I de studerendes fodspor på tværs af sektorer – pilot projekt
BEHOV OG BAGGRUND

En af sundhedsvæsenets store udfordringer er, at sikre patienterne et sammenhængende forløb både
inden for og på tværs af sektorer. Mange patienter oplever, at relevant behandlings-information går tabt i
overgangen mellem sygehus og kommune. I dette forskningsprojekt sættes fokus på overgange i
forbindelse med tværsektorielle forløb for patienter med komplekse og kroniske sygdomsforløb.
Sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk har i særlig grad fokus på, at sikre en langt bedre sammenhæng
mellem det regionale og det kommunale sundhedsvæsen, end man hidtil har set på
sygeplejerskeuddannelser i Danmark. Det vil de studerende blandt andet opleve i deres praktikforløb, hvor
de skal følge den samme patient i både sygehusvæsnet og det kommunale regi. Det vil give sygeplejersker
en bedre indsigt i patientforløb og en større forståelse for samarbejdet med de forskellige faggrupper, som
borgerne møder og at patienter og borgere oplever bedre kvalitet og sammenhæng i deres møde med
sundhedsvæsenet.
FORMÅL

Formålet er, at undersøge hvordan et styrket tværsektorielt perspektiv hos sygeplejestuderende gavner
patienterne komplekse og kroniske sygdomme, og tilrettelæggelsen af sundhedsydelser på tværs af det
regionale og kommunale sundhedsvæsen.
MÅLGRUPPE

Studerende på Sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk
BESKRIVELSE AF INITIATIVET

I undersøgelsen anvendes kvalitative metoder til at belyse forskningsspørgsmålene:
 Hvordan kommer sygeplejerskeuddannelsen i Holbæks tidlige tværsektorielle uddannelsesfokus
patienter med komplekse og kroniske sygdomme til gode?
 Hvordan påvirker de studerendes viden om det tværsektorielle område den kliniske praksis, de
befinder sig i?
 Hvordan oplever sygeplejestuderende at have viden om det tværsektorielle felt i forbindelse med
deres praktikforløb på 4. semester?
 Hvordan bidrager sygeplejestuderendes opdaterede viden om det tværsektorielle område i
samarbejdet med de sygeplejersker, de møder i praksis?
I pilotprojektet indsamles empiri observation og kvalitative interviews af 4 sygeplejestuderende i
forbindelse med deres praktik i det nære sundhedsvæsen på 4. semester. Projektet er et samarbejde
mellem Professionshøjskolen Absalon, Forskningens Hus, Holbæk Sygehus og Steno Diabetes Center
Sjælland.
BRUGERINVOLVERING

Der nedsættes en referencegruppe bestående af borgere med kroniske sygdom.
TIDSPLAN

Pilotprojektet afvikles i 2020-2021.
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