COVID-19-patienters sygdomserfaringer og veje til bedring:
En antropologisk undersøgelse
COVID-19 er en multisystemisk sygdom, som kan manifestere sig ved en række symptomer og afledte
konsekvenser. Til trods for stigende evidens på COVID-19-området er der stadig sparsom viden om
betydningen af de følgevirkninger, som nogle patienter bliver ramt af.
Dette projekt undersøger COVID-19-patienternes erfaringer med sygdommen og sygdommens senfølger,
herunder deres oplevede behov og personlige prioritering af rehabilitering.
Vi er interesserede i at vide mere om:





Hvordan opleves det at være syg med COVID-19, og hvordan påvirker sygdommen patienters
hverdagsliv?
Hvilke bekymringer og udfordringer oplever patienter at have i forbindelse med denne nye
sygdom?
Hvilken støtte vil være god for patienter, når de skal videre i et godt hverdagsliv?
Hvilke strategier og aktiviteter sætter patienter i værk for at få det bedre?

Resultaterne vil:



Give en stemme til mennesker som har haft COVID-19 og oplever senfølger
Understøtte en personcentreret tilgang i behandlings- og rehabiliteringsforløb ved sygdommen
COVID-19

Metode
Dette kvalitative studie bruger følgende forskningsmetoder:




Dybdegående interviews af 15-20 patienter, som har været smittet med COVID-19 og har senfølger
efter COVID-19, eventuelt suppleret med erfaringer fra deltagelse i rehabiliteringstilbud
Eventuelle deltagerobservationer af patienternes daglige aktiviteter
Deltagernes egne fotos er anvendt som et centralt element til at give dem en aktiv rolle i
interviewene

Til at guide studiet anlægges en teoretisk ramme, der bidrager med en forståelse af usikkerhed og
omsorgspraksis hos den enkelte person.
Formidling
Studiets fund formidles på innovative måder til forskelligt publikum.





Fotoudstilling i samarbejde med Kunstforeningen på Slagelse Sygehus i oktober 2021.
Væsentlige budskaber bliver delt via video og nationale aviser og tidsskrifter
Videnskabelige publikationer
Deltagelse i nationale og internationale konferencer

Projektleder
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Rehabilitering og Palliation (Odense University Hospital/Syddansk Universitet)
Projektet er forankret ved PROgrez Forskningsenhed, Afd. for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved, Slagelse
og Ringsted sygehuse.
Samarbejdspartnere:



Referencegruppe bestående af medlemmer med personlig, professionel, klinisk og
forskningsmæssig ekspertise ift. COVID-19
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Projektet er finansieret af Region Sjælland.
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte forskerteamet:
Nina Nissen: på mail nina.nissen@rsyd.dk eller gnis@regionsjaelland.dk.
Charlotte Simonÿ: på mail cpsi@regionsjaelland.dk
Ingrid Charlotte Andersen: på mail ica@regionsjaelland.dk eller telefon 93 55 78 86

