Abstract
Julie Jacoby Petersen, ph.d. studerende, Cand.pæd. i pædagogisk
filosofi er indskrevet ved Sundhedsvidenskab på Århus
Universitet juni 2017. Den kliniske del af Julie Jacoby Petersens
ph.d. gennemføres ved Gastroenheden, Hvidovre Hospital med
projekt titlen: ”Family nursing - a way to improve family function
and quality of life?”
Dette tværsektorielle ph.d.-projekt omhandler familiesygepleje
til akut opererede abdominal kirurgiske patienter ≥ 70 år, og
deres familier. Patienternes funktionsniveau falder ofte markant
under indlæggelsen, og de har svært ved at genvinde evnen til at
klare almindelige gøremål i hverdagen efter udskrivelsen, hvilket medfører fysiske, psykiske og
sociale konsekvenser for både patient og familie. Fortsat kortere indlæggelser betyder at
kommunerne skal løse flere og mere specialiserede opgaver, hvilket nødvendiggør et tæt
samarbejde mellem sektorer for at skabe sammenhængende forløb for patienter og deres
familier.
Det overordnede formålet med projektet er at styrke patienternes og familiernes evne til at
håndtere fysiske og psykiske udfordringer i hverdagen efter alvorlig sygdom.
Ph.d.-projektet er inddelt i tre delstudier:
1. Dybdegående interviews med tidligere indlagte patienter og deres familier ca. en måned efter
udskrivelse. Formålet er at identificere hvordan patienter og familier oplever sygdomsforløbet i
tiden efter operationen, udskrivelsen og den første måned hjemme. Familieinterviews
gennemføres og analyseres via en fænomenologisk metode inspireret af A. Giorgi.
2. Fokusgruppeinterviews med sygeplejersker fra sengeafsnit i Gastroenheden, samt tre
kommuner. Her sigtes mod at identificere styrker og barrierer i det tværsektorielle samarbejde,
samt sygeplejerskers perspektiv på involvering af patienter og familier i pleje og beslutningstagen.
Datamaterialet analyseres ved hjælp af en kvalitativ indholdsanalyse.
Delstudie 1 og 2 vil bidrage til at kvalificere interventionen med familiesygepleje i delstudie 3.
3. Et feasibility studie med familiesygepleje i form af strukturerede terapeutiske samtaler
gennemføres på tværs af sektorer. Feasibility studiet vil forløbe over et år, og foregå i et
samarbejde mellem Hvidovre hospital, Hvidovre kommune, Høje Tåstrup kommune og Albertslund
kommune.
Studiets gennemførlighed vil blive evalueret via procesevaluering undervejs- og efter
familiesygeplejeinterventioner. Effekten af interventionerne vil blive målt ved
spørgeskemaundersøgelser og data vil blive behandlet i deskriptive statistiske regressionsanalyser.
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