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Resumé 

 

En kvalitativ undersøgelse af voksne patienters oplevelse af transitionen fra 

intensivafdelingen til sengeafdelingen 

 

Problemformuleringen for dette speciale var: ”Hvordan oplever den voksne patient transitionen fra 

intensivafdelingen til sengeafdelingen, og hvad er betydningsfuldt for patienten i denne transition”. 

 

For at undersøge dette, blev der valgt en kvalitativ metode i form af forskningsinterview med semi-

strukturerede spørgsmål som dataindsamlingsmetode. Informanterne udgjorde 3 patienter i alderen 

65-70 år, som blev interviewet 2-8 dage efter transitionen fra intensivafdelingen, ITA Aarhus 

Sygehus, til sengeafdelingen, afd. L Aarhus Sygehus. 

 

Analysemetoden til interviewmaterialet var deduktiv indholdsanalyse. På baggrund af den 

tværgående analyse af fundene, fremkom 3 gennemgående og fremtrædende temaer, der samlet set 

kunne besvare problemformulering: svært at huske fra intensivopholdet, ønske om en normal 

levemåde samt en situation uden kontrol.  

 

Fundene indikerer, at den kliniske sygeplejepraksis må imødekomme patienterne ud fra individuelle 

ønsker og behov i en transition fra intensivafdelingen til sengeafdelingen, hvilket indebærer, at 

patienterne vil medinddrages i egen pleje, have opfyldt basale behov samt modtage mere 

information om deres sygdom, situation og fremtidsudsigter. 

 

 

 



Abstract 

 

Transition from intensive care unit to the general ward: A qualitative study of adult patients’ 

experiences 

 

The research question for this study was as follows: "How does the adult patient experience the 

transition from the intensive care unit to the general ward, and what is important for the patient 

during this transition". 

 

To examine this, qualitative semi-structured research interviews were conducted with 3 patients, 

aged 65-70 years, 2-8 days after their transition from the intensive care unit, dept. ITA Aarhus 

Hospital, to the general ward, dept. L Aarhus Hospital. 

 

Deductive content analysis was the method used to study these interviews. On the basis of cross-

sectional analysis of the findings, 3 recurrent and prominent themes were identified, that 

collectively answered the research question: hard to remember from the intensive care stay, desire 

for a normal way of life and a situation out of control. 

 

The findings indicate that clinical nursing practitioners should respond to patients based on 

individual preferences and needs in a transition from intensive care unit to the general ward, 

implying that patients should be consulted about their own care, have fulfilled basic needs, and 

should receive more information about their condition, situation and future prospects. 
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KAPITEL I 

1.0. Indledning 

Dette speciale tager udgangspunkt i voksne patienters oplevelse af overflytningen fra 

intensivafdelingen til sengeafdelingen samt hvad de finder betydningsfuldt i denne overgang. Dette 

er med baggrund i min praksiserfaring som sygeplejerske på en intensivafdeling, hvor jeg har 

kunnet spore en tendens til, at mange patienter finder overgangen fra intensivafdelingen til 

sengeafdelinger vanskelig. Ifølge mine erfaringer kommer det vanskelige til udtryk ved, at 

patienterne oplever angst, usikkerhed og utryghed i forhold til, at skulle videre på en sengeafdeling. 

Patienterne beskriver, at det er svært, at skulle forlade kendte sygeplejersker på intensivafdelingen, 

og i stedet forholde sig til en ny afdeling med nye sygeplejersker. Desuden ved de ikke hvor 

sengeafdelingen er samt hvad de kan forvente af et ophold der.  

 

1.1. Indledende litteratursøgning  

Der blev foretaget en indledende litteratursøgning om emnet ud fra fritekstsøgning (1) i databaserne 

PubMed, Cinahl, SweMed+, NOFIinfo, Dansk Intensiv Database, Danmarks statistik, tidsskriftet 

sygeplejersken samt bibliotek.dk. Her blev der anvendt danske søgeord som patient oplevelse, 

patientperspektiv, overflytning, udskrivelse, intensivafdeling, sengeafdeling, intensiv sygepleje samt 

intensiv terapi, og engelske søgeord som perception, experience, transition, discharge, transfer, 

intensive care units samt nursing. Der viste sig, at være omfattende litteratur indenfor 

intensivområdet, både nationalt og internationalt, men i forhold til den voksne patients oplevelse af 

overflytningen fra intensivafdelingen til sengeafdelinger var der umiddelbart ingen undersøgelser at 

finde i en dansk kontekst, derimod kun sparsomme udenlandske undersøgelser. Disse undersøgelser 

var kvalitative, og overvejende at finde i databaserne PubMed og Cinahl.      

 

1.2. Baggrund  

I Danmark findes der ca. 25 intensive afdelinger og ca. 500 intensive sengepladser (2), og hvert år 

indlægges der ca. 40.000 patienter på intensivafdelingerne (3). Disse patienter indlægges grundet 

svigt af et eller flere organsystemer, og har derfor brug for intensiv terapi og sygepleje i form af 

diagnostik, observation, pleje og behandling (2,4). Ud fra den indledende litteratursøgning kom det 

frem, at hovedparten af patienter som har behov for intensiv terapi og sygepleje er akutte, og ca. 

halvdelen kommer fra medicinske og kirurgiske sengeafdelinger (2). Desuden kom det frem, at 

intensiv terapi er en aktivitet på sygehusene, som beslaglægger op mod 30 % af de samlede 
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sygehusudgifter (ibid.). I de seneste år er presset på intensive sengepladser vokset markant, hvilket 

udledes at være i tråd med den demografiske udvikling med flere ældre og kronikere, og de mere 

avancerede medicinske samt kirurgiske behandlinger (2,5). Denne udvikling har resulteret i en 

prioritering blandt intensive patienter i forhold til hvem der skal have pladserne. Dette kan betyde, 

at enkelte intensive patienter bliver overflyttet fra intensivafdelingen til sengeafdelinger inden de 

egentligt føler sig helt klar og forberedte på det (2). Ifølge en engelsk undersøgelse (6), som har 

undersøgt 20 intensive afdelinger gennem 10 år, i forhold til overflytningen fra intensivafdelingen 

til sengeafdelinger, fremkom det, at mortaliteten kan reduceres op mod 39 % ved de patienter som 

er i størst risiko, set i forhold til alder og diagnose, hvis patienterne får lov at blive yderligere 2 

døgn på intensivafdelingen kontra at blive overflyttet for tidligt. Desuden peger et review (7) på, at 

dårlige organiserede overflytninger fra intensivafdelinger til sengeafdelinger kan forstærke fysiske 

og emotionelle komplikationer hos patienten samt være årsag til en eller flere genindlæggelser på 

intensivafdelingen.   

 

I Danmark peger både ”Brugernes Sundhedsvæsen – oplæg til en patient reform” (8) og Den danske 

Kvalitetsmodel (DDKM) (9) på, at patienterne har krav på, at opleve overflytninger på sygehusene 

som koordineret, at blive medinddraget, opleve kvalitet i deres samlede patientforløb samt få 

dækkende relevante oplysninger fra de sundhedsprofessionelle.  

  

På baggrund af den indledende litteratursøgning kom det frem, at det tyder på, at det er sparsomt 

med videnskabelige undersøgelser som udelukkende vægter voksne patienters perspektiv på 

overflytningen fra intensivafdelingen til sengeafdelinger. I stedet fremkom der adskillige 

undersøgelser som enten vægter sygeplejerskers eller pårørendes perspektiv på overflytningen fra 

intensivafdelingen til sengeafdelinger (10-13). Ud fra betragtningerne om, at det er sparsomt med 

videnskabelige undersøgelser med patientperspektivet, formentligt ingen videnskabelige 

undersøgelser i en dansk kontekst, at patientperspektivet også må være kilden til om den kliniske 

sygeplejefaglige praksis må forbedres (14,15) samt at det tyder på, at patienterne oplever 

overflytningen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen som værende vanskeligt, finder jeg det 

relevant at undersøge nærmere.   
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1.3. Specialets opbygning  

For bedst at fremstille specialet, og fremme stringensen og transparensen, er specialet blevet inddelt 

i fire kapitler med tilhørende underafsnit.  

 

Kapitel I: dette kapitel er det introducerende kapitel som indeholder en indledning og en baggrund 

med emnets relevans, og derefter en forklaring på overflytning i forhold til emnet. Dernæst en 

struktureret litteratursøgning samt litteraturgennemgang i forhold til den voksne patients oplevelse 

af overflytningen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen, hvilket udgør specialets empiriske 

baggrund. Derefter en kort kildekritik af litteraturgennemgangens empiri. Til sidst fører 

litteraturgennemgangen til forskningsspørgsmål samt en problemformulering, som specialet vil søge 

besvarelse på.  

  

Kapitel II: dette kapitel er omhandlende specialets fremgangsmåde og metode. Kapitlet er opdelt i 

to dele, hvor første del omhandler dataindsamlingsmetoden, undersøgelsens sted og informanter, 

etiske overvejelser, min rolle som interviewer, interviewguiden, selve interviewet og 

transskriberingen. Derefter følger en nærmere præsentation af de udvalgte afdelinger, som udgør 

konteksten for denne undersøgelse. Anden del af kapitlet udgør analysemetoden, som er deduktiv 

indholdsanalyse med et udarbejdet analyseredskab, som er styrende for hele analyseprocessen.   

 

Kapitel III: dette kapitel er resultatorienteret i forhold til analysens fund ud fra de kvalitative 

forskningsinterviews. Analysens fund bliver fremstillet i form af 7 synteser på baggrund af de 5 

fastlagte kategorier. I diskussionsafsnittet bliver der foretaget en tværgående analyse, som kommer 

frem til 3 temaer, der samlet kan give en besvarelse på specialets problemformulering. Det 

væsentligste i temaerne vil blive diskuteret med anden litteratur og teori. Kapitlet afsluttes med en 

diskussion af styrker og svagheder ved specialets metode samt analysemetode.  

 

Kapitel IV: dette kapitel er det afsluttende kapitel omhandlende specialets konklusion, og en 

perspektivering ud fra en samlet vurdering af specialets fund. Der afsluttes med en referenceliste og 

en bilagsliste.  
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1.4. Transition  

Dette speciale omhandler overflytningen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen. Når 

overflytning oversættes kan det hænge sammen med begrebet transition. Derfor vælger jeg, at 

anvende begrebet transition som sidestillende til overflytning gennem specialet, og vil i det 

følgende kort belyse aspekter af Afaf Meleis middle range sygeplejeteori om transition på baggrund 

af hendes egne værker ”Theoretical Nursing” (16) og ”Transitions Theory” (17) samt derudover et 

review om transition af Debbie Kralik et al. (18).  

 

Jeg finder teorien om transition anvendelig som ramme for hvordan patienten oplever transitionen 

fra intensivafdelingen til sengeafdelinger, idet teorien bidrager til at forstå kompleksiteten i en 

transitionssituation, og fremhæver nødvendigheden af, at fokusere på de transitioner som er 

komplicerede for patienterne, som fx transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelinger. Denne 

transition er en særlig begivenhed eller forandring, som kan have betydning for patientens mestring 

af sit videre forløb og tiden efter udskrivelsen fra sygehuset (16).  

 

Selve begrebet transition har eksisteret længe indenfor flere discipliner, men i 80érne introducerede 

Meleis begrebet transition i sygeplejen, og siden hen har hun udviklet begrebet til en middle range 

teori (16,17). Transition blev hurtigt et centralt begreb indenfor sygeplejen (16,18). Meleis sigte var, 

at teorien skulle assistere sygeplejersker i, at facilitere positive transitioner for patienter (17,18), 

som oplever en eller flere former for transition under en indlæggelse på sygehuset (16,18). 

Transition begynder så snart en begivenhed eller forandring begynder, som fx forandring i 

helbredsstatus, i rolle forhold, forventninger eller evner (16). Desuden beskriver Meleis transition 

som bl.a. en health-illness begivenhed, hvilket fx kan være en transition fra en intensivafdeling til 

en sengeafdeling. Her befinder patienten sig både i en transition mellem to afdelinger samt mellem 

at være syg og ”rask” (16).  

 

Det at befinde sig i en transition er ikke alene et udtryk for at gennemgå en begivenhed eller 

forandring, men samtidig også en psykologisk proces hvor faktorer som sårbarhed, selvidentitet og 

reorientering finder sted (18). I forhold til disse faktorer kræver det, at sygeplejerskerne må bruge 

meget af deres kliniske tid på at yde omsorg for patienter i transitionssituationer for at disse faktorer 

ikke forstærkes yderligere (16,18). En transition kræver, at patienten tilegner sig ny viden samt 

ændrer adfærd i forhold til den nye kontekst for at transitionen kan opleves positivt (17). Ifølge 



 6 

Meleis påpeger hun vigtigheden i, at patienten oplever transitioner som værende positive og sunde, 

forstået på den måde, at de føler sig knyttet til sygeplejersken, og oplever at kunne interagere med 

sine omgivelser, da dette bevirker tryghed i situationen og derved fremmer situationen. Patienten 

bør også opleve, at have selvtillid og mestringsevner i forhold til transitionen (16).  

 

Det er således en kompleks sygeplejeopgave, at arbejde hen imod at sikre en positiv og sund 

transition for patienten. Derfor må det også i denne sammenhæng være essentielt, at beskæftige sig 

med transition af patienter fra intensivafdelingen til sengeafdelingen.  

 

2.0. Litteraturgennemgang  

For at afgrænse problemstillingerne vil der i det følgende forekomme en litteraturgennemgang af 

hvordan den voksne patient oplever transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelinger. 

 

2.1. Søgestrategi 

For at få afklaret hvordan patienterne oplever transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelinger 

blev der foretaget en struktureret litteratursøgning i relevante sundhedsvidenskabelige databaser. 

Der blev søgt i databaserne PubMed, Cinahl, PsykInfo og British Nursing Index. Argumentet for, at 

vælge databasen PubMed var, at det er en stor anerkendt database som indeholder op mod 95 % af 

den medicinske og sygeplejefaglige litteratur, og at alle dens artikler er videnskabelige og peer-

reviewed
1
 (1,15). I databasen Cinahl er ca. 65 % omhandlende sygepleje, og er sammenlignet med 

PubMed i højre grad rettet mod sygeplejevidenskabelige tidsskrifter (15). For at supplere 

litteratursøgningen og nå nærmere en litteraturmætning på emnet blev der til sidst foretaget en 

struktureret litteratursøgning i databaserne PsykInfo og British Nursing Index (ibid.). Databasen 

PsykInfo indeholder internationale referencer med fokus på psykologi og psykologiske aspekter 

indenfor bl.a. sygeplejevidenskab. Denne database dækker perioden fra 1887 frem til nu, og hvert år 

kommer der over 50.000 nye referencer til (15). Databasen British Nursing Index dækker over 

sygeplejevidenskab med ca. 250 tidsskrifter tilbage fra år 1985 (19).  

 

Samlet set kan en kombination af disse databaser være med til at afdække størstedelen af det 

sundhedsvidenskabelige felt, hvilket problemformuleringen ligger indenfor. Resultaterne af 

                                                 
1
 At artiklerne er peer-reviewed er en styrke, idet de har gennemgået en faglig kritik af personer med viden og erfaring 

indenfor området inden publiceringen (15).  
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søgningen indgår som en del af specialets empiriske baggrund, og derudfra blev der dannet 

forskningsspørgsmål i forhold til, at nå til en besvarelse af problemformuleringen (se s. 13) (20,21). 

I forbindelse med litteratursøgningen blev der endvidere søgt assistance hos en forsknings-

bibliotekar for at sikre, at søgningen var tilstrækkeligt dækkende i de udvalgte databaser (22).  

 

På baggrund af problemformuleringen blev følgende engelske strukturerede søgeord anvendt: 

Søgeord:  

Experience, Perception, Transition, Discharge, Transfer, Relocation, 

Intensive Care Units and General ward 

 

Ligeledes blev der opstillet inklusions- og eksklusionskriterier på baggrund af 

problemformuleringen (Tabel 1). I forhold til inklusionskriteriet om at vælge voksne var med 

baggrund i min praksiserfaring, og ud fra, at hvis det var børn/unge, var det andre faktorer som var 

gældende. I forhold til ønsket om nyere undersøgelser, var dette relateret til, at der er sket markante 

forandringer indenfor intensivområdet de seneste 10 år, fx i forhold til sedation og respiratorhjælp, 

så derfor ønskes den nyeste viden for bedst at kunne sammenligne fundene (23,24). 

 

Tabel 1: Søgeprotekol  

Databaser: Inklusionskriterier: Eksklusionskriterier:  

 

- PubMed 

- Cinahl 

- PsykInfo 

- British Nursing Index 

 

- skal omhandle voksne (18+) 

patienters oplevelser af 

transitionen fra en intensivafdeling 

til en sengeafdeling 

- kvalitative og kvantitative 

videnskabelige undersøgelser 

- undersøgelser fra år 2000 og 

derefter 

- danske/svenske/norske og 

engelsksprogede artikler  

 

 

- artikler der kun omhandler 

sygeplejerskers eller pårørendes 

perspektiv 

- artikler der omhandler 

overflytning til et andet sygehus 

- artikler med andre sprog end 

dansk/svensk/norsk/engelsk 

 

 

 

Der blev søgt på søgeordene som Mesh, men hvis selve søgeordet ikke fandtes som Mesh, anvendte 

jeg databasernes thesaurus, og fandt et tilsvarende søgeord som Mesh. Desuden blev der også 

anvendt fritekstsøgning for at optimere søgningerne, og derved opnå et bedre resultat (15). I Cinahl 

blev søgeordene også søgt som Keywords, idet Keywords kan være et nøgleord i et abstract (ibid.). 
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I PsykInfo anvendte jeg den avancerede søgning, og i British Nursing Index anvendte jeg basis 

søgningen.   

 

Strategien for de strukturerede litteratursøgninger i de udvalgte databaser blev udført via 

bloksøgning (25). Herudfra var det muligt, at udføre en struktureret søgning med kombinationer af 

booleske operatorer OR og AND, hvilket gjorde det nemmere at bevare overblikket, og derved 

kunne søgningen dokumenteres på en overskuelig måde. Først blev den booleske operator OR 

anvendt for, at udvide søgningen inde i de tre blokke, og herefter blev den booleske operator AND 

anvendt for, at indsnævre søgningen mellem de tre blokke (ibid.).   

 

Tabel 2: Fordeling af søgeordene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Litteraturgennemgangens resultater  

På baggrund af de strukturerede søgninger gav PubMed 84 hits, søgningen i Cinahl gav 61 hits, 

søgningen i PsykInfo gav 14 hits, og endelig søgningen i British Nursing Index gav 16 hits. Hvor 

det var muligt blev der lavet limits på sprog i forhold til engelsk, dansk, norsk og svensk, artikler fra 

år 2000 og frem, human samt voksne +18år.
2
 Samlet set gav søgningerne i de fire udvalgte 

databaser altså 175 hits. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Se bilag nr. 1 og 2 for yderligere dokumentation af de strukturerede litteratursøgninger i PubMed og Cinahl. 
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Figur 1: Udvælgelsesprocessen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklerne ekskluderes i første omgang pga. titler. Derefter blev artiklerne ekskluderet på baggrund 

af gennemlæste abstracts som ikke stemte overens med inklusionskriterierne samt specialets 

problemformulering. De ekskluderede artikler var eksempelvis omhandlende patienternes 

oplevelser med at være indlagt på en intensivafdeling, overflytning til et andet sygehus, familiens 

betydning i forbindelse med en overflytning, sygeplejerskers oplevelser med planlægning af 

overflytninger samt opfølgning efter et intensivt ophold.   

 

De inkluderede fem artikler, levede altså alle op til de opstillede inklusionskriterier med at være 

nyere videnskabelige artikler samt omhandle voksne patienters oplevelser af en transition fra 

intensivafdelingen til en sengeafdeling. Således blev disse genstand for specialets empiriske 

baggrund.  

 

2.1.2. Transition i et patientperspektiv 

På baggrund af den strukturerede litteratursøgning vil der i dette afsnit fremkomme en 

litteraturgennemgang af de fem udenlandske videnskabelige kvalitative undersøgelser som vægter 

selve patienternes perspektiv på oplevelsen af en transition fra en intensivafdeling til en 

sengeafdeling. I forhold til artiklerne er disse udgivet mellem år 2000 og 2007, hvoraf fire er fra 
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Storbritannien & Irland og en fra Norge. Fælles for undersøgelserne er, at de alle anvender 

interviews med voksne patienter, mellem 2-30 dage efter transitionen fra en intensivafdeling og til 

en sengeafdeling. Desuden er alle undersøgelserne peer-reviewed, og godkendt ved en relevant etisk 

komite samt overholder etiske forholdsregler ved sygeplejeforskning (26)
3
.  

 

Fundene i disse undersøgelser viser, at transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelinger er en 

stressfyldt og kompliceret proces for patienterne. Der er dog ikke enighed om hvad de udløsende 

faktorer er til dette. Ifølge undersøgelserne (27-31) er det individuelt hvorledes patienterne oplever 

en transition fra intensivafdelingen til sengeafdelinger, og hvilke følelser der knyttes dertil. Nogle 

patienter oplever positive følelser, idet de udtrykker taknemmelighed over at have overlevet tiden 

på intensivafdelingen, at det er et tegn på bedring i deres tilstand samt at det er et skridt nærmere at 

komme hjem (29,30). Andre patienter beskriver negative følelser, hvilke oftest kommer til udtryk 

efter en transition, og afspejles i emotionelle oplevelser og fysiske komplikationer (29-31). 

Patienterne beskriver de emotionelle oplevelser med stærke følelser såsom at være ked af det, angst, 

frygt, stress, forsømmelse, fortvivlelse, usikkerhed, bekymring samt følelsen af at være deprimeret 

(27,29,31). I forhold til de fysiske komplikationer beskriver patienterne disse som værende træthed, 

svaghed, moderate smerter, søvnvanskeligheder, nedsat mobilitet samt nedsat appetit efter en 

transition til sengeafdelingerne (29,31).  

 

Undersøgelserne (28,29) viser også, at mange patienter finder transitionen mellem 

intensivafdelingen og sengeafdelinger vanskeligt, fordi det er svært at skulle forlade 

sygeplejerskerne på intensivafdelingen efter at have opbygget et stærkt forhold under opholdet. 

Patienterne udtrykker, at de har brug for tid til at vænne sig en ny afdeling samt opbygge nye 

forhold (27,28). På sengeafdelingerne oplever patienterne, at sygeplejerskerne har travlt, hvilket gør 

at de føler de skal tiltrække sig opmærksomhed for at få hjælp og kontakt (27,28). Flere patienter 

føler sig derfor overset og hjælpeløse (28,30). Desuden føler patienterne ikke, at sygeplejerskerne 

på sengeafdelingerne har nok viden og forståelse for dem samt deres situation (27). Patienterne 

beskriver dette med baggrund i, at de føler kommunikationen mellem intensivafdelingen og 

sengeafdelingerne er mangelfuld. De føler især, at sygeplejerskerne mangler viden omkring deres 

kost, medicin, plejebehov samt det forløb de har gennemgået på intensivafdelingen (27,29). I 

forhold til tiden på intensivafdelingen beskriver flere patienter, at de gerne vil tale om det forløb de 

                                                 
3
 Se bilag nr. 3 med en artikelpræsentation af litteraturgennemgangens artikler.  
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har gennemgået, for nemmere at kunne genopbygge mening i forhold til deres oplevelser, tanker og 

drømme, og derved få bearbejdet forløbet (29).   

 

Patienterne oplever også transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelinger med manglende 

information og kommunikation både fra intensivafdelingen og sengeafdelingernes side 

(27,28,30,31). Patienterne giver udtryk for, at savne information om hvilken afdeling de skal 

overflyttes til, og hvad de kan forvente sig af opholdet på afdelingen, således de kan forberede sig 

vidt muligt på overgangen (27,30,31). Ligeledes efterlyser de mere information om hvad planen er 

for dem, både i forhold til dagligdagen, deres forløb og tiden efter udskrivelsen fra sengeafdelingen 

(28,31). Samlet set giver patienterne udtryk for, at der må tages individuelle hensyn til hvornår og 

hvordan informationen og kommunikationen formidles, idet det er individuelt hvornår patienterne 

er i stand til at tage imod, og om der ønskes en pårørende tilstede (28,31).  

 

Med baggrund i ovennævnte undersøgelser er det tydeligt, at transitionen fra intensivafdelingen til 

sengeafdelingerne er en kompliceret proces set fra patienternes perspektiv. Derfor må det være 

essentielt, at beskæftige sig med transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelinger, således 

patienterne vil opleve transitionen mere positivt, og individuelle ønsker og behov kan blive 

tilgodeset.  

 

2.1.3. Kildekritik af litteraturgennemgangens empiri 

Baggrunden for litteraturgennemgangen var empiri i form af fem kvalitative udenlandske 

videnskabelige artikler som alle levede op til inklusionskriterierne. En fælles styrke ved 

undersøgelserne er, at de alle havde samme formål, og byggede på semi-strukturerede eller 

narrative interviews. Derved var forskerne gået til ”fænomenet selv”, hvilket styrker 

troværdigheden og pålideligheden af deres samlede data (32,33). Det kan selvfølgelig diskuteres om 

fundene fra de i alt 63 informanters udsagn var nuancerede og berigende nok i forhold til hvordan 

patienter oplever en transition fra intensivafdelingen til sengeafdelingen, men de har givet indsigt i 

hvilke emner som er aktuelle vedrørende transitionen. Interviewene blev gennemført mellem 2-30 

dage efter indlæggelsen på intensivafdelingen, hvilket stemmer overens med min 

dataindsamlingsmetode. Dog kan et kritikpunkt gå på artiklen af Field et al. (27), idet deres fund 

byggede på interviews i år 2005-2006 med patienter, som var indlagt i perioden 1994-2005. Dette 
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kunne betyde, at nogle af de inkluderede informanter ikke var i stand til at huske selve transitionen 

bl.a. pga. tidsspændet.  

 

I forhold til overførbarheden var en af artiklerne fra Norge, hvormed resten var fra Storbritannien & 

Irland, så derfor kan der stilles spørgsmålstegn ved, om disse kan overføres til en dansk kontekst 

(32). Dog har artiklerne været i stand til, at give et billede på hvordan patienter oplever en transition 

fra en intensivafdeling til en sengeafdeling, hvilket kan bidrage til viden og inspiration i Danmark. 

En svaghed kan ligge i, at de fleste artikler var fra Storbritannien & Irland, idet det kunne have 

været interessant, hvis der havde været artikler fra flere forskellige nationer. Desuden går 

kritikpunkterne på, at det ikke var muligt, at inkludere flere undersøgelser svarende til 

inklusionskriterierne, og at det ikke var muligt, at finde videnskabelige undersøgelser lavet i en 

dansk kontekst samt at det ikke var muligt, at finde kvantitative artikler i de valgte databaser, som 

ville kunne bidrage med data om en transition fra intensivafdelingen til sengeafdelingen. Endvidere 

kan det diskuteres om hvorvidt der er foretaget en udtømmende litteratursøgning på området ud fra, 

at der kun blev søgt struktureret i fire databaser
4
 (1,15).   

 

2.1.4. Sammenfatning og afgrænsning af litteraturgennemgangen 

Specialet afgrænses således til, at undersøge hvordan den voksne patient oplever transitionen fra 

intensivafdelingen til sengeafdelingen, idet det tyder på, at den sygeplejefaglige praksis står tilbage 

men en manglende viden om patientperspektivet i en transitionssituation fra intensivafdelingen til 

sengeafdelinger. Det tyder på, at den sygeplejefaglige praksis har et behov for, at få afklaret hvilke 

udfordringer der er ved en transition fra intensivafdelingen til sengeafdelingen. Herudfra kan den 

kliniske sygeplejepraksis bidrage til, at patienterne vil opleve transitionen mere positivt, deres 

individuelle ønsker og behov tilgodeses samt at deres samlede patientforløb optimeres.   

 

Så spørgsmålet er hvordan patienten oplever transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen, 

og hvad der er betydningsfuldt for patienten i selve transitionen? Litteraturen har vist, at 

transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelinger er en stressfyldt proces, hvor årsagerne hertil 

kan være mange. Patienterne oplever transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelinger 

individuelt, hvor både positive og negative følelser knyttes dertil. Så derfor er spørgsmålet om 

                                                 
4
 Se bilag nr. 4 med en kvalitetsvurdering af litteraturgennemgangens empiri. 
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hvordan patienten oplever sine forskellige følelser i forbindelse med transitionen, og hvilken 

betydning de spiller i transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen? 

 

Litteraturen viste, at mange patienter finder transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelinger 

vanskeligt grundet afsavnet til sygeplejerskerne på intensivafdelingen, som de havde opbygget et 

stærkt forhold til. Desuden kom det vanskelige til udtryk i det faktum, at skulle forholde sig til nye 

ansigter, et nyt sted og en ny form for pleje. Med baggrund i dette kan spørgsmålet rejses om 

hvordan patienten oplever, at blive overflyttet til nye omgivelser, og hvilken betydning dette har for 

transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen? 

 

Det kom også frem, at patienterne oplever manglende information og kommunikation, både fra 

intensivafdelingen og sengeafdelingens side i forbindelse med en transition fra intensivafdelingen 

til sengeafdelinger. Et spørgsmål kan gå på om hvordan patienten oplever information og 

kommunikation i forbindelse med en transition fra intensivafdelingen til sengeafdelingen, og 

hvilken betydning dette har for patienten i transitions øjemed? Patienterne efterlyser bl.a. mere 

viden i forhold til hvor de skal flyttes hen, og hvad de kan forvente sig af opholdet samt forløbet på 

en anden afdeling, således de kan få mulighed for at forberede sig. Derfor stilles spørgsmålet om 

hvordan patienten oplever sine tanker og forberedelser i forbindelse med en transition fra 

intensivafdelingen til sengeafdelingen? 

 

2.1.5. Problemformulering 

Hvordan oplever den voksne patient transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen, og hvad 

er betydningsfuldt for patienten i denne transition? 

 

Problemformuleringen vil søges besvaret ud fra følgende forskningsspørgsmål: 

- Hvordan oplever patienten transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen, og hvad 

er betydningsfuldt for patienten i transitionen? 

- Hvordan oplever patienten sine forskellige følelser i forbindelse med transitionen, og 

hvilken betydning spiller de i transitionen? 

- Hvordan oplever patienten at blive overflyttet til nye omgivelser, og hvilken betydning har 

det for transitionen? 
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- Hvordan oplever patienten sine tanker og forberedelser i forbindelse med en transition fra 

intensivafdelingen til sengeafdelingen? 

- Hvordan oplever patienten information og kommunikation i forbindelse med transitionen fra 

intensivafdelingen til sengeafdelingen, og hvilken betydning har dette for patienten? 

 

KAPITEL II 

3.0. Metodeafsnit 

I dette afsnit fremkommer der en redegørelse for valg af dataindsamlingsmetoden, en præsentation 

af afdelingerne samt en redegørelse for analysemetoden. I forhold til analysemetoden vil der fremgå 

en præsentation og forklaring af analyseredskabet, som skal lede frem mod en besvarelse af 

problemformuleringen.  

   

3.1. Dataindsamlingsmetode 

Der blev valgt en kvalitativ tilgang med semi-strukturerede interviews som specialets 

dataindsamlingsmetode, idet problemformuleringen ligger op til en dybere forståelse af oplevelsen 

og betydningen hos patienter som befinder sig i en transitionssituation fra intensivafdelingen til 

sengeafdelingen. Det kvalitative forskningsinterview kan være med til, at afdække og forstå 

patienternes synspunkter, holdninger, oplevelser og følelser, hvilket er i overensstemmelse med 

problemformuleringen (32-34). Det kvalitative forskningsinterview i form af semi-struktureret 

interviews blev anvendt på patienter på sengeafdelingen, og bogen ”Interview” af Kvale (22) blev 

baggrund for udarbejdelsen af interviewguiden, og selve interviewet.  

 

Semi-strukturerede interviews blev valgt, idet det herudfra er muligt, at strukturere samtalen efter 

spørgsmål og emner i form af den udarbejdede interviewguide
5
 (22,34). Ifølge Kvale (22) kan netop 

denne type forskningsinterview medvirke til at forstå verden ud fra informanternes synspunkter, 

udfolde den mening der knytter sig til deres oplevelser samt afdække deres livsverden, hvilket kan 

udmunde i en konstruktion af ny viden. Det semi-strukturerede forskningsinterview er kendetegnet 

ved, at strukturen i interviewet er opbygget efter forskellige emner, som i dette tilfælde er relateret 

til litteraturgennemgangen (22,34). Som interviewer handler det om, at bevare fokus for at kunne 

udtømme de forskellige fastsætte emner, men samtidig også være åben overfor evt. andre emner og 

forhold som er betydningsfulde for patienten (22).  

                                                 
5
 Se bilag nr. 7 for interviewguiden. 
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3.1.1. Undersøgelsens sted og informanter 

For at kunne undersøge hvordan patienterne oplever transitionen fra en intensivafdeling til en 

sengeafdeling, blev der taget udgangspunkt i afsnittet ITA, Intensiv Terapi Afsnit Aarhus Sygehus 

og afdeling L, kirurgisk sengeafdeling Aarhus Sygehus, herunder både afsnittet L2 og L3. 

Argumenterne for valget af disse steder var med baggrund i, at ITA er min tidligere arbejdsplads, og 

der mine erfaringer samt forforståelse udspringer fra. Desuden foretages der hvert år mange 

overflytninger fra ITA til afdeling L, idet L udgør et stort speciale på Aarhus Sygehus samt udgør 

ca. 40 % af belægningen på ITA. Endvidere var afdeling L også valgt ud fra, at mange L-patienter 

har lange ophold på ITA, så derudfra må denne patientgruppe kunne bidrage til en dybere forståelse 

af oplevelsen samt betydningen af en transition fra intensivafdelingen til sengeafdelingen. 

 

Informanterne er valgt ud fra følgende kriterier: 

- Voksne patienter (+18 år) 

- Dansktalende patienter 

- Været indlagt på ITA mindst 3 døgn  

 

Kriterierne for interviewtidspunktet:  

- Interviewperiode: februar, marts og april måned i år 2011  

- Tidligst 2 døgn efter transitionen fra ITA til afdeling L 

- Det skulle være muligt med samtalerum, enestue eller afskærmning på afdeling L 

 

Tabel 3: De tre informanter som deltog i undersøgelsen fordelte sig på følgende måde:  

Informant nr. Køn/alder Overordnet 

diagnose 

Indlæggelse tid 

på ITA 

Indlæggelsestid 

på afd. L 
Patient 1 Kvinde 67 år Hiatushernie = 

Spiserørsbrok 

61 døgn 3 døgn på L3 

Patient 2 Mand 70 år Anurisme a. iliaca =  

Udposning på arterie   

146 døgn 8 døgn på L2 

Patient 3 Mand 65 år 

 

Ventrikel cancer = 

Kræft i mavesækken 

83 døgn 2 døgn på L2 

 

 

3.2. Etiske overvejelser 

I forhold til at udføre et speciale med kvalitative forskningsinterview er der flere etiske overvejelser 

der må foretages inden undersøgelsens påbegyndelse, idet denne undersøgelse omhandler 
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interviews med patienter, og derfor inkluderer følsomme data (22,26,33). Først og fremmest blev 

der i henhold til denne undersøgelse ansøgt om godkendelse ved Datatilsynet, hvilket blev opnået. 

Ligeledes blev den Videnskabsetiske Komité for Region Midtjylland kontaktet, men her skulle der 

ikke opnås godkendelse, da denne undersøgelse ikke omhandler biologisk materiale. Herefter blev 

både afsnittet ITA og afdeling L kontaktet vedrørende undersøgelsen, både telefonisk og pr. brev
6
, 

og begge steder har givet tilladelse til undersøgelsen samt givet udtryk for, at ville samarbejde i 

forhold til diverse oplysninger og patientrekruttering.  

 

Alle de inkluderede informanter var tilfældigt udvalgte, men levede alle op til kriterierne. De blev 

informeret mundtligt om undersøgelsen af en sygeplejerske på sengeafdelingen samt specialets 

forfatter, og alle har underskrevet en skriftlig informeret erklæring om samtykke (se bilag nr. 6). 

Herigennem var alle informanter blevet opmærksomgjorte på, at de til en hver tid kunne trække sig 

fra undersøgelsen, at transskriberingerne kun ville opholde sig ved specialets forfatter, at svarerne 

ville blive anonymiseret samt at jeg som interviewer overholder loven om tavshedspligt (22,26). 

Dog har informanterne ikke fået mulighed for at læse de transskriberede interviews igennem, og 

komme med tilbagemeldinger, hvilket bl.a. var grundet den tidsbegrænsede periode for specialet 

(22).   

 

Da dette speciale omhandler interviews med patienter som er blevet udskrevet fra 

intensivafdelingen til en sengeafdeling, har det været nødvendigt, at gøre sig overvejelser i forhold 

til hvor selve interviewet skulle forgå, og ligeledes gøre sig bevidst om, at patienterne formentligt 

ville være afkræftede og trætte efter opholdet på ITA. Derfor har hver informant fået muligheden 

for, at blive liggende i sengen under selve interviewet, og fået tilbudt at opdele interviewet i to, 

enten samme dag eller dagen efter. Ifølge Kvale (22) kan et interview have konsekvenser både 

positivt og negativt for informanterne, så derfor blev de informeret vedrørende fordele og ulemper 

ved denne undersøgelse. Desuden er det vigtigt, ifølge Kvale, at intervieweren er sin rolle bevidst 

samt reflekterer over kritiske og følsomme spørgsmål der kan dukke op under interviewet (22). 

 

3.2.1. Min rolle som interviewer 

Inden interviewene forsøgte jeg, at gøre mig bevidst om min rolle som interviewer, da der ifølge 

Kvale opstår et asymmetrisk magtforhold i et forskningsinterview, idet jeg som interviewer 

                                                 
6
 Brevet til afdelingssygeplejerskerne er vedlagt som bilag nr. 5. 
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bestemmer emnet, og mere eller mindre styrer interviewet (22). Jeg har under interviewene forsøgt, 

at være åben overfor hvad informanterne end måtte sige, hvilket Kvale kalder for bevidst naivitet 

(22). Desuden har jeg forsøgt, at leve mig ind i de nuancer og aspekter i det informanterne fortalte, 

men samtidig også forsøgt at holde lidt afstand. Da jeg er uerfaren i forhold til at være interviewer, 

betød det, at jeg måtte anvende min baggrundsviden, når jeg kom ud i situationer hvor informanten 

ikke svarede eller kom med et uventet svar eller hvis jeg fornemmede, at informanten ikke forstod 

mit spørgsmål. I forhold til min forforståelse forsøgte jeg, at holde den for øje under alle 

interviewene samt i bearbejdningen af dataene, og dermed bevare fokus i henhold til 

interviewspørgsmålene og problemformuleringen (22,34). Ifølge Kvale (22) skal forskeren handle 

moralsk og derved tegne et retfærdigt og ærligt billede af, i dette tilfælde, hvordan patienterne 

oplever transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen, og hvad de finder betydningsfuldt i 

denne transition. Derfor var det vigtigt for mig, at tøjle min forforståelse og ikke have skjulte 

dagsordner, idet jeg har påtaget mig interviewerrollen indenfor eget felt (22,34).  

 

3.3. Interviewguide  

Interviewguiden er vedlagt som bilag nr. 7. Interviewguiden blev opbygget efter de udarbejdede 

interviewspørgsmål fra analyseredskabet som ses s.21-22. Analyseredskabet var rammen for selve 

analysen af fundene fra interviewene. Interviewguiden er baseret på semi-strukturerede spørgsmål, 

som starter med åbne spørgsmål for netop at åbne op for patientens oplevelse og betydning af en 

transition fra intensivafdelingen til sengeafdelingen, og samtidig forsøge at indfange nuancerne i 

dette. Derefter blev der udarbejdet nogle fokuserede og hjælpende spørgsmål, ud fra Kvale, i 

forhold til at komme omkring alle emner, og derved nå frem til en endelig besvarelse af 

problemformuleringen (22).    

 

De overordnede interviewspørgsmål er:  

- Hvordan oplever du overflytningen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen?  

- Hvordan oplever du dine følelser i overflytningen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen? 

- Hvordan oplever du skiftet fra intensivafdelingen til sengeafdelingen? 

- Hvordan oplever du at kunne forberede dig på en overflytning fra intensivafdelingen til 

sengeafdelingen? 

- Hvordan oplever du information og kommunikation i forbindelse med en overflytning fra 

intensivafdelingen til sengeafdelingen? 
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3.3.1. Selve interviewene 

De semi-strukturerede forskningsinterviews med de nævnte informanter i Tabel 3, foregik på 

afsnittene L2 og L3. Interviewperioden strakte sig fra februar 2011 til april 2011. Selve 

interviewene forgik i hverdagene, og blev tilpasset i forhold til plejepersonalets samt patienternes 

ønsker. Det første interview forgik på L3 på en to-mandssengestue, hvor informanten (patient 1) lå i 

sengen under hele interviewet. Medpatienten var ikke til stede på stuen. Selve interviewet varede 30 

min. Det andet interview forgik på en enestue på L2, hvor informanten (patient 2) også lå i sengen 

under hele interviewet. Dette interview varede 38 min. Det sidste og tredje interview foregik også 

på L2 og varede 34 min. Informanten (patient 3) lå på en to-mandssengestue, men var den eneste til 

stede på stuen. Denne patient lå også i sengen i løbet af interviewet. 

 

3.3.2. Transskribering  

Alle interviewene blev optaget på en diktafon. Selve transskriberingen blev foretaget ordret af 

specialets forfatter ved hjælp af et transskriberingsprogram kaldet ”Express Scribe
7
”. Dog blev lyde 

såsom øh, hmm, tja og lignende ikke medtaget i transskriberingen, men det blev markeret når 

informanten holdt en tydelig tænkepause. Desuden forsøgte jeg, at sætte punktum og komma i det 

transskriberede materiale hvor informanten holdt en pause, og ligeledes for at fremme forståelsen 

samt læsevenligheden af tekstmaterialet. Til sidst sammenlignede jeg transskriberingen med de 

optagede interviews for at sikre korrekt gengivelse. I forhold til at overholde anonymiseringen af 

informanterne blev disse kodet som patient 1, patient 2 og patient 3.  

 

4.0. Præsentation af afdelingerne 

Herunder en præsentation af konteksten for denne undersøgelse, som var afsnittet ITA og 

sengeafdelingen L på baggrund af de oplysninger jeg modtog fra begge steder, i henhold til mit brev 

(bilag nr. 5) samt information fra deres hjemmesider (35).  

 

4.1. Intensivafdelingen 

Intensiv Terapi Afsnit er et afsnit under Anæstesiologisk Afdeling på Aarhus Sygehus, 

Nørrebrogade. ITA er en højteknologisk afdeling som tilbyder en række avancerede intensive 

behandlingsteknologier. Der behandles kritisk syge patienter med et eller flere organsvigt, både 

                                                 
7
 Express Scribe er et program hvor der kan afspilles lydfiler, samtidig med at der transskriberes direkte i programmet.  
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indenfor medicinske og kirurgiske specialer hele døgnet, som har behov for observation, diagnostik, 

behandling og pleje. Afsnittet er et multidisciplinært afsnit bestående af 11 intensive sengepladser 

og 1 semi-intensiv sengeplads. Afsnittet er normeret til ca. 95 sygeplejersker som varetager 

plejeopgaverne, og der tilstræbes at være ca. en sygeplejerske pr. patient pr. vagt hele døgnet. 

Størstedelen af lægerne og sygeplejerskerne er specialuddannet indenfor intensiv terapi.  

 

Nøgletal: 

Belægningsprocent på ITA i år 2010 var ca. 92 %. 

Antal patienter i år 2010 var ca. 926 (der kan være genindlæggelser). 

Antal L-patienter udgør ca. 40 %. Det har dog ikke været muligt at få nøjagtige tal på antal 

udskrivelser fra ITA til afdeling L. 

 

4.2. Sengeafdelingen 

Sengeafdelingen L er samlet set en Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling med speciale i den øvre 

gastroenterologi, såsom sygdomme i spiserøret, mavesækken, tolvfingertarmen, lever, galdeveje, 

bugspytkirtlen og milten. Afdelingen har landsdelsfunktion inden for den øvre gastroenterologi. 

Desuden har afdelingen akutfunktion for alle kirurgiske lidelser med undtagelse af lidelser i tyktarm 

og endetarm. Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling består af 43 sengepladser i alt, men er opdelt i 

afsnittene L2 med 19 sengepladser, og afsnittet L3 med 24 sengepladser. Der arbejdes i 3 holdskift 

med ca. 4-5 i aftenvagterne og 2-3 i nattevagterne. Sygeplejerskenormeringen er ca. 1.4 på L2 og 

ca. 1.3 på L3 pr. patient. Endvidere er afdeling L et uddannelsessted for læger, sygeplejersker, 

lægesekretærer, social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter og radiografer. 

 

Nøgletal:  

Belægningsprocenten på L2 i år 2010 var ca. 100-110 %. 

Belægningsprocenten på L3 i år 2010 var ca. 100 %. 

Antal patienter på L2 i år 2010 var ca. 2500 (der kan være genindlæggelser). 

Antal patienter på L3 i år 2010 var ca. 1400 (der kan være genindlæggelser). 
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5.0. Analysemetoden  

Analysemetoden til at bearbejde de transskriberede data fra de semi-strukturerede 

forskningsinterviews var deduktiv indholdsanalyse med udgangspunkt i Elo & Kyngäs (20) og 

Krippendorff (21).  

 

Figur 2: Fremgangsmåde i den deduktive indholdsanalyse ud fra Elo & Kyngäs, 2007 (20). 

Forberedelsesfasen:  

- Udarbejdelse af forskningsspørgsmål og problemformulering på baggrund af litteraturgennemgangen 

- 5 kategorier blev herefter dannet: oplevelse af transitionen, følelsesarbejde, tilpasning og tilvænning af den nye 

situation, forberedelse på den nye situation samt ønske og behov for information og kommunikation 

Organiseringsfasen:  

- Udarbejdelse af et analyseredskab: forskningsspørgsmål med de indeholdte kategorier operationaliseres til 

begreber og interviewspørgsmål 

- Interviewet/interviewguiden foretages ud fra interviewspørgsmålene 

- Empirien kodes i forhold til analyseredskabets kategorier og begreber, hvor der søges efter meningsbærende 

dele ud fra indhold/budskab 

- Der laves delkonklusioner efter hver kodning af kategorierne og begreberne  

- Der fremkommer 7 synteser, som giver en nærmere forklaring og uddybning af analyseredskabets 5 kategorier 

Formidling af analyseprocessen og fundene: 

- I diskussionen foretages en tværgående analyse af synteserne, som leder frem til 3 temaer, der endeligt kan 

besvare problemformuleringen 

- Temaerne diskuteres i forhold til anden relevant litteratur, herunder videnskabelige artikler, artikler samt teori 

 

Deduktiv indholdsanalyse blev vurderet egnet ud fra, at det er en kvalitativ metode, som kan 

anvendes til, at analysere data fra eksempelvis interviewundersøgelser, som er gældende for dette 

speciale. Elo & Kyngäs (20) beskriver deduktiv indholdsanalyse som en videnskabelig metode, der 

er anvendelig til at analysere tekstmateriale på en systematisk måde ud fra fastlagte kategorier. Den 

deduktive fremgangsmåde er teori-styret, og bevæger sig fra det generelle til det specifikke i 

analyseprocessen (20,21). Eksempelvis udgør kategorierne det generelle, hvor begreberne og 

delkonklusionerne udgør det mere specifikke (20). Den deduktive fremgangsmåde blev valgt, idet 

der på baggrund af eksisterende empirisk forskning blev ønsket, at undersøge specialets 

problemformulering i en ny kontekst (20,21). Målet med indholdsanalysen er, at få identificeret 

hvordan den voksne patient oplever transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen. 
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Herudfra kan den kliniske sygeplejepraksis få kendskab til hvilke udfordringer der ligger i 

transitionssituationer, og derved få mulighed for, at hjælpe patienterne til at opleve transitionen 

mere positivt, tilgodese individuelle ønsker og behov samt optimere deres samlede patientforløb.   

 

Gennem den deduktive proces blev litteraturgennemgangens empiri baggrund for 

operationaliseringen af 5 forskningsspørgsmål og 5 kategorier. Herefter blev kategorierne 

begrebsliggjort og 5 interviewspørgsmål blev formuleret. Forskningsspørgsmålene blev således 

omdannet til interviewspørgsmål, som var baggrunden for interviewguiden. Ved hjælp af den 

deduktive tilgang blev der udarbejdet et analyseredskab for at sikre transparente og pålidelige fund 

(20,21). Dette analyseredskab var styrende for en systematisk analyseproces. I forhold til validiteten 

af anvendelsen af deduktiv indholdsanalyse kommer dette til udtryk gennem systematikken i 

analyseprocessen. Idet der følges et fastlagt analyseredskab kan der via systematik og stringens 

blive udledt temaer til besvarelse af problemformuleringen (20,21).   

 

Tabel 4: Analyseredskabet 

Forskningsspørgsmål Kategorier Begrebsliggørelse af 

kategorier 

Interviewspørgsmål 

1) Hvordan oplever 

patienten transitionen fra 

intensivafdelingen til 

sengeafdelingen, og hvad 

er betydningsfuldt for 

patienten i transitionen 

 

Oplevelse af transitionen Kategorien handler om: 

 

- Den åbne og umiddelbare 

oplevelse/betydning af 

transitionen 

- Oplevelsen af opholdet på 

afdelingerne 

 

Hvordan oplever du 

overflytningen fra 

intensivafdelingen til 

sengeafdelingen? 

2) Hvordan oplever 

patienten sine forskellige 

følelser i forbindelse med 

transitionen, og hvilken 

betydning spiller de i 

transitionen 

 

Følelsesarbejde Kategorien handler om: 

  

- Oplevelsen og 

betydningen af forskellige 

positive og negative 

følelser i transitionen 

- Oplevelsen af emotionelle 

oplevelser og fysiske 

komplikationer 

 

Hvordan oplever du dine 

følelser i overflytningen fra 

intensivafdelingen til 

sengeafdelingen? 

3) Hvordan oplever 

patienten at blive 

overflyttet til nye 

omgivelser, og hvilken 

betydning har det for 

transitionen 

 

Tilpasning og tilvænning af 

den nye situation 

Kategorien handler om: 

 

- Oplevelsen og 

betydningen af skiftet til et 

nyt sted/nyt miljø  

- Oplevelsen og 

betydningen af at møde nye 

sygeplejersker, og en anden 

plejeform  

 

Hvordan oplever du skiftet 

fra intensivafdelingen til 

sengeafdelingen? 
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4) Hvordan oplever 

patienten sine tanker og 

forberedelser i forbindelse 

med en transition fra 

intensivafdelingen til 

sengeafdelingen 

 

Forberedelse på den nye 

situation 

Kategorien handler om: 

 

- Oplevelsen og 

betydningen af at kunne 

forberede sig/gøre sig 

tanker/have tid 

 

Hvordan oplever du at 

kunne forberede dig på en 

overflytning fra 

intensivafdelingen til 

sengeafdelingen? 

5) Hvordan oplever 

patienten information og 

kommunikation i 

forbindelse med 

transitionen fra 

intensivafdelingen til 

sengeafdelingen, og 

hvilken betydning har dette 

for patienten 

Ønske og behov for 

information og 

kommunikation 

Kategorien handler om:  

 

- Oplevelse og betydning i 

forhold til information og 

kommunikation 

- Oplevelse og betydning af 

medinddragelse/indsigt 

Hvordan oplever du 

information og 

kommunikation i 

forbindelse med en 

overflytning fra 

intensivafdelingen til 

sengeafdelingen? 

 

Analyseredskabet var styrende for hele analyseprocessen af det samlede tekstmateriale i forhold til, 

at søge struktureret efter meningsbærende dele i interviewene i henhold til kategorierne og 

begreberne. Først blev hvert interview gennemlæst flere gange med henblik på, at få et 

helhedsindtryk af hvad de handlede om. Da de enkelte interviews var gennemlæst startede den 

selektive kodning i forhold til, at udlede meningsbærende dele af tekstmaterialet som kunne 

beskrive og uddybe de fastlagte kategorier og begreber (20,21). Dette kunne både være enkelte ord, 

en kort sætning eller længere tekstdele, som passede på kategorierne og begreberne. I forhold til 

kodningsprocessen viste det sig, at enkelte tekstdele kunne kodes under to eller flere kategorier, da 

tekstdelen grundet indhold og budskab kunne have flere betydninger. Selvom kategorierne var 

fastlagte på forhånd var det alligevel muligt, at være åben overfor nye emner, forhold og nuancer 

omkring oplevelsen og betydningen af transitionen. 

 

For at sikre transparens i analyseprocessen af det samlede tekstmateriale blev hver kategori 

markeret med en farve. Herefter blev der arbejdet med, at udlede mening i tekstdelene i forhold til 

indhold og budskab (se fremgangsmåden for kodningsarbejdet i tabel 5), for at opnå en dybere 

forståelse for oplevelsen og betydningen af transitionen. Herudfra blev der lavet delkonklusioner for 

hver kategori og begreb (20). Disse delkonklusioner blev sammenskrevet, og samlet i de endelige 

synteser. Synteserne giver en nærmere forklaring og uddybning af kategorierne samt begreberne, og 

underbygges med patientcitater. Synteserne udgør dermed analysens fund og med en fortolkning 

heraf, bliver de 7 synteser fremstillet i analyseafsnittet (20,21). Selve indsamlingen og 

bearbejdningen af fundene er gjort eksplicit for, at fremme transparensen for læseren, og fremme 
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reliabiliteten og validiteten af de fremkomne fund (20). Derfor ses eksempler på selve 

kodningsarbejdet i bilag nr. 8.  

 

Tabel 5: Selve kodningsarbejdet på baggrund af analyseredskabet 

Hvad bliver der 

sagt: 
Hvilken 

kategori 

tilhører det: 

Hvilket begreb: Hvilket 

spørgsmål 

ligger bag (eller 

er en del af): 

Hvad er 

indholdet/ 

budskabet: 

Delkonklusion: 

 

 

Et ord, en kort 

sætning eller 

længere tekstdel 

 

Hvilken af de 5 

kategorier hører 

det til (evt. flere 

kategorier) 

 

 

Hvilket begreb 

hører til 

 

Hvilket 

spørgsmål blev 

stillede af 

specialets 

forfatter 

 

 

Udlede mening i 

tekstdelene i 

forhold til hvad 

indholdet / 

budskabet er 

 

Hvad kan der 

konkluderes på 

baggrund af 

kategorien / 

begreberne. 

Delkonklusionerne 

samles i de 

endelige synteser. 

 

 

Til sidst blev der foretaget en tværgående analyse, og herudfra blev der udledt 3 temaer på tværs af 

fundene i kategoriernes 7 synteser (21). Denne tværgående analyse fremstilles i diskussionsafsnittet, 

hvor sammenhænge og forklaringer i temaerne diskuteres i henhold til anden relevant litteratur. Den 

nye viden som opstår qua temaerne giver således en dybere forståelse af hvordan den voksne patient 

oplever transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen, og hvad patienten finder 

betydningsfuldt i selve transitionen, og kan derfor besvare problemformuleringen.  

 

KAPITEL III 

6.0. Analysen  

Fundene i interviewene bliver analyseret og fortolket via deduktiv indholdsanalyse og fremkommer 

i form af 7 synteser, som giver en nærmere forklaring på de 5 fastlagte kategorier. Samtidig 

besvarer synteserne også på forskningsspørgsmålene. Figur 3 illustrerer hvilke synteser der hører 

under hvilke kategorier. Synteserne er blevet navngivet efter hvilke fund som var mest 

betydningsfulde for patienterne i de enkelte kategorier. Overordnet set viser fundene, at det var 

individuelt hvordan patienterne oplevede overflytningen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen, 

og hvad de fandt mest betydningsfuldt før, i og efter overflytningen.   
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Figur 3: Analysens fund 

 

Kategorierne:   Synteserne:  

 

 

6.1. Oplevelse af transitionen  

6.1.1. Dobbelt åbenhed  

I forhold til patienternes åbne og umiddelbare oplevelse af overflytningen fra intensivafdelingen til 

sengeafdelingen viste fundene, at det var individuelt hvordan patienterne oplevede denne overgang. 

Det kom til udtryk i fundene, at nogle af patienterne virkede åben og positiv indstillet overfor selve 

overflytningen til sengeafdelingen.  

 

”Det gik egentligt meget stille og roligt. Ej, det var fint nok, men det var måske også 

fordi man selv var åben. Jeg skulle ud herfra”. 

 

”Overflytningen var fin, der var ikke noget. Det gik stille og roligt. Jeg opdagede det 

næsten ikke”. 

  

”Men jeg skulle ligesom ud og videre fremad, ikke. Så vidste jeg, at så gik det fremad 

når jeg kom herover”. 

 

Andre patienter beskrev følgende om oplevelsen af overflytningen fra intensivafdelingen til 

sengeafdelingen.  



 25 

”Det er svært, fordi det hele snurrede rundt i hovedet på mig - hvad nu?! Min datter 

havde hængt en masse billeder op her på stuen, jeg var så nervøs for at de ikke skulle 

være kommet med. Der var mange ting... jeg har ikke haft den store… forskrækkelse 

ved det”. 

 

”Da jeg kom herned, så var der en der sagde, er det dig, ja det er det - så skal du ind 

på stue X. Der var tomt derinde, men fjernsynet gik. Kort efter jeg var kommet derind, 

så kom der en sygeplejerske og satte drop op”. 

 

”Den er svær, de kan jo selvfølgelig altid stå med flag og dythorn osv. og sige hej og 

velkommen og alt det der. Jeg tror ikke de kan gøre det så meget anderledes. Der 

kunne måske stå en sygeplejerske ved siden af sengen og sige goddag og velkommen, 

ja jeg ved ikke rigtig”. 

 

”Ja det kan jeg godt huske, da jeg kom ind på stuen, der var der de piger som skulle 

være der. Og så kom der det der… hej med dig osv., de stod nærmest på ræd og 

række”. 

 

I interviewene blev det forsøgt, at indfange patienternes åbne og umiddelbare oplevelser af selve 

overflytningen. Ifølge citaterne tyder det på, at det var individuelt hvad patienterne lagde vægt på i 

en overgang fra intensivafdelingen til sengeafdelingen. De første citater bærer præg af, at 

patienterne gerne ville fremstå som værende åben og positiv overfor at skulle på en ny afdeling, 

hvormed de næste citater bærer præg af, at overgangen alligevel var svær. Det er som om denne 

åbenhed er dobbelt. Den dobbelte åbenhed kommer altså til udtryk ved, at patienterne var åbne for 

at skulle overflyttes selvom det også var svært. På den ene side er åbenheden derfor tung og svær, 

idet de ikke blev taget imod af en sygeplejerske på sengeafdelingen, og på den anden side let og 

åben, idet det betød fremskridt. 

 

Det kan virke som om, at patienterne bare skal videre i systemet, og ikke har forholdt sig nærmere 

til dette. Dette er tankevækkende eftersom alle patienterne har gennemgået lange forløb på 

intensivafdelingen, og nu må videre til en ny afdeling. Det kunne tyde på, at patienterne ikke havde 

tænkt så meget over selve overgangen, og at det bare var naturligt for dem at skulle videre, idet de 

havde fået det bedre. Det fremkommer også af citaterne, at det var forskelligt om der var en 

sygeplejerske på sengeafdelingen til at tage imod. En patient oplevede, at der var mange til at tage 

imod, hvorimod andre oplevede at stuen var tom, og at der gik tid før der kom en sygeplejerske. 

Disse patienter nærmest opfordrede til, at der skulle stå en sygeplejerske på stuen og tage imod. 

Dette kan derfor undre, til trods for den lavere normering samt et større patient flow på 

sengeafdelingen, at der ikke kan afsættes tid og ressourcer til, at modtage en patient som overflyttes 
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fra en intensivafdeling efter et langt og kompliceret forløb, idet det må være godt givet ud at 

prioritere denne patientgruppe. Derfor må der også være en åbenhed fra sygeplejerskerne på 

sengeafdelingen, idet det er betydningsfuldt for patienten at blive taget imod af en sygeplejerske.  

 

6.1.2. Svage erindringer fra intensivafdelingen  

Alle patienterne havde gennemgået lange behandlingsforløb på intensivafdelingen med bl.a. 

respiratorhjælp, monitorering og en del forskelligt medicin. Til trods for de lange forløb, som 

henholdsvis var 61, 146 og 83 dage på intensivafdelingen, viste fundene, at det var sparsomt hvad 

patienterne egentligt kunne huske derfra. Gennemgående for interviewene var emnerne omkring 

forløbet på intensivafdelingen derfor svære, at forholde sig til og sætte ord på. Ifølge fundene kom 

det frem, at der var en patient, som intet kunne huske fra de mange dage på intensivafdelingen.  

 

”Det er svært, det var jo der jeg lå bevidstløs. Næ jeg kan ikke huske noget, men det 

kan være min ægtefælde kan” … ”Nej, det er helt blankt. Fuldstændigt”.  

 

En anden patient havde slet ikke lyst til at tale om det lange forløb på intensivafdelingen, hvilket 

patienten begrundede ud fra, at patienten ikke kunne huske så meget fra tiden på intensivafdelingen.  

 

”Hvordan jeg er kommet derover i starten, det ved jeg ikke noget om, og jeg bryder 

mig heller ikke om at vide noget om det” … ”Nej – færdig, jeg bryder mig ikke om at 

tænke på det… det registrerer jeg slet ikke, og jeg vil helst ikke tale om det - det er 

færdig finito. Det her er et nyt kapitel”. 

 

Den sidste patient ville derimod gerne tale om tiden på intensivafdelingen, og gjorde ihærdige 

forsøg i forhold til, at fremkalde oplevelserne derfra, således patienten kunne besvare spørgsmålene. 

Denne patient måtte dog indse undervejs i interviewet, at der var dele af opholdet patienten 

simpelthen ikke kunne huske eller kun kunne huske brudstykker fra.  

 

”Nu kommer jeg ud af komaen, og ved ikke at jeg har været i koma. Jeg har en masse 

forestillinger om en masse ting. Det er efterhånden gået op for mig, at det er drøm, 

noget jeg har drømt mens jeg lå i koma. De siger alle sammen, nej hvor er det godt du 

er begyndt at blive rask, du kommer dig, det havde de ikke troet åbenbart. Det gik, og 

så alle de prøver jeg kan huske deroppe fra...”. 

 

”Ja det kan jeg nu, men som sagt tog det langt tid inden jeg var helt med og 

overbevist om at det bare var drømme, det lå i baghovedet længe, at det havde jeg 
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været med til det ene og det andet osv. En efter en så opdagede jeg, at det bare var en 

drøm”. 

 

Til trods for, at patienterne ikke kunne huske eller ville huske alt fra deres lange forløb på 

intensivafdelingen, afslørede fundene, at alle patienterne havde oplevet de sundhedsprofessionelle 

på intensivafdelingen som værende søde, flinke, friske og pragtfulde overfor dem. Dette afspejledes 

i den måde de havde udvist omsorg for dem, hvilket blev fremhævet som værende betydningsfuldt, 

og noget de altid ville huske derfra. Patienterne gav udtryk for, at opleve en form for tryghed på 

intensivafdelingen, trods alle maskiner, lyde og diverse slanger, idet der altid var en af de 

sundhedsprofessionelle i nærheden. 

 

”De var pragtfulde, der var altid en i nærheden. Det kunne jeg godt lide, jeg følte mig 

tryg der - men nu var jeg også mere syg der end jeg er her”. 

 

”Ja, men dernede ja, de var virkelig søde og flinke. Jeg siger også til min kone, at det 

er da helt rart, at komme på sygehuset når de er så søde. Det var de virkelige”. 

 

Samlet set viste fundene, at erindringerne fra tiden på intensivafdelingen var svage, selvom alle 

patienterne havde ligget der i mange dage. En patient kunne intet huske, en patient ville ikke tale 

om tiden og en patient forsøgte, men havde svært ved at huske forløbet. Det var altså individuelt 

blandt patienterne hvor meget der huskes fra tiden på intensivafdelingen. Hertil skal det nævnes, at 

det også var individuelt hvor længe den enkelte patient var bevidstløs eller evt. lå i medicinsk koma.  

 

I forhold til den ene patient som ikke havde lyst til at tale om tiden på intensivafdelingen, kunne det 

tyde på, at patienten ikke var klar til, at blive konfronteret med tiden på intensivafdelingen. 

Patienten har på nuværende tidspunkt sandsynligvis ikke ressourcer til, at håndtere en konfrontation 

med den lange og svære kamp mod sygdommen, som patienten havde gennemlevet på 

intensivafdelingen. Den patient som gerne ville tale om tiden på intensivafdelingen havde 

problemer med, at adskille drømmene fra intensivafdelingen med hvad der rent faktisk er 

virkelighed. I den forbindelse var det påfaldende, at patienten ikke nævnte, at patienten gerne ville 

tale med en sygeplejerske eller læge i forhold til, at få klarhed over hvad der er drømme og hvad der 

er virkelighed, således drømmene ikke bliver ved at forfølge patienten. Til sidst kan det undre, at 

alle patienterne oplevede de sundhedsprofessionelle som værende bl.a. søde og friske, idet de havde 

svært ved at huske forløbet på intensivafdelingen. Det må altså formodes, at patienterne oplevede, 

at der blev ydet omsorg og taget vare på dem under deres langvarige ophold på intensivafdelingen, 
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til trods for tiden som værende bevidstløs eller evt. i medicinsk koma. Eller skal det i stedet anses 

som en almenmenneskelig dimension, som må opstå når nogen har reddet en.  

 

6.2. Følelsesarbejde  

6.2.1. Basale behov i fokus  

Det var gennemgående for fundene, at basale behov var i fokus efter en overflytning fra 

intensivafdelingen til sengeafdelingen. Fundene viste, at fysiske komplikationer omhandlede 

træthed, søvnvanskeligheder, kroppens forandringer, nedsat mobilitet samt det at skulle i gang med 

at spise og drikke igen. Det var tydeligt gennem interviewene, at basale behov fyldte meget hos 

patienterne, og de tænkte meget over, hvordan de skulle genvinde en normal levemåde. 

Eksempelvis i forhold til kroppens forandringer og nedsat mobilitet fortalte patienterne følgende: 

 

”Jeg føler mig stiv nogle gange, jeg trænger til at skulle op og bevæge mig lidt. Jamen 

jeg må jo tage et skridt af gangen - man skal jo også selv være med til at gøre noget, 

men det siger de jo også, så det er ok. Ja de siger det går fremad, så det er godt - så 

det er jo altid en ros”.  

  

”Den er jeg meget træt af, særlig det med at komme op og stå - jeg kommer op og stå, 

og jeg bliver rost, men det er ikke nok for mig, jeg vil også gerne kunne gå nogle 

skridt. Nu er det begyndt at hjælpe (ref. til armene, hvor højt de kan løftes), det er 

noget der tager sin tid”.  

 

Ifølge fundene om det med at begynde at spise og drikke igen, beskrev patienterne: 

 

”Det savner jeg godt nok, når jeg ser fjernsyn og de hælder en læskedrik op... og så 

ligger jeg der og åh... Glæder mig til torsdag hvor jeg skal forsøge at have lidt at 

drikke. Det ser jeg hen mod. Det er ligesom om der ingenting er, du skal ikke have 

noget at drikke og spise, du skal ingenting. Der er ikke nogen fornøjelse...”. 

 

”Når sondemaden kommer væk, så skal jeg havde noget ordentligt at spise. Det 

glæder jeg mig til. Så skal der laves nogle tidsrammer, kl. 12 osv. Så maven ved 

hvornår den skal spise”. 

 

I forhold til træthed og søvnvanskeligheder, viste fundene, at alle patienterne oplevede en enorm 

træthed efter tiden på intensivafdelingen. De følte sig trætte efter genoptræning med 

fysioterapeuten, plejetiltag, undersøgelser samt besøg af pårørende. Alle patienter gav udtryk for, at 



 29 

de sov middagslur, når de sundhedsprofessionelle tillod det, men når det kom til nattetid, havde de 

for det meste vanskeligheder ved at falde i søvn.  

 

”Det dur ikke, jeg kan ikke sove - det er også fordi de er bange for tryksår, og så 

bliver jeg stablet op, men jeg kan ikke ligge på den samme side alt for længe af 

gangen, derhjemme er jeg vandt til at rode rundt i sengen. Så vender jeg mig om når 

jeg ikke kan holde det ud mere, men så ligger jeg på den ”knot” der de har bygget op, 

og så ligger jeg jo forfærdeligt, så kan jeg jo slet ikke sove”. 

 

Nogle gange kan jeg godt ligge en time uden at sove, hvor jeg spekulerer over livet, 

det er faktisk det jeg er bedst til. Når jeg nu ligger her i dag, så tænker jeg på hvad vi 

mon skal til sommer. Hvor langt når jeg med det liv jeg har nu? Jeg er ikke bange for 

at dø, men hvis man kunne få et par år mere med, så kunne det jo være rart”. 

 

Udover basale behov viste fundene også, at det både var positive og negative følelser som knyttedes 

til oplevelsen af en overflytning fra intensivafdelingen til sengeafdelingen. De positive følelser kom 

til udtryk ved, at det måtte betyde fremskridt, at skulle forlade intensivafdelingen, og samtidig var 

det glædeligt, at det lange ophold på intensivafdelingen endelig var overstået. Ud fra fundene kunne 

det tyde på, at patienterne ikke havde mistet deres humør trods det lange forløb de har gennemgået 

på intensivafdelingen.   

 

”Det var bare dejligt at komme herned. Her kan man da snakke med folk... ej nu 

ligger jeg godt, og nu skal jeg bare i gang… Jeg har ikke sådan mistet humøret, det 

tror jeg ikke”.  

 

”Ja, jeg synes ikke rigtig det har påvirket mit humør. Humøret er godt. Jeg pjatter 

nogle gange med sygeplejerskerne når de er herinde”.  

 

Dog opstod der også negative følelser ved overflytningen. Det viste sig ud fra fundene, at de 

negative følelser ikke kun omhandlede fysiske komplikationer, men også emotionelle oplevelser. 

De emotionelle oplevelser kom til udtryk som værende følelser såsom at være ked af det, utryg samt 

bekymret.  

”Det er svært at beskrive, men rent psykisk så var jeg ked af det, men det fortog sig 

hurtig... jeg var ked af at skulle forlade den afdeling jeg var på, men hvorfor det ved 

jeg ikke. Jeg følte mig bare tryg der, og jeg vidste jo ikke hvad jeg gik ind til. Jeg var 

en smule bekymret for det”.  

 

Endvidere gav en patient udtryk for, at være ligeglad med at skulle overflyttes, og følte sig på en 

eller anden måde svigtet. ”Jeg var faktisk ligeglad, nu har jeg ligget her på intensivafdelingen så 

lang tid”. 
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”Jeg synes ikke rigtig jeg havde... jo jeg havde min kone at komme hjem til, men det 

sku jeg jo ikke engang, jeg skulle jo videre på hospitalet. På en eller anden måde følte 

man sig svigtet, men det var man jo ikke, for de havde jo reddet ens liv”. 

 

Følelsesarbejde udgør altså en væsentlig rolle for denne patientgruppe efter et længerevarende 

forløb på intensivafdelingen. Det viste sig, at være individuelt hvorledes patienterne håndterede sine 

mange og forskellige følelser i en overflytningssituation fra intensivafdelingen til sengeafdelingen. 

Fælles var dog, at basale behov såsom genoptræning af kroppens normale funktioner og genvinding 

af et normalt søvnmønster var det patienterne fokuserede mest på efter en overflytning til 

sengeafdelingen. Patienternes højeste ønske var, at genvinde en normal levemåde, og ifølge fundene 

gav patienterne også udtryk for at være indstillede på, at der skulle arbejdes hårdt, og at det 

formentligt blev en lang proces. Ligeledes viste fundene, at patienterne savnede deres hverdag med 

venner og familie, og at de bare kunne gøre som de plejede. Det må anses som essentielt, at der 

tages udgangspunkt i den enkelte patients ønsker og behov, således patienten oplever at blive 

imødekommet efter hvad denne finder mest betydningsfuldt efter en overflytning fra 

intensivafdelingen til sengeafdelingen. Relateret til dette kan det sandsynligvis også forventes, at 

genindlæggelser på intensivafdelingen kan reduceres, og at det samlede patientforløb kan 

optimeres. 

 

6.3. Tilpasning og tilvænning af den nye situation 

6.3.1. Være en del af plejen 

Fundene viste, at patienterne oplevede det nye miljø på sengeafdelingen som værende mere roligt 

sammenlignet med intensivafdelingen. De oplevede også en større frihed, idet de kunne gøre hvad 

de havde lyst til. Ifølge fundene kunne alle patienterne give et eksempel på en dag på 

sengeafdelingen, og alle var med på hvad det nye sted/miljø kunne indebære. 

 

” Jeg synes det er mere roligt hernede. Hernede, der ser man trods alt folk, og man 

kan være med. Deroppe, der er det sådan et helt lukket land… ej jeg kan ikke forklare 

det”. 

  

”Nu er det sådan, at jeg jo lige er kommet på afdeling - nu har jeg frie rammer, og jeg 

kan sove når jeg vil.”. 

 

”Det er jo ikke en typisk dag, det er nærmere en blanding af alle dage, ingen er jo helt 

ens. Forstår du hvad jeg mener, men det er nogenlunde sådan mit skema er”. 
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”Ja, jeg kan godt lide, at folk må sove så længe de har lyst til, og så er der 

morgenmad - med kaffe og rundstykker, og det synes jeg er fint, så kan man tage det 

med ind og bruge lige så langt tid man har lyst til. Og så kommer der de der 

sygeplejersker rundt, og så sku der komme sådan en læge der hvor vi har samlet op 

osv… Jo der sker faktisk noget helt op til over middag”. 

 

Relateret til citaterne oplevede patienterne altså, at det var mere frit og roligt på sengeafdelingen 

kontra intensivafdelingen. Dette skal formentligt ses i lyset af, at patienterne havde fået det bedre, 

og derved havde mere overskud til at forholde sig til en afdeling og hvad der kunne ske der. Selvom 

patienterne stadig var sengeliggende, var de blevet fri for diverse maskiner og slanger. Dette må 

også give grund til, at patienterne følte det var mere roligt samt at de var mere frie på 

sengeafdelingen. På den anden side kan fundene også afspejledes i, at patienterne havde svært ved 

at huske tiden på intensivafdelingen, og derfor kommer sengeafdelingen til at fremstå som et mere 

frit miljø.  

 

Fundene viste også, at patienterne lagde meget vægt på, at de følte sig velkommen, da de ankom til 

sengeafdelingen. Patienterne udtrykte følgende; ”Jeg følte mig hjemme med det samme”.  

 

”Det føltes på samme måde som derover, det var godt at komme hen et sted hvor man 

hurtig følte sig velkommen, og at de tog sig af en - andet kan jeg ikke sige”.  

 

”Jamen der var det, at der kom en sygeplejerske 1 min. efter jeg var ankommet. Så 

allerede der var jeg taget godt imod”. 

 

Patienterne følte altså en større frihed og følte sig hurtig hjemme i de nye omgivelser på 

sengeafdelingen, også taget i betragtning af, at de tidligere havde givet udtryk for at de gerne ville 

have en sygeplejerske til at tage imod dem. Patienterne virkede altså positive overfor skiftet til 

sengeafdelingen. Desuden oplevede patienterne også, at de bedre kunne være en del af plejen i kraft 

af deres forbedringer og større overskud. Det var tydeligt i fundene, at patienterne lagde meget vægt 

på, hvor betydningsfuldt det var for dem endelig, at kunne forholde sig til sin krop samt tage del i 

egen pleje.  

 

”Det går jo næsten på det samme, op ved hjælp af liften, og så hen til vasken - nu 

begynder jeg selv at vaske mig og barbere mig, det har jeg ikke gjort før, da plastrene 

lige skulle have lov til... det er nu dejligt at kunne lidt selv igen (…)”.  

 

”Nu har jeg endelig kræfter til at hjælpe lidt til med at blive vasket osv., det føltes 

godt, for jeg er jo vant til at klare mig selv derhjemme”.  
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Det kom også frem i fundene, at hvis patienterne ikke kunne tage del i sin egen pleje, fik de følelsen 

af, at være en krop, som bare skulle vaskes og plejes. 

 

”Jeg ligger jo alene her, men når der så sker noget, så sker der også noget. Så 

kommer der en 3-4 stykker og så går de i krig. Så derfra er der et stykke vej til 

hvordan det er derovre, så der er en forskel. På ITA var der jo en sygeplejerskel hele 

tiden. Her på afdelingen kommer der altid 2 om morgenen, og så får vi alt det pjaskeri 

overstået, men det er ikke det samme som dernede, hvor der var nogen hele tiden”. 

 

”Den første dag, der havde jeg det sku ikke godt med det, men som jeg tænkte der har 

jo ligget så mange her, det er jo nok helt naturligt alligevel”. 

 

6.3.2. Svært at komme i kontakt med en sygeplejerske 

At være indlagt på et sygehus kan være en langvarig proces. Disse patienter havde alle gennemgået 

lange forløb på intensivafdelingen, og var nu blevet overflyttet til en sengeafdeling. I alle disse dage 

på sygehuset havde patienterne mødt adskillige sundhedsprofessionelle samt modtaget forskellige 

former for pleje- og behandlingstiltag.  

 

Fundene afslørede, at patienterne opfattede tiden på intensivafdelingen samt på sengeafdelingen 

som værende lang. Dette fund var ud fra ventetid på undersøgelser, samtaler, stuegang, samt pleje / 

behandlingstiltag. Når ventetiden var lang fik patienterne oplevelsen af at være alene, ensom samt 

overladt til sig selv. Et gennemgående element i fundene var omhandlende at overholde aftaler. 

Patienterne udtrykte flere episoder, hvor de havde lavet aftaler med sygeplejerskerne, som ikke blev 

overholdt. I forsøg på, at komme i kontakt med en sygeplejerske, beskrev patienterne, at de ofte var 

nødsaget til at anvende klokkesnoren, og nogle gange måtte de kalde flere gange inden der kom en 

sygeplejerske til undsætning.  

 

”Nej... i det hele taget er de meget flinke når man endelig får fat på dem. Når man så 

står og snakker med dem - det kan jeg ikke lide, så tror jeg, at man står og taler med 

dem, men så er de gået, det kan jeg ikke lide… det synes jeg er lidt frækt. De kunne jo 

så sige, er vi færdige, for så går jeg nu. Så stod jeg og snakkede med en, efter jeg 

havde ringet, men så sagde jeg gud er du her ikke mere... så var hun ude. Selvom det 

måske bare er en sludder for en sladder det jeg siger - så er jeg jo patienten der ligger 

i sengen”. 

 

”Jeg kan godt se at de godt kan blive irriteret over at jeg ringer hele tiden, men hvad 

skal jeg gøre - det er den eneste måde jeg kan komme i forbindelse med dem på… de 

tænker ringer jeg nu for pokker igen… nej det er ikke svært, men nogle gange kan det 
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godt tage lidt længere tid - jeg tænker nogle gange kan de dog for filen ikke bare 

komme, og når de så kommer, siger de bare - er det bare dig?!”. 

 

”Men det sjove det er at så sku der komme en om en halv time, men så tog det 3 timer 

- jeg kan ikke have det der, at de siger de kommer om lidt, og så kommer de ikke. Pist 

så ser man dem ikke mere… De skal holde en aftale og det er det…” 

  

”Ja, jeg føler mig meget ensom her på sengeafdelingen”. 

”Så rykker jeg sku i snoren, så kommer de med det samme, hvad så - jeg skal have 

noget isvand, så går der de der 20 min, det er træls, men det må jeg jo lære at leve 

med”. 

 

I ovenstående citater måtte patienterne indse, at det var svært at komme i kontakt med en 

sygeplejerske, og derfor måtte de ty til klokkesnoren flere gange. Idet sygeplejerskerne ikke kom, 

når patienterne kaldte, fik patienterne følelsen af at være alene, ensom samt overladt til sig selv, 

hvilket ikke gør oplevelsen af skiftet til nye omgivelser bedre. Det kan undre, hvorfor det var så 

svært, at komme i kontakt med en sygeplejerske, når patienterne lå i sengen med disse følelser. 

Spørgsmålet er om dette dilemma skal ses ud fra, at sygeplejerskerne på sengeafdelingen har travlt, 

mindre tid og færre ressourcer til rådighed, idet de ikke kommer når nu patienterne har brug for, at 

komme i kontakt med dem. Det må anses, at være en stor kontrast for patienterne at komme på 

sengeafdeling, idet de på intensivafdelingen havde været vant til én sygeplejerske hver. Samtidig er 

det også et faktum, at normeringen på sengeafdelingen er lavere kontra intensivafdelingen, hvilket 

også spiller ind i forhold til at kunne holde aftaler. Eller endeligt skal det hele så ses i lyset af, at 

patienterne er for ivrige og kalder unødigt efter sygeplejerskerne, idet de keder sig. Eller er det i 

stedet patienterne som ikke har hørt eller har misforstået aftalerne.  

 

6.4. Forberedelse på den nye situation  

6.4.1. Bekymret for det nye 

Ifølge fundene, kom det frem, at alle patienterne følte de var blevet forberedt på, at skulle forlade 

intensivafdelingen og videre på en sengeafdeling. Alle havde fået oplysningerne nogle dage i 

forvejen, og havde derfor haft tid og mulighed for at tænke over overflytningen.  

 

”Ja det havde de fortalt mange gange, så det var jeg slet ikke i tvivl om”. 
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”Ja jeg havde fået det at vide af sygeplejerskerne på ITA. Der gik en to dage så tog 

jeg herover… Ja, det var godt synes jeg. Så havde man lidt at se hen til”. 

 

”Ja,, det gik fint, jeg havde fået at vide... nu må jeg godt nok sige, de der personale de 

er noget friske i det - nu skal du snart ind og nu skal du snart derover… det betyder 

også noget at de opmuntrede mig”. 

 

”Ja ja, vi havde jo snakket så meget om det. Det jeg bare ikke vidste var, at jeg nok 

skal ligge her de næste 3 måneder”. 

 

Ifølge fundene var der dog ingen af patienterne, som gav udtryk for, at de havde gjort sig tanker om 

sengeafdelingen inden selve overflytningen. 

 

”Ingen tanker som sådan, tænkte bare at nu skulle jeg hen et sted hvor de kendte mig, 

og hvor jeg havde det godt – ikke andet, det var det eneste”. 

 

”Jeg tænkte faktisk ikke så meget over det på intensivafdelingen, jeg skulle jo bare 

videre”. 

 

Selvom patienterne var blevet forberedt af de sundhedsprofessionelle på intensivafdelingen og 

havde haft god tid til, at indstille sig på en snarlig overflytning, afslørede fundene alligevel, at flere 

af patienterne synes overgangen var svær. Patienterne fandt det svært, at skulle forholde sig til selve 

overflytningen, og flere udtrykte bekymring for at skulle på sengeafdeling.  

 

”Ja jeg var bekymret, for jeg vidste jo ikke rigtig hvad det andet var og hvor jeg skulle 

hen, og om jeg blev passet lige godt”. 

 

”Ja det var svært pga. at jeg ikke vidste hvad jeg skulle ind til, hvor jeg skulle hen og 

hvordan jeg skulle være der”. 

 

Ifølge citaterne opstod bekymringen altså ud fra, at patienterne ikke følte de egentligt vidste hvad en 

sengeafdeling indebar og hvordan det skulle forløbe der. Der ligger et problem i, at alle patienterne 

gav udtryk for at være forberedt på overflytningen, idet det samtidig tyder på, at patienterne fandt 

overflytningen svær og var bekymret for det. Det kunne derfor tyde på, at patienterne kun var blevet 

forberedt på, at de skulle videre på en sengeafdeling, men ikke hvor denne var og hvad de kunne 

forvente af et ophold på en sengeafdeling. 
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6.5. Ønske og behov for information og kommunikation 

6.5.1. Information er vigtigt 

Ifølge fundene kom det frem, at patienterne på den ene side fandt informationen og 

kommunikationen god, og på den anden side mangelfuldt i forbindelse med en overflytning fra 

intensivafdelingen til sengeafdelingen. I forhold til det positive syn på information og 

kommunikation, beskrev en patient følgende: 

 

”Den var god, de forklarede mig, at jeg skulle på afdeling og ligge på enestue, og 

hvad de kunne, og hvad der kunne være relevant for mig”. 
 

Fundene viste, at det mangelfulde omkring informationen og kommunikationen oftest var omkring 

selve sengeafdelingen, og hvad de kunne forvente af opholdet der. Hertil udtrykte patienterne:  

 

”Man får ingen oplysninger eller noget som helst… jeg tænkte da, at de måtte da 

oplyse om et eller andet men nej nej - der kunne da godt være lidt”. 

 

”Man kommer sådan baglæns ind, man får jo ingen oplysninger, ikke andet end det 

brev man havde fået hjemmefra om afdelingen… men her kan man jo nemmere snakke 

sig til det”.  

 

”Bare kort og godt - jeg er vant til at få noget information når jeg skal til 

undersøgelse, jeg kunne godt have brugt lidt information fra deroppe til hertil… bare 

kort, evt. en pjece”. 

 

Ud fra ovenstående citater ser det ud som om, at patienterne slet ikke havde modtaget information i 

forbindelse med en overflytning fra intensivafdelingen til sengeafdelingen. Dette er et dilemma, idet 

alle patienter modtager en eller anden form for information af en sundhedsprofessionel inden en 

overflytning fra intensivafdelingen. Problemerne afspejles formentligt i, hvorvidt den enkelte 

patient er i stand til at modtage information, og hvornår det er bedst at give patienten den. Ligeså 

kan der også ligge et dilemma i om patienterne egentligt kan huske informationerne, eller om de 

modtager for mange oplysninger på en gang, hvilket kan være svært for dem at kapere. Det må 

forventes, at denne patientgruppe kan have svært ved, at tage imod informationer efter at have 

gennemgået et langt og kompliceret forløb på intensivafdelingen, idet de formentligt er trætte, 

afkræftede og har en svækket hukommelse. Derfor må det være væsentligt, at der tages individuelle 

hensyn ud fra ønsker og behov, i forhold til hvornår og hvordan patienten bør informeres. I henhold 

til det sidste citat, peger en patient på muligheden om, at få udleveret en pjece, hvilket må siges, at 

være et godt konkret forslag, idet patienterne altid vil have informationer ved hånden.  
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Endvidere viste fundene, at patienterne gav udtryk for, at informationen og kommunikationen om 

daglige aktiviteter, såsom plejetiltag, genoptræning og undersøgelser etc. var god. Dette var både 

gældende for intensivafdelingen og sengeafdelingen.  

 

”Ja jeg var med, de fortalte det hele inden de gjorde det. De kom hen og sagde, pt jeg 

vender lige din pude, ja ja det er godt, så ligger jeg dig lige lidt herover, ja det er 

godt”. 

 

”Der er de her jo, det kan man ikke klage over. De kommer om morgenen, og så 

spørger de faktisk hvad vil du... hvad var det... de næste par dage skal vi lave skemaer 

(…)”. 

 

I forhold til den mere formelle information, såsom samtaler med lægerne, viste fundene, at 

patienterne gerne ville have indsigt i deres sygdom, situation og fremtidsudsigter. En patient 

beskrev en lægesamtale på intensivafdelingen, hvor patienten fik gennemgået sit lange og svære 

sygdomsforløb på intensivafdelingen, hvilket patienten var glad for, men samtidig var det svært at 

huske alle informationerne på en gang. 

 

”Ja, var også til samtale en formiddag, hvor lægen bad min kone om at komme, og 

der fik vi så det hele at vide - han forklarede hvad der var sket, og hvad der ville ske 

osv. og stadigvæk løber det rundt for mig”. 

 

”Nej det var det ikke, men af den grund ville han også have min kone med, så hun 

også blev informeret. Min datter var også med. Det var rart, for hun er så vaks”. 

 

I citaterne fremhæver patienten betydningen af, at have pårørende med til samtalen, som kunne 

hjælpe med at huske informationerne. Det tyder på, at det kan være fordelagtigt, at have pårørende 

med til stede, således de kan hjælpe med at huske detaljerne og derved være patienten behjælpelig, 

både nu samt senere med at huske forløbet på intensivafdelingen. Nogle dilemmaer som kan opstå 

er, om det praktisk set kan lade sig gøre, at have pårørende til stede hver gang under vigtig 

informationsgivning, og hvad med de patienter som ingen pårørende har samt endvidere om man 

overhovedet kan tillade sig at lægge ansvaret over på de pårørende. Ydermere er spørgsmålet om 

det overhovedet kan betale sig, at give patienterne vigtig information hvis der ingen pårørende er til 

stede set i lyset af patienternes tilstand og svækkede hukommelse. Samlet set må det anses som 

værende problematisk, at holde lægesamtaler og informere patienterne, hvis de alligevel ikke kan 

huske noget derfra. Så måske er idéen om en skriftlig pjece fordelagtigt for patienterne, hvilket de 

også kan læse sammen med de pårørende efter behov. 
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Endvidere viste fundene, at patienterne ikke følte lægerne på sengeafdelingen havde tid til at gå 

daglig stuegang eller bare give en kort information i forhold til hvordan det gik med dem.   

 

”Ingenting. Der er ikke nogen der siger noget. Der kan lige komme en læge forbi og 

sige, der var du heldig x, og så gik han igen og det var det”. 

 

”Der kan lige komme en læge i 5 min, jeg troede vi skulle have en snak, men det bliver 

aldrig til mere end det. Og jeg gider ikke skulle plage om noget...”. 

 

”Nej det gør jeg ikke, og det undrer mig faktisk, at der ikke er stuegang hver dag - det 

er som om de springer mig over, for mig kender de jo godt. Nu siger lægen og 

sygeplejersken, at de er begyndt at synes jeg er rask, de går jo bare ind og ser på mine 

blodprøver, nåh ja det er fint og så går de igen”. 

 

I ovenstående citater tyder det på, at patienterne følte sig forbigået af lægerne på sengeafdelingen, 

idet lægerne nærmest overså dem eller kun havde tid til at kigge forbi kort. Patienterne undrede sig 

over, at der ikke blev gået daglig stuegang. På intensivafdelingen havde patienterne vanskeligheder 

ved at forstå og huske informationerne, og på sengeafdelingen var det som informationerne holdt 

op. Der ligger et dilemma i, at informationen ophører samt at lægerne taler om blodprøver, hvor 

patienterne bl.a. gerne vil tale om basale behov samt hvordan det går med dem. Mange af citaterne 

bærer altså præg af, at informationen og kommunikationen fra de sundhedsprofessionelle generelt 

var mangelfuldt. Udover de nævnte dilemmaer og problemer, kunne der også ligge et problem i, at 

sygeplejerskerne og lægerne tror de har informeret patienten, men patienten har måske ikke kunne 

høre det eller er ikke lige forberedt på det. Nogle gange kunne det formentlig være fordelagtigt, at 

gentage informationerne og symbolisere overfor patienten, at nu er der tale om vigtig 

informationsgivning. Hvis patienterne oplever, at modtage information og kommunikation i en 

overflytningssituation både fra intensivafdelingens og sengeafdelingens side, må der være et bedre 

grundlag for, at patienterne vil udvise en mere positiv holdning overfor en overflytning. Hvis 

patienterne ikke informeres omkring en overflytning, har patienterne ingen forudsætninger for, at 

føle sig medinddraget, og opnå indsigt i hvad der nu skal ske med dem.  

 

7.0. Diskussion  

I diskussionsafsnittet fremstilles først en diskussion af syntesernes fund, som via den tværgående 

analyse har fundet frem til 3 temaer. Derefter fremkommer der en metodediskussion i forhold til 
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styrker og svagheder ved det kvalitative forskningsinterview samt ved den deduktive 

indholdsanalyse. 

 

7.1. Diskussion af temaerne  

På baggrund af syntesernes fund blev der via den tværgående analyse fundet frem til 3 temaer: 

svært at huske fra intensivopholdet, ønske om en normal levemåde og en situation uden kontrol, 

som illustreres i figur 4.  

 

Figur 4: Den tværgående analyses 3 temaer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temaerne opstod altså på baggrund af den tværgående analyse, hvorved synteserne blev 

gennemlæst op til flere gange. Argumentet for, at den tværgående analyse endte med 3 temaer var 

ud fra, at disse temaer var gennemgående og fremtrædende i gennemlæsningen af analysens 

syntesefund. Samtidig påvirkede temaerne også hinanden, idet temaet svært at huske fra 

intensivopholdet også indgik i temaerne ønsket om en normal levemåde og en situation uden 

kontrol. Den nye viden i form af temaerne kunne således give en nærmere forklaring samt en 

dybere forståelse af hvordan den voksne patient oplever en transition fra intensivafdelingen til 

sengeafdelingen, og hvad patienten finder betydningsfuldt i selve transitionen. Derved kunne 

temaerne sammenfattende besvare problemformuleringen. De væsentligste funds sammenhænge og 

forklaringer i de 3 temaer vil blive diskuteret, i henhold til anden relevant litteratur, herunder både 

videnskabelige artikler, artikler samt teori.  
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7.1.1. Svært at huske fra intensivopholdet  

Efter transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen viste det sig, at være gennemgående og 

fremtrædende hos patienterne, at de havde svært ved at huske noget fra intensivafdelingen. De 

havde både svært ved at huske detaljerne omkring deres ophold på intensivafdelingen samt de 

informationer de havde modtaget fra både sygeplejersker og læger. Ifølge fundene kunne en patient 

intet huske, en anden patient ville gerne, men havde svært ved at huske, og den sidste patient ville 

helst ikke tale om tiden på intensivafdelingen. Set i lyset af, at det var sparsomt hvad patienterne 

kunne huske, oplevede de alligevel en form for tryghed på intensivafdelingen i kraft af, at der altid 

var en sundhedsprofessionel i nærheden, og samtidig oplevede de også omsorg samt at der blev 

taget vare på dem. Endvidere viste fundene, at patienterne fandt det mere roligt og oplevede en 

større frihed på sengeafdelingen kontra intensivafdelingen til trods for, at det var sparsomt hvad de 

kunne huske fra intensivopholdet.  

 

Det at patienterne ikke kan huske så meget fra intensivopholdet kan ses i lyset af, at de har været 

kritisk syge og indlagt mellem 61-146 dage. Desuden har alle modtaget smertestillende behandling, 

og evt. været bevidstløse eller i medicinsk koma i en periode. Det vides ikke præcis hvilken form 

for behandling disse patienter havde modtaget på intensivafdelingen. Ifølge nationale (36) og 

internationale (7,37) undersøgelser kommer det frem, at en behandling med smertestillende medicin 

frem for en behandling med sedativa er at foretrække, idet man i de seneste år har fundet ud af, at 

denne behandling kan reducere tiden i respirator samt opholdet på intensivafdelingen. Et spørgsmål 

der kan rejses i denne forbindelse er om patienterne så vil komme til at kunne huske mere fra 

intensivopholdet, hvis de altså udelukkende modtager behandling med smertestillende medicin frem 

for en behandling med sedativa.  

 

Endvidere kan patienternes sanser nemt blive overstimuleret af støj, lys og megen berøring fra de 

sundhedsprofessionelle på intensivafdelingen (38). Dette kan resultere i, at mange patienter oplever 

at have mareridt, hallucinationer, vrangforestillinger og manglende tidsfornemmelse både på 

intensivafdelingen og i tiden efter (39,40). Desuden er der også en risiko for, at disse patienter har 

haft intensiv delirium (ID) i løbet af deres indlæggelse. Ifølge et review (41) peges der på, at 

risikoen for at udvikle ID øges ved patienter som har været kritisk syge, været indlagt længe samt 

ved ældre patienter. Endvidere fremhæver en undersøgelse (42), at der også er en risiko for, at 

udvikle post traumatisk stress syndrom (PTSD) efter et langt kritisk forløb på intensivafdelingen. 
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Undersøgelsen beskriver, at PTSD kan fremkalde reaktioner af frygt, angst, hjælpeløshed, uro og 

irritation samt være årsag til udviklingen af fysiske sygdomme og psykiske lidelser. PTSD kan altså 

opstå hvis patienterne ikke for hjælp til at huske og gennemgå forløbet på intensivafdelingen (ibid.). 

 

Ifølge fundene kom det også frem, at flere patienter havde vanskeligheder ved at adskille drømme 

fra virkeligheden, og at det tog dem langt tid at få styr på det. For at hjælpe patienterne til at huske 

mere fra intensivopholdet, og undgå at de kommer til at opleve mareridt, hallucinationer, 

vrangforestillinger og manglende tidsfornemmelse eller udvikle ID eller PTSD peger litteraturen på, 

at opfølgning efter intensivafdelingen er nødvendigt. Ifølge både den nationale (43-45) og den 

internationale (39,46,47) litteratur tyder det på, at fx patientdagbøger kan være en mulighed for 

opfølgning på patienternes svage og uklare erindringer fra et længerevarende ophold på 

intensivafdelingen. Ved hjælp af patientdagbøger kan patienterne få sat ord og billeder på hvad de 

har gennemgået. I den forbindelse argumenterer en undersøgelse (48) for, at patientdagbøger kan 

være gavnlig som en form for kognitiv adfærdsterapi, som kan hjælpe patienterne med at huske 

detaljer fra opholdet på intensivafdelingen, og reducere risikoen for PTSD samt gavne patienternes 

videre forløb. Set i lyset af undersøgelser (39,49,50), som har undersøgt patientperspektivet i 

forhold til opfølgning, kommer det frem, at patienterne gerne vil have hjælp til at huske opholdet på 

intensivafdelingen. De patienter som modtog opfølgende afklaring på hvad de havde gennemgået på 

intensivafdelingen i form en dagbog, et besøg på intensivafdelingen eller et besøg af en 

sygeplejerske i eget hjem fremhævede det som værende essentielt og betydningsfuldt for dem. 

 

Fundene viste også, at patienterne havde svært ved at huske information, og enkelte fremhævede 

betydningen af, at have pårørende til stede under informationsgivning samt muligheden om at få 

udleveret en pjece, så de altid havde informationer ved hånden. Ifølge en undersøgelse (28) var det 

forskelligt blandt patienterne om de ville have mundtligt eller skriftligt information eller begge dele. 

Dog var der enighed om, at pårørende skulle være til stede ved vigtig informationsgivning, da dette 

bevirkede tryghed, idet de var en støtte samt kunne hjælpe til med at huske informationerne (ibid.). 

Endvidere understøtter en undersøgelse (12) vigtigheden i, at udlevere en skriftlig pjece til 

patienterne og deres pårørende, idet transitionen fra en intensivafdeling til en sengeafdeling er en 

stressfyldt overgang for begge parter, og derved vil de altid kunne hente hjælp og information i 

pjecen. 
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7.1.2. Ønske om en normal levemåde 

Det var gennemgående og fremtrædende i synteserne, at patienterne ytrede ønske om at vende 

tilbage til en normal levemåde efter et langt og kompliceret forløb på intensivafdelingen. Specialet 

har altså åbnet op for, at det patienterne fokuserede mest på efter en transition fra intensivafdelingen 

til sengeafdelingen var opfyldelse af basale behov. På sengeafdelingen fokuserede de på, at komme 

til at spise og drikke igen, komme op og stå, begynde at gå samt opnå en normal søvnrytme igen. 

Patienterne gav også udtryk for, at savne deres hverdag, hvor de kunne være sammen med deres 

familie samt venner, og bare gøre hvad de havde lyst til. I forhold til, at patienterne tænkte meget på 

hvordan de skulle opnå en normal levemåde igen, var de samtidig også indstillede på, at der skulle 

arbejdes hårdt, og at det formentligt blev en lang proces. Patienterne ville også gerne tage del i egen 

pleje og ikke bare være en krop som skulle vaskes. Endvidere viste fundene, at patienterne fandt 

informationen omkring daglige aktiviteter god, men mangelfuldt i forhold til hvordan det egentligt 

gik med dem. 

 

Ifølge sundhedsloven (51) har alle patienter ret til, at blive medinddraget i egen pleje og behandling, 

og desuden skal de sikres ret til information om deres helbredstilstand, pleje- og 

behandlingsmuligheder. Dette understøttes af en artikel fra sygeplejersken (52) hvor det fremhæves, 

at patienterne skal medinddrages i egen pleje og behandling med udgangspunkt i egne ønsker og 

behov. I artiklen argumenteres der for, at medinddragelse af patienten er nødvendigt for, at 

patienten kan genvinde en normal levemåde og mestre sin egen livssituation. Samtidig vægter 

artiklen også, at sundhedsprofessionelle må vise interesse for patienterne og opnå viden i forhold til 

patienternes værdier, holdninger, følelser samt opfattelse og forståelse af egen livssituation (ibid.). 

Desuden gøres der opmærksom på, at der er diskrepans imellem, at de sundhedsprofessionelle 

burde medinddrage patienterne, set ud fra et fagligt grundlag, sundhedslove samt etisk forpligtelse, 

men alligevel ikke formår, at nå patienterne på en sådan måde, hvor disse mærker inddragelsen 

(ibid.). I denne forbindelse kan det diskuteres hvor nemt det er for sygeplejerskerne på 

sengeafdelingen altid at medinddrage patienterne, da sengeafdelingen har en lavere normering, og 

derved er færre sygeplejersker pr. patient sammenlignet med intensivafdelingen. Ligeledes kan et 

dilemma være, at der et stort patient flow på sengeafdelingen, hvilket gør, at sygeplejerskerne må 

forholde sig til mange patienter, og deres individuelle ønsker samt behov.  
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I forhold til, at patienterne fokuserede meget på basale behov efter en transition fra 

intensivafdelingen til sengeafdelingen, kan dette fund understøttes af Dorothea Orem’s 

egenomsorgsteori (53). Ud fra hendes egenomsorgsteori er det ikke underligt, at patienterne 

fokuserer på universelle behov, sundhed og velvære efter et langt sygdomsforløb, idet det er 

grundlæggende for et menneske at ville opretholde sine normale funktioner. For at patienterne kan 

genvinde en normal levemåde må de yde en indsats. Orem opererer med en teori om 

sygeplejesystemer, hvori patienten og sygeplejersken indgår som samarbejdspartnere i pleje- og 

genoptræningssituationer (ibid.). Sygeplejersken må gøre brug af delvist kompenserende 

sygeplejesystem og støttende eller undervisende sygeplejesystem for at hjælpe patienten med, at 

genvinde en normal levemåde. Ud fra delvist kompenserende sygeplejesystem er det både 

sygeplejersken og patienten som udfører plejeopgaver, og i støttende eller undervisende 

sygeplejesystem skal sygeplejersken støtte, vejlede samt undervise patienten i at udføre 

plejeopgaver (ibid.). Altså må sygeplejersken og patienten samarbejde, hvilket kræver at 

sygeplejersken medinddrager patienten i egen pleje og behandling, set ud fra patientens individuelle 

ønsker og behov, for at patienten kan opfylde sit ønske om en normal levemåde.  

 

7.1.3. En situation uden kontrol  

Ifølge fundene var det individuelt hvordan patienterne oplevede transitionen fra intensivafdelingen 

til sengeafdelingen samt hvilke følelser der opstod i situationen. På den ene side var patienterne 

åbne for transitionen, og på den anden side var det svært, selvom de følte sig forberedte. Nogle 

patienter gav udtryk for at være ked af det, utryg samt bekymret for at skulle videre på en 

sengeafdeling, og en patient følte sig nærmest svigtet. Patienterne ville gerne have, at der var en 

sygeplejerske til at tage imod dem på sengeafdelingen. Ligeledes ville patienterne gerne, at 

sygeplejerskerne på sengeafdelingen overholdt deres aftaler, så de ikke var nødt til at ty til 

klokkesnoren hele tiden. Patienterne oplevede altså tiden på sengeafdelingen som værende lang, og 

nogle gange opstod følelsen af at være alene, ensom og overladt til sig til, når sygeplejerskerne ikke 

kom dem til undsætning.  

 

Ud fra fundene tegner der sig et billede af, at patienterne på mange måder befandt sig i en situation 

uden kontrol. Efter intensivafdelingen skulle de videre på en sengeafdeling, idet de var 

færdigbehandlet og var i bedring. Ifølge undersøgelser (29,31), peges der på, at patienterne også 

oplevede transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelinger individuelt samt havde blandede 
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følelser i forhold til at skulle videre. I en anden undersøgelse (28) oplevede patienterne, at de ingen 

kontrol havde både på intensivafdelingen og på sengeafdelingen. På intensivafdelingen var de 

hjælpeløse, idet de ikke kunne tale grundet respiratoren, og flere var bange da de ikke vidste 

hvordan det ville gå med dem. På sengeafdelingen følte de sig utrygge, overladt til sig selv og følte 

ikke de fik den hjælp og opmærksomhed, som de havde brug for, idet sygeplejerskerne havde travlt 

(ibid.). Det at befinde sig i en situation uden kontrol kan også relateres til Meleis teori (16), idet hun 

argumenterer for, at transitioner kan være komplekse for patienterne at håndtere, da de vil 

gennemgå adskillige følelser, og ofte føle en vis form for sårbarhed. Det kræver derfor 

mestringsevner, at kunne håndtere en transition, og endvidere kræver det ny viden samt hjælp fra de 

sundhedsprofessionelle (ibid.). 

 

For at opnå kontrol må patienterne opleve at blive medinddraget. I forhold til information og 

kommunikation, viste fundene, at patienterne oplevede manglede information og kommunikation 

fra begge afdelingers side om hvor de skulle hen og hvad de kunne forvente sig af det nye sted. Især 

ville patienterne gerne have indsigt i deres sygdom, situation og fremtidsudsigter, men i stedet følte 

de sig forbigået af specielt lægerne på sengeafdelingen, idet der ikke blev gået daglig stuegang eller 

var tid til en kort snak. Patienterne havde altså et ønske og behov for mere information og 

kommunikation. Derfor må det anses som værende væsentligt, at de sundhedsprofessionelle 

imødekommer den enkelte patient efter dennes individuelle ønsker og behov, og samtidig er 

opmærksomme på, at patienterne generelt har svært ved at huske.  

 

I forhold til en undersøgelse (31) bliver det fremhævet, at hvis patienterne bliver oplyst om deres 

sygdom, behandling samt videre forløb vil de generelt være mere positive overfor en transition fra 

intensivafdelingen til sengeafdelingen samt deres videre forløb. Ligeledes påpeger en undersøgelse 

(54), at den mest frustrerende følelse for patienterne opstår hvis de ikke modtager information om 

deres sygdomssituation, idet der er risiko for, at patienterne i stedet vil bruge alt deres energi på selv 

at indsamle og sammensætte informationer. I den forbindelse kan der opstå en risiko for, at 

patienterne enten misforstår eller tager fejl af informationerne, hvilket ikke er særlig 

hensigtsmæssigt for patienten og dennes videre forløb. Undersøgelsen anbefalede også, at der blev 

talt med patienterne om deres individuelle ønsker og behov i forhold til information og 

kommunikation, således de fik mest muligt ud af det (ibid.). 
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En anden undersøgelse (55) understøtter vigtigheden i, at fremhæve patienternes individuelle ønsker 

og behov i en transitionssituation. Ud fra denne undersøgelse anbefales der en form for forberedelse 

samt ”før-transition uddannelse”, både set i forhold til patienterne og de sundhedsprofessionelle, 

som skal være medvirkende til, at patienterne vil opleve transitionen og det samlede forløb mere 

positivt. Set i lyset af DDKM (9) bliver der netop arbejdet med standarder om koordinering og 

kontinuitet med henblik på at sikre sammenhæng i patientforløbene. Hertil anbefaler DDKM, at der 

udpeges en sundhedsfaglig person til at varetage disse specifikke transitionsopgaver (ibid.). 

 

Den kliniske sygeplejepraksis kan altså bidrage til, at patienterne vil opleve transitionen fra 

intensivafdelingen til sengeafdelingen mere positivt, hvis patienternes individuelle ønsker og behov 

tilgodeses. Derved vil deres samlede patientforløb også kunne optimeres, og formentligt vil 

genindlæggelser på intensivafdelingen kunne reduceres.  

 

7.2. Metodediskussion  

I dette afsnit vil specialets metodiske dele blive diskuteret i forhold til hvilke styrker og svagheder 

der er ved denne undersøgelse. I den første del af afsnittet vil styrkerne og svaghederne blive 

diskuteret og vurderet ved det kvalitative forskningsinterview, og i anden del vil styrkerne og 

svaghederne blive diskuteret og vurderet ved analysemetoden deduktiv indholdsanalyse. Da dette 

speciale er en kvalitativ undersøgelse vil begreberne validitet og reliabilitet også blive vægtet, idet 

disse er med til at sikre, at undersøgelsen svarer på problemformuleringen samt vurderer om der er 

hold i undersøgelsens fund i virkeligheden (22,32,33). Til afsnittene vil der primært blive taget 

udgangspunkt i Kvale (22), Polit & Beck (32) samt Brinkmann & Tanggaard (33), da disse kritisk 

diskuterer og vurderer kvalitetskriterier ved forskningsundersøgelser.   

 

7.2.1. Styrker og svagheder ved det kvalitative forskningsinterview  

Først og fremmest er det en styrke ved dette speciale, at undersøgelsen er blevet godkendt ved 

Datatilsynet samt overholder etiske forholdsregler ved en kvalitativ undersøgelse (26,33). Dernæst 

er det en styrke, at specialets metode blev valgt ud fra problemformuleringen, da denne altid bør 

bestemme metoden (22,32-34). Derfor blev det kvalitative forskningsinterview fundet egnet, idet 

der blev ønsket, at undersøge oplevelsen og betydningen af transitionen fra intensivafdelingen til 

sengeafdelingen. Via det kvalitative forskningsinterview var det muligt, at åbne op for nogle 

patienters synspunkter, holdninger, oplevelser samt følelser omkring en transition (22,33). Dette var 
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en berigende oplevelse for mig som interviewer, at et andet menneske ville åbne sig op, og tale om 

bestemte udvalgte emner (34). Med den semi-strukturerede tilgang til interviewene var det muligt, 

at komme omkring de fastlagte emner med såvel åbne som fokuserede spørgsmål, men samtidig var 

det også muligt, at være åben for andre emner og forhold som var betydningsfulde for den 

pågældende informant (22,34). Ifølge Kvale (22) er styrken ved at lave semi-strukturerede 

interviews med en informant af gangen, at den enkelte informant får god tid til at besvare hvert 

spørgsmål, og nemmere tør åbne op for emner, som vedkommende måske ikke ville have gjort hvis 

det eksempelvis havde været et fokusgruppeinterview. Desuden ligger der en fordel i, at have en 

interviewguide, idet man som uerfaren interviewer kan støtte sig til den, samtidig med at den sikrer, 

at man kommer omkring de fastlagte udvalgte emner (34). Det må således ses som en styrke for 

denne undersøgelse med valget af det kvalitative forskningsinterview som dataindsamlingsmetode, 

idet metoden er anerkendt samt medvirkende til, at undersøgelsen kommer til at fremstå som valid 

(22,32,33).  

 

På trods af styrkerne ved denne undersøgelse er der også svagheder, som kan mindske validiteten 

og reliabiliteten af undersøgelsens fund. I forhold til svagheder ved anvendelsen af 

forskningsinterviews i dette speciale kan først og fremmest gå på, at jeg som interviewer var 

uerfaren og formentligt ikke formåede, at få det optimale ud af hvert enkelt interview. Her kunne 

det være en fordel, at have lært nogle teknikker i praksis af en erfaren interviewer eller evt. have en 

medstuderende tilstede under interviewene, som kunne give feedback efterfølgende (22). Havde jeg 

som interviewer haft mere erfaring, ville mine kompetencer formentligt have været bedre i forhold 

til, at stille flere åbne spørgsmål samt motivere informanten til en mere aktiv deltagelse. Ligeledes 

kunne erfaring sandsynligvis have afhjulpet de situationer, hvor informanterne kun svarede kort på 

spørgsmålet, hvilket enten kunne hænge sammen med, at de ikke hørte spørgsmålet, ikke forstod 

spørgsmålet, ikke havde tænkt over spørgsmålet eller også havde de ikke lyst til at besvare 

spørgsmålet.  

 

Min rolle som interviewer indenfor eget felt kan diskuteres, idet det på den ene side er en fordel, at 

have kendskab til emnet, men samtidig også kan være en ulempe. Dog viser erfaringen indenfor 

forskningen, at det er fordelagtigt, at have erfaring og kendskab indenfor det pågældende emne, da 

chancen for at stille nogle kontekst relevante spørgsmål er større (33). Udfordringen ved at være 

interviewer indenfor eget felt var især, at arbejde med det Kvale kalder for bevidst naivitet, og 
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derved tøjle min forforståelse og være åben overfor det informanterne fortalte (22). Det betød især, 

at ved de spørgsmål som omhandlede intensivafdelingen, skulle jeg nogle gange have 

informanterne til at give eksempler, således jeg ikke bare tolkede ud fra min egen forståelse. Dog 

oplevede jeg, at det lykkedes rimeligt godt.  

 

I forhold til det magtforhold som opstår mellem informanten og intervieweren, fornemmede jeg 

ikke, at det var noget problem. Jeg oplevede en god relation, og ingen af informanterne anvendte 

modkontrol, som Kvale kalder det (22). Ifølge Kvale (22) er forudsætningen for at få data af god 

kvalitet, at intervieweren er i stand til at skabe trygge rammer. Dette forsøgte jeg at leve op til i og 

med, at jeg tilbød informanterne pauser undervejs, opdeling af interviewet samt at de kunne forblive 

liggende i sengen. Desuden valgte jeg ikke, at iføre mig uniform, og derved signalere en mere 

markant professionel distance. Jeg fornemmede generelt en behagelig og rolig stemning, og 

samtidig forsøgte jeg, at fremtræde høflig og respektfuld overfor den pågældende informant samt 

give denne al min opmærksomhed (22,34).  

 

En anden udfordring ved at lave forskningsinterviews lå i valget af, at interviewe tidligere intensive 

patienter, idet de havde gennemgået et langt og svært ophold på intensivafdelingen. Trods dette 

valgte alle de adspurgte informanter, at takke ja til undersøgelsen med det samme, og ingen valgte 

at frafalde undersøgelsen undervejs, hvilket må anses som en styrke (32). Jeg forsøgte, at tage 

hensyn til deres almene tilstand i forhold til, at de formentligt ville være trætte, afkræftede og evt. 

have en svækket hukommelse ved som nævnt, at skabe trygge rammer samt give dem god tid til at 

besvare spørgsmålene.  

 

I forhold til sampling var der kun tre informanter inkluderet i denne undersøgelse, idet det ikke var 

muligt, at rekruttere flere informanter som levede op til kriterierne i tidsperioden februar til april 

2011. De tre informanter i undersøgelsen var tilfældigt udvalgte, men levede alle op til kriterierne 

(32). Set i lyset af Kvale (22), fremhæver han, at et mindre antal inkluderede informanter kan være 

nok i en kvalitativ undersøgelse, hvilket samtidig kan være en fordel, idet forskeren derved har 

mere tid til, at forberede hvert interview samt analysere interviewene. Spørgsmålet er om det ville 

have styrket undersøgelsen med et yderligere interview enten på intensivafdelingen, eller senere på 

sengeafdelingen, eller efter udskrivelsen fra sengeafdelingen, set i forhold til, om de ville kunne 

huske mere. Dog ville metodetriangulering formentligt have styrket undersøgelsen i form af, at 
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kombinere forskningsinterviewene med feltobservationer ved selve transitionen fra 

intensivafdelingen til sengeafdelingen, idet mine fund bærer præg af, at patienterne havde svært ved 

at huske intensivopholdet (32,33). Herigennem ville det være muligt, at finde frem til om 

undersøgelsens fund stemmer overens med hvordan transitionen forløb. Endvidere kan det 

diskuteres om fundene ville have været anderledes hvis der havde været en større aldersspredning 

på informanterne. Det ville have været interessant, hvis det havde været muligt, at inkludere yngre 

informanter i undersøgelsen for at finde frem til, om de ville have fremhævet andre betydningsfulde 

forhold omkring oplevelsen af transitionen. Ligeledes ville det have været interessant, hvis det 

havde været muligt, at inkludere nogle informanter som havde opholdt sig kortere tid på 

intensivafdelingen. Dog har de 3 inkluderede informanter været i stand til, at give nuancerede og 

berigende data til denne undersøgelse, og derudfra har det været muligt at besvare 

problemformuleringen.    

 

7.2.2. Styrker og svagheder ved analysemetoden 

Der kan ligge en udfordring i, at udføre kvalitative forskningsinterview, idet det kræver en betydelig 

arbejdsindsats, at få struktureret og analyseret de store mængder data der er blevet indsamlet (22).  

Ifølge Polit & Beck (32) er en god undersøgelse kendetegnet ved at være stringent og transparent. 

Derfor blev deduktiv indholdsanalyse fundet egnet som analysemetode, idet metoden systematisk 

styrer analyseprocessen efter fastlagte kategorier. Ud fra den deduktive indholdsanalyse blev 

litteraturgennemgangens empiri baggrund for dannelsen af forskningsspørgsmål, som skulle hjælpe 

til at besvare problemformuleringen. Herefter blev kategorierne dannet, og de tilhørende begreber. 

Herudfra blev interviewspørgsmålene formuleret, og disse var styrende for selve udarbejdelsen af 

interviewguiden samt interviewet. Fundene kommer derved til at fremstå som valide, idet processen 

var stringent og transparent, og kunne følges fra litteraturgennemgangen, interviewguiden, 

kodningsarbejdet, analysefundene og frem til de tværgående temaer i diskussionen (21,22,32). Altså 

er validiteten og reliabiliteten forsøgt sikret gennem en åben og synlig beskrivelse af hele 

arbejdsprocessen, og læseren kan følge hvordan fundene i analysen er blevet fremlagt (22,32). 

 

En styrke ved deduktiv indholdsanalyse fremstår altså ved, at den deduktive tilgang bevirker en 

systematisk sammenhæng mellem undersøgelsens dele (20). Den teori-styret tilgang gjorde, at 

fokus blev bevaret under hele undersøgelsen. Der skal dog tages hensyn til, at der kan opstå en 

risiko for, at tilgangen kan føre til reproduktion af allerede kendt viden som præsenteret i 
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litteraturgennemgangen (21). I dette tilfælde kunne nogle fund identificeres med fund fra 

litteraturgennemgangen, men samtidig har denne undersøgelse også tilført ny viden. Dette skyldes, 

at undersøgelsen er blevet undersøgt ud fra en ny kontekst, og at jeg som interviewer har formået, at 

tøjle min forforståelse, og dermed været åben overfor det informanterne fortalte i interviewet samt 

åben i selve kodningsarbejdet. Dog kan et kritikpunkt ved at anvende deduktiv indholdsanalyse gå 

på, om spørgsmålene har tendens til, at blive for teoretisk bundne i henhold til empirien fra 

litteraturgennemgangen. Relateret til denne undersøgelse synes det ikke at være tilfældet, da det har 

været muligt at lave nye synteser og temaer. Spørgsmålet er om en analysemetode med en induktiv 

tilgang med anvendelse af åben kodning og kategoridannelse kunne have bidraget til, at indfange 

flere og andre aspekter samt nuancer af patienternes oplevelse af transitionen (1,20). Ligeledes kan 

det diskuteres om hvorvidt formuleringen af mine interviewspørgsmål har fordret tilstrækkelig 

åbenhed og mulighed for nye forklaringer.  

 

Den deduktive tilgang med et udarbejdet analyseredskab var altså med til, at udlede nye temaer på 

tværs af fundene, men samtidig sikrede analyseredskabet også, at disse 3 temaer var kongruente 

med de oprindelige fremfundne data fra interviewene efter at have gennemlæst kodningsarbejdet 

igen, hvilket også er væsentligt for styrkelsen af den samlede validitet og reliabilitet (21). Deduktiv 

indholdsanalyse er dermed mere end en beskrivende analysemetode, fordi den tværgående analyse 

leder frem til en ny viden som kan besvare problemformuleringen (1,20,21). Samlet set har fundene 

qua temaerne i denne undersøgelse altså nået frem til en endelig besvarelse af 

problemformuleringen. Således må det vurderes, at der er hold i fundene, idet validiteten og 

reliabiliteten er sikret gennem valgene af dataindsamlingsmetoden, det kvalitative 

forskningsinterview samt analysemetoden, deduktiv indholdsanalyse.  

 

KAPITEL IV 

8.0. Konklusion  

Specialets problemformulering var: ”Hvordan oplever den voksne patient transitionen fra 

intensivafdelingen til sengeafdelingen, og hvad er betydningsfuldt for patienten i denne transition”? 

 

Via en stringent og transparent metode samt analysemetode var det muligt, at nå frem til en 

besvarelse af specialets problemformulering. Specialets metode bestod af kvalitative 

forskningsinterviews med semi-strukturerede spørgsmål med tre informanter i alderen 65-70 år. 
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Alle informanterne blev interviewet imellem 2-8 dage efter transitionen fra intensivafdelingen ITA 

til sengeafdelingen L på Aarhus Sygehus. Selve interviewmaterialet blev analyseret på baggrund af 

deduktiv indholdsanalyse. Da specialet bygger på en deduktiv tilgang, blev der først foretaget en 

litteraturgennemgang i forhold til emnet. Fundene fra litteraturgennemgangen blev således rammen 

for specialets empiriske baggrund. Derudfra blev der dannet 5 forskningsspørgsmål, som der blev 

taget udgangspunktet i for nærmere at kunne besvare problemformuleringen, og 5 kategorier med 

begreber som dannede rammen for den analytiske kodningsproces. Herefter blev 

interviewspørgsmålene formuleret, og var styrende for selve udarbejdelsen af interviewguiden samt 

interviewet. 

 

Selve analysefundene blev samlet i 7 synteser ud fra de 5 fastlagte kategorier. Synteserne var: 

dobbelt åbenhed, svage erindringer fra intensivafdelingen, basale behov i fokus, være en del af 

plejen, svært at komme i kontakt med en sygeplejerske, bekymret for det nye samt information er 

vigtigt.  

 

I forhold til selve transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen var det individuelt hvordan 

patienterne oplevede dette, og hvilke følelser, positive såvel som negative, der opstod i den 

forbindelse. På den ene side var patienterne åbne, og på den anden side, fandt patienterne det svært, 

selvom de følte sig forberedt på, at skulle videre til en sengeafdeling. På intensivafdelingen følte de 

sig trygge, idet der altid var en af de sundhedsprofessionelle i nærheden. I forbindelse med en 

transition fra intensivafdelingen til sengeafdelingen oplevede patienterne at være kede af det, 

utrygge og bekymret. De ville især gerne have en sygeplejerske til at tage imod dem på 

sengeafdelingen.  

 

På sengeafdelingen oplevede patienterne en større frihed, og at det var mere roligt kontra 

intensivafdelingen. Alligevel oplevede de også tiden som værende lang, og at sygeplejerskerne ikke 

overholdt aftaler med dem, hvilket gjorde at de kunne få følelsen af, at være alene, ensom og 

overladt til sig selv. Desuden ville patienterne gerne tage del i sin egen pleje. De fokuserede meget 

på basale behov, så de kunne vende tilbage til en normal levemåde, og hverdagen med familien 

samt venner.  
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I forhold til information og kommunikation fandt patienterne dette godt omkring daglige aktiviteter, 

men derimod mangelfuldt, fra begge afdelingers side, i forhold til hvor de skulle hen og hvad de 

kunne forvente sig af opholdet på sengeafdelingen. Desuden følte de sig især forbigået af lægerne 

på sengeafdelingen i forhold til stuegang samt information om deres sygdom, situation og 

fremtidsudsigter. På intensivafdelingen fik de disse informationer, men havde svært ved at huske 

alle detaljerne, hvorfor nogle patienter synes det var rart, at deres pårørende kunne være til stede 

ved vigtig informationsgivning eller påpegede muligheden for, at få udleveret en pjece.  

 

På baggrund af ovenstående fund fra synteserne blev der til sidst foretaget en tværgående analyse, 

som ledte frem til 3 temaer, der samlet set gav ny viden og besvarede selve problemformuleringen: 

svært at huske fra intensivopholdet, ønske om en normal levemåde samt en situation uden kontrol.  

 

Undersøgelsens 3 temaer understøtter således også problemformuleringens forskningsspørgsmål. 

Der fremkom ny viden, i forhold til tidligere undersøgelser jf. litteraturgennemgangens empiri, idet 

denne undersøgelse har bidraget til ny viden i kraft af temaerne, som var gennemgående og 

fremtrædende i fundene, og idet undersøgelsen er blevet undersøgt ud fra en ny kontekst.  

 

Den nye viden kommer især til udtryk ved, at patienterne fandt det betydningsfuldt, at blive 

medinddraget i forhold til at tage del i egen pleje, og modtage information om sygdommen, 

situationen samt fremtidsudsigterne. Desuden fokuserede de meget på basale behov, således de 

kunne genvinde en normal levemåde. Endvidere har specialet åbnet op for, at patienterne havde 

svært ved at huske opholdet på intensivafdelingen, hvorfor formidlingen af information og 

kommunikation på intensivafdelingen må overvejes i forhold til om der skal være pårørende til 

stede eller de skal have udleveret en pjece.  

 

I specialet argumenteres der for, at patienterne må medinddrages i egen pleje for at kunne opnå 

kontrol samt for at kunne genvinde en normal levemåde. Ligeledes er det grundlæggende for et 

menneske, at fokusere på, at opretholde sine normale funktioner efter et langt sygdomsforløb. 

Desuden argumenterer dette speciale for, at opfølgning efter et længerevarende forløb på 

intensivafdelingen er nødvendigt for at undgå bl.a. PTSD. Opfølgningen kan evt. bestå af en 

patientdagbog, hvor patienterne kan få sat ord og billeder på hvad de har gennemgået på 

intensivafdelingen. Endvidere argumenteres der for, at en transition er en stressfyldt overgang for 
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patienten og dennes pårørende, hvorfor en pjece vil være fordelagtigt, således de altid har 

informationer ved hånden. Specialet indikerer også, at hvis patienterne modtager mere information 

og kommunikation i forhold til en transition vil de være mere positive for overgangen. 

 

Fundene betyder, at den kliniske sygeplejepraksis må imødekomme patienterne efter hvad de finder 

betydningsfuldt i en transition fra intensivafdelingen til sengeafdelingen samt forsøge, at 

imødekomme deres individuelle ønsker og behov, så overgangen og det samlede patientforløb 

opleves positivt, i stedet for at blive kompleks. Desuden må information og kommunikation på 

intensivafdelingen overvejes i forhold til om der skal ske nye tiltag set i lyset af, at patienterne har 

svært ved at huske. 

 

 

9.0. Perspektivering 

Først og fremmest må implikationerne for praksis være yderligere og mere omfattende forskning på 

området både kvalitativt og kvantitativt, såvel i en dansk og en udenlandsk kontekst. Fundene fra 

denne undersøgelse, kunne sammen med anden og mere omfattende forskning bidrage til, at løfte 

den kliniske sygeplejepraksis samt arbejde hen imod en mere evidensbaseret sygepleje (15). I denne 

undersøgelse har voksne patienter givet forskellige nuancer på hvorledes en transition fra en 

intensivafdeling til en sengeafdeling kan opleves samt hvad de finder betydningsfuldt i en 

transitionssituation. Disse oplevelser og erfaringer ville kunne gavne den kliniske sygeplejepraksis, 

så derfor må denne viden nå ud til sygeplejerskerne, idet de dagligt eller ofte står overfor, at lede og 

organisere samarbejdet med patienten i forhold til en transition. Ligeledes står sygeplejerskerne 

overfor, at skulle levere sundhedsfaglige ydelser af høj kvalitet samt sikre kontinuitet i patienternes 

samlede patientforløb, så dermed må sygeplejerskerne også erhverve sig viden og kompetencer 

indenfor ”transition området”. De må tage udfordringen op, og holde patientperspektivet for øje, 

således at transitioner fra intensivafdelinger til sengeafdelinger undgår at bliver komplekse. I den 

forbindelse peger en udenlandsk undersøgelse (56) på, at det har en gavnlig effekt, at have en 

forløbskoordinator til at sikre sammenhæng i transitionen, og i det samlede patientforløb. Med 

baggrund i undersøgelsen, har forløbskoordinatoren medvirket til, at reducere genindlæggelser på 

intensivafdelingen fra 2,3 % til 0,5 % på 5 år, været et direkte led mellem intensivafdelingen og 

sengeafdelingen samt været i stand til, at involvere sig direkte i plejen ved de patienter som havde 

fået det dårligere, og evt. skulle genindlægges på intensivafdelingen (ibid.). I en dansk kontekst 
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anbefaler DDKM (9), at der ansættes en sundhedsfaglig person til at varetage denne specifikke 

opgave. Ud fra denne undersøgelse ville den sundhedsfaglige person altså bl.a. vide, hvad 

patienterne finder betydningsfuldt i en transitionssituation, kunne tage højde for deres individuelle 

ønsker og behov samt at deres hukommelse ofte vil være svækket. Spørgsmålet er bare om der er 

ressourcer og økonomi på landets sygehuse til at ansætte en sundhedsfaglig person som 

forløbskoordinator? Hvis ikke kunne der evt. startes med andre tiltag såsom personaleudveksling på 

intensivafdelingen og sengeafdelingerne samt nedsættelse af arbejdsgrupper, hvilket også ville være 

en mulighed for, at øge fokus på denne komplekse overgang for patienterne.  

 

Med baggrund i dette speciale ligger der også et uafklaret spørgsmål i forhold til hvordan den 

kliniske sygeplejepraksis på bedst mulig vis hjælper de patienter som har svært ved at huske tiden 

fra intensivopholdet. Litteraturen har både peget i retningen af opfølgning, patientdagbøger samt en 

sundhedsfaglig person som forløbskoordinator, som mulige tiltag til at hjælpe patienterne. I den 

forbindelse er det også interessant, at undersøge om de nye ændringer indenfor intensivområdet i 

forhold til en behandling med smertestillende medicin frem for en behandling med sedativa gør, at 

patienterne vil kunne huske mere fra intensivopholdet, og derved opleve overgange samt det 

samlede forløb mere positivt. 
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Bilag nr. 1: Struktureret litteratursøgning i PubMed  

 

 

Search  Most Recent Queries  Time  Result  

#26  Search ((#22) AND #23) AND #24 Limits: Humans, English, Danish, 

Norwegian, Swedish, All Adult: 19+ years, published in the last 10 

years 

05:11:50 84  

#25  Search ((#22) AND #23) AND #24 05:10:46 263  

#24  Search ((#18) OR #19) OR #21 05:08:14 51262  

#23  Search (((((#7) OR #9) OR #10) OR #12) OR #14) OR #16 05:07:16 280905  

#22  Search ((#4) OR #6) OR #3 05:05:56 633952  

#21  Search "Patients' Rooms"[Mesh] 05:03:29 1761  

#19  Search general ward 05:01:54 7143  

#18  Search "Intensive Care Units"[Mesh] 05:01:40 44561  

#16  Search relocation 05:01:06 3253  

#14  Search "Transfer (Psychology)"[Mesh] 05:00:16 2996  

#12  Search "Patient Discharge"[Mesh] 04:59:28 15175  

#10  Search discharge 04:58:34 99329  

#9  Search "Phase Transition"[Mesh] 04:58:00 31913  

#7  Search transition 04:56:26 150062  

#3  Search "Life Change Events"[Mesh] 04:55:07 16424  

#6  Search "Perception"[Mesh] 04:52:06 274937  

#4  Search experience 04:50:03 355650  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?querykey=26&dbase=pubmed&querytype=eSearch&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=26&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?querykey=25&dbase=pubmed&querytype=eSearch&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=25&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?querykey=24&dbase=pubmed&querytype=eSearch&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=24&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?querykey=23&dbase=pubmed&querytype=eSearch&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=23&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?querykey=22&dbase=pubmed&querytype=eSearch&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=22&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?querykey=21&dbase=pubmed&querytype=eSearch&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=21&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?querykey=19&dbase=pubmed&querytype=eSearch&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=19&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?querykey=18&dbase=pubmed&querytype=eSearch&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=18&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?querykey=16&dbase=pubmed&querytype=eSearch&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=16&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?querykey=14&dbase=pubmed&querytype=eSearch&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=14&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?querykey=12&dbase=pubmed&querytype=eSearch&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=12&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?querykey=10&dbase=pubmed&querytype=eSearch&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=10&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?querykey=9&dbase=pubmed&querytype=eSearch&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=9&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?querykey=7&dbase=pubmed&querytype=eSearch&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=7&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?querykey=3&dbase=pubmed&querytype=eSearch&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=3&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?querykey=6&dbase=pubmed&querytype=eSearch&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=6&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?querykey=4&dbase=pubmed&querytype=eSearch&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=4&
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Bilag nr. 2: Struktureret litteratursøgning i Cinahl  

 

#  Query  Limiters/Expanders  Last Run Via  Results   

S23  S18 and S19 and S20  

Limiters - Published Date from: 

20000101-20111231; English Language  

Narrow by SubjectAge2: - Aged: 65+ 

years  

Narrow by SubjectAge1: - Middle 

Aged: 45-64 years  

Narrow by SubjectAge0: - Adult: 19-44 

years  

Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

61   

S22  S18 and S19 and S20  

Limiters - Published Date from: 

20000101-20111231; English Language  

Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

177   

S21  S18 and S19 and S20  Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

253   

S20  S13 or S14 or S15 or S16 or S17  Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

21267   

S19  S5 or S6 or S7 or S8 or S9 or S10 or S11 or S12  Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

41708   

S18  (S1 or S2 or S3 or S4)  Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

99427   

S17  general ward  Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

269   

S16  (MH "Hospital Units") OR "general ward"  Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

3255   

S15  (MH "Hospital Units") OR "general ward"  Search modes - Boolean/Phrase  Interface - 3255   
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EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

S14  intensive care units  Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

18056   

S13  
(MH "Intensive Care Units") OR "intensive care 

units"  
Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

17965   

S12  relocation  Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

1055   

S11  (MH "Relocation") OR "relocation"  Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

1055   

S10  transfer  Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

10813   

S9  

(MH "Transfer (Psychology)") OR (MH "Transfer, 

Discharge") OR (MH "Transfer, Intrahospital") OR 

"transfer"  

Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

10813   

S8  discharge  Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

24231   

S7  
(MH "Transfer, Discharge") OR (MH "Patient 

Discharge") OR "discharge"  
Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

24231   

S6  transition  Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

9055   
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with Full Text  

S5  (MH "Health Transition") OR "transition"  Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

9055   

S4  perception  Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

26717   

S3  (MH "Perception") OR "perception"  Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

26717   

S2  experience  Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Basic Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

71610   

S1  (MH "Life Experiences") OR "experience"  Search modes - Boolean/Phrase  

Interface - 

EBSCOhost  

Search Screen - 

Advanced Search  

Database - CINAHL 

with Full Text  

75905   
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Bilag nr. 3: Artikelpræsentation af litteraturgennemgangens empiri 

 

 
Forfattere, år 

og land 

Titel          Formål Metode/design Informanter Centrale fund 

Eunice H. E. 

Strahan; 

Robert J. 

Brown 

 

År: 2005 

 

Land: UK 

 

 

 

 

”A qualitative 

study of the 

experiences of 

patients following 

transfer from 

intensive care” 

 

Formålet er, at 

opnå forståelse for 

patienternes 

oplevelse af at 

blive overflyttet 

fra 

intensivafdelingen, 

således at 

sygeplejen kan 

blive planlagt og 

udført derefter.  

 

Kvalitativ 

fænomenologisk 

undersøgelse med 

narrative 

interviews 

 

Interview ca. 3-5 

dage efter 

overflytningen fra 

intensivafdelingen 

til 

sengeafdelingen 

10 informanter, 

7 mænd og 3 

kvinder i 

alderen 18-77 år 

- mangler 

information 

- føler de skal 

anskaffe sig pleje 

på 

sengeafdelingen 

- oplever fysiske 

og emotionelle 

reaktioner efter 

overflytningen 

- positive og 

negative følelser i 

forbindelse med 

overflytningen 

 

Aidin A. 

McKinney; 

Pat Deeny 

 

År 2002 

 

Land: UK og 

Ireland 

 

”Leaving the 

intensive care 

unit: a 

phenomenological 

study of the 

patients’ 

experiences” 

At undersøge 

patienters 

erfaringer ift. 

overflytningen fra 

intensivafdelingen 

til sengeafdelingen 

Kvalitativ 

fænomenologisk 

undersøgelse  

 

Interview med 

åbne spørgsmål 

på intensiv-

afdelingen og ca. 

2 døgn efter 

overflytningen til 

sengeafdelingen 

 

6 informanter i 

alderen 42-75 år 

 

- vanskeligt at 

forlade intensiv-

sygeplejerskerne 

- blandede 

følelser ift. en 

transition 

- stor forskel 

mellem 

intensivafdelingen 

og 

sengeafdelingen 

- tiden fra 

intensivafdelingen 

skal håndteres 

 
Høeghaug G; 

Fagermoen 

MS 

 

År 2007 

 

Land: Norge 

 

“Overflytting fra 

intensivafdelingen 

til sengepost” 

At beskrive 

patienters 

oplevelser samt 

informationsbehov 

når de overflyttes 

fra intensiv-

afdeling til 

kirurgisk 

sengeafdeling 

Kvalitativ 

deskriptiv 

undersøgelse med 

semi- 

strukturerede 

interviews 

 

Interview i eget 

hjem eller på 

sygehuset 6-30 

dage efter 

udskrivelsen 

 

7 informanter, 4 

kvinder og 3 

mænd i alderen 

50-80 år 

 

- mangler 

information om 

hvor de skulle 

flyttes hen og 

hvad der skulle 

ske 

- hårdt at miste de 

kendte 

sygeplejersker 

 

Mandy Odell 

 

År 2000 

 

Land: UK og 

Ireland 

 

 

“The patient’s 

thoughts and 

feelings about 

their transfer 

from intensive 

care to the 

general ward” 

At undersøge hvad 

patienterne følte i 

forbindelse med 

en overflytning fra 

intensivafdeling til 

senge-afdelinger 

Kvalitativ 

fænomenologisk 

undersøgelse med 

semi-

strukturerede 

interviews i et 

privat rum efter 

mindst 2 dage 

6 informanter, 

heraf 4 kvinder 

og 2 mænd i 

alderen 30-70 år 

- overflytningen 

fra intensiv-

afdeling til 

sengeafdeling er 

en traumatisk 

oplevelse 

- patienterne 

finder det 
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efter 

overflytningen 
forvirrende, 

stressende og 

trættende 

 
Kate Field, 

Suman 

Prinjha; 

Kathy Rowan 

 

År 2007 

 

Land: UK 

 

“One patient 

amongst many: a 

qualitative 

analysis of 

intensive care unit 

patients´ 

experiences of 

transferring to the 

general ward” 

At undersøge 

tidligere intensive 

patienters 

oplevelser af 

overflytningen fra 

intensivafdeling til 

sengeafdelinger og 

identificere 

årsager til 

”flyttestress” 

Kvalitativ 

undersøgelse med 

narrative 

interviews ca. 2 

timer i eget hjem 

efter udskrivelsen 

fra 

sengeafdelingen 

34 informanter, 

14 kvinder og 

20 mænd i 

alderen 23-76 år 

 

- oplever 

flyttestress pga. 

fysiske og 

emotionelle 

komplikationer 

- svært at forlade 

et kendt og trygt 

miljø 
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Bilag nr. 4: Kvalitetsvurdering af litteraturgennemgangens empiri  

 

Kvalitetsvurdering af de inkluderede kvalitative artikler i litteraturgennemgangen 

 – med udgangspunkt i kvalitetskriterier af Polit & Beck 

 

Titel: ”A qualitative study of the experiences of patients following transfer from intensive care”. 

Forfattere: Eunice H. E. Strahan; Robert J. Brown. 

Tidsskrift, år og land: Intensive and Critical Care Nursing, 2005, UK. 

Metode: Kvalitativ fænomenologisk undersøgelse. 

Problemstillingen: 

Er der lavet en klar, tydelig og relevant afgrænsning: god argumentation for deres problemstilling med rygdækning i 

anden forskning, som leder logisk hen mod formålet. 

Er formålet klart og tydeligt: formålet er klart og tydeligt formuleret. Formålet var, at opnå forståelse for patienternes 

oplevelse af at blive overflyttet fra intensivafdelingen, således at sygeplejen kunne blive planlagt og udført derefter. 

Deltager og sted: deltagerne udgjorde 10 patienter, heraf 7 mænd og 3 kvinder fra 18-77 år. Stedet var en tertiær 

intensivafdeling i UK, men hvor præcis beskrives ikke. 

Etik: undersøgelsen er blevet godkendt ved en etisk komite, og etiske forholdsregler vedrørende patienterne er eksplicit 

beskrevet.   

Dataindsamling: fænomenologisk tilgang med narrative interviews med baggrund i relevante primærkilder indenfor 

fænomenologien. Interviewene fandt sted 3-5 dage efter overflyttelsen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen, og 

varede ca. 15-35 min. Alle interviews blev optaget og transskriberet. De ekspliciterer nogle af de spørgsmål de 

anvendte. De følger metoden bl.a. ved at beskrive at deres forforståelse er sat i parentes. De ekspliciterer ikke om antal 

af deltager var tilstrækkeligt i forhold til deres sampling.  

Dataanalyse: selve analysen var inspireret af Colaizzi, hvilket der argumenteres for. De kom frem til 3 hovedtemaer, 

men dertilhørende undertemaer samt kategorier. Dette er velbeskrevet og fremkommer logisk ud fra fundene, så læseren 

er ikke i tvivl om hvad der er hovedtemaer, undertemaer samt kategorier. De lavede også en sammenlignende 

beskrivelse af en integrering af alle fundene, hvilket kan give et hurtigt overblik over deres samlede fund. 

Centrale fund – er disse logiske og forståelige: de har lavet en figur med deres fund, hvilket øger stringensen og 

transparensen. De 3 hovedtemaer omhandlede fysiske og emotionelle reaktioner, og anskaffelse af pleje. De kom altså 

frem til fund som kunne besvare deres formål og problemformulering. Fundene indenfor hovedtemaet fysiske reaktioner 

udgjorde søvnproblemer, fordøjelsesproblemer og nedsat mobilitet. Fundene indenfor emotionelle reaktioner 

afspejledes i positive og negative følelser samt familiens betydning i forløbet. Til sidst omhandler fundene i afskaffelse 

af pleje om manglende information, oplevelser af at blive overflyttet fra intensivafdelingen til sengeafdelingen samt 

administration af omsorg.  

Styrker og svagheder: det er en styrke at de beskriver deres forforståelse, men der kan sættes spørgsmålstegn ved om 

det er muligt at sætte forforståelse i parentes. De præsenterer deres fund i et resultatafsnit, hvor de samtidig understøtter 

deres fund eller diskuterer disse med andet relevant litteratur. Det ville have styrket artiklen hvis de havde haft et 
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selvstændigt diskussionsafsnit, idet det ville øge transparensen. En styrke ligger også i, at de beskriver begrænsningerne 

ved undersøgelsen, og at fundene ikke skal generaliseres med derimod kan medtænkes i praksis samt i videre forskning.  

Titel: ”Leaving the intensive care unit: a phenomenological study of the patients’ experiences”. 

Forfattere: Aidin A. McKinney og Pat Deeny. 

Tidsskrift, år og land: Intensive and Critical Care Nursing, 2002, UK og Irland.   

Metode: Fænomenologisk undersøgelse med interviews. 

Problemstillingen: 

Er der lavet en klar, tydelig og relevant afgrænsning: de argumenterer med rygdækning i diverse 

undersøgelser/litteraturgennemgang for problemet.  

Er formålet klart og tydeligt: formålet var, at undersøge patienters erfaringer i forhold til overflytningen fra 

intensivafdelingen til sengeafdelingen. Formålet fremgår eksplicit i deres abstracts og mere implicit i deres 

introduktionsafsnit. Formålet er kort, men klart og tydeligt formuleret.  

Deltager og sted: 6 deltager i alderen 42-75 år. De oplyser ikke om køn og hvor præcis undersøgelsen foregik. De 

beskriver, at patienterne havde været indlagt mellem 4-10 dage på intensivafdelingen. En styrke er, at de ekspliciterer i 

forhold til at udvælgelsen (sampling) af deltagerne var tilfældigt.  

Etik: det er en svaghed, at de ikke ekspliciterer om undersøgelsen var godkendt af en etisk komite, dog ekspliciterer de 

i forhold til at der er opnået samtykke, mundtligt/skriftligt information og patientrettigheder. 

Dataindsamling: interviews med åbne spørgsmål på intensivafdelingen og igen ca. 2 døgn efter overflytningen til 

sengeafdelingen. De ligger vægt på, at det er en fænomenologisk undersøgelse og refererer til flere relevante kilder. 

Interviewene forgik ”bedside” og de sørgede for så meget privathed som muligt.  

Dataanalyse: selve analysen byggede på en Heideggerian fremgangsmåde indenfor fænomenologien, dog henviser de 

også til andre kilder som bl.a. Corbin og Van Manen. De valgte denne fremgangsmåde, idet forskeren derved ikke 

behøvede at tilsidesætte sin forforståelse, hvilket også ville være svært eftersom forskeren har flere års erfaring indenfor 

intensivområdet. Selve deres analytiske fremgangsmåde var baserede på Vydelingum’s 2 stadier i forhold til 

fortællingen og den hermeneutiske analyse. Her ekspliciterer de kort fremgangsmåden. 

Centrale fund – er disse logiske og forståelige: deres fund fremkom i temaer som blev organiseret i 2 sektioner ”før 

overflytning” og ”efter overflytningen” med dertilhørende undertemaer for hver sektion. Disse blev fremstillet i 

tabeller, hvilket styrker stringensen og transparensen, og samtidig virker de logiske. De understøtter deres fund med 

patientcitater som udgør meningsenheder. I forhold til ”før overflytning” kom de frem til, at accept, ønske om 

normalitet og forholdet til intensivpersonalet var essentielt for patienterne relateret til en transition til sengeafdelinger. I 

forhold til ”efter overflytning” kom det frem, at der var blandede følelser i forhold til en transition, opfattelse af 

velvære, forskelle mellem intensivafdelingen og sengeafdelinger samt genopbygge mening fra tiden på 

intensivafdelingen var det som patienterne lagde vægt på. Altså oplevede patienterne transitionen forskelligt, og de 

oplevede blandede følelser i forhold til en transition. Det blev vægtet højt, at det var vanskeligt, at skulle forlade 

intensivsygeplejerskerne, at der var stor forskel mellem intensivafdelingen og sengeafdelingen samt at tiden fra 

intensivafdelingen skulle håndteres ved at tale om den. 

Styrker og svagheder: en svaghed kan ses i, at de blander deres fund med diskussionen, idet læseren skal være meget 

opmærksom på at kunne adskille dette. En styrke kan ses i, at de har opdelt tiden før og efter en transition samt at de 

underbygger dette med patientudsagn, hvilket styrker pålideligheden og troværdigheden. De beskriver også, at det var 
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vanskeligt at sige om temaerne var valide, idet det fra forskerens side kunne være svært ikke at fortolke undervejs i 

analyseprocessen. Desuden har de et afsnit med anbefalinger til praksis/sygeplejersker/organisationen, på baggrund af 

deres fund, hvilket anses som en styrke.  

 

Titel: “Overflytting fra intensivafdelingen til sengepost”. 

Forfattere: Høeghaug G og Fagermoen MS. 

Tidsskrift, år og land: Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, 2007, Norge. 

Metode: Deskriptiv undersøgelse med semi-strukturerede interviews. 

Problemstillingen: 

Er der lavet en klar, tydelig og relevant afgrænsning: god argumentation for problemstillingen med rygdækning i 

anden forskning. Problemstillingen er relevant, og det fremgår eksplicit hvad problemet består i. 

Er der en klar og tydelig problemformulering: problemformuleringen er klar og tydelig. 

Er formålet klart og tydeligt: formålet var klart og tydeligt formuleret, og fremstod kongruent med 

problemformuleringen. Formålet var, at beskrive patienters oplevelser samt informationsbehov når de overflyttes fra 

intensivafdelingen til kirurgisk sengeafdeling.  

Deltager og sted: 7 deltager, heraf 4 kvinder og 3 mænd i alderen 50-80 år på et universitetshospital i Norge, de skriver 

dog ikke hvor præcis. De gør rede for alder og køn i forhold til undersøgelsens bredde. De ekspliciterer i forhold til 

bortfald.  

Etik: de havde fået godkendelse fra etisk komite, og de havde informeret patienterne mundtligt og skriftligt om 

undersøgelsen. Ligeledes var der indhentet informeret samtykke, og patienterne var blevet bevidstgjorte om, at de til en 

hver tid kunne trække sig, og at fundene ville blive anonymiseret.  

Dataindsamling: en forsker med erfaring indenfor området udførte de semi-strukturerede interviews. Metoden 

fremstod kongruent med problemformuleringen, og der argumenteres for valget af en kvalitativ tilgang. Interviewene 

blev udført fra 6-31 dage efter udskrivelsen. De beskriver, at patienterne selv måtte vælge om interviewet skulle forgå 

på sygehuset eller i deres eget hjem. Interviewene blev lydoptaget, og der blev taget noter undervejs. Interviewene blev 

herefter transskriberet. De er eksplicitte omkring deres interviewguide, og at de måtte ændre den undervejs. De 

argumenterer for, at de opnåede datamætning. 

Dataanalyse: til selve analysen anvendte de Giorgis analysemodel, men de refererer ikke til primærkilder. De nåede 

frem til 3 overordnede temaer, hvilket virker logisk. 

Centrale fund: fundene besvarede deres overordnede formål og problemformulering. De tre temaer udgjorde – at være 

patient på intensivafdelingen, at være patient på sengeafdelingen og at modtage information. Det viste sig, at tiden på 

intensivafdelingen var præget af, at patienterne var bange, følte sig uden kontrol, ikke at kunne tale var 

angstprovokerende, respiratorhjælp var ubehagelig og det var ubehagelig ikke at vide hvor man befandt sig. Set i lyset 

af dette følte patienterne sig trygge, og at der blev ydet omsorg for dem. De følte sig især trygge når deres pårørende var 

til stede. Selve overflytningen til sengeafdelingen blev oplevet forskelligt, idet nogle synes det var trygt og andre utrygt. 

Nogle beskrev det som skræmmende, og blev især ængstelige når ilten blev fjernet. De følte også, at de mistede de 

kendte sygeplejersker fra intensivafdelingen. Alle gav udtryk for manglende information om hvor de skulle hen og hvad 

der skulle ske. Selve oplevelsen af at være på sengeafdelingen, blev beskrevet af dem som ikke kendte afdelingen som 

ubehagelig, angstfuldt og utrygt. Mange følte sig overladt til sig selv, og følte at sygeplejerskerne ikke havde tid til dem. 
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Nogle få oplevede god hjælp. I forhold til informationen, var alle generelt enige om at dette var en mangelvare, og der 

var forskellige holdninger til om skriftligt eller mundtligt information var at foretrække.  

Styrker og svagheder: det er en norsk undersøgelse, hvilket styrker overførbarheden til en dansk kontekst. Artiklen 

fremstår samlet stringent og transparent, hvilket er en styrke og nemt for læseren at kunne følge og vurdere processen. 

Dog er selve datakodningsarbejdet ikke synligt for læseren. De beskriver, at analysen blev vurderet af andre forskere 

indenfor området, hvilket også er en styrke. Der ligger også en styrke i, at de havde ekspliciteret deres forforståelse, og 

at de var meget bevidste om det patienterne har gennemlevet. Desuden er det en styrke, at de eksplicit beskriver, at det 

tydede på, at de patienter som opholdt sig kortest tid på sengeafdelingen berigede med færrest data, og at hele 

undersøgelsen kun byggede på udsagn fra 7 patienter.  

 

Titel: “The patient’s thoughts and feelings about their transfer from intensive care to the general ward”. 

Forfattere: Mandy Odell. 

Tidsskrift, år og land: Journal of Advanced Nursing, 2000, UK & Irland. 

Metode: Kvalitativ fænomenologisk undersøgelse. 

Problemstillingen: 

Er der lavet en klar, tydelig og relevant afgrænsning: god argumentation for problemstillingen med rygdækning i 

anden forskning ud fra en litteraturgennemgang, som grænser op til selve undersøgelsens formål. 

Er formålet klart og tydeligt: formålet er klart og tydeligt formuleret. Formålet var, at undersøge hvad patienterne 

følte i forbindelse med en overflytning fra intensivafdelingen til sengeafdelinger. 

Deltager og sted: 6 patienter, heraf 4 kvinder og 2 mænd i alderen 30-70 år. Undersøgelsen foregik i Syd England med 

patienter som mindst havde været indlagt 4 dage på en intensivafdeling.  

Etik: de opfylder de etiske krav til kvalitativt forskning i forhold til opnåelse af etisk godkendelse, patient samtykke og 

patientrettigheder samt administrering af patientoplysninger samt anonymisering. 

Dataindsamling: semi-strukturerede interviews med de 6 patienter efter mindst 2 dage efter overflytningen fra 

intensivafdelingen til sengeafdelingerne i et privat rum på den pågældende sengeafdeling. Interviewene varede ca. 20 

min pr. patient. 

Dataanalyse: som dataanalyse anvendte de Burnard´s arbejde med tematisk indholdsanalyse, hvilket baseres på en 

proces med 14 trin, hvilket de eksplicit redegør for.  

Centrale fund – er disse logiske og forståelige: de nåede frem til 3 hovedtemaer ud fra deres data. Disse temaer 

virkede logiske og de understøttede deres fund med patientcitater. Temaerne var adskillelse, accept og blandede 

følelser. De beskriver ikke, at temaerne berører hinanden men det fremgår tydeligt for læseren. De centrale fund 

afspejlede sig i, at patienterne oplevede forskellige følelser i forbindelse med en transition fra intensivafdelingen til 

sengeafdelinger. Nogle udtrykte ambivalente følelser, andre negative følelser, enkelte positive følelser og nogle 

uopdagede følelser. Mange udtrykte frustration over ikke at kunne huske tiden fra intensivafdelingen. Generelt ønskede 

patienterne mere information om hvad der skulle ske, hvor de var, hvilken afdeling de skulle på samt tiden på 

intensivafdelingen. Desuden kom det frem, at nogle patienter oplevede at nå til accept i forhold til at skulle overflyttes, 

idet de stolede på de sundhedsprofessionelle eller bare synes de skulle makke ret.     

Styrker og svagheder: En svaghed ses ved, at undersøgelsen er fra år 2000, idet der er sket en del ændringer inden for 

intensiv terapi området de seneste år, dog var inklusionskriteriet fra år 2000 og frem. Desuden byggede undersøgelsen 
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kun på 6 patienter og 20 min. interview. Det ville formegentligt have styrket undersøgelsen med længerevarende 

interviews, idet de ville have chance for flere data. De beskriver ikke om uddybende om sampling, hvilket er en 

svaghed. En styrke ved undersøgelsen er, at de anvendte forskertriangulering i forhold til deres datagennemgang og 

fund af kategorier. En styrke er også, at de beskriver at deres fund kun skal ses som et bidrag til at understøtte 

forandringer i praksis, og at der må mere forskning til.   

 

 

Titel: “One patient amongst many: a qualitative analysis of intensive care unit patients’ experiences of transferring 

to the general ward”. 

Forfattere: Kate Field, Suman Prinjha og Kathy Rowan. 

Tidsskrift, år og land: Critical Care, 2007, UK. 

Metode: Kvalitativ undersøgelse med narrative interviews.  

(Undersøgelsen er en del af ”Database of Personal Experiences of Health and Illness”). 

Problemstillingen: 

Er der lavet en klar, tydelig og relevant afgrænsning: deres introduktion grænser op til selve formålet med 

rygdækning i diverse undersøgelser, dog er introduktionsafsnittet kort.  

Er formålet klart og tydeligt: formålet var, at undersøge tidligere intensive patienters oplevelser af overflytningen fra 

intensivafdelingen til sengeafdelinger samt identificere årsager til ”flyttestress”. Formålet var klart og tydeligt 

formuleret men fremkom kun ud fra deres abstracts.  

Deltager og sted: 34 deltager, heraf 14 kvinder og 20 mænd i alderen 23-76 år. De ekspliciterer i forhold til bortfald. 

Deltagerne var fra hele England, for at opnå variation i udvælgelsen samt i oplevelsen af transitionen fra 

intensivafdelingen. Desuden ekspliciterer de i forhold til opnåelsen af forskellige køn, social status og erhvervsmæssig 

baggrund, og endvidere at alle 34 deltager var akutte indlæggelser på en intensivafdeling, og derfor havde patienterne 

ikke kendskab til sengeafdelingerne.  

Etik: der blev indhentet samtykke fra deltagerne i forhold til interviewene, og hver deltager fik muligheden for at se det 

gennemskrevet materiale igennem for at sikre validiteten. De ekspliciterer ikke i forhold til at have opnået godkendelse 

fra en etisk komite.  

Dataindsamling: narrative dybdegående interviews op til ca. 2 timers varighed i eget hjem efter udskrivelsen fra 

sengeafdelingen. En styrke er, at de ekspliciterer i forhold til opnåelse af datamætning. Interviewene forgik i 2005-

2006, dog var deltagerne indlagt i perioden 1994-2005, hvilket også ses uddybet i en tabel. De ekspliciterer ikke i 

forhold til en interviewguide eller eksempler på spørgsmål. 

Dataanalyse: der var 2 forskere til selve analysearbejdet. Der blev anvendt tematisk analyse, men i forhold til at kode 

dataene var dette ud fra en modificeret grounded theory tilgang, men de beskriver generelt ikke hvilke kilder deres 

analyse var med baggrund i.  

Centrale fund – er disse logiske og forståelige: de kom frem til 2 overordnede temaer omsorg og støtte samt 

afdelingers organisation og miljø med dertilhørende undertemaer. Temaerne fremstod logiske og de underbyggede 

deres fund med patientcitater. Det centrale de nåede frem til var, at transitionen blev oplevet forskelligt. Patienterne 

oplevede flyttestress pga. fysiske og emotionelle komplikationer ved en transition fra intensivafdelingen til 

sengeafdelinger. Patienterne oplevede også, at det var svært at skulle forlade et kendt og trygt miljø på 
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intensivafdelingen, idet de nu skulle forholde sig til et nyt sted, nye ansigter og en helt anden atmosfære. Patienterne 

oplevede forskelle i plejen, og at sygeplejerskerne på sengeafdelingerne havde travlt. De gav også udtryk for, at der var 

mangel på information og kommunikation både imellem de sundhedsprofessionelle og til dem om deres sygdom og 

forløb.    

Styrker og svagheder: en styrke ses i, at de havde opnået bredde i deres sampling, og derved også i deres fund. 

Forskerne opnåde en stor mængde data, men det er en styrke at de ekspliciterer i forhold til opnåelsen af datamætning. 

En styrke afspejles i deres tabel hvor det fremgår eksplicit om hver enkel patients alder, indlæggelsestid på 

intensivafdelingen og sengeafdelingen, hvilket giver et indblik for læseren i forhold til patienternes grundlag for at 

deltage i undersøgelsen. En svaghed kan ses i, at patientdeltagerne var indlagt i perioden 1994-2005, hvilket evt. kunne 

resultere i, at enkelte patienter havde glemt nogle detaljer i forhold til oplevelsen af transitionen fra intensivafdelingen 

til sengeafdelinger grundet tidsspændet.   
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Bilag nr. 5: Brev til afdelingssygeplejerskerne  

 

Afdeling L2/L3 og ITA, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus, Nørrebrogade 44 

Kære afdelingssygeplejersker XX 

Jeg er uddannet sygeplejerske og er på nuværende tidspunkt i gang med den sygeplejefaglige 

kandidatuddannelse – Cand.cur. på Århus Universitet, Afdeling for Sygeplejevidenskab og 

Institut for Folkesundhed. I den forbindelse skal jeg efter jul i gang med at skrive mit 

kandidatspeciale. Formålet med dette speciale er, at undersøge patienters oplevelse af, at blive 

overflyttet fra intensivafdelingen (ITA, Aarhus Sygehus) til sengeafdelingen (afd. L, Aarhus 

Sygehus) efter et ophold på min. 3 døgn på ITA. Jeg vil undersøge hvilken betydning denne 

overgang har for patienterne, og om den kliniske sygeplejepraksis evt. kan forbedres. 

 

Undersøgelsen er en kvalitativ undersøgelse som vil tage udgangspunkt i interviews med semi-

strukturerede spørgsmål. Jeg håber, at kunne inkludere ca. 2-4 patienter fra jeres afdeling ca. 2-3 

dage efter overflyttelsen. Selve interviewet vil vare mellem ca. ½ -1 time enten på patientstuen eller 

i et samtalerum, hvis dette er muligt.  

 

Til undersøgelsen er der opnået godkendelse fra datatilsynet samt etisk komite. Ligeledes har jeg 

udarbejdet en samtykkeerklæring til den pågældende patient, som også vil blive informeret om at 

undersøgelsen er frivillig samt at svarene vil blive anonymiseret. 

 

Jeg vil derfor gerne bede om lov til at interviewe patienter fra din afdeling, og jeg vil også gerne 

komme på besøg i afdelingen. Endvidere ville jeg høre om du/I vil være behjælpelige ift. nogle 

informationer til dette speciale: 

- antallet af sengepladser i L2/L3 og ITA 

- sygeplejerskenormeringen pr. patient 

- afdelingens belægningsprocent 

- antallet af indlæggelser og udskrivelser på et år 

- hvis muligt kunne det være interessant at kende det nøjagtige antal af overflytninger fra ITA 

til afd. L  

Med Venlig hilsen 

Anette Bjerregaard, sygeplejerske og stud. cur. 

Mail: anette_bjerregaard@hotmail.com og mobil: 23 23 15 41 

mailto:anette_bjerregaard@hotmail.com
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Bilag nr. 6: Samtykkeerklæring  

Jeg erklærer herved, at jeg giver samtykke til at deltage i en interviewundersøgelse i forbindelse 

med Anette Bjerregaards speciale.  

 

Denne undersøgelse handler om hvordan den voksne patient oplever, at blive overflyttet fra en 

intensivafdeling (ITA) til en sengeafdeling (L2/L3), og finde frem til hvad der er betydningsfuldt 

for patienten i denne overflytningssituation.  

 

Jeg er informeret om og indforstået med: 

 At det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og min beslutning får ingen indflydelse på 

overflytningen fra ITA til afdeling L eller behandlingen generelt. 

 At jeg til enhver tid kan trække mit samtykke tilbage og udgå af undersøgelsen. 

 At interviewet er anonymt, forstået på den måde, at jeg ikke nævnes ved navn. 

 At en analyse og fortolkning af interviewet senere vil indgå i Anette Bjerregaards speciale, 

hvor det umiddelbart ikke vil være muligt at genkende mig. 

 

Jeg har fået både skriftlig og mundtlig information om undersøgelsen, og vil gerne deltage. 

 

Dato: 

 

Underskrift: 



 

 

Bilag nr. 7: Interviewguide 

 

Interviewguide: kvalitative semi-strukturerede interviews 

 

Tak fordi du vil deltage i dette interview! 

 

Præsentation af mig selv: 

 Jeg hedder Anette 

 Er uddannet sygeplejerske og har arbejdet her på sygehuset 

 Læser Cand.cur. på Aarhus Universitet og er i gang med at skrive mit speciale 

 

Først vil jeg fortælle dig om hvad det her interview går ud på, og hvordan det vil foregå, så du ved 

hvad du kan forvente. 

Formålet med specialet er, at undersøge hvordan den voksne patient oplever, at blive overflyttet fra 

en intensivafdeling (ITA) til en sengeafdeling (L2/L3) samt finde frem til hvad der er 

betydningsfuldt for patienten i denne overflytningssituation.  

 

Informationer til informanten: 

 Informere om at dit svar bliver anonymt, og kun bliver brugt i mit speciale 

 Interviewet vil blive optaget på en diktafon og derefter transskriberet (oplysningerne vil 

herefter blive slettet) 

 Underskrive en samtykkeerklæring 

 Jeg har tavshedspligt som interviewer 

 Interviewet vil tage ca. ½-1 time 

Indledende baggrundsspørgsmål: 

 Navn 

 Alder 

 Diagnose 

 Indlæggelsestid på ITA og evt. forløb på ITA? 

 Hvilken sengeafdeling – afdeling L2 eller L3, og hvor længe har du været indlagt her? 
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Interviewspørgsmål: 

 Hvordan oplever du overflytningen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen?  

- Kan du prøve at beskrive den dag du blev overflyttet fra ITA til denne 

afdeling? 

- Hvad skete der i situationen? 

- Hvordan havde du det med at skulle overflyttes? 

- Kan du prøve at beskrive en dag for mig på ITA?  

- Kan du prøve at beskrive en dag for mig på her på sengeafdelingen? 

 

 Hvordan oplever du dine følelser i overflytningen fra intensivafdelingen til 

sengeafdelingen? 

- Kan du prøve at beskrive den dag du blev overflyttet fra ITA til denne 

afdeling? 

- Hvad tænkte du på? 

- Kan du prøve at beskrive dine følelser i forbindelse med overflytningen? 

- Hvordan synes du, du havde det? 

- Hvordan føltes din krop/hvordan reagerede din krop? 

- Hvordan var dit humør?  

- Var du glad eller ked af det? 

- Hvad gjorde du, da denne følelse opstod? 

- Hvis du tænker tilbage på overflytningen, hvad var så godt? 

- Hvis du tænker tilbage på overflytningen, hvad var mindre godt? 

 

 Hvordan oplever du skiftet fra intensivafdelingen til sengeafdelingen? 

- Hvordan oplevede du overflytningen fra ITA til L? 

- Hvordan havde du det med at skulle overflyttes? 

- Hvis du tænker tilbage på overflytningen, hvad var så godt? 

- Hvis du tænker tilbage på overflytningen, hvad var mindre godt? 

- Hvad var betydningsfuldt for dig, da de overflyttede dig fra ITA til L?  

- Kan du prøve, at beskrive om der var noget der var svært i situationen? 

- Kan du prøve, at beskrive hvordan det var, at komme til en ny afdeling med 

nye ansigter og en ny form for pleje? 
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- Hvordan oplever du forskellen på intensivafdelingen og sengeafdelingen? 

- Kan du prøve at beskrive en dag for mig på ITA?  

- Kan du prøve at beskrive en dag for mig på her på sengeafdelingen? 

- Kan du prøve at beskrive hvordan? 

 

 Hvordan oplever du at kunne forberede dig på overflytningen fra intensivafdelingen til 

sengeafdelingen? 

- Kan du prøve at beskrive hvordan overflytningen var? 

- Havde du mulighed for at forberede dig på, at du skulle overflyttes fra ITA til 

afdeling L?  

- Kan du prøve at beskrive hvordan? 

- Hvilke tanker gjorde du dig inden overflytningen, under overflytningen og 

efter overflytningen? (svar på en af gangen) 

- Hvilke forberedelser gjorde du dig inden overflytningen, under 

overflytningen og efter overflytningen? (svar på en af gangen) 

- Hvis du tænker tilbage på overflytningen, hvad var så godt?  

- Hvis du tænker tilbage på overflytningen, hvad var så mindre godt? 

- Har du nogle ønsker og behov i forhold til en overflytning? 

 

 Hvordan oplever du information og kommunikation i forbindelse med en overflytning 

fra intensivafdelingen til sengeafdelingen? 

- Hvordan oplevede du overflytningen fra ITA til denne afdeling? 

- Kan du prøve, at beskrive hvordan du oplevede informationen, inden du 

skulle overflyttes fra ITA til L? 

- Kan du prøve, at beskrive hvordan du oplevede kommunikationen, inden du 

skulle overflyttes fra ITA til L? 

- Kan du prøve, at beskrive hvordan du oplevede informationen, da du ankom 

til L? 

- Kan du prøve, at beskrive hvordan du oplevede kommunikationen, da du 

ankom til L? 

- Hvordan oplevede du informationen mellem de to afdelinger? 

- Hvordan oplevede du kommunikationen mellem de to afdelinger? 
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- Hvad var godt? 

- Hvad var mindre godt? 

- Oplevede du, at sygeplejerskerne manglede viden om dig og din situation? 

- Hvordan tænker du informationen kunne forbedres? 

- Hvordan tænker du kommunikationen kunne forbedres? 

 

 Afrunding: 

- Hvordan tror du at overflytningen kan blive bedre?  

- Jeg har ikke flere spørgsmål, er der noget du gerne vil sige eller spørge om? 

 

For at opnå en tilstrækkelig meningsafklaring på spørgsmålene blev der anvendt 

opfølgende/supplerende spørgsmål på baggrund af min forforståelse samt viden om emnet. Disse 

var uplanlagte, men udsprang af situationen og aktiv lytning.  
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Bilag nr. 8: Eksempler på kodningsprocessen 

 

Hvad bliver der 

sagt: 

Hvilken 

kategori 

tilhører det: 

Hvilket 

begreb: 

Hvilket spørgsmål 

ligger bag (eller er en 

del af): 

Hvad er 

indholdet/budskabet: 

Delkonklu-

sion: 

 

”Det er svært at 

beskrive, men rent 

psykisk så var jeg 

ked af det, men det 

fortog sig hurtig... 

jeg var ked af at 

skulle forlade den 

afdeling jeg var 

på, men hvorfor 

det ved jeg ikke. 

Jeg følte mig bare 

tryg der, og jeg 

vidste jo ikke hvad 

jeg gik ind til. Jeg 

var en smule 

bekymret for det”.  

 

 
Følelsesarbejde 

 
Negative 

følelser 

Emotionelle 

oplevelser  

 

Kan du beskrive den 

dag da du blev 

overflyttet fra 

intensivafdelingen til 

sengeafdelingen L? 

 
Pt oplever rent psykisk 

at være ked af at skulle 

forlade intensiv-

afdelingen, men kan 

ikke beskrive det 

nærmere udover at pt 

følte sig tryg der. 

Beskriver også, at pt 

ikke vidste hvad pt gik 

ind til, hvilket var en 

smule bekymrende.  

 
Pt var ked af 

at skulle 

forlade 

intensivafdel

ingen, idet 

pt følte sig 

tryg der, og 

ikke vidste 

hvad pt nu 

gik ind til, 

hvilket var 

bekymrende.  

 

”Det gik egentlig 

meget stille og 

roligt. Ej det var 

fint nok, men det 

var måske også 

fordi man selv var 

åben. Jeg skulle 

ud herfra”. 

 

 

Oplevelse af 

transitionen 

 

Den åbne og 

umiddelbare 

oplevelse 

 

Kan du huske den dag 

du blev overflyttet fra 

intensivafdelingen og så 

her til L? 

 

Pt var åben overfor 

overflytningen, og 

oplevede at den forløb 

stille og roligt.  

 

Åbenhed 

overfor 

overflytning

en. Over-

flytningen 

forløb stille 

og roligt. Pt 

ser fremad. 

 

”Ja jeg var 

bekymret, for jeg 

vidste jo ikke 

rigtig hvad det 

andet var og hvor 

jeg skulle hen, og 

om jeg blev passet 

lige godt”. 

 

 

Forberedelse 

på den nye 

situation 

 

 

 

 
Oplevelsen og 

betydningen af 

at kunne 

forberede sig 

 
Samme spørgsmål som 

ovenfor 

 

Det kommer til udtryk at 

pt var bekymret i 

forhold overflytningen, 

idet pt ikke vidste hvad 

det andet var og hvor pt 

skulle hen samt om pt 

blev passet lige så godt.  

 

 
Bekymret 

for hvad det 

andet var, 

hvor pt 

skulle hen 

og om 

plejen var 

ligeså god. 

 

”Men det sjove det 

er at så sku der 

komme en om en 

halv time, men så 

tog det 3 timer - 

jeg kan ikke have 

det der, at de siger 

de kommer om 

lidt, og så kommer 

de ikke. Pist så ser 

man dem ikke 

 

Tilvænning og 

tilpasning af 

den nye 

situation 

 

Oplevelsen af 

opholdet på 

sengeafdelingen 

 

Kan du så prøve at 

beskrive en dag her på 

afdeling L? 

 

 

Pt oplever, at 

sygeplejerskerne ikke 

kommer når de har aftalt 

det, og vil gerne at de 

ikke siger de kommer 

om lidt, når de ikke gør 

det alligevel. De skal 

overholder deres aftaler.  

 

Sygeplejersk

erne på 

sengeafdelin

gen kommer 

ikke som 

aftalt med 

patienten. 

De holder 

derved ikke 

deres aftaler. 
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mere… De skal 

holde en aftale og 

det er det…” 

 

 

 

”Den er jeg meget 

træt af, særlig det 

med at komme op 

og stå - jeg 

kommer op og stå, 

og jeg bliver rost, 

men det er ikke 

nok for mig, jeg vil 

også gerne kunne 

gå nogle skridt. 

Nu er det begyndt 

at hjælpe (ref. til 

armene, hvor højt 

de kan løftes), det 

er noget der tager 

sin tid”. 

 

 

Følelsesarbejde 

 

Fysiske 

komplikationer 

 

Hvad så i forhold til din 

krop, den har jo 

gennemgået nogle 

forandringer? 

 

 

Pt beskriver, at pt er træt 

af sin krop og at det er 

hårdt at komme op og 

stå. Det betyder meget 

for pt at komme til at gå 

nogle skridt. Pt ved godt 

det hele kommer til at 

tage noget tid.  

 

Pt er træt af 

sin krop, og 

det er hårdt 

at komme 

op og stå. 

Ved godt det 

kommer til 

at tage tid at 

genvinde 

kræfterne. 

 

”Nu kommer jeg 

ud af komaen, og 

ved ikke at jeg har 

været i koma. Jeg 

har en masse 

forestillinger om 

en masse ting. Det 

er efterhånden 

gået op for mig, at 

det er drøm, noget 

jeg har drømt 

mens jeg lå i 

koma. De siger 

alle sammen, nej 

hvor er det godt 

du er begyndt at 

blive rask, du 

kommer dig, det 

havde de ikke troet 

åbenbart. Det gik, 

og så alle de 

prøver jeg kan 

huske deroppe 

fra...”. 

 

 

Oplevelse af 

transitionen  

 

Oplevelsen af 

opholdet på 

intensiv-

afdelingen 

 

Hvor meget kan du 

huske fra intensiv 

tiden? 

 

 

Pt beskriver en masse 

forestillinger fra 

intensivafdelingen, hvor 

pt har ligget i koma og 

haft en masse drømme. 

Pt giver udtryk for, at 

det efterhånden er ved at 

gå op for pt hvad der er 

drømme og hvad der er 

virkelighed.  

 

Mange 

forestillinger 

fra intensiv-

afdelingen 

efter at have 

ligget i 

koma. Det 

begynder 

nu, at gå op 

for pt hvad 

der er 

drømme og 

hvad der er 

virkelighed. 

 

”Ja det var svært 

pga. at jeg ikke 

vidste hvad jeg 

skulle ind til, hvor 

jeg skulle hen og 

hvordan jeg skulle 

være der”. 

 

 

Forberedelse 

på den nye 

situation 

 

 

 

 

 

Betydningen af 

at kunne 

forberede sig 

 

 

 

 

 

Var der noget der var 

svært ved at skulle 

forlade afdelingen og 

komme på en ny? 

 

 

Pt beskriver, at det var 

svært at forlade 

intensivafdelingen, idet 

pt ikke vidste hvad pt 

skulle ind til, hvor pt 

skulle hen samt hvordan 

pt skulle være der.  

 

Det var 

svært at 

skulle 

forlade 

intensivafdel

ingen, idet 

man ikke 

vidste hvor 
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man skulle 

hen og hvad 

der skulle 

ske. 

 

”Jeg synes det er 

mere roligt 

hernede. Hernede, 

der ser man trods 

alt folk, og man 

kan være med. 

Deroppe, der er 

det sådan et helt 

lukket land… ej 

jeg kan ikke 

forklare det”. 

 

 

Tilpasning og 

tilvænning af 

den nye 

situation 

 

Betydningen af 

en anden 

plejeform  

 

Hvordan i forhold til 

plejen, hvordan oplever 

du forskellen, altså fra 

at komme fra en 

intensivafdeling til en 

sengeafdeling? 

 

 

Det kommer til udtryk, 

at pt ikke mærker 

forskellen i plejen, men 

finder sengeafdelingen 

mere roligt – beskriver 

at man ser folk og kan 

være med. 

 

Mere roligt 

på senge-

afdelingen, 

hvor man 

bedre kan 

være med 

kontra 

intensiv-

afdelingen. 

 

”Nej – færdig, jeg 

bryder mig ikke 

om at tænke på 

det… det 

registrerer jeg slet 

ikke, og jeg vil 

helst ikke tale om 

det - det er færdig 

finito. Det her er 

et nyt kapitel”. 
 

 

 

Oplevelse af 

transitionen 

 

Oplevelsen af 

opholdet på 

intensiv-

afdelingen 

 

 

 

 

 

 

Når du nu ligger her på 

afdelingen, tænker du 

så tilbage på tiden på 

intensivafdelingen? 

 

 

Pt giver udtryk for ikke 

at bryde sig om at tænke 

tilbage på tiden på ITA. 

Ser sengeafdelingen 

som et nyt kapitel.  

 

Bryder sig 

ikke om at 

tænke 

tilbage på 

intensiv-

opholdet. 

Starter et nyt 

kapitel på 

sengeafdelin

gen.    

 

 

 

 

”Man får ingen 

oplysninger eller 

noget som helst… 

jeg tænkte da, at 

de måtte da oplyse 

om et eller andet 

men nej nej - der 

kunne da godt 

være lidt”. 

 
 

 

Ønske og 

behov for 

information og 

kommunikation 

 

Betydningen af 

information og 

kommunikation 

 

Medinddragelse  

 

Hvordan oplevede du 

informationen fra 

intensivafdelingen 

inden du skulle hertil? 

 

 

Pt beskriver, at pt ingen 

oplysninger modtager 

om sengeafdelingen 

eller noget som helst 

 

Modtager 

ingen 

oplysninger 

inden 

overflytning

en til senge-

afdelingen. 

 

”Jeg kan godt se 

at de godt kan 

blive irriteret over 

at jeg ringer hele 

tiden, men hvad 

skal man gøre - 

det er den eneste 

måde jeg kan 

komme i 

forbindelse med 

dem på… de 

tænker ringer hun 

nu for pokker 

 

Tilpasning og 

tilvænning af 

den nye 

situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplevelsen af 

skiftet til et nyt 

sted/nyt miljø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan du prøve at 

beskrive hvordan du 

oplever tiden her på L? 

 

Pt oplever, at 

plejepersonalet bliver 

irriteret på pt når pt 

ringer med 

klokkesnoren, hvortil de 

nogle gange siger – er 

det bare dig. Pt 

beskriver, at det er det 

eneste pt kan gøre for at 

komme i forbindelse 

med dem. 

 

 

 

Oplever at 

plejepersona

let bliver 

irriteret når 

pt ringer 

med klokke-

snoren. 

 

Oplevelsen 

af at være 

overladt til 

sig selv, at 

tiden er lang 
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igen… nej det er 

ikke svært, men 

nogle gange kan 

det godt tage lidt 

længere tid - jeg 

tænker nogle 

gange kan de dog 

for filen ikke bare 

komme, og når de 

så kommer, siger 

de bare - er det 

bare dig?!”. 

 

  

 

og det at 

være alene. 

 

”Ingenting. Der er 

ikke nogen der 

siger noget. Der 

kan komme en 

læge forbi og sige, 

der var du heldig 

x, og så gik han 

igen og det var 

det”. 

 

 

Ønske og 

behov for 

information og 

kommunikation 

 

Betydningen af 

information og 

kommunikation 

 

Medinddragelse 

Indsigt 

 

Hvordan oplever du 

informationen omkring 

dit helbred og din 

situation? 

 

 

Pt beskriver, at lægerne 

kun kigger forbi kort, og 

at pt ikke oplever så 

meget information 

omkring sit helbred og 

situation. 

 

Vil gerne 

have mere 

information 

om sit 

helbred og 

sin situation. 

Ser kun 

lægerne 

kort. 

 

 

 

 

 

 

 

 


