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FORORD
Forskningsprogrammet ’Sygepleje til ældre borgere med medicinsk multisygdom i tværsektorielle
overgangsforløb’ (Transitional care for older citizens Living with multiple Chronic medical
conditions - the TLC-program) tager udgangspunkt i Region Sjællands politik for
sundhedsforskning (2019-2022) (Region Sjælland, 2019). Fokus er her rettet imod
forskningsindsatsernes prioriteringer vedrørende omstilling til det nære sundhedsvæsen, forskning i
sammenhængende behandlingsforløb, samt forskning, innovative og digitale løsninger, der
betragtes som nogle regionens største sundhedsudfordringer (Region Sjælland, 2019).
Sammenhængende forløb kendetegnes ved overgange mellem sektorer eller mellem to til flere
afdelinger, hvor fokus i TLC-programmet vil medvirke til at skabe større sammenhæng og bedre
flow i de samlede indsatser og behandlinger til ældre borgere med medicinsk multisygdom i
tværsektorielle overgangsforløb.
Forskningsprogrammet udgør en overordnet ramme for sundhedsforskning udført af forskere med
en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund. Forskningsprogrammet skal
understøtte og stimulere netværksdannelse mellem nye og eksisterende forskningsmiljøer, med
henblik på at styrke samarbejdet mellem forskere med forskellig sundhedsvidenskabelig baggrund.
Forskningsprogrammet er udformet som en paraply, hvorunder konkrete kliniske
forskningsprojekter planlægges, igangsættes og gennemføres, ud fra konkrete forskningsprotokoller
med tilknytning til programmets overordnede fokus. Tværsektorielle overgangsforløb skal forstås
bredt, hvilket giver mulighed for større variation i projekterne samtidigt med at der fokuseres på
ældre borgere over 65 år med to til flere kroniske medicinske sygdomme.
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BAGGRUND FOR PROGRAMMET
Andelen af borgere med multisygdom, hvilket vil sige to eller flere kroniske sygdomme så som
kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), hjertesygdomme, nyrelidelser, sukkersyge, gigt, astma,
psykiske lidelser med mere, er stærkt stigende (Frølich m.fl., 2017). Forekomsten af multisygdom
hos den danske befolkning er 20-30% og er stigende hos alle aldersgrupper (Frølich m.fl., 2017).
Dog er multisygdomsgrupperne større i de ældre aldersgrupper + 65 år samt hos personer med
lavere socioøkonomisk position (Møller m.fl., 2019). Borgere med multisygdom kræver særligt
koordinerede forløb, da deres bevægelse mellem sektorerne kan være kompleks og medføre risiko
for utilsigtede hændelser samt at viden om behandling og pleje kan blive tabt på vejen (Frølich
m.fl., 2017). Forskning i overgangsforløb er endnu et nyt fænomen både nationalt og internationalt
(Frølich m.fl., 2017). I 2019 udgav Region Hovedstaden et systematisk litteraturstudie af viden om
organisatoriske og patientrettede indsatser ved multisygdom (Eriksen m.fl., 2019). Gennem 40
inkluderede studier viste resultaterne, at forskellige modeller for sammenhængende forløb til
borgere med multisygdom kan have effekt på dødelighed, mental sundhed og udvalgte kliniske
parametre (Eriksen m.fl., 2019).
I 2016 udgav Sundhedsstyrelsen et fagligt oplæg ’Styrket indsats for den ældre medicinske patient’
med anbefalinger til forbedring af indsatsen til den ældre medicinske patient, herunder at skabe
sammenhæng i patientforløb på tværs af kommuner og sygehuse, reducere antallet af
(gen)indlæggelser og utilsigtede hændelser, understøtte øget patient og pårørendeinddragelse, og
understøtte ensartet og høj kvalitet på tværs af landet (Sundhedsstyrelsen, 2016). Eftersom den
ældre borger med medicinsk multisygdom er særligt udfordret og har behov for en særlig indsats,
både på hospitalet og i eget hjem, fordrer det, at de sundhedsprofessionelle har de fornødne
kompetencer og indgår i et velfungerende tværsektorielt samarbejde for at styrke de komplekse
forløb. Siden strukturreformen i 2007 er der sket mange forandringer i det danske sundhedsvæsen,
hvor der gennem den nye sygehusstruktur fokuseres på, at patienten udredes og behandles hurtigere
og derved har en kortere indlæggelsestid på hospitalet (Sundhedsstyrelsen, 2016). Dette medfører,
at kommunerne skal varetage flere og mere komplekse opgaver, herunder indsatser der tidligere
blev varetaget i sygehusregi, hvilket kræver udvidede og styrkede kompetencer hos de
sundhedsprofessionelle.
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For at sikre ordentlige og koordinerede tværsektorielle overgangsforløb for denne voksende
patientgruppe, er det nødvendigt at undersøge, hvordan overgangsforløb for borgere med medicinsk
multisygdom styrkes, så forværrelse af borgerens almen situation kan forhindres. Der er derfor
behov for at vurdere effekten af regionale sundhedsfaglige indsatser på tværs af sektorerne, hvor der
bør arbejdes med de hyppigst forekomne kombinationer af kroniske medicinske sygdomme samt
specifikke effektmål, for at kunne udvikle evidens inden for et specifikt område (Frølich m.fl.,
2017; Eriksen m.fl., 2019). Derudover er det vigtigt at det sundhedsfaglige personale, der følger
borgeren gennem forløbene og varetager overgangsforløbene, har den fornødne viden og
kompetencer til at kunne følge borgeren sikkert mellem hospital og eget hjem (McCance m.fl.,
2011; Dambaugh & Ecklund, 2014).
Hvorfor er det vigtigt at undersøge
Det er vigtigt at fokusere på udvikling og anvendelse af evidensbaserede modeller for
tværsektorielle overgangsforløb til borgere med medicinsk multisygdom, da dette vil kunne
nedbringe dødelighed, utilsigtede hændelser og genindlæggelser samt forbedre livskvalitet og
mental sundhed hos borgerne (Eriksen m.fl., 2019). Derudover vil en beskrevet model kunne
bidrage til en mere struktureret arbejdsindsats hos sygeplejerskerne og derved forbedre deres
arbejdsforhold.
Hvad kan vi gøre
Resultaterne fra litteraturstudiet (Eriksen m.fl., 2019) peger på et behov for at gennemføre
tværsektorielle og tværfaglige modelprojekter mellem sektorerne i sundhedsvæsnet for at vurdere
effekten og betydningen af de sundhedsfaglige indsatser i en dansk kontekst. Der findes på
nuværende tidspunkt kun ét dansk studie, hvori en model for sundhedsfaglige ydelser ved
multisygdom er blevet afprøvet (Bove m.fl., 2016) og det vil derfor være nærliggende, gennem
systematisk forskning samt viden fra sundhedspersonalet og borgere, at fokusere på udvikling og
evaluering af evidensbaserede modeller for tværsektorielle overgangsforløb for ældre borgere med
medicinsk multisygdom i forhold til de hyppigst forekommende kombinationer af kroniske
medicinske sygdomme.
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PROGRAMMETS FORMÅL OG FOKUSOMRÅDER
Formålet med forskningsprogrammet er, at:
Optimere sygeplejen til ældre borgere med medicinsk multisygdom i tværsektorielle
overgangsforløb mellem Sjællands Universitetshospital og de tilhørende kommuner.
Forskningsprogrammet har to overordnede fokusområder der skal undersøge formålet:

1

At undersøge og identificere viden om sygeplejerskernes kompetencer og muligheder for
varetagelse af sygeplejen til ældre borgere med medicinsk multisygdom i tværsektorielle
overgangsforløb mellem Sjællands Universitetshospital og de tilhørende kommuner.
Fokusområdet vil blive undersøgt gennem tre indledende forskningsprojekter:


Brobygger-projektet, hvor vi identificerer viden om brobyggersygeplejerskernes
kompetencer og arbejdsfunktion samt deres og de ældre multisyge borgeres oplevelser af
funktionen i de tværsektorielle overgangsforløb.



Borgernære-projekt, hvor vi undersøger og beskrive hvilke muligheder og evner
specialsygeplejersker i borgernær sygepleje oplever at have, for at omsætte viden og
kompetencer fra uddannelsen til handling i praksis gennem et sygeplejefagligt,
videnskabeligt, tværfagligt og organisatorisk perspektiv, med fokus på komplekse
patientforløb.



Litteratur-projektet, hvor vi identificerer national og international viden fra studier der
beskriver effekten af proces og indhold i interventionsmodeller til forbedring af
tværsektorielle overgangsforløb til borgere med multisygdom.

2

At udvikle, udføre og evaluere en interventionsmodel (TLC-modellen), der skal
evidensbasere sygeplejerskernes arbejde i at styrke og optimere sygeplejen til ældre borgere
med medicinsk multisygdom i tværsektorielle overgangsforløb mellem Sjællands
Universitetshospital og de tilhørende kommuner.

Der vil blive søgt økonomiske midler til to ph.d.-studerende der skal udføre og evaluere
interventionerne ud fra henholdsvis primær- og sekundær sektoren. Programleder vil stå som
hovedvejleder for begge ph.d.-studerende og forskningsgrupperne fra programmets projekter vil
deltage som medvejledere.
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PROGRAMMETS LOKALITET
Forskningsprogrammet vil udgå fra Forskningsstøtteenheden for MVU-uddannede på
Sjællandsuniversitetshospital og tager udgangspunkt i Sjællands Universitetshospital, Køge og
Roskilde, samt de syv tilhørende kommuner: Køge, Roskilde, Faxe, Greve, Solrød, Lejre og Stevns.

PROGRAMMETS STRUKTURELLE OPBYGNING
Forskningsprogrammets strukturelle opbygning (Figur 1):
Figur 1: TLC-Programmets strukturelle opbygning

TLC - PROGRAMMET

Styregruppe:
Ledelse fra Sjællands
Universitetshospital de tilhørende
kommuner

Programleder:
Connie Berthelsen

Ekspertgruppe:
Internationale, nationale, regionale
forskere, sygeplejersker, patienter,
faglige interessenter.

Programmets formål
At optimere sygeplejen til ældre borgere med
medicinsk multisygdom i tværsektorielle
overgangsforløb mellem Sjællands
Universitetshospital og de tilhørende kommuner

Fokusområde 2
Udvikling, udførelse og evaluering af en
interventionsmodel (TLC-modellen)

Fokusområde 1
Brobygger-projekt
Borgernært-projekt
Litteratur-projekt

Organisering
Programleder
Den overordnede koordination af forskningsprogrammet og alle aktiviteter herunder vil blive
varetaget af Connie Berthelsen forskningskoordinator ved Sjællands Universitetshospital og lektor i
klinisk sygepleje ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.
Programlederen vil være ansvarlig for daglig drift og udførelse af programmet samt for at sikre at
programmet har værdi for organisationen og er i tråd med forskningsstrategien for MVU-området.
Programleder er desuden tovholder for styregruppen og ekspertgruppens virke.
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Styregruppe
Styregruppen består af ledelsesinteressenter på tværs af Sjællands Universitetshospital og tilhørende
kommuner. Styregruppen har til opgave at støtte op omkring varetagelse af programmets interesser
som ambassadører i praksis, ved at formidle programmet samt sikre adgang til programmets
udførelse i praksis i de afdelinger og kommuner de repræsenterer. Styregruppens medlemmer har
desuden til opgave, at bidrage med praksis- og erfaringsbaserede forslag til den praktiske udførelse
af programmets projekter og vil derudover indgå i diskussioner om programmets proces samt
medvirke til en bredere forankring af programmets projekter på tværs af sektorerne. Der vil blive
afholdt møder med styregruppen op til to gange årligt.

Ekspertgruppe
Medlemmerne i forskningsprogrammets ekspertgruppe består af regionale, nationale og
internationale forskere, der arbejder med sammenhængende forløb og/eller med multisyge borgere
samt tværfaglige MVU-medarbejdere, brobyggersygeplejersker og medlemmer af patientforum.
Formålet med ekspertgruppens virke er, at rådgive, sparre og udfordre programmets
forskningsprojekter, så der sikres de bedst mulige betingelser for, at projekterne får den betydning
for praksis som er ambitionen. Møderne i ekspertgruppen vil blive baseret på forskningsmæssig-,
faglig-, professionel- og patientnær vidensdeling om tværsektorielle overgangsforløb for borgere
med multisygdom. Der vil blive afholdt møder med ekspertgruppen to til fire gange årligt.
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PROGRAMMETS BAGVEDLIGGENDE TEORIER OG BEGREBER
Forskningsprogrammet vil være baseret på følgende teorier og begreber beskrevet herunder.
Meleis’ transitions teori
Det teoretiske perspektiv på overgangsforløb vil tage udgangspunkt i Afaf Meleis’ teori om
overgange (Transition) (Meleis, 2010). Meleis definerer transition som processen og resultatet af en
overgang mellem livsfaser, tilstande eller status, i en kompleks person-miljø interaktion (Meleis,
2010). Når en borger er i en overgangsfase, kan sygeplejen gøre en forskel for borgerens
sundhedstilstand. Sygeplejersken er ofte den sundhedsprofessionelle omsorgsgiver, der forbereder
borgeren på en overgang samt støtter i selve overgangsprocessen, gennem borgerens sundheds- og
sygdomsoplevelser (Meleis, 2010).
Meleis’ transitions teori er valgt som teoretisk ramme for forskningsprogrammet, for at understøtte
den processuelle og dynamiske forståelse af overgang, gennem fokus på egenskaberne ved, typen af
og mønstrene i overgangen, på overgangens personlige, fællesskabs- og samfundsmæssige kontekst,
og på interaktion med og betydningen af relationer med pårørende og sundhedsprofessionelle i
overgangen mod nye mestringsevner (Meleis m.fl., 2000).
Personcentreret sygepleje
Rammeprogrammet om personcentreret sygepleje (McCance m.fl., 2011) vil danne teoretisk
baggrund for programmets overordnede formål og fokusområde i forhold til at optimere
overgangsforløb mellem Sjællands Universitetshospital og de tilhørende kommuner samt at
optimere sygeplejerskernes kompetencer til varetagelse af de tværsektorielle overgangsforløb for
den ældre borgere med medicinske multisygdomme.
Personcentreret sygepleje beskrives ved det nødvendige samspil mellem tre hovedfaktorer


Sygeplejerskens professionelle og personlige kompetencer.



Organisationen, konteksten og miljøet hvori sygeplejen udføres.



De personcentrerede processer omkring borgeren og dennes værdier og behov
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Evidensbaseret praksis
Begrebet ’Evidensbaseret praksis’ vil være overordnet for fokusområdernes metodiske
fremgangsmåde, for at opnå og sikre den bedst tilgængelige viden til programmet (Sackett m.fl.,
1996; Rycroft-Malone m.fl., 2004). Forskning kan ikke stå alene. Derfor er evidensbaseret praksis
tæt forbundet med den sundhedsprofessionelles kompetencer til refleksion over praksis og til viden
om hvordan praksis kan udvikles og forbedres, samt til borgerens præferencer og behov
(Berthelsen, 2020).
I forskningsprogrammet arbejdes der derfor ud fra at forbedre kvaliteten og effekten af de
tværsektorielle overgangsforløb for ældre borgere med medicinske multisygdomme, ved at
integrere viden fra klinisk systematisk forskning, fra individuel klinisk ekspertise, fra patientens
præferencer, omstændigheder og forventninger og fra den lokale kontekst i delt klinisk
beslutningstagen (Sackett m.fl., 1996; Rycroft-Malone m.fl., 2004). Forskningsprogrammets
ekspertgruppe er derfor sammensat så både forskere, klinikere og borgere deltager i vidensdelingen.
Forskningsmetoder
Efter anbefalingerne fra det systematiske litteraturstudie af Eriksen og kolleger (2019) for videre
forskning på området, vil forskningsprogrammet som udgangspunkt have fokus på: Alle typer
design og forskningsmetoder, herunder mixed-methods, der kan undersøge tværsektorielle
overgangsforløb for ældre borgere med medicinske multisygdom samt tage udgangspunkt i de
kliniske indsatser der er fundet effektfulde i de inkluderede studier (Eriksen m.fl., 2019).
Forskningsprogrammet vil derudover tage udgangspunkt i rammeprogrammet for udvikling og
evaluering af komplekse interventioner (Medical Research Council, 2008), for at afdække
vidensbasen for interventionerne samt styrke og sikre udvikling og afprøvningen af
interventionerne, inden de evalueres og implementeres i praksis.
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FORSKNINGSPROGRAMMETS FOKUSOMRÅDER OG PROJEKTER
FOKUSOMRÅDE 1
At undersøge og identificere viden om sygeplejerskernes kompetencer og muligheder for
varetagelse af sygeplejen til ældre borgere med medicinsk multisygdom i tværsektorielle
overgangsforløb mellem Sjællands Universitetshospital og de tilhørende kommuner.
Brobygger-projekt
Formålet med projektet er, at identificere viden om brobyggersygeplejerskernes kompetencer og
arbejdsfunktion samt deres og de ældre multisyge borgeres oplevelser af funktionen i de
tværsektorielle overgangsforløb.
Viden vil blive identificeret gennem tre studier underlagt tre formål:
1) At kortlægge karakteristika i forhold til uddannelse og ansættelse, kompetencer,
arbejdsfunktioner og jobtilfredshed hos brobyggersygeplejerskerne i Region Sjælland.
Gennem et tværsnitsstudie vil alle 27 sygeplejersker med brobyggerfunktion ved Sjællands
Universitetshospital (N=16) eller ved tilhørende kommuner (N=11) blive inviteret til at
deltage i et survey gennem SurveyXact ®.
2) At undersøge og beskrive brobyggersygeplejerskernes oplevelser af barrierer og muligheder
for at støtte og styrke ældre medicinske multisyge borgeres tværsektorielle overgangsforløb.
Gennem et kvalitativt konstruktivistisk studie vil data blive konstrueret gennem fokuserede
observationer af de 27 brobyggersygeplejerskers arbejdsdag, efterfulgt af korte interviews
samt fokusgruppe interviews.
3) At undersøge og beskrive hvordan ældre borgere med medicinsk multisygdom oplever
samarbejdet med og involveringen af brobyggersygeplejerskerne.
Gennem kvalitative interviews vil data blive indsamlet hos ældre borgere over 65 år med
medicinsk multisygdom, der modtager hjælp og støtte fra en brobyggersygeplejerske i deres
overgang mellem hospitalet og deres hjem.
Forskningsgruppen består af:
Programleder: Connie Berthelsen (Forskningslektor SUH, Syddansk Universitet (tovholder)),
Birgitte Lerbæk (Postdoc, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje (FoKSy) AAU),
Mette Geil Kollerup (Postdoc, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje (FoKSy) AAU),
Nicoline Møller (Forskningsassistent, cand. cur. SUH).
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Borgernært-projekt
Formålet med projektet er at undersøger og beskrive hvilke muligheder og evner
specialsygeplejersker i borgernær sygepleje oplever at have, for at omsætte viden og kompetencer
fra uddannelsen til handling i praksis gennem et sygeplejefagligt, videnskabeligt, tværfagligt og
organisatorisk perspektiv, med fokus på komplekse patientforløb.
Projektet vil bestå af to delstudier, henholdsvis et kvantitativt tværsnitsstudie og efterfølgende et
kvalitativt interview studie.

Det kvantitative tværsnitsstudie
Det sygeplejefaglige- og videnskabelige perspektiv vil blive undersøgt gennem tværsnitsstudiet
(Polit & Beck, 2018), hvor et spørgeskema sendes til alle specialuddannede sygeplejersker i
borgernær sygepleje i landet gennem SurveyXact ®. Spørgeskemaet består af to validerede
instrumenter: “Professional Nurse Self-Assessment Scale” (Finnbakk m.fl., 2015) på 51 spørgsmål
vedrørende det sygeplejefaglige perspektiv og “The EBP Implementation scale” (Melnyk m.fl.,
2008) der består af 18 spørgsmål vedrørende det videnskabelige perspektiv. Samlet vil
spørgsmålene danne udgangspunkt for dataindsamlingen i tværsnitsstudiet indledt af demografiske
spørgsmål til deltagernes karakteristika

Det kvalitative interview studie
Alle fire perspektiver vil blive undersøgt i det kvalitative studie hvor en udvalgt gruppe af de
specialuddannede sygeplejersker gennem tværsnitsstudiet vil blive inviteret til at deltage i
kvalitative interviews. Interviewene vil blive udført på en placering efter deltagernes ønsker så vidt
muligt – enten ved fysisk fremmøde eller via telefon/skype. Data vil blive indsamlet ud fra en
interview guide, hvor fokus udover de fire perspektiver, vil være i forhold til deres arbejde med
komplekse patientforløb.

Forskningsgruppen består af:
Programleder: Connie Berthelsen (Forskningslektor SUH, Syddansk Universitet (tovholder)),
Anne Bondesen (Studieleder, Professionshøjskolen Absalon, Holbæk),
Heidi Myglegård Andersen (Docent, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde),
Bibi Hølge-Hazelton (Professor, Forskningsleder SUH, Syddansk Universitet),
Nicoline Møller (Forskningsassistent, cand. cur. SUH).
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Litteratur-projekt
Formålet med projektet er, at identificere og beskrive indhold, proces og effekt af
interventionsstudier, der har anvendt Transitional Care Model til ældre multisyge borgere gennem
et systematisk litteratur studie.
Metode
Databaserne PubMed/MEDLINE, CINAHL, PhycInfo, og Scopus vil blive gennemgået for at finde
relevante forskningsstudier publiceret på engelsk, dansk, svensk eller norsk i perioden 2010 til
2020. Søgestrategiren vil følge PRISMA-retningslinjer (Liberati m.fl., 2009) for en systematisk
søgning.
Dataindsamling
Inklusionskriterierne er rangeret efter PICOS (Population, Intervention, Comparison, Outcome,
Study design) (Popey m fl., 2006) og forskningsstudier vil blive inkluderet i litteratur studiet hvis de
handler om ældre borgere over 65 år med multisygdom, der indgår i en eksperimentel intervention
bygget på Transitional Care Model (Naylor & Van Cleave, 2010; Hirschman m.fl., 2015).
Evaluering
Forskningsstudierne vil blive evalueret ud fra Gyuatt og kollegers (2011) anbefalinger (GRADE)
for at undersøge kvaliteten af forskningsstudierne.
Data syntese
Resultater fra forskningsstudierne vil blive beskrevet og syntetiseret ud fra studiernes karakteristika,
GRADE evalueringen af studiernes kvalitet, interventionernes indhold og proces samt effekten af
de enkelte elementer i interventionerne.
Forskningsgruppe
Programleder: Connie Berthelsen (Forskningslektor SUH, Syddansk Universitet (tovholder)),
Gitte Bunkenborg (Forskningsleder, Postdoc) Forskningsstøtteenheden ved Holbæk Sygehus og
Syddansk Universitet,
Jimmie Kristensson (lektor, ph.d.), Det Medicinske Fakultet, Lund Universitet, Sverige.
Nicoline Møller (Forskningsassistent, cand. cur. SUH).
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FOKUSOMRÅDE 2
At udvikle, udføre og evaluere en interventionsmodel (TLC-modellen), med udgangspunkt i
rammeprogrammet for udvikling og evaluering af komplekse interventioner (Medical Research
Council, 2008), der skal evidensbasere sygeplejerskernes arbejde i at styrke og optimere sygeplejen
til ældre borgere med medicinsk multisygdom i tværsektorielle overgangsforløb mellem Sjællands
Universitetshospital og de tilhørende kommuner.
Udvikling af TLC-modellen
Viden fra programmets tre indledende projekter, omkring sygeplejersker fra begge sektorer, de
ældre multisyge borgere samt national og international viden om effekt af lignende interventioner,
skal samlet danne grundlag for udviklingen af TLC-modellen.
Udførelse og evaluering af TLC-modellen
For at få projektets resultater forankret i praksis hos sygeplejerskerne i både primær- og sekundær
sektoren, vil TLC-modellen derefter blive evalueret gennem to randomiserede kontrollerede
interventioner, der skal udgå fra henholdsvis primær-sektoren hos Køge eller Roskilde kommune
samt ud fra medicinsk afdeling på Køge eller Roskilde, for at undersøge effekten på tværs.
Implementering på sigt
Ved positiv evaluering af TLC-modellen og fund af klinisk- og statistisk signifikans for sygeplejen
til ældre borgere med medicinsk multisygdom i tværsektorielle overgangsforløb, vil modellen blive
udrullet og implementeret på alle afdelinger på Sjællands Universitetshospital og de tilhørende
kommuner. Programmet vil derved medvirke til at optimere sygeplejen til ældre borgere med
medicinsk multisygdom i tværsektorielle overgangsforløb mellem Sjællands Universitetshospital og
de tilhørende kommuner.
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TIDSRAMME
Forskningsprogrammet er berammet til fem år (2020-2025) og er tænkt ud fra følgende tidsramme:
Forskningsprogrammets år 1-2:
Forskningsprogrammet opbygges ved:
-

Etablering af programmets styregruppe og ekspertgruppe, hvorfra viden anvendes til
videreudvikling af programmets projekter.

-

Identificere viden om brobyggersygeplejerskernes kompetencer og uddannelse samt deres
og de ældre multisyge borgeres oplevelser i de tværsektorielle overgangsforløb (Brobyggerprojektet).

-

Undersøge og beskrive hvilke muligheder og evner specialsygeplejersker i borgernær
sygepleje oplever at have, for at omsætte viden og kompetencer fra uddannelsen til handling
i praksis gennem et sygeplejefagligt, videnskabeligt, tværfagligt og organisatorisk
perspektiv, med fokus på komplekse patientforløb (Borgernære-projekt).

-

Identificere national og international viden fra studier der beskriver effekten af proces og
indhold i interventionsmodeller til forbedring af tværsektorielle overgangsforløb til borgere
med multisygdom (Litteratur-projektet).

-

Udviklingen af TLC-modellen på baggrund af viden fra programmets tre indledende
projekter.

-

Ansøgninger om økonomiske midler fra regionale og nationale fonde til drift og ansættelse
af to ph.d.-studerende til udførelse og evaluering af TLC-modellen.

Forskningsprogrammet år 3-5:
-

Ph.d.-projekterne initieres, søges finansieret og igangsættes under projekt TLC-modellen.

-

Implementering og monitorering af afsluttede studier planlægges.

-

Udvikling og igangsættelse af nye projekter under programmet med viden fra styregruppen
og videns netværket.
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ØKONOMI OG BUDGET
Forskningsprogrammets økonomi vil søges finansieret gennem såvel offentlige som private
fondsmidler. Der vil både blive søgt finansiering til projekterne enkeltvis og til
forskningsprogrammet som helhed.
Der vil blive søgt økonomiske midler til to ph.d.-studerende til udførelse og evaluering af TLCmodellen i både primær- og sekundær sektoren, hos Køge eller Roskilde kommune samt ud fra
medicinsk afdeling på Køge eller Roskilde. Ved manglende evner til at rejse økonomiske midler til
ph.d.-studerende, udvælges en af interventionerne, som programleder vil udføre i samarbejde med
den tilknyttede forskningsgruppe.
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