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Sykepleier Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen har
studert pasienter og fastlegers opplevelse av
kommunale, akutte døgnavdelinger i Østfold. Begge
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Tre spørsmål til Leonardsen
1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt?

Forskningen tilfører innsikt i pasienters erfaringer
med de nyopprettete KAD-avdelingene
(kommunale akutte døgnplasser), og hvorvidt de
opplever KAD-avdelingene som kvalitetsmessig
likestilt med sykehus. Forskningen gir også innsikt i
de perspektiver fastleger har på disse
desentraliserte avdelingene og faktorer som
påvirker deres vurdering ved henvisning av
pasienter til slike enheter.

2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Det er
gjennomført kvalitative, semistrukturerte
intervjuer med pasienter utskrevet fra fem ulike
KAD-avdelinger i Østfold. I tillegg ble det over en
periode på ett år inkludert pasienter i en
kvantitativ spørreskjemaundersøkelse, for også å
kunne vurdere om faktorer som komorbiditet,
egenopplevd helserelatert livskvalitet, liggetid og
ulike sosiodemogra�ske variabler har innvirkning
på erfaringene. Videre ble det gjennomført
kvalitative intervjuer med fastleger fra hele fylket
for å utforske deres erfaringer med tilbudet

3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i
klinisk praksis? Forskningen tilfører viktig
informasjon om hva ulike interessenter �nner
viktig for kvalitet og sikkerhet i akutte
helsetjenester. Dette er nyttig ved
kvalitetsforbedringsarbeid, planlegging og
implementering ved KAD-avdelinger i Norge og
liknende alternativer til sykehus internasjonalt.


