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Resumé 

Patienter med stroke er blot indlagt i en kortere periode på særligt organiserede neurologiske 

akutafdelinger, før de visiteres videre til specialiserede rehabiliteringsenheder. Pårørende ønsker sig 

involveret i patientforløbet, særligt når patienten ikke selv kan udtrykke sig og identificere egne 

behov, hvilket kan være tilfældet for patienter ramt af stroke. 

Formålet med nærværende speciale er derfor at undersøge, i hvilket omfang ægtefæller til ældre 

patienter med moderate til svære følger efter stroke, oplever sig involveret planlægningen af det 

videre rehabiliteringsforløb og hvilke forhold, der kan influere på ægtefællernes oplevelser. 

Ud fra en kvalitativ tilgang udføres en hermeneutisk inspireret analyse af livsverdensinterviews med 

fire ægtefæller til ældre patienter med stroke. 

Af analysen udledes, at ægtefællerne ikke oplever sig involveret i planlægningen, da travlhed 

medfører, at forventningen om at blive inviteret ind, ikke indfries. Information skaber tryghed, men 

forbindes ikke med involvering, da den blot går én vej. 

Fundene har implikationer for udvikling af klinisk praksis, idet manglende involvering synes 

forbundet med både en faglig og organisatorisk uafklarethed. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

Title: Spousal involvement? - A qualitative study of spouses' involvement in the planning of the 

rehabilitation programme in elderly patients following stroke. 

Patients with stroke are admitted to neurological wards for a short period before they are referred on 

to specialized rehabilitation units. Relatives wishes to be involved in the patient’s care, particularly 

when patients are unable to express themselves or identify needs, which may be the case for 

patients suffering from stroke. 

The aim of the thesis is to explore to which extent spouses of elderly patients affected by stroke, 

experience themselves involved in the rehabilitation programme planning and further which 

circumstances that may influence these experiences. 

Using a qualitative approach, a hermeneutic inspired analysis of life-world interviews with four 

spouses of elderly patients affected by stroke, was conducted and derived that spouses do not find 

themselves involved in the planning due to time constraints that constitute barrier to the expectation 

of being invited in. Information ensures confidence, but is not linked with involvement, as it just 

goes one way. 

The findings have implications in the development of clinical practice: The lack of involvement 

seems associated with both a professional and organizational lack of clarity.  
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Indledning  
 

”Involveret i planlægningen? For det ved jeg faktisk ikke om jeg var. Det var jeg nok ikke, for jeg 

fik jo bare at vide, at nu havde de henvist hende og så skulle vi sådan set bare vente på en plads”. 

(A) 

 

Citatet illustrerer den oplevelse, som flere ægtefæller til ældre patienter med følger efter stroke, 

oplever i sundhedsvæsenet i dag. At blive ramt af stroke kan medføre følger, som bevirker, at 

patienten ikke selv kan udtrykke sig, identificere egne behov eller redegøre for ønsker. For at 

identificere disse, kan ægtefællen, som qua et langt samliv kender patientens præferencer, derfor 

være central at inddrage(1). 

Med udgangspunkt heri omhandler dette speciale, hvordan ægtefæller til ældre patienter med 

moderate til svære følger efter stroke, oplever sig involveret i planlægningen af det videre 

rehabiliteringsforløb, og hvilke forhold der kan påvirke deres oplevelser. 

Undersøgelsens struktur 

Undersøgelsen består af fire hoveddele nummereret I-IV med tilhørende kapitler. 

Del I består af en redegørelse for baggrunden for den sygeplejefaglige problemstilling, hvor der 

systematisk argumenteres for problemstillingens relevans. Den systematiske litteratursøgning med 

efterfølgende litteraturgennemgang præsenteres, hvorefter problemstillingen afgrænses og 

udmunder i undersøgelsens problemformulering. 

 

Del II omhandler den humanvidenskabelige forskningstradition samt videnskabsteoretiske, 

metodiske og etiske overvejelser, og der redegøres for anvendt analysemetode. 

 

Del III præsenterer analysens fund og består endvidere af diskussion og kritisk vurdering af anvendt 

metode samt diskussion af fremanalyserede fund. 
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Del IV består af to kapitler, som henholdsvis konkluderer og dermed besvarer 

problemformuleringen, og perspektiverer fundenes implikationer for klinisk sygeplejepraksis og 

behovet for videre forskning ud fra en samlet vurdering af undersøgelsen. 
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Del I 

1 Baggrund 

I det følgende argumenteres for relevansen af at beskæftige sig med ægtefæller til patienter, som 

rammes af stroke. Derfor følger herunder en kortere præsentation af epidemiologiske forhold i 

relation til stroke. Afsnittet indledes med en definition af stroke, hvorefter selve den 

epidemiologiske redegørelse følger. Dernæst følger en beskrivelse af symptomer på stroke, 

hvorefter rehabilitering og overgange beskrives. Sidst argumenteres for involvering af pårørende, 

med særligt fokus på ægtefæller. 

1.1 Stroke 

Stroke defineres i nærværende undersøgelse som “Rapidly developing clinical signs of focal or 

global disturbance of cerebral function, with symptoms lasting 24 hours or longer or leading to 

death, with no apparent cause other than of vascular origin”(2).  

Betegnelsen stroke bruges synonymt med den danske betegnelse apopleksi. 

Stroke er en samlebetegnelse for cerebrale infarkter og hæmoragier, hvor infarkterne udgør 

størstedelen af tilfældene(3). Stroke er hovedårsag til død og invaliditet i den vestlige verden(4-8) 

og incidensen i de industrialiserede lande skønnes omkring 150 nye tilfælde per 100.000 

indbyggere(9) – dog med variation fra land til land(10). Stroke fylder således også meget i det 

danske sundhedsvæsen: Hver syvende dansker rammes af sygdommen, som herhjemme er den 

hyppigste årsag til invaliditet og den tredje hyppigste dødsårsag(8,11,12), dødeligheden er op mod 

15 % alene den første måned(8,12). Stroke er endvidere den enkeltstående sygdom, der ligger 

beslag på flest ressourcer i det danske sygehusvæsen(13). Alle kan blive ramt af stroke, men 

incidensraten er eksponentielt stigende med alderen(9,12), og ældre rammes derfor oftere end 

yngre. 90 % af patienterne, der rammes af stroke, er over 60 år, med en medianalder på 75 år(14). I 

forhold til køn, rammes mænd hyppigere end kvinder(15). 

Stroke er således en af de helt store folkesygdomme internationalt såvel som nationalt, og 

sygdommen er forbundet med store tab - menneskelige og samfundsøkonomiske. 
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1.1.1 Symptomer på stroke 

Følgende beskrivelse har som formål, at skildre hvilke følger patienten kan opleve, såfremt 

symptomerne manifesterer sig.  

Symptomer på stroke er de samme om patientens stroke skyldes infarkt eller hæmorargi. Patienter 

ramt af stroke kan, alt efter hvor i hjernen skaden opstår, opleve forskelligartede symptomer, såsom 

hemiparese/-paralyse, facialisparese, bevidsthedspåvirkning, ændret sensibilitet eller 

synsudfald(16). Hertil kommer kognitive symptomer, såsom afasi, neglect, apraksi, ændret 

sygdomserkendelse, opmærksomhedsproblemer eller rum- og retningsforstyrrelser(17) samt 

emotionel labilitet(18,19).  

Grundet undersøgelsens begrænsede omfang behandles ætiologien i forhold til udvikling af stroke 

ikke nærmere, her skal blot nævnes, at KRAM-faktorerne
1
 spiller en central rolle, ligesom man kan 

være arveligt disponeret(3). 

1.1.2 Rehabilitering og overgange 

Rehabilitering af patienter ramt af stroke initieres straks efter skadens opståen, selvsagt under 

hensynstagen til livstruende forhold. Rehabiliteringsbehovet afhænger naturligvis af patientens 

udfald. I dag er hospitalsafdelinger højt specialiserede og derfor er patienter med stroke blot indlagt 

på særligt organiserede neurologiske akutafdelinger i en kortere periode, før disse visiteres videre til 

specialiserede rehabiliteringsenheder, såfremt der er behov herfor(20).  

I sundhedsvæsnet oplever man for tiden øget produktivitet, effektivitet og specialisering. Dette har 

dels øget behandlingskapaciteten og dels medført store ændringer i hospitalernes form og drift, 

hvorved sengekapaciteten såvel som indlæggelsestiden er reduceret kraftigt(21). På trods af det 

store fald i sengedage kan der ikke konstateres reduktion i antallet af indlæggelser for ældre 

medicinske patienter(21), herunder ældre patienter med stroke. Effektivisering og accelerering er til 

gavn for mange patienter(22), men de afkortede forløb har også medført, at patienter oplever flere 

og nye overgange mellem afdelinger og sektorer, ligesom også flere aktører er involveret i 

patientbehandlingen. Tilsammen øger dette risikoen for koordinationsproblemer, som kan resultere i 

kontinuitetsbrud(23). 

Figur 1 illustrerer overgange i et typisk patientforløb for patienten med følger efter stroke, som 

deraf har et rehabiliteringsbehov. 

                                                 
1
 KRAM er akronym for Kost, Rygning, Alkohol og Motion(124). 



 

3 

 

 

Figur 1, Overgange ved et patientforløb(12). 

I forbindelse med overgange i patientforløbet, konkluderer flere studier, at overflytning og 

udskrivelse er særligt udfordrende for indlagte patienter, især for ældre(24-27). Det kritiske element 

består eksempelvis i utilstrækkelig udveksling af information, mangel på samarbejde – kort sagt 

brud på kontinuiteten, som kan resultere i genindlæggelser, øget morbiditet og 

mortalitet(24,25,27,28). I den forbindelse konkluderer Vad
2
(29) ud fra et litteraturreview, at ældre 

patienter med stroke blandt andet oplever behov relateret til deltagelse og information som 

væsentlige i forhold til at sikre kontinuiteten ved overgange i deres forløb. 

  

Ovenstående viser således, at de mange danskere, som årligt rammes af stroke, kan opleve svære og 

invaliderende handicaps, hvorfor rehabiliteringsbehovet kan være stort. Overgange i patientforløbet 

kan være kritiske, især for den ældre patient, som oven i købet, grundet følger efter stroke, ikke 

nødvendigvis selv kan identificere og udtrykke egne ønsker og behov. Hertil kan pårørende spille 

en væsentlig rolle, og der ses et stadigt stigende fokus på den rolle og ressource, som pårørende kan 

udgøre, hvilket udfoldes i det følgende. 

1.2 At være pårørende – en uafklaret ressource 

Flere initiativer fokuserer på involvering af pårørende, blandt andet Den Danske Kvalitetsmodel 

(DDKM), en model for kvalitetssikring af sundhedsvæsenets ydelser. DDKM fokuserer blandt 

andet på inddragelse af patienters og pårørendes oplevelser og erfaringer og på deres inddragelse 

som partnere(30). Der er også fra politisk side fokus på involvering af pårørende(31): Det blev 

eksempelvis med Finansloven 2011 politisk besluttet at sætte fokus på blandt andet inddragelse af 

pårørende til alvorligt syge patienter(32). 

 

Fælles for initiativerne er imidlertid, at det ikke er klart defineret, hvad der forventes af de 

                                                 
2
 Omtalte litteraturreview er en upubliceret semesteropgave på Kandidatuddannelsen i sygepleje, 3. semester 2012, og 

kan ved interesse rekvireres hos opgaveløser på mailadresse: Stine.traerup.vad@studcur.au.dk. 
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pårørende, ligesom der ej heller hersker konsensus om, hvad denne ressource udgør(33-35). Der 

anvendes således mange begreber, når der tales om pårørende: Fra de pårørende skal inddrages, 

medinddrages, involveres og informeres, at de forventes at være aktive medspillere, til et øget fokus 

på de pårørende(30,31,36,37). Sundhedsstyrelsen(11) påpeger ligeledes, at begreber, der henfører til 

hvilken rolle patienter og pårørende forventes at have i patientforløbet ikke defineres eksplicit i 

litteraturen. 

Trods manglede begrebsafklaring fremgår det dog tydeligt af litteraturen, at pårørende ofte er 

patientens vigtigste støtte under et sygdomsforløb(32), og at pårørende i dag ofte er involveret i 

patientforløbet på den ene eller anden måde. Dette kan indikere, at sundhedsvæsenet er på vej mod 

et nyt paradigme med mere aktive patienter og pårørende. Skiftet til en langt mere aktiv og 

selvstændig rolle, som ses i dag, både blandt patienter og pårørende, beskrives blandt andet således: 

”Patienter og pårørende er ikke længere statister uden nogen stemme eller indflydelse. De er nu 

aktører…”(34). Denne nye patientkultur ligger op til et større fokus på subjektet samt de 

mellemmenneskelige relationer(38). Det lader således til, at de pårørende har ”sneget” sig ind på 

den politiske agenda, i takt med at patientkulturen ændrer sig. 

 

Pårørende har unik indsigt i patientens behov og situation(32,39,40), og det er veldokumenteret, at 

et stærkt socialt netværk med nære pårørende generelt er forbundet med en signifikant reduceret 

mortalitetsrisiko og flere helbredsmæssige fordele(41-45), ligesom det er dokumenteret, at 

pårørende har betydning for patientens håndtering af sygdom og velbefindende(42,46). Der ud over 

konkluderer dansk forskning, at blandt andet involvering af pårørende er af betydning for patientens 

rehabiliteringsoutcome(47). 

Man må dog være opmærksom på, at involvering i patientforløbet også kan udgøre en belastning for 

de pårørende(32,40) og i denne sammenhæng er det dokumenteret, at pårørende, som hjælper og 

støtter en nærtstående under sygdom, selv kan opleve en række fysiske og psykiske 

belastninger(11,48-51). Omvendt har involvering af pårørende dog vist sig at have en positiv effekt 

på risikoen for depression og angst(42), og de positive aspekter ved involvering er væsentligt mere 

fremtrædende end belastningerne(11,52). I samme åndedrag bør man ej heller skære alle pårørende 

over én kam og tænke, at alle partout ønsker sig involveret i samme grad, da dette ikke synes at 

være tilfældet(1,32). 
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Ovenstående peger på, at sundhedsvæsenet med fordel kan og ønsker at involvere pårørende i 

højere grad, men at det endnu er uafklaret hvilken ressource de pårørende udgør. 

1.2.1 Pårørendeinvolvering 

Idet risikoen for at blive ramt af stroke stiger med alderen(12), forventes at antallet af patienter med 

stroke vil følge den demografiske udvikling og derfor også stige i de kommende år(36,52). Flere 

ældre vil derfor opleve, at deres ægtefælle rammes af stroke. I relation hertil er det 

veldokumenteret, at også pårørende påvirkes når deres nærtstående rammes af stroke(7,52-54).  

Undersøgelser af pårørende til ældre patienter viser, at størstedelen af disse pårørende ønsker sig 

inddraget i patientens indlæggelsesforløb og ønsker, at der gøres brug af deres viden om 

patienten(1,34,39). Det er i denne forbindelse dokumenteret, at involvering af patienter og 

pårørende øger livskvaliteten for den enkelte, skaber bedre behandlingsresultater og øger 

brugertilfredsheden. Dertil kommer, at involvering af patient og pårørende øger 

ressourceudnyttelsen mere effektivt(55). Resultater fra Den landsdækkende undersøgelse af 

patientoplevelser 2010 viser imidlertid, at størstedelen af adspurgte patienter vurderede, at deres 

pårørende ikke, i væsentlig grad, blev inddraget i beslutninger i patientforløbet(56). Spørger man 

pårørende selv, mener disse også, at de ikke involveres i deres nærtståendes patientforløb i 

tilstrækkelig grad(57,58), og anden forskning viser, at mange pårørende oplever, at de endvidere 

selv skal tage initiativ til at blive involveret i patientforløbet(1). Dansk og international forskning 

konkluderer ellers, at jo mere pårørende oplever sig involveret i beslutninger, som træffes i 

patientforløbet, jo mere tilfredse er de med patientforløbet(59,60). 

 

Således ses, at patienter ofte ønsker deres pårørende involveret i beslutninger i deres patientforløb, 

ligesom de pårørende ønsker sig involveret, men praksis præges af oplevelser af manglende 

involvering. 

1.2.2 Ægtefællen på banen 

Egen erfaring viser, at patienter med stroke, nu overflyttes til videre rehabilitering langt tidligere 

end før, hvilket kan betyde, at det sundhedsfaglige personale har kortere tid til at identificere 

patientens behov. Ét er de fysiske følger, som patientens stroke kan medføre og den eksistentielle 

trussel, som både patient og pårørende kan opleve. Noget andet, og mindst lige så centralt, er de 

kognitive følger, som kan være skjulte. Såfremt patienten er kognitivt skadet, kan denne have svært 
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ved at udtrykke og identificere egne holdninger, hvorfor pårørende, især ægtefæller bliver særdeles 

centrale for patientens rehabiliteringsforløb, idet ægtefællen, qua et langt samliv, kender patientens 

behov og ønsker i en række henseender(1). 

Undersøgelser viser, at det er særlig svært for ægtefæller når deres partner får en hjerneskade 

sammenlignet med patientens forældre og søskende, overvejende fordi man selv vælger sin 

ægtefælle, og fordi det typisk er ægtefællen, der er medspiller i modgang og besvær(19). Atter 

andre undersøgelser viser i denne forbindelse, at pårørendes behov for at deltage i beslutninger er 

større, når patienten ikke selv er i stand til at træffe relevante beslutninger(1). Dette udgør 

begrundelsen for at fokusere på ægtefællens perspektiv videre gennem undersøgelsen. 

 

Det lader således til, at pårørende - og ægtefæller i særdeleshed, er centrale at involvere i 

forbindelse med planlægning af det videre forløb, når patienten med stroke er så medtaget, at denne 

ikke selv kan udtrykke sig, identificere egne behov eller involvere sig i beslutninger. Både fordi 

ægtefællerne har et stort behov for at deltage, men også fordi de, i denne forbindelse, kan agere 

patientens talerør og dermed være med til at sikre kontinuiteten ved blandt andet at udtrykke og 

tydeliggøre patientens præferencer samt at være bærere af informationer over afdelinger og 

sektorer. 

Ovenstående dokumenterer relevansen af at beskæftige sig med ægtefæller til ældre patienter, som 

er moderat til svært skadede efter at være ramt af stroke, og hvordan disse ægtefæller oplever sig 

involveret i planlægningen af det videre rehabiliteringsforløb. 

På baggrund heraf undersøges nærmere hvad forskningslitteraturen indeholder om ægtefællers 

oplevelser af involvering i planlægningen af patientens videre rehabiliteringsforløb. 

2 Systematisk litteratursøgning og -gennemgang  

Den nærmere undersøgelse af ægtefællers oplevelse af involvering i planlægningen af det videre 

rehabiliteringsforløb, udforskes ud fra en systematisk litteratursøgning, hvis formål er at belyse 

hvilken viden, der foreligger på området. 

2.1 Systematisk litteratursøgning 

Litteraturen er systematisk fremfundet i samråd med en forskningsbibliotekar, hvilket er med til at 

sikre en stringent og udtømmende søgning i relevante databaser(61). Fremgangsmåden i den 
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systematiske søgning er struktureret ved først at identificere relevante søgeord, oversætte disse til 

engelsk og i videst muligt omfang konvertere søgeordene til databasernes thesaurus, som er 

søgedatabasernes opslagsværk over kontrollerede emneord(62). 

2.1 Søgestrategi 

For at afdække eksisterende litteratur omhandlende ægtefællers oplevelser af involvering i 

planlægning af det videre rehabiliteringsforløb, er der søgt litteratur i flere databaser, som kort 

beskrives herunder. 

PubMed/MedLine er emneafgrænset til sundhedsområdet og udgør omkring 95 % af den 

videnskabelige og peer-reviewed sundhedsfaglige litteratur, og er valgt for at sikre en omfangsrig 

søgning(61). I PubMed/Medline suppleres den systematiske søgning med en fritekst-søgning, idet 

basen eftersigende er bag ud med at indeksere. 

Herefter er der søgt litteratur i databasen Embase, som ligeledes er sundhedsfaglig. Søgningen heri 

er udført, da basen, trods et stort overlap, regnes som et vigtigt supplement til søgninger i 

PubMed(63). Der er endvidere søgt litteratur i Cochrane Library, da denne database blandt andet 

indeholder systematiske litteraturoversigter(62), og i CINAHL, idet denne base i højre grad er rettet 

mod sygeplejevidenskabelige referencer(61,62,64), og herved sikrer en bred afdækning af den 

sygeplejefaglige litteratur på området. Dernæst er der søgt i databasen Scopus, som både er en 

artikelbase og et citationsindeks, der blandt andet dækker sundhedsvidenskabelig 

forskningslitteratur. Den omfattende indeksering og efterbehandling af citerede artikler muliggør 

kædesøgning(65). Scopus har ingen thesaurus-funktion, så her er søgt via fritekst og 

kædesøgninger.  

Der er endvidere søgt litteratur i PsycInfo, da denne base blandt andet behandler psykologiske 

aspekter indenfor eksempelvis sygepleje(62). Desuden er der søgt litteratur i SveMed+, da 

databasen indeholder skandinaviske artikler på originalsprog, hvoraf mange ikke fremkommer via 

søgninger i PubMed(66). Endeligt er der søgt litteratur i den danske nationale biblioteksbase, 

Bibliotek.dk, da denne indeholder alt materiale, der er udgivet i Danmark(67). 

 

Hvor det har været muligt er søgeordene afstemt med databasens indekseringstermer, så søgningen 

bliver mest mulig præcis(62). Søgeordene trunkeres, for at få alle tænkelige endelser på søgeordets 

stamme med(62). De afstemte søgeord blev internt i søgestrengene kombineret med den boolske 

søgeoperator OR, for at søge på den samlede foreningsmængde af søgeordene(62,68). Flere 
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søgestrenge blev på tværs kombineret med den boolske operator AND, for hermed at finde 

fællesmængden(62,68). Limits, begrænsninger for eksempel i forhold til alder og sprog, blev bygget 

ind sidst i søgningerne, for at bevare et klart billede af søgningens præcision(68). Nedenfor viser 

figur 2 et eksempel på kombination af tre søgestrenge.  

     

 

 

 

 

Figur 2, Eksempel på kombinatorisk søgestrategi. 

Ud over ovenstående er funktionerne Related articles og Find Similar Results anvendt i PubMed og 

CINAHL, da der herved ofte identificeres studier, der ikke fremkommer gennem den systematiske 

kombination af søgestrengene(62,68). 

Der ud over er søgninger af mere manuel karakter udført på www.hjernesagen.dk, www.vfhj.dk, 

www.dsfa.dk, www.sst.dk og www.aeldesagen.dk. Der er valgt at søge på disse sider, da resultater 

fra den systematiske litteratursøgning indikerede, at området omkring ægtefællers oplevelser af 

involvering var sparsomt belyst, og for at identificere eventuel grå litteratur - litteratur, som 

henviser til en mellemting mellem videnskabelig og populærvidenskabelig litteratur(62). 

 

Al relevant litteratur er eksporteret til referencehåndteringsprogrammet RefWorks til videre 

gennemgang. Her fremgik det af funktionerne Exact Dublicates og Close Dublicates, at i alt 42 

artikler figurerede flere gange. Gengangere i de forskellige søgekombinationer, må anses som en 

styrke, idet høj genfinding indikerer en udtømmende søgning(68). Bilag 1 opsummerer hvilke 

databaser, der er søgt i, hvilke søgeord, der er brugt, limits, hits og antal eksporterede referencer. 
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2.2 Udvælgelsesproces 

Udvælgelsesprocessen af litteratur til den systematiske gennemgang tager afsæt i in- og 

eksklusionskriterierne nedenfor. Gennem søgningen er det ønsket at identificere nyere forskning, da 

strukturen omkring indlæggelse og udskrivelse af ældre medicinske patienter, herunder også 

patienter med stroke, har undergået store ændringer de sidste år(21). Det er ligeledes ønsket at 

identificere litteratur, der tager afsæt i ægtefællernes perspektiv, men det stod tidligt i 

søgeprocessen klart, at fokus blev for snævert såfremt der kun blev søgt på ægtefæller, derfor er 

litteratur omhandlende pårørende generelt, også inkluderet i litteraturgennemgangen. I samtlige af 

de inkluderede studier er det ud over ægtefæller, døtre, som udgør de pårørende. 

Ønsket har været, at settingen er vestlig, da den kulturelle baggrund antages at påvirke 

ægtefællers/pårørendes oplevelser, og fordi sygehusvæsenets drift og rehabiliteringstilbud i ikke-

vestligt lande er ubekendt. Sidst er ønsket, at de videnskabelige artikler, er peer-reviewed, da den 

videnskabelige kvalitet herved sikres(62). Studiet af Gustafsson(69) er en afhandling, og er derfor 

ikke peer-reviewed. Afhandlingen er imidlertid blevet til under kyndig vejledning af erfarne 

forskere, hvilket højner niveauet og kvalificerer brugen af denne i nærværende undersøgelse. In- og 

eksklusionskriterierne fremgår af tabel 1. 

 

 Inklusionskriterier: Eksklusionskriterier: 

• Litteratur omhandlende ægtefælle/på- 

rørende-perspektivet på problemstillin- 

gen. 

• Artikler udgivet efter år 2000. 

• Som minimum peer-reviewed viden- 

skabelige artikler. 

• Forskningsartikler på andre sprog end dansk, 

engelsk, norsk og svensk grundet opgaveløsers 

sproglige kompetencer.  

• Artikler med hovedfokus på patient- eller 

sygeplejerskeperspektiv. 

• Manglende adgang til abstract. 

• Anden setting end vestlig. 

 

Tabel 1, In- og eksklusionskriterier 

 

Ved søgningen i PubMed/MedLine blev 31 hits eksporteret til RefWorks med henblik på videre 

gennemgang, i Embase 19, i Cochrane Library to, i CINAHL blev 10 hits eksporteret, i Scopus 17, i 

PyskInfo tre, i SveMed+ 17 og endeligt blev tre hits eksporteret fra søgningen i Bibliotek.dk.  

Hertil kommer studier fremfundet via citations- og kædesøgning samt fra den manuelle søgning: I 

alt 110 hits. Se bilag 1. 
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Nedenstående flow-chart illustrer udvælgelsesprocessen og er inspireret af PRISMA 2009 Flow 

Diagram(70).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 3, flow-chart over udvælgelsesprocessen  

 

Litteratur er inkluderet ud fra in- og eksklusionskriterierne. Først er litteraturen ekskluderet ud fra 

en screening af titler, herefter ud fra gennemlæsning af abstrakts, og sidst ud fra 

fuldtekstgennemlæsning. Fem studier opfylder inklusionskriterierne og er derfor inkluderet i 

litteraturgennemgangen, der præsenteres i det følgende.  

2.3. Litteraturgennemgang  

På baggrund af den systematiske litteratursøgning er fem relevante studier identificeret. Studierne er 

udgivet mellem 2001-2013 og er fra Sverige, England og Canada. Der er således ikke identificeret 

dansk forskning på området. 
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Studierne peger på, at pårørende til patienter med stroke, som skal overflyttes til videre 

rehabilitering, ikke oplever sig involveret i planlægningen af overgangen til rehabiliteringsenheden. 

Baggrunden herfor lader til at have flere årsager og nærværende litteraturgennemgang peger på fire 

hovedtendenser. 

2.3.1 Mangel på information 

Gustafsson(69) finder, at pårørende til patienter med stroke, fra det ene øjeblik til det andet befinder 

sig i kaos, da patientens stroke rammer som lynet fra en klar himmel. For at manøvrere rundt i dette 

kaos, identificeres personlig involvering i og information om patientforløbets faser som afgørende 

faktorer(69). Men pårørende oplever sig imidlertid ikke involveret i betydelig grad, hvilket 

tilskrives mangel på information(69). Manglen på information genfindes i samtlige studier og 

opleves som den væsentligste barriere for involvering i planlægning af det videre forløb(69,71-73). 

Mangel på information beskrives også som udmøntende i følelsen af usikkerhed og tvivl, som 

præger pårørendes oplevelser af såvel patientforløbet som fremtiden, da de ikke ved hvad de kan 

forvente(72,74). 

2.3.2 Forventninger til pårørende 

Netop forventninger er et andet af litteraturgennemgangens fund, da pårørende oplever, at 

forventningerne til dem er uklare. Der fokuseres pludselig intensivt på patienten og dette intensive 

fokus bevirker, at pårørende oplever sig tilsidesat(69). Denne følelse kan forstærkes, når personalet 

ikke tager vare på pårørende og dennes uro og spørgsmål(69,74). Følelsen af tilsidesættelse 

resulterer i nogle tilfælde i, at pårørende end ikke forsøger at tage kontakt til det sundhedsfaglige 

personale med henblik på at deltage i patientforløbet(69,75). Rodgers et al(73) finder, at pårørende 

til patienter med stroke oplever, at de i langt de fleste tilfælde selv skal opsøge det sundhedsfaglige 

personale for aktivt at blive involveret i patientforløbet, eksempelvis i forhold til at deltage i 

beslutningsprocesser(73), hvilket genfindes af Lindquist og Dahlberg(74). Det kan være 

problematisk, hvis de pårørende ikke ænses i patientforløbet, særligt hvis pårørende ikke har 

ressourcer til aktivt at involvere sig. Dette leder over i næste fund, som omhandler pårørendes rolle. 
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2.3.3 Tildelt rolle 

Når pårørende ikke oplever sig involveret i beslutninger i deres nærtståendes patientforløb, kan det 

også påvirke måden, hvorpå de gebærder sig rundt blandt sundhedspersonalet, da de ikke ved 

hvilken rolle, de forventes at tage(74). Dette lader til at kunne komplicere pårørendes aktive 

involvering i planlægning og beslutninger om patientens videre forløb yderligere, hvilket er 

problematisk for den givne patientkategori, da disse patienter ofte oplever problemstillinger 

relateret til deres stroke, som bevirker, at de ikke selv kan tale deres egen sag eller fremføre egne 

ønsker, behov eller præferencer. Det er også problematisk, da eksempelvis kontinuiteten i 

patientforløbet kan lide under mangelende vidensdeling, som nære pårørende ellers kan bidrage til 

at sikre. 

2.3.4 Konsekvenser for rehabilitering – pårørendes subjektive oplevelser 

I forlængelse heraf finder Wissel et al(71), at overflytning til videre rehabilitering af patienten med 

stroke, ofte udelukkende besluttes af det sundhedsfaglige personale, uden nogen form for 

involvering af hverken patient eller pårørende. Førnævnte problematiserer dette fund og fremfører 

blandt andet, at patient og pårørende altid bør involveres i planlægning af overgange, hvilket 

konkluderes på baggrund af patienters og pårørendes oplevelser af kontinuitetsbrud i 

overgange(71). 

 

Den systematiske litteratursøgning og efterfølgende litteraturgennemgang indikerer således, at 

forskning om ældre ægtefællers oplevelser af involvering i planlægningen af overflytning til videre 

rehabilitering for patienten med stroke, nationalt såvel som internationalt, er sparsomt belyst.  

Dette underbygges blandt andet af Sundhedsstyrelsens rapport Hjerneskaderehabilitering – en 

medicinsk teknologivurdering(11), hvilket set i lyset af centralisering og acceleration af den akutte 

del af stroke-behandlingen, synes særlig interessant.  

 

Litteraturgennemgangen indikerer dog, at man i forskningsmiljøet er opmærksom på, at pårørende 

skal og bør involveres i planlægning af og beslutninger om det videre forløb for patienten med 

stroke, men at dette ikke formås i praksis. På baggrund af litteraturgennemgangen forekommer det 

derfor relevant at undersøge nærmere. 
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2.4 Karakteristika af ekskluderede studier 

Den fremsøgte og senere ekskluderede litteratur har følgende karakteristika ved at fokusere på: 

• Demens, Alzheimers eller traumatiske hjerneskader, 

• Udskrivelse fra sengeafdeling til eget hjem eller fra rehabiliteringsenhed til eget hjem,  

• Hvordan pårørende rammes psykosocialt; hvordan påvirkes deres livskvalitet, humør og helbred, 

• Hvordan pårørende oplever, mestrer eller tackler den uforudsigelige hverdag efter patientens 

stroke, 

• Hvordan pårørende pludselig skal påtage sig nye og andre roller end tidligere, 

• Hvordan det er at være nærtstående til en afatisk patient eller til patienten med minor stroke. 

 

Størstedelen af den ekskluderede litteratur behandler ovenstående områder et til tre år efter 

patienten rammes af stroke. 

Derudover er litteratur, som undersøger problemstillingen i Afrika, Iran, Kuwait, Taiwan, Japan, 

Indonesien og Vietnam ekskluderet, da forholdene i disse ikke-vestlige lande er ubekendte og det 

derfor er usikkert om behandlingstiltag og sundhedstilbud kan sammenholdes med danske tilbud. 

3 Afgrænsning 

Nærværende undersøgelse afgrænses først og fremmest til at omhandle ægtefæller til ældre 

patienter med stroke. Begrundelse herfor hentes i baggrundsafsnittet og i den systematiske 

litteratursøgning og efterfølgende litteraturgennemgang, som indikerer, at ægtefællernes perspektiv 

i relation til undersøgelsens problemstilling er sparsomt belyst.  

Mere specifikt afgrænses til at belyse ægtefællernes oplevelse af involvering i planlægningen af det 

videre rehabiliteringsforløb. 

 

Undersøgelsen afgrænses til at omhandle ægtefæller til patienter over 65 år, som er diagnosticeret 

med følgende sygdomme, kategoriseret ud fra ICD-10-indekset
3
: I61 (spontan intracerebral 

hæmorhagi), I63 (spontan intracerebralt infarkt) eller I64 (spontan intracerebral hæmorhagi eller 

infarkt)(15), der har en samlet sumscore på minimum 30 points på det tværfaglige 

                                                 
3
 ICD-10 er et system til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser udformet af WHO. ICD er 

forkortelse for International Classification of Diseases(125). 

http://da.wikipedia.org/wiki/Klassifikation
http://da.wikipedia.org/wiki/Sygdom
http://da.wikipedia.org/wiki/WHO


 

14 

 

risikovurderingsskema
4
. Scoren indikerer, at patienten er moderat til svært skadet og antages derfor 

at have problemstillinger af såvel fysisk, social som kognitiv karakter og deraf et væsentligt 

rehabiliteringsbehov. Det antages ligeledes, at denne patientgruppe ikke uden hjælp fra ægtefælle, 

har mulighed for at udtrykke sig og ytre egne ønsker, behov og præferencer og derved ”tale sin egen 

sag”, idet patientens stroke blandt andet kan have forårsaget kommunikationsvanskeligheder samt 

manglende sygdomsindsigt. 

Undersøgelsen afgrænses yderligere til at belyse problemstillingen i forhold til patienter over 65 år, 

da størstedelen af de, som rammes af stroke er 65 år eller derover og fordi incidensraten er 

eksponentielt stigende med alderen(12). 

 

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

og forståelse for, hvordan ægtefæller til ældre patienter med moderate til svære følger efter stroke, 

som derfor skal overflyttes til en rehabiliteringsenhed, oplever sig involveret i planlægningen af det 

videre rehabiliteringsforløb. 

 

Da litteraturen omkring ægtefællers oplevelser af at blive involveret i planlægningen er sparsom 

belyst, og ikke fundet belyst i en dansk kontekst, findes en interviewundersøgelse af ægtefæller til 

ældre patienter med stroke oplagt. 

4 Problemformulering 

I hvilket omfang oplever ægtefæller til ældre patienter med moderate til svære følger efter stroke, 

sig involveret i planlægning af det videre rehabiliteringsforløb? - Og hvilke forhold kan influere på 

deres oplevelser? 

4.1 Afklaring af begreber fra problemformuleringen 

Betegnelsen ægtefælle dækker i denne sammenhæng over en given person, med hvem der er indgået 

gyldigt ægteskab. Betegnelsen bruges om såvel mænd som kvinder(76). 

Den ældre patient med moderate til svære følger efter stroke er patienten over 65 år, som scorer 

minimum 30 points på det tværfaglige risikovurderingsskema. Jo højere en sumscore på 

                                                 
4
 Det tværfaglige risikovurderingsskema for Region Midt tager udgangspunkt i WHO’s International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF). Hensigten med vurderingen er at identificere risiko for komplikationer samt 

behov for højt specialiseret/specialiseret neurorehabiliteringsbehandling(126). 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Sociologi/Organisationer_og_institutioner/%c3%a6gteskab
http://da.wikipedia.org/wiki/Mand
http://da.wikipedia.org/wiki/Kvinde
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risikovurderingsskemaet, jo hårdere er patienten ramt/skadet. Skemaet vurderer både det fysiske og 

mentale funktionsniveau samt aktivitetsniveau
4
.  

Da der som tidligere beskrevet er mange begreber i spil i forhold til pårørende, som ofte overlapper 

hinanden(77), afklares her hvad der i nærværende undersøgelse menes med involvering. 

Involveringsbegrebet er her valgt, da det lader til, at flere forskningsprojekter netop tager afsæt i 

dette begreb(78,79). 

I denne sammenhæng forstås involvering som en samarbejdsrelation mellem ægtefælle og det 

sundhedsfaglige personale(80). Denne relation fordrer at ægtefællen er en aktiv partner, som indgår 

i dialog, ligesom det fordres, at personalet efterspørger ægtefællens viden og deltagelse. I 

involveringsbegrebet ligger således, at begge parter kan tage initiativ, at der er gensidig læring og 

formidling af information og viden samt fælles beslutningstagning - og dermed et partnerskab med 

ligeværdig deltagelse(80). 

 

Betegnelsen planlægning bruges om den proces, hvori patientens videre forløb besluttes og 

initieres. 

 

Ved afklaringen af begrebet Rehabiliteringsforløb hentes inspiration i den seneste version af 

WHO’s definition af rehabilitering, som oversat lyder: 

”Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af indsatser, som 

har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige 

fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne. 

Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er 

nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse”(12).
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Del II  

5 Forskningstradition, videnskabsteori og metode 

I det følgende redegøres for forskningstraditionen, som nærværende undersøgelse læner sig op ad, 

hvorefter videnskabsteoretiske og metodologiske overvejelser følger. Dernæst redegøres og 

argumenteres for metodiske overvejelser til opnåelse af erkendelse - analyseprocessen. 

5.1 Den humanvidenskabelige forskningstradition  

Der ønskes at undersøge hvordan ægtefæller til ældre patienter med følger efter stroke oplever sig 

involveret i planlægningen af det videre rehabiliteringsforløb, og derfor tages udgangspunkt i den 

humanvidenskabeligtradition, da denne tradition kendetegnes ved en fortolkende tilgang til det, der 

søges viden om. Gennem fortolkningen søges erkendelse af verden, som bygger på forståelse af 

menneskelige livssammenhænge(81). Vi bevæger os således inden for et menneskeskabt 

genstandsområde, hvor betydninger, erfaringer og oplevelser står centralt, og hvor det er muligt at 

opnå en rig forståelse af et fænomen, som eksisterer og er konstrueret af mennesker i deres egen 

kontekst(81). 

Dybdeforståelse af den subjektivt erfaredes verden fordrer en fortolkende tilgang, som blandt andet 

kan formidles af sproget, da sproget ifølge Hans-Georg Gadamer
5
 etablerer en fælles grund, hvor 

forståelse for hinanden muliggøres(82). Derfor afdækkes de inkluderede informanters oplevelser 

ved brug af det kvalitative livsverdensinterview, som er inspireret af Edmund Husserls
6
 udlægning 

af fænomenologien. 

Den efterfølgende erkendelsesproces, analysedelen, er inspireret af Gadamers udlægning af 

hermeneutikken, hvilket uddybes nedenfor. 

                                                 
5
 Tysk filosof (1900-2002).  Gadamer gjorde op med den traditionelle opfattelse af hermeneutik ved at hævde, at det 

udforskende subjekt ikke kan adskilles fra det udforskede objekt, og at subjektets fordomme er et aktivt element i 

forståelsen af et fænomen(87).  
6
 Tysk filosof (1859-1938). Husserl betragtes som grundlægger af den moderne fænomenologi(84). 
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5.2 Videnskabsteoretiske og metodologiske overvejelser 

Centrale dele ved de videnskabsteoretiske retninger fænomenologi og hermeneutik præsenteres 

herunder og der redegøres for, hvordan disse filosofiske retninger inspirerer undersøgelsens 

datagenerering og erkendelsesproces. 

5.2.1 Fænomenologi 

Den fænomenologiske tilgang er ifølge Denise Polit
7
 og Cheryl Beck

8
(61) særlig velegnet, når man 

arbejder med fænomener, som er svagt belyste og afgrænsede, hvilket er tilfældet for 

problemstillingen i nærværende undersøgelse, jævnfør ovenstående litteraturgennemgang. Med 

henblik på at indhente beskrivelser af ægtefællernes oplevelser, er det kvalitative 

livsverdensinterview valgt og datagenerering på baggrund af fænomenologisk inspirerede 

livsverdensinterviews udgør således undersøgelsens empiriske grundlag.  

Det kvalitative livsverdensinterview er valgt dersom det, med sin fænomenologiske tilgang, netop 

søger, at indhente rene beskrivelser af den interviewedes perspektiv på egen livsverden(83). 

Den filosofiske baggrund for det kvalitative livsverdens interview findes i fænomenologien, som er 

en filosofisk retning forankret i den humanistiske tradition, hvor omdrejningspunktet er 

fænomenerne som de fremtræder for det menneskelige subjekt i erfaringen(81). I nærværende 

undersøgelse tages udgangspunkt i Husserls udlægning af fænomenologien. 

 

Husserl ønskede et opgør med positivismen, da han, modsat denne erkendelsesteoretiske retning, 

mente at al kundskab udspringer af vores bevidsthed(84). Husserl mente, at det er ud fra 

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

betydning altid være et spørgsmål om subjektets rettethed mod objektet - vi vil altså altid opleve 

noget som værende noget bestemt(81). Herved træder livsverden som begreb frem, som det 

fundamentale i den menneskelige virkelighed, hvor Husserl pointerer, at den objektiviserende 

tilgang udvisker livsverdenen og at man i stedet må gå til sagen selv, og lade fænomenet træde frem 

og tale for sig selv ved at sætte parentes om egen forforståelse gennem en eidertisk reduktion. 

Husserl beskriver den eidetiske reduktion som en metode, der reducerer alt væk, der ikke er 

                                                 
7
 Denise F. Polit, Ph.d., præsident Humananalysis Inc., New York og professor ved Griffith University School of 

Nursing, Australien(61).  
8
 Cheryl Tatano Beck, Doctor of Nursing Science, Professor ved School of Nursing, University of Connecticut(61). 



 

18 

 

fænomenernes blotte, herunder hvilken værdi man tillægger tingene og hvilken interesse man har i 

dem, for herved at holde sig til den rene beskrivelse af fænomenerne(81). 

 

I forhold til kvalitativ forskning er fænomenologi et begreb, der peger på en interesse i at beskrive 

verden, som den opleves af informanterne, ud fra den antagelse, at den vigtige virkelighed er den, 

mennesket opfatter(83). Overført til nærværende undersøgelse, inspirerer Husserls udlægning af 

fænomenologien til en åben tilgang til ægtefællernes oplevelser af fænomenet involvering, for på 

den måde at lade deres subjektive erfaringer og livsverden træde frem. Den åbne tilgang indebærer, 

som nævnt at sætte egen videnskabelige viden, forforståelsen, i parentes i forsøget på at nå frem til 

en fordomsfri beskrivelse af fænomenernes væsen(83). 

5.2.2 Hermeneutik 

Når menneskers livsverden er beskrevet og der efterfølgende ønskes en dybere fortolkning, kan en 

hermeneutisk tilgang være relevant(83,85). Til denne fortolkning hentes inspiration i centrale dele 

af Gadamers værk Wahrheit und Methode og i Lisa Dahlager
9
 og Hanne Fredslunds

10
 udlægning af 

Gadamers begreber. Gadamers har et filosofisk mere end et metodisk sigte, og ud fra hans 

udlægning af filosofisk hermeneutik, kan metodeanvisninger ikke udledes(86). Flere har derfor, på 

baggrund af Gadamers udlægning af hermeneutikken, udviklet nogle generelle principper, som kan 

bruges metodisk, heriblandt Dahlager og Fredslund. 

Hermeneutik betyder fortolkningskunst eller læren om forståelse og formålet med en hermeneutisk 

fortolkning er, at forstå hvilken mening, intension eller hensigt, der måtte være med en tekst(83), 

hvilket er baggrunden for at inddrage Gadamers udlægning af hermeneutikken. 

Ud fra Gadamers udlægning af hermeneutikken fokuseres her primært på begreberne forforståelse 

og den hermeneutiske cirkel. 

Al viden bygger på en forståelse, der udbygges og italesættes i lyset af det, vi allerede ved noget om 

- vores forforståelse. Forforståelsen er de forventninger, holdninger og fordomme, som mennesket 

møder verden med, og det er be- eller afkræftelse af disse, som former ny forståelse. Gadamer 

argumenterede for, at vores forforståelse altid er tilstedeværende og en nødvendig betingelse for 

overhovedet at kunne forstå(87). 

                                                 
9
 Mag. art. i kultursociologi, Ph.d., konsulent(127)  

10
 Cand.scient.pol., Ph.d. Forsker på Arbejdsmiljøinstituttet(86) 
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Forforståelse kommer af det begreb, Gadamer beskriver som situation, hvilket ses som det ståsted, 

hvorfra vi ser og forstår den anden(87). Ifølge Gadamer(82) begrænser situationen vores 

synsmuligheder i større eller mindre grad og i denne sammenhæng anvender han begrebet horisont, 

som betegner den rækkevidde vores udsyn har. Rækkevidden er formet af vores forforståelse og det 

er således ikke muligt at sætte sig uden for den, hvorfor horisonten påvirker muligheden for 

forståelse(82). Dette er baggrunden begrebet horisontsammensmeltning. 

For at opnå en fælles forståelse, man må tilstræbe horisontsammensmeltning - man må så at sige 

sætte sine forforståelser på spil, for at få dem i spil. Horisonten kan rykkes ved at bevidstgøre egen 

forforståelse samt forståelseshorisont og ved at stille sig åben for den anden, tage denne alvorligt og 

dermed acceptere, at der kan være mulighed for andre syn på sagen end blot eget syn(87). Dette sker ud 

fra den hermeneutiske cirkel, som kan siges at være en fremadrettet spiralformet proces, hvor 

forståelsen bringes i spil i en vekselvirkning mellem meningshelhed og meningsdel, da delene kun 

kan forstås ud fra kendskab til den helhed de indgår i, og helheden kun ud fra de dele, den udgøres 

af. Denne proces muliggør justering af egen forforståelse for at arbejde sig frem mod en ny 

forståelseshorisont, hvorved horisontsammensmeltning kan opstå(82). To horisonter kan således 

tilsammen skabe en ny horisont. Forståelse er dermed ikke blot en reproduktion af den andens 

forforståelse, men et møde, hvor der skabes noget andet og mere, end de forforståelser vi gik ind i 

forståelseshandlingen med(86,87). 

 

Overføres ovenstående til nærværende undersøgelse, inspirerer Gadamers udlægning af 

hermeneutikken således undersøgelsens erkendelsesproces – analysen af det empiriske 

datagrundlag. 

Det har været vigtigt at opnå bevidsthed om egen forforståelse, da denne i forskningsmæssig 

sammenhæng kan påvirke forskningsprocessen og derved opsætte grænser for 

forståelseshorisonten(83,87). Egen forforståelse ses nødvendig at eksplicitere, for at give læseren 

mulighed for at følge kommende slutninger. Egen forforståelse er først og fremmest årsag til 

undersøgelsens specifikke fokus - at problemformuleringen netop er formuleret, som den er. Egen 

teoretiske forforståelse kommer til udtryk gennem litteraturgennemgangen og via spørgsmålenes 

struktur i interviewguiden. Den faglige forforståelse er præget af opgaveløsers erfaring gennem tre 

års virke som sygeplejerske på en neurologisk sengeafdeling, og den metodiske forforståelse 

kommer til udtryk i undersøgelsens metodiske overvejelser samt i diskussionen af metode, hvilket 

er vigtigt, idet valg af metode kan påvirke undersøgelsens fund(87). Egen forforståelse kan dog 
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aldrig afdækkes fuldstændig, da vi er ét med den og en del af vores viden er derfor tavs(87). 

Forforståelsen sættes, jævnfør tidligere beskrivelse, dog i parentes i datagenereringsprocessen. 

For at sætte egen forforståelse i spil og derved forståelseshorisonten i bevægelse, har opgaveløser 

forholdt sig åben for påvirkning ved bevidst at sætte egen forforståelse i spil gennem 

transskriberingen og i den efterfølgende erkendelsesproces. 

I erkendelsesprocessen smeltes egen horisont således sammen med de transskriberede interviews’ 

horisont, ved at forstå meningen med enkelte dele ved at se dem i sammenhæng med deres helhed, 

ligesom helheden forstås ud fra de enkelte dele, der skaber helheden(87), og det er i kraft af denne 

horisontsammensmeltning, at ny erkendelse og dermed forståelse opstår.   

5.2.3 Videnskabsteoretisk positionering 

I genereringen af data, ud fra den fænomenologiske inspirerede tilgang til kvalitative 

livsverdensinterviews, er der gået åbent til ægtefællernes oplevelser – til sagen selv. Den 

efterfølgende fortolkning søger horisontsmeltning og dermed ny forståelse af ægtefællernes 

oplevelser, hvilket sker ud fra en hermeneutisk inspireret tilgang. Dette positionerer nærværende 

undersøgelse indenfor en hermeneutisk-fænomenologisk inspireret videnskabsteoretisk retning. 

5.3 Metodiske overvejelser 

Herunder beskrives overvejelser knyttet til genereringen af data, udvælgelsen af informanter, 

interviewguide samt transskriptionen af livsverdensinterviews. Etiske overvejelser fremstilles 

ligeledes. 

5.4 Det kvalitative livsverdensinterview og processen 

Det kvalitative livsverdensinterview defineres af Kvale og Brinkman som ”… et interview, der har 

til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke 

betydningen af de beskrevne fænomener”(83). Interviewet minder om en hverdagssamtale, men for 

at holde fokus det givne emne, udføres interviewet i overensstemmelse med en interviewguide(83). 

Mere herom følger nedenfor. 

Ifølge førnævnte giver et godt forberedt interview højere kvalitet af den viden, der produceres i 

interviewsamspillet og derfor kan et velforberedt interview lette den efterfølgende behandling af 

data(83). Nærværende undersøgelse er derfor inspireret af Kvale og Brinkmanns beskrivelse af 



 

21 

 

systematisk planlægning. Kvale og Brinkmann(83) anbefaler specielt den uerfarne interviewforsker 

at anvende en lineær udvikling gennem syv faser fra oprindelig ide til endelige rapport. De syv faser 

er: 1) Tematisering, 2) Design, 3) Interview, 4) Transskription, 5) Analyse, 6) Verifikation, 7) 

Rapportering(83). 

Undersøgelsens indledning og baggrund udgør tematiseringen. I kapitel 5 redegøres for 

undersøgelsens design med metode, interviews og transskribering. I kapitel 6 beskrives 

analysemetode og i kapitel 7 fortolkes det empiriske grundlag, og fundene diskuteres efterfølgende i 

kapitel 8. Det tilstræbes at verifikation fremgår tydeligt, hvorfor både metode og fund diskuteres 

kapitel 8. Rapportering er det endelige produkt - selve undersøgelsen. 

 

Figur 4 illustrerer og opsummerer forskningsstrategien for nærværende undersøgelse. 
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Figur 4. Flow-chart over forskningsstrategi 

5.4.1 Udvælgelse af informanter 

Formålet med undersøgelsen er styrende for hvem og hvor mange personer, der skal 

interviewes(83,88), og for at indhente tilstrækkeligt materiale til den videre analyse, er flere 

informanter inkluderet. Der indgår typisk 10-15 interviewpersoner i kvalitativ forskning og der 

stiles mod et mætningspunkt, hvor yderligere interviews ikke tilfører nyt(83,88). Informanterne i 

nærværende undersøgelse er strategisk udvalgt, for at sikre, at de kan bidrage med deres oplevelser 

af det undersøgte fænomen(88). For at opnå bredde og nuancering, er variation søgt indenfor 

inklusionskriterierne i forhold til socioøkonomisk baggrund, køn og alder. 

På baggrund af tid, ressourcer og inklusionskriterier, se tabel 2, er fire informanter inkluderet. 
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Inklusionskriterier patient Inklusionskriterier ægtefælle 

65 år eller ældre  

Diagnosticeret med stroke  

Scorer minimum 30 points på det tværfaglige 

risikovurderingsskema 

 

Gift Gift 

Samtykker til, at der må tages kontakt til 

ægtefælle 

Samtykker til at deltage i interview 

 Kan forstå og gøre sig forståelig på dansk 

 

Tabel 2, Inklusionskriterier for patient og ægtefælle 

5.4.2 Interviewguide  

Livsverdensinterviewet er ”et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den 

interviewedes livsverden”(83), og karakteristisk for det kvalitative livsverdensinterview er, at det 

hverken er en åben hverdagssamtale eller et lukket spørgeskema(83). Interviewguiden er derfor 

semi-struktureret. Den semi-strukturerede interviewguide (Bilag 2) er konstrueret med 

udgangspunkt i litteraturgennemgangens fund, altså den eksisterende viden på området. Kvale og 

Brinkman(83) mener, at det i interviewet er af stor betydning at skabe fokus på de områder, som 

litteraturen har belyst, så man undgår at ”famle i blinde” i interviewsituationen. I tråd hermed 

argumenterede Gadamer for, at man ikke kan spørge ind til noget, man ikke allerede ved noget 

om(82,87).  

Interviewspørgsmålene er udarbejdet i et hverdagssprog og har fokus på ægtefællernes oplevelse af 

involvering. Indledningsvist spørges ind til baggrunden for indlæggelsen og til selve 

indlæggelsesforløbet. 

Interviewguidens struktur bidrog til at holde fokus, og til at der blev spurgt ind til, nogle på forhånd 

forberedte, temaer og spørgsmål. Den løse struktur muliggjorde dog, at udelade spørgsmål, ligesom 

nye kunne tilføjes(81,83). Den løsere struktur gav endvidere informanten mulighed for at uddybe 

sine svar. I interviewsituationerne har opgaveløser forholdt sig åben for at lade informanternes 

fortællinger være styrende for, hvad der skulle spørges yderligere ind til. 

 

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

eksempel herpå lyder ”Hvordan oplevede du overflytningen fra sengeafdelingen til 

rehabiliteringsenheden”? 
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Møderne med ægtefællerne, hvor interviewene skulle finde sted, blev indledt med small talk, men i 

løbet af kort tid begyndte ægtefællerne på eget initiativ at fortælle om deres oplevelser. Dette blev 

tolket som udtryk for, at den nødvendige tillid var til stede, hvorfor opgaveløser tillod sig at afbryde 

samtalen for at briefe og optage selve interviewet.  

5.5 Transskription  

Umiddelbart efter endt interview blev det optagede interview transskriberet. Ved selv at 

transskribere oplevede opgaveløser fordelen ved at komme tæt på det empiriske materiale. 

Transskriptionen gav mulighed for at genkalde informantens udsagn og derved løbende udvide egen 

forforståelse, ligesom analysematerialets validitet også øges ved, at interviewer selv 

transskriberer(88). Ifølge Kvale og Brinkmann(83) findes ingen sand, objektiv transformation fra 

mundtligt til skriftligt materiale, idet transskription er oversættelse fra én sprogform til en anden 

med hver sit regelsæt. Transskriberingen muliggør, at interviewene bliver tilgængelige for analyse 

og fortolkning, og indebærer altid, at meninger går tabt og hændelser bliver fordrejet(83,88). Derfor 

skal forskeren vælge at beskrive en fast procedure for at styrke pålideligheden af 

meningsindholdet(83,88). I nærværende undersøgelse er de fire interviews transskriberet ordret, og 

pauser i informanternes udsagn er medtaget og beskrevet som tre punktummer (…). Endvidere blev 

navne anonymiseret ved at give informanterne koder (bogstaverne A, B, C og D), og forhold, der 

kunne henføre til de respektive rehabiliteringsenheder er sløret. Rehabiliteringsenhederne er 

ligeledes sløret og derfor kaldt ”Enhed I” og ”Enhed II”.  

Denne fremgangsmåde er valgt for at sikre en så loyal og fortrolig skriftlig transskription som mulig 

og derved overholde de etiske forpligtigelser(83). Personlige oplysninger i forbindelse med 

undersøgelsen er håndteret som fortroligt materiale, hvorfor optagelser og transskriptioner har 

befundet sig på en computer sikret med kode eller låst nede. Alle informationer slettes efter 

specialets afslutning(89). 

De fire interviews blev udført mellem uge 12 og 15. Det korteste varede 23 minutter og det længste 

56 minutter.  

5.6 Etiske overvejelser 

Undersøgelsen indeholder interview med ægtefæller til ældre patienter med stroke, der på grund af 

pludselig omvæltning befinder sig i en sårbar position. Som projektansvarlig er man forpligtiget til 

at reflektere over eventuelle etiske problemstillinger(61), og flere etiske overvejelser er derfor 
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foretaget gennem undersøgelsen, for at sikre informanternes integritet og autonomi(61). I 

planlægningen af undersøgelsen har de Etiske retningslinier for sykeplejeforskning i Norden været 

retningsgivende, særligt med fokus på frivillighed, anonymitet samt tavshedspligt i 

interviewdelen(90). 

 

Af Bekendtgørelse om ændring af Bekendtgørelse om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse 

behandlinger, som foretages for en privat dataansvarlig(91) fremgår det, at såfremt behandling af 

personoplysninger sker med udtrykkeligt samtykke fra den registrerede, fritages studerende for 

anmeldelsespligt. Derfor er undersøgelsen ikke anmeldt til Datatilsynet.  

Idet undersøgelsesmetoden ikke er baseret på biomedicinsk forskning, og efter gennemlæsning af 

lovgivning for anmeldepligt, vurderes, at tilladelse fra De Videnskabsetiske Komitéer for Region 

Midtjylland ikke har relevans for nærværende undersøgelse(92). 

 

Datatilsynet opfordrer til at få samtykket på skrift, så den studerende kan godtgøre, at der foreligger 

et samtykke(93). I praksis er der søgt tilladelse til at tage kontakt til patienter og ægtefæller hos 

afdelingsledelsen på afdeling ”Y”, hospital ”X”. Denne blev givet den 5. marts 2013 (Bilag 3), og er 

anonymiseret. 

Der er indhentet samtykke hos patienterne med stroke, til der kunne tages kontakt til deres 

ægtefæller (Bilag 4). Dette har de venlige sygeplejersker på afdeling ”Y” været behjælpelige med, 

efter mundtlig og skriftlig information (Bilag 5). 

 

De etiske overvejelser har også gået på nødvendigheden og relevansen af at belaste ægtefæller til 

patienter med stroke, som i forvejen er i et belastet forløb og deraf sårbare. Samtlige adspurgte har 

imidlertid ønsket at deltage i interviewet, da de fandt det vigtigt og relevant, at andre pårørende 

eventuelt i fremtiden kan gøre brug af deres oplevelser og erfaringer. Det er i denne forbindelse 

tydeliggjort for ægtefællerne, at deltagelse er frivillig, og at de til enhver tid kunne trække sig uden 

konsekvenser.  

Opgaveløser har bevidst ønsket, at interviewene skulle foregå hjemme hos ægtefællerne for at 

fremme oplevelsen af ligeværd og for at mindske det uundgåelige asymmetriske magtforhold i 

interviewsituationen, og for at skabe mest mulig tryghed for ægtefællerne, så de kunne finde sig 

tilpas i situationen(83). 
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6 Analyse af empiri 

Et af kravene til kvalitativ forskning er gennemsigtighed i den akademiske proces, og derfor er 

metoden i undersøgelsen vægtet højt. Dette er søgt ved åben og synlig beskrivelse af metoden og 

arbejdsprocessen, idet transparens er central for vurderingen af troværdig- og gyldighed af 

undersøgelsens fund(61). Når fremgangsmåden og metodiske overvejelser ekspliciteres, er det 

muligt for læseren at følge forskningsprocessen og forskerens valg og fravalg, hvorved det er muligt 

at vurdere resultatet og troværdigheden af undersøgelsen(61).  

Når menneskers livsverden er beskrevet og der efterfølgende ønskes dybere fortolkning, kan en 

hermeneutisk tilgang være relevant(83,85). Der er derfor gjort brug af en hermeneutisk inspireret 

analyse til at analysere og fortolke det empiriske datagrundlag. 

6.1 Hermeneutisk inspireret analyse  

I det følgende beskrives, hvordan det empiriske datagrundlag analyseres og fortolkes med 

udgangspunkt i den hermeneutiske tradition. Analysemetoden henter inspiration hos Dahlager og 

Fredslund, da de arbejder med den hermeneutisk inspirerede analyse og beskriver konkrete 

metodiske anvisninger herpå. 

 

Den hermeneutiske cirkel anvendes i fortolkningsprocessen, hvilket bevirker en kontinuerlig proces 

frem og tilbage mellem dele og helhed. Denne proces giver mulighed for dybere forståelse af 

meningen(83). For at denne proces ikke bliver uendelig, ophører fortolkningen, når ”god gestalt” er 

opnået - det vil sige, at de fremkomne kategoriers betydning indgår i en sammenhængende 

enhed(83,87). 

 

Dahlager og Fredslund definerer den hermeneutiske analyse som en dekontekstualisering og en 

efterfølgende rekontekstualisering. Dekontekstualiseringen består af at betragte dele af helheden, og 

rekontekstualiseringen består af at sætte delene sammen igen på en ny måde(87).  

Første del i den hermeneutiske analyse består af at læse teksten eller lytte interviewet igennem, da 

dette giver et helhedsindtryk. Dernæst identificeres meningsbærende enheder, og her fokuseres på 

hvad teksten siger. Teksten må her forstås ud fra sin egen autonomi, og der stilles derfor ikke 

spørgsmål til denne, ligesom der endnu ikke forsøges at finde en dybere mening med det, der siges. 

Denne såkaldte kategorisering indbefatter, at man reducerer og strukturerer meningsbærende 

enheder omkring kategorier, som kan hentes fra teori, hverdagssprog eller fra informanternes 
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begrebsverden(87). I nærværende undersøgelse kategoriseres ud fra informanternes begrebsverden 

for at holde analysen mest mulig empirinær. Det er også her, at kategorierne tildeles en kode, 

hvorfor man her taler om kodning af interviewet(87). Denne del af analysen resulterer ofte i mange 

kategorier, som overlapper hinanden(87). 

Ovenfor nævnte dele er inspireret af Amedeo Giorgis
11

 fænomenologiske metode, som fordrer, at 

forskeren sætter egen forforståelse i parentes(87). Til trods for, at dette hverken er muligt eller 

ønskværdigt i hermeneutisk tænkning, argumenterer Dahlager og Fredslund for, at der efterstræbes 

tilbageholdenhed hos forskeren, ved at gøre sig bevidst om egen forforståelse, da teksten herved kan 

”komme til orde”(87). 

Herefter operationaliseres kategorierne, hvilket betyder, at kategorier, som overlapper hinanden, 

sættes sammen og det undersøges, om der er overensstemmelse mellem kategorierne og den 

meningsbærende enhed. Når man har været igennem ovenstående, er rekontekstualiseringen næste 

og sidste del i den hermeneutiske analyse. Rekontekstualiseringen ser på, hvordan analysen kan 

forstås som svar på problemformuleringen. Kategorier knyttes sammen på en ny måde, og der ses 

på relationen mellem disse. Ved at analysere og fortolke de opstående kategorier i en bredere 

ramme, eksempelvis ud fra teorier eller anden litteratur, gøres den empirinære analyse til genstand 

for endnu en analyseproces. Herved skabes mulighed for nye fortolkninger og for at 

rekontekstualisere analysen indenfor en bredere teoretisk ramme, hvorved der skabes ny forståelse 

af mere almen karakter(87). 

6.2 NVivo10 

Til den hermeneutiske analyse af den transskriberede empiri er programmet NVivo10 brugt, da 

programmet netop er beregnet til systematisering af kvalitative undersøgelser(94).  

Den transskriberede empiri er importeret til programmet og her struktureret ud fra den 

hermeneutiske analyse. Funktionen ”nodes”, illustreret i bilag 6, har været særlig brugbar til den 

induktive kodningsdel, da denne funktion har muliggjort en konstant bevægelse mellem helhed og 

del; mellem hele interviewet og dele af interviewet. Delene, i form af citater, er brugt til at 

underbygge mønstre, der går igen hos ægtefællerne. De mønstre, der har dannet sig er samlet i 

kategorier, hvis overskrifter afspejler indholdet i mønstrene. 

Efter datamaterialet er analyseret og fortolket, er indholdet og de udledte kategorier valideret op 

mod informanternes fortælling, helheden, for at være tro mod det sagte. 

                                                 
11

 Amerikansk psykolog, som har udviklet en fænomenologisk forskningsmetode(128) 
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6.3 Præsentation af informanter   

Der er inkluderet fire ægtefæller, som er mellem 61 og 83 år Der er tre kvindelige og en mandlig 

ægtefælle. 

  Deltagerne     

Informant
12

  

Beskrivelse 

af sygdom 

Relation til 

patienten 

Patientens 

og ægtefæl-

lens alder  

Gift i 

antal 

år 

Patient og 

ægtefælles 

uddannelse 

Sumscore på 

det tværfaglig 

risikovurde-

ringsskema 

A  Spontant 

intracere-

bralt infarkt 

Ægtemand  82 og 83 år 64 år • Ufaglært 

håndværker  

• Faglært 

håndværker  

 

40 points 

B Spontant 

intracere-

bralt infarkt 

Hustru 83 og 83 år 60 år • Akademiker 

• Sundhedsfag-

ligt personale 

31 points  

C  Spontant 

intracere-

bralt infarkt 

Hustru 67 og 61 år 12 år • Faglært 

håndværker  

• Akademiker 

52 points 

D  Spontant 

intracere-

bralt infarkt 

Hustru 65 og 69 år 25 år • Ufaglært 

håndværker  

• På overfør-

selsindkomst  

40 points 

 

Tabel 3, Præsentation af inkluderede informanter 

Informanterne blev inkluderet i uge 10-14 på en neurologisk afdeling. Opgaveløser blev løbende 

kontaktet af afdelingens sygeplejersker med navn og telefonnummer på ægtefæller, der matchede 

inklusionskriterierne, og som herefter accepterede deltagelse. Tid og sted for interview blev 

individuelt aftalt, og ægtefællens samtykkeerklæring blev indledningsvist ved hvert møde 

underskrevet (Bilag 7). 

I perioden blev syv patienter, som levede op til inklusionskriterierne, identificeret og samtlige 

samtykkede. To ægtefæller trak sig imidlertid grundet personlige omstændigheder og en ægtefælle 

blev ekskluderet, da der ikke kunne opnås telefonisk kontakt. 

                                                 
12

 Videre gennem undersøgelsen henvises til ægtefællen ud fra tildelt bogstav i denne tabel. 
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Del III 

7 Præsentation af fund 

Fundene fra den hermeneutisk inspirerede analyse, erkendelsesprocessen, fremstilles herunder. 

I præsentationen tages udgangspunkt i de af analysen udledte kategorier, hvor kategoriseringen 

eksemplificeres gennem udvalgte citater, hvis formål er at skabe synlig argumentation, 

troværdighed og gyldighed i denne udledning af kategorier. Gennem analysen er tre kategorier og 

tre underkategorier kondenseret, disse fremstilles i tabel 4. 

 

Hovedkategori ”Involveret i 

planlægningen?” 

Travlhed – forventningen 

om at blive inviteret ind 

 

Information skaber 

tryghed, men går blot 

én vej  

Underkategori Geografisk placering og 

eget engagement – et 

modsætningsfyldt forhold 

 

 

Overlevering af 

information 

  

Renommé skaber 

usikkerhed 

  

    

 

Tabel 4, oversigt over kategorier og underkategorier 

Analysen tegner et mønster af, at ægtefæller til den ældre patient med moderate til svære følger 

efter stroke, forbinder involvering med deltagelse i planlægning og beslutning af hvor deres 

nærtståendes rehabiliteringsforløb skal forløbe. Det lader ligeledes til, at ægtefællerne forbinder 

involvering med at blive inviteret ind – at blive hørt, ved blandt andet at indgå i dialog med det 

sundhedsfaglige personale. 

På trods af, at ægtefællerne er mere end villige til at involvere sig, oplever de imidlertid forhold, 

som influerer på deres oplevelse af involvering, og bevirker, at de ikke bliver involveret. Det lader 

således til, at involveringsbegrebet rummer en dobbelthed: At lade sig involvere og at blive 

involveret. I det følgende udfoldes analysens fund. 
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7.1 ”Involveret i planlægningen?” 

Ingen af ægtefællerne afklarer gennem interviewet, hvad de forstår ved involvering, og derfor kan 

det være meget forskelligt hvad ægtefællerne oplever som involvering i planlægningen af det videre 

rehabiliteringsforløb. Gennem analysen har der dog tegnet sig nogle mønstre, som kan indikere 

hvad ægtefællerne forbinder med involvering. Disse udledes blandt andet af nedenstående citater, 

hvor ægtefællerne svarer på, om de har oplevet sig involveret i planlægningen af det videre 

rehabiliteringsforløb: ”Involveret i planlægningen? For det ved jeg faktisk ikke om jeg var, det var 

jeg nok ikke, for jeg fik jo bare at vide, at nu havde de henvist hende og så skulle vi sådan set bare 

vente på en plads”. (A) 

”Næ, jeg var ikke involveret i planlægningen, fik bare at vide, at nu, nu ventede de på at høre, hvor 

der var plads til ham”. (D) 

Ovenstående indikerer, at ægtefællerne særligt forbinder involvering med deltagelse i planlægning 

og beslutning af, hvilken rehabiliteringsenhed patienten overflyttes til. Ægtefællerne oplever 

imidlertid ikke at være involveret i de praktiske procedurer i forhold til henvisning og visitation af 

patienten. Ægtefællerne oplever således, at visitationen er noget, der sker og besluttes uden de 

involveres, og som noget de får besked om når beslutningen er truffet. Ægtefællerne oplever, at de 

ikke har mulighed for at påvirke udfaldet – hvilken rehabiliteringsenhed patienten henvises til.  

 

Når ægtefællerne ikke er informeret om henvisnings- og visitationsproceduren, kan der opstå 

grobund for misforståelser, hvilket blandt andet udledes af følgende citat: ”Jeg troede jo, ja, at jeg 

kunne være med til at ønske hvor han skulle hen [rehabiliteringsenhed], men det øhh… Jo, det var 

nok mig, der ikke havde forstået det rigtigt så” (D). 

 

Oplevelse af manglende involvering i forhold til deltagelse i planlægning og beslutning af 

rehabiliteringsenhed opleves i særlig grad aktuel for ægtefællerne i relation til den geografiske 

afstand til den rehabiliteringsenhed, hvortil patienten visiteres. Dette udfolde i det følgende. 

7.1.1 Geografisk placering og eget engagement - et modsætningsfyldt forhold 

Afstanden til rehabiliteringsenheden lader som sagt til at spille en væsentlig rolle for ægtefællerne. 

Samtlige patienter og ægtefæller bor til dagligt i storbyen og de ægtefæller, hvis nærtstående er 

påbegyndt et rehabiliteringsophold på ”Enhed II”, oplever afstanden til og den geografiske 
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placering af rehabiliteringsenheden problematisk, hvilket udtrykkes ved: ”Jeg tager som sagt ikke 

bilen mere, så det er en frygtelig lang tur. Øhmm altså, det er en trættende rejse sådan under 

sådanne vilkår”. (B)  

Ægtefællerne, som skal til ”Enhed II” for at besøge deres nærtstående er alle afhængige af offentlig 

transport eller af, at deres børn kan træde til som chauffør: ”Men vi har da børnene, det har vi da. 

Som må hjælpe os. Men det er nu langt væk”. (A)  

Afstanden til rehabiliteringsenheden skaber således et afhængighedsforhold, som er en ny oplevelse 

for ægtefællerne, da samtlige patienter og ægtefæller tidligere har været uafhængige af hjælp fra 

andre. 

I forhold til afstanden til rehabiliteringsenheden tegner der sig et mønster af et modsætningsfyldt 

forhold mellem ægtefællernes engagement i forhold til involvering i planlægningen af det videre 

rehabiliteringsforløb og udfaldet af planlægningen. 

Ægtefællerne lader til at betvivle eget engagement når deres nærtstående visiteres til videre 

rehabilitering på ”Enhed II”, som geografisk er placeret omkring 90 kilometer fra pågældendes 

bopæl, fremfor ”Enhed I”, som er placeret cirka 30 kilometer fra bopælen. Ægtefællerne virker dog 

samtidig forstående for, at patienterne skal i gang med deres rehabiliteringsforløb hurtigst muligt. 

Dette modsætningsfyldte forhold udtrykkes blandt andet således: 

”Jeg tænkte bare, nå sådan er det altså. Kunne ikke… Var da ærgerlig over, at han skulle 

være så langt [væk], men selvfølgelig er det(…) Jeg havde jo ikke noget valg eller 

indflydelse på det, og så kan jeg jo sige, at hvis det er der han får den bedste optræning, så 

er det godt, ikk’, men det er da træls. Men hvad skulle man næsten, hvis jeg nu sagde at ville 

gerne have haft at… Ja, jeg kunne selvfølgelig have snakket mere med lægerne, og de kunne 

have sagt at…”. (B) 

Det lader til, at ægtefællerne ikke føler, at de har nogen form for indvirkning på beslutningen om 

hvortil patienten overflyttes til videre rehabilitering, ligesom det antydes, at de føler sig pacificerede 

i beslutningen. Selv om ægtefællerne ikke føler de har oplevet mulighed for at tale patientens sag 

eller give egen mening til kende, lader det til, at ægtefællerne opvejer afstanden til 

rehabiliteringsenheden mod gavnligheden for patienten og konkluderer, at det trods alt er bedst, at 

patienten kommer i gang med rehabiliteringen hurtigst muligt, så denne forhåbentligt kan vende 

hjem igen, og det vante hverdagsliv kan fortsættes. 

En anden ægtefælle udtaler i relation til den geografiske afstand og eget engagement:  

”Men hun er nu langt væk, så måske hvis jeg havde blandet mig noget mere, så kunne 

hun(…) Ja, så var hun måske på [Enhed I], men jeg ved det ikke. Det er sådan set fint nok, 
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at dem der ved noget tager ansvar, jeg synes jo bare det, at det er godt for hende, at hun er 

kommet afsted til genoptræning, men det er langt væk – [Enhed II]. Der er langt til [Enhed 

II]”. (A) 

Her afspejles det modsætningsfyldte forhold mellem den geografiske afstand og den professionelle 

ekspertise på den ene side og eget engagement og egen indsats på den anden. For at håndtere 

eventuelt samvittighedsnag over manglende mulighed for at engagere sig tilstrækkeligt, lader det til, 

at ægtefællerne trøster sig ved, at de, der har besluttet, hvor patientens rehabiliteringsforløb skal 

foregå, ved bedst og det er trods alt vigtigst, at rehabiliteringen kan påbegynde.  

Ægtefællerne oplever således, at hensynet til dem ikke vægtes i visitationen af patienten, hvilket 

blandt andet medfører, at de bliver afhængige af hjælp fra deres børn. Samtidig lader den manglede 

information om den praktiske procedure for henvisning og visitation, til at skabe unødige 

misforståelser og frustrationer for ægtefællerne. 

7.1.2 Renommé skaber usikkerhed 

Afstanden til ”Enhed II” er én ting, en anden væsentlig faktor, der lader til at påvirke ægtefællerne, 

er det renommé som ”Enhed I” er forbundet med, hvilket udledes af nedenstående citater: 

”Jeg har bare hørt meget godt om [Enhed I]”. (A) 

”[Enhed I] har vi jo hørt så meget godt om”. (C) 

”Vi havde jo snakket om [Enhed I], og vi vidste jo, at han ikke kunne bliver på hospitalet, så 

jeg havde ønsket [Enhed I], og selv om min datters far dér, han blev sendt hjem, så er det jo 

et godt sted, og vores yngste søn, har jo også en kammerat der har været der, det var nu på 

grund af en svulst, men alligevel. Og han var også delvist lammet, men han går i dag og 

læser(…). Så kom lægen og bombede os, for han skulle til [Enhed II]”. (D) 

Sidst citerede ægtefælle beskriver ligefrem, at ”lægen bombede dem”, da budskabet om en 

rehabiliteringsplads på ”Enhed II” blev overbragt. Dette indikerer et styrkeforhold mellem 

pågældende regions rehabiliteringsenheder og deres respektive renommeer blandt befolkningen. 

Denne oplevelse formodes at udspringe af, at ingen af ægtefællerne forud for patientens 

indlæggelsesforløb havde hørt om ”Enhed II”. Da patienten visiteres til en plads netop dér, lader det 

til, at ægtefællerne føler sig usikre, da de frygter, at deres nærtstående ikke får det optimale 

rehabiliteringsforløb, men et sekundært i forhold til, hvad de kunne hvad fået på ”Enhed I”. Grundet 

den pludselige altomvæltende situation formodes ægtefællerne at være i krise og deraf sårbare. De 

holder formentligt fast i hvert et lille håb for bedring, og ovenstående antyder, at de bliver usikre og 
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bekymrede, når de ikke føler, at deres nærtstående tilbydes et rehabiliteringsforløb på det, de er 

overbevidste om er den bedste rehabiliteringsenhed. Ægtefællerne prioriterer og ønsker derfor et 

rehabiliteringsophold på ”Enhed I”, men grundet oplevelse af manglende involvering i 

planlægnings- og beslutningsdelen, oplever de ikke mulighed for at udtrykke dette ønske før end 

personalet informerer om, at patienten er henvist. Dette synes at medføre misforståelser, som kunne 

være afværget, såfremt ægtefællerne var informeret omkring proceduren for henvisning og 

visitation. Ligesom information kunne have forberedt ægtefællerne på, at rehabiliteringsforløbet kan 

forløbe flere steder i regionen og ikke blot dét sted, som ægtefællerne har hørt så meget godt om. 

 

Ægtefællerne accepterer imidlertid, at deres nærtstående overflyttes til ”Enhed II”, da de ikke føler, 

de har andet valg og fordi det vurderes, at rehabiliteringsforløbet på ”Enhed II” er bedre end ingen 

rehabilitering, hvilket udtrykkes således. ”Jeg havde nu foretrukket [Enhed I], men når det ikke 

kunne være, jeg så det selvfølgelig som en fordel, at han skulle på det der oppe [Enhed II], bortset 

fra afstanden. At det er stedet han skal være”. (B) 

 

”Men nu, ja det er jo sådan og de er søde, men det er de, og det er fint nok”. (D) 

Således udledes, at ægtefællerene foretrækker, at det videre rehabiliteringsforløb foregår på den 

velrenommerede rehabiliteringsenhed, men oplever, at de ikke gives mulighed for at udtrykke og 

begrunde dette ønske. Samtidig accepterer de, at rehabiliteringen kan forløbe andre steder i den 

pågældende region, idet de oplever at behovet for rehabilitering for patienten er stort. 

Dette leder til næste tema, idet der tegner sig et mønster af, at ægtefællerne forbinder involvering 

med at blive inviteret ind - at blive hørt og fortælle om mennesket bag patienten. Dette forhold 

udfoldes nedenfor, da det uløseligt hænger sammen med de konkrete forhold, som influerer på 

ægtefællernes oplevelse af involvering. 

7.2 Forhold der influerer på ægtefællernes oplevelse af involvering 

Af ovenstående udledes således, at ægtefællerne forbinder deltagelse i planlægning og beslutning af 

rehabiliteringsenhed med involvering, men oplever, at der er forhold, som komplicerer deres 

involvering. Herunder udfoldes de forhold, som gennem analyseprocessen har vist sig som barrierer 

for ægtefællernes oplevelse af involvering. 
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7.2.1 Travlhed - Forventning om at blive inviteret ind 

Ægtefællerne beretter alle om, at de kunne fornemme der var travlt i den neurologiske afdeling, 

hvor patienten var indlagt før end denne blev overflyttet til videre rehabilitering. Denne travlhed 

blev opfattet forskelligt. Flere ægtefæller oplevede travlheden som barriere for involvering, da de 

ikke oplevede sig inviteret ind, og samtidig heller ikke vovede at forstyrre det ophængte personale. 

Dette kommer blandt andet til udtryk som: 

”Nu var det jo ret kort han var der, og, og jeg vidste de havde travlt og så noget, så jeg ville 

ikke belemre dem med mine spørgsmål(…) Men der var altså heller ikke nogen der sagde 

om jeg kom lige og snakkede, det var sådan lidt fart på. Og jeg tror såmænd ikke… Og 

netop fordi der var så travlt og hvad skulle jeg næsten gøre, altså”. (B) 

 

Ovenstående citat antyder, at ægtefællen har en forventning om at blive inviteret ind og deltage i 

patientforløbet og bidrage med viden og tanker. Når denne forventning ikke indfries, oplever 

ægtefællerne rådvildhed over manglende handlemuligheder. Ægtefællerne vil samtidig nødigt være 

i vejen og undgår derfor at forstyrre personalet, hvilket ses heraf: ”Jeg kunne måske have ønsket en 

samtale, måske øhh… en samtale med læge og sygeplejerske, men det ved jeg ikke, men det har de 

jo nok ikke tid til(…) Der er jo, ja, der var så travlt og jeg ville jo heller ikke forstyrre”. (A) 

 

”Jamen, vi ville jo nødigt forstyrre, for de havde jo travlt, det kunne vi jo se”. (D) 

 

Ingen af ægtefællerne insisterer på at blive hørt, og det lader således til, at de i stedet accepterer, at 

de ikke involveres, på den måde, hvorpå de tænker involvering, og derfor risikerer at brænde inde 

med spørgsmål, men også med brugbar viden om patienten. Travlheden tillægges betydning for, at 

patienternes synspunkter, ønsker og prioriteter i forhold til det videre rehabiliteringsforløb, ikke 

identificeres eller høres af det sundhedsfaglige personale, da den givne patientkategori, grundet 

moderate til svære følger efter stroke, ikke selv kan tilkendegive disse. Når ægtefællerne ikke 

oplever mulighed for at udtrykke sig på egne vegne, formodes også, at de har svært ved at tale 

patientens sag, hvilket kan medføre, at ægtefællen ikke får mulighed for at tydeliggøre, hvor 

mennesket bag patienten træder frem. Ægtefællernes afgørende rolle, og det der blandt andet 

adskiller disse fra det sundhedsfaglige personale, er netop deres hverdagserfaring gennem et helt 

samliv - altså deres kendskab til patienten og deres viden om, hvad der eksempelvis kan virke som 

motivation for pågældende patient, hvilket ses udtrykt som: ”Og det jeg så vidste, var, at han gerne 

ville have, at jeg var der så meget som muligt, så på den måde, ved at være der hos ham, forsøgte 

jeg at motivere ham til at se lysere på det hele, mere kunne jeg sådan set ikke…”. (B) 
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Ægtefællerne kender patientens personlighed, vaner, værdier og præferencer i forhold til 

eksempelvis tøj, mad og adspredelse og det synes svært at implementere denne viden i 

patientforløbet, når der ikke opleves mulighed for at udtrykke denne viden. Herved risikerer det 

sundhedsfaglige personale at gå glip af værdifuld viden. Ingen af ægtefællerne nævner imidlertid 

denne rolle i relation til involvering, hvilket findes interessant, da det kan indikere, at ægtefællerne 

er meget konkrete i forhold til hvad de forbinder med involvering. 

 

Ægtefællerne oplever, at der hverken tid eller rum til at stille spørgsmål eller blive hørt, hvorved de 

forventninger, som det lader til ægtefællerne har, om at blive inviteret ind, ikke indfries. Ingen af 

ægtefællerne kritiserer den manglende involvering i planlægningen af det videre 

rehabiliteringsforløb – de er ærgerlige over vilkårene, men det lader til, at de accepterer, at det er 

sådan det forholder sig, fordi personalet har travlt. Travlheden legitimerer således den manglende 

involvering. 

Der tegner sig imidlertid også et mønster af ægtefæller, som ikke ønsker sig involveret i 

planlægningen af det videre rehabiliteringsforløb, men viser det sundhedsfaglige personale fuld 

tillid ved at lade dem afgøre, hvad der er bedst for patienten, hvilket udtrykkes som:  

”Ja, situationen er meget svær, men jeg ville ikke træffe noget valg, det må jeg sige, jeg 

kunne jo ikke træffe valget og jeg ville jo egentligt heller ikke. Og når de siger sådan, så skal 

man da klart tage imod tilbuddet, for det… Og vi var også rigtig glade for, for den plads på 

[Enhed II], det, det er helt sikkert”. (C) 

 

Ligesom der tegner sig et mønster af ægtefæller, der imidlertid ikke har oplevet sig begrænset af 

personalets travlhed. De har oplevet, at den viden som det sundhedsfaglige personale besidder, 

deles og de føler, at deres nærtstående har modtaget samme gode behandling, som de ville under 

mindre hektiske omstændigheder, hvilket udtrykkes således: 

”Og selv om der var travlt, så var jeg stadig helt tryg ved det, jeg fik jo det at vide jeg skulle 

og sådan (…) Og han [patienten] led jo ingen overlast, for de kom og gjorde det de skulle 

gøre og sådan. Det er utroligt oppe på hospitalet, at de kan have så travlt og så alligevel, 

ikk’? Der var en dag, hvor hun [plejepersonale] sagde, ”Jeg har altså ikke nået at barbere 

ham”. Jeg sagde det er da fuldstændig lige meget, for sådan noget er lige meget, men 

alligevel, at de siger det! Det kunne jo have været min mand, de skulle have reddet, de har 

virkelig travlt deroppe, det har det. Men alligevel har de totalt overskud deroppe. Og det 

kører!”. (C) 

 

De opgaver, der grundet travlhed glipper, kan opleves mindre væsentlige, da hensynet til livsvigtige 

opgaver selvsagt vejer tungest og det lader til, at denne prioritering skaber tryghed, så længe 
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patienten ikke lider overlast eller forsømmes. Ægtefællerne kan se, at personalet gør hvad de kan, 

indenfor de rammer, de har til rådighed. 

 

Det lader således til, at personalets travlhed kan præge ægtefællernes oplevelser i forskellig grad og 

retning: Nogle oplever sig uden mulighed for at blive inviteret ind og dermed uden mulighed for at 

agere patientens talerør og derved præge individualiteten i patientforløbet, mens andre ægtefæller 

ikke føler sig begrænset af travlheden. På trods af travlheden, oplever samtlige ægtefæller tryghed 

og udtrykker tillid til personalets faglige kompetencer og informationsniveauet, hvilket leder videre 

til næste fund. 

7.3 Information skaber tryghed, men går blot én vej 

Oplevelsen af ikke at deltage i planlægning og beslutning af patientens videre rehabiliteringsforløb, 

lader til at præge ægtefællernes oplevelse af involvering, men det synes ikke at påvirke deres 

oplevelse af tryghed. Baggrunden herfor afspejles dels i ægtefællernes tillid til personalets faglige 

kompetence, dels i informationsniveauet, som opleves højt, hvilket blandt andet udledes af følgende 

citat: ”Altså, jeg synes vi fik meget fin information gennem hele forløbet”. (C) 

Flere informanter udtaler endvidere, at information skaber tryghed, hvilket blandt andet ses her: 

”Der kom en sød sygeplejerske og fortalte hvad der skulle ske. Sygeplejerskerne er gode til at 

fortælle, synes jeg. De er søde og de fortæller hvad de laver, det giver jo, sådan lidt, jaa, det giver 

jo lidt ro på”. (A)   

”Jeg synes bare, jeg var tryg hele tiden. Det eneste der var, det forfærdeligste var bare om 

der stødte noget til, men det var jo ikke op til os at bestemme. Jeg var helt tryg ved 

personalet. De var så dygtige, det var de altså. Når jeg tog hjem havde jeg ikke noget, jeg 

var nødt til at sidde der for at se, at det hele gik rigtigt til. Var helt tryg ved de mennesker 

der. En ting er at frygte han dør, at blodproppen kommer, en anden ting er at frygte, at de 

ikke passer ham godt nok, at blive nødt til at sidde der og se at de passer ham godt nok. 

Sådan havde jeg bestemt ikke på noget tidspunkt, en fantastisk afdeling. Men det var nok 

også fordi jeg vidste hvad der skulle ske, de fortalte jo hele tiden hvad de gjorde og hvorfor 

og sådan noget”. (C) 

Ægtefællerne oplever altså, at det sundhedsfaglige personale kontinuerligt informerer og deler deres 

viden, hvilket opleves positivt, da de derved har mulighed for at ”følge med” i forløbet. 

Informationen gør sig gældende i forhold til basale sygeplejeopgaver, såsom hvorfor pH-værdien 

måles inden der gives sondeernæring, men også i forhold til omstændigheder, som af ægtefællerne 
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lader til at vægtes mere betydningsfulde, eksempelvis information om, at deres nærtstående nu er 

henvist til rehabilitering. 

Information kan således ses som et forhold, der skaber tryghed, hvilket er væsentligt for 

ægtefællerne, da de befinder sig i en yderst sårbar situation. Lavpraktisk informeres ægtefællerne 

blandt andet om, at det er en fordel, at patienten har et par gode sko og joggingtøj med til 

rehabiliteringsenheden. Ægtefællerne accepterer rollen som den, der sørger for, at disse praktiske 

forhold er i orden, men det lader ikke til, at ægtefællerne oplever dette som involvering. 

 

Af ovenstående citater udledes også, at information opfattes som viden, der udelukkende 

kommunikeres én vej - som noget ægtefællerne får, noget der gives dem, og dermed har det 

sundhedsfaglige personale som afsender og ægtefællerne som modtagere. Personalet er således 

aktive formidlere og ægtefællerne er passive modtagere, hvilket kan opleves problematisk, da ingen 

af ægtefællerne udtrykker, at der er tid eller rum til, at de situationer, hvor information overleveres, 

udvikler sig til reelle dialoger, hvor ægtefællerne også får mulighed for at komme til orde og vise, at 

de er villige til at lade sig involvere. Ægtefællerne vover ikke at forstyrre personalet og insistere på 

at være en aktiv part – på at blive involveret. 

På grund af travlhed lader det således til, at vidensdelingen omkring patientens situation og videre 

forløb udelukkende foregår som envejskommunikation, hvilket understøttes af forventningen om 

blive inviteret ind ikke indfries, hvorfor ægtefællerne kan have svært ved at opbygge et partnerskab 

med det sundhedsfaglige personale og derfor lader det ikke til, at overlevering af information 

opleves som egentlig involvering. 

7.3.1 Overlevering af information 

Som ovenfor vist ses et mønster af, at et højt informationsniveau skaber tryghed for ægtefællerne. 

Der har ligeledes vist sig mønstre i forhold til overlevering af information og hvilke 

sundhedsfaglige, der tillægges størst værdi i denne forbindelse. Dette findes interessant i forhold til 

om overlevering af information påvirker oplevelsen af involvering. 

Ægtefællerne er løbende informeret af det sundhedsfaglige personale, både af læger og 

sygeplejersker, og informationer er overleveret formelt såvel som uformelt, forstået på den måde, at 

sygeplejersker eksempelvis informerer ægtefællen når de alligevel er på stuen, ligesom lægen 

informerer til stuegang, såfremt ægtefællen deltager i denne. I visse tilfælde afholder lægen også 
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møder af mere formel karakter, som foregår på et kontor: ”Og KK [datter] og mig vi var inde, og 

hun tog os ind på kontoret en aften inden vi kørte hjem, og forklarede os og fortalte, og det var så 

godt. Det er ikke helt det samme når man står der ved siden af ham [patienten] på stuen”. (D) 

Det lader til, at disse formelle ”møder” vægtes højt. Det kan tænkes, at ægtefællerne ikke opfatter 

de informationer, som det sundhedsfaglige personale formidler når de er på stuen, som information, 

da der tegner sig et billede af, at ægtefællerne oplever sig informeret på en anden måde - en måde, 

der har gjort mere indtryk, når der afholdes et regulært møde med en læge på et kontor. Flere 

ægtefæller efterspørger også et formelt møde med lægen, hvilket antyder, at ægtefællerne anser 

lægerne som øverste autoritet og som værende i besiddelse af mere fyldestgørende viden end det 

øvrige sundhedsfaglige personale. 

Dette fund, omkring information, har vist sig komplekst - kompleksiteten består i ægtefællernes 

sondring mellem involvering og information. På den ene side forbinder ægtefællerne information 

med involvering ved at udtrykke en forventning om at blive inviteret ind og på den måde udtrykke 

sig på patientens vegne og udtrykke egen viden om patienten – informere det sundhedsfaglige 

personale om mennesket bag patienten. Ægtefællerne er således villige til at lade sig involvere. På 

den anden side oplever ægtefællerne sig informeret, men ikke på en måde som fordrer involvering, 

da informationen opleves som énvejskommunikation uden plads til dialog og uden mulighed for 

indfrielse af forventningen om at blive inviteret ind, hvilket tilskrives travlheden. Kompleksiteten 

består også i, at ægtefællerne er tilfredse med den modtagne information, da den skaber tryghed, 

især når den overleveres af en læge, men samtid ikke oplever, at den information de gives og den 

praktiske hjælp de udfører, har karakter af involvering, og ægtefællerne oplever derfor, at de ikke 

bliver involveret, selv om de er villige til at lade sig involvere. 

8 Diskussion 

Diskussionsafsnittet består af to dele: Først følger en kritisk diskussion af den anvendte metode, 

som gennem undersøgelsen er benyttet til at besvare problemformuleringen, dernæst følger 

diskussion af de fremanalyserede fund. 

8.1 Diskussion af metode 

I det følgende diskuteres den metodiske del kritisk, ud fra undersøgelsens styrker og svagheder. 

Diskussionen tager hovedsagligt udgangspunkt i litteratur af Polit og Beck(61) samt Kirsti 
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Malterud
13

(95), idet denne litteratur kritisk diskuterer og vurderer kvalitetskriterier for kvalitativ 

forskning. Afsnittet er struktureret ud fra Malteruds overordnede kvalitetskriterier for kvalitativ 

forskning, og er derfor inddelt i tre afsnit: Refleksivitet, Overførbarhed og Fortolkning og analyse. 

8.1.1 Refleksivitet  

I kvalitativ forskning påvirkes forskningsprocessen uundgåeligt af forskeren, hvorfor det er centralt 

at være refleksiv om processen og de valg, der er truffet undervejs(95). Refleksivitet indebærer, at 

vi erkender og overvejer betydningen af eget ståsted i forskningsprocessen(88). 

 

For at skyde sig ind på samme fænomen fra flere vinkler og for at udvide egen horisont og dermed 

udfordre egen forforståelse yderligere, kunne undersøgelsens interviews være suppleret af 

feltobservationer under patienternes indlæggelse på den pågældende neurologiske afdeling. Denne 

metodetriangulering har, grundet rammerne for nærværende undersøgelse, ikke været mulig. 

I forlængelse heraf fordrer Gadamers udlægning af hermeneutikken, at egen forforståelse gøres 

bevidst. Dette er i interviewsituationerne efterstræbt i videst mulige omfang, da opgaveløser 

ønskede at gå til sagen selv. Det kan dog diskuteres om egen sygeplejefaglige baggrund ubevidst 

har påvirket data ved at være styret af egen forforståelse, da egen forforståelse har dannet 

udgangspunkt for problemformuleringen, ligesom litteraturgennemgangen har formet denne 

forforståelse, hvilket ydermere kan have påvirket datagenereringen, idet litteraturgennemgangen har 

tjent som inspiration for interviewguiden. For ikke at gå ind i nærværende undersøgelse med 

skyklapper, har opgaveløser aktivt og bevidst forholdt sig til egen forforståelse og for at skabe 

transparens og gennemsigtighed i forhold til slutninger gennem undersøgelsen, og dermed 

imødekomme tvivl, er egen forforståelse ekspliciteret i kapitel 6. Her skal også nævnes, at det ses 

nødvendigt med en vis viden om det, der ønskes undersøgt, da man, som tidligere nævnt, ikke kan 

spørge ind til noget, man ikke allerede har en viden om(82,87). 

 

Ifølge Kvale og Brinkmann(83) konstrueres viden i samspillet mellem interviewer og informant, og 

den viden, der fremkommer i interviewet er ikke givetvis intersubjektivt reproducerbar. Gentages 

undersøgelsen af en anden forsker, producerer denne derfor ikke nødvendigvis samme viden i 

samspillet med informanten. Forskeren er endvidere en del af forskningsprocessen med en vis 
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forståelseshorisont og forforståelse(87), som også kan påvirke udfaldet. Opgaveløser ville ej heller, 

ved gentagelse af denne undersøgelse, være sikker på at drage samme konklusioner, idet egen 

forståelseshorisont og dermed også forforståelse, kontinuerligt udvides og udfordres. 

Forskningsstrategien ses som en styrke for refleksiviteten i undersøgelsen. Den har gjort det 

nødvendigt og naturligt, systematisk at forholde sig kritisk og refleksivt til de enkelte dele af 

forskningsprocessen og måder hvorpå opgaveløser potentielt kunne påvirke undersøgelsen(61). 

Strategien har fungeret som guide og har skabt forudsætning for at foregribe potentielle metodiske 

problemer. En forskningsstrategi forhindrer ikke, at man som forsker påvirker forskningsprocessen, 

men den danner udgangspunkt for overvejelser om, hvordan man givetvis påvirker undersøgelsen 

og hvilke forbehold man derfor må tage i forhold til undersøgelsens konklusioner(61). 

8.1.2 Overførbarhed 

Overførbarheden af undersøgelsens konklusioner er central for vurderingen af det kvalitative studie, 

og skelner mellem studiets interne og eksterne validitet(95). 

 

Den interne validitet er afhængig af, om den valgte metode er tilstrækkelig til at belyse 

problemstillingen(61,95). Den aktuelle problemstilling og undersøgelsens fokus er rettet mod at 

fremstille subjektive træk ved ægtefællernes oplevelse af involvering, hvilket har været styrende for 

valget af det kvalitative design. Den aktuelle problemstilling bestemte således valg af metodisk 

tilgang, hvilket ses som en styrke, da det har betydning for, om de videnskabelige resultater opfattes 

gyldige(81). Det fænomenologisk inspirerede livsverdensinterview findes passende som metode til 

generering af data, hvorudfra undersøgelsesfænomenet belyses, da denne interviewform kaster lys 

over den interviewedes perspektiv på egen livsverden(83). 

Den hermeneutisk inspirerede analyse har muliggjort at søge ud over den enkelte informants 

forståelse, hvorved fundene fremstår på et mere alment niveau og således bidrager til ny erkendelse 

af undersøgelsesfænomenet. På denne baggrund vurderes den anvendte metodiske tilgang 

tilstrækkelig. 

 

Den interne validitet afhænger endvidere af udvælgelsen af informanterne, som har betydning for 

datakildernes kvalitet(88). Indenfor rammerne af nærværende undersøgelse har idealet om 

datamætning været vanskeligt at opnå, men antallet af strategisk udvalgte informanter kan sikre 
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begrebsmæssig styrke og repræsentativitet i forhold til overførbarhed, idet der er mulighed for 

dyberegående indsigt i deres udsagn. Malterud(88) argumenterer for, at såfremt forskeren har gjort 

sit teoretiske forarbejde godt og er fortrolig med sin metode, kan et lille antal informanter være 

tilstrækkeligt. Undersøgelsen repræsenterer et relativt lille empirisk grundlag, og et større antal 

informanter kunne med fordel have været inkluderet, således at valideringen af fund kunne være 

understøttet af datamætning. Da undersøgelsen imidlertid er gennemført med metodisk stringens og 

transparens samt med argumentation for fremanalyserede fund, opfattes undersøgelsens resultater 

valide, dog med undersøgelsens størrelse som begrænsning. 

Der er søgt variation blandt informanterne, hvilket er efterstræbt, da et homogent datamateriale kan 

vanskeliggøre nuancering af fundene(88). Variationsbredden muliggør således beskrivelse af flere 

nuancer af samme fænomen, og kan derfor også resultere i modsigelser og paradokser, hvilket ses 

som en styrke, da forskningen repræsenterer det levede liv, som ikke skal elimineres på grund af 

forskning(88).  

 

Den eksterne validitet af det kvalitative studie omhandler, hvem og hvad undersøgelsens fund 

relaterer sig til, og hvorvidt konklusionerne kan forventes at have gyldighed i andre settings(61,95).  

Viden er kontekstuel og den viden, der er opnået i én situation kan ikke uvilkårligt overføres til, 

eller sammenlignes med, viden i andre situationer(83). Interviewet finder sted i en interpersonel 

kontekst, og informanternes udsagn er relateret til denne kontekst. Formålet med nærværende 

undersøgelse er ikke at generalisere dets fund til andre patient- og pårørendegrupper, idet den viden, 

der er fremkommet, er bundet til den givne kontekst. Fund fra kvalitative undersøgelser er ej heller 

tænkt som almengyldigheder, der kan overføres til den brede befolkning, nærmere som beskrivelse 

af en specifik setting, indenfor hvilken fundene kan anvendes(95). 

8.1.3 Fortolkning og analyse 

En kvalitativ undersøgelses videnskabelighed afhænger af om analysemetoden er grundig forberedt 

og veldokumenteret(95). Det ses derfor som en styrke, at der i nærværende undersøgelse er 

efterstræbt at vise transparens i den akademiske proces, ved beskrivelse af metodiske overvejelser 

og fremstilling af en stringent forskningsstrategi, hvorved det er gjort muligt for læseren at følge 

forskningsprocessen og gennemskue slutninger, ræsonnementer, valg og fravalg, hvilket Polit og 

Beck(61) anser som afgørende for fundenes og undersøgelsens troværdighed. 
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Transparens er endvidere tilstræbt ved at eksplicitere, hvordan det empiriske datamateriale i 

analyseprocessen er behandlet i Nvivo10 og dér kodet i kategorier og underkategorier. Endvidere 

ekspliciteres sammenhængen mellem analysens slutninger ved at lade analysen være rig på citater 

samt efterfølgende at lade de fremanalyserede kategorier undergå diskussion mod eksisterende 

litteratur. Den hermeneutisk inspirerede analyse, med inspiration fra Dahlager og Fredslund, har 

vist sig som brugbar metode til at fremanalysere forståelse af subjektive oplevelser og fordrer netop 

diskussion af fundene. 

8.2 Diskussion af fund 

Den hermeneutisk inspirerede metode fordrer inddragelse af anden litteratur og derfor ses 

diskussionen af fremanalyserede fund, som en naturlig fortsættelse af ovenstående analyse og udgør 

således rekontekstualiseringen, hvor den empirinære analyse nu gøres til genstand for endnu en 

analyse, med formålet at skabe ny forståelse af mere almen karakter(87). 

Kodningen resulterede i hovedkategorierne ”Involveret i planlægningen?”, ”Travlhed – 

Forventningen om at blive inviteret ind” og ”Information skaber tryghed, men går blot én vej” og 

tilhørerende underkategorier, som herunder diskuteres. Fundene sættes i dialog med relevant 

videnskabelig forskningslitteratur og teori, hvorved nærværende undersøgelse indplaceres i en 

aktuel videnskabelig kontekst. 

8.2.1 Diskussion af ”Involveret i planlægningen?” 

Af analysen fremgår, at ægtefællerne til ældre patienter med stroke ikke oplever tiltag til 

involvering i planlægning og beslutning af det videre rehabiliteringsforløb, hvorfor de ikke oplever 

mulighed for at udtrykke sig på patientens vegne. Lignende mønster genfindes i andre studier, hvor 

pårørende oplever, at deres ønsker og forventninger ofte ikke indfries, hvorfor graden af involvering 

ikke opleves tilstrækkelig(1,96,97). Forskningslitteraturen konkluderer endvidere, at pårørende til 

patienter med stroke, i forvejen er usikre, når der sker skift i patientforløbet(11,98,99). Denne 

usikkerhed bliver givetvis ikke mindre af en oplevelse af manglende involvering. 

I praksis har ægtefællerne ingen indflydelse på hvilken rehabiliteringsenhed patienten overflyttes til, 

da henvisningen udelukkende er en lægelig vurdering suppleret af det interdisciplinære teams 

faglige vurdering. Visitationen foretages udelukkende af en fælles regional visitation ud fra 

fastlagte visitationskriterier(100), dermed har hverken patient eller ægtefælle direkte mulighed for 

at påvirke udfaldet. Dette fund viste, at der kunne opstå misforståelser, som får ægtefællerne til at 
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betvivle eget engagement, hvilket kunne være imødegået af information om visitationsproceduren, 

ligesom information kunne have forberedt ægtefællerne på muligheden for, at deres nærtståendes 

rehabiliteringsforløb ikke givetvis kommer til at forløbe på ”Enhed I”, hvorved bristede 

forventninger kunne være kommet i forkøbet. 

Det sundhedsfaglige personale er eksperterne i rehabilitering, men patienten og dennes ægtefælle er 

eksperterne i deres liv og det er dem, der skal leve med skaden og følgerne resten af livet og derfor 

er det afgørende, at aktørerne i rehabiliteringsforløbet forholder sig til deres oplevelser, for på den 

baggrund at skabe et så kvalificeret og effektivt forløb som muligt(101). I nærværende undersøgelse 

er patient og ægtefælle også eksperterne, og vægter muligvis andre aspekter af rehabiliteringen end 

fagpersonerne, men ægtefællerne oplever ikke mulighed for at tilkendegive egen mening, da de 

oplever, at ydre forhold vanskeliggør dette. Ægtefællerne lader til at accepterer, at det er sådan det 

forholder sig og ønsker derfor ikke at ligge beslag på personalet sparsomme tid. Dette mønster 

genfindes i flere studier(1,11,69,75), ligesom det findes, at overgangen til videre rehabilitering af 

patienter med stroke, ofte udelukkende besluttes af det sundhedsfaglige personale, uden nogen form 

for involvering af hverken patient eller pårørende(71). Ekspertisen i eget liv, synes således ikke at 

blive medtænkt i det videre forløb, hvilket kan opleves problematisk. 

 

Ifølge sundhedsloven(102) har patienter ret til at blive medinddraget i egen pleje og behandling, og 

desuden skal de sikres ret til information om deres helbredstilstand, pleje- og 

behandlingsmuligheder. I den forbindelse fremhæver Jane Færch
14

(33), at patienter bør 

medinddrages i egen pleje og behandling med udgangspunkt i egne ønsker og behov. Vigtigheden 

af interesse for patient og pårørende genfindes i flere studier, da personalet derved kan opnå viden 

om patienternes værdier, holdninger, følelser samt opfattelse og forståelse af egen 

livssituation(1,33,101). I denne forbindelse kan man diskutere hvilke handlemuligheder personalet 

har i forhold til at involvere ægtefællerne, som repræsenterer patienterne, da personalet på 

pågældende sengeafdeling har meget travlt, især efter Omstillingsplanen, med virkning fra 2012, er 

trådt i kraft i den pågældende region(103). Denne har angiveligt bevirket et større patient-flow end 

beregnet, hvilket medfører, at personalet må forholde sig til mange patienter og deres individuelle 

ønsker og behov. 

Færch(33) beskriver endvidere en diskrepans mellem den ønskede ideelle sygepleje, om at tage 

udgangspunkt i patientens perspektiv og medinddrage denne, og den konkret praktiserede sygepleje, 
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som ikke lader til at formå dette, på en måde, så patienten mærker inddragelsen. Dette mønster 

genfinder nærværende undersøgelse, blot beskrevet fra ægtefællernes perspektiv. 

Ovenstående tilskrives travlheden, som herskede i den neurologiske afdeling, hvilket diskuteres i 

det følgende. 

8.2.2 Diskussion af ”Travlhed – Forventningen om at blive inviteret ind” 

Fundene tydeliggjorde at, flere ægtefæller oplevede, at travlhed udgjorde en barriere og derfor 

influerede på deres oplevelse af involvering, idet de ikke oplevede mulighed for at indfri 

forventningen om at blive inviteret ind, ej heller selv om de var mere end villige til at lade sin 

invitere. Dette mønster genfindes i andre studier(1,104), ligesom det genfindes, at pårørende 

accepterer travlhed som et vilkår, der ikke kan omgås(1). I denne forbindelse oplevede andre 

ægtefæller sig ikke begrænset af travlheden, hvilket kan indikere et spændingsfelt, hvor det har vist 

sig, at det er de ældste ægtefæller, der oplever travlheden som barriere og hæmmende for deres 

involvering, da de ikke aktivt inviteres ind af personalet, mens de ”yngre” ældre ægtefæller også 

oplever travlheden, men ikke i samme grad føler sig begrænset heraf. Studier konkluderer i denne 

forbindelse, at de bedst uddannede, de yngste, de mest velstående og kvinderne, er dem, der i højest 

grad ønsker sig involveret(35), hvilket umiddelbart stemmer overens med fundene i nærværende 

undersøgelse. 

Det er i denne kontekst interessant, at Ann-Helene Almborg et al(6) på samme måde som ovenfor, 

konkluderer, at pårørende til patienter med stroke ikke oplever mulighed for at deltage i 

diskussioner om og planlægning af det videre patientforløb og ej heller oplever sig sufficient 

informeret om efterfølgende rehabilitering. Dette genfindes i litteratur af Bauer et al(39), som 

observerer, at pårørende til ældre skrøbelige patienter ej heller føler sig involveret i patientforløbet 

og som nævnt konkluderer Wissel et al(71), at hverken patient eller pårørende oplever sig 

involveret i planlægningen af rehabiliteringsforløbet. Tilsammen indikerer dette, at det mønster, 

som undersøgelsen finder om ægtefællernes oplevelse af manglende involvering og manglende 

indblik i planlægningsprocessen, er en tendens, som kan genfindes i den etablerede 

forskningslitteratur. 
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I forhold til tid og travlhed beskriver Kari Martinsen
15

(105) travlhed som hurtighed og fastlåsthed, 

hvor vi ikke er os selv og situationen nærværende. Martinsen argumenterer for at mødet mellem 

sygeplejerske, patient og pårørende har udgangspunkt i opmærksomheden(106), men dette kan 

opleves vanskeligt, når man er låst fast. På baggrund af Martinsens tanker om tid, omhandler 

involvering ikke alene at finde nogle få minutter i en travl hverdag, hvor ægtefællen kan involveres. 

Involvering er ligeledes afhængig af en faglig kultur og hvad opmærksomheden rettes mod i 

arbejdstilrettelæggelsen. I relation til nærværende undersøgelse og den tidslige oplevelse, fremgår 

det, at ægtefællerne er klar til at lade sig inviteret ind – de har tydeligvis en forventning herom, men 

det sundhedsfaglige personale kan have vanskeligt ved at bevare tiden i rummet, da de befinder sig 

i, hvad Martinsen beskriver som urets tid, frem for i plejens tid og derfor ikke lader til at have den 

fornødne opmærksomhed til at invitere ægtefællerne ind. 

Man kan ikke se bort fra urets tid - den lineære tid, da denne altid er til stede(106), og især fylder 

meget i dagens sundhedsvæsen med effektivisering og accelerering, som sætter sygeplejen under 

pres og yderligere vanskeliggør en sygeplejefaglig opmærksomhed, som rækker ud over urets tid og 

ind i plejens tid. Martinsen(106) anerkender den lineære, instrumentelle tid, som en faktor i forhold 

til at finde den ro, som er forudsætning for at kunne være opmærksom. Opmærksomhed er 

afgørende, da det kan være svært at møde hinanden i det fælles rum, i en kultur præget af hektisk 

gøremålstravlhed.  

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

under pres, men er også et spørgsmål om både faglig opmærksomhed og overskud. Det lader 

således til, at fagligheden må være præget af opmærksomhed, hvis involvering skal opnås. 

I forbindelse med tid og travlhed, konkluderer Helle Ploug Hansen
16

(107), at sygeplejersker ikke 

nødvendigvis bruger tiden på omsorg, når de har tid. Sygeplejerskerne vil ikke virke afvisende, men 

undgår at være tilgængelige ved at ”gemme” sig i bagkontoret, undgå øjenkontakt eller anlægge et 

rask trav(107). Ifølge Ploug Hansen lader det til, at sygeplejerskerne krydser en usynlig og ubevidst 

grænse, som markerer en bevægelse fra én kontekst til en anden, når de træder ind på kontoret. 

Denne grænse markerer overgangen fra front-stage, det der foregår offentligt, til back-stage, det der 

foregår privat. I denne sammenhæng anskues det, der foregår på sengestuerne og gangene, som det 

offentlige og det der foregår på kontoret som det private(107). Overført til nærværende 

undersøgelse kan dette betyde, at ægtefællerne ikke forstyrrer personalet, som front-stage fremstår 
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fortravlede ved at være i bevægelse. Fremfor at forlange tilgængelighed, tilsidesætter ægtefællerne i 

stedet egne behov i forhold til forventninger til patientforløbet. Dette mønster kan genfindes i 

forskningslitteraturen(108), ligesom personalets travlhed og attitude genfindes som et hæmmende 

forhold for involvering af pårørende(1,104). Denne kollision mellem ægtefællernes forventninger 

og klinisk praksis synes usynlig for det sundhedsfaglige personale og synes forstærket af 

Omstillingsplanen for pågældende region, som synes at have medført store udfordringer for det 

sundhedsfaglige personale. 

Trods den oplevede travlhed, føler ægtefællerne, at de har modtaget tilfredsstillende information, 

hvilket diskuteres i det følgende. 

8.2.3 Diskussion af ”Information skaber tryghed, men går blot én vej” 

Information indgår per definition som en del af involvering af ægtefællerne, jævnfør kapitel 4.1 og i 

nærværende undersøgelse udtrykker ægtefællerne generel tilfredshed med den information de har 

modtaget – informationen skaber tryghed. Ifølge Færch(33) fordrer medinddragelse af patienten, 

som her repræsenteres af sin ægtefælle, sufficient information, men samtidig kan medinddragelse, 

som her tolkes synonymt med involvering, ikke reduceres til grundig overlevering af information, 

hvilket lader til at stemme overens med analysens fund. 

Information betinger imidlertid den videre deltagelse, idet tilstrækkelig viden er afgørende for at 

træffe kvalificerede beslutninger(33). Trods generel tilfredshed med informationsniveauet oplever 

ægtefællerne dog, at specielt information om det videre rehabiliteringsforløb er reduceret til at have 

karakter af overlevering af beskeder frem for en egentlig kommunikation og dialog, hvor viden 

deles og inputs og meninger bliver hørt. I denne sammenhæng mener Riiskjær et al(35), at det er 

lige så vigtigt at kende patienten, der har sygdommen, som det er at kende sygdommen, som 

patienten har. Gennem ægtefællerne kan personalet opnå kendskab til patienten, men travlhed 

vanskeliggør dette. Sundhedsstyrelsen(11) konkluderer i denne forbindelse, at pårørende har behov 

for øget information og øget inddragelse i behandlings- og rehabiliteringsindsatsen og pårørende 

udtrykker ønske om, at det sundhedsfaglige personale indgår i dialog under hele forløbet for at 

afklare ressourcer, begrænsninger og forventninger. 

I begrebsanalysen af ”Inddragelse” pointerer Sahlsten et al(77), at inddragelse forudsætter 

etablering af en relation mellem det sundhedsfaglige personale, patienten og i dette tilfælde også 

ægtefællerne. I en nyere artikel omhandlende patientcentreret praksis pointerer Janne Lehmann 
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Knudsen
17

(109) ligeledes, at grundlaget for at respektere patientens ønsker, fordrer etablering af et 

partnerskab mellem læger, patienter og deres familier, hvorved patientforløbet tilrettelægges med 

patienten og ikke for patienten. 

I nærværende undersøgelse synes dette partnerskab imidlertid udfordret, idet information og 

kommunikation blot går én vej, hvorfor en part ikke oplever sig hørt. Ægtefællerne tillægger 

travlheden som grund for énvejskommunikationen, der bevirker, at ægtefællerne ikke oplever sig 

inviteret ind. I denne sammenhæng konkluderer Efraimsson et al(110), at det sundhedsfaglige 

personale er fagligt bevidste om patienter og pårørendes behov, men forsøget på at individualisere 

pleje og omsorg, opsluges af institutionelle krav og rammer. Sammenholdt til nærværende 

undersøgelse, lader det således til, at personalets intentioner om individualiseret pleje, omsorg og 

planlægning af det videre rehabiliteringsforløb er under pres på grund af det organisatoriske fokus 

og den fremherskende tempoprægede arbejdslogik, hvilket går hånd i hånd med Martinsens tanker 

om urets og plejens tid. Herved bliver etableringen af relationen eller partnerskabet, hvilket jævnfør 

Sahlsten og Lehmann Knudsen er forudsætning for inddragelse, vanskelig at opnå, hvilket 

genfindes i forskningslitteraturen(1). Ægtefællerne opnår derfor hverken involvering i eller indsigt i 

processen mod patientens videre rehabiliteringsforløb og forløbet synes derfor at ende med 

tilrettelægges for patienten, fremfor med patienten. 

Riiskjær(111) mener i denne forbindelse, at patienter, her repræsenteret af deres ægtefæller, har 

tendens til at udtrykke solidaritet med det sundhedsfaglige personale, da de ved, at ressourcerne i 

dagens sundhedsvæsen er knappe og at personalet derfor har meget travlt og følgelig gør hvad de 

kan, inden for de givne rammer. Ægtefællerne klandrer ej heller det sundhedsfaglige personale for 

den manglende involvering, de accepterer, at det er sådan det forholder sig, fordi der er travlt. Dette 

mønster kan genfindes i anden forskning(1). En mulig forklaring herpå kan ligge i ægtefællernes 

alder. Som nævnt beskrives begyndelsen på et paradigmeskift indenfor sundhedsvæsenet, hvor 

patienter og pårørende går fra at indtage en passiv rolle, til nu at indtage en langt mere proaktiv 

rolle. I den forbindelse formodes, at de aktive patienter og pårørende ikke tilhører den ældste 

aldersgruppe, som nærværende undersøgelse fokuserer på, da litteraturen indikerer, at denne gruppe 

til stadighed lader til at være ”tro” overfor det sundhedsfaglige personales autoritet(112). 

Autoritetstro kan muligvis medføre, at forholdene accepteres uden at der stilles spørgsmålstegn 

herved, da det antages, at det sundhedsfaglige personale, i kraft af faglig viden, har forudsætninger 

for at træffe beslutninger på patientens vegne, ligesom det tidligere var kutyme(112). 
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Når ægtefællerne ikke vedblivende insisterer på at blive inviteret ind, men accepterer den 

manglende involvering, for ”de ved alligevel bedst”, synes den ulige magtposition, som ligger i den 

paternalistiske relation, ikke udfordret eller forsøgt udlignet. Denne udligning synes ellers 

væsentlig, da autoritetstroen kan bevirke, at patientens og ægtefællens ønsker og præferencer ikke 

fremlægges, hvilket travlhed lader til at forstærke. Når disse synspunkter ikke fremlægges i 

planlægningen af det videre rehabiliteringsforløb, bliver et individualiseret patientforløb med 

involverede og involverende ægtefæller problematisk. Hermed kan man forestille sig, at 

patientforløbet bliver standardiseret, hvilket betyder, at forløbet lever op til fastsatte 

kvalitetsmål(113). 

Standardisering er kritiseret af blandt andre Kari Martinsen(114) og Mari Holen
18

(115), som mener 

der ikke levnes plads til sundhedspersonalets individuelle skøn og til patienternes komplekse 

problemstillinger og muligvis heller ikke til patientens præferencer. Målsætningen om involvering 

kan således ses som ”modpol” til det standardiserede forløb, hvor patient og ægtefælle har trange 

kår for aktivt at udfordre og udligne i det magtforhold, som på denne måde opstår mellem 

ekspertviden og hverdagserfaring. 

 

Af litteraturgennemgangen af fremsøgt litteratur, fremgår det, at pårørende oplever mangel på 

information som primær barriere for involvering i planlægningen af det videre forløb(69,71-73). 

Dette mønster genfindes ikke i nærværende undersøgelse, hvor ægtefællerne tydeligt sondrer 

mellem information og involvering og ikke oplever, at overlevering af information fører til 

involvering. Ægtefællerne i nærværende undersøgelse lader i stedet til at forbinde forventningen om 

at blive inviteret ind, ved at deltage i planlægning og beslutning af det videre rehabiliteringsforløb, 

med involvering. 

I nærværende undersøgelse er interviews udført med ægtefæller fra en udvalgt sygehusafdeling i en 

bestemt region, og landsdækkende variation for udvælgelse af informanter er dermed ikke opnået. 

Der er tidligere fundet regional variation i forhold til patienters ønsker for medinddragelse(116), 

hvilket muligvis også kan være tilfældet for pårørendes ønsker for involvering i patientforløbet. 

Uanset hvad der ligger til grund herfor, lader det ikke til, at hverken de pårørende, som 

litteraturgennemgangen fokuserer på, eller ægtefællerne, som nærværende undersøgelse beskæftiger 

sig med, er opmærksomme på andre lag, der kan indgå i involvering – på de mange forskelligartede 

måder, man kan være involveret på.  
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I denne forbindelse findes det interessant, at ingen af ægtefællerne forbinder karakteren af den 

praktiske hjælp med involvering, ligesom involvering ej heller associeres med rollen som 

stedfortræder og den, der har samling på informationer og budskaber og bærer disse med over 

overgange i patientforløbet, hvilket kan hjælpe med til at sikre kontinuiteten i patientforløbet. 

 

Med de udledte forbehold in mente synes grundlaget for den efterfølgende konklusion at have 

tyngde i et kvalitativt forskningsperspektiv. 
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Del IV 

9 Konklusion 

Problemformuleringen lød I hvilket omfang oplever ægtefæller til ældre patienter med moderate til 

svære følger efter stroke, sig involveret i planlægning af det videre rehabiliteringsforløb? - Og 

hvilke forhold kan influere på deres oplevelser? 

Ud fra fænomenologisk inspirerede livsverdensinterviews med ægtefæller, samt en hermeneutisk 

inspireret analyseproces af det transskriberede datamateriale og efterfølgende diskussion, kan det 

konkluderes at:  

 

Ægtefæller til ældre patienter med moderate til svære følger efter stroke, i et meget lille omfang 

oplever sig involveret i planlægningen af det videre rehabiliteringsforløb. Denne oplevelse 

forekommer at hænge sammen med, at ægtefællerne primært forbinder involvering i planlægning af 

det videre rehabiliteringsforløb med deltagelse i planlægningen og beslutningen af hvilken 

rehabiliteringsenhed patienten overflyttes til.  

Ægtefællernes forståelse af involvering synes at bero på en misforståelse, idet de ikke er informeret 

om proceduren for henvisning og visitation til videre rehabilitering. Oplevelsen af manglende 

involvering synes forstærket, såfremt patienten visiteres til en rehabiliteringsenhed, som ikke er 

placeret i umiddelbar geografisk nærhed og som ægtefællen desuden ikke tidligere har hørt om. 

 

Det kan endvidere konkluderes, at ægtefællerne, som er mere end villige til at lade sig involvere, 

men ikke oplever at blive involveret, ikke oplever mulighed for at få indfriet deres forventning om 

at blive inviteret ind, og derved få mulighed for at udtrykke sig på patientens vegne, ved at 

tydeliggøre mennesket bag patienten og dennes ønsker, behov og præferencer med henblik på 

tilrettelæggelse af et individualiseret rehabiliteringsforløb. 

 

Det kan videre konkluderes, at ydre forhold såsom tid og travlhed synes at influere på ægtefællernes 

oplevelse af involvering, idet travlheden i sengeafdelingen kan bevirke, at det sundhedsfaglige 

personale tolkes låst fast, da analysen indikerer, at personalet befinder sig i urets tid frem for i 

plejens tid og derfor ikke har den fornødne opmærksomhed til at invitere ægtefællerne ind. 

Ægtefællerne lader til at acceptere denne front-stage travlhed, da de handler som om de er 
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autoritetstro og derfor ikke vover at ligge beslag på personalets sparsomme tid, hvilket også 

betyder, at ægtefællerne ikke på eget initiativ vover at involvere sig. Ægtefællerne udgør en praktisk 

hjælp, men ikke i en sådan grad, at det opleves som involvering. 

 

Det kan endvidere konkluderes, at ægtefællerne finder den givne information tilstrækkelig, den 

skaber tryghed, men ægtefællerne ligestiller ikke information med involvering, ej heller selv om 

den er overleveret af en læge. Igen beskrives tiden, eller mangel på samme, problematisk, da 

travlhed kan bevirke, at situationer hvor ægtefællerne informeres af det sundhedsfaglige personale, 

ikke har mulighed for at udvikle sig til dialoger, fremfor énvejskommunikation. Dette betyder, at 

ægtefællerne ikke oplever mulighed for at opbygge et partnerskab til personalet, hvorved det videre 

rehabiliteringsforløb tilrettelægges uden ægtefællens mulighed for at tydeliggøre patientens 

præferencer, og således tolkes, at ægtefællerne oplever, at planlægningen af det videre 

rehabiliteringsforløb i overvejende grad tilrettelægges for patienten fremfor med patienten. 

 

Endeligt kan konkluderes, at ægtefællerne handler autoritetstro overfor det sundhedsfaglige 

personale. Dette kan bevirke, at den paternalistiske relation medfører et ulige magtforhold, som 

ægtefællerne ikke formår at udligne eller udfordre, da de affinder sig med ikke at blive involveret i 

planlægningen af det videre rehabiliteringsforløb, trods en villighed og et ønske om at lade sig 

involvere. 

10 Perspektivering – implikationer for praksis 

Undersøgelsen bidrager med et indblik i - og forståelse for, hvordan ægtefæller oplever sig 

involveret i planlægningen af det videre rehabiliteringsforløb og hvilke forhold, der lader til at 

influere på deres oplevelser. Ud fra en samlet vurdering af undersøgelsen perspektiveres i det 

følgende til implikationer for klinisk sygeplejepraksis og behovet for videre forskning og udvikling. 

Sygeplejersker spiller en central rolle i forhold til involvering af pårørende(52), hvilket er centralt 

for hvordan ægtefællerne oplever sig involveret. Det kan derfor være vigtigt, at der opnås viden om 

sygeplejerskens viden og kompetencer i forhold til at involvere ægtefæller, indenfor de faglige og 

organisatoriske rammer, der er til rådighed. Viden om hvilken rolle ægtefællerne kan og bør indtage 

i planlægningen af det videre rehabiliteringsforløb når patienten, grundet moderate til svære følger 
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efter stroke, ikke selv kan bidrage i forhold til engagement og planlægning af eget forløb, synes 

ligeledes central og vigtig at opnå.  

I forbindelse med involvering synes det relevant at medtænke WHO-definitionen af rehabilitering 

og WHO’s ICF-klassifikation
19

(12), da der heri ligges vægt på individualitet og et for patienten 

værdifuldt liv. Ægtefællerne kan præge individualiteten, da de har den fornødne viden om 

patientens præferencer, men de synes dog ikke at vægte denne rolle, hvilket kan skyldes en 

krisereaktion eller et primært fokus på genvindelse af det fysiske funktionsniveau(117). 

Tydeliggørelse heraf synes derfor relevant. I denne forbindelse synes det ligeledes relevant, at 

inddrage ægtefæller i arbejdet med at kvalificere, hvordan sundhedsvæsenet kan involvere disse, 

jævnfør et af fokusområderne i DDKM(30). 

 

Undersøgelsens konklusioner er af betydning for den sygeplejefaglige praksis, fordi de danner 

udgangspunkt for en faglig og organisatorisk debat om forholdet mellem faglighed, organisation og 

forudsætning for involvering af pårørende i planlægningen af det videre rehabiliteringsforløb, som 

dermed kan individualiseres. Det er i denne forbindelse interessevækkende, at hver anden 

sygeplejerske ikke oplever mulighed for at yde sygepleje på et fagligt forsvarligt niveau, indenfor 

de givne organisatoriske rammer(118). Dette synes interessant i relation til den konkluderede pointe 

om, at ægtefællerne ikke oplever at opnå det partnerskab, som blandt andet er en af 

forudsætningerne for involvering. 

Heri påpeges nødvendigheden af, at der arbejdes frem mod en faglighed, der tager højde for de 

gældende organisatoriske rammer, og at disse rammer udvikles med henblik på at understøtte 

faglige ambitioner. Dette kan således have betydning for den monofaglige praksis, men også for det 

interdisciplinære team, som samarbejder om patienten med stroke. 

Nærværende undersøgelse har i den henseende implikationer for den kvalitetsdagsorden, hvor 

involvering af ægtefæller skal være med til at løfte kvaliteten af patientforløbet. De organisatoriske 

rammer og faglige ambitioner må derfor bringes i overensstemmelse med hinanden, så det 

sundhedsfaglige personale både har tid til involvering og samtidigt er fagligt rustet og opmærksom i 

forhold til at møde patient og ægtefælle i en fælles tid og et fælles rum med plads til involvering – 

involvering som ifølge Danske Regioner(119) inden for de næste tre år skal opleves af 90 % af de 

pårørende. 

                                                 
19

 ICF er forkortelse for International Classification of Functioning, Disability and Health, og har til formål at etablere 

et fælles sprog og en fælles begrebsramme inden for rehabiliteringsområdet. ICF beskriver en persons funktionsevne i 

sammenhæng med den omverden personen lever i(11).  



 

53 

 

Der hersker enighed om, at involvering af patienten i egen pleje og behandling både er ønskværdigt, 

hensigtsmæssigt og påkrævet(33). Når patienten, grundet moderate til svære følger efter stroke, ikke 

selv kan bidrage til at planlægge eget forløb, kan ægtefællen komme ind i billedet, og i denne 

sammenhæng kan det være nødvendigt at have en klar rollebeskrivelse samt beskrivelse af hvordan 

ægtefællen kommer i spil. På nuværende tidspunkt foreligger ingen fælles anvisning for hvordan, 

involvering udmøntes i klinisk praksis(33), hverken i forhold til involvering af patient eller 

pårørende. I denne forbindelse pointerer Sundhedsstyrelsen(11,36), at pårørendeinddragelse, som 

her ligestilles med involvering, generelt er sparsomt belyst, forskning på området synes derfor 

væsentligt at prioritere. Eftersom involveringsbegrebet ikke er afklaret, er det således op til den 

enkelte hospitalsledelse, afdelingsledelse eller den enkelte sygeplejerske at tolke og afgøre, hvordan 

involvering af pårørende skal forstås og implementeres(33). Hvis det sundhedsfaglige personale 

fremover skal tilbyde højt fagligt niveau, må flere nuancer udforskes, debatteres og implementeres i 

klinisk praksis. Såvel internt i sygeplejefaget som fra politisk og interesseorganisationers side synes 

det nødvendigt at fokusere på behovet for samt udvikle en fælles begrebsafklaring af 

involveringsbegrebet, så det kan tillægges en konkret betydning. Dette argumenterer 

Sundhedsstyrelsen(11) også for. 

 

På klinisk niveau kan fælles forventningsafstemning af ønsket involveringsgrad være et muligt 

skridt på vejen. En sådan afstemning kan forebygge misforståelser om henvisnings- og 

visitationsproceduren, da ægtefællerne her kan informeres om de fastlagte visitationskriterier, 

gældende i vedkommende region. Herved kan kollisionen mellem ægtefællernes forventninger og 

den kliniske praksis muligvis kommes i forkøbet. 

I forhold til fælles forventningsafstemning er det nødvendigt at forholde sig til, om ægtefællerne 

faktisk ønsker involvering eller ej. I relation til dette peger flere studier på, at patienter og pårørende 

synes delt på spørgsmålet(35,120,121). I relation til involvering synes det også relevant at 

medtænke, at ægtefæller til ældre patienter, oftest selv er oppe i årerne - og med stigende alder 

følger en tiltagende sygelighed og et generelt nedsat funktionsniveau(36,52). I denne forbindelse er 

det påvist, at 80 % af personer over 65 år har mindst én kronisk lidelse og 65 % har multiple 

kroniske lidelser(122). Hertil kan man medtænke, at den pludselige omvæltning af patientens og 

ægtefællens liv kan have betydning for ægtefællens formåen(32,40).  

Afstemningen af forventninger kan på den vis tilpasses den enkelte, hvad denne magter og ønsker 

og kan således foregå under hensynstagen til individuelle forhold samt de rammer og ressourcer, 
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som sundhedsvæsenet har til rådighed. Dette argumenteres der ligeledes for i den etablerede 

forskningslitteratur(1,123).  
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Bilag 1: Oversigt over databaser 

Database Søgeord Limits Hits Eksporteret til 

RefWorks  

Bemærkninger 

PubMed - 

MedLine 

Afstemt med basens MeSH-

termer: 

Søgestreng 1: Family OR spouse 

OR relatives 

Søgestreng 2: Cerebrovascular 

accident (explode) OR stroke OR 

stroke rehabilitation  

Samt fritekstsøgeord: 

Care continuum  

Involvement OR decision making 

Perception OR experience 

Aged, elderly 

(65+) 

119 hits 31 hits 

 

Der er også søgt via funktionen 

Find Similar Results/Related 

articles i denne database, 

ligesom der er suppleret med 

fritekstsøgning grundet forsinket 

indeksering. 

Embase Søgeordene er afstemt med 

EMTREE-funktionen.  

 

Søgestreng 1: Family (explode) OR 

spouse (explode)  

 

Søgetsreng 2: Cerebrovascular 

accident (explode) OR 

cerebrovascular accident (explode 

with rehabilitation) 

Aged  77 hits 19 hits  

Cochrane 

Library 

Søgestreng 1: Family (explode) OR 

spouse (explode)  

 4 hits 2 hits  
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Søgetsreng 2: Stroke (explode) OR 

stroke (explode with rehabilitation) 

 

CINAHL Søgeordene er afstemt med 

databasens Headings-funktion. 

 

Søgestreng 1: Family OR spouses 

 

Søgestreng 2: Stroke OR stroke 

rehabilitation 

 

 

Narrow by:   

- Family 

functioning 

- Family 

coping 

- Attitude to 

illness 

- Family 

relations 

- Caregiver 

support 

- Family 

attitudes 

 

39 hits 10 hits Der er også søgt via funktionen 

Find Similar Results/Related 

articles i denne database. 

Scopus Fritekstsøgeord: 

Stroke, Cerebrovascular accident 

 

Spouse, family, relatives 

 

Involvement, participation 

 

Decision 

Decision making 

Planning  

Transfer 

Transition 

Rehabilitation   

 55 hits 17 hits Der er endvidere søgt via kæde- 

og citationssøgning. 

PsykInfo Søgeordene er afstemt med 

Thesaurus-funktionen og 

kombineret med fritekst. 

 16 hits 3 hits  
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Stroke 

 

Family OR spouse 

 

Involvement OR Participation 

 

Rehabilitation 

SveMed+ Bruger samme MeSH-termener 

som PubMed. 

 

Family OR Spouses 

 

Stroke 

 

Rehabilitation OR Rehabilitation 

Centers 

 50 hits 17 hits  

Bibliotek.dk Der er søgt via fritekst 

kombinationer. 

 

pårørende? familie? ægtef? mand? 

mænd? kone? hustru?  

 

neuroreh? rehabili?   

 

apopleks? blodprop? hjerneblø? 

 

Family? Spouse? 

 

Cerebrovascular disease Stroke? 

 38 hits 

med 

danske 

søgeord,  

78 hits 

med 

engelske 

søgeord 

3 hits Søgningen er suppleret af en 

søgning med engelske søgeord. 

I alt fremsøgt ved systematisk søgning     102 hits 

I alt fremsøgt ved systematisk søgning samt 

ved brug af funktionerne Related articles og 

Find Similar Results 

    

 

 

110 hits 
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Bilag 2: Interviewguide 

Formålet med specialet er at belyse: I hvilket omfang oplever ægtefæller til ældre patienter med 

moderate til svære følger efter stroke, sig involveret i planlægning af det videre 

rehabiliteringsforløb? - Og hvilke forhold kan influere på deres oplevelser? 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål Hjælpespørgsmål 

Baggrundsviden Hvilken relation har du til 

NN? (Ægtefælle/samlever) 

 

Hvor længe har I kendt hinanden?  

 

Hvor længe har i været gift? 

 

Hvor gammel er du? 

 

Hvad var årsagen til din ægtefælle blev 

indlagt?  

 

Vil du fortælle om forløbet? 

I hvilket omfang 

oplever ægtefæller til 

den ældre patient med 

moderat til svært 

stroke sig involveret i 

planlægningen af den 

videre rehabilitering? 

 

Og hvilke forhold kan 

influere på deres 

oplevelser? 

 

 

Hvordan oplevede du 

forløbet op til 

overflytningen?  

 

Hvordan oplevede du 

overflytningen fra 

sengeafdelingen til 

rehabiliteringsenheden? 

 

Så du dig selv som en del af 

planlægningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du beskrive hvordan planlægningen 

af overgangen til den videre 

rehabilitering foregik?  

 

 

Hvilken rolle havde du? 

 

Var du en del af beslutningen? 

 

Havde du nogle konkrete opgaver? 

 

Gav du dit besyv med/din mening til 

kende og i så fald i hvilke situationer?  

Var der noget du ikke nåede at bidrage 

med? 

 

Kan du pege på noget, der kunne have 

været tænkt med? 

Information Hvordan oplevede du 

adgang til viden på 

hospitalet? 

Havde du behov for viden? 

 

Fik du den viden, du havde behov for? 

 

Hvilken viden efterspurgte du? 

(Stroke/diagnose) 

(Fremtid/prognose) 
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(Det videre forløb - 

rehabiliteringsforløbet) 

 

I hvilke situationer modtog du viden?  

Kan du give et eksempel? 

 

Kunne måden hvorpå du modtog viden 

havde foregået anderledes? 

Debriefing Jeg har ikke flere spørgsmål 

nu, men er der noget, som 

du har lyst til at sige eller 

spørge om inden vi slutter 

af?  

Eller noget du føler vi mangler at 

snakke om? 
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Bilag 3: Samtykke fra Afdelingsledelsen 

Af hensyn til at sikre patienternes identitet, er nedenstående tilladelse anonymiseret. 
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Bilag 4: Patientsamtykke 

Interviewundersøgelse af ægtefællers oplevelse af involvering i planlægning af det videre 

rehabiliteringsforløb 

 

Kære patient 

 

Mit navn er Stine Vad, jeg er uddannet sygeplejerske og studerer for tiden sygeplejevidenskab ved 

Århus Universitet. Jeg er nu i gang med at skrive mit afsluttende speciale. 

 

Formålet med mit speciale er at opnå viden om, hvordan ægtefæller oplever sig involveret i planlægningen af 

patientens videre rehabiliteringsforløb, når patienten med følger efter stroke har behov for et 

rehabiliteringsforløb. 

Jeg ønsker derfor at tale med ægtefæller til patienter stroke, som netop skal overflyttes til videre 

rehabilitering. For at få din ægtefælles samtykke, kræves det af Datatilsynet, at jeg får din tilladelse til at tage 

kontakt til din ægtefælle. 

 

Interviewet med din ægtefælle varer mellem ½ - ¾ time og kan foregå hos din ægtefælle, hos mig eller på 

Århus Universitet. Samtalen bliver optaget på bånd, så notatskrivning ikke forstyrrer undervejs. Det er 

vigtigt for mig at understrege, at alle informationer jeg får, forbliver anonyme og uigenkendelige i det 

færdige speciale, samtidig med at båndende slettes når specialet er færdigt. 

 

Det er helt frivilligt at deltage og et tilsagn om deltagelse kan til enhver tid trækkes tilbage. Hverken 

deltagelse eller afbrydelse heraf vil på nogen måde få indflydelse på din omsorg, pleje eller behandling i det 

videre forløb. Sidst skal nævnes, at jeg er underlagt tavshedspligt. 

 

Hvis du giver tilladelse til, at din ægtefælle taler med mig, formidler din kontaktsygeplejerske beskeden 

videre til mig og vi finder derefter ét for din ægtefælle passende tidspunkt at mødes.  

 

På forhånd tak.  

 

Venlig hilsen       Under vejledning af  

Stine Vad, Sygeplejerske, Stud.Cur        Lena Aadal, Forskningsansvarlig sygeplejerske 

Stine.traerup.vad@studcur.au.dk                               Regionshospitalet Hammel Neurocenter 

5120 6192                          7841 9055 / 2183 3364 

 

mailto:Stine.traerup.vad@studcur.au.dk
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Jeg bekræfter hermed, at min ægtefælle/samlever må kontaktes samt at jeg såvel mundtligt som skriftligt er 

informeret om: At jeg er sikret anonymitet i undersøgelsen, at deltagelse i undersøgelsen er frivillig og at jeg 

når som helst kan trække mit tilsagn om deltagelse tilbage.  

 

Dato og underskrift 
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Bilag 5: Informationsbrev til neurologiske sygeplejersker 

Århus Feb. 2013 

 

Kære sygeplejersker på afdeling ”Y”  

 

Mit navn er Stine Vad, jeg er uddannet sygeplejerske ved Sygeplejeskolen i Århus i 2009 og er på 

nuværende tidspunkt i gang med at skrive mit afsluttende speciale ved Sektion for Sygepleje, Århus 

Universitet. I den forbindelse tillader jeg mig at bede om jeres hjælp. 

 

Formålet med mit speciale er at opnå indsigt i og udvikle viden om ægtefæller til ældre patienter(65+) med 

stroke, og i hvilken grad, de oplever sig involveret i planlægningen af det videre rehabiliteringsforløb. Jeg 

antager, at en sådan viden kan bidrage til at udvikle og optimere praksis og eventuelt kaste lys over nogle 

områder, som man med fordel kan være opmærksom på i samarbejdet med ægtefællerne.   

 

Jeg vil derfor gerne foretage 3-4 interviews med ældre ægtefæller til patienter med stroke, der skal 

overflyttes til rehabiliteringsenheder, og som scorer minimum 30 points på det tværfaglige 

risikovurderingsskema.  

Jeg forventer, at hvert interview kommer til at vare omkring ½ – ¾ time. Interviewene optages på diktafon, 

så jeg undgår, at notatskrivning forstyrrer undervejs. De informationer jeg får, behandles fortroligt og er 

anonyme i det færdige speciale. Det er meget vigtigt for mig, at ægtefæller, der ønsker at deltage, er klar 

over, at en sådan anonymisering finder sted, og at det er frivilligt at deltage, ligesom deltagelse til enhver tid 

kan afbrydes uden det på nogen måde får indflydelse på omsorg, pleje og behandling i tilknytning til 

patientens videre forløb. 

 

Til at etablere kontakten med patienterne og deres ægtefæller, håber jeg, I vil være mig behjælpelig!  

Ifølge Datatilsynet skal jeg have patientens samtykke til at interviewe hans/hendes ægtefælle og der er her 

jeg håber, at I vil hjælpe mig. 

I den forbindelse håber jeg endvidere, at I udover at informere om undersøgelsens formål, kort vil informere 

om interviewets praktiske forløb samt rettigheder i forhold til at trække tilsagn om deltagelse tilbage. Tilsagn 

om deltagelse gives nederst på de breve, I udleverer til interesserede patienter..  

Det er i sidst, men ikke mindst, mit håb, at I vil være til stede når patienterne giver deres skriftlige tilsagn om 

deltagelse, og at I sammen vil finde kontaktoplysninger til ægtefællen.  

Jeg kan kontaktes pr. mail eller telefon med disse oplysninger.  

 

Jeg er helt bevidst om, at jeg hermed giver jer en ekstra opgave i jeres daglige arbejde. Jeg håber ikke desto 

mindre, at I kan hjælpe mig og ser frem til et spændende samarbejde, vi forhåbentligt alle kan få udbytte af. 

 

På forhånd tak.        

Venlig hilsen           Under vejledning af 

 

Stine Vad, Sygeplejerske, Stud.Cur       Lena Aadal, Forskningsansvarlig sygeplejerske  

Stine.traerup.vad@studcur.au.dk                  Regionshospitalet Hammel Neurocenter                     

5120 6192                       78419055 / 2183 3364 

mailto:Stine.traerup.vad@studcur.au.dk
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Bilag 6: Kodning i NVivo10 
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Bilag 7: Ægtefællesamtykke 

Interviewundersøgelse af ægtefællers oplevelse af involvering i planlægning af det videre 

rehabiliteringsforløb 

 

Mit navn er Stine Vad, jeg er uddannet sygeplejerske og studerer sygeplejevidenskab ved 

Århus Universitet. Jeg er nu i gang med at skrive mit afsluttende speciale. 

 

Formålet med mit speciale er at opnå viden om, hvordan ægtefæller oplever sig involveret i planlægningen af 

patientens videre rehabiliteringsforløb, når patienten med følger efter stroke har behov for et 

rehabiliteringsforløb. 

Jeg ønsker derfor at interviewe ægtefæller til patienter med stroke, der skal overflyttes til videre 

rehabilitering. Interviewet varer mellem ½ - ¾ time og kan foregå hos dig, hos mig eller på Århus 

Universitet. Samtalen bliver optaget på bånd, så notatskrivning ikke forstyrrer undervejs. Det er vigtigt for 

mig at understrege, at alle informationer jeg får, forbliver anonyme og uigenkendelige i det færdige speciale 

samtidig med at båndene slettes når specialet er færdigt. 

 

Det er frivilligt at deltage og et tilsagn om deltagelse kan til enhver tid trækkes tilbage. Hverken deltagelse 

eller afbrydelse heraf vil på nogen måde få indflydelse på din pårørendes omsorg, pleje eller behandling i det 

videre forløb. Sidst skal nævnes, at jeg er underlagt tavshedspligt. 

 

Hvis du vil stille dig til rådighed for et interview, kan du give besked til din ægtefælles kontaktsygeplejerske, 

som vil formidle beskeden videre til mig.  Vi vil derefter finde ét for dig passende tidspunkt at mødes.  

 

På forhånd tak  

Venlig hilsen       Under vejledning af  

Stine Vad, Sygeplejerske og Stud.Cur       Lena Aadal, Forskningsansvarlig sygeplejerske 

Stine.traerup.vad@studcur.au.dk                   Regionshospitalet Hammel Neurocenter 

5120 6192                        7841 9055 / 2183 3364 

 

Jeg bekræfter hermed, at jeg såvel mundtligt som skriftligt er informeret om: At jeg er sikret anonymitet i 

undersøgelsen, at deltagelse i undersøgelsen er frivillig og at jeg når som helst kan trække mit tilsagn om 

deltagelse tilbage.  

 

Dato og underskrift 

                                                                                      

mailto:Stine.traerup.vad@studcur.au.dk

