FORSKNINGSENHEDEN
FOR ALMEN PRAKSIS
Odense

Hvad er På FORKANT i Syd?
På FORKANT i Syd er et tværgående
forskningsprojekt med fokus på ældre,
der indlægges akut.
Vi ønsker at gøre ældre og deres nærmeste til centrale aktører og medudviklere af det nære sundhedsvæsen.
På tværs af sektorer og i tæt samarbejde mellem kommuner, sygehus og
praktiserende læger skal vi arbejde for
at give de ældre en værdig, effektiv og
god forebyggende indsats og behandling.
På FORKANT i Syd udføres i samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland,
Psykiatrien i Region Syddanmark,
Syddansk Universitet, UC Syd,
Aabenraa Kommune, Haderslev
Kommune, Sønderborg Kommune,
Tønder Kommune samt de almen
praktiserende læger i disse kommuner.

Hvad vil vi?
De overordnede formål med PÅ FORKANT i Syd er at skabe bedre kvalitet i
de sundhedsydelser de akut indlagte
ældre modtager
Dette gøres med fokus på:
• At udvikle tiltag, der med udgangspunkt i den ældre, deres
pårørendes og de sundhedsprofessionelles perspektiver vil skabe flere
gode leveår
• At øge funktionsevne og livskvalitet
• At styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde
• At reducere eller udskyde antallet
af akutte indlæggelser
• At skabe bedre sammenhæng
i behandlingsforløb

Baggrund
På landsplan er antallet af ældre stigende.
Forbrug af sundhedsydelser stiger
med alderen, hvilket er en udfordring
for det danske sundhedsvæsen i forhold til at levere sundhedsydelser
af høj kvalitet samt sikre sammenhæng i patientforløbet. Ældre, der indlægges akut, er i risiko for en funktionsnedsættelse, der kan medføre
forringet livskvalitet.

Målgruppe
Målgruppen, der undersøges er ældre
på 65 år eller derover fra alle de fire
sønderjyske kommuner. Herudover
inddrages sundhedsprofessionelle aktører og pårørende, der er involveret i
behandlingsforløbene før, under og
efter akut indlæggelse.

Metode
På FORKANT i Syd udføres gennem
flere sideløbende ph.d. studier med
fokus på ældres, de pårørendes, de
sundhedsprofessionelles samt et organisatorisk perspektiv. Der anvendes
forskellige metoder til dataindsamling,
herunder individuelle interviews, observationer, gruppeinterviews og registerdata.
De ph.d. studerende vil arbejde tæt
sammen, og projektet drager nytte af,
at problemstillingen belyses fra flere
perspektiver.

Anvendelsesperspektiv
På FORKANT i Syd’s samlede resultater vil kunne danne grundlag for nye
tiltag, der styrker den ældres livskvalitet, det tværsektorielle og tværfaglige
samarbejde samt øge sammenhængen
i behandlingsforløb for ældre, der indlægges akut.

Ph.d-studier
• ”PÅ FORKANT i Syd — De sundhedsfagliges samarbejde og sammenhæng
i de akutindlagte ældres forløb”

Ansvarlig:
Maiken Hjuler Persson,
Ph.d. studerende,
Cand.scient.san.publ.
Mail: Maiken.Hjuler.Persson@rsyd.dk.

• ”PÅ FORKANT i Syd – de akut indlagte
ældres perspektiver på
sundhedsvæsenet”
Ansvarlig:
Lilian Keene Boye,
Ph.d. studerende,
Cand.scient.san.publ.
E-mail: Lilian.Keene.Boye@rsyd.dk

• ”PÅ FORKANT i Syd – De pårørendes
perspektiv i mødet med sundhedsprofessionelle på tværs af det danske sundhedssystem”
Ansvarlig:
Eva Hofmann,
Ph.d. studerende,
Cand.cur., lektor.
E-mail: ehof@ucsyd.dk

• ”PÅ FORKANT i Syd – Hjemmehjælps
betydning for livskvalitet og genindlæggelse
Ansvarlig:
Mette Elkjær,
Ph.d. studerende, Cand.cur.
E-mail: Mette.Elkjaer@rsyd.dk

Deltagende forskningsenheder
Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU, Sygehus Sønderjylland,
Fokuseret forskningsenhed i Akutmedicin
Professor, Christian Backer Mogensen (Overordnet projektansvarlig)
(Christian.Backer.Mogensen@rsyd.dk)
Seniorforsker, Helene Skjøt-Arkil
Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU, Forskningsenhed for Sundhedsfremme
Professor, Pernille Tanggaard Andersen
Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU, Forskningsenheden for Almen praksis
Professor, Jens Søndergaard
Professor, Frans Boch Waldorff
Forskningsenhed UC SYD
Forskningschef, Keld Thorgaard
Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU, Kong Christian X’s Gigthospital,
Fokuseret Forskningsenhed i Reumatologi
Professor, Jette Primdahl
Lektor Tine Mechlenborg Kristiansen
Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU, Psykiatrien i Region Syddanmark,
Fokuseret forskningsenhed i Psykiatri
Professor Elsebeth Stenager
Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU, Sydvest Sygehus,
Enheden for Sundhedsfaglig forskning
Lektor, Bibi Valgerdur Gram
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Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU, Sydvest Sygehus,
Forskningsenheden i Akutmedicin
Professor, Mikkel Brabrand

