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Resumé 

Baggrund: 30-40.000 mennesker i Danmark lever med følger efter apopleksi, mange af dem 

gennemgår intensive regionale rehabiliteringsforløb, men der er på nuværende tidspunkt ingen 

opfølgning på, hvordan borgerne oplever deres hverdag efter udskrivelse.  

Problemformulering: Hvilke udfordringer oplever borgere med følger efter apopleksi i deres 

hverdagsliv 1-5 år efter et intensivt rehabiliteringsophold?  

Metode: Semistrukturerede interviews med tre informanter. Fænomenologisk og hermeneutisk 

ramme for analyse og fortolkning inspireret af Lindseth og Norbergs metode med baggrund i Paul 

Ricæurs filosofi. 

Fund: I strukturanalysen identificeres 2 hovedtemaer: Afhængighed af andre og Eksistentiel 

omvæltning. Afhængighed af andre med 3 undertemaer: ”Indskrænket selvbestemmelse”, ”stræben 

efter uafhængighed” og ”ændring af roller i sociale relationer”. ”Eksistentiel omvæltning” 

indeholder 4 undertemaer: ”Et andet indhold i hverdagen”, ”et ændret følelsesliv”, ”en nyopstået 

ensomhed” og ”holde fast i sig selv”. 

Konklusion og perspektivering: De store omvæltninger, der sker i borgernes hverdagsliv påvirker 

den måde, hvorpå de ser sig selv i verden. Rehabiliteringsindsatsen bør understøtte, at borgerne 

vedvarende arbejder på at omskrive deres visioner om det gode liv.   

English Summery 

Challenges in everyday life after stroke 

Background: 30-40.000 people in Denmark live with aftereffects of a stroke, many of them 

undergo intensive rehabilitation in a regional rehabilitation center, but there is currently no follow 

up to how people experience their daily life after discharge.  

Aim: Is to explore how citizens after stroke experience challenges in their everyday life 1-5 years 

after discharge from a rehabilitation center.  

Method: Semi-structured interviews with three patients. A phenomenological hermeneutical 

approach to analysis and interpretation inspired by Lindseth and Norbergs method on the basic of 

Paul Ricæur´s philosophy.  

Findings: In the structural analysis there are 2 main themes identified: Dependency on others and 

Existential upheaval. Dependency on others with 3 subthemes: Reduced Autonomy, Strivings for 
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independence and Change of roles in social relationships. Existential Upheaval with 4 subthemes: 

Another content of everyday life, Change in emotions, A newly emerged loneliness and Maintain 

the selves. 

Conclusion: The great upheavals taking place in people's everyday lives affect the way they see 

themselves in the world. Rehabilitation efforts should support the citizen’s sustained work to 

rewrite their visions of the good life.  

1.0 Indledning 

Igennem mit arbejde som sygeplejerske med apopleksipatienter på et rehabiliteringsafsnit har jeg 

erfaret, at sygeplejepraksis igennem de senere år fokuserer mere og mere på evidensbasering og 

standardisering af praksis i klinikken. Der er således i stigende grad fokus på implementering af 

kliniske retningslinjer og referenceprogrammer i sygeplejen til apopleksipatienter, og den 

sygeplejefaglige dokumentation synes mere og mere bestemt af standardiserede, fortrykte 

plejeplaner, ligesom såkaldte screeninger af patienter vinder større og større indpas i den 

sygeplejefaglige dagligdag. Denne udvikling er ikke ny og har gennem de sidste 15 år været 

genstand for debat i sygeplejekredse. Sygeplejeteoretikere som Kari Martinsen og Merry Elisabeth  

Sheel mfl. har været foregangskvinder i kritikken af denne udvikling i sygeplejen. Meget kort er 

argumenterne for kritikken, at sygeplejersker mister deres evne til at lave kvalificerede skøn, som 

beror på patientens hele livssituation og, at de i stedet retter fokus på en instrumentel 

standardisering af plejen (Scheel 2005) (Martinsen 2006b). Tendensen er dog fortsat, at vi i 

Danmark anvender flere og flere standardiserede værktøjer i sygeplejen generelt også i den kliniske 

praksis på et rehabiliteringsafsnit. På rehabiliteringsafsnittene er det overordnede fokus og mål, at 

gøre patienten så selvhjulpen som muligt med henblik på, at man kan vende tilbage til sit liv og 

hverdag (Marselisborgcentret, Rehabiliteringsforum Danmark 2004) Når patienten udskrives til sit 

hjem eller til anden instans1, sker der imidlertid ikke nogen opfølgning fra rehabiliteringsafsnittet. 

Det er nu op til den eventuelle hjemmepleje/ hjemmesygepleje at følge op på patientens videre 

udvikling mod at kunne klare sin egen tilværelse igen. Den manglende opfølgning fra 

rehabiliteringsafsnittet kan indebærer, at man her muligvis afskriver sig muligheder for at få 

eventuel væsentlig viden om virkningerne af egen indsats. Når man udskriver en (færdig) behandlet 

patient uden opfølgning, mister man jo også værdifulde muligheder for at sammenholde patientens 

                                                 
1
 Plejehjem, p lejebolig, bo og rehabiliterings tilbud mfl.  
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videre udvikling og rehabilitering med den indsats, som blev ydet, medens patienten var indlagt, 

eksempelvis svar på, om patienten har modtaget den relevante genoptræning og støtte, som gjorde 

ham/hende i stand til at klare og håndtere den hverdag, han/hun nu lever i derhjemme?  

Der findes således ikke nyere specifikke studier, der har undersøgt apopleksipatienternes oplevelser 

i forbindelse med udskrivelse fra rehabiliteringsafsnit. I en svensk undersøgelse af 

apopleksipatienters oplevelser i forbindelse med udskrivelse fra akut sygehus fremgår det, at 

patienterne indtog en passiv rolle i forhold til sundhedspersonalet og lod sig styre af disses ønsker 

og initiativer, derudover havde patienterne en klar overbevisning at de ville få det bedre blot de blev 

udskrevet og kom hjem i deres egne omgivelser (Olofsson, Andersson & Carlberg 2005). Dette 

resultat kan muligvis ikke direkte forbindes med udskrivelse fra ophold på et rehabiliteringsafsnit. 

Fundene kan dog tages som et fingerpeg om, at det er vigtigt at inddrage patientperspektivet i 

indholdet af rehabilitering og sygepleje. Som nævnt bevæger sygeplejen i Danmark sig i retning af, 

at flere og flere rehabiliterings- og behandlingsforløb følger standardiserede, evidensbaserede, 

plejeplaner, hvilket ifølge kritikken (Scheel 2005, Martinsen 2006a) kan komme til at modvirke, at 

disse kan opleves som tilpassede den enkelte patients særlige behov, potentialer, håb og drømme for 

fremtiden med henblik på, at patienten får en oplevelse af at være deltager i et rehabiliteringsforløb, 

som sigter mod udskrivelse til en for patienten meningsfuld hverdag.  

2.0 Baggrund 

Hvert år rammes ca 10-12.000 danskere af apopleksi (Dansk selskab for apopleksi 2009) Apopleksi 

er den anden hyppigste dødsårsag på verdensplan. I 1999 var der 5,5 millioner mennesker på 

verdensplan som døde som følge af apopleksi og i de fremtidsprognoser WHO har lavet frem til 

2020 regner man med at disse tal vil stige væsentligt med baggrund i, at antallet af sygdomme med 

cerebrovaskulær2 baggrund stiger især i udviklingslandene.  (WHO 2011). 

Klinisk ordbog definerer apopleksi (slagtilfælde) som: ”En fællesbetegnelse for de symptomer som 

er et resultat af akut vaskulær katastrofe i hjernen, eks. hjerneblødning og blodprop (trombose eller 

emboli) (Nørgaard 2001).  

                                                 
2 Blodkarsygdomme som rammer h jernen. Den hyppigste årsag er åreforkalkning, der kan medføre carotisstenose, 

vaskulær demens, hjerneblodprop eller hjerneblødning (Den store danske encyklopædi 2009b)  

http://www.denstoredanske.dk/Krop%2c_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Patoanatomi/%c3%a5reforkalkning
http://www.denstoredanske.dk/Krop%2c_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Neurokirurgi/carotisstenose
http://www.denstoredanske.dk/Krop%2c_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Psykiatri/demens
http://www.denstoredanske.dk/Krop%2c_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Medicinske_nervesygdomme/hjerneblodprop
http://www.denstoredanske.dk/Krop%2c_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Medicinske_nervesygdomme/hjernebl%c3%b8dning
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Der er flere faktorer, som kan spille ind i forhold til udvikling af apopleksi: Forhøjet blodtryk, 

diabetes, hjertesygdom, tidligere apopleksi, rygning, alkoholoverforbrug, usund kost, for lidt 

motion og familiære dispositioner (arvelighed). 1/3 del af de patienter, der indlægges med apopleksi 

har haft en apopleksi tidligere i livet (Danske Regioner 2010).  

Det anslås, at der lever mellem 30- og 40.000 danskere med følger efter apopleksi (Dansk selskab 

for apopleksi 2009). Symptomerne på apopleksi kan være mangeartede og forskellige fra patient til 

patient afhængig af, hvor i hjernen patienten er ramt. Eftervirkningerne efter apopleksi kan være: 

Motoriske udfald herunder halvsidig lammelse, afasi3, dysfagi (synkebesvær), dysartri 

(udtalevanskeligheder), kognitive deficit eksempelvis hukommelses og koncentrationsbesvær, 

nedsat sygdomserkendelse4, øget træthed, høre eller synsproblemer, neurogene smerter, ændret 

følelsesliv i form af depression, latterlabilitet, grådlabilitet, mfl. (Greve 2010).  

Man ved at effekten af tidlig rehabilitering efter apopleksi er associeret med et bedre funktionelt 

niveau, og gennem en tidlig start på genoptræning tilstræbes det at fremme bevægefunktioner og 

egenomsorg (Dansk selskab for apopleksi 2009).  

2.1 Behandlingen i den akutte fase  

Behandlingen af apopleksi med iskæmisk baggrund (blodprop) har de senere år ændret sig markant. 

Der er således igennem de sidste 10 år udviklet nogle effektive behandlingsformer: Trombolyse 

behandling, som startede i 2004, hvor patienter med blodprop i hjernen kan få behandling med 

blodpropopløsende virkning, kaldet trombolyse indenfor en tidsramme på 4½ time fra 

symptomdebut (Andersen et al. 2010) Den nyeste udvikling indenfor behandling af apopleksi er et 

indgreb kaldet trombektomi, som udelukkende udføres i situationer, hvor der er tale ”store” 

blodpropper, altså blodpropper som lukker af for ilttilførslen til et stort område i hjernen, typisk 

såkaldte mediainfarkter5 . Trombektomi gives udelukkende, hvis trombolyse-behandling ikke har 

nogen effekt, eller ”tidsvinduet” på 4½ time er overskredet. Ved trombektomi suges eller trækkes 

blodproppen ud ved hjælp af et kateter, der føres ind gennem lysken6 (Aabenhus 2011). Der er dog 

                                                 
3
 Tab eller forstyrrelse af sprogfunktionen (Den store danske encyklopædi 2009b). Hver en tredje apopleksipatient har 

afasi ved indlæggelsen (Dansk selskab for apopleksi 2009)    
4
 Hver fjerde apopleksipatient har nedsat sygdomerkendelse (Dansk selskab for apopleksi 2009) 

5
 Arterie Media er den største arterie i hjernen, den fo rsyner størstedelen af den sensoriske og motoriske h jernebark 

(Nørgaard 2001)  
6
 Denne behandling tilbydes i Region Midtjy lland og Region Syddanmar k (Aabenhus 2011). 
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fortsat mange patienter, som ikke kan modtage trombolyse- og trombektomi-behandling med 

baggrund i forskellige eksklusionskriterier7. 

2.2 Rehabilitering 

I Danmark trådte”bekendtgørelse om genoptræningsplaner” i kraft i 2007. Bekendtgørelsen hører 

under sundhedsloven og bestemmer bl.a. at regionerne ”…skal tilbyde en individuel 

genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter 

udskrivning fra sygehus.” (Civilstyrelsen 2011) 

Genoptræningsplanen er i praksis et dokument, som oprettes når patienten har et 

rehabiliteringsbehov efter udskrivelse og, som skal sikre videre genoptræning, når patienten 

kommer hjem igen (Civilstyrelsen 2011).   

I Danmark blev der i 2004 af specialister på rehabiliteringsområdet udarbejdet en ”Hvidbog” om 

rehabilitering. Ifølge definition i denne er rehabilitering: ”…. en målrettet og tidsbestemt 

samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller 

er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller socia le funktionsevne, 

opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og 

beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret 

indsats”(Marselisborgcentret, Rehabiliteringsforum Danmark 2004)p.4. 

Denne definition er bred og bygger på patientens ”hele livssituation”. Apopleksipatientens 

livssituation kan, som nævnt tidligere, være helt forandret og nu f. eks. indebære et liv med 

handicap. Der er således i rehabiliteringsbegrebet indlejret et sundhedsprofessionelt ansvar for at 

yde patienten en ”koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”. Når man snakker om 

en vidensbaseret viden, findes der i Danmark endnu ikke systematisk indsamlet viden om 

apopleksipatienter og deres hverdagsliv efter endt rehabiliteringsophold. Men på arbejdsmedicinsk 

klinik (hospitalsenheden Vest) er der søsat et omfattende longitudinelt observationelt studie 8 med 

repetitivt follow –up9 kaldet ”Livet efter apopleksi”. Dette studie har til formål …”at følge 

                                                 
7
 Ekslutionskriterier fo r trombolysebehandling: Demens, større kirurg iske indgreb, apopleksi eller traumer indenfor de 

sidste 3 måneder, mindre operation eller b iopsi indenfor 10 dage, AK-behandling, INR > 1,4, ukontrolleret 

hypertension, symptomdebyt > 4½ time (Andersen et al. 2010). 
8
 Ved et longitudinelt studie indsamles af flere omgange den samme form for data for den samme gruppe deltagere over  

en given årrække (Bak Andersen, Matzen & Bak Andersen 2010)  
9
 Patienterne modtager over en 2 års periode 5 spørgeskemaer(Hjø llund 2010).  
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symptombelastning, funktionsevne, samfundsdeltagelse og helbredsrelateret livskvalitet 

(komplementære helbredsmål) hos apopleksipatienter over 2 år”. Undersøgelsen afsluttes først i 

2013, og den er den første af sin slags i Danmark. Projekt tovholder Niels Henrik Hjøllund 

argumenterer for, at der er forsket meget i det akutte forløb samt i rehabiliteringsafsnittene, men 

forskningsmæssigt ved vi reelt ikke hvordan patienter med apopleksi klarer sig efter udskrivelsen 

og ej heller, hvilke forskelligheder der er i tilbud om rehabilitering i de forskellige kommuner 

(Hjøllund 2010). 

2.3 Rehabiliteringsophold og indkredsning af målgruppe  

Der findes i dag i Danmark specificerede rehabiliteringsafsnit rundt om i landet. Hvidovre hospital, 

afdeling for neurorehabilitering og Hammel Neurocenter, begge med såkaldte højtspecialiserede 

neurorehabiliterings pladser for svært hjerneskadede patienter10 (Hammel Neurocenter 2011). For 

patienter med let-moderat hjerneskade, findes der mange rehabiliteringscentre i hospitals regi på 

landsplan, eksempelvis i Skive, Brædstrup, Ringe, Brønderslev, Glostrup, Grindsted, Næstved mfl. 

Hammel Neurocenter har ligeledes afsnit for moderat hjerneskade (Hammel Neurocenter 2009)  

I dette speciale vil patientkategorien afgrænses til at omhandle apopleksipatienter med ”moderat til 

svær hjerneskade” som følge af apopleksi, som f.eks. på Skive Neurorehabilitering defineres som: 

Patienter med svære neurologiske udfald med komplekse problemstillinger til følge. Der vil være 

udfald af flere domæner dvs. en kombination af motoriske, sensoriske og kognitive udfald og som 

regel også en hemianopsi11 hvilket ofte er tegn på en stor læsion i hjernen. Prognosen for disse 

patienter er, at der ofte vil ses bedring af funktionsniveauet især indenfor de første 3-6 måneder, 

men patienten vil på længere sigt have betydelige restudfald, som vil medføre nedsat aktivitet og 

deltagelse, inklusive erhvervsevnetab. Hovedparten vil kunne komme tilbage til tidligere bolig efter 

boligændring, evt. med hjælp fra hjemmeplejen samt hjælpemidler (Regionshospital Skive 2009). 

Denne patientgruppe er valgt dels på baggrund af en antagelse om, at disse patienter oplever deres 

hverdagsliv som væsentligt ændret fra før og dels ud fra en sygeplejefaglig optik, da denne 

patientgruppe ofte i en periode eller varigt har brug for hjemmesygepleje og eller hjemmepleje efter 

udskrivelse.  

                                                 
10

 Svær hjerneskade (Højtspecialiseret neurorehabilitering)  er i visitationskriterier fra Hammel Neurocenter defineret 

som: ”Patienter med bevidstløshed/bevidsthedssløring (Glascow Coma Scale [GCS] score 3-9) eller patienter med GCS 

score > 9 p lus sensomotoriske deficit i et omfang, som med-fører svære funkt ionstab, eller patienter der har 

persisterende svære adfærdsmæssige forstyrrelser som fø lge af h jerneskaden, uanset øvrige funktionstab” (Hammel 

Neurocenter 2006). 
11

 Hemianopsi er betegnelsen for synssvækkelse eller blindhed i den ene halvdel af øjet (Nørgaard 2001).  
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Et typisk rehabiliteringsforløb for patienter med moderat – til svær hjerneskade består af en fastlagt 

forudbestemt tidsramme, som er bestemt ud fra, hvor store skader patienterne har efter apopleksien. 

Patienterne visiteres til eksempelvis 4-6-8 ugers genoptræning i regionalt sygehusregi. 

Rehabiliteringen bygger på såkaldte rehabiliteringsplaner, (målsætningsplaner), hvor det 

sundhedsprofessionelle team12 bestående af læge, sygeplejerske, social og sundhedsassistent, 

ergoterapeut og fysioterapeut sammen med patienten sammenfatter nogle mål og delmål for træning 

(Hammel Neurocenter 2009, Regionshospital Skive )(Regionshospital Skive , Regionshospital 

Viborg 2009).  

Tove Borg (ergoterapeut og PhD) skrev i 2002 om ”livsførelse i hverdagen under rehabilitering”, 

som bygger på hendes PhD afhandling med samme titel. Der er tale om et kvalitativt observations- 

og interviewstudie af apopleksipatienters perspektiver i relation til rehabilitering og oplevelser af 

livsførsel og hverdagsliv under rehabiliteringsophold. Tove Borg viser, at apopleksi patie nter ofte 

oplever et brud med hverdagen, når de hospitalsindlægges til rehabilitering. Hun kalder dette en 

disintegration  i forhold til de handlesammenhænge, der har betydning for patienten: Hjem, arbejde, 

fritid mm. Tove Borg peger på, at når apopleksipatienten skal måle effekten og relevansen af 

rehabiliteringen, måler han/hun den ud fra hvordan den kan bruges i hverdagen. (Borg 2002). Dette 

taler for, at det kan give ganske god mening at undersøge, hvordan apopleksipatienter oplever deres 

hverdag efter udskrivelsen.   

Når patienten udskrives til hjemmet fra et regionalt rehabiliteringsophold, vil de overgå til et 

kommunalt tilbud om genoptræning. Dette sker med baggrund i de lokalaftaler, der er indgået 

mellem regioner og kommuner. Eksempelvis kan Syddjurs kommune tilbyde deres borgere med 

skader efter apopleksi døgngenoptræningspladser, ambulant træning og vedligeholdelsestræning 

(Region Midt ). Lignende tilbud findes i landets øvrige kommuner. 

2.4 Udskrivelse og hverdagen begynder  

I en indledende litteratursøgning viser forskning af apopleksipatienters oplevelser af livet efter 

apopleksi, at de ofte har flere og mere komplekse problemstillinger i relation til deres nye situation 

med hjerneskade. Udenlandske kvalitative studier af apopleksipatienters oplevelser efter udskrivelse 

fra sygehus viser, at patienterne oplever et ændret selvbillede. Der er opstået et misforhold mellem, 

                                                 
12

 Derudover kan teamet ved behov bestå af flere faggrupper såsom, neuropsykolog, talepædagog og socialrådgiver 

(Hammel Neurocenter 2010) (Hammel Neurocenter 2009) 
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hvordan man ser sig selv før og efter apopleksien, dels med baggrund i en ændret kropslig identitet 

som følge af de fysiske handicaps, dels rodfæstet i en fundamental ændring af hverdagsliv før og 

efter apopleksien (Kvigne, Kirkevold & Gjengedal 2004a, Kvigne, Kirkevold 2003)(Ellis-Hill, 

Payne & Ward 2000b). Flere studier viser, at relationen mellem apopleksipatienter og deres 

pårørende ofte ændres. Således oplever mange, der lever i parforhold, problemer i deres 

samliv/ægteskab blandt andet pga. ændrede rollefordelinger i hjemmet (Kvigne, Kirkevold & 

Gjengedal 2004a, Lawrence 2010, Thompson, Ryan 2009). Et engelsk studie viser at 1/3 af alle 

apopleksipatienter får en decideret depression indenfor de første 6 måneder (Townend et al. 2010). 

En Australsk undersøgelse af apopleksi patienters humør ændringer (mood change) som følge af 

apopleksi, påviser ændringer mod flere negative tanker i relation til ny livssituation, herunder øgede 

frustrationer med baggrund i en reduceret ”self-efficacy”13, afhængighed af andre og tabsoplevelser 

(White et al. 2008).  

Disse komplekse problemstillinger bliver sjældent erkendte eller erfarede, medens patienterne er på 

rehabiliteringsafsnittene. Der er tale om langtidsvirkninger, som oftest først bliver tydelige, når 

patienten er udskrevet og hans/hendes ”nye” hverdagsliv starter. Dermed er viden om patienternes 

egne oplevelser af deres situation ofte ikke tilgængelig for sundhedspersonalet på 

rehabiliteringsafsnittene, når der skal udarbejdes planer for rehabiliteringen af de enkelte patienter,  

samt planlægges udskrivelse til hjemmet. Den manglende viden om de mere komplekse 

langtidsvirkninger af apopleksien i patienterne etablerede hverdagsliv derhjemme kan synes både 

problematisk og paradoksal i forhold til, at rehabiliteringens mål, at patienterne opnår et 

selvstændigt og meningsfuldt liv, netop intenderer at bero på et vidensbaseret grundlag.  

En Norsk kvalitativ longitudinel interview undersøgelse fulgte ældre norske kvinder i en periode på 

2 år efter apopleksi. Ifølge denne kan 4 forskellige tidsfaser identificeres i forløbe t efter apopleksi 

(stroke recovery). Den første tidsfase, 0-2 måneder efter apopleksi, er en fase, hvor informanterne 

har meget fokus på de kropslige forandringer, der er sket for dem. I næste fase 2-6 måneder efter 

apopleksi, er der fokus på aktiviteter i hverdagslivet. (Det er ofte i denne fase, informanterne bliver 

udskrevet til hjemmet). I tredje fase, 3-12 måneder, har informanterne fokus på selvforståelsen og 

                                                 
13

 “Perceived self-efficacy is defined as people's beliefs about their capabilities to produce designated levels of 

performance that exercise influence over events that affect their lives. Self-efficacy beliefs determine how people feel, 

think, motivate themselves and behave. Such beliefs produce these diverse effects through four major processes. They 

include cognitive, motivational, affective and selection processes” (Bandura ). 
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en stigende erkendelse af, at deres situation kan være permanent. Fjerde og sidste fase, 1-2 år, 

handler om, at få livet til at gå videre og opnå en accept af, at følgerne efter apopleksi er definitive 

og permanente. I den første og anden fase er der optimisme og ambivalente følelser repræsenteret 

og i tredje fase er sorgen over erkendelsen af ”life as it is”, medens fjerde fase repræsenterer en 

begyndende accept og realisme omkring den ”nye” situation (Eilertsen, Kirkevold & Bjørk 2010). 

Dette speciale vil tage afsæt i fjerde fase, hvor informanterne har ha ft mulighed for at etablere en 

hverdag efter rehabiliteringsophold.   

2.5 Afgrænsning og formål 

I litteraturgrundlaget peges på, at patienterne lever med adskillige alvorlige langtidspåvirkninger i 

hverdagslivet efter apopleksi. Det drejer sig bl.a. om følelsesmæssige udsving, depression, 

tabsoplevelser, frustrationer over afhængighed af andre, en påvirket identitetsfølelse og desuden kan 

relationen til pårørende også blive ændret efter apopleksi (Kvigne, Kirkevold 2003, Lawrence 2010, 

Thompson, Ryan 2009, Townend et al. 2010, Kvigne, Kirkevold & Gjengedal 2004b, Ellis-Hill, 

Payne & Ward 2000a). Som beskrevet i indledningen, er der imidlertid ikke opfølgningsbesøg hos 

de patienter, som har gennemgået et intensivt rehabiliteringsophold, og der er i Danmark på 

nuværende tidspunkt ikke lavet specifikke kvalitative studier af apopleksipatienters oplevelser af 

hverdagslivet efter udskrivelse fra et rehabiliteringsophold. Dette speciale vil forsøge at afdække 

patientens egne oplevelser af udfordringer i hverdagen efter en apopleksi. Med baggrund i den 

nævnte norske undersøgelse, som peger på, at først efter 1-2 år efter apopleksien oplever patienterne 

en begyndende accept og realisme i deres nye liv efter apopleksi (Eilertsen, Kirkevold & Bjørk 

2010) afgrænses specialets målgruppe til patienter, som har boet i eget hjem 1-5 år efter endt 

rehabiliteringsophold.   

I det foranstående har patienten/borgeren været nævnt som apopleksipatienten. I det følgende 

anvendes betegnelsen borger(e) med apopleksi, da målgruppen alle er mennesker, som bor i eget 

hjem og lever med følger efter apopleksi.  

3.0 Problemformulering 

Hvilke udfordringer oplever borgere med følger efter apopleksi i deres hverdagsliv 1-5 år efter et 

intensivt rehabiliteringsophold?  
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4.0 Metode og Metodologi 

Metodeafsnittet vil afspejle arbejdsprocessen i opgaven, først præsenteres begrebsafklaringer, 

dernæst beskrives de søgninger der er lavet i den indledende fase i specialet, herefter kommer 

præsentationen af det empiriske materiale samt et afsnit om etiske overvejelser i forbindelse med 

interviewmetode. Herefter følger et afsnit om specialets anvendte metodologi til bearbejdning og 

fortolkning af empiri, afslutningsvis et afsnit om forforståelse.  

4.1 Begrebsafklaring  

Nedenfor gives en kort definition på specialets centrale begreber om hverdagsliv, udfordringer og 

hvad der forstås som et intensivt rehabiliteringsophold.  

4.1.1 Hverdagsliv 

Ifølge nudansk ordbog betyder hverdagsliv: ”Livet som det former sig i hverdagen” (Becker-

Christensen 2008)p. 208. Her også forstået som livet, som det former sig for den individuelle borger 

i hverdagen med de vaner, rutiner og mønstre, som er særegne for netop dette menneske.     

4.1.2 Udfordring 

Ifølge ordbogen.com beskrives ordet udfordring som en ”opgave, der stiller krav til andres eller 

egne evner, fx intellektuelt, fysisk, kreativt eller mentalt”(Ordbogen.com 2011b). Altså i dette 

speciale forstået som de krav informanterne stiller sig selv og de krav de oplever fra mennesker 

omkring dem.   

4.1.3 Intensivt rehabiliteringsophold  

Forstået som et Regionalt rehabiliteringsophold tilbudt i forlængelse a f den første akutte 

indlæggelse:  ”Kan betegnes som den fase hvor de livsvigtige funktioner er stabiliseret, og patienten 

modtager intensiv og tværfaglig genoptræning” (Region Midt 2011)Et regionalt 

rehabiliteringsophold er altså en indlæggelse, hvor patienten opholder sig på rehabiliteringsafsnittet 

(sygehuset) og er indlagt til intensiv tværfaglig (daglig) rehabilitering.  

4.2 Litteratursøgning 

I danske databaser er der søgt bredt på Google, Bibliotek.dk og Statsbiblioteket.dk, 

Sundhedsstyrelsen (sst.dk), Danmarks statistik (dst.dk) med søgeord som ”kvalitativ forskning, 

kvalitativ studie, patient perspektiv, patient fortælling*, ”Apopleksi”, ”Apoplexi”,”Blodprop i 

hjernen”, ”hjerneblødning”, ”slagtilfælde”, ”sygepleje*”, ”rehabilitering”, ”neurorehabilitering”, 
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”genoptræning”,”sundhedsloven”. Der er afgrænset til at omhandle litteratur, der går 10 år tilbage 

(2000-2011). Denne afgrænsning er lavet med baggrund i den udvikling, der er sket som følge af 

førnævnte trombolyse bahandling og ligeledes de store ændringer i strukturen af rehabiliteringen i 

kølvandet på kommunalreformen og amternes nedlæggelse i 2007.  

Fundene i danske databaser er førnævnte PhD afhandling af Tove Borg om patienter indlagt til 

rehabilitering og inddragelse af hverdagslivet i rehabiliteringen af apopleksipatienter på et intensivt 

rehabiliteringsafsnit.  

I de udenlandske databaser er der søgt i bredt i databaserne Pub Med og Cinahl, da disse 

repræsenterer et bredt udsnit af sygeplejeforskning (Nortvedt et al. 2007, Bjerrum 2005). Der er 

søgt med henholdsvis MesH og Thessaurus søgeord. Limits to Human, Adult 19+, artikler skrevet 

på Engelsk, Norsk, Svensk og Dansk og abstract available. Der er fortaget bloksøgninger, 

kædesøgninger og booleske søgetermer14 som AND og OR. I bloksøgningerne (se nedenstående 

tabel) er der i hver blok anvendt booleske termer OR mellem hvert søgeord i blokken og AND er 

anvendt mellem hver blok således, at søgningen bliver så præcis og bred så muligt. Der er mange 

artikler, som går igen i søgningerne, hvilket indikerer, at der er foretaget en udtømmende søgning 

(Forsberg, Wengström 2008). 

Nedenstående tabel illustrerer de bloksøgninger der er foretaget i PubMed og Cinahl:  

Blok 1 

Sygdomsklassifikation 

Blok 2 

Person/patient niveau 

Blok 3 og 4 

Konteksten 

 

Stroke (MesH og Thessaurus) 

 

Life experience (Thessaurus) 

Life Change Event (MesH og 

Thessaurus) 

Qualitative research (MesH) 

Qualitative studies 

Blok 3: Den hjemlige kontekst 

Nurs* (trunkering) 

Home Care Services (MesH) 

Home Health Care (Tessaurus) 

 

Blok 4 

                                                 
14

 Booleske søgetermer er kombinationsord som kombinerer søgninger såsom AND, OR og NOT (Nortvedt et al. 2007) 
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(Thessaurus) 

Quality of life (MesH og 

Thessaurus) 

 

Rehabiliteringskonteksten 

Rehabilitation centers (MesH 

og Thessaurus))  

Rehabilitation nursing (MesH 

og Thessaurus) 

Rehabilitation (MesH og 

Thessaurus) 

 

Kriterier for udvælgelse af artikler var som følger:  

I gennemlæsningen af overskrifter og abstrakts blev alle artikler med sygeplejerske perspektiv 

(carer/nursing perspective) og med overvejende pårørende perspektiv valgt fra, idet dette speciales 

fokus er rettet mod patientperspektivet. Ligeledes blev studier med baggrund i ikke vestlige lande 

ekskluderet i gennemlæsningen, da det antages, at studier i populationer med en markant anderledes 

kultur og sundhedsvæsen ikke kan sammenlignes med danske eller vestlige forhold. Eftersom fokus 

i dette speciale er borgere med apopleksi, er artikler om patienter med dobbeltdiagnoser fravalgt, og 

fokus på patienternes hele livssituation gør, at artikler med hovedvægt på specifikke 

symptomer/følger efter apopleksi, såsom afasi, synsproblemer, m.fl. også er forbigået.  

Skema over søgningerne i Pub Med og Cinahl er specificeret i bilag 1. 

I alt blev 8 artikler udvalgt. Disse er kort præsenteret i baggrundsafsnittet under punkt 2.3 og er 

yderligere udspecificerede i bilag 2.  

4.3 Specialets empiriske grundlag 

Da opgaven er at belyse borgere med apopleksis egne perspektiver, vil det empiriske materiale 

bygge på semistrukturerede livsverden interviews. Der indgår 3 informanter alle borgere med 

apopleksi, som bor i eget hjem 1- 5 år efter rehabilitering. Interviewene er udført i informanternes 

hjem og interview varighed er 40-60 minutter. 

4.3.1 Interviewet (Håndværket):  

Som metodisk tilgang til den praktiske udførelse af de semistrukturerede interview samt vejledende 
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hjælp til konstruktion af interviewguide, er Kvale og Brinkmans bog: ”InterView – Introduktion til 

et håndværk anvendt som inspiration”.  

Kvale og Brinkman definerer semistrukturerede livsverden interview ”som et interview, der har til 

formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henb lik på at fortolke 

betydningen af de beskrevne fænomener”. (Kvale, Brinkmann 2009)p. 19. Kvalitative interview, 

skriver sig således ind i en fænomenologisk inspireret forståelsesform, hvor interessen er rettet mod 

at forstå sociale fænomener ud fra informanternes egne perspektiver og således lade dem beskrive 

verden, som de oplever den. Dette med baggrund i antagelsen om, at den vigtige virkelighed er den, 

mennesker opfatter (Kvale, Brinkmann 2009).  

I dette speciale er det netop informanternes egne perspektiver på hverdagslivet efter apopleksi, der 

søges indfanget. Der er med udgangspunkt i problemformuleringen (Afsnit 3.0), udarbejdet en 

semistruktureret interviewguide, (se bilag 3) som er inspireret af Kvale og Brinkmans tilgang, hvor 

både forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål eksplicificeres  m.h.p. at skabe overskuelighed og 

fokus i interviewet. Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i den eksisterende viden på 

området, f.eks. de eksisterende forskningsresultater præsenteret i baggrundsafsnittet og bilag 2. 

Kvale og Brinkman mener, at det er af stor betydning at skabe fokus på de områder, litteraturen har 

bidraget med, i samtalen, så man ikke blot kommer til at ”famle i blinde” i interviewsituationen, 

(Kvale, Brinkmann 2009). Et eksempel: Oplevede du at dit liv (hverdagsliv) med familien og venner 

nu er ændret i forhold til før, du blev syg? Prøv om du kan beskrive en situation, hvor du kan 

mærke, at tingene er blevet anderledes? Spørgsmålet inspireret af forskningsfund, der tyder på, at 

familiære relationer kan ændres efter apopleksi (Lawrence 2010, Thompson, Ryan 2009, Kvigne, 

Kirkevold & Gjengedal 2004b).  

Interviewspørgsmålene er udarbejdet i et dagligdagssprog og har fokus på patientens hverdagsliv i 

hjemmet. Desuden er der spørgsmål relateret til informanternes indlæggelse på rehabiliteringsafsnit 

som intenderer at undersøge, om rehabiliteringsopholdet har fokuseret på informanternes fremtidige 

udfordringer i deres hverdagsliv.  

Spørgsmålene er forsøgt fremført i en åben form således, at nye og uventede fænomener kan opstå. 

Et eksempel er ”Hvad er vigtigt for dig i din hverdag (i dag)?”. I den sammenhæng skriver Kvale 

og Brinkman, at det er vigtigt at kunne sætte egne forudsætninger i parentes og kritisk forholde sig 

til disse samt egne hypoteser under interviewet (Kvale, Brinkmann 2009). Hvilket der i interview 
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situationen er forsøgt taget højde for, idet jeg som interviewer forsøgte at forholde mig åben for at 

lade informanternes fortællinger være styrende for, hvad der skulle spørges yderligere ind til i 

interviewet. 

4.3.2 Inklusions og eksklusionskriterier:  

Inklusionskriterier: Informanterne skal bo i eget hjem og være fysisk og psykisk i stand til at klare 

et interview af ca. 1times varighed. Informanterne skal have afsluttet et intensivt 

rehabiliteringsforløb indenfor 1-5 år. 

Ekslusionskriterier: Betydelig afasi er ekskluderet af praktiske hensyn. Patienter med psykisk 

sygdom er ekskluderet pga. dobbeltdiagnose og af etiske hensyn.  

4.3.3 Etiske overvejelser 

Region Midt, etisk råd blev kontaktet inden indsamlingen af det empiriske materiale. Herfra svarede 

man, at kvalitative interview ifølge nuværende regler ikke skal indberettes til etisk råd (se bilag 4).    

Der er imidlertid mange etiske overvejelser i forbindelse med at skulle interviewe borgere, som har 

haft apopleksi. Dels er de sårbare som udgangspunkt, da de lever med eftervirkninger i form af 

hjerneskade efter apopleksi. Det beror derfor på et skøn fra min kontakt i primær sektor og i 

særdeleshed af mig selv, som den ansvarlige på projektet, om informanterne er psykisk og fysisk i 

stand til at fortælle om deres liv i et interview. Interviewet beror på et dialogisk grundlag, hvilket 

bl.a. stiller krav til intervieweren om at tage ansvar for, at informanten føler sig tryg i situationen 

(Kvale, Brinkmann 2009). Informanterne er blevet informeret mundtligt af mine kontakter i primær 

sektor og skriftligt i form af et oplysningsbrev (se bilag 5). Informanterne har ligeledes 

underskrevet en samtykke erklæring, hvori de er informerede om, at de til hver en tid kan trække 

deres udsagn tilbage (se bilag 6). Datatilsynet har godkendt ansøgning om at lave kvalitative 

interview med borgere med apopleksi. (se bilag 7). 

4.4 Fortolkningen af det empiriske materiale og videnskabsteoretisk ramme 

Som nævnt ovenfor er interviewene udført som semistrukturerede livsverden interview og skriver 

sig ind i en fænomenologisk tradition (Kvale, Brinkmann 2009) Fortolkningen af interviewene er 

inspireret af Ricæurs filosofiske fortolkningsbegreber, som bygger på en fænomenologisk, 

hermeneutisk forståelsesramme (Lindseth, Norberg 2004), (Kemp 2001)  

Ricæur er især kendt for at kombinere fænomenologisk beskrivelse med hermeneutisk fortolkning.  
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Historisk set er Ricæur ansporet i sin filosofi fra fænomenologien og hermeneutikken og er i sit 

arbejde inspireret af filosoffer som Husserl, Heidigger, Gadamer, Jaspers, Levinas, Merleu Ponty, 

mfl. (Lindseth, Norberg 2004, Kemp 2001, Hermansen, Rendtorff 2002) 

Ricæur skriver ”To understand a text is to follow its movement from sense to reference (essensen): 

From what it says, to what it talks about” (Ricoeur 1976) 

4.4.1Kort om Paul Ricæurs baggrund og videnskabsteoretiske position 

Paul Ricæur (1913-2005) var fransk filosof. Hans mor døde i barselsseng og hans far døde som 

soldat under 1. verdenskrig, da Ricæur var 2 år gammel. Han voksede derfor op hos sine 

bedsteforældre, som var del af et mindretal af troende protestanter i Frankrig.  

Ricæur tog eksamen i filosofi fra Universitet i Rennes i 1933, hvorefter han fortsatte studierne i 

Sorbonne i Paris. I 1933 blev Ricæur gift med en barndomsveninde med hvem han fik 5 børn. Efter 

studierne arbejdede Ricæur som gymnasielærer, men blev under 2. verdenskrig indkaldt som officer 

i den franske hær. Han blev hurtigt taget til fange af tyskerne og tilbragte alle krigsårene som 

krigsfange i en fangelejr i Pommern. I lejren fortsatte Ricæur med at være filosofisk aktiv og 

organiserede højtlæsninger og undervisning for sine medfanger. Han brugte ellers tiden på at sætte 

sig ind i den tyske fænomenologi og eksistentialisme hos især Edmund Husserl og Karl Jaspers. 

Efter krigen startede Ricæurs lange liv som forsker i filosofi dels i Frankrig op gennem 1950érne og 

1960érne og dels i Amerika i 1970érne og 1980érne (Hermansen, Rendtorff 2002, Kemp 1999). 

 

Ricæur supplerer og viderefører i sin tekstfortolkning Hans Georg Gadamers filosofiske 

forståelseslære (hermeneutikken) i et begreb, som han selv kalder ”kritisk hermeneutik” (Kemp 

2001). Kritisk hermeneutik har sit ontologiske udgangspunkt i subjektet og i, hvordan subjektet 

forstår omverdensfænomener gennem fortolkning. Gadamer bygger videre på Heidiggers teori om 

”den hermeneutiske cirkel”, som er princippet om, at man må forstå delene ud fra helheden og 

helheden ud fra delene. Ifølge Gadamer er dette ikke blot en metodisk grundregel, men også et 

grundtræk ved menneskets måde at eksistere på. Som mennesker vil vi altid have en historisk 

betinget forforståelse/fordomme. Gadamer mener, at det er vigtigt, at vi sætter denne forforståelse i 

spil i fortolkningen, fordi vi herigennem giver mulighed for at opnå nye forståelser (Gadamer 

2007).  
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Det er bla. ud fra denne hermeneutiske tænkning fra Gadamer, som Ricæur tilfører 4 kritiske 

temaer(Hermansen, Rendtorff 2002):  

1) En distanceringsproces til teksten15  som en betingelse for fortolkningen. Teksten er således 

”autonom”, og fokus er flyttet fra forfatterens intentioner eller meninger til tekstens betydningsfulde 

mening. Ricæur peger på, at en objektivisering af en tekst (forklaringen) kan gøre teksten åben for 

læsning under bestandigt nye og eksistentielle betingelser (Ricoeur 1973)(Hermansen, Rendtorff 

2002, Kemp 1999) 

2) Ricæur ønsker at overvinde dikotomien mellem det at ”forklare” og det at ”forstå”. Han ønsker 

således at bygge bro mellem disse to positioner, hvor forklaringen typisk er forbundet med en 

naturvidenskabelig tilgang, medens forståelsen hører til i den humanistiske tradition.  Han 

fremhæver også, at man skal være så langt som muligt ude ad objektiveringens vej. Helt derude 

hvor strukturanalysen afdækker en teksts dybdesemantik, før man kan påstå, at man ”forstår” 

teksten ud fra den sag, der taler i den (Kemp 2001, Hermansen, Rendtorff 2002). 

3) Det, der søges i teksten, er ikke det, der er den skjulte hensigt bag teksten, men en verden der 

udfoldes foran den. Teksten peger så at sige på væren som en ”kunne-væren”. 

4) Tekstens sag er ikke at projicere sig ind i teksten, men at lade sig udsætte for teksten og den 

verden, teksten åbner (Hermansen, Rendtorff 2002) 

Ovenstående fire temaer vil blive anvendt som overordnet ramme for tekstfortolkningen af empirien 

i specialet. 

Eftersom Ricæur er filosof og hans værker bygger på filosofisk tænkning og ikke på specifik 

metode til tekstfortolkning, har Lindseth og Norbergs på baggrund af hans filosofi udarbejdet en 

metode til tekstfortolkning. I deres artikel ”A phenomenological hermeneutical method for 

researching lived experience” anvender Lindseth og Norberg 3 metodiske trin i fortolkning af 

interview inspireret af Ricæur: ”Naiv læsning, struktur analyse og Comprehensive understanding 

(det Ricæur kalder kritisk fortolkning) (Lindseth, Norberg 2004). Jeg vil bruge disse metodiske trin 

som analytisk ramme for tekstfortolkning af de tre interviews, som indgår i empirien.  

                                                 
15

 Ricouer kalder teksten ”et værk”  
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Første trin er naiv læsning. Dette trin kendetegnes ved, at teksten læses flere gange for at indfange 

”meningen” som et hele. Læseren skal forsøge at holde sig åben således, at teksten ”taler til én”. 

Lindseth og Norberg fremhæver, at den naive læsnings forståelse bør formuleres i et 

fænomenologisk sprog og, at dette fortolkningstrin bliver valideret gennem det næste trin, som er 

strukturanalysen, den naive læsning kan således justeres i den strukturanalytiske proces (Lindseth, 

Norberg 2004) 

Andet trin er strukturanalysen. Her er den metodiske fremgangsmåde jf. Lindseth og Norberg, en 

tematisk struktureret analyse med det formål at identificere og formulere temaer. Dette gøres ved at 

finde relevante meningsenheder (meaning units) (Lindseth, Norberg 2004). I dette speciale er det 

således jf. problemformuleringen om borgernes udfordringer i hverdagslivet, som søges indfanget i 

disse meningsenheder. Disse meningsenheder (citaterne) indplaceres i et skema, hvor der sker en 

kondenseringsproces, hvor undertemaer og temaer identificeres. Dette bør, ifølge Lindseth og 

Norberg, foregå i et hverdagssprog. Disse undertemaer og temaer er en måde hvorpå tekstens 

essentielle mening bliver tydelig. Temaer og undertemaer skal holdes op mod den naive læsning, og 

der tages stilling til om de validerer hinanden  (Lindseth, Norberg 2004).  

Tredje og sidste trin er comprehensive understanding/kritisk fortolkning. På dette niveau findes en 

dybere forståelse (helhedsfortolkning), dette gøres ved at summere op (summerize) og reflektere 

over de fremfortolkede temaer og undertemaer i relation til problemformuleringen. Teksten 

(transskriptionerne) er således læst igen, sammenholdt med naive læsning samt temaer og 

undertemaer, med et så åbent sind så muligt. På dette trin indgår relevant teori til at belyse de 

fremfortolkede temaer og underkategorier, (Lindseth, Norberg 2004). 

Disse tre trin vil i analyseafsnittet blive udfoldet i relation til, hvordan de konkret anvendes i 

analysen.  

4.4.2 Forforståelsen  

I fortolkningen af empirien vil der nødvendigvis være nogle etiske overvejelser om min 

forforståelse og, hvordan denne har betydning i forhold til mine fund. Lindseth og Norberg påpeger 

ligesom Gadamer at vores forforståelse er en uundgåelig del af vores fortolkning. Derfor er det 

vigtigt at være sig det bevidst og kritisk reflektere over dette aspekt ved fortolkningen m.h.p. at 

skærpe sin bevidsthed og, derved, gøre det muligt at åbne op for en dybere og bredere forståelse af 

informanternes livsverden (Lindseth, Norberg 2004).  
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4.5 Strukturen i resten af specialet 

Strukturen i resten af specialet er som følger:  

Analyse og diskussionsafsnittet (5.0) er inddelt efter de analysetrin, som er indeholdt i Lindseth og 

Norbergs artikel, naiv læsning, strukturanalyse, kritisk fortolkning/comprehensive understanding.  

Afsnit 6.0 I afsnittet om Metodekritiske refleksioner er specialets reliabilitet og validitet diskuteret.  

En opsamling i relation til empiriske fund og diskussionen af disse er samlet i konklusionsafsnit 7.0, 

samt fremtidsperspektiver i relation til praksis i perspektiveringsafsnit 8.0. 

5.0Analyse og diskussionsafsnit 

Først i analyse og diskussionsafsnittet vil der være en præsentation af de medvirkende informanter 

dernæst fremstilles den naive læsning af empirien. Dernæst fremstilles et eksempel på den 

strukturelle analyse, hvor de overordnede temaer og undertemaer kondenseres. På baggrund af de 

fundne temaer og undertemaer vil der i det næste trin kritisk fortolkes ved brug af relevant teori og 

til sidst en diskussion af de empiriske fund.  

Nedenstående er en præsentation af de medvirkende informanter, hvis navne er ændrede. Deres 

følger efter apopleksi er vurderede ud fra deres egne beskrivelser.  

5.1Præsentation af informanterne  

Karen, Interview 1:  

Karen er 58 år, bor alene i en plejebolig i en by på Djursland. Karen fik en hjerneblødning for 4 år 

siden og har boet i sin nuværende bolig i 3 år efter endt genoptræningsophold på Hammel 

Neurocenter, først på afdeling for svær hjerneskade og derefter afdeling for moderat hjerneskade. I 

forlængelse af opholdet på Hammel Neurocenter kom Karen på Høskov kollegiets 

træningsgruppe16.  

Før sin sygdom arbejdede Karen på et kommunekontor i regnskabsafdelingen. Hun er nu 

førtidspensionist. Karen havde en samlever gennem 20 år, da hun fik sin hjerneblødning, men deres 

                                                 
16

 Høskovkollegiets træningsgruppe er intensive træningsophold, oftest af ca. 3 måneders varighed, indenfor 

senhjerneskade området som hører under Region Midt(Høskoven 2010).  
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forhold sluttede umiddelbart inden Karen blev udskrevet fra Høskov kollegiet. Karen har ingen 

børn. 

Karen er ramt i hjernens højre side og har paralyse af venstre arm og ben. Karen har neglect 17 og 

ingen følesans i sin venstre side af kroppen. Karen sidder i en manuel kørestol, som hun selv kan 

betjene.  

M.h.t. kognitive funktioner beskriver Karen, at hun skal tænke sig bedre om og give sig selv mere 

tid til tingene. Karen får hjemmehjælp 3 gange om dagen til personlig pleje og måltider, medicin 

mm. og hun kommer i et aktivitetscenter 2 gange om ugen. Desuden kommer der en bostøtte 2 

gange om ugen, og Karen modtager fysioterapi i hjemmet 2 gange om ugen.  

Birthe, Interview 2 

Birthe er 58 år og bor sammen med sin mand i et villakvarter lige lidt uden for en mellemstor by på 

Djursland. Birthe var sygehjælper på et plejehjem indtil hun fik en blodprop i hjernen for god t 4½ 

år siden. Nu er hun førtidspensionist. Hendes mand har de sidste 2 år været på efterløn. Birthe har 2 

døtre og 5 børnebørn.  

Blodproppen i hjernen fik Birthe i forbindelse med en operation for kræft i tarmen. Birthe blev 

opereret i Århus og senere overflyttet til Randers sygehus. Efter en måneds tid blev hun overflyttet 

til Hammel Neurocenter, hvorfra hun blev udskrevet til hjemmet for godt 4 år siden.  

Birthe er ramt i hjernens højre side og har venstresidige udfald. Hun startede i kørestol, men kom op 

at gå på Hammel Neurocenter, først med hjælpemidler, men da hun blev udskrevet, gik hun frit 

uden disse. Hun har fortsat nedsat balance og kan kun gå kortere afstande.  

Birthe fik det første år hjemmehjælp af hjemmeplejen til pasning af stomi. Stomien er nu ”lagt 

tilbage” og Birthe får ikke længere hjemmehjælp. Hun har en bostøtte, som kommer hver anden uge 

og hjælper hende med nogle praktiske ting. Birthe kommer på et aktivitetscenter 2 gange om ugen.     

Jette, Interview 3  

                                                 
17

 Neglect : ”… en samlet betegnelse for en lang række forstyrrelser, hvor personen i varierende omfang ikke genkender, 

reagerer på, orienterer sig mod eller rapporterer om nye eller meningsfyldte stimuli i forbindelse med den ene 

kropshalvdel og/eller den ene halvdel af det omgivende rum” (Wæhrens, Winkel & Gyring 2006) 
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Jette er 64 år og er blevet enke for 5 måneder siden. Hun fik en stor blodprop i højre hjernehalvdel 

med venstresidige udfald for godt 1½ år siden, hvor hun også fik fjernet et stykke kranieknogle i 

den akutte fase for at afhjælpe et forhøjet intrakranielt tryk i hjernen. Jette var til genoptræning på 

Hammel Neurocenter, dels på afdeling for svært hjerneskade og dels på afdeling for moderat 

hjerneskade. Efterfølgende havde Jette et kortvarigt ophold på kommunalt genoptræningsafsnit.  

Jette har boet i egen bolig i godt 1 år, først i hus sammen med sin mand, men efter hans død i 

efteråret flyttede hun i en plejebolig i et demensafsnit i tilknytning til et aktivitetscenter. Her har 

hun boet i knap 4 måneder. Jette har 3 voksne sønner, hvoraf den mellemste har en mindre 

hjerneskade fra fødslen. Jette har arbejdet som kontorassistent, indtil hun blev 60 år og gik på 

efterløn for at passe sin mand, som dels var nyresyg og, dels levede med alvorlige eftervirkninger af 

kontraststoffet Omniscan, som han til sidst døde af i oktober 2010. Jette har 4 børnebørn og et på 

vej. 

Jette sidder i kørestol og er paralytisk i venstre arm og hånd, let (svag) funktion af venstre ben, dog 

meget spastisk. Kan gå korte afstande med fysioterapeut og i gangbarre. Der er hjemmehjælp ca. 5 

gange i døgnet og derudover har Jette nødkald, hvis hun skal have hjælp til at komme på toilettet. 

Jette har nedsat hukommelse og koncentrationsevne, men kompenserer ved hjælp af huskesedler og 

kalender.  

Jette deltager i aktiviteter på det plejecenter, hvor hun bor, og der er daglige aktiviteter, som 

beboerne kan deltage i.  

 

5.1 Naiv læsning 

Den naive læsning De transskriberede interviews læses flere gange for at indfange ”meningen” og 

derved starter den analytiske proces. Herved forsøges overordnet set at beskrive de udfordringer i 

hverdagen informanterne, fortæller om. Fortolkningen af en tekst er at træde ind i den 

hermeneutiske cirkel ved at bevæge sig mellem delene i analysen, den naive læsning, 

strukturanalyse og kritisk fortolkning (Lindseth, Norberg 2004) 

Den naive læsning er foretaget for hvert interview særskilt. Dette analysetrin vil repræsentere en 

åbenhed til materialet, således forsøges at holde teksten og fortolkningen i et beskrivende sprog.  
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Interview 1 med Karen:  

Karen beretter om sin hjerneblødning ”som lynet fra en klar himmel”.  

Karen fortæller om dengang hun blev udskrevet fra rehabiliteringsophold, at det var en tid, hvor der 

skete meget omkring hende. Hun blev fyret fra sit arbejde. Hendes samlever besluttede, at de skulle 

gå hver til sit, og derfor flytter Karen i en handicapvenlig bolig i tilknytning til et plejehjem. Altså, 

mange store og væsentlige forandringer sker i den periode af hendes liv.  

Karen fortæller at det var en udfordring ”…at pludselig skulle være alene” efter udskrivelse fra 

rehabiliteringsophold. Hun fortæller, at det vigtigste i hendes hverdag er ”…at komme ud og se 

andre mennesker”. 

Karen har en bostøtte der kommer 2 gange om ugen. Om denne ordning fortæller Karen, at hun 

bruger tiden med bostøtte til at lave ting, som hun selv lavede førhen: Bagning, indkøb, få ordnet 

sine negle, snak, mm. ”for stadig at kunne holde sig selv ud og gøre den slags, man plejer”. 

Om sine fysiske begrænsninger i hverdagen fortæller Karen, at hun er afhængig af, at andre ka n 

køre hende, hvis hun skal forlade lejligheden. Hendes venner må altså komme og besøge hende, og 

det bevirker, at hun ikke ser sin omgangskreds så meget, som tidligere. Hun bruger så internettet til 

kontakt til netværk. Om dette siger Karen, ”Man kan jo nemt komme til at få sat sig selv helt 

udenfor verden udenfor”. 

Inde i lejligheden prøver Karen sig selv og sin krop af ved eksempelvis selv at forsøge at komme i 

seng om aftenen, inden hjemmehjælpen kommer. Om det at finde nye måder at gøre tingene i 

hverdagen siger Karen:”Når man bliver fysisk begrænset, så lærer man også at finde andre måder 

at gøre tingene på, så der kommer min kreativitet jo også til hjælp”. 

Karen udtrykker, at hun hele tiden prøver sig selv af fysisk og, hun fortæller, at en dårlig dag er, når 

disse små eksperimenter ikke vil lykkes: ”…det er et nederlag hver gang”. 

Det er svært at være afhængig af hjælp i hverdagen: ”…man skal lige vænne sig til at man skal have 

hjælp til alt. Det kræver tilvænning at tage imod hjælp fra andre og lære at bede om hjælp. 

Interview 2 med Birthe: 

Birthe fortæller om, hvordan hendes liv har ”…taget en grusom vending”. 
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Hverdagen hos Birthe handler om at komme ud af huset og møde andre mennesker. Birthe fortæller: 

”Men altså i det store hele så synes jeg det kører udmærket her… Takket være jeg har noget jeg 

skal”. 

Birthe fortæller at rollerne i hjemmet har ændret sig markant efter hun kom hjem fra 

rehabiliteringsophold: ”Benny er fantastisk. Han støvsuger, han laver mad, han lader mig sove, når 

jeg er træt, og vi hjælper hinanden med det hele”. Før sygdommen var det Birthe, der stod for alle 

huslige pligter.  

Til spørgsmål om sit humør, svarer Birthe, at hun synes, det er det samme, men at hendes mand nok 

ikke ville svare det samme: ”…hvis jeg bliver overkørt eller op.. eller for træt eller sådan noget, så 

bliver jeg bare hysterisk”. 

Birthe oplevede det problematisk at få hjemmehjælp det første år efter udskrivelsen til stomipleje: 

”De kommer jo når det passer dem, de kommer ikke når jeg har tid, som regel kommer de lige når 

jeg har sat mig til at spise”.  

” men jeg synes der er mange ting jeg ikke kan”. De fysiske begrænsninger er, ifølge Birthe, at hun 

ikke længere kan køre bil og hente børnebørnene og, at hun ikke kan gå så langt, hvilket har 

bevirket, at de ikke kan rejse så meget, som de gjorde tidligere, og hun kan ikke længere klare at 

sejle i mandens sejlbåd, men:”Jeg har fået nogle andre ting, som jeg sætter lidt højere, end jeg 

havde før”. Trods nyt og kreativt indhold i hverdagen, savner Birthe kollegerne fra sit tidligere 

arbejde. M.h.t. familie og venner, siger hun, at de ”…sådan set har accepteret at jeg, jeg ikke er den 

jeg har været”. Det udtrykker hun også, at hun selv har i nogen udstrækning: 

”…jeg har en god hverdag. Den er meget meget forskellig fra, da jeg arbejdede, men det har jeg 

også lært at leve med”.  

Interview 3 med Jette: 

Jettes mand var syg, og hun fortæller om hverdagen før blodproppen: ”…så det var lige før jeg stod 

for hus og have og det hele. Så måtte jeg jo ordne haven og male og sådan noget”.  

Hverdagen nu er begrænset p.g.a. at Jette sidder i kørestol ”…men det er svært når man ikke kan gå 

og sådan noget”. 
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 Jette er for ca 3 måneder siden flyttet fra sit hus til en plejebolig. Den nye lejlighed har nogle 

begrænsninger i forhold til den hverdag hun havde i huset, hvor hun selv kunne vaske og stryge tøj. 

Lejligheden er indrettet sådan at der er en vaskesøjle på badeværelset så Jette ikke længere kan nå, 

så hun selv kan klare det.  

Jette fortæller hvordan hun hele tiden selv prøver til for at se om hun selv kan klare personlige 

færdigheder, såsom selv at gå på toilettet, Jette siger: ”Ja alt hvad jeg kan, prøver jeg”. 

Det er et stort håb for Jette at kunne træne sig til at kunne flere ting i dagligdagen: ”Jeg håber det 

bliver bedre med at jeg kommer til at gå med en rollator eller noget”. Om armen siger Jette ”det 

man foretager sig med den højre arm, det kan også smitte lidt af på den venstre, og det må jeg håbe 

den gør sådan, at den lige pludselig fungerer”. Men Jette nævner også: ”…jeg vil jo gerne have det 

til at blive sådan .. men det er der ingen der lover mig at det kan blive”. 

Jette oplever, at det vigtige i hverdagen er: ”Det at jeg ser andre mennesker, at der er liv omkring 

en”, men også ”at dagene kan være lange”. 

Håbet om at kunne klare sig selv understreges også af Jettes beskrivelse af sine relationer til 

familien: ”…men de skal heller ikke være afhængige af mig, det har jeg bestemt mig for ”.  

Om at være uforandret og alligevel ændret, siger Jette generelt om sit humør: ”Det tror jeg er det 

samme, jeg har nok lettere til tårer nu.”. Hun fortæller også at hun før blodproppen led af 

angstanfald, som er blevet forværret efter apopleksien: ”…men det er nok bare blevet værre efter 

det med blodproppen med humøret, men det er sådan i perioder, ikke”!. 

Næste trin i analysen er den såkaldte strukturanalyse som er præsenteret og eksemplificeret i det 

nedenstående afsnit.  

5.2 Strukturanalysen 

Strukturanalysen er konstrueret i skemaform jævnfør Lindseth og Norbergs metode, hvor der i 

skemaform oplistes citater (meaning units), kondensering (Condensation), undertemaer (sub-theme) 

og temaer (Theme). I det følgende vil der vises eksempler fra disse skemaer (et for hvert interview), 

som kan findes eksempel på i sin fulde længde i bilag 8. Strukturanalysen er, ligesom den naive 

læsning, struktureret således, at hvert interview er analyseret særskilt i hvert sit skema og det vil 

først være i den kritiske fortolkning at interviewene læses / fortolkes på tværs af teksterne. I 
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strukturanalysen er den ”kasse” der omhandler kondensering (se nedenstående skema) ikke anvendt 

helt i tråd med Lindseth og Norbegs metode, men i stedet for at kondensere er der fokus på hvilke 

betydninger der er indlejret implicit i citatet, hvad siger det noget om, hvilket Ricæur benævner: 

”From what it says to what it speaks about” (Ricoeur 1976). Altså forstået som tekstens betydning. 

Dette er uddybet mere i specialets metodekritik (punkt 6.0) 

I udvælgelsen af citater til strukturanalysen er der taget udgangspunkt i problemformuleringen: 

Hvilke udfordringer oplever borgere med følger efter apopleksi i deres hverdagsliv 1- 5 år efter et 

intensivt rehabiliteringsforløb?  

Strukturanalysen er således fremkommet med 2 hovedtemaer og 7 undertemaer  

Første tema er: Afhængighed af andre, hvor der er 3 undertemaer: Indskrænket selvbestemmelse, 

Stræben efter uafhængighed og Ændring af roller i sociale relationer.  

Andet tema er: Eksistentiel omvæltning, hvor der er 4 undertemaer: Et andet indhold i hverdagen, 

Et ændret følelsesliv, En nyopstået ensomhed og Holde fast i sig selv.  

Nedenstående skema er en illustration af hvordan temaer og undertemaer er fremkommet gennem 

analyse af udvalgte citater fra de transskriberede interviews.  

Citater  

(Meningsenheder) 

Kondensering 

(Betydningsenheder) 

Undertema Tema 

Jette:  

 

”..de (plejepersonale) 
kommer om morgenen 
og tager mig op og så 

plejer de at komme om 
formiddagen også og 

hjælpe mig på toilet, det 
gjorde de så ikke i dag så 
tænkte jeg så prøver jeg 

selv… der kom en 
sygeplejerske der skulle 

ind ved siden af og hun 
hjalp mig så derud og så 
rejste jeg mig selv derfra, 

 

 

Jette prøver sine 
fysiske grænser af. 
Hun vælger ikke at 

kalde på hjælp via sit 
nødkald, men forsøger 

selv. Kan tolkes som 
et forsøg på at bryde 
med det normale 

mønster og frigøre sig 
fra dette. 

 

 

 

Stræben efter 
uafhængighed 

 

 

Afhængighed af andre 
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men jeg fik ikke min 
fodstøtte på” (Bilag 11, 

p.6). 

 

Birthe: 

 

”Og en gang om året så 

kommer de så (familien) 
og så skal vi have 

ålegilde…Ja der er så 
lige den forskel, at nu er 
vi to om at gøre det. Før, 

da gjorde jeg det alene… 
jeg har aldrig før fået 

noget hjælp af Benny, 
aldrig… Men det kan jeg 
altså godt se, at det er 

han nødt til nu”(Bilag 10, 
p.16) 

 

 

 

 

Birthes førtidige rolle 

som husmor og den 
der havde styr på at 

holde 
familiearrangementer 
og det huslige i 

hjemmet. Nu må hun 
have hjælp fra sin 

mand, således har 
rollerne i ægteskabet 
ændret sig.  

 

 

Ændring af roller i 

sociale relationer  

 

 

Afhængig af andre 

 

Karen:  

 

”Noget som også hiver 
lidt op er at 
hjemmehjælperne er 

rigtig søde og vi får os 
mange hyggesnakke, når 

de er her, så alting ikke 
bliver så kedeligt og 
trist” (Bilag 9, p.11).  

 

 

 

Hjemmehjælperne 
giver Karen et socialt 
indhold i hverdagen 

og den tid, de er der, 
er et afbræk ”så alting 

ikke bliver så kedeligt 
og trist”, som det 
tolkes, at hverdagen af 

og til kan være for 
Karen. 

Hjemmehjælpere 
kommer således til at 
agere som et socialt 

indhold i hverdagen 
for Karen. 

 

 

 

En nyopstået 
ensomhed 

 

 

 

 

Eksistentiel 
omvæltning 
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Karen:  

”… fra at være aktiv og 
så til at være sat helt 

tilbage, det kræver noget 
tilvænning… Men gud 
ske lov har jeg et godt 

humør og et lyst sind, så 
det hjælper gevaldig” 

(Bilag 9, p.1) 

 

 

Fra at leve et aktivt liv 
og til nu ufrivilligt 

leve et inaktivt liv 
kræver tilvænning. 
Erkendelsen af, at 

apopleksien medfører 
stationære 

eksistentielle 
ændringer i livet og 
accepten 

”tilvænningen” heraf 
beror, ifølge Karen, på  

personlig mental 
styrke. 

 

 

Et andet indhold i 
hverdagen 

 

Eksistentiel 
omvæltning 

 

Jette:  

I: Så har jeg et spørgsmål 
omkring dit humør, om 

du synes, det er det 
samme, som før du fik 
din blodprop og så til nu. 

 
 

J: Det tror jeg er det er, 
det samme. Jeg har nok 
lettere til tårer nu … men 

jeg tror nok, jeg får noget 
(medicin) for angst, så 

det er nok sådan noge… 
jeg fik også lidt inden jeg 
blev syg… men det er 

nok bare blevet værre 
efter det med 

blodproppen med 
humøret, men det er 
sådan i perioder, ikke”! 

(Bilag 11, p.10). 

 

 

 

 

 

 

 

Nye udfordringer i 
hverdagen og et 

ændret følelsesliv 
påvirker, i det mindste 
i perioder, 

dagligdagen.  

 

 

 

 

 

Et ændret følelsesliv  

 

 

 

 

 

Eksistentiel 
omvæltning 

Birthe:     
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”…nu, jeg var i Dråby 
ved min veninde. Vi fik 

lavet kransekage til 
barnedåben (Er lige 
blevet mormor til to 

tvillingedrenge). Vi skal 
have barnedåb ved de to 

bette nogen den 6 
marts… Pigerne 
(døtrene), vi har, ved jo 

godt, mor har kunnet og 
mor kan og mor 

skal”(p.9-10) 

 

 

Det betyder noget for 
Birthe at få lov til at 

være bedstemor, der 
laver kagen til 
barnedåben. Som hun 

siger, ved hendes 
døtre godt, at de skal 

udfordre hende, så 
hun får lov til at 
deltage, som hun 

plejede, før hun blev 
syg. Det betyder, at 

denne rolle/identitet 
som bedstemor, vil 
hun ikke give køb på. 

 

 

Holde fast i sig selv 

 

 

 

Eksistentiel 
omvæltning 

 

Skemaet er medtaget for at give et indblik i den tekstnære fortolkning der finder sted på dette trin af 

fortolkningen. Hvilket i Ricæurs tænkning er her hvor man forsøger at strukturere og fortolke 

tekstens dybdesemantik (Ricoeur 1976). Ved strukturanalysens afslutning er den naive læsning læst 

igennem igen og holdt op mod strukturanalysen, få justeringer er lavet, således jf. Lindseth og 

Norberg validerer disse to trin hinanden. Sidste og tredje trin i fortolkningen, kritisk fortolkning 

fremstilles nedenfor. 

5.3 Kritisk fortolkning /Comprehensive understanding  

Kritisk fortolkning er det sidste trin i fortolkningsprocessen. På dette analysetrin vil de fremkomne 

temaer og undertemaer, som er fremkommet i strukturanalysen analyseres og fortolkes yderligere 

ved hjælp af relevante teorier. Temaer og undertemaer vil i dette analysetrin, opsummeres og 

eksemplificeres i form af udvalgte citater i relation til problemformuleringen (Lindseth, Norberg 

2004). Først i dette afsnit vil den anvendte teori præsenteres, dernæst kommer opsummeringen og 

præsentation af temaer og dertilhørende undertemaer, som belyses ved hjælp af den anvendte teori.  

5.3.1 Anvendt teori 

I analysen er der anvendt flere teorier til belysning af temaer og undertemaer. Lindseth og Norberg 

mener, at man bør have en god fantasi i søgningen af relevant teori. Der er søgt i relevante databaser 
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og i den erfaringsbaserede viden om teori som kunne have relevans for belysning af specialets 

fremanalyserede temaer og undertemaer. Lindseth og Norberg pointerer, at den valgte litteratur skal 

anvendes korrekt. De skriver: “We do not force the litteratur´s perspective on the interview text but 

let the chosen literature illuminate interview text and the interview text illuminate the chosen 

literature” (Lindseth, Norberg 2004) p. 151. Med baggrund I disse betragtninger er følgende teori 

udvalgt. 

Paul Ricæur og den fænomenologiske, hermeneutiske, tradition danner som nævnt 

videnskabsteoretisk ramme for dette speciale, og der er således også i den kritiske fortolkning og i 

diskussionen af fund hentet inspiration fra Ricæurs betragtninger om almene menneskelige visioner 

om, hvordan mennesket tænker og forsøger at leve sit liv i relation til andre mennesker. Hertil er 

først og fremmest anvendt Peter Kemps18 bog om Ricæurs værker: Praktisk visdom. Ricæurs 

tænkning vil især anvendes til at belyse det hovedtema, der omhandler eksistentiel omvæltning.  

Knud Ejler Løgstrup (1905 – 1981), filosof og teolog 19 er anvendt i den kritiske fortolkning og 

herunder også diskussion af fund, eftersom han filosofisk belyser de almene mellemmenneskelige 

afhængighedsforhold (magtforhold) mennesker lever i, beskrevet i hans værk: Den etiske fordring. 

Jan – Olav Henriksen20 og Arne Johan Vetlesen21 har skrevet bogen Omsorgens etik, som er en 

grundbog i etiske problemstillinger indenfor sundheds- og social sektoren. Omsorgens etik 

omhandler flere etiske og eksistentielle problemstillinger og dilemmaer omkring autonomi og 

afhængighed, som kan medvirke til at belyse (illuminate) dette speciales fund af temaet: 

Afhængighed af andre.  

Gunilla Strandberg22 har i 2003 skrevet flere artikler om afhængighed af pleje (care), som bygger på 

2 studier, dels med baggrund i et sygeplejerske perspektiv ”Meaning of dependency on care as 

narrated by nurses”(medforfatter på denne artikel er Lillian Jansson) og dels fra patientperspektivet 

”Meaning of dependency on care as narrated by 10 patients” (medforfattere Lillian Jansson og 

Astrid Norberg) (Strandberg, Jansson 2003, Strandberg, Norberg & Jansson 2003). Det er især det 

                                                 
18

 Peter Kemp er dansk teolog og filosof; og fra 2001 professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet (Den store 

danske encyklopædi 2011a) 
19

 Knud Ejler Løgstrup, var teolog og præst og i mange år professor i etik og relig ionsfilosofi ved Aarhus Universitet 

(Løgstrup 2008) 
20

 Jan – Olav Henriksen er dr.theol. og mag.art. I filosofi. Professor i systematisk teologi ved Det teologiske 

Menighedsfakultet i Oslo (Henriksen, Vet lesen 2000) 
21

 Arne Johan Vet lesen er dr. Philos ved Universitetet i Oslo (Henriksen, Vetlesen 2000) 
22

 Gunilla Strandberg
22

 er sygeplejerske, PhD og lektor ved Umeå Universitetet i Oslo (Strandberg 2009) 
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sidste studie, som er relevant for dette speciales problemformulering, men begge artikler vil først og 

fremmest anvendes til at belyse udfordringer, som kan relateres til temaet afhængighed af andre. 

Der er i analysen anvendt kvalitative forskningsartikler fundet ved førnævnte litteratursøgninger og 

kort nævnt i baggrundsafsnittet, (punkt 2.5 og bilag 2) Disse artikler er medtaget m.h.p. at kunne 

belyse og understøtte de empiriske fund i specialet. Således er kvalitative studier af Kvigne et al, 

Fighting back – struggling to continue life and preserve the self following a stroke og  Ellis et al, 

Self-body split: Issues of identity in physical recovery following a stroke og White et al´s Exploring 

Poststroke Mood Changes in Community-Dwelling Stroke Survivors medtaget for at kaste lys over 

begge hovedtemaer. 

I det følgende afsnit præsenteres først hovedtemaet afhængighed af andre samt de undertemaer, 

som er knyttet hertil. Herefter hovedtemaet eksistentiel omvæltning og ligeledes en summering af 

undertemaer. 

5.4. Afhængighed af andre 

I det nedenstående vil den teoretiske forståelse af begrebet afhængighed af andre præsenteres og 

sættes i relation til dette.  

Gunilla Strandberg har i sit studie: Meaning on dependency on Care, skelnet mellem to former for 

at være afhængig (dependent) af andre. Den ene form defineres som: ”Being dependent on a person 

means being dependent on someone for something else (Strandberg, Jansson 2003) p. 66. Her 

forstået som et afhængighedsforhold til et menneske, der kan yde hjælp eksempelvis blandt familie 

og venner, mfl.  

Strandberg henviser desuden til Buist og Dassens definition af den særlige (formelle) afhængighed, 

som en patient har til det sygeplejefaglige personale: ” a nurse-patient relationship resulting from a 

person´s decrease in self-care and simultaneus increase in dependency on nursing care whenever 

needs must be satisfied” (Strandberg, Norberg & Jansson 2003)p. 144. Denne definition omhandler, 

som nævnt, en borger – sygepleje relation, og i det forhold er der et menneske, der har brug for 

hjælp og en sygepleje/ hjemmepleje, der skal yde en sådan hjælp.    

Det fundne tema ”afhængighed af andre” kan her forstås ud fra begge ovenstående definitioner. Der 

er i alle informanternes svar eksempler på, at de beskriver deres afhængighed som nye relationer 

opstået i kølvandet på følger af deres apopleksi til både sygeplejefaglige personer, men også, at 
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familie og venner må træde til på nye måder. Der er eksempler på, at det er belastende for de 

informelle nære netværk at honorere den nye assymetri, som implicit er en del af afhængighed af 

andre i relationerne, jf. f.eks. at én af informanterne fortæller om hurtig skilsmisse. Modsat kan der 

også opleves styrkede relationer, når de gamle mønstre brydes, som det ses i eksemplet med Birthe, 

hvis mand rykker ind og overtager flere hjemlige funktioner, som før var Birthes ansvar.  

Løgstrup argumenterer i Den etiske fordring for, at mennesker lever i et kontant 

afhængighedsforhold til hinanden. Han kalder forholdet interdependens23, som betegner den 

gensidige afhængighed som et almenmenneskeligt forhold. (Løgstrup 2008). Ricæur skriver i tråd 

hermed, at mennesket lever for og med andre mennesker. (Kemp 2001).  

Henriksen og Vetlesen har i Omsorgens etik beskrevet, hvorledes mennesker nok lever i et sådant 

afhængighedsforhold til hinanden, men også, at vi reagerer negativt på påmindelsen herom. Dette er 

ifølge Henriksen og Vetlesen en kulturelt betinget tendens, som er opstået i nyere tid, fordi 

mennesket er blevet mere og mere individ orienteret. Denne udvikling beror kort fortalt på to 

faktorer, som er nært forbundne, nemlig samfundets verdsliggørelse og fremvæksten af privat 

kapitalismen som økonomisk system. Henriksen og Vetlesen beskriver, at dette samfund er præget 

af en konkurrence, hvor rigdom og magt afspejler den indsats, man yder i samfundet og hermed 

også en angivelse af ”værdien” af det enkelte menneske. ”Afhængighed af andre er en dimension, 

en struktur, ved menneskelivet som >er der< hele tiden i al vor gøren og laden.” (Henriksen, 

Vetlesen 2000) p.36).  

Samlet set forstås dette hovedtema som en almen menneskelig relationel afhængighed og samtidigt 

en helt konkret afhængighed af andre i form af praktisk støtte fra sit netværk og eks. plejepersonale 

til eksempelvis personlig pleje, konkret hjælp. m.m. 

5.4.1 Indskrænket selvbestemmelse  

Første undertema, indskrænket selvbestemmelse, er, som nævnt, fremanalyseret i strukturanalysen, 

hvor alle informanter fortæller om de ændringer, der er sket efter deres apopleksi. De fortæller om 

de nye udfordringer i hverdagen, hvor deres selvstændighed og selvbestemmelse har ændret sig som 

følge af deres handicaps. 2 af informanterne sidder i kørestol og deres fysiske begrænsninger er 

åbenlyse.  

                                                 
23

 Interdependens = gensidig afhængighed  
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Karen fortæller således: ”At man ikke kan de ting man kunne før, lige smutte over og tage bussen og 

tage ud og kigge lidt på tingene”. Det er en tydelig begrænsning i hendes liv, at hun ikke længere er 

i stand til at få en spontan indskydelse og så forfølge sin lyst til at tage ud i byen og ”kigge lidt på 

tingene”. Karens fysiske handicaps gør, at hun er ramt på sin evne til selvstændigt at kunne foretage 

sig noget uden for sin lejlighed. Henriksen og Vetlesen skriver, at flere etiske teorier, eksempelvis 

Kants pligtetik, udnævner autonomi som det vigtigste og mest ukrænkelige ved menneskeværdet 

(Henriksen, Vetlesen 2000). Man kan sige at Karen er ”ramt” på sin ret til selv at bestemme over sin 

færden i verden.  

Jette fortæller ligeledes om den følelsesmæssige udfordring, det var, ikke selv at være i stand til at 

klare de praktiske gøremål i huset:  

”Ja og det var da også træls, når man sidder og kigger på alt det, man faktisk skulle lave og 
overhovedet ikke kan lave noget som helst, så bliver man da tosset i hovedet… Jeg havde både én, 

der gjorde rent og én, der kom og ordnede min hav. Så er det ikke det samme vel? Man sidder bare 
der og ingenting kan, så går det én på”. 

Det føltes ikke længere som ”det samme”. Citatet vidner om en fremmedgørelse i sine egne 

omgivelser (sit eget hus). Et tilsvarende Australsk kvalitativt studie, viser at borgernes afhængighed 

af hjælp, påvirker deres selvværdsfølelse. Dette gælder også, når borgeren rent faktisk ikke længere 

selv kan udføre aktiviteter som at arbejde, føre hus (maintaining house) og fritidsinteresser. Når 

Henriksen og Vetlesen skriver, at autonomi24 er af øverste værdi i etikken, og selvhjulpenhed er 

idealet i den måde vi tænker om både økonomi og arbejdsliv (Henriksen, Vetlesen 2000), kan godt 

forstås, at Jettes selvværdsfølelse er under pres:”man sidder bare der og ingenting kan”.  

Birthe fortæller:  

”… så skulle jeg have hjemmeplejen til at komme og hjælpe mig den her stomipose, og dem gider 

jeg fanme ik. De kommer jo, når det passer dem. De kommer ikke, når jeg har tid. Som regel 
kommer de lige, når jeg har sat mig til at spise”. 

Hjælpen som et nødvendigt onde forstået som, at hjæ lpen er nødvendig men samtidig en 

begrænsning i informantens liv. Hjælpen er her blevet et forstyrrende element, som fratager Birthe 

muligheden for selv at bestemme over sin tid og aktiviteter.  Gunilla Strandberg finder i sit studie af 

patienters oplevelse af at være afhængig af pleje (care), at informanterne oplevede et tab af retten til 

selv at bestemme over deres dagligdag. Tabsoplevelserne er bundet til ønsker om valgfrihed: ”Hvad 
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 Autonomi: Betyder selvbestemmelse dvs. retten til at træffe egne beslutninger (Den store danske encyklopædi 2009a) 
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vil jeg gerne”, ”sammen med hvem”,” hvornår” og ”hvor og hvordan”. De fastlagte rutiner i 

hjemmepleje/hjemmesygepleje og den ufleksibilitet der opleves i plejesektoren, giver borgerne en 

følelse af en magtubalance, hvor sygeplejerskernes magt (power), ifølge informanterne, fratager 

dem (deprive) muligheder for egne valg (Strandberg, Norberg & Jansson 2003). Strandbergs studie 

understøtter således Birthes opfattelse af at være ”fanget” i dels at være afhængig af hjælpen og 

samtidig føle sig indskrænket på sin frihed til selv at bestemme over sin hverdag.          

Alle informanterne fortæller således om, hvordan de oplever, at deres selvbestemmelsesret er 

indskrænket. Deres autonomi synes forstyrret eller svækket i en sådan grad, at det ændrer deres syn 

på sig selv som medlemmer af et samfund, der dyrker netop selvstændighed og uafhængighed som 

parametre for menneskeværdighed.   

5.4.2 Stræben efter uafhængighed   

Dette undertema handler om informanternes beskrivelser af, hvordan de stræber efter at frigøre sig 

fra deres behov for hjælp fra andre. Hver især har informanterne fokus på at flytte grænserne for, 

hvad de selv kan. 

Birthe: 

”Og på onsdag tager jeg, prøver noget helt nyt, tager med bussen herudefra. Der kommer skolebus 

her og kører ind til byen. Så bliver jeg siddende i bussen, og så kører den ind mod byen, og så kører 
den til (Bynavn)… Jeg mener også, når man kan tage bussen herudefra, så er jeg jo ikke bundet af 

at være her. Det giver mig en normal frihed”. 

At kunne tage bussen giver en normal frihed. En frihed til at gøre, hvad man vil uden at være 

afhængig af hjælp fra andre og kunne leve et frit liv. Henriksen og Vetlesen skriver herom, hvordan 

uafhængighed af andre mennesker i ideologisk forstand anses som en forudsætning for individets 

realisering af frihed. Så længe man er afhængig af andre mennesker, vil man kunne udgøre en 

hindring, en ”klods om benet”. (Henriksen, Vetlesen 2000). Som nævnt ovenfor mener samme 

forfattere, at mennesket er indlejret i en kultur, hvor man dyrker det frie og uafhængige individ. Så 

når Birthe her fortæller, at hun ser busturen som en mulighed for ”normal frihed ” kan det også 

forstås, som hendes stræben efter at være del af det (ideologiske) ”normale” samfund, og hun søger 

efter en vej at opnå denne status, hvor hun frem for at være en ”klods om benet” kan handle frit og 

uafhængigt. 

Også Jette forsøger at frigøre sig fra sin afhængighed af hjælp.  
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”...de (plejepersonalet) kommer om morgenen og tager mig op og så plejer de at komme om 

formiddagen også og hjælpe mig på toilet. Det gjorde de så ikke i dag. Så tænkte jeg, så prøver jeg 
selv… Der kom en sygeplejerske, der skulle ind ved siden af og hun hjalp mig så derud og så rejste 

jeg mig selv derfra, men jeg fik ikke min fodstøtte på”. 

Jette prøver sine fysiske grænser for hvad hun rent faktisk kan. Jette kunne jo have brugt sit nødkald 

for at få hjælpen, men tænker alligevel ”så prøver jeg selv”. Dette kan ses som et forsøg på at teste 

sine færdigheder men også som en måde at forsøge at frigøre sig fra sin afhængighed af andre til 

eksempelvis toiletbesøg. Det kan også ses som en trods mod sin egen afhængighed af pleje og 

hermed hævdelse af hendes egen ret til selv at bestemme over, hvornår og hvordan basale og 

personlige behov skal opfyldes. Strandberg et al. (2003) skriver at afhængighed af pleje kan være en 

kamp (struggle) for borgeren, da hele vores identitet er bygget op omkring det faktum, at vi ska l 

klare os selv og være stærke. Dette kan forklare, hvorfor Jette forsøger at flytte grænserne for, hvad 

hun skal have hjælp til og hvad hun selv kan klare.  

Det følgende citat fra Karen viser tilsvarende noget om, hvor vigtigt det er at eksperimentere sig til 

en delvis frigørelse sig fra sin afhængighed af hjælp fra andre.      

”Når jeg selv eksperimenterer med at kunne nogle flere ting … Og så udtænker jeg selv ting også… 
når man sådan bliver fysisk begrænset, så lærer man også at finde andre måder at gøre tingene på. 
Så der kommer min kreativitet jo også til hjælp… Det er jo sådan noget jeg har oparbejdet gennem 

hele forløbet med indlæggelse og genoptræningsophold”. 

Kvigne et al (2004) fandt i sine studier af 25 kvindelige borgere med apopleksi at informanterne var 

meget ivrige for at opnå fremgang i deres tilstand, og at selv små forbedringer i deres fysiske 

formåen kunne mobilisere energi og vilje til at kæmpe videre i livet. 

Opsummerende giver ovenstående citater en idé om, at informanterne har stor og vedvarende 

motivation for at stræbe efter at kunne frigøre sig, så de bliver mindre afhængige af hjælp fra andre 

i hverdagen.  

5.4.3 Ændring af roller i sociale relationer 

Alle informanter har på den ene eller anden måde oplevet ændringer i eller tab af sociale relationer i 

deres helt nære netværk.  

Karen har mistet sin samlever og lever nu alene. Udover den hjemmepleje, der kommer i hjemmet, 

er hun afhængig af det netværk, hun har, for at få socialt indhold i hverdagen, og det opleves ikke at 

være helt ligetil: ”..for nu er det altid dem, der kommer her. Det er jo lidt mere besværligt, når jeg 
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skal af sted”. Karens ændrede sociale roller skyldes først og fremmest er et tab i de nære relationer, 

men også et skærpet afhængighedsforhold til sit nuværende netværk.  

I den etiske fordring skriver Løgstrup, at mennesket lever i et elementært afhængighedsforhold til 

hinanden, og ud af dette forhold udspringer således også magten, ”fordringen” om at tage vare på 

den anden” (Løgstrup 2008). Karen er i denne forståelse afhængig af, at venner og bekendte i 

hendes netværk bliver ved med at holde kontakt og besøger hende, men hun har ikke selv længere 

”magt” til at ”tage vare” på ”den anden”. Man kan sige, at hun dermed er berøvet muligheden for at 

opretholde symmetriske relationer, og det kan opleves smerteligt som tab af værdighed.  

En anden informant, Birthe, fortæller:  

”Da de to store børnebørn, da de var små. Julius har jeg jo altid hentet i dagpleje og en gang om 
ugen. Jeg havde fast hver onsdag. Det var min. Det var mormor dag, og da han så kom i 

børnehave. Da havde jeg stadig onsdag. Det var min dag. Så tog jeg ham med herhjem og så lavet, 
leget vi lige lidt og så lavede vi aftensmad så kom Fie og Thomas og spiste”… Ja det kan jeg jo så 

ikke nu med de to knejter jeg har (Tvillingerne på 3 måneder), når jeg ingen kørekort har”  

 

De ændrede livsvilkår synes også at virke ændrende ind på Birthes oplevelse af identitet som 

mormor. Hun er ikke længere den omsorgsgiver og faste omdrejningspunkt for sine børnebørn, som 

hun var. Magten til at tage vare på den anden udløser, som nævnt hos Løgstrup, en basal fordring 

om netop at gøre dette. Birthe kan derfor også siges både at være ramt på at have tabt denne magt, 

men også som konsekvens at være ude af stand til at leve op til en basal forpligtelse (fordring) om 

at yde sin pligt. 

Informanten, Jette lægger en yderligere dimension til temaet om ændrede sociale roller:  

”Så har jeg mistet min mand i oktober sidste år, så blev jeg alene … Jeg hjalp ham jo meget før, jeg 

blev syg. Han kunne ingenting selv, så det var jo lige før jeg stod for hus og have og det hele, så 
måtte jeg jo ordne haven og male og sådan noget… men det var dejligt at kunne gøre det. Jeg holdt 

med at arbejde da jeg var 60, for at blive hjemme og passe ham”. 

Jettes rolle som husmor synes udspillet. Fra at have været ”hjælperen” er hun nu selv afhængig af 

hjælp både fra netværk og hjemmepleje. Det er interessant, at Jette i forbindelse med sin fortælling 

om at hjælpe sin syge mand, også husker på den svære tid, hvor hun stod for det hele i hjemmet 

med en vis glæde: men det var dejligt at kunne gøre det. 
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Kvigne et al. skriver, at kvinder med følger efter apopleksi oplever en eksistentiel kamp for at 

bevare sig selv og de roller, de har i familielivet.  Kvinderne oplever, at de må kæmpe (struggle) for 

at opretholde deres tidligere rolle som ægtefælle, mor, bedstemor mm. I samme forfatteres studie 

vistes imidlertid, at kvindernes roller i de nære relationer oftest ikke kunne opretholdes i den form 

de havde haft tidligere (Kvigne, Kirkevold & Gjengedal 2004a) 

Alle tre informanter beskriver således oplevelser relateret til såvel tab af nære relationer som 

ændrede roller i samme efter apopleksien.  

 

5.5 Eksistentiel omvæltning 

Eksistentiel omvæltning, er sammensat af to begreber eksistentiel og omvæltning. Om det 

eksistentielle, skriver encyklopædien: ”Det, som har afgørende betydning for ens liv; det, som 

vedrører "eksistensen" i eksistensfilosofisk forstand” (Den store danske encyklopædi 2009c). 

Omvæltning: ”det at foretage eller være udsat for en omfattende forandring, der finder sted i løbet 

af kort tid” (Ordbogen.com 2011a). 

Hovedtemaet eksistentiel omvæltning handler således om en omfattende forandring, som sker i 

informanternes liv efter deres apopleksi. De nye livsvilkår synes at medføre en vedblivende søgen 

og kamp for at bevare sig selv i en ny og forandret position i familielivet og i samfundet generelt. 

Denne kamp kan måske også ses som et udtryk for, at der er helt basale eksistentielle forhold på 

spil. 

Ricæur skriver, at mennesker lever efter visionen om det gode liv, at denne vision er en samling af 

erfaringer og drømme, hvorfra vi tager stilling til, om vores liv er mere eller mindre lykkedes. I 

sammenhæng med denne vision fortolker vi vores liv, kultur og det samfund, vi er en del af og 

forestillingen om, hvordan man udvikler det bedste i livet sammen med andre og til gavn for 

fællesskabet (Kemp 2001). 

 Ud fra denne eksistentielle optik, vil store omvæltninger potentielt have indvirkning på, hvordan 

man ser sig selv i forhold til det gode liv.  Informanternes beskrivelser af deres erfaringer med 

omvæltninger og deres udtrykte håb og drømme i denne forbindelse handler, som beskrevet, om 
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basale eksistentielle livsudtryk. Temaet eksistentiel omvæltning er inddelt i undertemaerne: Et 

andet indhold i hverdagen, nyopstået ensomhed, holde fast i sig selv og et ændret følelsesliv.   

5.5.1 Et andet indhold I hverdagen 

Første undertema i dette hovedtema beskriver hvordan informanterne oplever, at der er kommet et 

andet indhold i deres hverdag. De fortæller om de negative omvæltninger, der er sket i deres liv 

men også om hvordan de finder et andet indhold i hverdagen.  

Karen: 

” min samlever, han synes det skulle slutte der …Ja og så en fyreseddel fra mit arbejde. Den 

hjerneskade  forudsagde ret mange ændringer … det var mere det, at pludselig skulle være alene” 

Birthe fortæller noget lignende ”Ja det (livet) har jo taget en grusom vending” . 

Ellis et al (2000) finder i et kvalitativt studie af apopleksi patienters fysiske genoptræning 

(recovery) 1 år efter udskrivelse, at informanterne oplever sig selv i en fremmed verden (foreign 

world)(Ellis-Hill, Payne & Ward 2000a). I lighed med dette fortæller informanterne om, at 

omvæltningerne i deres liv er store. Det nye er ikke gennemskinneligt for deres gamle erfaringer. 

Det nye er ukendt, farligt og ”grusomt”.  Visionerne passer ikke længere med den virkelighed de er 

en del af.   

Til trods for at flere aspekter ved hverdagslivet er blevet sværere, har informanterne tilsyneladende 

også formået at mobilisere en positiv energi til en ny hverdag, som de finder glæde ved.  

Birthe, om de nye perspektiver hun har fået på livet: 

”… men jeg synes der er mange ting, jeg ikke kan. Det er der måske ikke? Men det er der mange af 
vores venner, der siger, det er der ikke! du kan jo det hele… Ja det tror I, men det kan jeg altså 

ikke. Jeg har så fået nogle andre ting, som jeg sætter lidt højere, end jeg havde før… Sådan noget 

som livet, det er jo ikke en selvfølge… Og jeg er nok også blevet mere kreativ ved, at jeg kan være 
herhjemme”. 

Også Jette fortæller positivt om, hvad hun oplever som vigtigt i sin hverdag og, hvordan hendes liv i 

en plejebolig i fællesskab med andre har givet hende et andet indhold i hverdagen:  

”Det er at jeg ser andre mennesker, at der er liv omkring en … man kan deltage i så mange ting 

ovre i centeret, så er foredrag og så er der musik og sådan noget ()”   
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Citaterne vidner om at informanterne har oplevet store drastiske omvæltninger i deres hverdag men 

på trods store omvæltninger finder de nyt indhold og glæde i hverdagen. Gunilla Strandberg 

argumenterer med hjælp fra Karl Jaspers25, at mennesker oplever et nyt perspektiv på livet, når man 

har fået erfaringer med eksempelvis skyld, død eller lidelse (suffering). Sådanne erfaringer bringer 

mennesket tættere på en viden om sine grundlæggende betingelser (basic condition) for 

menneskelig eksistens. Denne kan komme i form af en slutning (finality) eller tomhed, men den kan 

også åbne op for nye muligheder for at være i verden (Strandberg, Norberg & Jansson 2003)  

Omvæltningerne i informanternes liv kan således siges, trods alt, også at give dem muligheder for at 

nyorientere sig i forhold til, hvad de f.eks. finder grundlæggende i deres liv.   

 5.5.2 En nyopstået ensomhed 

På trods af at informanterne synes at have fundet et nyt indhold i deres hverdagsliv oplever 

informanterne noget, der kan fortolkes som en nyopstået ensomhed. Denne ensomhed forklares i 

sammenhæng med nye fysiske begrænsninger, som gør, at de ikke oplever at kunne indgå i sociale 

relationer på samme måde, som de kunne tidligere. De to informanter som bor alene i såkaldte 

plejeboliger i tilknytning til plejecenter/plejehjem, og deres primære daglige kontakt er enten via 

plejepersonale eller aktivitetscenter. De fortæller begge om, at dagene kan være lidt lange.  

Jette: 

”Måske er her stille … det er ikke sådan nogen (naboer,) jeg rigtig kan snakke med… Ikke andet 

end løst og fast, ikke andet end en hjemmehjælper. Hende snakker jeg rigtigt godt med. Hun har 

også lige mistet sin mand så..”  

Til trods for, at hun er omgivet af mange mennesker, beskriver Jette en ”stilhed”, som bl.a. kan 

opfattes som at handle om tab af tidligere relationer.  

Karen fortæller om, hvordan aktivitetscenteret giver hende et pift i hverdagen. På trods af, at der er 

tale om en overfladisk kontakt og snak mellem brugerne på aktivitetscenteret, giver dette hende et 

afbræk i hverdagen: ”…så er der jo fælles frokost og snak, det er jo en vigtig del. Når jeg ellers 

                                                 
25

 Karl Jaspers: (1883-1969), tysk-schweizisk filosof og psykiater; professor ved universitetet i Heidelberg  fra 1916, 

pålagt undervisningsforbud 1937-45; professor i filosofi ved universitetet i Basel 1948-61.Jaspers regnes for en 

hovedskikkelse inden for den moderne eksistensfilosofi 
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bare sidder herhjemme ved min computer”. Hjemmet kommer til at repræsentere noget ikke socialt: 

”bare sidde foran computeren”. 

Både Jettes og Karens nye netværk består i overvejende grad af professionelle plejepersonaler og 

”tilfældigt” sammensatte grupper af mennesker på et aktivitetscenter.  

Èn af informanterne, Birthe lever stadig sammen med sin mand. Hun beskriver ikke den samme 

oplevelse af ensomhed i hverdagen, som Karen og Jette giver udtryk for. Alligevel er noget ændret i 

hendes relationer:  

”Han (Manden) nyder hans havn og hans både… Og jeg gir fanden i dem… Jeg har været med ude 
og sejle en gang efter jeg er bleven syg, det var engang til Sct. Hans aften for en 3 år siden, det var 

også en dejlig tur, men det der med at komme ned på båden, det duer ikke rigtig mere”. 

Før apopleksien var de fælles om at sejle. Det er Birthe ikke længere i stand til. ”Og jeg gir fanden i 

dem...” synes umiddelbart som om, informanten vil vise, at hun er ligeglad, men kan også tolkes 

som, at hendes smerte over tabet af netop denne relation til sin mand er svært og med potentiale til 

at isolere Birthe i en ny eksistentiel ensomhed til trods for, at hun fortsat er gift med ham.  

Ricæur har, inspireret af Aristoteles, defineret 3 typer af venskaber hos mennesker (sociale 

relationer), nytte venskabet, som er et forhold til mennesker, der er nyttige i det daglige, 

eksempelvis kollegaen, købmanden, naboen osv. Lyst venskabet, som er kortvarige og intense 

venskaber, eksempelvis med baggrund i flygtige erotiske bekendtskaber, og karaktervenskabet, der 

karakteriseres som det ægte venskab, hvor det er den andens karakter, man sætter højt og tiltrækkes 

af. Karaktervenskaber er langvarige og er karakteriserede ved bl.a. ligeværdighed. (Kemp 2001). 

Undertemaet om nyopstået ensomhed er mest tydeligt hos de af informanterne, som har mistet nære 

relationer i forbindelse med apopleksi. De har begge mistet ” karaktérvenskaber” i Ricæursk 

forstand, og i deres nye relationer er de nu overladt til at finde identitet i mere overfladiske sociale 

sammenhænge, nytte venskaber, hvor de endnu ikke har fundet nye dyberegående kontakter. Én af 

informanterne er fortsat gift med sin mand. Hendes fortælling om mandens forhold til at sejle kan 

dog forstås som, at en ny og destabiliserende asymmetri er opstået imellem ægtefællerne.  

5.5.3 Holde fast i sig selv  

Undertemaet, ”at holde fast i sig selv” er fremanalyseret i strukturanalysen, idet informanterne 

gennemgående synes at lægge stor energi på at fortælle om deres forsøg på at leve deres nye 
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hverdagsliv på en måde, så førtidige værdier i livet opretholdes. At kunne gøre no get af det, man 

kunne tidligere og være noget for andre, som man kunne det før apopleksien, synes at betyde meget.  

”…nu jeg var i Dråby ved min veninde. Vi fik lavet kransekage til barnedåben. Vi skal have 
barnedåb ved de to bette nogen den 6 marts… Pigerne (døtrene), vi har, ved jo godt, mor har 

kunnet og mor kan og mor skal”. 

I et førnævnt Norsk studie: Fighting back – struggling to continue life and preserve the self 

following a stroke findes, at de kvindelige informanter kæmper for, og mobiliserer en vilje til, at 

forsøge at finde nye måder at opretholde deres huslige gøremål i hverdagen (Kvigne, Kirkevold & 

Gjengedal 2004a). Birthe får således en veninde til at hjælpe sig, så hun kan udfylde en del sin 

tidligere husmor rolle i familien. 

Karen fortæller: ”For og stadig at kunne holde sig selv ud og gøre den slags ting som man plejer… 

Det betyder jo meget for ens velbefindende, at man stadigvæk gør lidt ud af sig selv”. 

Samme studie af Kvigne et al (2004) påpeger, at kvinder, som lever med følger efter apopleksi, på 

trods af de store ændringer, der sker i deres liv, er i evig kamp for at forsøge at opretholde deres 

tidligere værdier i livet. Med udgangspunkt i filosoffen og feministen Beauvoir26, argumenterer 

Kvigne for, at kvinders udseende er en kapital (capital), som hun må gøre attraktiv(Kvigne, 

Kirkevold & Gjengedal 2004a). Karens udtalelser synes at bekræfte denne opfattelse. Hun vil ikke 

gøre køb på sit, udseende og på trods af at alting er blevet sværere i fysisk forstand, gør hun en ære 

ud af fortsat at ”..gør lidt ud af sig selv”. 

5.5.4 Et ændret følelsesliv  

Dette undertema er både forstået som følelsesmæssige forandringer (sindsstemninger), som har 

direkte forbindelse med de kognitive ændringer, som apopleksien har forvoldt. Men også de 

følelsesmæssige ændringer, som er relateret til informanternes eksistentielle omvæltninger i form af 

ændringer af oplevelser af selvværd, humør og fornyet angst.  

To af informanterne fortæller om, hvordan de oplever nye udfordringer i hverdagen som følge af 

følelsesmæssige ændringer. 

                                                 
26

 Simone de Beauvoir (1908 – 1986), fransk forfatter feminist og moralfilosof. Udtrykket "Man fødes ikke som kvinde, 

man b liver det" er fra det 1200 sider store værk, Le deuxième sexe (det andet køn) fra 1949(Den store danske 

encyklopædi 2011b).   
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Jette: 

”…jeg har nok lettere til tårer nu … men jeg tror nok, jeg får noget (medicin) for angst. Så det er 

nok sådan noget… Jeg fik også lidt inden jeg blev syg… men det er nok bare blevet værre efter det 
med blodproppen med humøret, men det er sådan i perioder, ikke”? 

Birthe fortæller om, hvordan hun har svært ved at kontrollere sine følelsesudbrud:  

”…hvis jeg bliver overkørt eller op.. eller for træt eller sådan noget, så bliver jeg bare så 
hysterisk… Ja og jeg kunne jo også godt selv mærke, at jeg var ked af det, når jeg lige faret op og 

fik sagt en helvedes masse” 

Birthe fortæller også, at hendes mand oplever hende mere ”hysterisk” end før apopleksien, og 

citatet vidner om, at hun kan have svært ved at kontrollere sine følelser og reaktioner. Som tidligere 

nævnt i baggrundsafsnittet (punkt 2.5), er det kendt, at mange borgere lever med disse såkaldte 

følelsesmæssige ændringer i hverdagen og i et tilsvarende Australsk studie af humørændringer hos 

borgere med følger efter apopleksi påpeger forfatterne, at der er flere faktorer, der spiller ind, når 

man snakker om humørændringer: Lavt self – efficacy, følelsen af frustration, afhængighed af andre 

og tab (White et al. 2008) Pointen er, at på trods af at mange borgere med apopleksi ikke 

karakteriseres som deciderede depressive efter gældende depressionsskalaer, lever mange med 

markante ændringer i deres følelsesliv som kan påvirke deres livskvalitet.  

5.6 Diskussion af fund 

I dette afsnit diskuteres først de fundne hovedtemaer som hinandens forudsætninger. Dernæst vil 

der være en diskussion af, hvilken betydning fundene i det empiriske materiale kan have i relation 

til udvikling af praksis på rehabiliteringscentrene.  

5.6.1 Diskussion af hovedtemaerne som nært forbundne 

Analysen giver anledning til, at man kan opfatte hovedtemaerne ”afhængighed af andre” og 

”eksistentiel omvæltning” som nært forbundne som hinandens forudsætninger. Den effekt, som 

informanterne fortæller om, at deres afhængighed af andre har på dem, kan således også beskrives 

som en eksistentiel omvæltning for dem i deres hverdagsliv. Det kan altså være svært opfatte det 

ene tema som isoleret fra det andet, og der kan argumenteres for, at temaerne supplerer hinanden 

og, at de samlet siger noget væsentligt om forskellige aspekter af de ændringer i hverdagslivet, som 

borgerne finder betydningsfulde. ”Eksistentiel omvæltning" beskriver således i overvejende grad 
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intrapersonelle27 aspekter, idet der er tale om forhold, der eksisterer i informantens indre, f.eks. 

oplevelser af ændringer i selvværd. Temaet ”afhængighed af andre beskriver derimod i højere grad 

de interpersonelle28 aspekter, som handler om borgernes oplevelser af ændringer i den måde, de nu 

er stand til at være i udveksling med deres sociale omgivelser på, f.eks. deres beskrivelser af ikke 

længere at kunne yde det samme til disse, men i stedet er blevet afhængige af dem på en ny og 

asymmetrisk måde. Temaerne ”afhængighed af andre” og ”eksistentiel omvæltning” er i denne 

belysning indlejrede i Løgstrups begreb om interdependens.  

 I livet med og mod hinanden, hvor den ene part er udleveret til den anden, betyder dette, at der altid 

består et magtforhold, hvor den ene altid har en mere eller mindre del af den andens liv i sin magt, 

Magtforholdet opretholdes igennem ”etiske fordringer”, hvorigennem det enkelte menneske både er 

forpligtet på at gøre det gode mod den anden og samtidig kan forvente, at den anden også vil gøre 

det gode. (Løgstrup 2008) .  

Samlet set viser de empiriske fund, at der opstår nogle klare udfordringer i hverdagen, når de gamle 

sociale roller og relationer har ændret sig for borgeren efter apopleksi. Informanterne beskriver 

samstemmende, hvordan de oplever, at deres hidtidige roller er negativt ændrede, (husmorrollen, 

mormorrollen, veninderollen mfl.) Magtforholdene er også forskubbede. Informanterne har nu altid 

brug for hjælp. Hermed er de også altid i andres vold (magt). Interdependens forholdet er ændret og 

blevet asymmetrisk, og der synes at være en hel del på spil for oplevelsen af personlig integritet, når 

dette sker.  

Henriksen og Vetlesen skriver, at afhængighedsforhold ofte opleves som noget negativt, men det er 

først, når sygdom rammer, at dette bevidstliggøres (Henriksen, Vetlesen 2000). Idealet om frihed og 

selvstændighed kommer til at stå i vejen for, at det enkelte menneske kan opleve det positivt at blive 

afhængigt af andres hjælp. Informanterne i dette speciale giver klart udtryk for, at de har fået 

negative selvbilleder i forbindelse med deres oplevelser af afhængighed. Strandberg pointerer, at 

når kroppen svigter, kan det opleves som en forringelse af værdien som menneske. Man er så at sige 

truet på ”retten” til selv at bestemme over sit eget liv. I Ricæuersk forstand er der tale om at man er 

belevet et ”lidende” menneske. Lidende forstået ikke som en fysisk eller psykisk smerte, men som 

                                                 
27

 Intra- personel: Occurring inside a person's mind or character (Oxford English Dict ionary 2011). 

28
 Interpersonel: Som inkluderer eller finder sted blandt mennesker (Ordbogen.com 2011). 
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en reduktion af ”kapacitet”. Lidelsen betegner den stærke modsætning mellem det, man kan, og det, 

man gerne ville (Kemp 2001).  

Apopleksien medfører nogle ændringer i borgernes livsvilkår. Ændringer som forringer deres 

muligheder for at klare de daglige gøremål i hverdagen. Intrapersonelt opleves tab af autonomi, og 

man forsøger derfor, (i det interpersonelle rum), vedvarende at frigøre sig fra afhængighed af andre 

ved at stræbe efter at flytte grænserne for, hvad man selv kan klare. 

Som tidligere nævnt mener Ricæuer, at mennesket lever i visionen om det gode liv, at denne vision 

er en samling af erfaringer og drømme, hvorfra vi tager stilling til, om vores liv er mere eller mindre 

lykkedes sammen med andre og til gavn for fællesskabet (Kemp 2001). Visionen om det gode liv 

kan udlægges som ledetråde i menneskets livsførelse.  Når sygdom gør det svært at følge disse 

ledetråde eller pejlemærker, kommer visionen i fare for ikke at lykkes.  

Borgere som har haft apopleksi kan få problemer med at opretholde de visioner, de havde om det 

gode liv. I den optik kan man forstå, at det er eksistentielle problemstillinger, som informanterne 

beskriver. Konsekvensen er muligt meningsfylde i livet. Når Ricæur sammenstiller tab af kapacitet 

med lidelse kan man forstå, at borgerne selv flere år efter deres apopleksi vedbliver med at forsøge 

at frigøre sig fra deres afhængighed. Det handler om livets mening, ikke blot fordi det er en 

idealforestilling i det moderne samfund, at individet er et frit og selvstændigt menneske, men også 

fordi det enkelte menneske har erfaret denne forestilling om sig selv. Det ”lidende” menneske er 

derfor i bogstaveligste forstand i risiko for at miste noget af sig selv. 

Det mere positive syn på udfordringer i hverdagen udgøres ad borgernes evne til at skabe nyt 

indhold i deres tilværelse. Gunilla Strandmark et al (2003) argumenterer for, at borgere, der er 

afhængige af hjælp fra hjemmesygepleje mv. har en mulighed for, at reflektere og reevaluere deres 

liv i relation til den nye livssituation og sætte pris på livet med selv de små ting, som de formår ved 

egen hjælp, rede hår, vaske sit ansigt mv. I relation hertil påpeger Ricæuer, at det er vigtigt at finde 

en harmoni mellem menneskets indre og ydre vilkår. Det er ikke muligt, skriver han, at se bort fra 

de kropslige livsvilkår. Mennesket bør lære at leve med disse og give dem mening i anstrengelsen 

for at eksistere (Rendtorff 2000).   

Man kan med disse perspektiver sige, at de eksistentielle omvæltninger, informanterne fortæller om, 

også kan være med til at åbne op for nogle nye muligheder for at være i verden. Det synes klart, at 
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de alle fortsat vedbliver med at kæmpe for at finde nye måder at kompensere for deres handicaps. 

Håbet om at finde ny selvstændighed er tilsyneladende en varig drivkraft til at føre denne kamp. 

Eksistentielle omvæltninger indeholder derfor også potentialet for nyorientering – ifølge Ricæur 

altså ligefrem en forpligtelse til at anstrenge sig for at finde ny mening.  

5.6.4 Diskussion af empiriens fund og det intensive rehabiliteringsophold 

I det følgende diskuskuteres, hvorvidt de empiriske fund kan og bør få indflydelse på den måde, 

hvorpå vi tænker i klinisk praksis på et intensivt rehabiliteringsafsnit.  

I relation til de intrapersonelle og til dels nogle af de interpersonelle udfordringer, borgere med 

følger efter apopleksi oplever, findes der, som nævnt, allerede en del eksisterende viden i de studier, 

som er medtaget i analyse og diskussionsafsnittet. Disse studier viser alle, at der er noget helt 

særligt eksistentielt på spil for borgere efter apopleksi og deres relationer og roller ændrer sig 

samtidigt. Samlet set er der altså en viden om, at borgere med følger e fter apopleksi, kan opleve 

store intrapersonelle og interpersonelle udfordringer i deres hverdagsliv: Kvinge et al (2003, 2004) 

med fokus på kvinders udfordringer i form af ændrede roller i det nære familiære liv. Ellis et al 

(2000) med fokus på udfordringer baseret på borgeren identitetsopfattelse og White et al (2008) på 

de følelsesmæssige humør ændringer, der ofte opstår i kølvandet på apopleksi. Studierne berører på 

forskellig vis også, at borgere med følger efter apopleksi ofte lever i et afhængighedsforhold til 

sundhedsprofessionelle (Kvigne, Kirkevold & Gjengedal 2004a, Kvigne, Kirkevold 2003, White et 

al. 2008, Ellis-Hill, Payne & Ward 2000a). Disse studier underbygges af fund i dette speciale. 

Derudover kan man i studiet af det empiriske materiale se, at borgerne vedvarende bruger væsentlig 

energi på at flytte grænserne for hvad, man selv kan klare, og hvad man derfor ikke skal have hjælp 

til.  

Denne vedblivende stræben efter uafhængighed er relevant at diskutere i relation til den praksis der 

er på rehabiliteringsafsnittene. Borgerne forsøger at overvinde eller kompensere for deres fysiske og 

kognitive skader, så de kan leve et liv i ”normal frihed”, som én af informanterne kalder det. På sin 

vis kan man sige, at borgerne selv fortsat arbejder på at gennemføre, hvad der er et udtrykt formål 

på rehabiliteringsafsnittene, jf. hvidbogens definition: ”.. at borgeren… opnår et selvstændigt og 

meningsfuldt liv”(Marselisborgcentret, Rehabiliteringsforum Danmark 2004) p.4. Denne 

sammenstilling af selvstændig og meningsfuldhed er også med til at understrege, at det er alment 

anerkendt, at det er i det selvstændige liv, man finder meningsfuldhed. Der er altså virkelig noget på 
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spil for de mennesker, som ikke længere evner (har kapacitet til) at føre et selvstændigt liv uden 

afhængighed af andre.  

Neurorehabilitering i region Midt har således nedskrevet mål for rehabiliteringsindsatsen, som har  

” … det mål at opnå den bedst mulige funktionsevne efter sygdom, hvor patienten igen kommer til 

at fungere som et selvstændigt og selvbestemmende menneske og kan leve et godt liv med en evt. 

begrænset funktionsevne” (Region Midt 2009).  I dette speciales fund ses, at for borgere med følger 

efter apopleksi opleves selvstændighed og selvbestemmelse som afgørende for, om borgeren 

oplever at leve et godt liv med en begrænset funktionsevne. Visionen om det gode liv er en 

drivkraft. Det er muligt at visionen også rummer utopier. Utopier er netop utopier i Ricæursk 

forstand, men samtidig mål for, hvordan mennesket tænker om sig selv i verden.  

Visionen starter på rehabiliteringsafsnittet i, og skal så og sige føres ud i livet efter udskrivelse. 

Informanterne i dette studie oplever som nævnt flere store udfordringer i hverdagen efter 

udskrivelse. Det, de samstemmende fortæller om, er, at de prøver at være kreative og hele tiden 

leder efter at finde på nye måder at gøre tingene på. Deres hverdag er fyldt med 

kompensationsstrategier. Man vil så at sige hellere klare tingene ufuldstændigt ved eksempelvis 

ikke få fodstøtten og armlænet på kørestolen efter toiletbesøg, end at få den fulde hjælp fra andre. 

Visionen om det gode liv er en stærk indre motivation, men der ligger også en kraftig drivkraft i at 

undgå modsætningen til det gode liv, hvor der er asymmetri i afhængighedsforholdene og dermed  

ulige magtforhold (Løgstrup 2008). 

Borgere med følge efter apopleksi oplever både intra – (eksistentielle) og interpersonelle 

(afhængighed) udfordringer i hverdagslivet efter udskrivelse. Dette er en vigtig viden at bruge i 

arbejdet med dem under indlæggelsen i den første fase efter deres apopleksi. Strandberg et al (2003) 

fremhæver, at sygeplejersker sjældent taler med patienterne om deres afhængighed af sygeplejepleje 

(care). Dette synes paradoksalt, når netop afhængighed af personlig pleje ofte er et nyt og potentielt 

blivende livsvilkår for disse borgere. Fortielsen kan muligvis endda være med til at tabuisere 

samtale om det faktum, at mange borgere med følger efter apopleksi lever i afhængighedsforhold til 

både deres formelle- og informelle relationer.  

I nærværende studie er der fundet, at borgere med følger efter apopleksi både finder stærk 

motivation i at opnå uafhængighed og også vedblivende søger efter nye måder at opnå positive 
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selvbilleder på. Denne viden om potentielle udfordringer i hverdagslivet kan være vigtig at have for 

rehabiliteringsafsnittene med henblik på at åbne for, at rehabiliteringen også inddrager 

patientperspektiver igennem hele forløbet, herunder også i primærsektor i kommunerne, hvilket vil 

blive uddybet senere i perspektiveringsafsnittet.  

6.0 Metodekritiske refleksioner 

I det følgende diskuteres specialets empiriske metode bestående af semistrukturerede interviews og 

Lindseth og Norbergs fortolkningsmetode. Diskussionen vil hente inspiration fra Kvale og 

Brinkmans udlægning af begreberne reliabilitet og validitet  (Kvale, Brinkmann 2009). 

 6.1 Reliabilitet 

Ifølge Kvale og Brinkman handler reliabilitet om konsistensen og troværdigheden af 

forskningsresultater. Et studies reliabilitet afgøres således ved, om det er muligt at reproducere 

resultaterne med brug af tilsvarende metoder. Er det således muligt for en anden interviewer 

(forsker) at få tilsvarende fund? I et kvantitativt studie vil reliabilitet f.eks. handle om 

måleinstrumenternes pålidelighed. I et kvalitativt studie vil fokus være på interviewmetoden, idet 

interviewteknikken kan påvirke informantens svar (Kvale, Brinkmann 2009). 

I dette studie er der lavet en semistruktureret interviewguide, hvor både forskningsspørgsmål og 

interviewspørgsmål er eksplicificerede, hvilket gør det muligt for andre at efterprøve og eller 

anvende de samme spørgsmål i et tilsvarende studie.  

I fortolkningsprocessen, inspireret af Lindseth og Norbergs metode, opstod imidlertid no gle 

vanskeligheder med at følge denne slavisk. Især i strukturanalysen havde jeg nogle praktiske 

problemstillinger med begrebet ”condensation”, idet jeg havde brug for at analysere det sagte 

(citaterne), før jeg kunne kondensere den essentielle mening i undertemaerne og temaerne. Derfor 

valgte jeg at fastholde Ricæurs tænkning om at skelne mellem meningsenheder ”what it says” og 

de betydningsenheder – ”what it speaks about”, som udledes efterfølgende (Ricoeur 1976). Jeg har 

derfor valgt at afvige en smule fra dette punkt i Lindseth og Norbergs strukturanalysetrin og i stedet 

anvendt den ”kasse” i strukturanalysen som hedder kondensering som der, hvor jeg præsenterer 

fortolkede betydninger af meningsenhederne (se endvidere eksempel på strukturanalyseskema 

(bilag 8). Min antagelse med at gøre dette er, at jeg på denne måde kan forlænge processen omkring 

frembringelse af meninger, inden jeg lukker af i form af at kondensere meningsenheder. Formålet 
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var i hvert fald dette, idet jeg antog, at der på denne måde ville fremkomme flere betydningsenheder 

til fortolkningen. Lindseth og Norberg tager også i deres metode udgangspunkt i Ricæurs filosofi. 

Jeg mener, at min måde at bruge deres metode kan retfærdiggøres som en nuancering, der muligvis 

giver mere plads til, at flere meninger kan fremfortolkes.  

6.2 Validitet:  

Når Kvale og Brinkman skriver om validitet, fokuserer de både på, om undersøgelsen viser det, den 

havde til hensigt og den håndværksmæssige kvalitet af undersøgelsen (Kvale, Brinkmann 2009). 

I dette studie var der 3 informanter, alle kvinder i alderen 58-62 år og alle med skader i hjernens 

højre side. Specialets fund kan således begrænses til at omhandle midaldrende (45-60 år 

(ordbogen.com 2011)) – til en begyndende tredje alder (ældre) kvinder, som lever med følger efter 

apopleksi. En af informanterne lever tillige med nogle implikationer i hverdagen som følge af en 

tarmkræft operation, som hun fortsat går til kontrol med, men er ellers meldt ”kræftfri” for flere år 

siden. Dette kan selvfølgelig påvirke den måde, hvorpå hun lever sit hverdagsliv, men er ikke tillagt 

yderligere betydning i dette studie.  

Ifølge Polit og Beck er typiske fænomenologisk hermeneutiske studier på 10 eller færre 

informanter. (Polit, Bck 2010) Dette studie repræsenterer således et relativt lille empirisk grundlag, 

og der kunne med fordel have været et større antal informanter, således at valideringen af fund 

f.eks. ville kunne være understøttet af en mætning (saturation) af temaer og undertemaer.   

Min egen forforståelse er ikke eksplicificeret. Dette sker heller ikke i Lindseth og Norbergs metode, 

som også tager afsæt i Ricæurs fortolkningsteori. I jævnførelse af Ricæurs kritiske temaer (punkt 

4.4.1) har jeg således forsøgt at distancere den transskriberede tekst fra den kontekst, de er opstået i, 

(interviewene og interviewsituationen), for således at lade teksten i sig selv blive et objekt for min 

fortolkning. Jeg har forsøgt at have en åben tilgang til teksten og derved lade mig ”udsætte” for den 

m.h.p. at åbne op for nye forståelser af den verden, der udfolder sig foran teksten (Hermansen, 

Rendtorff 2002). I dette tilfælde informantens verden.   

Lindseth og Norberg argumenterer for, at valideringen af fortolkningen af teksten sker i tre trin, 

(naiv læsning, strukturanalyse, kritisk fortolkning). Den naive læsning valideres igennem 

strukturanalysen, som foretages ad flere omgange. Dette er gjort og tilpasset således, at det er de 

samme essentielle meninger, der efterhånden udledes i hovedtemaer og undertemaer. I specialet kan 
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det umiddelbart se ud som om, de tre trin er foregået i en lineær proces. I praksis har der været tale 

om en proces frem og tilbage mellem naiv læsning, strukturanalyse og kritisk fortolkning, altså en 

cirkulær hermeneutisk proces mellem del og helhed.  

Fortolkningerne er således eksplicificerede i strukturanalysen. Ricæur skriver at fortolkningen kan 

ses som en sandhedslogik, der bygger på nogle sandsynlige udlægninger (gæt) snarere end på 

empirisk verifikationslogik (Ricoeur 1979). Strukturanalysen er i dette speciale et eksempel på disse 

gæt/sandsynligheder og giver læseren mulighed for at tage stilling til, hvorvidt andre kan mene, at 

disse gæt er sandsynlige.  

Jeg kan ikke med udgangspunkt i nærværende studie påstå at have fundet et generalisérbart svar på 

problemformuleringen. I stedet kan mine fund være med til at belyse, hvordan nye udfordringer i 

livet efter apopleksi kan forbindes med basale opfattelser af menneskelivet og meningen med dette. 

Formålet er bl.a. at give sygeplejersker på rehabiliteringsafsnittene indsigt i de mulige 

problemstillinger borgerne står i, når de udskrives og kommer hjem i deres egen bolig.  

7.0 Konklusionsafsnit 

I Denne fænomenologiske hermeneutiske undersøgelse blev to hovedtemaer og 7 undertemaer 

identificeret: ”Afhængighed af andre” med 3 undertemaer: ” Indskrænket selvbestemmelse”, 

”stræben efter uafhængighed” og ”ændring af roller i sociale relationer”. Andet hovedtema: 

”Eksistentiel omvæltning” indeholdt 4 undertemaer: ”Et andet indhold i hverdagen”, ”et ændret 

følelsesliv”, ”en nyopstået ensomhed” og ”holde fast i sig selv”. I diskussionen af fundene er der 

argumenteret for, at hovedtemaerne er hinandens forudsætninger.  

I problemformuleringen stilles spørgsmålet: ”Hvilke udfordringer oplever borgere med følger efter 

apopleksi i deres hverdagsliv 1-5 år efter et intensivt rehabiliteringsophold?”  

Som ét svar på spørgsmålet kan der argumenteres for, at borgerne oplever betydelige udfordringer i 

deres hverdagsliv, idet de gennemgår en (uundgåelig) eksistentiel omvæltning efter apopleksien. 

Omvæltningen ændrer den måde, hvorpå de ser sig selv som værdifulde deltagere i verden, og det 

kan i begyndelsen gøre meget ondt. Borgerne oplever således, at der er sket ændringer i den måde, 

hvorpå de ser sig selv i relation til deres omgivelser, herunder deres helt nære relationer. Der sker 

forskydninger i form af nye og mere asymmetriske afhængighedsforhold til både det formelle 
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netværk og til dels til deres informelle netværk. I disse nye relationer, er de i fare for at opleve sig 

selv som mindreværdige. De kan ikke længere efterleve visionen (ideologien) om det gode liv, som 

bygger på helt andre erfaringer og forestillinger om at være i verden. Det er svært og tungt at skabe 

nye visioner for sig selv i forhold til en omverden, som dyrker selvstændighed, uafhængighed som 

frihedsidealer. 

Men der finder også en udvikling sted, når hverdagslivet manifesterer sig på ny. Denne udvikling 

giver anledning til en optimisme, hvor informanterne oplever at opnå ny værdi og mening ved, at de 

aktivt skaber nye muligheder for at orientere sig og handle ind i de rammer, som der nu engang er 

omkring deres hverdagsliv.  

Borgernes drivkraft til frigørelse er stærk, og i deres vedvarende for at selvstændiggøre sig 

fastholder de et håb for fremtiden som friere mennesker. De vil så at sige hellere klare tingene 

ufuldstændigt ved eksempelvis ikke få fodstøtten og armlænet på kørestolen efter toiletbesøg, end at 

få den fulde hjælp fra andre.  

Nedenfor vil jeg søge at perspektivere fundene i specialet m.h.p. at de eventuelt kan influere på 

sygeplejepraksis på et rehabiliteringsafsnit.  

8.0 Perspektivering     

I dette lille studie af, hvordan borgere med følger efter apopleksi selv beskriver deres udfordringer i 

hverdagen, har jeg fokuseret på borgere, som havde haft apopleksi for 1 til 5 år tilbage. Min 

målgruppe er således alle i den fjerde og sidste af de faser, som er defineret i punkt 2.5 i 

baggrundsafsnittet. Det vil sige, at de kan forventes at opnået en begyndende accept og realisme 

omkring deres ”nye” situation. Trods et meget lille grundlag med 3 informanter, er det 

tankevækkende, at det så tydeligt kan findes, at informanterne tilsyneladende vedvarende har stor 

energi på at forstå og genforstå sig selv på helt grundlæggende eksistentielt plan.  

Hvad kan man så bruge sådan en viden eller indikation til på et rehabiliteringscenter, der per 

definition behandler patienter i en tidlig fase af deres rehabilitering?  

Det er svært at give et éntydigt svar på baggrund af denne undersøgelse. Rehabiliteringsindsatsen 

må nødvendigvis stadig have genoptræning som sit store omdrejningspunkt. Det vil også være 

svært for sygeplejersken at formidle, at om 1 til 5 år, vil patienten komme til at opleve disse mulige 
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udfordringer i sin hverdag. Imidlertid finder jeg, at det er vigtig viden at have for plejepersonaler, at 

patienterne/borgerne vedblivende henter eksistentiel energi på at bevare og udvikle deres 

menneskelige integritet.  

Således ville follow –up besøg hos borgere med apopleksi måske åbne op for at se ”det hele 

menneske” i et tidsperspektiv, som gør det muligt kritisk at reflektere over, hvordan rehabiliteringen 

foregår i forhold til den virkelighed, borgerne udskrives til. Eksempelvis fortæller en af 

informanterne, at hun, efter at være flyttet i plejebolig, helt er holdt op med at lave kaffe og vaske 

og stryge tøj selv. Noget som hun ellers havde optrænet på rehabiliteringscenteret og også gjorde i 

den periode, hun boede i eget hus. Nu laver hjemmehjælperen kaffen om morgenen. Såvel i 

rehabiliteringsfasen, som i primær sektor er det vigtigt, at der etableres en ”rød tråd”. I begge faser 

bør man være mere opmærksom på, at udvikle kommunikation om og metoder til at understøtte den 

enorme vilje og motivation, som borgeren vedvarende synes at besidde, til at frigøre sig af sin 

afhængighed. Det handler om, at give borgere med følger efter apopleksi muligheder for at være 

mere selvbestemmende og således (igen) blive ”herre i eget hus” – eller som en borger udtrykker 

det: ..”at opnå normal frihed”. At opleve sig som ligeværdig er helt essentielt for 

selvværdsfølelsen. Kan man ikke føle ligeværd er selve livet på spil. jf. Henriksen og Vetlesens 

teori om autonomi og afhængighed (Henriksen, Vetlesen 2000) 

I en dansk medicinsk teknologivurdering (MTV):”Hjemmetræning af apopleksi patienter” er der 

lavet en metaanalyse af flere studier på Sydfyn og i Lemvig over forsøg med hjemmetræning af 

apopleksipatienter. I rapporten om denne analyse findes klar indikation af, at der er store 

økonomiske besparelser (45 millioner om året) at finde ved at omlægge den konventionelle 

intensive rehabilitering på sygehusene til hjemmetræningsforløb. Udover de store økonomiske 

besparelser var der oven i købet tegn på, at patienterne oplevede større tilfredshed med 

rehabiliteringen, samt at de fik bedre udbytte af træningen. Disse resultater kan tolkes som udtryk 

for, at træningen var bedre relateret til borgernes egen hverdag (Larsen 2005).  

Rapporten er, som nævnt fra 2005, og det kan i lyset af den, virke underligt, at man tilsyneladende 

har ignoreret, at der både var penge at spare samtidig med, at kvaliteten af indsatsen forbedredes. 

Det er således fortsat den konventionelle måde, der bliver tilbudt til moderat til svært hjerneskadede 

borgere. MTV rapporten nævner dog, at der kan være økonomiske barrierer for at skifte i 

rehabiliteringsindsatsen. Det er således kommunerne, der høster de store besparelser i form af 
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bedret funktionsniveau for borgeren og dermed færre større plejeopgaver for dem (lig med sparede 

plejehjemspladser). Sygehusene skal fortsat betale for rehabiliteringen, så selv om der er en samlet 

økonomisk gevinst, kan en omlægning til træning i hjemmet komme til at blive dyrere for 

sygehusene (i dag regionerne) (Larsen 2005). Men det synes at være borgerne, som taber i denne 

disponering af ressourcer. 

Måske netop en professionel målrettet træning i borgernes egne rammer kunne foregribe nogle af de 

udfordringer, som borgerne synes at stå meget alene med, når de er udskrevet efter endt 

rehabilitering. De eksistentielle udfordringer vil selvfølgelig være der uanset, om man træner 

hjemme, eller er indlagt til rehabilitering, men det er tankevækkende, at der er potentielt større 

fremskridt for de patienter, der får træning i hjemmet.  

Fundene i mit studie underbygger på en vis måde MTV analysens fund. Forklaringerne på, at 

patienterne bliver bedre ved træning i hjemmet kan i det mindste perspektiveres af, at de borgere, 

som jeg har talt med, alle var stærkt fokuserede på at opnå uafhængighed i relation til at klare 

dagligdags udfordringer især i tilknytning til hjemmelivet.  

Hvis træning i hjemmet blev mere almindeligt kunne man forestille sig, at denne ville give borgerne 

større muligheder for at indøve specifikke kompensationsstrategier, således at den enkelte borger 

bedst og sikrest kan udføre vigtige daglige gøremål og ikke være overladt til ved egen fantasi og 

kreativitet måske at udvikle strategier, som i sin effekt er mangelfulde eller usikre. 

Hjemmetræning kan måske også på anden vis siges at være i tråd med netop patientperspektivet. I 

indledningen henvises således til en artikel om udskrivelse af apopleksipatienter fra en akut afdeling 

til hjemmet. I denne beskrives, hvorledes patienterne selv udtrykker stærke ønsker efter at komme 

hjem. De har en klar forventning om, at de får det bedre af at være hjemme (Olofsson, Andersson & 

Carlberg 2005).  

I anerkendelse af at det er svært helt at ”skifte spor” i neurorehabiliteringen, er der alligevel noget 

der tyder på, at der er en måde hvorpå man kan imødegå nogen af de udfordringer borgere med 

apopleksi møder i deres hverdagsliv efter udskrivelse.  

Afslutningsvis er spørgsmålene stadig mange, når man ønsker at give gode bud på, hvordan 

neurorehabiliteringen kan løfte sig og favne borgernes langtidsfølger efter apopleksi – Hvad 

rehabiliterer vi eksempelvis til? Hvilken hverdag udskrives borgeren til? Kan vi gøre det bedre ved 
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eksempelvis at udskrive og hjemmetræne patienten i sine egne omgivelser i stedet. Kan vi allerede 

nu og i de eksisterende koncepter udvikle bevidste strategier for at undersøge, hvordan 

patientperspektiver inddrages aktivt i vores fysiske, psykiske og sociale rehabilitering?  

 

Efterskrift: Medens dette speciale er blevet til, har den politiske debat om økonomisk udvikling i 

Danmark på det seneste fået behandling af hjerneskadede på dagsordenen. Således nævnes det i 

forligsudspil, at man bl.a. skal undersøge langtidsvirkninger af hjerneskade. 
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Bilag 1 

Søgninger i PubMed og Cinahl:  
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Relevante 

artikler (se 

også bilag  

*PubMed 1+2+3 117 9 4 

**PubMed 1+2+4 208 3 1 

***Cinahl 1+2+3 77 4 1 

****Cinahl 1+2+4 16 0 0 

 

*Første PubMed søgning: Blok 1 AND Blok 2 AND Blok 3 = 117 Hits, 9 artikler til 

gennemlæsning og 4 blev fundet relevant for dette speciale med baggrund i emne og 

eksklusionskriterier.  

**Anden PubMed søgning: Blok 1 AND blok 2 AND blok 4 = 208 Hits, mange artikler er de 

samme som første søgning = 3 udvalgt til gennemlæsning, hvoraf 1 artikel blev inkluderet.  

***Første Cinahl søgning: Blok 1 AND blok 2 AND blok 3 = 77 Hits, 4 artikler til gennemlæsning 

(Bilag ?) og kun 1 artikel blev inkluderet, der var flere gengangere fra søgningen i PubMed.  

****Anden Cinahlsøgning blok 1 AND blok 2 AND blok 4 = 16 Hits, hvoraf 0 blev fundet relevant 

for dette speciale jævnfør nedenstående kriterier.   

I kædesøgning blev der fundet ydereligere 2 artikler til gennemlæsning, hvoraf de begge blev 

medtaget speciale baggrundsafsnit. I alt 8 artikler som er præsenteret i bilag 2. 
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theory: 

Semistrukturere

de interview 

med 12 

informanter 1-3- 

 

To explore the long-

term experience of 

mood 

changes in 

community-dwelling 

 

4 Temaer: 

Følelse af 

frustration, 

reduseret self-

efficacy, 

Afhængighed, 
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javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Magin%20P%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Magin%20P%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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stroke 

survivors: a 

qualitative 

study. 

 

Journal: 

Archives of 

physical 

medicine 

and 

rehabilitatio

n  

J; Levi CR 

 

5 år efter 

apopleksi. 

stroke survivors at 1, 

3, and 5 

years after stroke. 

og tab.  

 

“If only I 

manage to 

get home I'll 

get better” 

Interviews 

with stroke 

patients after 

emergency 

stay in 

hospital on 

their 

experiences 

and needs. 

 

 

A 

Olofsson; 

S-O 

Andersson 

and B 

Carlberg 

 

Sverige 

År: 2005 

 

Semistrukturere

de interview 

med 9 patienter 

og 5 interview 

med pårørende. 

 

To investigate the 

patients' experience 

of the whole process 

from their falling ill 

to their returning at 

home after the 

hospital care. 

 

Patienterne 

anså det at 

komme hjem 

som en vigtig 

factor for deres 

”recovery” og 

rehabilitet.  

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Levi%20CR%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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Journal: 

Clinical 

Rehabilitatio

n 

 

 

Fighting 

back – 

struggeling 

to continue 

life and 

preserve the 

self 

following a 

stroke 

 

Journal: 

Health Care 

for Women 

Internationa

l 

 

K. Kvigne; 

M. 

Kirkevold; 

E. 

Gjengedal 

 

Sverige  

År: 2004 

 

Fænomenologis

k metode, 

interview med 

25 kvinder. 

 

The aim of this 

longitudinal 

phenomenological 

study was to explore 

how female stroke 

survivors 

experienced their life 

following 

a stroke and how 

they managed their 

altered situation.  

 

Kampen for at 

fortsætte livet 

efter vanlig 

levevis og at 

bevare sig selv 

(preserve the 

self). Kampen 

omfattede bade 

praktisk og 

eksistentielle 

spørgsmål 

relateret til 

familiære 

møstre/roller 

forbundet med 

rollen/identitet

en som mor, 

kone, 

bedstemor og 

”husmor” 

(housewife). 
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‘Feeling sad 

and useless’: 

an 

investigation 

into 

personal 

acceptance 

of disability 

and its 

association 

with 

depression 

following 

stroke 

 

Journal: 

Clinical 

rehabilitatio

n 

 

E. 

Townend; 

D. Tinson; 

J. Kwan; 

M. Sharpe 

 

Skotland 

(UK) 

År:2010 

 

Prospektiv 

kohorte, både 

kvalitative og 

kvantitativ 

metode. 89 

deltagere (81 

follow –up), 

hvoraf 60 blev 

udtaget til 

interview. 

 

To study the 

association of 

acceptance of 

disability with 

depression 

following stroke and 

its ability to predict 

depression at follow-

up 

 

1 måned efter 

apopleksi, blev   

33% 

kategoriseret 

som 

depressive, 

efter 9 

måneder var 

det 30%, 

denne 

undersøgelse 

konkluderer at 

en manglende 

erkendelse af 

sin nye 

situation kan 

være predictor 

for udvikling af 

depression 

post apopleksi. 

 

 

Titel: 

Recovering 

from a 

stroke: a 

longitudinal, 

 

G. 

Eilertsen; 

M. 

Kirkevold; 

I.T. Bjørk 

 

Norge  

År: 2010 

 

Prospektiv, 

longitudinal 

case study 

design. 6 

informanter 

 

To examine older 

woman´s experience 

and the 

characteristics of 

their recovery 

 

Apopleksi 

(recovery) 

udvikler sig 

over tid og der 

er identificeret 
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qualitative 

study of 

older 

Norwegian 

woman 

 

Journal: 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

interviewet 12-

14 gange over 

en 2 årig periode 

process during the 

first two years 

following stroke 

4 faser inddelt 

efter tiden 

efter apopleksi 

0-2 måneder 

efter apopleksi 

er en fase hvor 

informanterne 

har meget 

fokus på de 

kropslige 

forandringer 

der er sket. 

Næste fase 2-6 

måneder efter 

apopleksi er 

der var fokus 

på aktiviteter i 

hverdagslivet 

(ofte i denne 

fase 

informanterne 

bliver 

udskrevet til 

hjemmet) og 

tredje fase 3-

12 måneder, 

har 

informanterne 

fokus på 
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selvforståelsen 

og en 

forståelse af at 

situation kan 

være 

permanent. 

 

 

Titel: The 

impact of 

early stroke 

on identity: 

A discourse 

analytic 

study  

 

Journal: 

Health 

 

J. Guise; A. 

Mckinlay; 

S: 

Widdicomb

e 

 

Skotland 

(UK) 

År: 2010 

 

Kvalitativt 

diskursanalytisk 

studie, gruppe 

interview af 12 

(yngre) borgere, 

under 55 år med 

følger efter 

apopleksi og 

pårørende.  

 

Examines the ways in 

which sufferers talk 

about early stroke and 

the effects this chronic 

condition has on 

identity 

 

I livet efter 

apopleksi 

ligger der en  

potentiel 

ødelagt 

oplevelse af sig 

selv 

(damaged 

sense of self) 

og 

informanterne 

giver udtryk 

for at de har 

mistet noget af 

deres 

troværdighed i 

samfundet, 

hvilket ifølge 

forfatterne 

indeholder et 
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stigma.  

 

 

Titel: Living 

With Bodily 

Strangeness: 

Women’s 

Experiences 

of Their 

Changing 

and 

Unpredictabl

e Body 

Following a 

Stroke. 

 

Journal: 

Qualitative 

Health 

Research 

 

K. Kvigne; 

M. 

Kirkevold 

 

Norsk 

År: 2003 

 

Kvalitativt 

fænomenologisk 

studie, interview 

med 25 kvinder 

med følger efter 

apopleksi tre 

interview 6 uger 

efter apopleksi, 

½ år efter og et 

år efter. 

 

The purpose of 

this article is to 

present and discuss 

from a 

phenomenological 

and feminist 

perspective 

findings from a 

qualitative study of 

how female stroke 

survivors experience 

their body and life 

after a stroke. 

 

Studiet viste at 

disse kvinder 

der lever med 

følger efter 

apopleksi 

oplever deres 

krop ændret 

og er 

karakteriseret 

som “den 

uforudsigelige 

krop” 

(unpredictable)

, den 

krævende krop 

(demanding) 

og den 

forlængede 

krop 

(extended), 

forstået som 

de 

hjælpemidler 

de har brug for 

i hverdagen. 
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Bilag 3  

Interviewguide 

 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Baggrunden Fortæl mig om dengang du blev syg, hvad skete 
der? 

 

Hvordan opleves tiden på 
rehabiliteringsafsnittet?  

 
 

 
 
 
 
 
 
Hvordan oplever borgeren overgangen fra 
rehabiliteringsafsnittet til hverdagen i 
hjemmet? 

 

Kan du prøve at fortælle om den tid du var på 
genoptræningsafdelingen, kan du evt. prøve at 

beskrive en typisk dag for dig på afdelingen?  
Gav det mening for dig? 

 
Følte du at din hverdag herhjemme blev 
inddraget i genoptræningen? Hvordan, prøv at 
beskrive en situation? 
 
Følte du dig klar til at komme hjem til 
hverdagen herhjemme? 
Var der nogen særlige udfordringer forbundet 
med udskrivelsen? Hvilke? 

 
 

Hvilke udfordringer oplever borgeren i 
hverdagslivet efter apopleksi. 

 

Hvad er vigtigt for dig i din hverdag (i dag)? 
Kan du give nogle eksempler? Er der noget du 

synes er særligt betydningsfuldt? 
 

Føler du at der er noget der er blevet sværere i 
din hverdag? Er der noget der begrænser dig? 

Hvordan? Hvad gør du så? 
 

Kan du evt. prøve at beskrive en god dag for 
dig? Hvad gør den god? 

 
Kan du evt. prøve at give mig eksempler på en 

dårlig dag? Hvad gør den dårlig? Hvad gør du 
så? 

 
Er dit humør det samme som tidligere (Før din 
sygdom)? Hvis ja, prøv at beskriv hvordan du 

føler/mærker det er anderledes? 
 

Føler du at dit liv (hverdagsliv) med familien og 
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venner har ændret sig efter din sygdom. Prøv 

om du kan beskrive en situation, hvor du kan 
mærke at tingene er blevet anderledes?  
 

Afslutningen Jeg har ikke flere spørgsmål nu, men har du 
noget du har lyst til at sige eller spørge om 

inden vi slutter af? 
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Bilag 4 

Mail fra videnskabsetisk komité 

 

Forespørgsel 6, 2011 

 

Kære Stina Lanken 

 Du har spurgt De Videnskabsetiske komitéer for Region Midtjylland om nedenfor beskrevne 

projekt skal anmeldes til komitéen. 

  

Således som projektet er beskrevet er der tale om en interwievundersøgelse, der i 

forarbejderne til komiteloven sidestilles med en spørgeskemaundersøgelse.  

  

Det fremgår af lovens § 8, stk. 3, at spørgeskemaundersøgelser kun skal anmeldes til 

komitéen såfremt der tillige indgår menneskeligt biologisk materiale.  

  

I følge det oplyste er det ikke tilfældet i dit projekt og dette skal derfor ikke anmeldes til 

komitéen. 

  

Du kan derfor gennemføre dit projekt uden yderligere tilbagemelsding fra komitéen. 

  

Med Venlig Hilsen 

 Sigrun Gyrtrup 

Fuldmægtig 

TLF. 87284417 
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Bilag 5 

Oplysningsbrev til informanterne  

 

Kære interviewdeltager 

Mit navn er Stina Juel Lanken. Jeg er i gang med at skrive speciale på kandidat 

uddannelsen i sygepleje på Århus Universitet. Jeg er oprindeligt uddannet 

sygeplejerske og har arbejdet dels på Hammel Neurocenter og dels på Århus sygehus.  

I forbindelse med specialet har jeg brug for at lave nogle interview med borgere som 

har haft en blodprop eller hjerneblødning i hjernen. 

Jeg vil i interviewet bede dig fortælle mig om dit liv og hverdag, både før og efter 

blodproppen/hjerneblødningen, jeg vil bruge en båndoptager til at optage det du siger 

på bånd. Efter interviewet vil jeg omsætte det du har sagt til skrift. 

Du kan til enhver tid, helt uden konsekvenser for dig, trække dine udtalelser 

(interviewet) tilbage og de vil herefter ikke indgå i specialet. 

Jeg opbevarer interviewmaterialet forsvarligt og anvender i den forbindelse ikke dit 

navn i specialet. I specialet vil dit navn være udskiftet til et andet navn for at sløre din 

identitet. Du er derfor helt anonym og det er kun mig der kender din identitet.  

Hvis du ønsker ydereligere information er du velkommen til at kontakte mig.  

Hvis du siger ja til at deltage vil jeg kontakte dig.  

 

Med Venlig Hilsen 

Stina Juel Lanken 
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Bilag 6 

Samtykkeerklæring vedrørende interview  

 

Information 

Jeg vil i interviewet bede dig fortælle mig om dit liv og hverdag, både før og efter 

blodproppen/hjerneblødningen, jeg vil bruge en båndoptager til at optage det du siger 

på bånd. Efter interviewet vil jeg omsætte det du har sagt til skrift.  

Du kan til enhver tid, helt uden konsekvenser for dig, trække dine udtalelser 

(interviewet) tilbage og de vil herefter ikke indgå i specialet. 

Jeg opbevarer interviewmaterialet forsvarligt og anvender i den forbindelse ikke dit 

navn i specialet. I specialet vil dit navn være udskiftet til et andet navn for at sløre din 

identitet. Du er derfor helt anonym og det er kun mig der kender din identitet.  

 

Samtykke 

Ja - jeg indvilliger i at deltage i et interview i forbindelse med Stina Juel Lankens 

undersøgelse, der omhandler borgeres oplevelser af hverdagen efter blodprop i 

hjernen eller hjerneblødning.  

Min underskrift er ikke forpligtende på nogen måde, og jeg kan på ethvert tidspunkt 

trække mit udsagn tilbage, uden at det vil påvirke den nuværende eller fremtidige 

behandling af mig. 

 

Navn: Dato: 
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Tilsagn fra Datatilsynet 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovennævnte projekt er den 17. december 2010 anmeldt til Datatilsynet 

efter persondatalovens29 § 48, stk. 1. Der er samtidigt søgt om 

Datatilsynets tilladelse. 

 

Det fremgår af anmeldelsen, at De er dataansvarlig for projektets 

oplysninger. Behandlingen af oplysningerne ønskes påbegyndt 15. januar 

2011 og forventes at ophøre 1. juli 2011.  

                                                 
29

 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. 

 

 

Bilag 7  Bilag 7 

Stina Juel Lanken 

Sandbakken 55 

8270 Højbjerg 

  

Sendt til: stinajl@hotmail.com 

 

                       

13. januar  2011 Vedrørende anmeldelse af: "Hvad oplever apopleksipatienter som 

betydningsfuldt i deres liv?" 

  
Datatilsynet 

Borgergade 28, 5. 

1300 København K 

 

CVR-nr. 11-88-37-29 

 

Telefon 3319 3200 

Fax 3319 3218 

 

E-post 
dt@datatilsynet.dk 

www.datatilsynet.dk 

 

J.nr. 2010-41-5676  

 

Sagsbehandler 

Chanett Jensen Vodder 

Direkte 3319 3247 
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Oplysningerne vil blive behandlet på følgende adresse:  

Sandbakken 55, 8270 Højbjerg. 

 

 

TILLADELSE 

 

Datatilsynet meddeler hermed tilladelse til projektets gennemførelse, jf. persondatalovens § 50, stk. 

1, nr. 1. Datatilsynet fastsætter i den forbindelse nedenstående vilkår: 
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Bilag 8  

Eksempel på strukturanalysen  

Citater (meaning unit) 

”What it says” 

Kondensering 

“What is talks about” 

Undertema (sub-

theme) 

Tema  

 

” fra at være aktiv og så 

til at være sat helt tilbage, 

det kræver noget 

tilvænning… Men gud 

ske lov har jeg et godt 

humør og et lyst sind, så 

det hjælper gevaldig” 

(p.2) 

 

 

Fra at leve et aktivt liv 

og til nu ufrivilligt leve 

et inaktivt liv kræver 

tilvænning.   

Erkendelsen af at 

apopleksien medfører 

stationære eksistentielle 

ændringer i livet og 

accepten (tilvænningen) 

heraf beror ifølge Karen 

på personlig mental 

styrke. 

 

 

Et andet indhold i 

hverdagen 

 

Eksistentiel 

omvæltning 

 

 

”… der husker jeg jo ikke 

ret meget, det er kun 

hvad jeg har fået fortalt… 

Jeg lå livløs i sengen… 

Så den er kommet som 

lynet fra en klar himmel 

(p.1) 

 

 

Livet som man kender 

det ændres fra det ene 

øjeblik til det andet. At 

blive ramt af apopleksi 

er uden forvarsel og 

betyder at der aldrig er 

mulighed for mentalt at 

forberede sig på et liv 

med handicaps og en 

 

Et andet indhold i 

hverdagen 

 

Eksistentiel 

omvæltning 
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dermed en ændret 

tilværelse. 

  

Rehabiliteringsophold, en 

typisk dag: 

  

” at blive vækket og 

komme op i bad… Ellers 

så lavede jeg ikke noget, 

ja så var der jo fys 

træning ind i mellem. 

Ellers gættede jeg meget 

kryds og tværs og den 

slags der… dagene kunne 

godt være lange”(p.3).  

 

 

 

 

Det der huskes fra 

rehabiliterings ophold er 

de lange dage, 

fystræningen bliver 

næsten nævnt som en 

biting ved opholdet. Det 

er derimod den mentale 

tilstand af ”de lange 

dage” og ensomheden 

som huskes. 

 

 

 

En nyopstået 

ensomhed 

 

 

 

Eksistentiel 

omvæltning 

 

Høskoven:  

 

” altså der var jo også 

træning ind i mellem, 

men der var vi jo 

nærmest som en stor 

familie, så der var jo også 

meget sjov og ballade 

…”Det var jo sådan 

noget med og få svaret på 

breve og lidt træning i at 

 

 

Andet 

rehabiliteringsophold, 

her var der en anden 

stemning, træningen 

nævnes også her som 

noget der var en del af 

opholdet, men det der 

huskes er primært den 

gode stemning og at 

 

 

Et andet indhold i 

hverdagen 

 

 

Eksistentiel 

omvæltning 
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gøre lidt rent og sådan 

nogen”(p. 3) 

 

vænne sig til sit nye 

hverdagsliv på en sjov 

og familiær måde, hvor 

man kan sige livet og 

hverdagen efter 

apopleksi øves.  

 

Udskrivelse:  

 

”Nej, for min samlever 

han synes det skulle 

slutte der… 

Ja og så en fyreseddel fra 

mit arbejde, den 

hjerneskade forudsagde 

ret mange ændringer… 

det var mere det, at 

pludselig skulle være 

alene”(p.4) 

 

 

 

 

Eksistentielle ændringer 

i den daglige hverdag fra 

før til nu at skulle leve 

alene og ikke længere 

skulle arbejde.  Tab af en 

tidligere identitet (som 

samlever og 

kontorfunktionær). 

Vænner sig til et nyt liv 

alene. 

 

 

Et andet indhold i 

hverdagen 

 

 

 

Eksistentiel 

omvæltning 

 

Hvad er vigtigt i 

hverdagen:  

 

”Det er jo at komme ud 

og se andre mennesker… 

 

 

Det vigtige i at komme 

ud, væk fra lejligheden 

og lave noget der giver 

 

 

Holde fast i sig selv  

 

 

 

Eksistentiel 

omvæltning 
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Så der er jeg jo på 

aktivitetscenter 2 gange 

om ugen, hvor de så også 

går lidt ind i og træne op 

til og lave nogle ting, 

altså det er jo ikke direkte 

fys træning. Det er sådan 

mere for at lave nogle 

praktiske ting, og noget 

der smager lidt af mine 

hobbyer, før i tiden… 

plus også det sociale det 

har også meget 

betydning”(p.4-5) 

 

mening, træning i det der 

”smager lidt af mine 

hoppyer”, viser hvordan 

Karen forsøger at 

fastholde de ting som 

hun holdt af før sin 

sygdom og opretholde de 

ting som er en del af 

hendes identitet. At se og 

være sammen med andre 

mennesker er 

grundlæggende vigtigt 

for Karen i hverdagen. 

  

Aktivitetscenter:  

 

”så er der jo fælles 

frokost og snak, det er jo 

en vigtig del. Når jeg 

ellers bare sidder 

herhjemme ved min 

computer”(p.5) 

 

 

 

Aktivitetscenteret 

repræsenterer de sociale 

aspekter Karen indgå i, i 

hverdagen. Hjemmet 

kommer til at 

repræsentere noget ikke 

socialt og ”bare sidder 

foran computeren”, kan 

forstås som noget der er 

ensomt. 

 

 

 

En nyopstået 

ensomhed 

 

 

 

 

 Eksistentiel 

omvæltning 
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”Så der stadig var lidt 

social omgang” (p.5) 

 

 

Fra livet som en meget 

social person, levet 

sammen med kæreste, 

social med kollegaer på 

arbejde, mange venner til 

nu en hverdag hvor de 

sociale berøringsflader er 

i kontakt med andre i 

forbindelse med 

aktivitetscenteret eller 

plejepersonale. 

 

 

Ændringer af roller i 

sociale relationer 

 

 

Afhængighed af 

andre 

Hverdagen i hjemmet:  

 

”Der er 2 dage jeg har 

fystræning herhjemme og 

ellers er det min 

computer og kabaler og 

kryds og tværs, for jeg 

tror det er vigtigt at holde 

hovedet i gang og træne 

det lidt op til at tænke 

igen” (p.5). 

 

 

 

Træning er en ”vigtig” 

og indlejret i hverdagen. 

Målet med træningen 

synes indlejret i et håb 

om fremgang i sin 

kognitiv og fysiske 

tilstand til et mere 

selvstændigt og friere 

hverdagsliv. 

 

 

En stræben efter 

frihed 

 

 

Afhængighed af 

andre 

Sværere i hverdagen:  
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”Ja det er jo at jeg ikke er 

så mobil mere, det er jo 

især det … ”Så har jeg så 

sådan en bostøtte der 

kommer 2 gange om 

ugen, altså vi bager så 

sommetider. De går også 

lidt ind i og træne, altså 

for at få en almindelig 

hverdag… Det er når 

man gør nogen af de ting 

man plejede at gøre… 

Bage og tage ud og 

handle… og så lidt snak 

og sådan noget med at 

ordne negle, altså, det 

personlige” (p.5-6) 

 

Bostøtten beskrives som 

én person som gør det 

muligt at lave nogle af 

de ting som Karen selv 

lavede før hun blev syg. 

Bage, handle, ordne 

negle, osv. ”Træne for at 

få en almindelig 

hverdag”. En almindelig 

hverdag er altså det 

overordnede mål, som 

synes forankret i et håb 

om en almindelig 

hverdag – en hverdag 

hvor man kan gøre sig fri 

af hjælp og selv klare at 

handle, bage, ordne 

negle selv.  

En stræben efter 

frihed 

Afhængighed af 

andre 

 

”For og stadig at kunne 

holde sig selv ud og gøre 

den slags ting som man 

plejer… Det betyder jo 

meget for ens 

velbefindende at man 

stadigvæk gøre lidt ud af 

sig selv”(p.6) 

 

 

Det synes vigtig for 

Karen at fastholde sine 

tidligere gøremål. Karen 

forsøger på trods af de 

åbenlyse besværligheder 

hendes handicaps giver 

at prioriterer ”de ting 

man plejer”og 

”stadigvæk at ”gøre lidt 

ud af sig selv”. Alt 

sammen for at holde fast 

 

Holde fast i sig selv 

 

Eksistentiel 

omvæltning 
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i sin identitet og forsøge 

at gøre som hun plejede.  

 

Den gode dag:  

 

”Det er jo en dag hvor 

der kommer besøg. Først 

har man jo det at glæde 

sig til at der kommer 

nogen og så også hygger 

sig når de er her. Så det 

vil jeg nok sige, det er 

den gode dag” (p.6) 

 

 

 

De sociale 

relationer/netværket står 

som det gode i livet. At 

have noget at se frem til, 

Karen kan ikke længere 

selvstændigt tage af sted 

og besøge sit netværk, 

hun er derfor afhængig 

af sine besøg og af at de 

”hygger” sig. 

 

 

Ændring af roller i 

sociale relationer  

 

 

 

 

Afhængighed af 

andre 

Dårlig dag:  

 

”Det er en dag hvor jeg 

tæ.. der er nogen ting jeg 

tænker det må jeg da 

kunne, og man så støder 

ind i problemer, det er jo 

et nederlag hver gang… 

Det synes jeg ikke er 

specielt morsomt… Så 

kan man godt miste 

modet lidt… det er jo 

igen det med den 

 

 

Fysiske begrænsninger 

kan opleves som 

nederlag i hverdagen 

”det må jeg da kunne 

(personlig pleje) og det 

at ”miste modet lidt dvs. 

nederlagene begrænser 

muligheden for at turde 

prøve nye ting i 

hverdagen og derved 

gøre sig fri for hjælp fra 

 

 

En stræben efter 

frihed 

 

 

Afhængighed af 

andre 
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personlige pleje, der tit 

volder problemer” (p.6-7) 

  

andre. 

 

”Ja men man skal også 

lige vænne sig til at man 

skal have hjælp til alt. Jeg 

har altid været den der 

har trådt til når venner og 

familie har haft brug for 

hjælp… man skal også 

vænne sig til at tage imod 

hjælp og lære at bede om 

hjælpen… men jeg synes 

da jeg bliver bedre og 

bedre til det” (p.7).  

 

 

Vænne sig til at være 

afhængig af hjælp fra 

andre, når Karen har 

været vant til at se sig 

selv som ”hjælperen”. Er 

blevet bedre og bedre til 

at tage imod hjælpen og 

bede om hjælpen, men er 

der ikke helt endnu – har 

ikke vænnet sig helt til 

tanken.  

 

Indskrænket 

selvbestemmelse 

 

Afhængighed af 

andre  

Om at komme udenfor 

lejligheden: 

 

 ”…der skal jeg altid 

have en til at hjælpe mig” 

(p.7). 

 

 

 

Fysisk begrænset i at 

komme ud fra 

lejligheden. Hvilket jo i 

naturlig forstand er en 

stor begrænsning af 

Karen frihed og derved 

også en omvæltning i 

den måde at tænke om 

det at komme ud hvis 

 

 

Indskrænket 

selvbestemmelse 

 

 

Afhængighed af 

andre 
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man har lyst.   

På aktivitetcenteret:  

 

”det er jo meget ældre 

mennesker men altså jeg 

har nu altid haft nemt ved 

at snakke både med yngre 

og ældre… det gir et lille 

pift til hverdagen trods 

alt” (p.8)    

 

 

 

Den sociale kontakt 

Karen har til andre 

mennesker i hverdagen 

er udover hjemmepleje, 

bostøtte, fysioterapeut, 

ældre mennesker på 

aktivitetscenteret og som 

hun beskriver det ”det 

gir et pift til hverdagen 

trods alt”. Trods alt 

kunne betyde at hun ikke 

mener det er den 

optimale sociale relation. 

Man kan i hvert fald sige 

at den sociale kontakt 

ikke bygger på et reelt 

valg, derimod er det 

konteksten 

(aktivitetscenteret) der er 

bestemmende for hvem 

hun kan have social 

kontakt med.  

 

 

 

En nyopstået 

ensomhed 

 

 

Eksistentiel 

omvæltning 

 

Humøret:  
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”…humør og humor det 

er det samme og en god 

portion stædighed og det 

er jo en god hjælp. Det 

hjælper jo til at få nogle 

små sejre også” (p.8).  

 

Humøret beskrives som 

det samme som før 

apopleksien, men ifølge 

Karen er stædighed og 

de små sejre vigtige. Det 

tolkes som de fysiske 

sejre i hverdagen og 

håbet om at kunne 

bevæge sig mere frit og 

gøre sig mere uafhængig 

af hjælp fra andre i 

fremtiden holder 

humøret oppe.  

 

En stræben efter 

frihed 

Afhængighed af 

andre 

Forholdet til netværk:  

 

”for nu er det altid dem 

der kommer her, det er jo 

lidt mere besværligt når 

jeg skal af sted”(p.8) 

 

 

 

Forholdet til netværk er 

afhængig af at de 

kommer til Karen. Det er 

”besværligt” pga de 

fysiske begrænsninger. 

Karen er derfor nødt til 

at give afkald på 

aktiviteter sammen med 

sine sociale relationer. 

 

 

 

Ændring af roller i 

sociale relationer  

 

 

Afhængighed af 

andre 

 

”Men så har jeg meget 

 

Den begrænsede fysiske, 

  

Eksistentiel 
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kontakt pr. mail, både 

med familie, venner og 

gamle kollegaer …  det er 

sørme også en stor glæde 

i hverdagen, at man har 

den kontakt ud af til.  

Man kan jo nemt komme 

til at få sat sig selv helt 

udenfor, verden udenfor” 

 (p.8-9). 

 

sociale kontakt til 

netværk opretholdes af 

en anden kontakt, nemlig 

gennem computer 

medier, som Karen selv 

siger giver det mulighed 

for at være en del af 

verdenen udenfor hendes 

lejlighed og har dermed 

skabt sig en måde at 

opretholde kontakter 

med netværk. Og derved 

holde fast i sin identitet 

som socialt anlagt med 

mange venner og derved 

skabt plads for nye input 

i hverdagen. 

 

Holde fast i sig selv 

 

Ændring af roller i 

sociale relationer 

omvæltning / 

 

Afhængighed af 

andre 

 

”At man ikke kan de ting 

man kunne før, lige 

smutte over og tage 

bussen og tage ud og 

kigge lidt på tingene” (p. 

9). 

 

 

Tab af frihed til at gøre 

hvad man har lyst til, er 

nu afhængig af andre for 

at komme ”ud og kigge 

på tingene”. 

 

Indskrænket 

selvbestemmelse 

 

Afhængighed af 

andre 

 

”for han valgte vi ikke 

 

Tabet af sin samlever 

 

Ændring af roller i 

 

Afhængighed af 
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skulle fortsætte 

sammen… det er jo ikke 

bare personen selv, der 

får ændret sin tilværelse, 

det er jo ligeså meget 

omgivelserne” (p.9-10) 

 

begrundes med den 

omvæltning og 

ændringer der skete i 

kølvandet på Karens 

apopleksi og de 

ændringer det ville 

betyde for deres liv 

sammen efter 

udskrivelse var mere end 

han kunne klare. Dette 

må nødvendigvis have 

haft stor eksistentiel 

betydning for Karen. 

   

sociale relationer  andre 

 

”Men der kommer mit 

lyse sind mig jo også til 

hjælp, for jeg kan jo godt 

se at jeg kunne have 

siddet som en anden 

grøntsag, der ikke kunne 

nogen som helst ting … 

Så det er af stor 

betydning at hovedet 

stadigvæk fungerer og det 

føler jeg i hvert fald selv 

at det gør” 

(p.10). 

 

Tanken om et 

skrækscenarie om, hvad 

der kunne være sket 

”grøntsag”, giver noget 

energi og optimisme, 

Karen kan klare mange 

ting trods handicaps og 

fokus fra alt det man 

ikke kan og det 

forfærdelige der kunne 

være sket fastholder et 

håb og god energi i 

hverdagen. 

 

Et andet indhold i 

hverdagen 

 

 

Eksistentiel 

omvæltning 
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”…det er jo ikke ligesom 

en influenza man 

kommer over i løbet af 

nogle dage, det varer jo 

ved” (p.10). 

 

 

Erkendelse af at 

apopleksien er en 

sygdom med blivende 

handicaps til følge. 

Karen forholder sig 

realistisk omkring 

hendes sygdom og om at 

følgerne kan være 

stationære.  

   

 

Et andet indhold i 

hverdagen 

 

Eksistentiel 

omvæltning 

 

”…der er da lidt 

fremskridt når fyssen er 

her”(p.10) 

 

 

Fortsat lidt fysiske 

fremskridt, dog er det et 

afdæmpet håb om at 

kunne klare flere ting 

selvstændigt i hendes 

hverdag. 

 

 

En stræben efter 

frihed 

 

 

Afhængighed af 

andre 

 

”når jeg selv 

eksperimenterer med at 

kunne nogle flere ting … 

Og så udtænker jeg selv 

ting også… når man 

sådan bliver fysisk 

 

Karen udfordrer sig selv, 

finder selv på nye 

kreative måder at gøre 

tingene på og derved 

”træner” hun sig op til 

delvist at kompensere for 

 

En stræben efter 

frihed 

 

Afhængighed af 

andre  
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begrænset, så lærer man 

også at finde andre måder 

at gøre tingene på, så der 

kommer min kreativitet 

jo også til hjælp… det er 

jo sådan noget jeg har 

oparbejdet gennem hele 

forløbet med indlæggelse 

og genoptræningsophold” 

 (p.10). 

 

de fysiske begrænsninger 

hun har. 

 

”…så sker der jo også 

noget når man kommer 

hjem, så skal man jo lige 

lære hvordan man 

gebærder sig rundt” 

(p.10) 

 

 

Først når man kommer 

hjem starter den 

læringsproces der 

handler om at gebærde 

sig rundt (Kompensere), 

finde nye måder at gøre 

tingene på, i sine egne 

omgivelser. 

 

 

Et andet indhold i 

hverdagen 

 

Eksistentiel 

omvæltning 

Udskrivelse: 

 

”…for jeg vidste godt det 

ville være helt anderledes 

… Det jeg frygtede 

allermest var at skulle 

 

 

Karen havde nogle 

tanker og følelser om 

fremtiden i sit nye hjem, 

frygten for om det ville 

 

 

Et andet indhold i 

hverdagen 

 

 

Eksistentiel 

omvæltning 
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kigge over på min gamle 

arbejdsplads, at det ville 

gøre ondt, men æh det 

synes jeg nu ikke (Karens 

nye lejlighed ligger lige 

overfor hendes gamle 

arbejdsplads)…Jeg havde 

det tværtimod, at jeg følte 

det som at komme hjem 

igen, til noget man 

kendte”(p.11) 

 

 

 

gøre ondt at bo så tæt på 

hendes arbejdsplads, 

men efter at være flyttet 

var det lidt som ”at 

komme hjem igen”.  I 

dette ligger der 

formentligt også en sorg 

over de store 

omvæltninger der er sket 

i Karens liv, tabet af 

samlever, arbejde, ny 

bolig, brug for 

hjemmehjælp mm.   

Blomster i haven:  

 

”det hjælper jo også 

gevaldigt på humøret at 

man har noget smukt og 

se på… det er jo også en 

af de ting der smager lidt 

af tiden før” (p.11).  

 

 

 

At kunne nyde de samme 

ting som tidligere, men 

dog ikke i samme 

målestok, nu ”smager” 

det blot ”lidt af tiden 

før”. Karen må give 

afkald på den hverdag 

hun havde før med 

eksempelvis hus og 

have, men finder 

alligevel muligheder for 

at fastholde sin passion 

 

 

Holde fast i sig selv 

 

 

Eksistentiel 

omvæltning 
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ved hjælp af 

blomsterkrukker på 

terrassen. 

 

Kan dagene være lange: 

 

”Ja indimellem kan de 

godt… meget lange 

endda”(p.11) 

 

 

 

Fra før apopleksien hvor 

dagene havde et andet 

indhold med arbejde, 

samlever og hus, er det 

nemt at se kontrasten til 

den nye hverdag med et 

noget andet indhold som 

måske til tider kan være 

ensomt 

 

 

 

En nyopstået 

ensomhed 

 

 

Eksistentiel 

omvæltning 

 

”…det er faktisk også 

noget af det der kan gøre 

livet lidt surt, at man ikke 

bare lige kan gøre det 

man var vant til” (p.12) 

 

 

De fysiske 

begrænsninger gør at 

man ikke kan leve sit liv 

som før. Hvilket jo gør 

Karen afhængig af at der 

er andre der kan hjælpe 

hende hvis der er noget 

hun gerne vil.  

 

 

Indskrænket 

selvbestemmelse 

 

Afhængighed af 

andre 
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”Men det er så det jeg 

selv prøver at 

eksperimentere lidt med 

en gang imellem, stadig 

at kunne lidt hvis jeg 

sådan får lyst… jeg 

prøver for om ikke jeg 

kan finde ud af det på en 

måde (hvis det lykkes)… 

så er det en sejr” (p.12) 

 

 

At prøve at finde en 

måde hvorpå tingene 

alligevel kan lade sig 

gøre ved at 

eksperimentere med sin 

fysiske formåen, måske 

endda på kanten af sin 

formåen. Virker som et 

forsøg på at løsrive sig 

fra sin afhængighed af 

andre.  

 

En stræben efter 

frihed 

 

Afhængighed af 

andre 

 

”At jeg ligger derinde (i 

sengen) når de kommer, 

og det er også dejligt at 

høre når der kommer en 

ny hjemmehjælp der siger 

at jeg er meget 

selvhjulpen i forhold til 

andre, det er også dejligt 

at få at vide. Det giver jo 

også lidt blod på tanden 

til at forsøge noget”(p.12) 

 

 

Karen eksperimenterer 

med sig selv og sin krop, 

hun forsøger selv at gå i 

seng om aftenen inden 

hjemmehjælperne 

kommer og deres 

positive feedback giver 

”blod på tanden”. Kan 

tolkes som et forsøg på 

at frigøre sig fra sin 

afhængighed af hjælpen. 

 

En stræben efter 

frihed 

 

Afhængighed af 

andre 

 

”Noget som også hiver 

lidt op er at 

 

Hjemmehjælperne giver 

Karen et socialt indhold i 

 

En nyopstået 

 

Eksistentiel 
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hjemmehjælperne er 

rigtig søde og vi får os 

mange hyggesnakke når 

de er her, så alting ikke 

bliver så kedeligt og trist” 

(p.12). 

 

hverdagen og den tid de 

er der er et afbræk ”så 

alting ikke bliver ”så 

kedeligt og trist”, som 

det tolkes at hverdagen 

af og til kan være for 

Karen. Hjemmehjælpere 

kommer således til at 

agere som et socialt 

netværk i hverdagen for 

Karen. 

 

ensomhed 

 

 

omvæltning 

Det sociale:  

 

” Ja det betyder rigtigt 

meget, men det har jeg jo 

været vant til først med 

arbejde og så en god 

vennekreds” (p.13) 

 

 

 

Det sociale netværk har 

tidligere været gennem 

arbejde og venner. Tabet 

af det sociale liv i 

hverdagen med kollegaer 

er byttet ud med andre 

sociale relationer såsom 

til hjemmehjælperne og 

bostøtte og de ældre 

mennesker på 

aktivitetscenteret.     

 

 

Ændring af roller i 

sociale relationer 

 

 

 

Afhængighed af 

andre 

 

”Det er jo bare en 

anderledes hverdag… 

 

Reflekterer over at livet 

er blevet anderledes men 

 

Et andet indhold i 

hverdagen 

 

Eksistentiel 

omvæltning 



94 

 

men jeg synes da trods alt 

på de 3 år jeg har været 

her, godt nok en ny 

tilværelse men en 

tilværelse der fungerer” 

(p.13). 

 

 

”trods alt” en hverdag 

der fungerer. 

Karen lader til at have 

forliget sig med sin nye 

hverdag. ”Den fungerer”.  

 

 

 


