FORSKNINGSPROJEKT
Hjerterehabiliteringen 2007

Forskningsprojekt om lægeroller og patientinddragelse.
Der findes megen viden om, at patientinddragelse i kliniske beslutninger
har positiv effekt på patienttilfredsheden og på behandlingsresultater.
Sundhedsstyrelsen, patientforeninger og fagpolitiske organer kræver i
dag, at patientinddragelse implementeres i lægers daglige omgang med
patienter. Men det er ikke blevet undersøgt, hvordan lægers hverdag
præges af patientinddragelse, og hvorvidt lægens rolle ændres som en
konsekvens af dette krav.
Mit navn er Kristina Albeck. Jeg er antropologistuderende og i mit
specialeprojekt undersøger jeg, hvordan læger oplever patientinddragelse
i deres hverdag med fokus på behandlingsmæssige og rollemæssige
forandringer.
Jeg er ansat som praktikant hos DSI Institut for Sundhedsvæsen under et
projekt om fælles beslutningstagning. Resultatet af DSI’ s projekt
publiceres i en peer reviewed rapport i foråret 2008, mens mit 100-siders
kandidat-speciale udgives af Københavns Universitet og
Videnskabsbutikken ved Samfundsvidenskabeligt Fakultet i efteråret 2008.
Metode og praktiske rammer
Hvidovre Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital deltager i
projektet. Som led i min undersøgelse opholder jeg mig i maj måned her
på afdelingen for at observere lægernes daglige aktiviteter med kolleger
og patienter. Formålet er at få konkret viden om, hvordan forholdet til og
samtalerne med og om patienter forløber i praksis set fra lægens
perspektiv. Desuden vil jeg interviewe udvalgte ansatte om deres
professionelle erfaringer som behandler og deres perspektiver på
patientinddragelse og udviklingen af læge/behandlerrollen i det danske
samfund. Jeg vil gerne understrege, at deltagelse i projektet er frivillig og
at valg eller fravalg af deltagelse ikke påvirker den ansattes
arbejdssituation. Jeg er under tavshedspligt og al information vil derfor
anonymiseres i mit speciale. Min tilstedeværelse håber jeg kan være
udbytterig for både jer og mig, og jeg er til rådighed for spørgsmål,
ønsker eller kommentarer til hver en tid.
Jeg vil ikke interviewe patienter, men da de er tilstede, kan patienter få
udleveret et informationsark om mit projekt, inden mine observationer
påbegyndes.
Kristina Albeck Antropologistuderende cbj@dsi.dk
For nærmere oplysninger om DSI’s projekt:
Charlotte B. Jacobsen, projektleder cbj@dsi.dk
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