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Indledning 

"Hun[patienten] kom og sagde, jeg må komme hjem, og så sagde jeg det er da løgn al-

lerede; og det gør de jo nu - det går stærkt. Det er bare lige igennem ikå`…(pårørende 

til patient A)". 

Citatet illustrerer oplevelsen af den hurtighed patienterne og de pårørende oplever i kontakten 

til sundhedsvæsnet i dag. Den ældre medicinske patients indlæggelsesforløb er inden for de 

sidste 10-15 år blevet kortere og mere komplekst, hvilket efterlader patienterne mere pleje-

krævende ved udskrivelsen, og sætter de pårørende i en ny rolle som omsorgs- og plejegive-

re(1). Med udgangspunkt heri, omhandler dette speciale, hvordan pårørende oplever udskri-

velsen af den akut og korttidsindlagte ældre medicinske patient, og hvilken betydning de på-

rørende har for patienten i udskrivelsen. 

Specialets struktur 

Specialet er inddelt i fire dele, nummereret I-IV med tilhørende kapitler, der fremstiller de 

forskellige faser i undersøgelsesforløbet. 

Del I indbefatter introduktionen med en redegørelse af baggrunden for den sygeplejefaglige 

problemstilling, hvor der systematisk argumenteres for problemstillingens relevans. Herudfra 

præsenteres en systematisk litteratursøgning og litteraturgennemgang af at være pårørende i 

udskrivelsen af en ældre medicinsk patient, hvilket lægger op til en afgrænsning, som fører til 

præsentation af specialets problemformulering. 

Del II beskæftiger sig med undersøgelsens fremgangsmåde og metode. Det deles i to kapitler, 

hvor den videnskabsteoretiske forståelsesramme og metodologi indledningsvist beskrives i 

kapitel 5. Hvorefter der i kapitel 6 følger en præsentation af forskningsstrategi og beskrivelse 

af metodiske valg og etiske overvejelser. 

Del III består af to kapitler og udgør specialets resultater, fortolkning og diskussion. Først 

præcenters og diskuteres resultaterne i kapitel 7, hvorefter specialets metode diskuteres og 

kritisk vurderes i kapitel 8. 

Del IV omfatter en afslutning, hvor der i kapitel 9 konkluderes og kapitel 10 perspektiveres til 

implikationer for den kliniske sygeplejepraksis og behovet for videre forskning ud fra en sam-

let vurdering af  undersøgelsen. 
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DEL I 

1 Baggrund 

Specialet har sit udgangspunkt i en indledende litteratursøgning ud fra følgende søgeord; på-

rørende; akut; den ældre medicinske patient; udskrivelse. For at opnå en bred afdækning af 

forskning og grå litteratur1 på området, er der søgt i databaserne bibliotek.dk Cinahl, Pubmed, 

Scopus og Crochrane Library(2). Ligeledes er der udført en manuel søgning på websiderne 

www.un.org, www.who.int, www.aeldresagen.dk med flere. Den indledende søgning danner 

baggrund for en systematisk argumentation for problemstillingens relevans, som præsentes i 

det følgende. 

 

Det er veldokumenteret, at et stærkt socialt netværk med nære pårørende generelt er forbundet 

med en signifikant reduceret mortalitetsrisiko og en række helbredsmæssige fordele(3-7), 

samt at pårørende har betydning for patientens håndtering af sygdom og velbefindende(4,8). 

Disse resultater har inden for de senere år skabt større forståelse for, hvordan de pårørende 

kan have en betydning, og fokus på de pårørende er blevet højt placeret på den politiske 

agenda. Danske Regioner lancerede i 2011 en ny kvalitetsdagsorden ”Markant kursskifte i 

sundhedssektoren”, hvor det pointeres, at sundhedsvæsnet forsatte udvikling forudsætter et 

fokusskifte fra aktivitet - mest mulig behandling til kvalitet – bedst mulig behandling(9). En 

overordnet værdi herfor er, at patienten og de pårørende skal være i fokus og inddrages, og i 

2012 er dette blevet til en vision for et sammenhængende sundhedsvæsen(10). Ifølge Danske 

Regioner(9)  skal 90 % af patienterne derfor opleve, at de pårørende inddrages i beslutninger 

om behandling og pleje inden for de næste 3 år. De pårørende er således af stor betydning 

både for patientens fysiske og psykiske velbefindende og de regnes jf. overstående som en 

vigtig ressource både for patienten og for sundhedsvæsnet. Det er dog ikke klart defineret, 

hvad der forventes af de pårørende, og der er ikke konsensus om, hvad denne ressource er. 

Der anvendes mange begreber, når der tales om pårørende; - fra at de pårørende skal inddra-

ges, medinddrages, involveres og informeres, at de forventes at være aktive medspillere, til at 

der skal være fokus på de pårørende(1,10-12). 

 
                                                
1 Grå litteratur henviser til en mellemting mellem videnskabeligt og populærvidenskabelig litteratur(28). 
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Trods den manglede begrebsafklaring er det i litteraturen tydelig, at pårørende ofte er patien-

tens vigtigste støtte under et sygdomsforløb, og at pårørende i dag ofte er involveret i plejen 

og omsorgen af de ældre borgere. En dansk undersøgelse viser, at 70 % af befolkningen i dag 

enten hjælper eller har hjulpet en ældre pårørende, hvoraf omkring halvdelen hjælper mindst 

5 timer og 10% i 20 timer eller mere om ugen(13). Endvidere viser nyere dansk forskning, at 

pårørende til demensramte gennemsnitlig hjælper 5,85 timer om dagen(14). Pårørendeomsorg 

spiller således en betydelig rolle i Danmark, og det forventes at stige i takt med, at antallet af 

ældre medicinske patienter i de kommende år øges(13). 

 

I 2009 var næsten 11 % af verdens befolkning ældre end 60 år, og tallet forventes i 2050 at 

være fordoblet(15), og med den stigende alder følger en tiltagende sygelighed og et generelt 

nedsat funktionsniveau(1,16). Det er påvist, at 80% af personer over 65 år har mindst én kro-

nisk lidelse og 65 % har multiple kroniske lidelser(17). Det kan derfor forventes at der i takt 

med, at antallet af ældre stiger, ligeledes vil ske en stigning i antallet af kronikere og ældre 

medicinske patienter. 

 

Sideløbende med den demografiske udvikling har man i sundhedsvæsnet oplevet en øget pro-

duktivitet, effektivitet og specialisering. Dette har dels øget behandlingskapaciteten og dels 

medført store ændringer i sygehusenes form og drift, hvorved antallet af ambulante besøg er 

øget, og såvel sengekapaciteten som indlæggelsestiden er reduceret kraftigt(18). På trods af 

den kraftige stigning i ambulante besøg og fald i sengedage kan der ikke konstateres en re-

duktion i antallet af indlæggelser for de ældre medicinske patienter(18). I 2008 var 26% af de 

ældre borgere over 65 år i Danmark, i kontakt med en medicinsk afdeling mod 22% i 2001. I 

samme periode steg antallet af ældre patienter, som blev behandlet på medicinske afdelinger 

fra 175.000 til 220.000, hvilket svarer til en stigning på mere end en fjerdedel(18). Dette kan i 

høj grad tilskrives de ældre patienternes kroniske sygdomsbillede, der medfører en høj grad af 

både elektive og akutte indlæggelser. 

 

Den skitserede aktivitetsændring har imidlertid haft stor betydning for den ældre medicinske 

patients indlæggelsesforløb, der er blevet kortere og mere specialiseret. I dag indlægges 85% 

af de ældre medicinske patienter akut(18). Endvidere anslås det, at antallet af ældre patienter, 

der bliver udskrevet inden for det første døgn, er steget med 89% i perioden 1997-2007(19), 

samtidig er der akutmodtagelser, som udskriver omkring 50 % af de indlagte patienter direkte 
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til hjemmet  inden for de første døgn(1). Antallet af akut indlagte ældre medicinske patienter, 

som gennemgår et stadigt mere specialiseret og kortere indlæggelsesforløb er således stigen-

de.  

 

Reduktion i indlæggelsestiden efterlader mindre tid til, at patienten kan komme sig over den 

akutte sygdom, hvilket øger patientens afhængighedsniveau ved udskrivelsen(20). Denne af-

hængighed kommer derfor til at berøre de pårørende, som i stigende grad yder omsorg og 

pleje, også omkring udskrivelsen(20). De korte akutte indlæggelser stiller samtidig pga. det 

øgede afhængighedsniveau særlige krav til udskrivelsesplanlægningen, og tiden til planlæg-

ning er kort. Jævnfør et Cochrane review medfører en velorganiseret udskrivelse, af den ældre 

medicinske patient, en signifikant reduktion af akutte genindlæggelser, øger patientens livs-

kvalitet efter udskrivelse og sikrer en højere tilfredshed med hospitalsindlæggelsen og udskri-

velsen(21). Udskrivelsesplanlægning er således vigtig, men ved de akutte korttidsindlæggel-

ser er denne planlægning særlig kompleks pga. den korte tid og patientens øgede afhængig-

hedsniveau ved udskrivelse. 

 

De pårørende har her, en unik indsigt i patientens behov og situation(20), som kan være afgø-

rende for den komplekse planlægning og koordination af udskrivelsesforløbet. Samtidig tager 

de pårørende ofte del i omsorgen og plejen af den ældre patient, før og efter indlæggel-

sen(13,14,22), hvilket ifølge Lindhardt et. al(22) med fordel både for patienten, de pårørende 

og de sundhedsprofessionelle, kan udnyttes. Frem for blot at se de pårørende som passive 

modtagere af information, kan de udgøre kompetente samarbejdspartnere og dermed øge kva-

liteten af plejen(22). De pårørende kan således, hvis de får lov, udgøre en vigtig samarbejds-

partner i den komplekse udskrivelse af akut og korttidsindlagte ældre medicinske patienter. 

 

Sygeplejefagligt er dette interessant, da sygeplejersker er den personalegruppe med flest kon-

takttimer til patienten og de pårørende, og derfor ofte har en koordinerede funktion i det tvær-

faglige teamwork omkring patienten(23). Sygeplejerskerne står derfor centralt i inddragelses-

processen, hvis de pårørende skal udgøre en samarbejdspartner i udskrivelsen. Man må dog 

være opmærksom på at den hurtige udskrivelse af den ældre medicinske patient også kan ud-

gøre en belastning for den pårørende. Det er veldokumenteret at mennesker som hjælper og 

støtter en nær pårørende under sygdom, selv oplever en række fysiske og psykiske belastnin-

ger såsom nedsat immunfunktion, øget risiko for hjerte-kar-sygdomme, søvnforstyrrelser, 
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appetitløshed, depression og angst, samt en øget mortalitetsrisiko(24-26). Omvendt har ind-

dragelse af de pårørende dog vist sig at have en positiv effekt på oplevelsen af plejebyrden 

samt risikoen for depression og angst(4), og de positive aspekter ved at yde omsorg for et 

ældre menneske, væsentligt mere fremtrædende end belastningerne(16). Ydermere viser en 

brugerundersøgelse af pårørende til medicinske patienter, at størstedelen af pårørende, ønsker 

at blive inddraget i patientens indlæggelsesforløb samt at der gøres brug af de pårørendes vi-

den om patienten(27). På trods af den byrde, det kan være at hjælpe og støtte en nær pårøren-

de, synes de positive aspekter altså at overskygge de negative. 

 

Den indledende søgning tydede dog på, at den nationale forskning omkring at være pårørende 

i udskrivelsen af en ældre medicinske patient er sparsom. Ud fra betragtninger om at de ældre 

medicinske patienters indlæggelse i dag ofte er akutte og korte, hvilket synes at gøre dem me-

re afhængige af de pårørende ved udskrivelsen, og at de pårørende synes at yde en større om-

sorg og pleje hos den ældre medicinske patient, forekommer det relevant at undersøge nær-

mere. 

2 Systematisk litteraturgennemgang 

Når en problemstilling tager afsæt i allerede eksisterende videnskabelig litteratur, styrker det 

undersøgelsens betydning for den evidensbaserede sygeplejepraksis(2). Til afgrænsning af 

problemstillingen præsenteres derfor i det følgende en struktureret litteratursøgning og gen-

nemgang af fremsøgt litteratur, om dét at være pårørende i udskrivelsen af en ældre medicin-

ske patient.  

2.1 Søgestrategi 

For at afdække pårørendeaspektet i udskrivelsen af en ældre medicinske patient, er der udført 

en systematisk litteratursøgning i databaserne Cinahl, Proquest, SweMED og PubMed. Sidst-

nævnte udgør ca. 95% af den videnskabelige peer-reviewed medicinske og sygeplejefaglige 

litteratur, og er derfor valgt for at sikre en omfangsrig søgning(2). Der er suppleret med søg-

ning i Cinahl, idet denne i højere grad er rettet mod sygeplejevidenskabelige referencer, og 

herved sikrer en bred afdækning af den sygeplejefaglige litteratur på området. Herudover er 

der udført søgning i ProQuest, for at afdække de samfundsmæssige og psykologiske aspekter. 

Slutteligt er der søgt i SweMED for at afdække eventuel litteratur på de nordiske sprog, som 

ikke fremkom i de internationale databaser.  
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For at sikre en systematisk og udtømmende litteratursøgning er valg af databaser og søgninger 

udført i samråd med en forskningsbibliotekar. Endvidere er der i søgningerne efterstræbt en 

høj sensitivitet og specificitet for på den måde at indkredse alle relevante referencer og ude-

lukke irrelevante referencer(28). 

 

Fremgangsmåden i den systematiske søgning er struktureret ved først at identificere relevante 

søgeord, herefter oversætte dem til engelsk, og i videst muligt omfang konvertere søgeordene 

til databasernes thesaurus2(2). For at højne overblikket i den systematiske søgning er der ud-

ført bloksøgninger illustreret i tabel 1. 

 
Tabel 1: Bloksøgning  

    

Blokkene indeholder kontrollerede emneord og fritekstord, hvor dette er relevant. Endvidere 

er fritekstordene trunkeret for at sikre en høj sensitivitet. Indholdet i blokkene varierer i søg-

ningerne, da opbygningerne af de forskellige databasers thesaurus er af varierende karakter. I 

søgningerne er synonymerne kombineret internt i blokkene med den booleske søgeoperator 

OR for at udvide søgningen. Samtidig er søgningerne kombineres på tværs med AND for ude-

lukkende at identificere litteratur omhandlende både pårørende, den ældre patient, og udskri-

velse. Herved sikres en høj genfindingsgrad, og en udtømmende søgning. 

 

For yderligere at optimere søgningen er der, udført en manuel kædesøgning i Scopus, som er 

den største citationsdatabase af peer-reviewed videnskabelig litteratur(29). Videre er kæde-

søgningsfunktionerne Related articles og Find Similar Results i PubMed og Cinahl anvendt, 

da der herved ofte vil identificeres studier, der ikke fremkommer ved den systematiske blok-

søgning(28,30). 

                                                
2 Thesaurus henviser til søgedatabasernes opslagsværk over kontrollerede emneord(28).  
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2.2 Udvælgelsesproces 

Udvælgelsesprocessen tager afsæt i inklusions- og eksklusionskriterier præcenteret i tabel 2. 

Bloksøgningen er afgrænset til at omfatte peer-reviewed artikler udgivet efter år 2000 samt til 

ikke at inkludere kirurgiske og palliative patienter, ved at anvende den booleske søgeoperator 

NOT, og herved opnå en høj specificitet i søgningen. Eksklusionen af terminale patienter be-

ror på, at der er særlige omstændigheder og foranstaltninger, der gør sig gældende for denne 

gruppe af patienter og deres pårørende(24). Der er gennem søgningen ønsket at identificere 

nyere forskning, da strukturen omkring den medicinske patients indlæggelse og udskrivelse 

har undergået store ændringer over de sidste årtier(18), videre er der ønsket peer-reviewed 

videnskabelige artikler, da dette sikrer at der er foretaget en kritisk vurdering af faglig eksper-

tise indenfor området(28). 

 

Inklusionskriterier  Eksklusionskriterier  

• Skal omhandle pårørendes til ældre me-

dicinske patienter >65 år og udskrivelse. 

• Peer-reviewed videnskabelige artikler  

• Artikler udgivet efter år 2000. 

   

• Forskningsartikler på andet sprog end 

Engelsk, Dansk, Norsk og Svensk, på 

grund af mine sproglige kompetencer.  

• Kirurgiske patienter.  

• Terminale patienter  

Tabel 2: Inklusions- og eksklusionskriterier 

I søgningen er der i Pubmed fremkommet80 hits, i Cinahl 76 hits, i Proquest 11 hits og i Swe-

med 6 hits3. Samlet 173 hits. Flow-chart over udvælgelsesprocessen er illustreret i figur 1. 

                                                
3 Se søgehistorie i bilag 1 
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Figur 1: Flow-chart over udvælgelsesprocessen  

 

Artikler er valgt ud fra eksklusions- og inklusionskriterierne. Først er artikler ekskluderet ud 

fra en screening af tilter, herefter ud fra gennemlæsning af abstrakts, og sidst ud fra fuldtekst-

gennemlæsning. 10 artikler opfylder alle inklusionskriterier ved at være nyere peer-reviewed 

videnskabelige artikler omhandlende dét at være pårørende i udskrivelsen af en ældre medi-

cinsk patient. De er derfor inkluderet i litteraturgennemgangen der præcenters i det følgende. 



Udskrivelsen+som+en+overraskelse+ I+

 

 9 

2.3 Litteraturgennemgang 

På baggrund af den systematiske litteratursøgning er der identificeret 10 artikler4, som centre-

rer sig om at være pårørende i udskrivelsen af en ældre medicinsk patient. Artiklerne er alle 

peer-reviewed og godkendt af relevante etiske komitéer. De er udgivet mellem 2000-2011 fra 

Australien, Norge, Sverige, USA og England. Der er således ikke identificeret dansk forsk-

ning på området. 

 

Studierne peger på, at hospitalsopholdets længe har en sammenhæng med, hvordan de pårø-

rende er med i udskrivelsen af de ældre medicinske patienter. Det identificeres i studiet af 

Almborg et al.(31) at hospitalsopholdets længde er den variabel, som har størst indflydelse på 

de pårørendes oplevelse af deltagelse i udskrivelsen, hvor kortere indlæggelse associeres med 

mindre oplevet deltagelse. Samtidig finder Williams et al.(32) i deres studie, at når der presses 

på for en hurtig udskrivelse bliver patienter og deres pårørende sjældent inddraget i beslut-

ningsprocesserne omkring udskrivelsen. Endvidere påvises at engagerede pårørende, som 

tager del i udskrivelsen har et signifikant bedre helbred, højere score på tilfredshed, føler sig 

bedre forberedt til plejerollen og har en højere accept af plejerollen(33). Pårørende til akut og 

korttidsindlagte ældre medicinske patienter synes således at være i risiko for at stå i en særlig 

udsat position omkring udskrivelsen med baggrund i den korte indlæggelsestid. 

 

Samtidig viser undersøgelserne generelt, at en stor del af de pårørende ikke oplever sig ind-

draget i udskrivelsesplanlægningen. Bull et al.(33) fandt at 26% af pårørende ikke bliver in-

volveret i udskrivelsesplanlægningen, og at 20% bliver involveret i lille grad. Ligeledes påvi-

ser Almborg et al.(31), at 80% af de pårørende ikke oplever at deltage i drøftelserne omkring 

behov og mål for udskrivelsen, hvilket jf. Fitzgerald påvirker deres generelle syn på sund-

hedsvæsnet i en negativ retning(34). I forlængelse heraf udtrykker pårørende et behov for og 

et ønske om en øget inddragelse i planlægningen og beslutninger vedrørende udskrivel-

sen(34), for på den måde bedst at kunne støtte den ældre efter udskrivelsen. 

 

Yderligere tydeliggøres det i litteraturen, at pårørende spiller en stadig større rolle som støtte 

for patienten under og efter udskrivelse(35-37), samt at de pårørende er dedikeret til den ind-

lagte ældre patient(38). Rydeman et al.(39) identificerer, at ældre der har et tillidsfuldt forhold 

til sine pårørende, i højere grad beder disse om støtte og hjælp eller helt overgiver det fulde 
                                                
4 Se tabel med præsentation af inkluderet litteratur i bilag 2.  
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ansvar for udskrivelsesplanlægningen, når denne føler sig svækket eller ikke stoler på sin hu-

kommelse. Omvendt har patienten og de pårørendes præferencer vist sig at kunne være for-

skellige, og der ses ofte en diskrepans mellem de sundhedsprofessionelle, patienten og de 

pårørendes oplevelse af udskrivelsen(35,40). Huber et al.(40) argumenterer at de sundheds-

professionelle er tilbøjelige til at antage, at patienten og de pårørende har de samme præferen-

cer, hvilket ikke altid er tilfældet, og hvis udskrivelsen skal blive succesfuld må både patien-

tens og de pårørendes præferencer afdækkes tidligt i forløbet(40). 

 

Flere studier viser dog, at de pårørendes behov og præferencer, både på hospitalet og efter 

udskrivelsen, ofte bliver overset(34-36). Fitzgereld et al.(34) finder, at oplevelsen hos mange 

af de pårørende er, at de føler sig uden betydning og er frustreret, fordi de sundhedsprofessio-

nelle ikke holder dem informeret om, hvad der sker med patienten, samt at deres synspunkter 

ikke tages alvorligt. Dette understøttes af Hellesø et. al(36), som finder, at patienterne har en 

oplevelse af, at de pårørende ignoreres eller slet ikke er tilstede, når beslutninger om udskri-

velsen finder sted. Endvidere skildres planlægningen af udskrivelsen oftest som noget, der 

sker ad hoc og i nogle tilfælde ikke er synlig(34). 

 

Med udgangspunkt i litteraturgennemgangen står det klart, at de pårørende spiller en afgøren-

de rolle som støtte for den ældre medicinske patient i udskrivelsesprocessen. Samtidig er dét 

at være pårørende dog ofte forbundet med en oplevelse af ikke blive inddraget i planlægning 

og beslutninger, der synes vigtige for en vellykket udskrivelse. Litteraturgennemgangen viste 

samtidig at forskning om at være pårørende i udskrivelsen af den akut og korttidsindlagte æl-

dre medicinske patient er yderst sparsom, og ud fra den eksisterende videnskabelige forskning 

synes de pårørende, med baggrund i den korte indlæggelsestid, at kunne stå i en særlig udsat 

position. 

3 Afgrænsning 

Gennem baggrundsafsnittet samt den ovenstående systematiske litteraturgennemgang er det 

synliggjort, at den akut og korttidsindlagte ældre medicinske patients udskrivelse kan være 

særlig kompleks pga. den korte tid til planlægning og det øgede afhængighedsniveau ved ud-

skrivelsen (jf. s.4). Samtidig forventes antallet af disse udskrivelser at stige i takt med den 

øgede ældrebefolkning(18). I forhold til udskrivelsen af den ældre medicinske patient viser 

litteraturen, at de pårørendes spiller en stadig større rolle som støtte og omsorgsgiver for pati-
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enten, men at netop korte indlæggelser, synes at kunne sætte de pårørende i en vanskelig situ-

ation i forhold til udskrivelsen. Området fremstår dog uudforsket, og viden herom er derfor 

sparsom. Det vurderedes derfor relevant ud fra et sygeplejefagligt perspektiv at opnå viden 

om, hvordan de pårørende oplever udskrivelsen af den akut og korttidsindlagte ældre medi-

cinske patient. Det er essentiel viden i forhold til at udvikle klinisk praksis og støtte de pårø-

rende og patienten bedst muligt i udskrivelsen. Nærværende speciale afgrænses således til at 

omhandle, hvordan pårørende oplever udskrivelsen af den akut og korttidsindlagte ældre me-

dicinske patient. 

 

Den systematiske litteraturgennemgang indikerer, at de pårørende spiller en stor rolle som 

støtte for den ældre medicinske patient i udskrivelsesforløbet. Det er dog uvist om dette på-

virkes af den korte indlæggelsestid, der generelt synes at kunne påvirke, hvordan de pårøren-

de er med i udskrivelsesprocessen. Det findes derfor endvidere interessant at undersøge, hvil-

ken betydning de pårørende har for patienten i udskrivelsen. 

 

Den ældre patient er i specialet afgrænset til at betegne patienten over 65 år, idet WHO poin-

terer(41), at der i vestlige lande er konsensus om denne definition. Endvidere afgrænses be-

tegnelsen ”den pårørende” til at inkludere de personer, som patienten selv definerer som sine 

nærmeste pårørende, idet disse ikke nødvendigvis er dem, man er forbundet genetisk med 

eller gennem juridiske bånd, ud fra traditionelle familiemønstre(42). Sidst afgrænses den 

akutte korttidsindlæggelse til at være en indlæggelse under 48 timer, da dette oftest sættes 

som et organisatorisk skel for akutte korttidsindlæggelser på ikke stationære afdelinger(11). 

 

På baggrund af afgrænsningen er specialets formål derfor at udvikle viden, som giver indsigt i 

og forståelse for, hvordan pårørende oplever uskrivelsen af den akut korttidsindlagte ældre 

medicinske patient, og hvilken betydning de har for patienten i udskrivelsen. 

4 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående afgrænsning lyder problemformuleringen: 

Hvordan oplever pårørende udskrivelsen af den akut og korttidsindlagte ældre medicinske 

patient, og hvilken betydning har de pårørende for patienten? 
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DEL II 

5 Videnskabsteori og metodologi 

De videnskabsteoretiske antagelser har betydning for, hvordan den aktuelle problemstilling 

forstås, og de videnskabelige resultaters gyldighed(43). Derfor må det videnskabsteoretiske 

idegrundlag og den metodologiske tilgang bestemmes ud fra den konkrete problemstilling. 

Specialets problemformulering lægger op til en undersøgelse af de pårørendes subjektive op-

levelse af fænomenet udskrivelse. I den humanvidenskabelige tradition og i de kvalitative 

metoder bevæger vi os inden for et menneskeskabt genstandsområde, hvor betydninger, erfa-

ringer og oplevelser står centralt, og hvor det er muligt at opnå en rig forståelse af et fæno-

men, som eksisterer, og er konstrueret af mennesker i deres egen kontekst(2,43). På den bag-

grund tager specialet udgangspunkt i en fænomenologisk hermeneutisk forståelsesramme med 

en kvalitativ tilgang i form af feltarbejde og en Ricoeur-inspireret analysemetode. I det føl-

gende præsenteres forståelsesrammen og metodologiske overvejelser nærmere, hvor der rede-

gøres for sammenhængen herimellem. 

5.1 Fænomenologisk hermeneutisk forståelsesramme 

Fænomenologien er forankret i den humanvidenskabelige tradition, og er en filosofisk ret-

ning, hvor omdrejningspunktet er fænomenerne som de fremtræder for det menneskelige sub-

jekt i erfaringen(43). Edmund Husserl betragtes som den moderne fænomenologis grundlæg-

ger, og ønskede at gøre op med den positivistiske scientisme, idet han mente, at al kundskab 

udspringer af vores bevidsthed(44). For Husserl drejede det sig derfor om, at det er ud fra 

bevidstheden, vi erfarer verden, og gennem bevidsthedens rettethed – intentionaliteten vil 

tingenes betydning altid være et spørgsmål om subjektets rettethed mod objektet, vi vil altså 

altid opleve noget som værende noget bestemt(43). Herved træder livsverden som begreb 

frem som det fundamentale i den menneskelige virkelighed, hvor Husserl pointerer at den 

objektiviserende tilgang udvisker livsverden. Man må i stedet gennem fænomenologien gå til 

sagen selv, og lade fænomenet træde frem og tale for sig selv ved at sætte parentes om for-

forståelsen gennem en eidertisk reduktion5(43). Overført til dette speciale drejer det sig såle-
                                                
5 Husserls beskriver den eidetiske reduktion som en metode der reducerer alt væk der ikke er fænomenernes 

blotte, herunder hvilken værdi man tillægger tingene, og hvilken interesse man har i dem for herved at holde sig 

til den rene beskrivelse af fænomenerne(43).  
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des om at gå åbent til de pårørendes oplevelse af udskrivelsen, og den betydning de har for 

patienten, og på den måde lade deres erfaringer og livsverden træde frem. 

 

Idet specialet lægger op til at opnå indsigt i og forståelse for, hvordan fænomenet udskrivelse 

opleves af pårørende, og hvilken betydning pårørende har for patienten, suppleres den fæno-

menologiske forståelsesramme med en hermeneutisk forståelsesramme. En fænomenologisk 

beskrivelse er ifølge den franske filosof Paul Ricoeur6 ikke tilstrækkelig, da bevidsthedens 

erfaringer peger ud over sig selv og overskrider subjektets erfaringsliv. Livet må derfor både 

observeres udefra og opleves indefra for at give mening, og virkeligheden er derfor ikke alene 

det, der kan observeres og forklares udefra, eller alene det der erfares og forstås indefra(45). 

Skal menneskelig handlingsliv forstås, må fænomenologien derfor suppleres med en herme-

neutisk ramme. Ricoeur har sit udgangspunkt i fænomenologien og i bevidsthedens intentio-

nalitet, men betragter heri en tæt sammenhæng mellem fænomenologien og hermeneutikken.  

Bevidstheden vil altid være om noget for nogen, og kan derfor betragtes at have en mening, 

hvilken dog ikke er umiddelbart givet, men må fortolkes frem(46). Der kan således opnås en 

dybere indsigt i fænomenet ved at koble fænomenologiens beskrivelse med hermeneutikkens 

fortolkningsteori. Ricoeur(47) beskriver fortolkning i ”Hvad er en tekst” fra 1970 som: ”At 

indlade sig i den tankeretning teksten har åbnet for”(47:122), hvor hensigten er at: ”Virkeligt 

gøre det, som først var fremmed til mit eget”(47:122). Han følger således Hans George Ga-

damer i at den hermeneutiske opgave er, åbent at erkende teksters sag7, men forholder sig dog 

samtidig kritisk til Gadamers forståelse ved at lade distancen til teksten stå centralt i fortolk-

ningen(48). Ifølge Ricoeur(48) er distancen ikke blot noget negativt, som skal overvindes, 

men kan være produktiv, idet den kan bringe meningen frem, i det der skal fortolkes. Sam-

menfattende lægger den fænomenologisk-hermeneutiske forståelsesramme i specialet således 

op til at indfange de pårørendes konkrete oplevelse af udskrivelsen, og hvilken betydning de 

har for patienten, samtidig med at der analytisk distanceres til det empiriske materiale, hvor-
                                                
6 Paul Ricoeur (1913-2005) var fransk filosof. Ricoeurs omfattende forfatterskab er præget af en evne til at gå i 

dialog med mange forskellige discipliner om deres filosofiske og videnskabsteoretiske grundlag. Herunder 

spørgsmålet mellem forståelese og fortolkning af menneskelig handling.  Hans tænkning betegnes som en kritisk 

hermeneutik der poder det hermenutiske projekt på den fænomenologiske filosofi(46).  
7 Centralt i teksttolkning ud fra Gadamers filosofiske hermeneutisk, er at man søger at forså det, som teksten 

siger ved at sætte sig ind i dens mening. Hvor tekstens mening kun er det den er i kræft af den meningshorisont 

teksten er skrevet ud fra. Det centrale er derfor, at opnå en horisontsammensmeltning mellem tekstens og læse-

rens meningshorisonter, og for at opnå dette må læseren være villig til at sætte sin forforståelse på spil(43).  
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ved en fortolkningsmulighed åbnes samtidig med, at en indsigt og forståelse af undersøgelses-

fænomenet muliggøres. Som metodiske tilgang hertil er valgt etnografisk-inspireret feltarbej-

de og en Ricoeur-inspireret analysemetode. 

5.2 Feltarbejde 

Ifølge Martyn Hammersley og Paul Atkinson(49) er det etnografiske feltarbejde bl.a. influeret 

af fænomenologien og hermeneutikken. I det etnografiske feltarbejde tages afsæt i at under-

søgelsesfænomenet skal studeres i sin naturlige sammenhæng(49), og der er således en fin 

sammenhæng mellem det etnografisk feltarbejde og den fænomenologiske hermeneutiske 

forståelsesramme. Endvidere er det etnografisk-inspirerede feltarbejde fundet relevant som 

undersøgelsestilgang i flere sygeplejefaglige sammenhænge, hvor man bekender sig til en 

fænomenologisk hermeneutisk forståelsesramme(50-52). Feltarbejde er valgt som metodisk 

tilgang i tilvirkning af det empiriske materiale, fordi det sætter den en ramme, hvor det er mu-

ligt på en holistisk måde at studere mønstre, livsstile og erfaringer af en kulturelt defineret 

gruppe(49,53), direkte i den praksis, hvor udskrivelsen udspiller sig. Det muliggør en belys-

ning af, hvordan pårørende oplever udskrivelsen af akut og korttidsindlagte ældre medicinske 

patienter, samt hvilken betydning de har for patienten ud fra flere perspektiver. 

5.3 Ricoeur-inspireret analysemetode 

Analysemetoden tager afsæt i den fænomenologisk-hermeneutiske forståelsesramme. Herme-

neutikken er tekst-orienteret fortolkning i Ricoeurs optik, hvor der søges mod erkendelsens 

grænser, for derved at fortolke og finde betydningen af det overskud af mening, der er gemt i 

den menneskelige livsverden(46,48,54). En Ricoeur-inspireret analysemetode kan således 

muliggøre en fortolkning af det meningsskabende og betydningsfulde i det empiriske materia-

le, indsamlet gennem feltarbejdet. Ricoeur(48) argumenterer at når diskursen8 nedfældes 

skriftligt, skaber det en distance, der frigør meningen fra begivenheden og forfatteren, hvor-

ved en fortolkningsmulighed åbnes. Ifølge Ricoeur(47)  kan alt ses som tekst, hvis det skrift-

liggøres: ”Tekst er enhver diskurs, der er fæstnet ved skrift” (47: 102). Ved at lade det empi-

riske materiale fremstå som tekst gennem transskription, og lade det undergå en Ricoeur-

inspireret analyse, bliver det således muligt at søge ud over de enkelte informanters forståelse 

i analysen af det empiriske materiale. På den måde fremstår det betydningsfulde  på et mere 

alment niveau og kan derved bidrage til en ny erkendelse af, hvordan de pårørende oplever 

udskrivelsen, og hvilken betydning de har for patienten. 
                                                
8 Sproget er ifølge Ricoeur ikke et lukket system, men en åbning af en menneskelig verden(48).  
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6 Metode 

En videnskabelig undersøgelses transparens er central for vurderingen af dens troværdighed 

og gyldighed. Når fremgangsmåden og metodiske overvejelser ekspliciteres, er det muligt for 

læseren at følge forskningsprocessen og gennemskue forskerens valg og fravalg, hvorved det 

er muligt at vurdere resultatet og troværdigheden af undersøgelsen(2). I det følgende præsen-

teres derfor først forskningsstrategien, hvorefter der redegøres og argumenteres for feltarbejde 

som metodisk tilgang, herunder adgang til feltet, refleksion over egen påvirkning af feltet, 

sampling og datakilder. Endvidere redegøres og argumenters der for analysemetoden og sidst 

beskrives etiske overvejelser. 

6.1 Forskningsstrategi 

At have en forskningsstrategi fra begyndelsen er central, da alle trin i et projekt kræver en 

refleksivitet, som sikrer en bevidsthed, der guider én igennem projektet(43,49). 

 

Designet af specialets forskningsstrategi (illustreret i figur 2) er inspireret af James Sprad-

leys(53,55) beskrivelse af den etnografiske deltagerobservations tre faser og det etnografiske 

interview samt af Pia Dreyers(54,56) beskrivelse af en Ricoeur-inspireret analysemetode. Ef-

ter identifikation af problemstilling samt fremstilling af problemformulering indsamles data 

via feltarbejde. Observationerne bevæger sig fra deskriptive via fokuseret til selekterede ob-

servationer, samtidig med udførsel af etnografisk inspireret interviews. Der er i praksis ikke 

tale om en direkte lineær proces, men nærmere en pendulerende proces, hvor det iagttagede i 

deltagerobservationerne frembringer nye spørgsmål, og det sagte i interviewene resulterer i 

nye observationer. 

 

De transskriberede observationer og interviews føres efterfølgende over i en analyse- og for-

tolkningsproces ud fra en Ricoeur-inspireret analysemetode. I analysen fortolkes de transskri-

berede data i en dialektisk bevægelse mellem dele og helhed for derigennem at finde det me-

ningsskabende og bærende i det empiriske materiale. Således kan det afslutningsvist i specia-

let konkluderes, hvordan pårørende oplever udskrivelsen af den akut og korttidsindlagte ældre 

medicinske patient, og hvilken betydning de pårørende har for patienten. 
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Figur 2: Flowchart over forskningsstrategi 

6.2 Feltarbejde 

Den metodisk tilgang i tilvirkningen af det empiriske materiale er inspireret af det etnografi-

ske feltarbejde. Specialets problemformulering er styrende for feltarbejdet, og tilgangen er 

derfor mere specifikt inspireret af den emne-orienterede micro-etnografi, hvor fokus er ind-

snævret til et eller få aspekter af menneskelig adfærd (53); i dette tilfælde udskrivelsen. 

Spradley(53) pointerer ”Rather than studying people, ethnography means learning from 

people” (53:3). Feltarbejdet betragtes derfor som en uforudsigelig aktivitet, hvor forskeren 

forsøger at leve sig ind i situationen. Formålet er herved at forsøge at opfatte verden, som 
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informanterne gør det ift. det specifikke undersøgelsesfænomen. I feltarbejdet er der således 

lagt vægt på en åben eksplorativ tilgang. 

 

Kendetegnende for det etnografiske feltarbejde er anvendelsen af flere datakilder for at opnå 

indsigt i informanternes verden. Feltarbejdet i nærværende speciale består derfor både af del-

tagerobservation, deltagerberetninger og interview, som beskrives nærmere i kapitel 6.2.4. 

Herved er det forventet at opnå en dybere indsigt i og forståelse af de pårørendes oplevelse af 

udskrivelsen, samt hvilken betydning de har for patienten. Centralt for feltarbejdet er en kon-

tinuerlig refleksivitet(49), som beskrives nærmere i de følgende afsnit. 

6.2.1 Valg af felt og adgang hertil 

Specialets problemformulering er styrende for feltarbejdet, og det er derfor essentielt at iden-

tificere et felt, som omfatter den rigtige kontekst, aktører og aktiviteter, samt at sikre en ad-

gang hertil(53). Dette speciale har sit afsæt i et møde med afdelingsledelsen i Fælles Akut 

Afdeling, hvor specialets overordnede fokus og relevante felt er bestemt til – Medicinsk Visi-

tationsafsnit, Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital. Afdelingen er et syvdøgnsafsnit med 

14 sengepladser. Der er et årligt patientflow på omkring 38009 patienter, og det tilstræbes at 

patienterne indenfor 24 timer overføres til andre afdelinger eller der aftales udskrivelse(57).  

57% af patienterne udskrives således direkte til hjemmet oftest inden for 48 timer2. Det er 

kombinationen af det høje patientflow og de korte indlæggelser, som gør det interessant for 

ledelsen af Fælles Akut Afdeling at arbejde med udskrivelsen, hvilket har sikret en formel 

adgang til feltet fra specialets start.  Foruden den formelle adgang til feltet, har der inden data-

indsamlingen været opmærksomhed omkring også at sikre den uformelle adgang, som ofte 

afhænger af gatekeepers10, der kontrollerer den egentlige sociale adgang til feltet(49). Efter 

mødet med afdelingsledelsen i Fælles Akut Afdeling, blev der derfor etableret et møde med 

afdelingssygeplejersken. Samtidig blev der sendt et brev til afdelingen, således sygeplejersker 

og andet personale havde mulighed for at opnå indsigt i specialets formål, hensigt og hvilken 

betydning det ville have for afdelingen, inden de første feltobservationer. Herved er det for-

søgt at legitimere forskningssituationen og skabe troværdighed overfor gatekeeperne, både 

som sygeplejerske, person og som specialestuderende for derved opnå adgang til feltet(50). 

Der er således søgt at forgribe eventuelle vanskeligheder i den uformelle adgang til feltet. I 

                                                
9 Tal opgjort og oplyst af Fælles Akut Afdeling ved Aarhus Universitetshospital.  
10 Gatekeepers referer til de personer, som har kontrol over de centrale kilder og muligheder i feltet(49). 
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den forbindelse pointerer Hammersley og Atkinson(49) at adgang, udover at være et grund-

læggende praktisk anliggende, allerede fra start kan give indblik i den sociale organisering af 

feltets setting og informanternes orientering. Udvælgelse af felt og opnåelse af adgang hertil, 

er således vigtige observationer i sig selv, der indgår som en del af feltobservationerne. 

6.2.2 Sampling 

Ud over adgang til feltet er der ligeledes gjort overvejelser om sampling. Valget af udvælgel-

sesstrategier har fokuseret på både at opnå brede og dybde. Indledningsvist er anvendt en con-

venience sampling, hvor udvælgelsen beror på de informanter, som er tilgængelige ud fra 

inklusions- og eksklusionskriterierne i tabel 3(2). 

 

Inklusion  Eksklusion  

Alder >65 år 

Indlæggelse < 48 timer 

At patienten og de pårørende ønsker at 

deltage i undersøgelsen og kan afgive et 

informeret samtykke herom.  

At patienten ikke kan udpege en pårørende.  

At patienten eller de pårørende ikke ønsker 

at deltage.  

   Tabel 3: Inklusions- og eksklusionskriterier for sampling 

 

Den praktiske udvælgelse beror på deltagelse i morgenkonferencen, hvor de indlagte patienter 

blev gennemgået. I dataindsamlingsperioden fra den 29. februar 2012 til den 28. marts 2012 

blev der herved opnået en naturlig variation og bredde i informanter. Observationerne omfat-

ter således en række udskrivelser, hvor 12 patienters udskrivelse (præcenteret i tabel 4), efter 

indhentet samtykke, er gjort til genstand for de mere fokuserede deltagerobservationer. Der er 

tale om 7 kvindelige og 5 mandlige patienter, imellem 66-93 år, med en indlæggelsestid på 

mellem 8 – 47 timer. Alle har tidligere være indlagt og 4 inden for de foregående 30 dage. 6 

bor sammen med en ægtefælle, og alle har voksne børn. 
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Patient11 A B C D E F G H I J K L 

Køn K K K K K K K M M M M M 

Bor sammen med ægtefælle    - - - -    - - 

Været indlagt inden for 30 dage - - - - - -      - 

Alder 75 69 82 80 83 93 82 87 66 69 71 66 

Indlæggelsestid i timer 33 21 25 47 11 18 43 40 23 39 32 8 

Tabel 4: Præsentation af inkluderede patienter 

I relation til interviewene er der udført sampling within the case, hvor der via purposive sam-

pling er udvalgt key-informants mellem de 12 patienter og deres pårørende, som forventedes 

at kunne bidrage til en dybere indsigt i og forståelse af de pårørendes oplevelse af udskrivel-

sen, samt de pårørendes betydning for patienten(2,49). Der blev udvalgt fire patienter og deres 

pårørende, som alle gav mundtligt og skriftligt samtykke til at ville deltage. En pårørende til 

en mandlig patient frafaldfaldt imidlertid, idet patienten blev genindlagt, og den pårørende 

derfor ikke kunne overskue interviewet. Tre patienter og deres pårørende er således inkluderet 

som informanter i de etnografisk inspirerede interviews (se tabel 5). 

  

Interview 1  2  3 

Patient  E A B 

Patients køn Kvinde Kvinde Kvinde 

Alder 83 år 75 år 69 år 

Indlæggelsesårsag12 Faldet i hjemmet Svimmelhed Hovedpine 

Indlæggelsestid 11 timer 33 timer 21 timer 

Primære pårørende Voksen datter Ægtefælle Ægtefælle 

Tabel 5  

 

 

 

                                                
11 Videre i specialet vil der i citater af de pårørende og patienten henvises ud fra bogstavet i dette skema.  
12 Grundet etiske overvejelser om anonymitet (se afsnit 6.3) beskrives kun en overordnet indlæggelsesårsag. 

Patienternes mere specifikke diagnoser og sygdomshistorier vurderes ikke at have en direkte betydning for un-

dersøgelsen.   
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6.2.3 Feltroller og påvirkning af feltet  

At være uddannet sygeplejerske og at undersøge et felt inden for sygeplejen giver anledning 

til overvejelser vedrørende feltroller og påvirkning af feltet allerede fra specialets start. 

Spradley(53) pointerer at: ”Doing ethnographic fieldwork involves alternating between the 

insider and outsider experience, and having both simultaneously.”(53:57). Der skal derfor 

være opmærksom på, at der ved forskning i eget felt er en risiko for, at insiderpositionen og 

forforståelse kan være styrende og derved forskyde balance mellem nærhed og distance, 

hvorved værdifuld data kan gå tabt(2,49). På baggrund af insiderpositionen har der været sær-

lig bevidsthed om risikoen for at ”go native”13. Der er derfor indtaget en refleksiv holdning til 

balancen mellem at være insider og outsider. Ud fra den videnskabsteoretiske forståelses-

ramme er dette ikke gjort ved at fralægge forforståelsen. Ricoeur(46) beskriver, at man ikke 

kan gøre sig fri af sin historiske bevidsthed, men at man må tilgå den refleksivt og sætte sin 

forforståelse i spil. Der er derfor søgt en positionering som en acceptable incompetent, som 

Hammersley og Atkinson(49) beskriver det, hvor der åbent ses, lyttes og stilles spørgsmål 

både overfor gatekeepers og informanter. Det har ikke vist sig at være vanskeligt, da jeg ikke 

på forhånd var bekendt med, hverken det givne speciale eller afdeling. 

 

Endvidere har jeg hovedsagligt påtaget mig rollen som deltagende observatør og været iklædt 

afdæmpet civil tøj. I de indledede deskriptive observationer har jeg dog været iklædt kittel og 

indtaget rollen som observerende deltager. På den måde har der været en bevægelse mellem 

feltroller, hvilket Hammersley og Atkinson(49) fremfører stærke argumenter for, da det mu-

liggør, at man kan se bort fra deres påvirkning af feltet. Min deltagelse i feltet kan derfor be-

skrives som en moderat involveringsgrad14 i en balance mellem at være insider og outsider.  

6.2.4 Datakilder 

I dette afsnit præsenteres datakilder i from af deltagerobservationer og – beregninger samt 

interviews. Ud fra speciales problemstilling, problemformulering og videnskabsteoretiske 

forståelsesramme er der udarbejdet observations- og interviewguides. Det centrale i dette ar-

                                                
13 Go native henviser til at forskeren gennem længere tids ophold i felten blandt de mennesker man undersøger, 

risikerer at blive assimileret ind i kulturen og skikkene (49).  
14 Spradley beskriver deltagelse på et kontinuum med en gradvis stigende deltagelse gående fra nonparticipation 

⇒ passive⇒ moderate ⇒ acitve ⇒ complete.  
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bejde har været at holde fokus ift. problemformuleringen og samtidig kunne forholde sig 

åben, hvilket uddybes i det følgende. 

Deltagerobservationer og –beretninger 

Observationsguiden tager udgangspunkt i Spradleys beskrivelse af ”Participant Observation” 

af to grunde. Først fordi den fordrer, at man kan nærme sig undersøgelsesfænomenet uden 

noget særligt spørgsmål i tankerne ud over det overordnede spørgsmål: ”What is going on 

here?”(53:73). Derved er det muligt at bevare det fænomenologiske perspektiv om at forhol-

de sig åbent. Dernæst fordi Spradleys(50) handlingsanvisende beskrivelse kan gøre feltarbej-

det mere struktureret. Deltagerobservationerne er forløbet over 6 uger og er foregået på det 

medicinske visitationsafsnit, hvor pårørende og uskrivelsen af den akut og korttidsindlagte 

ældre patient er observeret. Observationerne har bevæget sig, fra deskriptive over fokuseret til 

selektive observationer, hvor der er udført Grand-tour og mini-tour observationer. Grand-tour 

observationer er gennemført de første dage på afdelingen og har identificeret de store linjer, 

hvorved der er dannet et overblik over udskrivelsespraksissen ud fra dimensionerne rum, ak-

tør, aktivitet, objekt, handlinger, hændelser tid, formål og oplevede følelser. De efterfølgende 

mini-tour observationer har været omdrejningspunktet for mindre enheder og mere detaljerede 

observationer af disse dimensioner(53). 

 

I deltagerobservationerne er der undervejs både indgået opfordrede og uopfordrede deltager-

beretninger, der kan beskrives som ustrukturerede og uformelle mundtlige redegørelser fra 

informanterne(49). I forbindelse med at patienterne blev informeret om undersøgelsen, har de 

alle bidraget med uopfordrede beretninger om deres pårørende. Både de pårørende, pateinter-

ne og sygeplejerskerne har endvidere løbende knyttet kommentarer til de handlinger de udfør-

te, fx hvem de lige havde talt i telefon med.  Hammersley og Atkinson(49) forklarer, at det er 

almindeligt, da mennesker naturligt vil søge at give forklaringer og redegørelser overfor hin-

anden. Det har åbnet flere muligheder for, at stille uddybende spørgsmål og herved opnå op-

fordrede deltagerberetninger. Deltagerberetningerne er derfor udgangspunkt for både direkte 

information om situationen og om informanternes oplevelse heraf. 

 

Succesen af deltagerobservation afhænger i høj grad af kvaliteten af felt- og dagbogsnota-

ter(2,49). Derfor er det tilstræbt at nedskrive feltnoterne under selve observationen og i det 

konkrete sprog, som informanterne anvender, velvidende at feltnoter altid vil være selektive, 

da man ikke kan indfange alt(49,53). Dette har stort set været muligt gennem hele forløbet, 
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fraset situationer, hvor jeg fraveg af etiske årsager. Fx når en patient eller de pårørende var 

meget emotionelt påvirkede. Noterne er optaget i hånden ud fra en overvejelse om, at en 

computer kan virke distancerede i relationen til informanterne. Derudover nødvendiggør det, 

at feltnoterne transskriberes ind på computeren umiddelbart i forlængelse af feltarbejdet, hvil-

ket er et godt udgangspunkt for den første bearbejdning af, hvilke områdefokuserede og se-

lekterede observationer, der kunne være relevante(53). Disse områder er indført i en feltdag-

bog sideløbende med feltnoterne, så feltnoterne er holdt fri for analyser og fortolkninger, uden 

at udelukke indskydelser, overvejelser og oplevelser. 

Interview 

Deltagerobservationer og -beretninger er kombineret med tre formelle etnografisk inspirerede 

interviews, idet man herved kan få indsigt i både beskrevne begivenheder, perspektiver og 

diskursive strategier, som ikke umiddelbart er tilgængelige ved observation(49). Hensigten 

med interviewene er således at opnå en dybere indsigt i- og forståelse af de pårørendes ople-

velse af udskrivelsen og hvilken betydning de har for patienten. 

 

Hvor deltagerberetninger og –observationer er foregået løbende på afdelingen, er interviewe-

ne formelt planlagt og er alle foregået i patienternes hjem 3-5 dage efter udskrivelsen. Ved 

planlægning af interviewene er der dog lagt vægt på at præsentere de pårørende for flere mu-

ligheder ift. lokation15, idet informanter som selv vælger interviewets kontekst, oplever en 

øget tryghed. Det skaber god baggrund for en dybere indsigt i informantens oplevelse af un-

dersøgelsesfænomenet(49). 

  

Interviewguiderne16 indeholder 6 generelle spørgsmål og en række individuelle spørgsmål, 

med afsæt i deltagerobservationerne, fx: ”Du kom for at besøge din mor og fik at vide at hun 

var udskrevet, vil du fortælle lidt om det?” Det er herved forsøgt at validere det observerede 

og få uddybet fænomenet fra de pårørendes perspektiv(50). 

Karakteristisk for det etnografiske interview er, at der søges en fleksibel tilgang, hvor diskus-

sionen bevæger sig på en måde, der virker naturlig(49,53). Interviewguiden er derfor ikke 

betragtet som en fastlagt og kronologisk rækkefølge af emner, der ønskes belyst, men som 

triggere(49), der har til hensigt at stimulere de pårørende til på en bred og åben måde at tale 

                                                
15 Lokationer som er foreslået er patientens hjem, de pårørendes hjem, afdelingen og et tredje uafhængigt sted. 
16 Se eksempel på interviewguide i bilag 3 
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om deres oplevelse af udskrivelsen. Ud fra Spradleys(55) anbefaling, er alle interviews ind-

ledt med deskriptive spørgsmål, hvorefter der gennem interviewet sideløbende er stillet både 

strukturelle og deskriptive spørgsmål. De deskriptive spørgsmål er brugt som forsøg på bredt 

at åbne for de pårørendes oplevelse, mens de strukturelle spørgsmål sigter mod de mere foku-

serede og selekterede beskrivelser af udskrivelsen og de pårørendes betydning for patienten.  

 

Interviewene er optaget og transskriberet ordret umiddelbart efter udførsel ved hjælp af trans-

skriberingsprogrammet f5. Tydelige tænkepauser er markeret og tegnsætningen er begrænset 

til komma og punktum, for på den måde at lade teksten stå så tæt på den virkelige tale som 

muligt(2). Ydermere er der efter transskriberingen udført en sammenligning af optagelserne 

for at sikre, at interviewet gengives korrekt. 

 

6.2 Ricoeur inspireret analysemetode 

I det følgende præsenteres analysemetoden, som er inspireret af Ricoeurs tænkning. Der er 

taget udgangspunkt i Dreyers(54) beskrivelse af en Ricoeur-inspireret analysemetode ud fra 

de tre analyseniveauer; naiv læsning, strukturanalyse, kritisk analyse og diskussion. Gennem 

denne tilgang søges det at nå fra en overfladetolkning til en dybdefortolkning af det transskri-

berede empiriske materiale. Ricoeur(48) beskriver: at ”En teksts betydning ikke er bag tek-

sten, men foran den”(48:214) og ”at forstå en tekst er at følge dens bevægelse fra betydning 

til reference: fra hvad den siger, til hvad den taler om.”(48:214). Det handler således om at 

afsløre tekstens sag og nå fra mening til betydning. Den strukturelle analyse er central som 

formidlende led mellem overfaldefortolkningen og dybdefortolkning. Ifølge Ricoeur(48): ” ét 

trin – omend et nødvendigt mellem en naiv fortolkning og en kritisk, mellem en overfladefor-

tolkning og en dybdefortolkning”(48:213). Den strukturelle analyse er det forklarende mo-

ment, der hjælper til forståelsen. Der altså ikke nogen modsætning mellem forklaring og for-

ståelse, men i stedet anvendes forklaringen i forståelsens tjeneste, for herved gennem fortolk-

ningen at få betydningen frem i teksten(46,54). Analysen er således en dynamisk proces, som 

illustreret i forskningsstrategien (Figur 2). Som hjælp hertil er analysen udført i programmet 

Nvivo9, hvor den transskriberede empiri er importeret og struktureret ud fra de tre analyseni-

veauer gennem anvendelse af programmets funktioner ”memoer” og ”nodes” illustreret på 

billede 1 og 2. Det er således muligt hele tiden at bevæge sig mellem helhed og del og imel-

lem de tre analysedele. I det følgende beskrives de tre analyseniveauer nærmere. 
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Billede 1: Det importerede datamateriale og memo med den naive læsning 

 
Billede 2: Kodning  
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6.2.1 Naiv læsning 

Analysen tager afsæt i en naiv læsning, som beskrives som en ukritisk læsning af den 

transskriberede empiri, hvor hensigten er at opnå et overblik over, hvad teksten handler om og 

en begyndende forståelse af tekstens betydning(54). Der er tale om en overfaldefortolkning, 

hvor man forholder sig åben over for det, der berører én i teksterne og nedskriver disse 

umiddelbare indtryk ud fra hvem taler i teksten, hvad er konteksten, hvilke begivenheder og 

betydninger beskrives og hvordan beskrives oplevelsen(54). Den naive læsning rejser herved 

spørgsmål i relation til teksten og fører til gisninger og antagelser om, hvad teksten taler om, 

og der opstår herved en mistanke, som er udgangspunktet for den videre analyse. Den naive 

læsning har således karakter af gætning, hvilket Ricoeur(48) beskriver som en nødvendighed, 

fordi informanternes intention ikke længere er tilgængelig. Det er herved centralt i de næste 

trin i analysen at gyldiggøre disse gæt, fordi en tekst aldrig kun vil have én betydning og én 

sandsynlig fortolkning. Det er derfor argumentet om, hvorfor den ene fortolkningen er mere 

passende og sandsynlig end en anden, der giver troværdighed og gyldighed til 

fortolkningen(48,54), hvorfor fortolkning af Ricoeur(48) beskrives som en argumenterende 

disciplin. 
6.2.2 Strukturanalyse 

Den naive læsning følges af en strukturanalyse, hvor den transskriberede empiri læses igen på 

tværs, og hvor det forsøges at sætte sig i tekstens retning(54). Processen er karakteriseret af en 

pendulering mellem helhed og del, og der er således tale om en dialektik mellem nærhed og 

distance til teksten, hvor tekstens struktur åbent inddeles med udgangspunkt i hvad siges der 

(meningsenheder). Meningsenhederne relateres til de spørgsmål og antagelser, der er udledt 

gennem den naive læsning og bliver gennem forklaringer samlet i betydningsenheder ud fra, 

hvad der tales om(54). Der er altså tale om dialektisk proces mellem forklaring of forståelse, 

ud fra en bevægelse mellem, hvad der siges og, hvad der tales om, hvor betydningsindholdet 

bliver trukket frem og sidst samlet i temaer. Gennem struktureringen bliver det således syn-

ligt, hvad teksten handler om og hvilke temaer, der er centrale. Idet strukturanalysens forkla-

ringer udgør et vigtigt argument for gyldiggørelsen af den naive læsnings gæt(54), er en rig 

beskrivelse af betydningsenhederne central for herved på en troværdig og gyldig måde at åbne 

for næste analyseniveau, hvor forklaring og forståelse integreres i en dybdefortolkning.  
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 6.2.3 Kritisk analyse og diskussion 

I det sidste analyseniveau, den kritiske analyse og diskussion, søges en fortolkning og diskus-

sion af temaerne fremkommet i strukturanalysen, for herved at åbne for ny indsigt i og forstå-

else af undersøgelsesfænomenet. Der er tale om en dialektisk proces mellem dels forklaring 

og forståelse dels det almene og konkrete(54). I læsningen er der således hele tiden en bevæ-

gelse mellem overfaldetolkningen og dybdetolkningen i hvad Ricoeur(48) beskriver som en 

endeløs spiral. Der inddrages i den kritiske analyse og diskussion relevant viden fra teori, fi-

losofi og videnskabelige undersøgelser, som sættes i dialog med fundene for derigennem at 

afdække meningsoverskuddet i teksten og udvide og uddybe forståelsen af, hvordan de pårø-

rende oplever udskrivelsen og hvilken betydning de har for patienten. Der søges herved me-

ningssammenhænge, hvorved dialektikken mellem forklaring og forståelse udvides i udled-

ningen af betydningen i det sagte(54). Gennem argumentation bliver der i den kritiske analyse 

og diskussion fundet belæg for gyldigheden af meningssammenhængene og betydningerne ud 

fra den aktuelle kontekst. Mennesket er ifølge Ricoeur(46) indlejret i historien, hvorfor for-

tolkningen af teksten altid vil ske i relation til samtiden. De tolkninger og betydninger, der 

fremkommer gennem analyseprocessen, forekommer derfor ud fra den aktuelle kontekst og er 

således påvirket af den sammenhæng og den samtid, hvor fortolkningen finder sted.  

6.3 Etiske overvejelser  

Undersøgelsen indeholder, som tidligere beskrevet, interview og observationer af patienter og 

pårørende der på grund af sygdom befandt sig i en sårbar position. Som projektansvarlig er 

man således forpligtet til at reflektere over eventuelle etiske problemstillinger(2). Flere etiske 

overvejelser er derfor foretaget inden undersøgelsens start, for at sikre informanternes integri-

tet og autonomi(2). 

 

I planlægningen af specialet er de Etiske retningslinjer for sykepleieforskning i Norden med-

tænkt(58). Undersøgelsesmetoden er ikke baseret på biomedicinsk forskning, og efter gen-

nemlæsning af lovgivning for anmeldepligt, er det vurderet at tilladelse fra De Videnskabse-

tiske Komitéer for Region Midtjylland ikke er nødvendig(59). Forud for deltagerobservatio-

ner og interviews er der indhentet skriftlig tilladelse fra Datatilsynet, for at sikre at undersø-

gelsen lever op til  reglerne i persondataloven17. Samtidig er alle personlige oplysninger i for-

bindelse med undersøgelsen håndteret som fortroligt materiale, hvorfor optagelser og trans-

                                                
17 Se tilladelse fra datatilsynet i bilag 4 
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skriptioner har befundet sig på en computer sikret med kode. Alle informationer slettes efter 

specialets afslutning(60). 

 

Inden undersøgelsens start har oversygeplejersken og afdelingssygeplejersken, for Medicinsk 

Visitations Afsnit, Nørrebrogade ved Aarhus Universitetshospital efter mundtlig og skriftlig 

information givet, tilladelse til at undersøgelsen kunne gennemføres. 

 

Alle informanter er inden observationernes start informeret mundtligt og skriftligt18. For at 

sikre informanternes frivillige deltagelse, er der givet grundig information om muligheden for 

til en hver tid, at kunne trække sig fra undersøgelsen(2). Herudover har informanterne givet 

skriftligt samtykke19 til at deltagelse i undersøgelsen, efter at have haft mulighed for at læse 

den skriftlige beskrivelse uden min tilstedeværelse. Informanterne er endvidere informeret om 

at feltnoter og transskriberede interviews anonymiseres og kun opholder sig hos specialets 

forfatter samt at loven for tavshedspligt overholdes. Sidst er informanterne gjort opmærksom 

på at deres deltagelse ikke ville få indflydelse på udskrivelsen eller deres behandling gene-

relt(2). 

                                                
18 Se informationsbrev i bilag 5 
19 Se samtykkeerklæring i bilag 6 
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DEL III 

7 Resultater 

I det følgende præsenteres analyse, fortolkning og diskussion af den transskriberede empiri, 

ud fra den naive læsning, strukturanalyse og kritiske analyse og diskussion, som beskrevet i 

metodeafsnittet, hvorudfra undersøgelsens fund fremkommer. 

7.1 Naiv læsning  

I den naive læsning er den transskriberede empiri gennemlæst, for at opnå et overblik over 

teksten og en begyndende forståelse af, hvordan pårørende oplever udskrivelsen af den akut 

og korttidsindlagte ældre medicinske patient, samt hvilken betydning de pårørende har for 

patienten. I det følgende illustreres den naive læsning gennem en eksplicitering af, hvad der 

har berørt mig i teksterne, hvorved der rejses en række spørgsmål i relation til empirien, som 

har dannet udgangspunkt for den videre analyse. 

 

Den transskriberede empiri beretter om udskrivelsen, hvordan de pårørende forsøger at støtte 

op om patienten og gerne vil følge med og være med. Der er beskrivelser af at patienten og de 

pårørende føler sig indgroet i hinanden, og at de pårørende anser det som en vigtig opgave at 

kunne holde overblikket, når patienten er udskrevet. At være opdateret og informeret på 

samme måde som patienten pointeres derfor som betydningsfuldt af de pårørende. Der er be-

skrivelser af at udskrivelsen kommer som en overraskelse for den pårørende, som først finder 

ud af planerne om udskrivelse, når patienten er udskrevet og klar til at blive hentet. De pårø-

rende er ikke med ved samtalerne med de sundhedsprofessionelle, hvor information bliver 

givet og planen bliver lagt. De pårørende påtager sig flere praktiske opgaver omkring udskri-

velsen og føler en glæde ved at kunne hjælpe. Samtidig er der beskrivelser af at patienterne 

føler tryghed ved den hurtige udskrivelse, fordi de har deres pårørende. Ud fra den naive ana-

lyse rejser der sig således spørgsmål om at være overrasket, informeret, en støtte og trygheds-

giver, når ens nære bliver udskrevet. 

7.2 Strukturanalyse 

I strukturanalysen er meningsenheder i den transskriberede empiri samlet ud fra, hvad der 

siges i teksten. Ud fra meningsenhederne er der søgt en forklaring på, hvad der taltes om i 
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teksten og herigennem er der fremkommet betydningsenheder som danner baggrund for ud-

ledningen af temaer. Strukturanalysen er udført i Nvivo9 og førte til følgende tre overordnede 

temaer: Udskrivelsen som en overraskelse, Mellemvejen - at være med at følge med og At støt-

te hinanden. I temaerne er fremkommet en række undertemaer, som løbende beskrives i struk-

turanalysen og som i den kritiske analyse og fortolkning af temaerne gøres mere eksplicitte.  I 

den følgende præsentation af strukturanalysens resultater, tages der udgangspunkt i de tre 

udledte temaer, hvor meningsenhederne eksemplificeres gennem citater og danner belæg for 

og udfolder betydningsenhederne. Det er herved valgt at præsentere en synlig argumentation 

af hvordan betydningsenheder er fremkommet gennem forklaring af meningsenhederne. På 

den måde søges troværdighed og gyldighed i udledningen af temaerne, som føres videre i den 

kritiske analyse og fortolkning. 

7.2.1 Udskrivelsen som en overraskelse 

Det fremstår at de pårørende oplever udskrivelsen af den akut og korttidsindlagte ældre medi-

cinske som en overraskelse. De forventer ikke at udskrivelsen finder sted på det aktuelle tids-

punkt, illustreret af de pårørende der siger: 

"Hun[patienten] kom og sagde, jeg må komme hjem, og så sagde jeg det er da 
løgn allerede; og det gør de jo nu - det går stærkt. Det er bare lige igennem 
ikå`…"(A). 

”Det vidste jeg jo ikke… og hun var jo lige kommet ind[ler], så det havde jeg 
ikke regnet med. Jeg havde jo nok regnet med, at hun havde været der nogle da-
ge, men den der visitationsafdeling, der er man jo kun kort tid. Det sagde jeg 
også til hende, du bliver flyttet et andet sted hen.”(B). 

Der tales om, hvordan de pårørende ikke regner med at patienten allerede udskrives, hvilket 

tydeliggør en oplevelse af at udskrivelsen finder sted hurtigere og tidligere end de havde for-

ventet. Samtidig oplever de pårørende dog ventetiden op til stuegangen, hvor udskrivelsen 

bliver besluttet, som lang:   

”Så sad vi jo der og ventede og ventede og ventede og så kom der et par syge-
plejersker og ja.. nu er han kommet fra Skejby[lægen der skulle gå stuegang].. 
og jeg holder ham i kort snor sagde hun så hende der du.. nå men det er godt 
sagde jeg [ler] .. men det var det værste det der, jeg kan ikke tage det venterri 
du. Det kan jeg ikke..” (A). 

De pårørende oplever altså en lang ventetid og er bevidste om den generelle hurtighed og de 

korte indlæggelser, der præger sundhedsvæsnet i dag. Alligevel kommer oplevelsen af hurtig-

heden bag på de pårørende, som ikke synes at være klar over, at det de sidder og venter på, er 

at patienten skal udskrives. De bliver netop først gjort opmærksom på udskrivelsen, når afta-
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len herom er truffet, hvilket ofte er i forbindelse med, at patienterne kontakter de pårørende, 

for at fortælle, at de er udskrevet. 

En datter til en ældre kvindelig patient siger: 

”Ja,.. ja men jeg kom jo op på sygehuset og så.. og så oplevede jeg så at min 
mor stod og ventede på at jeg kom, så hun kunne blive kørt hjem (ler). Det var 
jeg jo ikke klar over, at hun blev udskrevet… og øhmm ja så det gik meget hur-
tigt.” (E). 

Endvidere beskrives i en af feltobservationer umiddelbart efter stuegang, hvor udskrivelse er 

blevet aftalt: 

”Lægen går ud af stuen. Patienten sidder på kanten af sin seng kikker lidt rundt 
og finder sin mobiltelefon. Han fumler lidt med telefonen og trykker på ring op 
siger ”Hej det er far, jeg er blevet udskrevet vil du komme og hente mig?” Dat-
ter gennem telefonen: ”Hvad sagde de?” Patienten: ”Jeg skal til noget mere 
undersøgelse” Datter: ”Nå, men jeg kommer om lidt og henter dig om lidt så, 
det kan være jeg bliver nødt til at holde ude foran, det er meget svært at finde en 
parkeringsplads.” Patienten ”Okay”. Han går hen til skabet tager sine ting og 
pakker dem i en taske henvender sig til mig og siger farvel, går ud af stuen mø-
der en sygeplejerske på gangen siger: Min datter kommer om lidt, jeg venter 
ude foran på hende.”(I). 

De pårørende oplever således, at udskrivelsen reduceres til noget de får besked om, hvor 

kommunikationen omkring udskrivelsen med afdelingen har karakter af en udveksling af be-

skeder, frem for en egentlig kommunikation og dialog, hvor viden deles og input og meninger 

bliver hørt. De pårørende giver beskeder om, hvordan tingede er derhjemme uden at dette 

drøftes nærmere: ”Datteren fortæller at [patientens navn] var stået op om natten og hustruen 

er usikker, men at der ikke er behov for pleje i hjemmet.” (H), og de sundhedsprofessionelle 

giver beskeder til de pårørende om, hvad planen er blevet: ”Jeg ved ikke hvornår, der er stue-

gang, men jeg kan ringe og give dig informationer efter, der har været stuegang.”(I). Samti-

dig oplever de pårørende, at de selv må være opsøgende, hvis de vil vide noget omkring ud-

skrivelsen. ”Nej der måtte vi jo nærmest selv kontakte til udskrivningen, for at høre hvordan 

og hvorledes.”(A). De pårørende får således besked om udskrivelsen, når beslutningen er truf-

fet, og oplever selv at måtte tage initiativ, hvis de vil vide mere om udskrivelsen. På det tids-

punkt, hvor man på afdelingen er klar til at kommunikere om udskrivelsen, har de pårørende 

ikke nogen forudsætning for at vide, at de skal være til stede.  

”Interviewer: ”Du var ikke med da planerne for udskrivelsen blev lagt?” 
 Pårørende: ”Nej det var jeg ikke.. Den dag var jeg til fødselsdag ved en længe-
re henne af vejen her så.. jeg havde jo ikke regnet med at du kom hjem.” 
Patient: ”Nej jeg havde jo ikke regnet med at blive udskrevet for så kunne jeg jo  
bare have ringet efter [patientens navn] ikke også, så var han jo også kom-
met.”(B). 
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Endvidere oplever de pårørende, at den manglende kommunikation skyldes de sundhedspro-

fessionelles travlhed: “Jeg kan jo godt se at sygeplejerskerne har travlt.. de kan jo ikke sidde i 

timevis og sidde og snakke med folk.. for det har de ikke tid til.”(A). De pårørende har således 

en vis accept af den manglende kommunikation. 

 

De pårørende har således ikke føling med processen op til udskrivelsen, og indlæggelsesfor-

løbet kommer til opleves som slut uden at være blevet afsluttet, fordi de pårørende ikke har 

oplevet at være del af de beslutninger og den kommunikation, der leder op til udskrivelsen. 

Dette relateres bl.a. til en oplevelse af, at de sundhedsprofessionelle synes at have meget 

travlt. Udskrivelsen kommer herved til at fremstå som noget den pårørende hverken regner 

med, forventer eller er klar over, og opleves derfor som noget der kommer bag på dem - som 

en overraskelse. 

7.2.2 Mellemvejen - at være med at følge med 

Andet tema koncentrerer sig om, hvordan de pårørende oplever rollen som pårørende me-

ningsfuld i udskrivelsen. De pårørende beretter om en pårørenderolle, hvor deres opgave er at 

følge med. Nogle pårørende oplever denne rolle, som at være sat på sidelinjen, eller som det 

udtrykkes af en pårørende: ”Jeg spurgte jo så igen. ikå´, men jeg føler det li’som, at det ... det 

rager ikke mig... sådan følte jeg det i hvert fald, så når jeg spurgte om noget så kikkede de 

sådan op du ved”(A). Andre oplever modsat, at denne rolle er tilstrækkelig og at der er et me-

ningsfuldt samarbejde, skønt der ikke er noget kontakt. ”Det gode det var, jeg synes… det var 

samarbejdsoplevelse selvom vi ikke sådan havde været i kontakt.. øøhh det synes jeg”(E). 

 

En anden rolle, som efterspørges, er at være med frem for blot at følge med. For de pårørende 

handler det om muligheden for, at kunne være med ved stuegang og andre situationer, hvor 

der gives information om diagnoser, talt om fremtidsudsigter og hvor der træffes beslutninger 

om den videre plan og den eventuelle udskrivelse. Der fremtræder her en interessant mellem-

vej, mellem ønsket om at følge med og at være med. De pårørende efterspørger, på den ene 

side at kunne være med ved stuegang, mens de på den anden side accepterer, at lægen og sy-

geplejersken ikke altid har tid, og at deres arbejde kan være svært at planlægge. De finder 

derfor en mellemvej. Som alternativ til at være med ved stuegang instruerer flere pårørende 

patienterne i, hvad de skal huske at spørge om, og hvad der skal afklares. Fx sagde en patient 

”Min datter har bedt mig om at skrive noget ned, så jeg husker at spørge om det” (D), og en 
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hustru sagde til sin mand over telefonen ”Du skal spørge til stuegang om det kan være noget 

med hjertet” (I). Derudover prøver de pårørende løbende at holde sig orienteret om, hvad der 

foregår ved fx at ringe til afdelingen eller lave aftaler med personalet. Eksempelvis blev det 

observeret: 

”Den pårørende opsøger sygeplejersken på gangen. Sygeplejersken forklarer at 
hun har noteret at der skal ringes til hende når visitatoren har ringet” (K).  
 

I ovenstående kommer det til udtryk, at de pårørende prøver at være med ved at holde sig ori-

enteret gennem patienten og lave aftaler med personalet som alternativ måde at opnå inddra-

gelse. På samme måde som det for nogle pårørende er tilstrækkeligt at følge med, oplever 

andre pårørende, gennem mellemvejen, at være med fra sidelinjen. Det centrale for disse to 

”grupper” af pårørende er, at de får den information de har behov for, for at kunne hjælpe 

patienten efter udskrivelsen. 

 

Det er dog ikke alle pårørende, som accepterer, eller er i stand til at indtage en rolle på denne 

mellemvej. For dem handler det dels om, at de føler, de ikke kan komme i kontakt med per-

sonalet i tilstrækkelig grad, samt at de ikke behandles, som legitime parter i behandlingen. I 

forhold til kontakt til personalet beretter de pårørende: 

”Nej jeg fik ikke engang et telefon nr. da jeg var deroppe, for det ville jeg jo 
gerne have haft sådan, at jeg kunne have ringet og hørt hvordan hun havde 
det”(A). 
”Det ville jeg da godt have hørt noget, hvad de havde fundet ud af, for det havde 
jeg ikke andet end fra [patientens navn] andet information har jeg ikke fået (B)” 
 

Der tales her om, at selv kampen for at følge med kan være hård. Det gør det svært at være 

med ud fra mellemvejen, da dette kræver en vis grad af at følge med for at man kan anvende 

alternative strategier. Oplevelsen af at den pårørende ikke er en legitim part i udskrivelsen 

deles af patienten, som både oplever det som utrygt og stødende at den pårørende ikke får lov 

at være med.  

”Jamen der vil jeg give ham lidt ret, for der var flere gange de sagde, hvad si-
ger du [patients navn] og det er lidt frastødende synes jeg, når det er manden 
der spørger.. det var ligesom jeg skulle bestemme, om han skulle have noget at 
vide.”(A).   

Der er således en variation i, om de pårørende oplever det meningsfuldt at følge med eller at 

være med. Karakteristisk er dog, at hvis de ønsker at være med, opnår de pårørende oftest 

dette gennem en mellemvej, hvor de finder alternative strategier for at blive inddraget. Dette 
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synes dog at være svært for nogle af de pårørende at opnå, idet de må kæmpe for blot at følge 

med.  

7.2.3 At støtte hinanden  

De pårørende og den akut korttidsindlagte ældre medicinske patient oplever det som en selv-

følgelighed, at de støtter hinanden og har hinanden omkring udskrivelsen. Et ældre ægtepar 

siger: ”Patient: ”Jeg var syg og hvis jeg ikke havde ham, hvad skulle jeg så gøre?” Ægtefæl-

le: ”Det er jo svært at sige, hvad man ellers ville gøre, men man må jo støtte hinanden”(B). 

Dette underbygges af en pårørende til en anden ældre kvinde, der bliver spurgt om, hvordan 

det opleves at være den, der står ved siden af: ”Det tænker jeg ikke over, det gør man bare.” 

(A). Der tales således om, at man naturligt og selvfølgeligt støtter op om, og er der for hinan-

den. Omvendt er selvfølgeligheden i at være der for hinanden ikke så selvfølgelig at alternati-

vet, dvs. ikke at have sine pårørende, er utænkeligt. Det kommer dels til udtryk i den taknem-

lighed patienten har ved at have sine pårørende, og i den selvbevidsthed de pårørende har, om 

deres rolle og betydning for patienten, illustreret i følgende eksempel:  

”Interviewer: ”Hvilken betydning tror du, det har haft for din mor, at hun har 
haft dig og din bror og jer omkring sig ift. udskrivelsen?” 
Pårørende: ”Oh men det tror jeg gør, at hun føler sig lidt mere tryg ved at kom-
me hjem sådan lige hurtigt.”  
Patient: ”Jeg tænkte altså, det skal jo nok gå, altså [navnene på de to børn]vil 
jo til en hver tid… kan jeg komme i forbindelse med dem, altså ikke..  Det er rart 
sådan, at du ved, at vi har hinanden.” 
Pårørende: ”Ja hun kan altid få fat på os” (E).  

Betydningen af de pårørende er her positivt defineret i den forstand, at det i udskrivelsen er 

rart og trygt at have pårørende. Den betydning og støtte de pårørende udgør bliver dog endnu 

tydeligere i fraværet af de pårørende, hvor en patient udtrykker: ”Jeg håbede da, [pårørendes 

navn] var der, så jeg havde noget støtte. Jeg var jo meget alene, da jeg fik den besked, som 

jeg ikke kunne li´”(B). Fraværet af de pårørende får patienten til at føle sig alene og utryg op 

til udskrivelsen på afdelingen. De pårørende har således betydning for patientens oplevelse af 

tryghed omkring udskrivelsen, og selvom der er en selvfølgelighed i, at man støtter hinanden, 

er det ikke altid muligt for de pårørende at udgøre den tryghedsgivende støtte på afdelingen, 

der er bevidsthed om, at de kan være.  
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Udover en tryghedsgivende støtte, kan de pårørende udgøre en støtte ift. at huske de informa-

tioner, der gives omkring udskrivelsen:  

”Patienten sætter sig ud på sengekanten, tager et blad og noget andet der ligger 
på sengebordet og putter det i en pose, henvender sig til mig og siger: ”Jeg vil 
gerne have han kommer op. Jeg kan jo ikke selv huske alt det, de har fortalt. Jeg 
vil jo gerne have han kommer og selv spørger.” (B).  

Ægtefællen pointerer i det efterfølgende interview:  

”Det er jo med og huske det, der bliver sagt, ikke… det den ene ikke kan huske 
det kan den.. det er jo lige ved at man skal have en båndoptager for at kunne 
huske det.” (B).    

De pårørende og patienten oplever således, at man som pårørende kan udgøre en betydnings-

fuld støtte, der sikrer, at information givet omkring udskrivelsen huskes. Omvendt opleves det 

dog ofte vanskeligt for de pårørende at udgøre denne støtte i og omkring udskrivelsen, fordi 

informationen ofte gives til patienten alene.  

Den sidste dimension af støtte, som de pårørende udgør, koncentrerer sig om en praktisk støt-

te, som fremstår meget tydelig, idet både patienten og de sundhedsprofessionelle regner med, 

at de pårørende er en praktisk støtte omkring udskrivelsen. De pårørende tildeles og påtager 

sig forskellige praktiske støttende opgaver fra at køre patienten hjem, over medicinhåndtering, 

til at handle ind, gøre rent mm. De pårørende oplever det som betydningsfuldt og vigtigt at 

kunne hjælpe praktisk. Der bliver dog i højere grad givet besked om, hvad patienten har brug 

for af hjælp til, frem for at kommunikere med de pårørende om, hvad der er behov for, og 

hvad den pårørende oplever er muligt at støtte op om. En patient og hendes datter fortæller:  

”Patient: ”Jeg tror, jeg svarede, at det der med indkøb det havde jeg ikke nogen 
problemer med, det ville ikke blive problemer.”  
Pårørende: ”Jamen det synes jeg også var fint nok, den måde det foregik på, 
fordi det ville jeg også gerne.. købe ind, hvis der var noget.. og næste dag var vi 
nede, der gik vi sammen ned så vi kunne se om min mor.. hvordan hun kunne gå 
på trapper og sådan noget”(E). 

De pårørende oplever det således ikke negativt at de tildeles praktiske opgaver, da de gerne 

vil være der for patienten, hvilket især giver de ikke-samboende pårørende, mulighed for gen-

nem den praktiske støtte at følge med i, hvordan det går patienten. Dette tydeliggør imidlertid, 

at der er en variation i de interne roller patienten og den pårørende indtager i deres alliance 

som patient og pårørende og således, hvordan den pårørendes støttende rolle tager sig ud. Fx 

udtaler de ældre ægtepar:   

”Patient: ”aftenen efter der fik jeg så ondt så ondt igen”.  
 Pårørende: ”så ringede vi så til vagtlægen”(B).  
”Jo ældre man bliver, jo mere indgroet bliver man i hinanden.” (A). 
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De samboende, oftest ældre ægtepar, definerer sig selv, som et vi og som én enhed, der er 

indgroet i hinanden, og som handler sammen. De samboende støtter således hinanden ud fra 

en oplevelse af, at de er en forlængelse af hinanden - én indgroet enhed. En anderledes intern 

rollefordeling mellem patient og pårørende observeres i de relationer, hvor patienten og den 

pårørende ikke er samboende. En datter til en ældre kvindelig patient udtaler eksempelvis: 

”Fordi man ligesom må være hjerne, og så må man egentlig lige have de samme informatio-

ner […] man skal jo sådan set være den der har overblikket”(E). Den støttende rolle opleves 

således af de ikke-samboende pårørende i højere grad at handle om at holde overblikket og 

være den, der kan tænke klart. Der er på den baggrund i hvert fald to forskellige rollefordelin-

ger, som kan indtages i alliancen mellem patient og pårørende. I den første rollefordeling er 

patienten og den pårørende indgroede i hinanden, og er en samlet enhed, mens den pårørende 

i den anden rollefordeling er koordinerende og overtager en del af styringen for patienten. 

Fælles for de to rollefordelinger er dog, at patienten oplever en stor ensomhed og føler sig 

alene, når de pårørende ikke har mulighed for at være tilstede og støtte patienten. Endvidere 

oplever de pårørende det som betydningsfuldt og selvfølgeligt at støtte patienten, både ud fra 

en tryghedsgivende og en praktisk dimension, men også i forhold til at huske de ting, der afta-

les omkring udskrivelsen.  

7.3 Kritisk analyse og diskussion  

På dette analyseniveau bevæger fortolkningen sig mod en diskussion og argumentation af de 

fremanalyserede fund, som er udledt gennem den naive læsning og strukturanalysen i form af 

de  tre temaer; Udskrivelsen som en overraskelse, Mellemvejen - at være med at følge med og 

At støtte hinanden med tilhørende undertemaer (præcenteret i tabel 6). Der er tale om en dia-

lektisk proces mellem forklaring og forståelse, hvor fundene sættes i dialog med relevant vi-

denskabelige forskningslitteratur og anden teori. Herved indplaceres undersøgelsen i en aktuel 

videnskabelig kontekst, og der åbnes for en dybere forståelse af fænomenet. Den kritiske for-

tolkning og diskussion præges af den aktuelle kontekst og samtid. Idet der i øjeblikket synes 

at være et fokusskrift, med øget fokus på inddragelse af pårørende jf. Danske Regioners visi-

on for et sammenhængende sundhedsvæsen, vil afsnittet afsluttes med en tværgående kritisk 

analyse og diskussion af de tre temaer ud fra denne samtidskontekst.  
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Tema  Udskrivelsen som en overraskelse  Mellemvejen –  

at være med at følge med  

At støtte hinanden 

Under-
tema  

Kommunikation som udveksling af 
beskeder 

Den hurtige udskrivelse den lange 
ventetid 

Meningsfulde roller Den sociale støtte 

 Varierende alliancer  

Tabel 6: temaer og undertemaer 
 

7.3.1 Udskrivelsen som en overraskelse  

Det udledtes gennem strukturanalysen, at de pårørende oplever udskrivelsen som en overra-

skelse, hvor Kommunikation som udveksling af beskeder og Den hurtige udskrivelse, den lan-

ge ventetid fremkom som undertemaer.  

 

Oplevelsen af udskrivelsen som en overraskelse kobles til manglende indblik i processen op 

til udskrivelsen, hvor de pårørende først får besked om udskrivelsen, når beslutningen er truf-

fet, og ofte når patienten er parat til at komme hjem. Det er i den sammenhæng interessant, at 

Fitzgerald et al.(34) på samme måde observerer, at pårørende til demente patienter, hvis ud-

skrivelse ikke er karakteriseret af samme hastighed, ligeledes først får besked om udskrivel-

sen, meget kort tid før den finder sted, hvis de overhovedet får besked herom, idet nogen slet 

ikke var klar over at patienten havde forladt hospitalet. Dette indikerer at undersøgelsens fund 

om udskrivelsen som en overraskelse, og de pårørendes manglende indblik i processen op til 

udskrivelsen, er en problematik, som gør sig gældende hos en bredere patientgruppe end de 

akut og korttidsindlagte ældre medicinske patienter, hvor tiden er kort. Det ser således ud til, 

at der er mere på spil end den korte indlæggelsestid, når de pårørende i specialets undersøgel-

se oplever udskrivelsen som en overraskelse, hvilket leder videre til de to identificerede un-

dertemaer.     

Kommunikation som udveksling af beskeder  

I specialets undersøgelse er kommunikationen omkring udskrivelsen reduceret til at have ka-

rakter af en udveksling af beskeder frem for en egentlig kommunikation og dialog, hvor viden 

deles og input og meninger bliver hørt. De pårørende oplever, at de må være opsøgende og 

tage initiativ, hvis de vil have information om udskrivelsen, og de har ikke forudsætninger for 

at vide, hvornår de skal være til stede på afdelingen, hvis de vil deltage i kommunikationen 



Udskrivelsen+som+en+overraskelse+ Del+III+

 

   37 

om udskrivelsen. Udskrivelsen er derfor oftest noget, der bliver givet besked om, når beslut-

ningen er truffet og de pårørende inddrages således ikke i planlægningen og beslutningerne 

omkring udskrivelsen. I andre studier finder man, at inddragelse i planlægning og beslutnin-

ger omkring udskrivelsen har betydning for oplevelsen af kontinuitet og følelsen af at være 

forberedt til udskrivelsen (33,39). Sammenholdes dette med fundene i specialets undersøgel-

se, fremstår muligheden for at udskrivelsen opleves som en overraskelse således i kraft af, at 

de pårørende synes at blive informeret om udskrivelsen frem for at blive inddraget i udskri-

velsen.  

 

I en begrebsanalyse af inddragelse pointerer Sahlsten(61) at inddragelse forudsætter, at der 

etableres en relation mellem de sundhedsprofessionelle, patienten og i dette tilfælde også de 

pårørende. I studiet synes relationen imidlertid udfordret, idet nogle pårørende slet ikke har 

kontakt til de sundhedsprofessionelle i den tid, patienten er indlagt på afdelingen. Mens andre 

må være meget opsøgende og benytte flere måder at forsøge at skabe kontakt til de sundheds-

professionelle. Når kontakten og relationen til de sundhedsprofessionelle, ikke opnås forklarer 

de pårørende det ud fra sundhedspersonalets travlhed. I denne sammenhæng er det vist af 

Efraimsson et al.(37), at sundhedsprofessionelle er fagligt bevidste om patienter og pårøren-

des behov, men at forsøget på at individualisere pleje og omsorg, opsluges af institutionelle 

krav og rammer. Lignende institutionelle krav kan fx ses i sundhedsaftalen for region Midtjyl-

land, hvor der er opstillet en politisk ambition om, at halvdelen af alle akut indlagte patienter 

enten er udskrevet eller overflyttet til anden afdeling indenfor højst 48 timer(11), hvilket gør 

tempo til en fremherskende arbejdslogik i organisationen. Sammenholdt til denne undersøgel-

se, kan det således se ud til, at sygeplejerskernes intentioner om individualiseret pleje, omsorg 

og udskrivelse kan være under pres pga. det organisatoriske fokus og den fremherskende 

tempoprægede arbejdslogik. Herved bliver etableringen af relationen med de pårørende, hvil-

ket er en forudsætning for inddragelsen, svær at opnå. De pårørende får derfor ikke indsigt i 

processen mod udskrivelsen, hvorfor denne kan komme til at fremstå som en overraskelse. 

Det høje tempo og den begrænsede tid står imidlertid i en interessant kontrast til de pårøren-

des oplevelse af, at ventetiden i det korte forløb er meget lang, hvilket leder videre til det an-

det undertema. 

Den hurtige udskrivelse - den lange ventetid  

De pårørende oplever ikke kun, en hurtig udskrivelse, men også en lang ventetid.  Tidsaspek-

tet bliver derfor interessant for inddragelsen, der som tidligere nævnt, afhænger af etablerin-



Udskrivelsen+som+en+overraskelse+ Del+III+

 

   38 

gen af en relation mellem de pårørende, patienten og sundhedspersonalet. På den ene side 

mindsker det korte tidsrum mellem indlæggelse og udskrivelse muligheden for at etablere en 

relation. På den anden side udgør oplevelsen af den lange ventetid et tidsvindue, hvor der er 

potentiale for at etablere kontakt til de pårørende og etablere relationen(61). Man kan på den 

baggrund diskutere, om relationen mellem de pårørende og de sundhedsprofessionelle, af-

hænger af indlæggelsestiden alene. Betragtes dette ud fra Kari Martinsen(62) argumenterer 

hun, at mødet mellem sygeplejersken, patienten og de pårørende har udgangspunkt i opmærk-

somheden. Opmærksomheden beskrives som en udskillelsesproces, hvor noget tillægges en 

særlig betydning i forhold til noget andet, hvor der forekommer et intenst nærvær og en skær-

pet opfattelse af situationen(63). Martinsen skelner her mellem urets tid og plejens tid. Urets 

tid refererer til den lineære målelige og instrumentelle tid, der tilrettelægges arbejdsprocedu-

rer efter, og som er udgangspunkt for en gøremålstravlhed. Plejens tid er en tid til at være 

opmærksom, hvor der er plads til en koncentration i tid og rum, der rækker ud over urets tid, 

hvori sygeplejersken kan møde patienten(62). Derfor handler inddragelse ikke alene om at 

finde 5 minutter i en travl hverdag, hvor den pårørende kan inddrages. Inddragelse er ligele-

des afhængig af en faglig kultur, og hvad der rettes opmærksomhed mod i arbejdstilrettelæg-

gelsen. I relation til nærværende undersøgelse og den tidslige oplevelse af det korte forløb – 

med den lange ventetid, ser det ud til, at de pårørende er klar til at blive mødt i den ventetid de 

oplever, men at sygeplejerskerne befinder sig i urets tid frem for i plejens tid. De har således 

ikke har den fornødne opmærksomhed til at møde de pårørende.  

 

Fagligheden må således være præget af opmærksomhed, hvis inddragelse skal opnås. Det 

betyder dog ikke, at man kan se bort fra den lineære instrumentelle tid og spørgsmålet om at 

tilrettelægge arbejdet, således de sundhedsprofessionelle inddrager den pårørende i den ople-

vede ventetid. Fx påviser Almborg et al.(31) en positiv sammenhæng mellem længden af hos-

pitalsindlæggelsen og de pårørendes oplevelse af at være inddraget. Martinsen(62) anerkender 

ligeledes den lineære instrumentelle tid, som en faktor i forhold til at finde den ro, som er en 

forudsætning for at kunne være opmærksom. Opmærksomhed er afgørende, idet man ikke 

kan møde hinanden i det fælles rum i en kultur præget af hektisk gøremålstravlhed. Almborg  

et al. og Martinsen henviser i deres pointer til forskellige tidsforståelser, hvilket igen under-

streger den interessante dualitet i tidsbegrebet, idet et længere tidsrum ud fra en lineær in-

strumentel forståelse, selvsagt giver flere muligheder for at mødes, men ikke i sig selv er en 

garanti for, at de pårørende inddrages i udskrivelsen.  
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I specialets undersøgelse oplever de pårørendes således udskrivelsen som en overraskelse, 

hvilket kan relateres til at de ikke inddrages, og derfor ikke har indsigt i processen hen mod 

udskrivelsen. Inddragelse tager udgangspunkt i, at der etableres en relation mellem sygeple-

jerskerne og de pårørende, hvilket er afhængig af en sygeplejerfaglig opmærksomhed. Den 

manglende inddragelse er både et organisatorisk spørgsmål om tid, hvorved sygeplejen sættes 

under pres, men er også et spørgsmål om både faglig opmærksomhed og overskud.   

7.3.2 Mellemvejen – at være med at følge med  

Andet tema omhandler, hvorledes de pårørende i udskrivelsen oplever at følge med, og ligele-

des hvordan de må presse på og finde en mellemvej, hvis de vil være med. Her er betydnings-

fulde roller fremanalyseret som undertema.   

 

De pårørende i undersøgelsen er frustrerede over ikke at blive holdt orienteret om, hvad der 

sker med patienten, og de føler på den baggrund, at de i rollen som pårørende, ikke bliver 

taget alvorligt. De pårørende føler derfor, at de ikke kan udfylde deres rolle i forhold til pati-

enten, som de gerne vil og oplever derfor i højere grad at følge med i udskrivelsen frem for at 

være med. Ifølge litteraturen er dette ikke et ukendt problem, og ovennævnte udfordringer ses 

i flere andre studier (34-36). I nærværende undersøgelsen fremstår dog en interessant tvety-

dighed, hvor de pårørende på den ene side, som i andre studier, er frustrerede over pårørende-

rollen, hvor de må nøjes med at følge med frem for at være med. Mens de på den anden side, 

accepterer at de sundhedsprofessionelle har travlt, og derfor ikke altid har tid til at tale med 

dem. I stedet for alene at påråbe sig personalets opmærksomhed, finder de pårørende derfor 

en mellemvej, hvor de via alternative strategier forsøger at være med.  

 

At de pårørende søger en mellemvej til inddragelse, kommer til udtryk ved, at de pårørende i 

nærværende speciale, forsøger at indhente viden fra de kilder, der er til rådighed, hvilket er i 

lighed med hvordan de pårørende agerer i studiet af Fitzgerald et al.(34). Ligeledes er der 

pårørende i specialets undersøgelse, der forsøger at instruere patienterne i, hvad de skal huske 

at spørge om ved stuegang. Efraimsson et al.(37) beretter i denne sammenhæng, at de pårø-

rende udfordrer begrænsningerne i de institutionelle rammer, ved at være krævende, spørgen-

de og udfordrende overfor de sundhedsprofessionelle, for at opnå den nødvendige viden(37). 

Yderligere konkluderer Rydeman et. al(39), at det netop er de patienter og pårørende, som 
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formår, at stille spørgsmål og følge op på de ting de tidligere har fået at vide, som opnår at 

føle sig forberedte på udskrivelsen (39). Sammenholdes dette med nærværende undersøgelse, 

er de pårørende således i stand til at inddrage sig selv og ”være med” i udskrivelsen ved at 

tvinge sig adgang.  Herved kan de udgøre den støtte for patienten, som de oplever, er nødven-

dig for at de er forberedte til udskrivelsen – de finder en mellem vej.  

 

På den anden side er der dog pårørende, som befinder sig udmærket med at indtage en rolle på 

sidelinjen, og det kan se ud som om, at der for denne pårørendegruppe er noget andet på spil 

end behovet for at blive orienteret og ”være med”. Det kommer til udtryk på den måde, de på 

den ene side ikke oplever at få information eller have ret meget kontakt til personalet, i for-

bindelse med udskrivelsen, men på den anden side alligevel oplever forløbet og udskrivelsen 

som tilfredsstillende. Der tegner sig således et mere nuanceret billede, hvor information og 

kontakt til personalet i udskrivelsesprocessen ikke er det eneste, der er af betydning. Dette 

leder videre til undertemaet, meningsfulde roller. 

Meningsfulde roller 

Som skitseret oplever nogle pårørende i undersøgelsen, at deres rolle er meningsfuld og sam-

arbejdet med afdelingen fungerer fint, på trods af meget lidt kontakt. Dette kan forstås ud fra 

en uantastet tillid til systemet og til personalet. I en fænomenologisk tænkning beskriver Mar-

tinsen(63) tillid som en udlevering af sig selv til den anden, hvor man våger at åbne sig og 

stille sig sårbar for den anden, skønt der ikke er garanti for at tilliden bliver taget vare på(63). 

Luhmann(64) har i en systemteoretisk tænkning en anden interessant teoretisk nuance på til-

lid, idet han betragter tillid som en mekanisme, der reducerer social kompleksitet i den for-

stand, at risikoen for at tilliden brydes ikke markeres, hvorfor man ikke behøver forholde sig 

til risikovurderingens ”hvad nu hvis”(64). Derfor kan oplevelsen af den meningsfulde rolle 

som pårørende og oplevelsen af et samarbejde opretholdes, på trods af at der ikke er kontakt 

til personalet eller adgang til informationer. Dette forudsætter dog tillid og fravær af en ople-

vet risiko(64). Tillid og risiko kan i forlængelse heraf ligeledes forstås, som en meningsgi-

vende distinktion i forhold til rollen som pårørende, og de måder hvorpå man i rollen oplever 

det nødvendigt at være der på for patienten. Motivationen for at være med som pårørende, kan 

betragtes som en reaktion på en oplevet eller kalkuleret risiko, som man forsøger at forebygge 

ved at stille sig selv til rådighed(64), hvilket de pårørende i specialets undersøgelse gør i for-

skellig grad. Forekommer der fx at være risiko for, at patienten ikke selv kan huske, hvad 

denne får at vide omkring udskrivelsen, er det meningsfuldt som pårørende at støtte op her-
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om. De pårørendes støtte får således den funktion, at risikoen forskydes, så man som pårøren-

de og patient kan genoprette tilliden, til den viden patienten har modtaget og tillid til, at pati-

enten kan klare sig i eget hjem(64). Sammenholdes dette med nærværende undersøgelse kan 

de pårørendes ønske om at være med frem for blot at følge med, herved relateres til den risiko, 

man som pårørende kalkulerer at patienten er udsat for, hvorved rollen bliver betydningsfuld. 

Det betyder samtidigt, at hvis man som pårørende ikke oplever en risiko for patienten i ud-

skrivelsen, så opleves det tilstrækkeligt og meningsfuldt blot at følge med. 

 

Selv at følge med fremstår imidlertid som en udfordring for de pårørende. I specialets under-

søgelse oplever de pårørende, at de må være meget opsøgende samt at den information de 

modtager kommer tilfældigt, hvilket er i lighed med andre studier(34,35,39). Fitzgerald et 

al.(34) beretter, at pårørende selv må tage initiativ i forhold til information om ændringer i 

medicin(34). Ligeledes konstaterer Rydeman et al.(39), at hvis ikke de pårørende er proaktive 

i forhold til information, så forbliver de uvidende om patientens tilstand ved udskrivelse (39).  

Det kan således argumenteres, at de pårørende i speciales undersøgelse må kæmpe for blot at 

følge med, hvilket synes at være en kendt problematik. Det tillægges dog forskellig betydning 

af de pårørende, om det opleves meningsfuldt blot at følge med frem for at være med på bag-

grund af den oplevede risiko. Gennem den manglede oplevelse af at ”være med”, er der såle-

des fare for, at den pårørende ikke er i stand til at understøtte tilliden til at udskrivelsen kan 

blive en succes. De pårørende forsøger at løse dette ved at indtage en plads på mellemvejen 

mellem at følge med og være med ved at finde alternative strategier, til at opnå den inddragel-

se de oplever nødvendig, for at støtte patienten, hvilket leder os videre til det tredje tema.  

7.3.3 At støtte hinanden  

Det udledtes i strukturanalysen at de pårørende og patienterne oplever det som en selvfølgelig 

og naturlig ting at støtte op om hinanden, hvor den sociale støttes karakter og varierende alli-

ancer fremkom som undertemaer. Som i andre studier har de pårørende i undersøgelsen en 

stærk vilje til at hjælpe i og omkring udskrivelsen (35-38), og de forsøger at støtte patienten 

ved at hjælpe med at huske den information, der bliver givet, ved at give tryghed og ved at 

hjælpe med praktiske gøremål. Ifølge Sheldon Cohen(7) refererer social støtte til: ”A social 

network´s provision of psychological and material resources intended to benefit an indivi-

dual´s ability to cope with stress.”(7). Social støtte forbindes herved til patientens mulighed 

for at håndtere de stressfaktorer, der uundgåeligt vil være omkring udskrivelsen. Sammen-
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holdt med specialets undersøgelse kan det således argumenteres, at de pårørendes sociale støt-

te i og omkring udskrivelsen har potentiale til at øge patientens mestring af udskrivelsen. 

Samtidig kan det dog diskuteres, om der er noget særegent ved, at denne støtte netop gives af 

de nære pårørende. Cohen(65) argumenterer i den forbindelse for, at visse stressfaktorer vil 

være særligt synlige for de pårørende, der er en del af patientens sociale netværk. Det giver 

derfor en mulighed for, at de pårørende kan gribe tidligere ind, hvilket de ofte vil gøre in-

stinktivt og uden at blive bedt om det. De pårørende synes således at kunne udgøre en støtte, 

som de sundhedsprofessionelle ikke har mulighed for, og fundene i specialets undersøgelse, 

viser at de pårørende har en stærk vilje til at hjælpe patienten, hvilket understeger at de gen-

nem den sociale støtte, kan have en særlig betydning for patienterne i udskrivelsen.  

Den sociale støttes karakter  

Ser man nærmere på elementerne i den sociale støtte, har de pårørende, i specialets undersø-

gelse, ikke på alle punkter mulighed for at udgøre den sociale støtte, de har ønske om. Lisa 

Berkman(66) differentierer, med afsæt i Weiss, mellem fire typer af støttende adfærd eller 

handlinger, der udgør sociale støtte; Informationel støtte der henviser til rådgivning og infor-

mation; Vejledende støtte som henviser til hjælp ved beslutningstagning og informationshånd-

tering; Instrumentel støtte der henviser til praktisk hjælp og støtte; Emotionel støtte som hen-

viser til kærlighed, omsorg, sympati og forståelse.   

 

I specialets undersøgelse er det tydeligt, at de pårørende forsøger at udgøre en informationel 

og vejledende støtte for patienten. Muligheden for dette er dog begrænset af, at de oftest ikke 

er tilstede, når informationen gives. Dette er i tråd med fundene i Hellesøe et al.’s(36) studie, 

hvor patienterne oplevede, at deres pårørende ikke var tilstede eller blev ignoreret, når der 

blev givet information(36). Samtidigt kunne de dog konkludere, at de pårørende er centrale 

for informationshåndteringen omkring udskrivelsen, idet der er større sandsynlighed for, at 

informationen der gives anvendes, og at der handles derudfra efter udskrivelsen(36). Det ser 

således ud til, at de pårørende er af særlig betydning for de ældre medicinske patienters in-

formationshåndtering, og det tydeliggøres i nærværende undersøgelse, at de pårørende gerne 

vil udgøre en informationel og vejledende støtte. De pårørendes fysiske fravær, når informati-

onen gives reducerer dog den betydning, de pårørende reelt kan have som en informationel og 

vejledende støtte.   
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Den form for social støtte, der står klarest frem i specialets undersøgelse, er den instrumentel-

le støtte omkring udskrivelsen. Både patienten og de sundhedsprofessionelle har en antagelse 

om, at de pårørende kan hjælpe med praktiske gøremål omkring udskrivelsen, uden nødven-

digvis at inddrage den pårørende i drøftelsen herom. Den manglende inddragelse kan diskute-

res at være problematisk i forhold til om de pårørende vil og kan, idet de pårørendes og pate-

intens præferencer omkring udskrivelsen ofte vil være forskellige(40), og fordi der er en stor 

forskel på, hvad de pårørende magter og ønsker at hjælpe med efter udskrivelsen(38).  Huber 

et al.(40) pointerer, at det er vigtigt, at både patientens og de pårørendes præferencer omkring 

udskrivelsen afdækkes(40). Sammenholdes dette med fundene i specialets undersøgelse, sy-

nes de pårørendes præferencer dog ikke at blive afdækket. Det ser således ud til at de pårø-

rende har betydning for patienten i udskrivelsen, idet de udgør en instrumentel støtte. Det er 

dog problematisk at deres præferencer herom ikke afdækkes, da det kan føre til, at hjælpen de 

kommer til at udføre ikke stemmer overens med, hvad de magter eller ønsker.   

 

I specialets undersøgelse hindrer de pårørendes fravær på afdelingen dem i en vis grad i at 

udgøre en emotionel støtte omkring udskrivelsen, hvorved nogle patienter kan føle sig utryg-

ge og alene i udskrivelsesplanlægningen. Omvendt viser der sig en klar emotionel støtte ved 

og lige efter uskrivelsen. Eframirason et al.’s(37) finder, at den emotionelle støtte omkring 

udskrivelsen kan udgøres af de pårørendes blotte tilstedeværelse, hvor trygheden er forbundet 

til, at patienten ved, at de pårørende er der, hvis der skulle ske noget(37). Dette synes at 

stemme overens med fundene i specialets undersøgelse, hvor patienterne oplever sig trygge 

ved at skulle hjem, netop fordi de pårørende er der. Patienterne oplever altså en emotionel 

støtte fra de pårørende i udskrivelsen, der gør at de føler sig trygge. 

 

I undersøgelsen har de pårørendes sociale støtte således i høj grad karakter af en instrumentel 

støtte, som dog ikke nødvendigvis afstemmes med de pårørende præferencer, hvilket sætter 

de pårørende i risiko for at skulle udfylde en rolle, de ikke magter eller ønsker. Herudover 

forsøger de pårørende at udgøre en informationel og vejledende støtte, der dog i nogen grad 

begrænses af deres fysiske fravær på afdelingen omkring udskrivelsen. Et fysisk fravær, der 

også begrænser den emotionelle støtte hen mod udskrivelsen. Den emotionelle støtte skinner 

dog stadig frem i selve udskrivelsen qua fællesskabet mellem patienten og den pårørende. I 

det fællesskab, hvor den sociale støtte udspiller sig, synes der dog at være en variation i den 

alliance, den pårørende og patienten indtager, hvilket fører os videre til andet undertema.  
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Varierende alliancer  

Der viser sig i alliancen mellem de pårørende og patienten en variation, hvor de pårørende 

påtager sig forskellige roller afhængig af deres relation til patienten.  De ikke-samboende på-

rørende forsøger at holde overblik, mens de samboende pårørende beskriver sig selv og pati-

enten, som indgroet i hinanden - som nogen der handler sammen. Dette falder fint i tråd med, 

at de tætteste sociale relationer generelt findes blandt mennesker der er i ægteskab eller par-

forhold(67). Betragtes variationen i alliancen mellem de pårørende og patienten ud fra Berk-

mans strukturelle karakteristika for sociale netværk; gensidighed, kontakthyppighed samt in-

tensitet og styrke(66), er der i specialets undersøgelsen en udpræget intensitet og styrke i rela-

tionen mellem patienten og den samboende pårørende. Samtidig står gensidigheden tydeligt 

frem, idet den sociale støtte er noget man yder hinanden som en selvfølge. Patienten og den 

samboende pårørende har således en særlig tæt relation og oplever sig som én indgroet enhed 

i udskrivelsen. Denne særlige relation findes også af Popejoy(38), som beskriver, at de ældre 

ægtepar, der har fungeret som par i årtier træffer beslutninger sammen. Samtidig identificeres 

det, at nogle af de ældre patienter har svært ved, at dele deres personlige problemer omkring 

udskrivelsen med deres børn og forsøger at skåne dem(38). Dette synes ikke at være en ud-

præget tendens i specialets undersøgelse, men gensidigheden i den sociale alliance, mellem 

den ikke-samboende pårørende og patienten synes dog at være en anden, end den blandt de 

samboende. Dette kommer til udtryk ved, at selvfølgeligheden i at være der for hinanden i 

relationen, mellem de ikke-samboende, har en mere altruistisk karakter, idet der ikke er den 

sammen direkte forventning om gengældelse, hvis det var den pårørende som blev syg. Sam-

tidig er intensiteten og styrken i alliancen mellem patienten og de ikke-samboende pårørende i 

undersøgelsen noget, der må søges ved at øge kontakthyppigheden. Bl.a. søger og ønsker de 

pårørende at udføre praktisk hjælp, da de herved får mulighed for at komme og se hvordan, 

det går patienten. Alliancen mellem patienten og den ikke-samboende pårørende, synes her-

ved at have karakter af en mindre direkte gensidighed, intensitet og styrke samt kontakthyp-

pighed, hvilket synes at kunne forklare at de i mindre grad, er én indgroet enhed og i højere 

grad oplever at holde overblik og tænke klart i deres sociale støtte af patienten.  

 

Med baggrund i at de pårørende synes at indtage forskellige roller i alliancen, er det interes-

sant at diskutere, om der herved også er en variationen i den sociale støttende rolle de sambo-

ende og ikke-samboende pårørende kan udgøre. Cohen(65) beskriver at visse stressfaktorer 

vil være usynlig for det sociale netværk, fordi de indtager en ”kronisk karakter”, og derfor 



Udskrivelsen+som+en+overraskelse+ Del+III+

 

   45 

ikke fortolkes som stikord til at yde støtte(65). Der kan her argumenteres, at samboende, der 

er indgroet i hinanden og som betegner sig som én enhed, er i større risiko for ikke at opfange 

de tegn, der synes nødvendige for, at de kan yde den sociale støtte. De ikke-samboende synes 

modsat i højre grad, pga. den mindre intense og direkte gensidighed, at have mulighed for at 

opfange disse tegn. De oplever derfor mulighed for at handle – de forsøger at holde overblik-

ket.  

 

Specialets undersøgelse viser således, at de pårørende har betydning for patienten i udskrivel-

sen gennem den sociale støtte, som dog i nogen grad begrænses af de pårørendes manglende 

tilstedeværelse og inddragelse i udskrivelsen. Samtidig synes der at være en forskel i den so-

ciale støtte, de pårørende kan udgøre. De samboende pårørende risikerer, ved at være en 

indgroet enhed, at overse de samme ting som patienten, hvor de ikke-samboende, gennem en 

mindre intensitet og styrke i relationen, har mulighed for at holde et overblik. 

7.3.4 Samtidskontekstuel tværgående kritisk analyse og diskussion  

Tværgående for de tre udledte temaer, der er fremkommet gennem de tre analyseniveauer er, 

hvordan inddragelse står som kardinalpunkt både for, hvordan de pårørende oplever udskri-

velsen, men også ift. den betydning de pårørende kan have for patienten i udskrivelsen. Sættes 

 dette i forhold til den aktuelle samtidskontekst, er det interessant, at Danske Regioner i deres 

nye vision for et sammenhængende sundhedsvæsen, kobler inddragelse af pårørende til øget 

kvalitet i sundhedsvæsnet(10). Det nye er, at pårørendeinddragelse bruges som middel til at 

sikre kvalitet. I den sammenhæng kan man skelne mellem et funktionelt argument og liberalt 

argument for inddragelse. Det funktionelle argument bygger på en rationel tanke og lyder, at 

de pårørende skal inddrages, hvis de bidrager til at opnå målsætningen om at øge kvalite-

ten(68). Dvs. at de pårørende skal besidde kompetencer, så de kan bidrage til kvaliteten, mod-

sat er det irrationelt at inddrage pårørende, som ikke bidrager til eller hindrer kvaliteten. Det 

liberale argument tager udgangspunkt i patientens inderlige værdi som menneske og individ, 

der giver denne ret til at træffe beslutninger med gyldighed for eget liv(68). Dvs. at inddragel-

sens berettigelse, er uafhængig af den effekt inddragelsen måtte have, og de pårørende skal 

inddrages, hvis patienten træffer beslutning om det. Der er ikke nogen iboende naturlig vægt-

ning af de to argumenter, således patientens ønske om inddragelse, vægter tungere end hensy-

net til de sundhedsprofessionelles mulighed for at udføre deres arbejde bedst muligt eller om-

vendt(68). Med indføringen af inddragelsen som middel, til at opnå en højere grad af kvalitet, 
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i forhold til bedre compliance, færre fejl og færre genindlæggelser, synes der alligevel at ind-

føres en logisk rangering af de to argumenter, hvor det funktionelle argument vægtes højest, 

idet de pårørende får en funktionel rolle i kvalitetsdagsordenen. I Danske Regioners forvent-

ning om, at inddragelse fører til kvalitet, skelnes ikke mellem et funktionelt og et liberalt ar-

gument, og de pårørendes forudsættes både at kunne bidrage og have ret til at blive inddraget. 

Distinktionen mellem det funktionelle og liberale argument gør det imidlertid muligt at spør-

ge, om de pårørende fortsat har ret til at blive inddraget, hvis ikke de kan bidrage, eller hvis 

de sundhedsprofessionelle ikke formår at gøre brug af deres potentielle bidrag. Hvis man 

fastholder Danske Regioners forventning om, at inddragelse fører til kvalitet(10), er det i for-

længelse heraf, irrationelt at inddrage pårørende, hvor det ikke bidrager til kvaliteten. Dette 

synliggør dels en kontrast mellem det funktionelle argument og den organisatoriske virkelig-

hed, som den fremstår i specialets undersøgelse, og dels et paradoks i den interne logik i Dan-

ske Regioners politiske ambition.  

 

Kontrasten mellem det funktionelle argument og den organisatoriske virkelighed består i for-

skellen mellem forudsætning og realitet. Det forudsættes dels, at de pårørende kan bidrage, 

dels at deres potentielle bidrag kan realiseres i samspillet med de sundhedsprofessionelle. 

Imidlertid oplever de pårørende i den organisatoriske virkelighed i specialets undersøgelse, at 

de ikke blive mødt med forudsætningerne for at være den ”bidragende pårørende”, og det er 

ikke defineret for de sundhedsprofessionelle, hvad der menes med inddragelse. De pårørende 

oplever i specialets undersøgelse udskrivelsen som en overraskelse, idet de ikke inddrages og 

er er fysisk tilstede på afdelingen, når der gives information og træffes beslutninger. Samtidigt 

ved de sundhedsprofessionelle ikke, hvad de skal stille op med de pårørende, der vil inddra-

ges, hvorved inddragelse bliver udveksling af beskeder. Dvs. at forudsætningerne for at det 

funktionelle argument kan realiseres ikke er til stede, idet de pårørende ikke rustes som den 

”bidragende pårørende” og det ikke er klart for de sundhedsprofessionelle, hvad der reelt me-

nes med inddragelse. 

 

Paradokset i Danske Regioners politiske ambitions interne logik består i, at ambitionen på den 

ene side betragter inddragelsen, som en funktion til at opnå kvalitet, hvori det antages, at de 

pårørende kan bidrage, samt at de besidder det fornødne kompetenceniveau for at kunne ud-

fylde denne funktion. Samtidigt sættes som mål at 90% af patienterne skal opleve at de pårø-

rende inddrages(9), men i denne målsætningen ligger ikke nødvendigvis at de besidder kom-
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petencerne. Dermed er det ikke nødvendigvis kun de pårørende, som kan bidrage, men de 

90% som skal inddrages. Dvs. at de pårørende, som kan bidrage til et kvalitetsløft skal ind-

drages jf. det funktionelle argument, mens inddragelse alligevel forbliver en liberal ret, idet 

målsætningen er at (næsten) alle skal inddrages. Dette stemmer overens med, at det danske 

samfund er præget af en liberal tanke, hvor vi alle generelt har ret til at bestemme over vores 

eget liv. Sammenholdt med undersøgelsens fund illustrerer det samtidigt, at udfordringen i 

forhold til inddragelse ikke handler om, hvorvidt de pårørende har ret til inddragelse, men at 

det ikke er tilstrækkeligt defineret, hvad der menes med inddragelse, og hvordan man udøver 

inddragelse. Der er usikkerhed om, dels hvad de pårørende skal kunne for at inddrages, dels 

hvordan inddragelse foretages, og dels vægtningen internt i den politiske ambitions logik mel-

lem kompetencer og rettigheder.  

8 Diskussion af metode  

I det følgende diskuteres specialets metodiske dele kritisk, ud fra undersøgelsens styrker og 

svagheder. Diskussionen tager hovedsagligt udgangspunkt i litteratur af Denise Polit og Che-

ryl Beck(2) samt Kirsti Malterud(69), idet de kritisk diskuterer og vurdere kvalitetskriterier 

for den kvalitative forskning. Afsnittet er struktureret ud fra Malteruds(69) overordnede kvali-

tetskriterier for kvalitativ forskning, og er derfor delt i tre afsnit; Refleksivitet, Overførbarhed 

og Fortolkning og analyse. 

8.1 Refleksivitet 

I kvalitativ forskning vil forskningsprocessen uundgåeligt blive påvirket af forskeren, hvorfor 

det er centralt at være refleksiv om processen og de valg, der er gjort undervejs. Refleksivitet 

beskrives som en systematisk opmærksomhed på konteksten, hvori den givne viden er produ-

ceret, og særligt på forskerens påvirkning af forskningsprocessens enkelte trin(69). 

 

Det kan diskuteres om jeg i kraft af min sygeplejefaglige baggrund, og dermed insiderposition 

i forhold til undersøgelsesfeltet, har påvirket data gennem ubevidst at være styret af min for-

forståelse(49). Jeg var imidlertid ikke på forhånd bekendt med undersøgelsesfeltet i forhold til 

speciale og afdeling, hvorfor en potentiel skævvridning i dataindsamlingen, har taget ud-

gangspunkt i mine mere generelle personlige og faglige erfaringer, snarere end et feltkend-

skab. Forskningsstrategien har, i den henseende, været en styrke for refleksiviteten i undersø-

gelsen. Den har gjort det nødvendigt, og naturligt, at jeg systematisk forholdte mig kritisk og 
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refleksivt til de enkelte dele af forskningsprocessen, og den måde jeg potentielt kunne påvirke 

undersøgelsen(2). Der har guidet mig gennem projektet og skabt forudsætning for at foregribe 

en række potentielle metodiske problemer. En forskningsstrategi forhindrer ikke, at man som 

forsker påvirker forskningsprocessen, men den danner udgangspunkt for overvejelser om, 

hvordan man påvirker undersøgelsen og hvilke forbehold man må tage i forhold til undersø-

gelsens konklusioner(2). Insider-positionen anses, således snarer som en styrke for undersø-

gelsen, idet den har givet adgang til feltet og mulighed for at opfange fænomenet, i dets sande 

natur straks fra starten(49,50). Dette er blevet yderligere styrket af min særlige indsats, i for-

hold til at skabe kontakt til både formelle og uformelle gatekeepers i feltet, som beskrevet i af 

snit 6.2.1.  

7.2 Overførbarhed  

Overførbarheden af undersøgelsens konklusioner er central for vurderingen af det kvalitative 

studie, og skelner mellem studiets interne og eksterne validitet(69).  

 

Den interne validitet er afhængig af, om den valgte metode er tilstrækkelig til at belyse den 

ønskede problemstilling(2,69). Den aktuelle problemstilling og undersøgelsens fokus er rettet 

mod at fremstille subjektive træk ved de pårørendes oplevelse af udskrivelsen og betydningen 

for patienterne, hvilket har været styrende for valget af det kvalitative eksplorative design. 

Den aktuelle problemstilling bestemte således valget af metodisk tilgang, hvilket ses som en 

styrke da det har betydning for, om de videnskabelige resultater vil tælle som holdbare og 

gyldige(43). Feltarbejde har været en frugtbar metode til belyse undersøgelsesfænomenet fra 

flere perspektiver og opnå et rigt datamateriale. Den Ricoeur-inspirerede analyse har gjort det 

muligt at søge ud over de enkelte informanters forståelse og derved lade fundene fremstå på et 

mere alment niveau og har således bidraget til en ny erkendelse af undersøgelsesfænomenet. 

Den valgte metodiske tilgang vurderes på den baggrund tilstrækkelig.  

 

Den interne validitet afhænger endvidere af samplingen, som har betydning for datakildernes 

kvalitet. Det blev i undersøgelsen valgt ikke at fastlåse antallet af informanter på forhånd, 

men lade det følge forskningsstrategien, hvor der løbende i deltagerobservationerne blev in-

kluderet flere informanter. Det er en styrke, fordi der i et eksplorativt studie ikke på forhånd 

findes en meningsfuld teoretisk forventning om, hvor længe der skal observeres for at opnå 

tilstrækkelig data. Den trinvise rekruttering muliggjorde derfor, at det optimale antal infor-

manter kunne vurderes undervejs i forhold til at opnå en tilstrækkelig og fyldestgørende sam-
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pling(69). Det må dog vurderes som en svaghed, at det via samplingen ikke var muligt i inter-

viewene at opnå en kønsmæssig variation hos patienterne, hvilket kan have medført en poten-

tiel skævvridning af data. Dette og den interne validitet synes dog styrket af, at der i 

dataindsamlingen har været en triangulering i form af hhv. feltobservationer, 

deltagerberetninger og formelle interview, hvorved det har været muligt at bekræfte de 

fremanalyserede temaer og fund med reference til flere datatyper(2,49).  

 

 Endvidere må det pointeres at det er uvist om det har påvirket data at patienterne har deltaget 

i alle interviews med de pårørende. Det har muligvis afholdte de pårørende fra at komme ind 

på visse emner; fx om belastningen ved at være pårørende. Det har dog givet et vigtigt indblik 

i relationen mellem patienten og de pårørende i udskrivelsen, og variationen heri. På den bag-

grund vurderes den interne validitet at være solid. 

 

Den eksterne validitet af det kvalitative studie omhandler, hvem og hvad undersøgelsens fund 

relaterer sig til, og hvorvidt konklusionerne kan forventes at have gyldighed i andre ”set-

tings”(2,69). Undersøgelsen er afgrænset til at omhandle udskrivelsen af akut indlagte ældre 

medicinske patienter over 65 år, som er udskrevet inden for 48 timer. Undersøgelsen konklu-

sioner synes dog, med baggrund i diskussionen, hvor fundene blev sammenholdt med andre 

studier, i nogen grad at kunne overføres til ældre patienter, der ikke nødvendigvis er akutte og 

korttidsindlagte, skønt tid er en vigtig faktor i forhold til udskrivelsen. Det er imidlertid usik-

kert om undersøgelsens konklusioner har validitet i forhold til udskrivelse af patienter under 

65 år. Man kan dog forestille sig at pårørende til patienter under 65 år, der af andre årsager 

end alder har særligt brug for en pårørende i udskrivelsen, kan opleve udskrivelsen på samme 

måde og at den pårørende kan have lignende betydning for denne patientgruppe.  

8.3 Fortolkning og Analyse  

En kvalitativ undersøgelses videnskabelighed afhænger af om analysestrategien er grundigt 

velforberedt og veldokumenteret(69). Det ses derfor som en styrke, at der i specialet er for-

søgt at vise transparens i den akademiske proces, ved at beskrive metodiske overvejelser og 

fremstille en stringent forskningsstrategi, hvor der eksplicit er redegjort og argumenteret for 

hvert trin. Herved er det gjort muligt for læseren at følge forskningsprocessen og gennemskue 

valg og fravalg, hvilket Polit og Bech(2) anser som afgørende for fundenes og undersøgelsens 

troværdighed. Analysestrategien forekommer endvidere grundigt forberedt, idet den er be-

skrevet, som en del af den samlede forskningsstrategi og er udviklet inden dataindsamlingen 
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blev påbegyndt. Der har på den måde, fra starten, været en planlagt sammenhæng mellem 

forskningsstrategiens dele, hvilket har været en styrke igennem analyseprocessen, fordi data-

indsamlingen og kvaliteten af data, har stemt overens med den analyse, der har til hensigt at 

besvare problemformuleringen. 

 

Analysestrategien tager udgangspunkt i Dreyers beskrivelse af en Ricoeurs inspireret analy-

semetode. Ricoeur-inspireret fortolkning og analyse er efterhånden, i sygeplejeforskningen, 

anerkendt som en frugtbar metode til at fremanalyserer en forståelse af det levede liv(70-72), 

og det vurderes derfor at være et veldokumenteret grundlag, for at benytte denne. En styrke 

ved at anvende en Ricoeur-inspireret analysemetode, er at den fordrer en eksplicit og grundig 

argumentation i analysen, idet Ricoeur(48) pointerer, at der altid vil være mere end én mulig 

fortolkning. Argumentet, er derfor centralt, da det er det, der giver troværdighed til fortolk-

ningen. Herved sættes et godt udgangspunkt, for en veldokumenteret analyse, som Malterud  

pointerer, er central for en kvalitativ undersøgelses videnskabelighed(69). I nærværende spe-

ciale er argumentationen for, at den givne fortolkning er den mest passende og sandsynlige 

synliggjort ved at eksplicitere, hvordan det empiriske materiale i analysen er behandlet i Nvi-

vo9 og samlet i de temaer og undertemaer. Endvidere ekspliciteredes sammenhængen mellem 

meningsenheder og betydningsenheder i specialet ved at lade præsentationen af strukturanaly-

sen være rig på citater samt at lade temaerne undergå en kritisk analyse og diskussion ud fra 

en pendulering mellem forståelse og forklaring. I specialet er det således gjort muligt at præ-

sentere en høj grad af både stringens og transparens, i de fortolkninger og konklusioner un-

dersøgelsen kom frem til.  
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DEL IV  

9 Konklusion 

Gennem en stringent og transparent forskningsstrategi, er det muligt at besvare problemfor-

muleringen: Hvordan oplever pårørende udskrivelsen af den akut og korttidsindlagte ældre 

medicinske patient, og hvilken betydning har de pårørende for patienten?  

 

Ud fra feltarbejde med etnografisk inspirerede deltagerobservationer og interviews af ældre 

medicinske patienter indlagt mellem 8 – 47 timer og deres pårørende, samt en Ricoeur-

inspireret analyse af det transskriberede datamateriale, kan det konkluderes at:  

 

De pårørende oplever udskrivelsen som en overraskelse, fordi de ikke inddrages og derfor 

ikke har indsigt i processen hen mod udskrivelsen. Inddragelsen afhænger af, at der etableres 

en relation mellem de sundhedsprofessionelle og de pårørende, hvilket er forbundet til syge-

plejerskernes faglige opmærksomhed og overskud. Den manglende inddragelse kan derfor 

både kobles til et organisatorisk spørgsmål om tid, hvorved sygeplejerskernes faglighed sæt-

tes under pres, samt til et spørgsmål om faglig opmærksomhed.  

 

Nogle pårørende oplever derfor, at det i udskrivelsen er nødvendigt at finde en mellemvej 

med alternative strategier i form af  at være opsøgende, og instruere patienten, for at være med 

og hermed opnå den inddragelse i udskrivelsen, de finder nødvendig for at kunne indtage en 

meningsfuld rolle og være af betydning for patienten i udskrivelsen.  

 

Det kan endvidere konkluderes, at den manglede inddragelse og fysiske tilstedeværelse af de 

pårørende har relevans for den betydning, de kan have for patienten i udskrivelsen. De pårø-

rende vil gerne og finder det vigtigt at udgøre en informationel og vejledende social støtte i 

udskrivelsen. De oplever dog at dette begrænses af deres manglede fysiske tilstedeværelse og 

inddragelse, når der gives information og træffes beslutninger om udskrivelsen. Herved har de 

pårørende heller ikke mulighed for at udgøre en emotionel støtte for patienten op til udskri-

velsen. Den emotionelle støtte, som i nogle tilfælde alene træder frem ved de pårørendes blot-

te tilstedeværelse, er dog tydelig i, og lige efter, selve udskrivelsen, hvor de pårørende synes 

af særlig betydning for patienten, idet de herved føler sig trygge ved udskrivelsen. Det områ-
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de der står klarest frem ift. de pårørendes betydning, er en instrumentel støtte i form af prak-

tisk hjælp. Dette afstemmes dog ikke nødvendigvis med de pårørendes præferencer, igen fordi 

de ikke er fysisk tilstede på afdelingen eller inddrages, hvilket sætter dem i risiko for at skulle 

udfylde en rolle, de som pårørende ikke magter eller ønsker.  

 
Endvidere kan det konkluderes, at der synes at være en forskel i den betydning, de pårørende 

har for patienten i udskrivelsen. De samboende oplever at være en indgroet enhed, hvor ud-

skrivelsen fremstår som en fælles begivenhed, og de finder herved en stærk emotionel støtte i 

hinanden omkring udskrivelsen. Samtidig er der dog en risiko for, at de samboende pårøren-

de, overser det samme som patienten. De ikke-samboende pårørende synes omvendt, med 

baggrund i den mindre intensitet og styrke i relationen, at have en bedre mulighed for at holde 

overblik og opfange, signaler om at patienten har brug for støtte.  

 
Sidst kan det konkluderes, at udfordringen omkring de pårørendes manglende inddragelse 

ikke synes at handle om, hvorvidt de pårørende har en liberal ret hertil, men at det ikke er 

tilstrækkeligt defineret, hvad der menes med inddragelse, og hvordan man udøver inddragel-

se. I forhold til inddragelse er der således usikkerhed om de pårørendes kompetencer i forhold 

til inddragelse, hvordan man skal forholde sig til det fagligt, og hvordan man politisk vægter 

forholdet mellem kompetencer og rettigheder. 

10 Perspektivering 

Undersøgelsen bidrager med et indblik i- og forståelse for, hvordan pårørende oplever udskri-

velsen af akut og korttidsindlagte ældre medicinske patienter, og hvilken betydning de har for 

patienten. I det følgende vil der ud fra en samlet vurdering af undersøgelsen perspektiveres til 

implikationer for den kliniske sygeplejepraksis og behovet for videre forskning.  

 
Sygeplejersker spiller en central rolle i forhold til inddragelse af de pårørende(16), som er et 

kardinalpunkt for hvordan de pårørende oplever udskrivelsen, og hvilken betydning de kan 

have for patienten. Det er derfor vigtigt, at der opnås viden om sygeplejerskens forudsætning 

for at inddrage pårørende, indenfor de faglige og organisatoriske rammer, der er til rådighed, 

samt hvilken rolle de pårørende kan og bør indtage i udskrivelsen. Undersøgelsens konklusio-

ner er således af betydning for den sygeplejefaglige praksis, fordi de danner udgangspunkt for 

en faglig og organisatorisk debat om forholdet mellem faglighed, organisation og forudsæt-

ning for inddragelse af de pårørende i udskrivelsen. Det er i den henseende interessant, at hver 
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anden sygeplejerske, jf. en megafonundersøgelse lavet for DSR i 2011 oplever, at de ikke har 

mulighed for at yde sygepleje på et fagligt forsvarligt niveau, i de givne organisatoriske ram-

mer(73). Det er interessant i relation til den konkluderede pointe om, at de pårørende ikke 

oplever at opnå den kontakt til de sundhedsprofessionelle, som er en forudsætning for en ind-

dragelse. Heri påpeges nødvendigheden af, at der arbejdes hen imod en faglighed, der tager 

højde for de gældende organisatoriske rammer, og at de organisatoriske rammer udvikles med 

henblik på at understøtte de faglige standarter og ambitioner. Specialets undersøgelse har i 

den henseende implikationer for den kvalitetsdagsorden, hvor inddragelse af pårørende skal 

være med til at løfte kvaliteten af behandlingsforløbet. De organisatoriske rammer og faglige 

ambitioner må derfor bringes i overensstemmelse med hinanden, så sygeplejersken både har 

tid til inddragelsen og samtidigt er fagligt rustet og opmærksom i forhold til at møde den på-

rørende og patienten i en fælles tid og et fælles rum med plads til inddragelsen. Det er en cen-

tral forudsætning, hvis der skal opnås en inddragelse, som kan hæve kvaliteten og som under-

støtter den betydningsfulde rolle, den pårørende har for patienten - en inddragelse som ifølge 

Danske Regioner inden for de næste tre år skal opleves af 90% af de pårørende(9). 

 
Sundhedsstyrelsen(1) pointerer i sit faglige oplæg fra 2011 Styrket indsats for den ældre me-

dicinske patient – fagligt oplæg til en national handlingsplan, at pårørendeinddragelse gene-

relt er sparsomt belyst, og forskning på området bør prioriteres. Nærværende undersøgelse 

bidrager i denne sammenhæng med en identificering og forståelse af, hvordan inddragelse af 

de pårørende står centralt i forhold til den betydning, pårørende kan have for den akut og kort-

tidsindlagte ældre medicinske patient i udskrivelsen. Videre kunne det i en kvantitativ under-

søgelse være interessant at behandle de temaer, der i denne undersøgelse identificeres som 

sammenhængende med inddragelsen, for dermed at afklare årsagssammenhænge og for at 

kontrollere, hvordan baggrundsvariable så som køn, alder, uddannelse, social status, social 

relation til patienten mm. har betydning for inddragelsen. Det kunne være interessant viden i 

den kliniske sygepleje, fordi det vil give sygeplejersken et styrket udgangspunkt for, at vurde-

re hvordan den faglige tilgang til inddragelse evt. skal tilrettelægges forskelligt afhængigt af, 

hvem de pårørende er, og hvilken relationen de har til patienten. Overordnet synes inddragel-

se dog at fremstå uklar både fagligt og organisatorisk, hvorfor en videre kvalitativ afdækning 

af hvordan patienter og pårørende oplever sig inddraget synes særlig relevant at opnå. Dette 

kunne sammen med denne undersøgelses fund bidrage til at løfte den kliniske sygeplejeprak-

sis, og føre til en mere evidensbaseret sygepleje. 
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 Forfatter  År  Studietype Befolknings-
type  

Intervention Resultater (outcome)  Kommen-
tarer 
  

Fitzgerald 
et. al  

2011 Kvalitativt 
konstruktivi-
stisk under-
søgelsesde-
sign.  

Australske 
pårørende til 
demenspatien-
ter.  

Gennem interview 
(n = 25)  undersø-
ges pårørendes 
oplevelse af 
uskrivelsesplanlæ
gning. For at 
forstå, hvor godt 
udskrivelsespla-
nen for patienter 
med demens op-
fyldte de pårøren-
des behov.  

Pårørende var ofte uvidende om eksi-
stensen af en udskrivelsesplan, og blev 
sjældent involveret i kommunikationen 
om plejen af deres familiemedlemmer 
eller forberedt til udskrivelsen. De 
fleste pårørende var kritiske overfor 
udskrivelsesplanlægningen, og deres 
frustrationer samlede sig om tre tema-
er: utilstrækkelig kommunikation, 
manglende forberedelse til udskrivelse, 
og underkendelse af den ressource man 
som pårørende kan udgøre.  
 

23/25 af 
patienterne 
var indlagt 
i mere end 
3 dage.  
 

Hellesø et. 
al. 

2011 Indholds-
analyse 

Norske patien-
ter med kro-
nisk hjertein-
sufficiens. 

Gennem in-depth 
semi-structured 
interviews (n = 
14) at undersøge 
patienters per-
spektiver på be-
tydningen af pårø-
rende i deres 
informationshånd-
tering.  

De pårørende var af stor betydning i 
informationshåndteringen. Fra patien-
tens perspektiv var der en variation i 
involveringen i informations håndte-
ringen relateret til den uformelle pårø-
rendes baggrund. Patienterne oplever at 
det påvirker processen af involveringen 
i information under hospitalsopholdet 
om de pårørende har en sundhedsfaglig 
baggrund. Samtidig var der en informa-
tions ambivalens vedrørende den ibo-
ende kompleksitet patienterne oplevede 
ift. både at være afhængig af de pårø-
rende for at forvalte alle oplysninger og 
at kæmpe for at holde kontrollen over 
deres egen situation. 

Inlæggel-
sestid ikke 
synlig. 
Gennem-
snitslig 
indlæggel-
sestid 
generelt 
for patien-
ter med 
hjertein-
sufficiens 
7-9 dage 

Rydeman 
et. al. 

2009 Grounded 
theory 

Ældre patien-
ter og deres 
pårørende fra 
Sverige.  

Gennem semi-
strukturerede 
interviews (n= 26) 
at undersøge, 
hvordan ældre 
med behov for 
hjemmesygepleje 
og deres pårøren-
de oplever ud-
skrivelsesproces-
sen og at udvikle 
en model, der 
forklarer erfarin-
gen. 

Den største bekymring for de ældre og 
deres pårørende i udskrivelses-
processen var at 'føle sig rustet til livet 
i hjemmet'. De ældre personer og deres 
pårørende oplevede at de følte sig for-
beredt ved tidspunktet for udskrivelse, 
når deres behov var opfyldt inden for 
tre væsentlige områder; caring issues 
som vedrørte den ældre patients hel-
bredstilstand, behandling og fortsatte 
pleje; ADL – vedrørte de fælles og 
nødvendige aspekter af det daglige liv, 
såsom støtte i hjemmet og tekniske 
hjælpemidler. Contacts (where to turn 
in case of need) vedrørte, at vide hvem 
man skal kontakte om fx nye recepter, 
og hvis der var en forandring til det 
være. De pårørende og patienterne 
oplevelse af at være forberedt til ud-
skrivelse afhang af om de sundhedspro-
fessionelle have en guiding eller 
unstructured tilgang i udskrivelsespro-
cessen.  

Indlæggel-
sestid ikke 
synlig, 
men pati-
enterne var 
alle indlagt 
på statio-
nære afde-
linger.  
 
 

Bull et. al 2000 Longitudi-
nalt studie  

Amerikanske 
pårørende til 
ældre patienter 
med kronisk 
hjerteinsuffi-

Gennem struktu-
rere interview (n 
= 130 pårørende) 
at afgøre, om 
niveauet af pårø-

Pårørende, der rapporteret mere invol-
vering i udskrivelses planlægningen 
havde signifikant højere score på til-
fredshed, oplevelse af at være forberedt 
end dem, der rapporterede lidt eller 

Gennem-
snitslig 
indlæggel-
sestid 7,7 
dage 
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ciens rendes involve-
ring i udskrivel-
sesplanlægningen 
gjorde en forskel i 
de pårørendes 
sundhed, tilfreds-
hed med udskri-
velsesplanlægnin-
gen, at være klar 
til at hjælpe den 
ældre efter ud-
skrivelse, og 
accept af rollen 
som pårørende.  

ingen involvering. Samtidig medførte 
det en signifikant bedre oplevet konti-
nuitet i plejen og en mindre negativ 
reaktion omkring plejen.  
Endvidere accepterede pårørende der 
rapporterede mere involvering i højere 
grad den plejende rolle og der blev set 
et bedre helbred og vitalitet hos denne 
gruppe.  
 

 
 

Almborg 
et. al 

2008 Prospektivt  
cross-
sectional 
studie 

Svenske pårø-
rende til ældre  
apopleksipati-
enter.  

Gennem struktu-
rede interviews 
med pårørende ud 
fra ‘Relative’s 
Questionnaire 
about Participati-
on in Discharge 
planning’ (n = 
152) at undersøge 
pårørendes ople-
vet deltagelse i 
udskrivelsesplan-
lægningen for 
patienter med 
apopleksi.  

56-68 % af de pårørende rapporterede 
at de modtog information om sygdom 
men 46-53 % oplevede at de ikke mod-
tog nogen information om ple-
je/medicin/rehabilitering/støtte, og 
omkring 80 % af de pårørende opleve-
de ingen deltagelse i målsætning og 
behov.  
Det blev fundet en signifikant sam-
menhæng mellem en højere deltagelse i 
udskrivelsesplanlægning og hospitals-
opholdets længde, højt uddannelsesni-
veau og at patienten er kvinde. Det 
blev fundet at de pårørende oplevede at 
mangle information og viden om ple-
je/medicin/rehabilitering/støtte. Samti-
dig har de behov for at blive mere 
involveret i målsætninger og i at identi-
ficere patientens behov.  

Gennem-
snitslig 
indlæggel-
sestid 17,3 
dage.  
 
 

Huber et. 
al  

2003 Deskriptiv 
pilot under-
søgelse 

Ældre ameri-
kanske patien-
ter med type 
to diabetes 
eller AMI og 
deres pårøren-
de  

Gennem et nyud-
viklet spørgeske-
ma (n = 62) at 
undersøge patien-
tens og pårøren-
des præferencer 
for og deltagelse i 
udskrivelsesplan-
lægningen. 

Der ses en manglende kongruens mel-
lem patienter og pårørendes præferen-
cer, hvilket tyder på der er et behov for 
at vurderer både patienter og pårørende 
præferencer tidligt i forløbet og indar-
bejde dette i udskrivelses planlægnin-
gen, som skal begynde ved indlæggel-
sen.  
De sundhedsprofessionelle var tilbøje-
lige til at antage at patientens og de 
pårørendes præferencer var samstem-
mende, hvilket studiet dog viste de ikke 
var. 

Gennem-
snitslig 
indlæggel-
sestid AMI 
5.3 DM 
10.0 dage 
 
 

Williams 
et. al 

2009 Grounded 
theory 

Ældre engel-
ske patienter 
deres pårøren-
de og sund-
hedspersonale 

Gennem interview 
at udvikle en 
grounded theory 
om oplevelsen af 
udskrivelse.  

Kvaliteten af udskrivelsen afhænger fra 
patienten og de pårørendes perspektiv i 
høj grad af om fokus for indsatsen er 
på tempo eller kompleksitet. Når tem-
poet er i fokus er, "pushing" og "fi-
xing" de vigtigste processer omkring 
udskrivelsen. Men når opmærksomhe-
den rettes mod kompleksitet, er langt 
mere raffinerede processer så som at 
"informere" og "formidling" i fokus. 
Disse sidstnævnte processer opfattes 
som en form for 'relationel praksis " og 
opleves som betydningsfulde af patien-
ten og de pårørende.  

Indlæggel-
sestid ikke 
synlig.  
 
 
 

Coffey 
 

2006 Litteratur-
review  
 

 Gennem littera-
turgennemgang af 
44 videnskabelige 

Generelt er der et behov for omfattende 
udforskning af udskrivelsesprocessen 
hos ældre patienter, med en vægt på 

Indlægge-
lestid ikke 
oplyst, 
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forskningsartikler 
(både kvalitative 
og kvantitative) at 
identificere publi-
ceret forskning 
om udskrivelsen 
af ældre patienter 
for at belyse den 
aktuelle viden om 
emnet og herved 
identificerer 
aspekter ved ud-
skrivelser, der 
kræver yderligere 
undersøgelse. 

konsekvenserne heraf for patienterne 
og deres pårørende. Ældre patienters 
oplevelse af udskrivelse er meget indi-
viduel og mere kompleks end blot 
fysiske behov. Der ligges vægt på at 
information må være holistisk, og 
praksis patient-centreret. De pårørende 
identificeres at være stadig mere invol-
veret i plejen af de ældre i hjemmet 
efter udskrivelse og spiller således en 
stadig vigtigere rolle i støtten af de 
ældre patienter omkring og efter ud-
skrivelsen. De pårørende opleve ofte at 
de sundhedsprofessionelle ikke fuldt ud 
forstår eller værdsætter deres proble-
mer omkring udskrivelsen, og de pårø-
rendes behov er ofte lavprioteret. For at 
imødekomme behovene hos pårørende, 
under og efter udskrivelse, er mere 
viden om deres bekymringer og behov 
på dette tidspunkt nødvendigt.   

men ingen 
studier 
med fokus 
på korte 
indlæggel-
ser identi-
ficeret.   
 
 

Efraimsson 
et al. 

2004 Diskursana-
lyse 

Ældre svenske 
patienter deres 
pårørende og 
sundhedsper-
sonale.  

Gennem 8 video-
optagede  
udskrivelsessam-
taler at beskrive, 
hvordan patienter 
pårørende og 
sundhedspersona-
le håndterede de 
mange forskellige 
ansvarsområder 
og problemer, der 
opstår i udskrivel-
sessamtaler.   

Uskrivelsessamtalerne viste sig ikke at 
tage udgangspunkt i et omsorgsfuld 
perspektiv der beskytter patienters 
integritet og lægger vægt på deres 
livsverden. Endvidere opfyldes patien-
ters og pårørendes ret ift. at forvente en 
udskrivelsessamtale, der styrker deres 
mulighed for at udtrykke deres person-
lige ønsker på en værdig måde ikke.  
Det blev fundet, at kvinders og pårø-
rendes ønsker, behov og sundhedsper-
sonalets forsøg på at tilbyde ægte hu-
manistisk pleje stødte sammen med og 
blev opslugt af institutionelle krav. 
Fundene sætter spørgsmålstegn ved, 
om udskrivelsessamtaler ud fra et om-
sorgsperspektiv er den bedste form at 
planlægge udskrivelse ud fra, særlig for 
svage og udsatte patienter   

Indlæggel-
sestid over 
7 dage for 
alle patien-
ter.    
 
 

Popejoy 2011 Deskriptivt 
studie 

Ældre ameri-
kanske patien-
ter, deres 
pårørende og 
sundhedsper-
sonale 

Gennem Semi-
strukturede inter-
view (n = 32) 
undersøges be-
slutninger og 
præferencer hos 
hospitalsindlagte 
ældre, deres pårø-
rende og sund-
hedspersonalet ift. 
udskrivelse fra 
hospitalet. 

Det blev fundet at når en ældre patient 
indlægges er det afgørende at patienten 
de pårørende og sundhedspersonalet 
arbejder sammen om beslutningerne 
omkring udskrivelse, hvilket var tilfæl-
det hos største delen af patienterne. 
Ægtefæller havde en stæk vilje til at 
hjælpe og var ofte meget støttende 
omkring at deres hustru eller mand 
kom hjem fra hospitalet, og ønskede at 
de kom hjem. Der var dog variation i 
hvad ægtefællerne ønskede og magtede 
at hjælpe med. Endvidere oplevede de 
pårørende det som vigtigt at kunne 
advokere for at patienten opnåede ”den 
gode pleje” og var oftest dem der ind-
tog den advokerende rolle i beslutnin-
gerne omkring udskrivelsen.  

Indlæggel-
sestid ikke 
synlig.  
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Generelle spørgsmål  Individuelle spørgsmål med afsæt i 
feltobservationer  

Vil du fortælle mig om udskrivelsen af din 
mor? 

- Kan du beskrive udskrivelsen? 
- Hvordan oplevede du udskrivelsen 
- Hvilken betydning havde udskrivelsen  

for dig personligt? 

 

 Du kom for at besøge din mor og fik at vide at 
hun var udskrevet?  

- Vil du fortælle lidt om det? 
- Hvordan oplevede du det?  

Vil du fortælle om, hvordan du var med 
omkring udskrivelsen? 

- var der nogle specifikke opgaver du 
påtog dig? 

 

 Du blev spurgt om du ville køre din mor hjem 
og ville hjælpe med indkøb, vil du fortælle 
lidt om det? 

Hvilken betydning tror du, det kan have haft 
for din mor, at hun har haft dig/jer omkring 
sig i og efter udskrivelsen?  

 

Vil du beskrive din kontakt til afdelingen i 
forbindelse med udskrivelsen? 

 

 Du blev kontaktet af afdelingen om morgenen 
vil du fortælle lidt om det? 

 Du var ikke med stuegang, hvor det blev aftalt 
at din mor skulle udskrives? Hvad er din 
oplevelse af det? 

Hvis din mor eller andre af dine nærmeste i 
fremtiden skulle udskrives, var der så noget 
specielt du kunne ønske dig? 

 

Afrunding 
- Jeg har ikke flere spørgsmål, men er 

der noget du vil spørge om eller vil 
tilføje?  
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Ovennævnte projekt er den 21. februar 2012 anmeldt til Datatilsynet efter 
persondatalovens1 § 48, stk. 1. Der er samtidigt søgt om Datatilsynets tilladel-
se. 
 
Det fremgår af anmeldelsen, at du er dataansvarlig for projektets oplysninger. 
Behandlingen af oplysningerne ønskes påbegyndt snarest og forventes at op-
høre den 1. juli 2012.  
 
Oplysningerne vil blive behandlet på følgende adresse: Paludan-Müllers Vej 
87 st. tv., 8210 Århus 
 
TILLADELSE 
 
Datatilsynet meddeler hermed tilladelse til projektets gennemførelse, jf. per-
sondatalovens § 50, stk. 1, nr. 1. Datatilsynet fastsætter i den forbindelse ne-
denstående vilkår: 
 
      Generelle vilkår 
 
Tilladelsen gælder indtil: den 1. juli 2012 
 
Ved tilladelsens udløb skal du særligt være opmærksom på følgende: 
 
Hvis du ikke inden denne dato har fået tilladelsen forlænget, går Datatilsynet 
ud fra, at projektet er afsluttet, og at personoplysningerne er slettet, anonymi-
seret, tilintetgjort eller overført til arkiv, jf. nedenstående vilkår vedrørende 
projektets afslutning. Anmeldelsen af dit projekt fjernes derfor fra fortegnel-
sen over anmeldte behandlinger på Datatilsynets hjemmeside. 
 
Med venlig hilsen 
 
Trine Cseh-Lessel 
 

                                                
1 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. 
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Bilag 5: Informationsbrev  

Undersøgelse om pårørendes betydning i udskrivelsen af den akut korttidsindlagte 

ældre medicinske patient  

 

Information om undersøgelsen:  

Man ved i dag, at det at have pårørende, familie og venner kan have en stor betydning, når 

man er syg. Dette gælder også, når man skal udskrives fra sygehuset. Det står dog ikke klart, 

hvordan pårørende er med i udskrivelsen, når man er blevet akut indlagt og tiden mellem 

indlæggelse og udskrivelse er meget kort. Formålet med denne undersøgelse er derfor at 

afdække, hvordan dine pårørende er med i din udskrivelse. Undersøgelsen består af, at jeg vil 

observere din udskrivelse og evt. spørge dine pårørende og dig om lov til at lave et kort 

interview om udskrivelsen, når du er kommet hjem.  

Det er helt frivilligt om du og dine pårørende har lyst til at deltage i undersøgelsen og din 

beslutning får ingen indflydelse på din udskrivelse eller din behandling generelt.  

Du og dine pårørende kan til enhver tid trække jeres samtykke tilbage og udgå af 

undersøgelsen.  

Oplysningerne fra dig og dine pårørende vil efter en analyse og fortolkning indgå i mit 

speciale og alle oplysninger vil blive behandlet anonymt, forstået på den måde, at I ikke vil 

kunne genkendes.  

 

Hvem jeg er: 

Jeg er uddannet sygeplejerske, og læser lige nu en kandidatuddannelse i sygepleje(Cand. Cur) 

på Aarhus Universitet. I den forbindelse er jeg i gang med at skrive mit afsluttende speciale, 

som denne undersøgelse er en del af.  

 

Med$venlig$hilsen$$
Anette$Arbjerg$Wind$
E-mail: anette.arbjerg.wind@studcur.au.dk 
$



DET VIDENSKABSETISKE KOMITÉSYSTEM 
 

 
Standardsamtykkeerklæring udarbejdet af Det Videnskabsetiske Komitésystem, november 2011. 

 

(S1) 

Informeret samtykke til deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. 

 

Forskningsprojektets titel: Pårørendes betydning i udskrivelsen af den akut korttidsindlagte ældre 
medicinske patient   

 

Erklæring fra forsøgspersonen: 

Jeg har fået skriftlig og mundtlig information og jeg ved nok om formål, metode, fordele og  
ulemper til at sige ja til at deltage.  

Jeg ved, at det er frivilligt at deltage, og at jeg altid kan trække mit samtykke tilbage uden at  
miste mine nuværende eller fremtidige rettigheder til behandling.   

Jeg giver samtykke til, at deltage i forskningsprojektet, og har fået en kopi af dette samtykkeark samt en 
kopi af den skriftlige information om projektet til eget brug. 

 

Forsøgspersonens navn: ________________________________________________________ 

 

Dato: _______________   Underskrift:                                                                                   

 
 
Ønsker du at blive informeret om forskningsprojektets resultat samt eventuelle konsekvenser for dig?: 
 
Ja _____ (sæt x)         Nej _____ (sæt x) 

 

Erklæring fra den, der afgiver information: 

Jeg erklærer, at forsøgspersonen har modtaget mundtlig og skriftlig information om forsøget. 
 
Efter min overbevisning er der givet tilstrækkelig information til, at der kan træffes beslutning om 
deltagelse i forsøget.   

Navnet på den, der har afgivet information: Anette Arbjerg Wind  

 

Dato: _______________   Underskrift:                                                                                   

 
 
 
 
 
 
Projektidentifikation: ( Fx komiteens Projekt-ID, EudraCT nr., versions nr./dato eller lign.) 
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