
 

Reportage:  

Velbesøgt konference satte fokus på multisygdomme 
Hvordan kan sygeplejersker bidrage med faglig viden om multisygdomme, og hvordan kan vi skabe et bedre 

samarbejde om behandling af multisygdomme på tværs af sektorer? 

Det var nogle af de temaer, der var til debat ved heldagskonferencen ”Borgere med multisygdom – hvad er 

sygeplejerskers rolle?” den 20. november i Odense. Konferencen blev afholdt af DASYS, de faglige selskaber 

og DSR i fællesskab, og mere end 100 medlemmer af de faglige selskaber deltog på dagen, som bød på fem 

oplæg med hvert sit perspektiv på multisygdomme og en interaktiv workshop med teatertruppen Dacapo. 

”Det var en superspændende dag med masser af debat og gode oplæg om et særdeles relevant emne, og 

der var stor opbakning til konferencen fra medlemmerne af de faglige selskaber. Pladserne blev nærmest 

revet væk, og vi har i dén grad fået blod på tanden til planlægningen af næste års konference,” siger 

formand for DASYS Pia Dreyer fra planlægningsgruppen.   

Se programmet for dagen her 

 

Professor Anne Frølich: Vi kan lære af Skotland 

Først på scenen var professor Anne Frølich fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns 

Universitet. Hun kom blandt andet ind på, at op mod en tredjedel af befolkningen har multisygdomme, og 

at det især er 5-7 procent af patienterne, der giver udfordringer i behandlingen på grund af en høj 

sygdomskompleksitet.  

Hun formidlede også en række statistikker fra Danmark og Skotland, herunder at antallet af indlæggelser 

for patienter i de to lande stiger i takt med antallet af sygdomme, og at forekomsten af multisygdomme 

øges med alderen. Ifølge Anne Frølich har patienter i Skotland det samme sygdomsbillede som danskere, og 

derfor kan vi lære af dem, når det handler om multisygdomme.  

Hvad gør vi så ved udfordringen? Vidensmæssigt er multisygdomme i høj grad uopdyrket land, og der er 

kun sparsom forskning, som viser vejen for behandling af multisyge patienter. En konkret indsats kan ifølge 

Anne Frølich være at udarbejde flere kliniske retningslinjer for multisygdomme. 

Hent Anne Frølichs præsentation her 

Hent hvidbog om multisygdomme af Anne Frølich m.fl. 

 

http://dasys.dk/media/24044/program_fs__dasys_og_dsr_konference_20.11.2019.pdf
http://dasys.dk/media/24080/anne_fr_lich__20.11.2019.pdf
http://multisygdom.dk/wp-content/uploads/2017/03/Hvidbog-til-net_2_rettet1.pdf


Samordningskonsulent Helle Høstrup: Bedre koordinering er påkrævet 

Samordningskonsulent Helle Høstrup fra Rigshospitalet begyndte sit oplæg med en tankevækkende 

statistik: En patient med tre almindelige kroniske sygdomme kommer til kontrol på sygehuset mindst 16 

gange om året.  

Det høje antal kontroller er en udfordring, fordi patienter med multisygdomme har generelt mangelfulde 

sundhedskompetencer i form af blandt andet et dårligere selvvurderet helbred og en utilstrækkelig viden 

om sundhedsvæsenets muligheder. Samtidig kræver det sit af patienterne at tackle den til tider 

mangelfulde koordinering mellem ”siloerne” i sundhedsvæsenet. 

Ifølge Helle Høstrup er en løsning på udfordringen at skabe en bedre koordinering, hvor arbejdsgange og 

ressourcer omkring patienten og dennes problemstilling samles og koordineres med ét bestemt formål, så 

tiltagene ikke modvirker hinanden. 

Samtidig kan sundhedsvæsenet med fordel arbejde med Integrated Care, hvor afsættet for behandlingen er 

smidige relationer med fælles mål, viden og respekt, og hvor data skaber fundamentet for 

behandlingsstrategier, effektmåling og styring. 

Hent Helle Høstrups præsentation her  

 

     
 

Lektor Dorthe Nielsen: Sårbare patienter er udfordrede 

Får ressourcestærke patienter en bedre pleje og behandling i sundhedssystemet? Ifølge lektor Dorthe 

Nielsen fra Indvandrermedicinsk Klinik på OUH er svaret ja, og i sit oplæg dykkede hun ned i de 

udfordringer, som sårbare patienter med multisygdomme kæmper med.  

Som et eksempel nævnte Dorthe Nielsen en patient med diabetes, forhøjet blodtryk og PTSD, som også 

havde en datter med en svær ryglidelse, en søn i fængsel og en traumatiseret ex-kone. Her var patientens 

fokus i langt højere grad på de familiære problemer end på sine egne sygdomme, hvilket ikke fremmede 

patientens sundhedsmæssige situation.  

Dorthe Nielsen sluttede sit oplæg med en række gode råd til sygeplejersker, som arbejder med sårbare 

patienter. Hun nævnte blandt andet, at det som sygeplejerske er vigtigt at være nysgerrig på patientens 

livssituation, at spørge ind til det, man ikke forstår, at være nærværende og at gøre op med ”fix it”-

mentaliteten.  

Hent Dorthe Nielsens præsentation her 

http://dasys.dk/media/24074/helle_h_strup__20.11.2019.pdf
http://dasys.dk/media/24077/dorthe_nielsen__20.11.2019.pdf


 

Lektor Anne Døssing: Uformel koordinering tager tid 

Med afsæt i et ph.d.-projekt om kliniske sygeplejerskers inter-organisatoriske koordinering gav lektor Anne 

Døssing fra VIA University College i sit oplæg en række bud på de udfordringer, som sygeplejersker oplever, 

når de skal koordinere pleje og behandling af patienter med multisygdomme. 

Hun fortalte blandt andet om, hvordan sygeplejerskerne konstant bliver konfronteret med uventede 

”huller”, som der ikke er taget højde for i de formelle koordineringsmekanismer på et sygehus. Det betyder, 

at det ofte er nødvendigt med uformelle møder og ikke-obligatoriske telefonsamtaler for at få tingene til at 

fungere eller for at sikre, der er styr på medicinen.   

Multisygdommes store opgavekompleksitet gør, at den uformelle koordinering bliver endnu mere 

omfangsrig for sygeplejerskerne end ved enkeltsygdomme, og udfordringen med koordineringen bliver 

ifølge Anne Døssing ikke mindre i fremtiden, når stadig flere patienter skal behandles i kommunalt regi. 

Hent Anne Døssings præsentation her 

Hent Anne Døssings ph.d.-afhandling her 

 

Hygiejnesygeplejerske Jette Holt: Multisyge har øget risiko for infektioner  

”Der er ingen quick fixes, når det handler om at undgå infektioner”. Sådan lød det fra hygiejnesygeplejerske 

Jette Holt fra Statens Serum Institut, der i sit oplæg fortalte om de infektionsmæssige udfordringer, der 

opstår, når multisyge patienter behandles i hjemmet med pårørende som personale.  

Patienter med multisygdomme har øget risiko for infektioner på grund af gentagne indlæggelser og et 

supprimeret immunforsvar, og derfor er det ifølge Jette Holt særdeles vigtigt, at infektionerne forebygges. 

En løsning kan være øget brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV), der dækker over en alsidig, 

systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende medicinsk teknologi. 

Blandt de største problematikker, når multisyge patienter behandles i hjemmet, pegede Jette Holt på 

indretning, værnemidler, genanvendelse af udstyr, rengøring og opbevaring af udstyr og medicin. Dertil 

kommer de arbejdsmiljømæssige og juridiske aspekter, når pårørende står for behandlingen.  

Hent Jette Holts præsentation her 

 

 

http://dasys.dk/media/24083/anne_d_ssing_20.11.2019.pdf
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/294329010/PHD_Anne_Doessing_E_pdf.pdf
http://dasys.dk/media/24086/jette_holt__20.11.2019.pdf

