og pårørendes behov for støtte og inddragelse under indlæggelse på sygehus.
Metoden er tidskrævende og datamaterialet lille. Til
gengæld er der opnået nuancerede oplysninger, som
er anvendelige i den videre udvikling af pleje og behandling til patientgruppen.

Spørgsmål
Hvilken metode(r) er anvendt i projektet? Beskriv kort, hvordan metoden er anvendt (hvis flere metoder
er anvendt, udfyldes for alle metoder)
Hvad er afdelingens erfaringer med
metoden?
Hvordan har metoden været velegnet til afdelingens projekt? Hvad er
metoden velegnet til?
Hvordan har metoden været med til
at opfylde/ikke opfylde det ønskede
mål?
Hvad ser afdelingen af styrker og
svagheder ved den anvendte metode?

Fokusgruppeinterview af personale:
Der blev afholdt et fokusgruppeinterview med tre personer: ”En læge, en sygeplejerske og en social- og
sundhedsassistent. Resultater fra de individuelle interview med patienter og pårørende dannede udgangspunkt for interviewet.
Side 1

Fokusgruppeinterviewet var velegnet til en fælles dialog mellem faggrupper. Gennem dialogen fandt personalet frem til at der var behov for en samtaleguide,
som kunne støtte i dialogen med patienter og pårørende i relation til udskrivelse til eget hjem.
Målopfyldelse/Udbytte




Den vidensproducerende del af projektet er
opfyldt, idet der med projektet er produceret
righoldig viden om indlagte lungemedicinske
patienter, deres pårørendes og forskellige
sundhedsprofessionelles perspektiver på nuværende inddragelse, samt ønsker og forventninger til fremtidig inddragelse.

Hvad har målet med projektet været?
Er målet opfyldt? Ja - hvordan? Nej
- hvorfor?

Den indledende del af projektet indgår som pilotprojekt i forberedelse af et ph.d.-studium.



Udviklingsdelen af projektet fortsætter. På
baggrund af den indhentede viden er der udviklet en samtaleguide til brug for udskrivelse
af indlagte patienter med KOL. PDSA-metoden
anvendes til evaluering af anvendelsen af samtaleguiden. Samtaleguiden vil indgå i en samlet indsats for optimering af inddragelse af patienter og pårørende under indlæggelse og ved
udskrivelse i det lungemedicinske afsnit.
Formidling
Hvordan er projektet formidlet til
andre afdelinger?
 Resultater fra den empiriske undersøgelse er
formidlet ved abstract og poster på ForskninHar afdelingen planer om at formidgens Dag, Sygehus Syd, september 2012.
 Resultaterne formidles i en videnskabelig arti- le erfaringer fremadrettet? Hvordan
kel i det nordiske sygeplejevidenskabelige tids- påtænker afdelingen at gøre dette?
skrift: ”Vård i Norden.” Artiklen er indsendt
til publicering den 19. december 2013.
Projektet som helhed


Er projektet gået som forventet?
Forklar hvordan?

Planen for projektet er generelt overholdt. Dog
er tidsplanen er overskredet, og det har i perioder været en udfordring at fastholde fokus for
projektet i en travl hverdag.

Andet

Andet der er relevant at berette om?

Projektets resultater indikerer et behov for familiefokuserede samtaler til nogle indlagte KOL-patienter.
Der er særligt behov for at støtte op om overgangen til
eget hjem ved udskrivelse, da denne gruppe ofte er
stillet overfor genindlæggelser. Projektets resultater
kan desuden bidrage til sygehusets fremtidige indsats
for øget patientoplevet kvalitet.

Side 2

Side 3

