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Abstract 
Background. Postoperative fatigue is a prominent complaint among women after hys-

terectomy. Reduced hospitalization requires these women to be well-informed about 

fatigue and its impact on their daily lives. 

Aim. To highlight how women experience and manage fatigue 3-4 weeks after hyster-

ectomy. 

Method. A descriptive, qualitative study with a phenomenological and hermeneutic 

approach. The overall theoretical framework is the salutogenetic model (Antonovsky, 

1996). 

5 women, aged 42 -51, were interviewed 3 weeks after hysterectomy. 

The analysis is based on condensed opinion (Kvale, 1997).  

Findings. The women experienced that fatigue is there right away, it is unstable yet 

impossible to combat. Being overtired involves a risk of loss of self-control. 

Daily life chores and return to work can be overwhelming and insurmountable whereas 

the opposite applies if you feel in control. 

Postoperative fatigue can be been managed by applying experiences with fatigue from 

other situations. The women use the postoperative advice they are given when dis-

charged in a restrictive manner. 

Developing good health is enhanced with support from family and friends and with 

support from your general practitioner before going back to work. 

Conclusion. Support is important and in case of insufficient support from the women’s 

own network, professional support is to be preferred. 
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Resume  
Baggrund. Postoperativ træthed er almindeligt forekommende hos kvinder efter abdo-

minal hysterektomi på benign indikation. Kort indlæggelsestid øger nødvendigheden af 

faglig viden om trætheden, men der mangler viden om træthedens indvirkning på dag-

ligdagen.  

Formål. At belyse, hvordan kvinder, der har fået foretaget abdominal hysterektomi på 

benign indikation oplever og håndterer træthed i de første 3 – 4 uger efter udskrivelsen 

Metode. Kvalitativ deskriptiv undersøgelse med fænomenologisk-hermeneutisk tilgang. 

Overordnet teoretiske ramme er den salutogeniske model (Antonovsky (1996) 

5 kvinder i alderen 42 – 51 år interviewes 3 uger efter hysterektomi 

Meningskondensering anvendes som analysemetode (Kvale 1997) 

Fund. Oplever at trætheden kommer hurtigt, er ustabil og ikke til at kæmpe imod. Hvis 

trætheden ikke respekteres er der risiko for at miste selvkontrol 

Dagligdagsopgaver og genoptag af arbejde kan virke uoverkommelige, hvis man mister 

selvkontrollen, modsat overkommelig, hvis den bevares. 

Trætheden håndteres ved at inddrage erfaringer fra træthed i andre situationer. Udskriv-

ningsråd og aktuelle erfaringer med den postoperative træthed bruges som begrænsnin-

ger frem for udfordringer. 

Godt helbred udvikles når man får social støtte fra nærmeste omgangskreds i dagligda-

gen og støtte fra egen læge ved genoptag af arbejde. 

Konklusion. Social støtte vigtig, er den dårlig eller mangelfuld kan den med fordel er-

stattes med professionel støtte. 
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Baggrund 
Siden 2002 har ”accelereret operationsforløb” været indført til kvindelige patienter, der 

skal have foretaget abdominal hysterektomi på benign indikation. Som følge deraf er 

indlæggelsestiden reduceret fra 7 – 10 dage til 3 -5 dage. På indlæggelsesdagen foreta-

ges indlæggelsessamtale med efterfølgende mundtlig opfølgning af indholdet i  en udle-

veret pjece. Pjecen oplyser om indlæggelsesforløbet, og giver med enkelte sætninger råd 

om, hvad patienten kan forvente, bør, må og ikke må i de kommende 4 uger (Bilag 1). 

Ved denne samtale berøres arbejdsforhold og sygemeldings -periode. 

” Jeg har meldt mig syg i 6 uger!” eller ”jeg har meldt mig syg i 8 uger!”- er hyppige 

udtalelser. Ved helt uformel undersøgelse har jeg hørt det ca. 20 ud af 30 gange inden 

for ½ år. Jeg har undret mig over disse udtalelser, fordi den anbefalede sygemelding i 

pjecen er 3-4 uger. Som årsag til den længere sygemelding, nævner kvinderne, at de 

tidligere har erfaret at komme for tidligt på arbejde efter operation, fordi de havde været 

meget trætte i helt op til ½ år. Kvinderne havde følt en helt speciel form for træthed, der 

fra forskellige sider er beskrevet som ”total udmattelse”, ”træt helt ind i knoglerne”, ”alt 

energi er forsvundet”, ” kunne ikke engang klare at lave mad 1 måned efter operatio-

nen” etc.  De kunne også have kendskab til nogle i omgangskredsen, der havde været 

trætte i lang tid efter en operation.  

Hensigten med dette projekt er at undersøge og vurdere, hvilket indhold den skriftlige 

og mundtlige information, der gives ved udskrivelsen til de kvindelige patienter, der har 

fået foretaget abdominal hysterektomi, skal have for at give dem mulighed for at hånd-

tere den hyppigt opståede postoperative træthed. 

 

Patientperspektiv 
Pjecen og plejepersonalet omtaler som standard ikke den postoperative træthed, men 

trætheden indgår alligevel i kvindernes egen vurdering om, hvornår de forventer at kun-

ne genoptage arbejdet. For at finde noget om emnet søges i Bibliotek.dk med søgeorde-

ne træthed, fatigue, hysterektomi og hysterectomy. Der findes undersøgelser der under-

støtter patienternes udsagn. 

Rasmussen et al. (2001) har lavet en kvantitativ deskriptiv undersøgelse af, hvor lang 

tid kvinderne har sygdomsfølelse efter benign abdominal og vaginal hysterektomi.  313 
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kvinder udvalgt fra 4 jyske gynækologiske afdelinger spørges. Ca. 4 måneder efter ope-

ration, besvarer kvinderne et spørgeskema om hvor længe der havde været sygdomsfø-

lelse og om hvornår arbejdet blev genoptaget. Svarene blev relateret til de primære da-

tabaseoplysninger som anamnestiske forhold, operationsforløb og det postoperative 

forløb.. Af de abdominalt opererede fandt man 92% med sygdomsfølelse efter 4 uger, 

80% efter 6 uger og 35% efter 10 uger. Man fandt ligeledes statistisk association mel-

lem varighed af sygdomsfølelse og peroperativ blødningsmængde samt mellem syg-

domsfølelse og postoperative komplikationer.  

Sygdomsfølelsen er ikke defineret i undersøgelsen. 

DeCherney et al (2002) har lavet en kvantitativ deskriptiv oversigtsundersøgelse med 

telefoninterview. 300 kvinder i alderen 25-50 år der havde fået lavet hysterektomi eller 

myomektomi inden for 2 år blev spurgt systematisk om udbredelse og indvirkning af 

postoperativ træthed. Undersøgelsen viste at 74 % følte middel til svær træthed de første 

få uger. Trætheden forblev dobbelt så længe som smerter og det varede ca.10 uger inden 

de kunne genoptage normale daglige aktiviteter.  37 % kunne ikke genoptage daglige 

opgaver i hjemmet efter 10 uger, og der var signifikant mange af dem, der følte frustra-

tion, var deprimeret og havde svært ved at koncentrere sig.   

Der er den svaghed ved undersøgelsen, at kvinderne skal huske 2 år tilbage, men samti-

dig kan sygemeldingsperioden  have haft stor betydning  for kvinderne, da de i USA  

ikke har været økonomisk sikret ved sygdom , som kvinderne er i Danmark. Den store 

betydning kan medføre at kvinderne lettere kan huske hvor lang tid de havde været syge 

og haft det svært. 

Sommerset JD, (2005) har i sit MPH studie lavet en retrospektiv spørgeskemaundersø-

gelse af 552 abdominalt og vaginalt hysterektomerede kvinder fordelt på 26 forskellige 

gynækologiske afdelinger i Danmark. Afhandlingen belyser at smerter og træthed i re-

konvalescensperioden har stor betydning og forsinker det anbefalede genoptag af dagli-

ge aktiviteter med 1-2 uger og arbejde med 2 – 3 uger. Ud over smerter og træthed sty-

rer råd fra egen læge og andre også genoptag af arbejde. Der er statistisk signifikans 

mellem abdominal operationsform, komplikationer i forbindelse med indgrebet og gen-

optagelse af aktiviteter. 

Anbefalinger for sygemelding refererer til nationalt referenceprogram for hysterektomi 

på benign indikation. Formålet med referenceprogrammet er at omsætte videnskabelige 
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forskningsresultater til vejledning for klinisk praksis i det danske sundhedsvæsen. Pro-

grammet anbefaler et multimodalt behandlingsregime, hvor der er fokus på patientin-

formation, smertebehandling, tidlig mobilisering og tidlig ernæring, hvilket bevirker 

hurtigere udskrivning. Referenceprogrammet viser lav videnskabelig evidens for rekon-

valescens, hvorfor længden af sygemelding hviler på en konsensusbeslutning, der anbe-

faler 2-4 uger ved ukomplicerede forløb (Sfr. 2005).  

Grundlaget for referencerne er videnskabelig litteratur, hvor de randomiserede kontrol-

lerede undersøgelser har højeste prioritet og kvalitative undersøgelser med patientper-

spektivet har laveste prioritet. 

Fokus rettes nu mod et dybere kendskab til fænomenet træthed samt teori og empiri 

vedrørende det multimodale regime og efterfølgende rehabilitering. 

Søgeordene bliver derfor: Fatigue, hysterektomi, lengts of stay, accelerated, conva-

lescense og nursing. 

 

Litteraturgennemgang 
Litteratursøgning foretages i Artikelbasen, Pubmed, Cinahl og Swemed med søgeordene 

i forskellige kombinationer.  

Der vælges såvel kvalitativ som kvantitativ litteratur, der kan belyse den postoperative 

træthed samt effekt af multimodale interventioner. Litteratursøgning begrænses til tiden 

efter år 2000, da accelereret operationsforløb indføres efter dette årstal. 

Artikelbasen : 14 artikler vælges, 5 er relevante  

Pubmed  : 69 artikler vælges, 8 er relevante  

Cinahl : 106 artikler, sammenfald med tidligere søgning, 1 er relevant. 

Swemed : 12 overskrifter gennemlæses, sammenfald med tidligere søgning, 3 er 

relevante. 

7 artikler findes anvendelige. 

Det er ikke muligt at finde artikler der kan belyse den subjektive oplevelse af postopera-

tiv træthed i relation til hysterektomi. Af den grund vælges litteratur af mere almen ka-

rakter til at belyse fænomenet træthed. 

Elsass & Lauritsen (2006) afprøver en narrativ metode på patienter med kronisk træt-

hedssyndrom. Selv om undersøgelsen har et andet sigte, kan den godt tjene til dokumen-
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tation, da undersøgelsen tjener som sufficient vejledning for fremtidig kvalitativ forsk-

ning. 

 Lerdal (2005) undersøger hvordan trætheden kan beskrives og forklares. Viden, der kan 

tjene som vejledning til patienter. 

Der findes ikke interventionsundersøgelser, der viser effekten af multimodalt regime 

kontra konventionelt regime for hysterektomerede, hvorfor der vælges 2 kvantitative 

undersøgelser, der viser effekten af multimodalt regime kontra konventionelt regime for 

colonopererede. (Basse L 2002), (Jakobsen et al. 2005). Valget af colonopererede er 

med baggrund i, at disse patienter får en intraabdominal operation, der i omfang og tid 

svarer til en hysterektomi. 

 

Træthed begrebsliggøres ud fra Nandas Nursing Diagnosis (NANDA 2003). 

Citat: 

Definition: An overwhelming sustained sense of exhaustion and decreased capacity for 

physical and mental work at usual level. (ibid p. 74) 

 

I humanistisk sundhedsforskning beskrives en kvalitativ undersøgelse af livshistorier 

hos patienter med træthed.  I undersøgelsen indgår 136 livshistorier beskrevet af patien-

ter med kronisk træthed. Undersøgelsen viser at patienterne søger efter anerkendelse. At 

patient og behandler taler ud fra forskelligt perspektiv. Konkluderer at træthed er multi-

faktoriel, og derfor ikke skal diagnostiseres, men forklares ud fra den enkeltes livshisto-

rie. Behandleren bør øge bevidstheden om at opfange patientens perspektiv (Elsass & 

Lauritsen 2006). 

 

Lerdal (2005) Definerer træthed og udmattelse som mangel på energi. Studerer efterføl-

gende energibegrebet gennem kvalitativ interviewundersøgelse med 4 kroniske patienter 

med forskellig lidelse samt 3 topidrætsfolk. Studiet viser, at udmattelse er et sammensat, 

flerdimensionalt symptom, der kendetegnes ved et lavt energiniveau. Alle informanter-

ne huskede egen oprindelige energikapacitet, der fungerede som referencepunkt. For at 

bruge kapaciteten hensigtsmæssigt brugte alle informanter 2 hovedstrategier. En energi-

økonomisering, hvor der skete en bevidst prioritering af aktiviteter. En energigenere-
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ring, hvor fornyet energi opbygges ved søvn, ved at få overblik, ved at flytte sig væk fra 

en problematisk situation eller gøre noget af speciel interesse. 

 

I Operativ Gynækologi er træthed beskrevet som en følge af en række patofysiologiske 

ændringer som respons på fysiologisk stress. Der udløses centrale hormonændringer og 

lokale inflammatoriske ændringer der tilsammen er ansvarlig for omlægning af orga-

nismens hormonsekretion med øget koncentration af katabole hormoner. De katabole 

hormoner øger energiomsætningen ved at omdanne muskelvæv til glucose. Som følge 

af mangel på anabole hormoner nedsættes proteinsyntesen. Mere nedbrydning end op-

bygning kan være sandsynlig årsag til svækkelse af muskulatur som kan medføre post-

operativ træthed. Tidlig postoperativ ernæring kan i nogen grad nedsætte energiomsæt-

ningen, men ikke forhindre katabolismen (Rosenberg & Bisgaard 2005). 

 

I Klinisk Sundhedspsykologi er stress beskrevet som misforhold mellem ydre belastnin-

ger og indre ressourcer. Ydre belastninger udløser samme patofysiologiske reaktioner 

som fysiologisk stress.  Kan det enkelte menneske håndtere situationen, stopper proces-

sen, men sker det ikke fortsætter processen med yderligere dannelse af cortisol. Vedva-

rende højt indhold af cortisol, kan påvirke hippocampus og nedsætte koncentrationen. 

En person med meget selvtillid og tro på sit forehavende, går aktivt til opgaven, løser 

problemet og udløser kun adrenalin, der aktiverer kroppen med efterfølgende kortvarig 

patofysiologiske virkning. En person med negative forventninger, ringe selvtillid og en 

tendens til at give op, udviser en passiv adfærd, der resulterer i øget cortisolproduktion, 

der stiger i takt med inaktiviteten (Nielsen 2004). 

 

Kim & Lee (2001) har lavet en reviewartikel, med formålet at gennemgå litteratur med 

focus på kvinders erfaringer efter hysterectomi og afdække relationen mellem symp-

tomerfaringer og biopsykosociale faktorer i deres liv. Undersøgelsen viser at træthed 

indgår i et symptomkomplex sammen med smerter, nedtrykthed og søvnforstyrrelser. 

Træthed og søvnforstyrrelser kan relateres til fysiologisk stress og kan derfor øges ved 

komplikationer Trætheden relaterer sig til muskelnedbrydningen, og søvnforstyrrelserne 

til den øgede sympatiske aktivitet. 
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Træthed og søvnforstyrrelser er relateret til postoperativ smerte.  72 % af kvinderne har 

moderat smerte 14 dage efter operationen. Den vedvarende smerte kan vedligeholde det 

fysiologiske stress der kan lede til depressiv tilstand.  

Kvinder med minimal netværksstøtte føler flere symptomer end kvinder med meget 

netværksstøtte. Professionel support giver mindre angst, depression, træthed, vrede og 

mere livskraft. 

Der er god effekt af at uddanne kvinderne før kirurgi.  

 

Matsushita et al (2007) har lavet en prospektiv spørgeskemaundersøgelse af 90 gynæko-

logisk opererede kvinder med det formål at undersøge emotionelle ændringer, forholdet 

mellem emotionelle ændringer og kliniske faktorer samt mestringsstrategier. Patienterne 

spørges før op, før udskrivelse og 3 måneder efter udskrivelse.. Undersøgelsen viser at 

patienterne er meget angste før operation, der beskrives som angst for selve operationen. 

Postoperativt er patienterne depressive, vrede og konfuse, der tilskrives bodyimage, da 

tilsvarende spørgsmål til andre abdominalt opererede ikke viser samme udvikling. Ud-

bredelsen af generne er uafhængig af om patienten er opereret for ondartet eller godartet 

lidelse. Symptomernes manifestation er afhængig af mestringsstrategi, hvor den emoti-

onelle mestring giver flere symptomer end den problemorienterede mestring.  

 

Kehlet (2001) introducerer multifaktoriel intervention for at modgå skadevirkningerne 

af det kirurgiske stress. Interventionen iværksættes af et tværfagligt behandlingsteam 

bestående af kirurg, anæstesiolog og kirurgisk sygeplejerske. Stressvirkningen kunne 

formindskes ved god information, god smertebehandling, tidlig ernæring og tidlig mobi-

lisation. 

 

Basse et al (2002) laver en prospektiv, kontrolleret, ikke randomiseret undersøgelse af 

28 patienter med det formål at vurdere ændringer i postoperative organdysfunktion hos 

patienter der deltager i accelererede forløb vs konventionelle forløb. Undersøgelsen 

viser at regimet bevarer kropslige funktioner, som tarmfunktion, hjertelungefunktion og 

muskelfylde intakte. 

 

 8



Jakobsen et al. (2005) laver en prospektiv, kontrolleret, ikke randomiseret interviewun-

dersøgelse med det formål at sammenligne konvalescenc efter colonkirurgi med accele-

reret program vs konventionel. Der indgår 160 ptienter i undersøgelsen. Ved accelereret 

program ses trætheden moderat til mild efter 14 dage og som før operationen efter 30 

dage. I den konventionelle gruppe ses moderat til svær efter 14 dage og svær efter 30 

dage.  

 

Rock & Meeks (2001) beskriver at mange kvinder lider af anæmi og træthed inden 

hysterektomi som resultat af kronisk blodtab p.g.a. blødningsforstyrrelser. Anbefaler at 

man præ-og postoperativt bl.a. sætter kvinderne i behandling med jern, folinsyre og B12 

vitaminer i en periode på 3 til 6 måneder efter normale blodparametre, fordi jernstof-

skiftet har været forstyrret p.g.a.blødningsforstyrrelserne. 

 

Samfundsperspektiv 
Abdominal hysterectomi er det gynækologiske speciales hyppigste intraabdominale 

operation. På landsplan opereres 5000 - 6000 årligt, heraf 5000 på benign indikation. 

Gennemsnitsalder for patienter er 50 år(Utzon et al 2005).  I 2006 udføres 123 abdomi-

nale hysterektomier på benign indikation i Aalborg.  Gennemsnitlig liggetid er fra 3 til 

10 dage, 103 patienter havde gennemsnitlig liggetid på 3 – 5 dage. 6 blev genindlagt 

med komplikationer. Aldersmæssigt er patienterne fra 27 – 77 år, 95 af patienterne i 

alderen 40 -54 år. 

Der er således en indirekte økonomisk konsekvens for samfundet, idet genoptag af ar-

bejde forsinkes, da operationen udføres på en arbejdsaktiv aldersgruppe. Samfundsøko-

nomiske omkostninger udregnes på baggrund af anbefalinger i accelereret operations-

forløb (Utzon et al 2005). 

 

Sygeplejeperspektiv  
Ifølge National strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet skal patienter tilbydes 

en kontinuerlig proces med inddragelse af ny viden og nye metoder med fokus på pati-

entforløb. (Sundhedsstyrelsen 2002:10).  
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Plejepersonalet er medaktør i at udføre det multimodale behandlingsregime under ind-

læggelse, og følger mundtligt op på råd ved udskrivning uden som standard at berøre 

den postoperative træthed. 

Nyeste tilfredshedsundersøgelse foretaget på landsplan og udleveret til de enkelte afde-

linger viser, at kun 26 % af netop denne patientgruppe føler sig godt informeret, specielt 

føler de mangel på udskrivningssamtale (Nordjyllands Amt 2005). 

Wagner et al (2004) har lavet en kvalitativ undersøgelse med det formål at undersøge 

ændringer i plejen ved multimodalt regime i forhold til konventionel behandling. Un-

dersøgelsen viser at sygeplejersker udfører mindre somatisk pleje, men mere vejledning 

og rådgivning. Mere vejledning og rådgivning fordrer større krav til kommunikation og 

faglig viden, da viden skal kunne omsættes kommunikativt.  

Prospektiv, kvantitativ undersøgelse foretaget af Jakobsen et al (2000) viser at plejetid 

på en konventionel afdeling er 1198 min. på 6,6 dag og plejetid på en afdeling for acce-

lererede forløb er 1133 min. på 2,4 dag. 

Wagner et al (2004) har lavet en explorativ og descriptiv kvalitativ undersøgelse af pati-

enters og personalets erfaringer med indførelse af ”accelereret operationsforløb”. Un-

dersøgelsen viste at patienterne betragtede sig selv som ”good girls” og ønskede at leve 

op til personalets forventninger. Havde det fysisk godt, men manglede psykosocial sup-

port postoperativt. Personalet var primært imod indførelsen, men gennemgik en positiv 

holdningsændring gennem en 8 måneders periode. 

Compliance mellem kvinder og personale viste at de talte sammen ud fra forskelligt 

perspektiv og forskellig forståelse af samme situation. Kvinderne følte de skulle leve op 

til personalets forventninger, mens personalet følte de skulle leve op til ledelsens for-

ventninger om at følge regimets anbefalinger. 

 

Problembeskrivelse 
Erfaring og undersøgelser viser at postoperativ træthed er et almindeligt forekommende 

problem hos kvindelige patienter, der har fået foretaget abdominal hysterektomi på be-

nign indikation. Ved intensiv præ-, per- og postoperativ pleje og behandling kan træthe-

den minimeres, men ikke fjernes. Undersøgelser viser også at komplikationer i forbin-

delse med operation kan forlænge træthedsperioden. Hvis trætheden forsinker genoptag 

af daglige aktiviteter kan den udløse frustration, koncentrationsbesvær og depression.  
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Kvinderne får tilsendt en informationspjece inden operationen der ikke omtaler den 

postoperative træthed. I udskrivningssamtalen bliver trætheden som standard ikke om-

talt. Indlæggelsestiden er afkortet uden opfølgning i sygehusregi. Den postoperative 

træthed er derfor overladt til kvinderne selv, hvor de forventer og handler ud fra egne og 

andres anbefalinger, der kan have sin baggrund i følger efter forældede operationsmeto-

der og fejlopfattelser, hvor de måske tror de skal forholde sig restriktivt i den postopera-

tive periode. Referenceprogrammet anbefaler en sygemelding, som viser sig ikke at 

stemme overens med virkeligheden. Kvinderne får således ikke en faglig samtale vedrø-

rende trætheden, der formodes at kunne hjælpe dem til at imødegå problemer i rekonva-

lescensperioden. Kun 26 % af denne patientkategori føler sig tilfredse med udskriv-

ningssamtalen. 

Det multimodale regime og den kortere indlæggelsestid har ændret sygeplejepraksis fra 

den mere somatiske pleje til den mere kommunikative. Der stilles derfor andre krav til 

sygeplejerskerne om samarbejde, kommunikation og faglig viden for at kunne leve op 

til patienternes og samfundets kvalitetskrav. 

Den korte indlæggelsestid gør det nødvendigt med en information, der kan være vejle-

dende i rekonvalescensperioden.  En del af denne vejledning bør i modsætning til nu 

omhandle træthed.  

Undersøgelser viser at patienter er tilfredse med det fysiske forløb, men mangler psyko-

social support. En del af denne psykosociale support bør ifølge undersøgelser omhandle 

anerkendelse, vejledning i håndteringsmetoder og behov for støtte fra netværk og pro-

fessionelle. For at nærme sig indholdet i denne vejledning er det nødvendigt med et pa-

tientperspektiv, der har fokus på trætheden og hvad denne træthed betyder for den en-

kelte. Desuden er det nødvendigt også at have fokus på hvordan patienterne håndterer 

trætheden, da både oplevelse af og håndtering af trætheden kan danne baggrund for 

fremtidig vejledning. Der er ikke fundet materiale i litteraturen, der belyser den subjek-

tive oplevelse af trætheden i rekonvalescensperioden efter abdominal hysterektomi efter 

indførelse af ”accelereret operationsforløb”. 

Formålet med undersøgelsen bliver derfor: 

At belyse, hvordan kvinder, der har fået foretaget abdominal hysterektomi på be-

nign indikation, oplever og håndterer den postoperative træthed i de første 3 - 4 

uger efter udskrivelsen. 
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Valget på de 3 -. 4 uger efter operationen fremkommer fordi kvinderne på dette tids-

punkt dels har erfaret trætheden på egen krop og dels måske befinder sig i en situation, 

hvor trætheden stadig er et problem. Ifølge referenceprogrammet anbefales genoptag af 

arbejde på dette tidspunkt. 

 

Definitioner: 
Opleve kommer af ”opleven”, der primært betyder ”stadig at leve, når noget sker”. En 

umiddelbar opfattelse af virkeligheden i modsætning til noget man tror at vi-

de.(Gadamar 2004:63)En oplevelse er taget ud af livets kontinuitet samtidig med den 

hænger sammen med livet som helhed. (Ibid:70). 

 

Håndtere defineres som ”..den udstrækning, i hvilken man opfatter, at der står ressour-

cer til ens rådighed, der er tilstrækkelige til at klare de krav, man bliver stillet over for af 

de stimuli, man bombarderes med (Antonovsky 2003 p. 36) 

 

Teoriramme. 
At leve med den postoperative træthed ses i lyset af Antonovskys salutogenetiske model 

(Antonovsky 1996).  

Kernen i den salutogenetiske orientering er en grundlæggende antagelse om, at den 

menneskelige organisme befinder sig i en heterostatisk ubalance og søger mod at skabe 

balance (Antonovsky 2003 p. 20) 

I den salutogenetiske orientering er folk ikke enten syge eller sunde, men befinder sig 

på et kontinuum mellem godt helbred og dårligt helbred. Der fokuseres ikke ensidigt på 

sygdom eller sundhed, men fokus rettes mod at sygdom inkluderes i menneskets totale 

historie, der rettes mod sundhed. Sundhed handler om følelsen af livsmod og livsglæde 

og at kunne mestre livets forskellige situationer.  I stedet for at fokusere på hvad der 

gjorde folk syge, fokuseres i stedet på hvilke mestringsressourcer der kan bevare eller 

bedre ens placering på kontinuet. Stressfaktorer betragtes som uundgåelige og allesteds-

nærværende og behøver ikke at være patologiske. Opgaven bliver at lede efter kilder, 

der kan sikre organismens aktive tilpasning.(Antonovsky 2003) 
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Denne mestringsteori er udviklet gennem begrebet sense of coherence (SOC), der inde-

holder flg. 3 komponenter, Citat:  

• Wish to be motivated to cope ( meaningfulness) 

• Believe, that the challenges are understood (comprehensibility) 

• Believe, that resources to cope as available (Manageability) (An-

tonovsky 1996 p. 15) 

 

eller på dansk oplevelse af sammenhæng (OAS). Komponenterne indgår i en definition:  

 

” Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den 
udstrækning, i hvilken man har en gennemgående, blivende, men også 
dynamisk følelse af tillid til, at (1) de stimuli, der kommer fra ens indre  
og ydre miljø, er strukturerede, forudsigelige og forståelige; (2) der står 
tilstrækkelige ressourcer til rådighed for an til at klare de krav, disse sti-
muli stiller; og (3) disse krav er udfordringer, det er værd at engagere sig 
i.” (Antonovsky 2003 p. 37) 
 

Forholdet mellem de 3 komponenter kan forekomme forskelligt afhængig af hvilken 

situation man befinder sig i.(Antonovsky 2003 p. 37 -40) 

 

Stressfaktorer betragtes i første omgang som stressorer. Hvordan stressorer mestres, 

afhænger af styrken af oplevelse af sammenhæng. Styrken af ens oplevelse af sammen-

hæng er skabt af livserfaringer gennem sociale strukturer på baggrund af pålidelighed, 

belastningsevne og delagtighed i valg.(Ibid p.111). 

Antonovsky(2003) beskriver at kilden til stressfaktorer er et krav fra den indre eller ydre 

verden en person ikke har noget umiddelbart svar på., men som personen er tvunget til 

at reagere på 

En spænding opstår når hjernen har konstateret et problem på baggrund af en stressor. 

De sunde formår at handle så spændingen forsvinder. Handles der ikke forvandles stres-

soren til stress (ibid 146) 

 

Teorien kan bidrage til at rette fokus på mestringsressourcer i forhold til den postopera-

tive træthed, så kvinderne bevidst kan bevare eller bedre den aktive tilpasning med ret-

ning mod godt helbred. 
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Teorien vælges på baggrund af at kvinderne lider af en godartet lidelse og får foretaget 

hysterektomi efter eget valg. Operationen følger et nationalt referenceprogram, og er 

derfor meget generaliseret præ-per- og umiddelbart postoperativt med efterfølgende 

hurtig udskrivning. Kvinderne befinder sig derfor hjemme i en overgangsfase fra at væ-

re stærkt påvirket af operationen til at vende tilbage til arbejdsmarkedet for fuld styrke 

efter forholdsvis kort tid. Det er muligt at kvinderne kan opleve sundheden i hverdagen 

på trods af operationen ved at forstå baggrunden for rekreationen, få hjælp til at inddra-

ge denne viden i forhold til hverdagslivet, og ud fra det blive i stand til at kunne håndte-

re situationen enten ved egen og/eller andres hjælp. 

 

Da der er fokus på den levede tid med træthed, vil det beskrivende element i fænomeno-

logien vil være et godt udgangspunkt for at komme så tæt på kvindernes oplevelser som 

muligt (Polit & beck 2006 p. 219). 

Den fænomenologiske udforskning indebærer at man belyser de 4 aspekter som levet 

rum, levet krop, levet tid og levede mellemmenneskelige relationer. (Polit & beck 2006 

p. 219). 

Den deskriptive fænomenologi er udviklet af Husserl1(Polit & Beck 2006 p. 220). 

Zahavi (2004) fremlægger fænomenologien som helhed, men med gennemskuelighed 

for Husserls tilgang. Et fænomen beskrives som en genstand, der umiddelbart viser sig 

set med vore øjne, men ikke sådan som genstanden er i sig selv. Afhængig af tilgang ser 

vi forskellige sider af fænomenet, idet bevidstheden styrer hvad der ses. Selve fænome-

net kan ikke løsrive sig fra det subjekt det er indlejret i og under normale omstændighe-

der dukker bevidsthedsakter op til overfladen i det levede hverdagsliv og bearbejdes til 

erfaring. Denne helhed ændres og formes af yderligere og kommende erfaringsdannel-

ser og fremstår efterfølgende som en helhed man ser og forstår med. Det kaldes af Hus-

serl for intentionalitet. 

 Ønsker man derimod at undersøge et fænomen, gør man brug af hvad Husserl introdu-

cerede epocheen – man stopper op og får belyst sagen fra så mange sider som muligt. 

Når man gør det skal man være bevidst om intentionaliteten og være vidende om egen 

baggrund for fænomenet  

                                                 
1 Husserl fænomenologiens grundlægger (1859 - 1938) 
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Man skal gå til sagen selv, få den belyst samtidig med man sætter sin egen forforståelse 

lidt til side, man kan aldrig sætte den helt til side. 

Sagen træthed søges belyst gennem de kvinder der har erfaret den. Den udforskende 

skal sikre god viden om emnet inden undersøgelsen og være bevidst om at hjælpe kvin-

den med at få belyst så mange sider af fænomenet som muligt. Jeg skal som udforsker 

være meget bevidst om egen forforståelse. Jeg er nødt til at parkere den for ikke at på-

virke kvindernes egen oplevelse af trætheden. Samtidig skal jeg også være bevidst om 

at fremlæggelse af bevidsthedsakter kan være udvidende for erfaringsverdenen for den 

der undersøges. , som Zahavi skriver ” pludselig afsløres skjult transcendental subjekti-

vitet” (Zahavi 2004 p 22). 

Dernæst indgår hermeneutik som tilværelsesmåde og som metode (Jensen, Jensen & 

Kim 1990). Hvor tilværelsesmåden er den forståelsessammenhæng der indgår i inter-

viewet, når noget bliver uklart. Ifølge Gadamer sker forståelse gennem horisontsam-

mensmeltning. Forskellige horisonter mødes om en fælles sag og kommer til en fælles 

forståelse. I denne forståelsesproces sætter man sin egen horisont i spil og ændrer egen 

forståelse. Forståelse bliver derfor også til ny selvforståelse (Gadamer 2004 p. 291)Som 

metode når teksten efterfølgende skal gennemgås ud fra forskerens faglige synsvinkel 

ved brug a den hermeneutiske cirkel. En måde af forstå delene ud fra helheden og forstå 

helheden ud fra den indre harmoni mellem delene, som en kontinuerlig proces. Prøver at 

sætte de udtalte ord ind i en sammenhæng, så de giver mening. 

 

Metode 
Ved udforskning af oplevelse og håndtering af den postoperative træthed, er det oplagt 

at vælge et kvalitativt design. Kvalitative forskningsmetoder er velegnede når man øn-

sker indsigt i og forståelse for menneskers livsverden (Smith & Dyhr 2003: 27), (Polit 

& Beck 2006 p. 17). 

Kvalitativ forskningmetoder omfatter bl.a. forskningsinterview, observations- og felt-

studier og analyse af tekster (Schmidt & Dyhr. 27).  

Kvinderne blev udskrevet tidligt og har været i eget hjem i ca 3 uger. For at belyse træt-

heden og den indvirkning den har haft på det levede liv, vælges det kvalitative forsk-

ningsinterview af Kvale (1997) 
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Det kvalitative forskningsinterview baseres på socialkonstruktivisme2, hermeneutik3, 

fænomenologi4 og dialektik5, der til sammen danner baggrund for hovedaspekterene af 

interviewets forståelsesform som livsverden, mening, beskrivelse, flertydighed og mod-

sigelser, intersubjektivitet og forandring (Kvale 1997). 

Formålet er, citat: 

…”At indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på fortolknin-

ger af meningen med de beskrevne fænomener”( Kvale 1997:41) 

 

Sampling 
8 kvinder, der indlægges til abdominal hysterektomi på benign indikation i tidsrummet 

26/2 til 10/3 på gynækologisk afdeling, Aalborg Sygehus, spørges om deltagelse i inter-

viewundersøgelse. 6 kvinder ønsker at deltage 3-4 uger postoperativt. 2 kvinder får 

postoperative komplikationer. Den ene ønsker fortsat at deltage. Jeg vælger at inter-

viewe denne kvinde, da 8 % af patienterne i følge litteraturen får komplikationer. Det 

fysiologiske stress vil formodentlig værre større og som en naturlig konsekvens af det 

vil kvinden også være mere træt. Jeg medtager hende fordi hun ikke falder uden for 

formålet med undersøgelsen, og netop hun kan være med til at uddybe træthedsfæno-

menet og håndteringen af dette. 

5 kvinder interviewes 3 uger efter operationen. 

Kvale (1997) skriver, at man skal gennemføre interview indtil man når et mætnings-

punkt, hvor nye interviews ikke tilfører ny viden. Det drejer sig om ca. 15-25 informan-

ter (Kvale 1997), (Maunsbach & Lunde 2003). I dette tilfælde drejer det sig om en min-

dre undersøgelse, hvor det af tidsmæssige årsager er nødvendigt at begrænse antallet. 

Kvinderne inkluderes i undersøgelsen, når de skal have foretaget abdominal hysterek-

tomi på benign indikation, ikke fejler noget andet, kan forstå dansk og udtrykke sig på 

en forståelig måde. 

                                                 
2 : Menneskers gensidige sociale påvirkning af hinanden gennem samtale om et bestemt emne, hvor viden 
fører til efterfølgende virkningsfulde handlinger (Kvale pp51-56) 
3 : Hermeneutisk fortolkning søger at forstå, dels det der fremkommer i samtalen og dels den måde 
transkriberet telkst fortolkes (Ibid pp56-61) 
4 Beskrivelse af livsverden (Ibid pp 61-64) 
5 Udforske modsigelser i den sociale situation og stille dem overfor hinanden (ibid pp 64-67) 
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 Alle kvinder indlagt i perioden med inklusionskriterierne er tilfældigt valgt. Alders-

mæssigt er kvinderne 42 -51 år. Alle kvinderne har mellemuddannelse og har børn. 2 er 

enlige mødre, 3 er gift. Kvinderne er bosat i by og på landet. 

Maunsbach & Lunde(2003) skriver, at man godt i udvælgelse kan lade tilfældet spille 

ind, da man ikke på forhånd ved hvilke personer der er mest informative. Målet for un-

dersøgelsen er ikke at få bredden, men derimod få mulighed for at kunne analysere 

komplekse sammenhænge og relationer. Dybden af interviewet afhænger af, hvad der 

skal synliggøres. I dette tilfælde skal træthedens væsen og dens indvirkning afdækkes, 

hvorfor informanten gives mulighed for at føle og tænke i interviewsituationen.  

Etiske aspekter 
Overordnede etiske principper for forskning ses i Helsinkideklarationen, hvor hensynet 

til individet går forud for samfunds- eller forskningsnytte. 

Primært afgøres konsekvenserne af undersøgelsen, som i dette tilfælde kan bidrage med 

at afdække oplevelsen af træthed og dens indvirkning på dagliglivet. Denne afdækning 

kan måske bidrage med andre aspekter til vejledning ved udskrivelse. Det kan ikke gav-

ne informanten, men sandsynligvis følgende patienter (Slettebø 2005). 

Patienternes retssikkerhed er søgt sikret ved at følge de etiske retningslinier i Sykeple-

iernes Samarbeid i Norden (SSN 2003). De består af 4 principper, som autonomi, ikke-

skade, velgørenhed og retfærdighed (Slettebø 2005) Autonomien indgår i Lov om pati-

enters retssikkerhed. (www. Sst.dk ) 

Afdelingsledelsen ansøges om tilladelse om at foretage undersøgelsen (bilag 2). 

Afsnitsledelsen informeres om undersøgelsen (bilag 3) 

Afdelingens personale informeres om undersøgelsen (bilag 4) 

Videnskabsetisk komite skal ikke søges når det handler om en interviewundersøgelse, 

hvorfor den ikke er ansøgt. (www. Cvk.im.dk) 

Da der er tale om personoplysninger, skal datatilsynet ansøges. Datatilsynets tilladelse 

giver mulighed for at forskeren kan indsamle og anvende data indenfor et givent tids-

rum (www.datatilsynet.dk) i dette tilfælde fra 26/2 2007 til 30/6 2007. (bilag 5) 

 

Autonomien ses i det informerede samtykke. Informanterne informeres mundtligt og får 

udleveret patientinformation, der oplyser om mit navn og baggrund, formålet med un-

dersøgelsen, hvad man ønsker at få ud af den. Hvor og hvordan interviewet skal foregå. 
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Hvor lang tid interviewet tager, at der bruges båndoptager og at alt, hvad der fortælles 

behandles anonymt og fortroligt. Informeres om, at undersøgelsen anmeldes til datatil-

synet efter lov om behandling af personoplysninger, og er underlagt de gældende regler 

til beskyttelse af privatliv. At kvinden ved samtykke deltager frivilligt i undersøgelsen, 

men på et hvilket som helst tidspunkt kan trække sig fra undersøgelsen uden det får 

konsekvenser for senere eller andre former for behandling (Slettebø 2005, Kvale 1997, 

www.datatilsynet.dk). (bilag 6). Kvinderne har alle givet samtykke inden operationen 

(bilag 7). 

Jeg skal være bevidst om at selve interviewet kan udvikle stress og ændre opfattelser 

hos den der interviewes, men oftest udvikler det sig som en positiv oplevelse, som Kva-

le (1997) skriver:  

 

”Bare det at nogen i en længere periode lytter til, hvad menne-
sker har at sige, kan, ligesom kvaliteten af denne lytten, gøre et 
interview til en enestående oplevelse.” (Kvale 1997:121) 
 

Efterfølgende skal jeg være bevidst om, at jeg er forpligtet til at sikre kvaliteten af un-

dersøgelsen og videregive den på en valid og fortrolig måde. Jeg må være opmærksom 

på ikke at overfortolke (Kvale 1997) 

 

Instrumenter. 
Det semistrukturerede interview af Kvale vil blive anvendt (Kvale 1997). Der udarbej-

des interviewguide med udgangspunktet i det overordnede tema, understøttet af den 

fænomenologiske tilgangs 4 aspekter (Beck & Polit 2006 p.219). (Bilag 8). 

Kvale (1997)skriver at interviewet ar afhængig af informant, en interviewer og interak-

tionen mellem dem. 

 

Informanten. 
Informanterne har selv valgt at deltage ud fra information om undersøgelsens generelle 

formål, designet i hovedtræk, samt fordele og ulemper ved at deltage (Kvale 1997:118). 

Interviewene fandt sted i informanternes egne hjem på i forvejen aftalte tidspunkter. 

Hjemmet blev valgt som en mulighed, så informanten selv kunne sætte præmisserne for 

samtalen, og hvor samtalen kunne foregå uforstyrret (Hall 2001). Hele interviewet blev 
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optaget på diktafon og bånd. Informanterne bestemte selv tempoet i informationen, hvor 

der blev givet plads til pauser. Interviewet blev stoppet, da der ikke dukkede flere nye 

oplysninger op. Intervieweren sikrede sig at spørge informanten om, hvordan det var 

gået og om hun havde noget at spørge om. Interviewene varede 29 – 60 minutter (Kvale 

1997).  

 

Intervieweren 
Intervieweren betragtes som instrumentet og skal være bevidst om egen fordom.(Hall 

2001). Intervieweren skal være vidende om emnet, være i stand til at sætte parentes om 

egne fordomme og være lyttende, engageret og åben. (Kvale 1997), (Hall 2001), (Bech 

& Polit 2006). 

 

Forforståelse 

Jeg er sygeplejerske med flere års erfaring på forskellige kirurgiske afdelinger og sidst i 

gynækologisk afdeling. Jeg har primært ikke haft noget med de udvalgte patienter at 

gøre. Jeg har et indgående kendskab til postoperativ sygepleje i afdelingen og har teore-

tisk og impirisk undersøgt postoperativ træthed. Jeg er vant til at indgå i dialog med 

patienter som baggrund for senere handling. Denne gang befinder jeg mig i en ny situa-

tion, hvor dialogen ikke skal være handlingsanvisende, men alene med henblik på at 

indhente viden til senere bearbejdning. Ved at gennemtænke dette inden interviewet og 

sætte det lidt i baggrunden, vil det være muligt at være åben og lyttende. Jeg vil under 

hele seancen være bevidst om jeg forstår, hvad patienten forstår. Jeg vil være selve red-

skabet og har ansvaret for processen. 

 

Interaktionen 
Det er vigtigt jeg tilstræber at være afslappet, og dermed skabe en afslappet stemning, 

så informanten føler hun frit kan tale uden problemer. Ved uklare formuleringer sikrer 

jeg mig fortsatte forklaringer indtil både informant og jeg forstår det samme.  Jeg er 

også forberedt på at være novice på området, hvilket kan betyde at jeg ikke får dybden 

med ved alle interviewene. Jeg er opmærksom på at evt. faglige input skal vente til efter 

interviewet.  
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Være neutralt klædt, være aktivt lyttende og bruge dagligdagssprog. Interviewet funge-

rer hvis informanten får en følelse af at kunne tale frit. Intervieweren tilstræber at hente 

ufortolkede beskrivelser af situationer og handleforløb, da det giver det bedste materiale 

at fortolke ud fra. Dette opnås ved at indlede med temaet og lade informanten tale frit 

og høre hvad der bliver sagt i forhold til interviewguidens undertemaer. I stedet for at 

følge guiden slavisk stilles uddybende spørgsmål. Informantens frie tale kan indeholde 

vigtig information. Vigtigt at formulere sin position i forhold til informanten, så infor-

manten ikke tror, der vil være tale om en handlingsanvisende dialog. Intervieweren skal 

gøre det klart at evt. faglige spørgsmål må vente til sidst i forløbet. (Kvale 1997), (Hall 

2001) Vigtigt at briefe før, under og efter interviewet. (Slettebø 2005), (Kvale 1997), 

(Hall 2001).  

 

Analyse 
 Inspireret af (Kvale 1997) starter noget af analysen allerede i interviewet, hvor uklare 

meninger og udtryk tydeliggøres ved at bede informanten om at uddybe forklaringer 

eller validere min forståelse af det sagte. 

Båndene transskriberes i sin fulde ordlyd for at blive tilgængelig for nærmere analyse 

og for at blive bevidst om evt. overhørte passager (Kvale 1997). Efterfølgende gennem-

lyttes bånd sammen med tekstlæsning x 2 for at rette høre og skrivefejl. 

Den videre bearbejdning er inspireret af (Kvale 1997) meningskondensering. 

Alle interviewene gennemlæses hvorved jeg danner mig en fornemmelse af menings-

indholdet. 

Ved anden gennemlæsning fokuseres på betydningsenheder, der fremkommer ved at jeg 

stiller spørgsmål til teksten, som ”hvordan opleves trætheden?” og ”hvordan håndteres 

trætheden?” Betydningsenhederne uddrages af teksten.  

Nu forsøger jeg at sætte mine fordomme i parentes for at læse betydningsenhederne så 

fordomsfrit som muligt. Mit spørgsmål til betydningsenhederne er ”hvad siger dette her 

noget om?” og fra dette identificeres de temaer der dominerer, på den måde som jeg kan 

forstå dem ud fra hvad informanten siger. 
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Det jeg fandt ved interviewene og efterfølgende gennemlæsning af teksten var, at in-

formanterne ikke alle havde været forberedt på den træthed der fulgte efter hysterekto-

mi.  

For nogen kom det som en overraskelse ”.. jeg vidste godt at jeg ville blive træt, men 

jeg er faktisk blevet chokeret over, hvor træt jeg er…” (inf.3) og ”… Det er først efter 

man er kommet hjem og gået lidt tid at man egentlig finder ud af at det jo nok en større 

operation end man lige regner med…”(inf.2). En anden havde taget forholdsregler ”… 

Man var jo indstillet på at man skulle tage den med ro…”(inf.4)  

Det har til tider været svært for informanterne at beskrive trætheden, de har måttet tæn-

ke meget efter og måske ikke i første omgang kunne angive fornemmelserne som træt-

hed, men alligevel ræsonneret sig frem til, at det måtte dreje sig om træthed efter at have 

talt om sine fornemmelser, som ”… og jeg har også læst, men ikke sådan på den måde 

som jeg har gjort før. Så man var faktisk træt…det kan man godt sige...”(inf.1). Det at 

udtrykke trætheden er ofte et man angiver noget i forhold til det normale eller i forhold 

til noget andet, som ”… Jeg synes det er som om man har været ude en hel dag og fået 

frisk luft en hel dag – altså det er sådan en træthed, det er ikke en ubehagelig træt-

hed….” (inf.5) og ”..jeg synes sådan, jeg føler mig simpelthen så træt i min krop på så-

dan en………..   lang tankepause………… ja sådan i hele kroppen ……i leddene ja 

sådan i hele kroppen. En træthed man f eks., hvis man i en lang periode ikke har fået 

nok søvn.f.eks ved stress på arbejde…” (inf.2) 

Informanterne var alle meget motiverede for at komme videre. De havde alle selv truffet 

valg om at blive hysterektomeret for at slippe for ubehag og gener fra livmoderen, som 

f.eks. ”… Jeg er også glad for at slippe med alle de gener jeg havde før …”(inf.1) og 

”..hele mit liv de sidste i 7-8 år har drejet sig om menstruation…” (inf.2).  

 

Fund 
Trætheden beskrives som ” ikke at have energi” (inf.3), ”at have mindre energi” (inf.5), 

”noget man indhentes af” (inf.2), ”at mobilisere energi” (inf.1), der skrives sammen til 

”trætheden kommer hurtigt”. Desuden en ”trang til at lægge sig” og ”en anderledes 

træthed i forhold til tidligere erfaring med operation”. Samlet for dem alle ”Man kan 

ikke bare gøre ting som man kunne før” 
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I forhold til dagligdagens gøremål beskrives trætheden for nogle som overkommelige 

og for andre som uoverkommelige, som ”ikke at kunne klare” (inf.5), ”ikke haft lyst” 

(inf.1), ”uoverkommelighedsfølelse” (inf.2).  

 

I forhold til genoptag af arbejde beskrives trætheden med en følelse af usikkerhed, som  

” bange for ikke at kunne klare” (inf.5),” stadig brug for at hvile” (inf.4) og ”uoverskue-

ligt at tænke på arbejde” (inf.2), der skrives sammen til ”Usikkerhed ved genoptag af 

arbejde” 

 

 Den måde disse oplevelser håndteres på redegøres for efter hvert tema.  

 

Tema 1: ”Man kan ikke bare gøre ting som man kunne før” 

” Trætheden kommer hurtigt” 

”trang til at lægge sig”  

”en anderledes træthed i forhold til tidligere erfaring med operation ”.  

 

Tema 2: Uoverkommelighedsfølelse /overkommelighedsfølelse i forhold til daglige 

opgaver 

”ikke at kunne klare” 

”ikke haft lyst” 

”uoverkommelighedsfølelse” 

 

Tema 3: Usikkerhed ved genoptag af arbejde 

 

Temaerne udbredes og fortolkes i forhold til empiri og teori vedrørende postoperativ 

træthed. Efterfølgende fortolkes håndteringen i forhold til den salutogenetiske model af 

Antonovsky (2003) 

 

Tema 1: ”Man kan ikke bare gøre ting som man kunne før” 

” Trætheden kommer hurtigt” 
Der er en oplevelse af at trætheden kan komme hurtigt, selv efter få og korte anstrengel-

ser, som  ” .. I lørdags var jeg oppe i skoven i 10 min og så ku` jeg sove da jeg kom 
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hjem igen…. Og det chokerer mig at jeg ku` blive så træt over så lidt….” (inf.3) og 

”…jeg tænkte jeg laver en spand vand  og går jeg bare frem og tilbage og dypper kluden 

i spanden. man er sådan helt anspændt bagefter, selv om …  så får man jo også lidt mo-

tion imens men jeg synes hurtigt man sådan bliver træt…”.(inf. 2)  og ”…. ….Jeg har 

nok haft større ambitioner med nogle ting jeg har kunnet lave…” (inf.4). 

Alle disse udtalelser kan betyde at der er noget usikkerhed forbundet med den hurtigt 

opståede træthed. Det er ikke unormalt at blive træt, men i forbindelse med almindelig 

træthed, kan man lige ordne nogle ting inden man sætter sig eller lægger sig for at hvile. 

Denne mulighed eksisterer ikke for den postoperative træthed, som eksempel 

Citat:      

”…. den dag der, hvor jeg gik ind til byen…..da..da..det var simpelthen 
for meget… det tog mig også 4 timer altså med de pauser der så var ind-
lagt…da gjorde jeg jo holdt 3 steder undervejs og da jeg kom hjem .. jeg 
var simpelthen fuldstændig kørt ned ……….. og det er jo ellers fordi  vi 
ikke har bil………….. jeg går jo altid ind til byen … så det er jo ikke ba-
re lige nu jeg finder på jeg vil ud at gå. Jeg er jo vant til at gå meget. Men 
selvfølgelig har jeg jo ikke gået de der 14 dage, men jeg tænkte nu har 
jeg gået så meget ude både formiddag og eftermiddag .. så det mente jeg 
at det kunne jeg sagtens  klare, men det kunne jeg bare ikke.(inf.5)…. 
 

Det ses også hos andre informanter at træthedsgrænsen ikke kan passeres som den kan 

på almindelig vis.  

En anden ting der også er almindelig er den ændring i trætheden fra dag til dag og fra 

time til time, eksempelvis ”…..i onsdags havde jeg det fint,  torsdag var jeg total slat-

ten..” (inf.5) og  ”… pludselig inde midt i den der udsendelse er jeg gået ud som et lys 

uden at jeg har mærket trætheden komme…” (inf.3). 

2 informanter angiver helt konkret, at de 3 uger efter operationen har 50% - 70% af den 

normale mængde kræfter. 

Når energien er reduceret, det ikke er muligt at vide, hvornår trætheden kommer og at 

træthedsgrænsen ikke kan forceres, kan det betyde at patienterne kommer ud i nogle 

situationer hvor de bliver overtrætte, hvilket blandt andet ses af ordene ” færdig” og 

”ikke klare mere”. En af informanterne beskriver dette som  ” .. det værste det er hvis 

jeg bliver overtræt så er der andre ting der kommer med og som bevirker at jeg ja hvad 

skal jeg sige ……får jeg det dårligt……. Ikke bare træt, men jeg får mere ondt (inf.3).  
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 At være overtræt og at det fører andre ting med sig kan betyde at man mister kontrollen 

over sig selv. Dette ses af følgende tekstuddrag ”… jeg havde et eksempel fra i går … i 

går var jeg træt og da kom min mand til at sige noget og så tændt jeg af…hvor han så 

grinede og sagde..  nu er du ved at blive rask….. det kom sådan lidt bag på mig… ” 

(inf.3). 

Det ser her ud til at der ved trætheden i den postoperative fase er risiko for at miste kon-

trollen over sig selv og dermed risiko for at miste sit image i forhold til andre . 

I Sundhedspsykologi er selvet defineret som  

Citat: 

 En selv som genstand for bevidst opfattelse (selvbevidsthed), forestillin-
ger (selvbillede), kundskab (selvkendskab), kontrol(selvkontrol)og vur-
dering (selvfølelse). Det der på denne måde er genstand for opfattelse, 
kendskab, kontrol og vurdering”(Hasché, 2004 p. 420) 
 

Lazarus (2006) beskriver at en del af den vurdering der ligger til grund for, hvordan 

man agerer, baserer sig på den måde man opfatter sig selv og som værende en del af 

miljøet. Det vurderes, hvad der kan føre til succes eller nederlag. (ibid p. 93).  

At bevare ens selvkontrol indebærer således muligheden for at bevare eget selvbillede 

og selvfølelse i forhold til omgivelserne. 

 

 

Træthed beskrives også som psykisk træthed. Informanterne føler de skal mobilisere 

meget. Med at mobilisere sig meget menes at ” - nu skal man holde det der ondt ude 

eller vær forberedt på det altså..” (inf.1) 

Den psykiske træthed betyder at informanten samler alt den energi der står til rådighed 

for at forberede sig på smerten. Dette kunne betyde at der er en angst for smerterne, og 

at denne angst gør kroppen parat til at modstå dem. En lignende problematik beskrives 

også af en anden informant, der fortæller ”… … Så snart at smerterne er ved at fortage 

sig så er det lige som om, så synes man også … så går det jo meget bedre ……  de har 

stor psykisk påvirkning synes jeg …. det synes jeg…”. (inf.5) 

 Ifølge Jones & Zachariae (2003) beskrives en sammenhæng mellem angst og smerte, 

hvor de to faktorer påvirker hinanden, og hvor smerte kan være en kilde til angst og 

angsten øger oplevelsen af smerte. For at der skal ske denne øgning af smerteoplevel-
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sen, skal angsten i følge The Attribution Theory være relateret til smerteoplevelsen (ibid 

p.135) 

Lazarus (2006) skelner mellem frygt og angst, hvor frygt er hvor man udsætter sig for 

fare og laver en kraftig fysisk mobilisering, kontra angst, der er en langsom, vedvaren-

de, forventningsbetonet ubehag. (ibid p. 285) 

I og med at informanten anvender ordet at mobilisere sig, kan det antyde en frygtsituati-

on, hvor informanten hele tiden skal være klar til kamp så længe smerten er til stede., 

 

”Trang til at lægge sig” 
Der er et gennemgående behov for at ligge ned, men ikke altid for at sove, som  ”… 

altså jeg hviler mig   jeg er træt og jeg har brug for at ligge men ikke for at sove…” 

(inf.4) og ”.. så går jeg i seng igen bagefter og ligger i sengen men jeg giver mig ikke til 

at sove…”(inf.5).  Liggetrangen er nævnt i relation til træthed i maven, som ”…det er 

træthed i maven det handler om altså……..Jeg trænger til og hvile … ” (inf.4). Andre 

informanter nævner mavens oppustethed og problemer med smerter inden toiletbesøg, 

der betyder at man må strække sig ud, men i interviewene relateres der ikke konsekvent 

mellem mavesmerter og liggende stilling. Informanterne er ikke vant til at ligge meget 

inden operationen. Ifølge Lerdal (2005) er søvn og hvile den væsentligste faktor  for 

generering af energi , men det er ikke nævnt at det skal foregå i liggende stilling. Ifølge 

kirurgisk patofysiologi  ses kvalme og tarmparalyse efter  større abdominale operatio-

ner, herunder gynækologiske operationer. De bør ikke være længerevarende, da patien-

ter i det multimodale regime modtager nerveblokade under operationen (Rosenberg & 

Bisgaard 2005 p. 19). Basse et al (2001) beskriver at defækationen efter colonkirurgi 

kom i gang efter medium 1 dag ved multimodalt regime kontra 4 dage for patienter der 

følger konventionelt regime. Der findes ikke undersøgelser der understøtter ovenstående 

udover at liggetrang er meget kendt ved intestinal hypoperfusionssydrom ved nedsat 

gennemblødning af i de viscerale arterier (Påske 2001 p. 17). Som følge af dette kunne 

liggetrangen have en fysiologisk forklaring der ikke med sikkerhed kan afklares her, 

men kræver yderligere undersøgelse.  
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”en anderledes træthed i forhold til tidligere erfaring med operation” 
En af informanterne havde tidligere gennemgået en galdestensoperation som kikkert-

operation, hvor hun havde oplevet postoperativ træthed, men er blevet noget overrasket 

over forskellen, eksempelvis, ”…det er ligesom den her gang. Selvfølgelig træt efter 

operationen. Sådan ekstrem træt, det er jeg faktisk først ved at føle nu…”(inf.2) 

En anden informant havde tænkt at det nok var det samme som kejsersnit for 18 og 24 

år siden, eksempel 

”… men jeg har nok tænkt  nå men det kejsersnit var til at komme over 
forholdsvis hurtigt og at jeg var i stand til at passe et lille barn samtidig. 
Jeg kan ikke huske hvor lang tid jeg var indlagt, men jeg var i hvert fald 
kommet før hjem end jeg gjorde her. Og der er meget stor forskel … det 
er slet ikke at sammenligne med…jeg er meget mere træt nu. Meget mere 
træt…” (inf.3) 

 
Ved postoperativt stress reagerer kroppen ved at udløse centrale hormonændringer og 

lokale inflammatoriske ændringer der tilsammen er ansvarlig for omlægning af orga-

nismens hormonsekretion med øget koncentration af katabole hormoner. De katabole 

hormoner øger energiomsætningen ved at omdanne muskelvæv til glucose. Som følge 

af mangel på anabole hormoner nedsættes proteinsyntesen. Mere nedbrydning end op-

bygning kan være sandsynlig årsag til svækkelse af muskulatur som kan medføre post-

operativ træthed. Ses især ved operationer fra den nederste del af kroppen, heriblandt 

gynækologiske operationer (Rosenberg & Bisgaard 2005). Mængden af katabole hor-

moner er direkte proportionelt med operationens omfang. 

For at modgå udviklingen af det postoperative stress er det multimodale operationsfor-

løb indført, som disse informanter har gennemlevet. Rent fysiologisk vil det være et 

mindre indgreb at få foretaget cholecystektomi gennem kikkert, da operationen er i øvre 

abdominalsegment og ved sectio, fjernes der ikke noget organ, men uterus åbnes. Ud fra 

dette ser det ud til der er en fysiologisk forklaring på den øgede træthed, som informan-

terne ikke havde været vidende om.  

 

Håndtering af trætheden analyseret i forhold til den salutogenetiske 
model 
Informant 1 beskriver perioden efter udskrivelsen som at bruge mange kræfter på at 

mobilisere sig, citat: ”…jeg har mobiliseret mig så meget - nu skal man holde det der 

ondt ude eller vær forberedt på det altså…”. Det vil sige at informanten betragter smer-
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ten som noget forventeligt, noget der giver mening i forhold til at blive opereret (ibid. p. 

38) Hun mobiliserer sig ved at bruge hele sin styrke på at modgå smerten, for som hun 

siger  ”..jeg synes ikke jeg har haft særlig lyst til noget som helst i den første uge. Jeg 

har mobiliseret mig så meget…”.  Informanten trækker erfaringer ind fra det at have 

smerter generelt og handler som hun plejer i andre sammenhænge, som ”… Jeg plejer 

ikke at tage smertestillende hvis det ikke gør meget ondt……….. Jeg skal have virkelig 

meget ondt, hvis jeg tager noget…”, det vil sige, at informanten bruger sine tidligere 

erfaringer til at løse problemet med (Ibid p.37). Informanten har fået hjælp af sin mand, 

hvilket betyder at informanten har haft mulighed for at bruge al sin energi på at mobili-

sere sig, det vil med andre ord sige der har været ressourcer til at håndtere problemet 

med (ibid p.37). I følge Antonovsky (2004) ser informanten det som en udfordring, hun 

selv har indflydelse på og har ressourcerne til at løse, hvilket betyder at informanten er 

på kontinuet mod godt helbred (ibid p.108). 

 

Informant 2. Citat: 

” jeg føler mig simpelthen så træt i min krop på sådan en………..   lang 
tankepause………… ja sådan i hele kroppen ……i leddene ja sådan i he-
le kroppen. En træthed man f eks., hvis man i en lang periode ikke har 
fået nok søvn f.eks. ved stress på arbejde. En træthed hvor det kan være 
svært at slappe af. Det er svært at falde i søvn synes jeg Det er hele krop-
pen på en eller anden måde, hvor man ligger sådan lidt uroligt…” (inf.2). 
 

Informanten beskriver trætheden som en uro i kroppen. Informanten forsøger at modgå 

denne træthed ved at lægge sig og tænker hvad det kan skyldes.  

citat: 

 ”…. og så det der med at jeg ikke synes jeg ligger så godt og så længe ad 
gangen, selv om jeg prøver at stable mig op med puder og dyner. ….…så 
har der selvfølgelig også været situationer, hvor pigerne har behov for 
at….. Jeg føler ikke jeg bare kan få helt ro ……………jeg er glad for jeg 
ikke kom hjem til små børn, for så ved jeg ikke hvad jeg skulle have 
gjort….”.(inf.2) 
 

Informanten mestrer situationen ved at forsøge sig med hvile, men da det ikke virker 

begynder hun at tænke, hvad der kan være baggrund for det stress. 

Ifølge Antonovsky forsøger informanten at nå til stabilitet (ibid p. 137). Trætheden be-

tragtes som stressor, som hun mener at have et umiddelbart svar på, idet hun tidligere 

har gennemgået en galdestensoperation. Det giver imidlertid ikke mening at sammen-
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ligne med den, som informanten må konstatere ”.. det er først efter man er kommet hjem 

og gået lidt tid at man egentlig finder ud af at det jo nok en større operation end man 

lige regner med…”. Det vil sige at informanten ikke har fået viden der kunne tilføjes 

eksisterende viden, så hun havde mulighed for at forudsige den mulige konsekvens af 

forløbet (ibid 108). Informanten har haft brug for ro til det hele, som hun ikke har fået. 

Hun har bibeholdt ansvaret uden at få hjælp udefra. Informanten nævner det også som 

en belastning ” .. manglet ro til at hele…  til at slappe helt af uden jeg stadigvæk skal 

tænke  i alle de der praktiske baner hele tiden Det synes jeg har været en belastning ..” .  

Det ser ud til at informanten ikke har fået information der kan supplere tidligere erfarin-

ger og heller ikke haft ressourcerne i form af støtte fra vennerne, ” …folk har jo også 

deres arbejde…”. Stressoren bliver til stress. Informanten befinder sig på kontinuet mod 

dårligt helbred.  

 

Informant 3 beskriver perioden efter udskrivningen som en periode, hvor træthedsgræn-

sen forekommer meget tydeligt, både i forbindelse med små gåture og i forbindelse med 

gæster. Bliver noget overrasket over at ”.. det ikke er muligt at kæmpe imod” trætheden, 

som hun har oplevet fra dagligdagen generelt. Desuden oplever hun også at når hun 

bliver overtræt at det tager andre ting med sig.  

Citat:  

”-… ..hvor jeg nok i starten har tænkt at jamen når jeg er træt så sover jeg  
og så kan døgnrytmen være ligegyldig, hvor jeg nu er begyndt sådan at 
fokusere lidt mere på ……….at ændre den lidt mere til det normale …”, 
”… jeg er nødt til i dag at planlægge min dag i morgen for og tage højde 
for den og sådan har jeg aldrig tænkt på trætheden…” og ”… jeg har haft 
god hjælp af mine veninder………………. men jeg har været nødt til at 
lære dem at de skal ringe før de kommer og at jeg nogle gange siger nej 
til de skal komme. Og det har jeg….Selv om det ikke lægger til mig har 
jeg været nødt til at gøre det…” 
 

Informant 3 mestrede situationen ved at planlægge efterfølgende dag. En organisering, 

der af (Lerdal 2005) benævnes som energiøkonomisering. Informanten er bevidst om 

egen formåen og siger fra overfor veninderne, der ellers tilbyder deres besøg. Siger fra 

for at bevare eget selvbillede, fordi ”.. … i går var jeg træt og da kom min mand til at 

sige noget og så tændt jeg af… det kom sådan lidt bag på mig…”, da informanten til-

lægger det værdi at kunne beskytte sig selv uden risiko for at miste veninderne (ibid 

p.63). 
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Ifølge Antonovsky har informanten forstået situationerne i den takt de er opstået og for-

holdt sig til dem. Informanten inddrager tidligere erfaring med at planlægge. Gør brug 

af den erfaring, og hvor den ikke er tilstrækkelig kan informanten hente hjælpen udefra. 

Har således ressourcerne i sig selv og sine omgivelser. Informanten vil være på konti-

nuet mod godt helbred.  

 

2 situationer med hjælp fra familie og venner, hvor informanterne befinder sig på konti-

nuet mod godt helbred og 1 situation, hvor der ikke er hjælp og hvor informanten befin-

der sig på kontinuet mod dårligt helbred. Dette kunne tyde på, at social støtte har betyd-

ning for at bevæge sig mod godt helbred. 

I klinisk sundhedspsykologi beskrives social støtte som en positiv gevinst mellem men-

nesker. Den person der modtager støtten skal opfatte den som støtte for at den virker. 

Informanten opfatter hjælpen som en støtte. Når dette sker, vil den sociale støtte bidrage 

til hurtigere restitution (Hertz 2004). 

 

Sammenfatning 
Informanterne oplever en træthed der kommer hurtigt, der er ustabil, da den kan ændre 

sig fra dag til dag og fra time til time og ikke mulig at kæmpe imod, når den kommer. 

Den postoperative træthed kan føre til overtræthed med risiko for at man mister kontrol-

len over sig selv.  

På lignende vis forekommer psykisk træthed, der desuden relaterer sig til smerter. Det 

ser ud til at den baserer sig på frygt, da energien binder sig til hele muskulaturen. 

Oplevelse af liggetrang ser ud til at have en fysiologisk forklaring med fokus på maven, 

der bør udredes nærmere i en anden sammenhæng. 

”en anderledes træthed” opleves som en overraskelse set i forhold til tidligere operatio-

ner med baggrund i, at informanterne ikke har forstået nuværende operations omfang. 

 

Informanterne håndterer trætheden ud fra tidligere erfaringer fra andre sammenhænge. 

De bruger meget egne ressourcer, men det er også tydeligt, at hvor egne ressourcer ikke 

er tilstrækkelige, er det en fordel at kunne sige til og fra i forhold til familie og venner. 

Den sociale støtte har betydning for at informanterne kan bevæge sig på kontinuet mod 

godt helbred. 

 29



 

Tema 2: Uoverkommelighedsfølelse /overkommelighedsfølelse 
i forhold til daglige opgaver 
Dagligdagsopgaver ses fra informanternes side som huslige opgaver, som den enkelte 

og omgivelserne tillægger et ansvar, citat:  

”… …nå nu er mor hjemme igen fra sygehuset .. så kommer hun i gang. …” (inf.1) og 

”….det forventes ikke af mig at jeg er oppe på det niveau som jeg plejer at være, men 

det forventes at jeg kommer det på et tidspunkt……hvis jeg kommer op på fuld skrue 

som det forventes af mig, så bliver det svært at komme ned igen ” (inf.3). ”..det er svært 

at lade tingene ligge, når man er hjemme igen…”(inf 2) 

Ifølge Antonovsky (2004) beskrives husmoderrollen som en værdiløs ting, men samti-

dig en måde hvorpå kvinden identificerer sig socialt på (ibid p. 109). 

”ikke at kunne klare” 
Citat: 

”… i onsdags var min mand til tennis. Så siger jeg til ham ….at jeg kun-
ne klare at lave en  æggekage og det var sådan første gang jeg skulle lave 
mad … jeg stegte bacon og lavede æggekagen og det tog 10 min, og så 
spiste vi og så var jeg færdig. Det har så været det jeg har kunnet kla-
re….” (inf.3). 
 

I denne situation ser det ud til at informanten konstaterer sin formåen inden for alminde-

lig dagligdagsopgaver. Informanten kan godt blive overrasket over ikke at kunne, men 

holder sig inden for grænsen og lader det stå som en konstatering til senere efterprøv-

ning, som ”.. jeg har nok oplevet her de sidste 3 dage at der har sket en rivende udvik-

ling ……………og før det har jeg ikke kunnet klare noget..” (inf 3). 

”Ikke have lyst” 
Træthed har betydet at informanten ikke har haft lyst til noget, som ”..jeg har slet ikke 

haft lyst til at lave mad f.eks. eller til noget som helst .. jeg elsker ellers at læse…og jeg 

har også læst, men ikke sådan på den måde som jeg har gjort før…”(inf.1),  men efter 

denne tid er det som om lysten vender tilbage  ”… det går fint.. altså sådan almindeligt 

dagligdags ting  jeg synes …  jeg kan godt li at lave maden…. som om lysten er kom-

met tilbage… tænker ikke uh ha nu skal jeg det - det kommer helt automatisk”.(inf.1), 

”.. jeg har gået på den sti herude, der har jeg gået ud nogle gange, men det er ikke sådan 
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at jeg har ikke behov for at gå længere (griner) ..” (inf.4) og ”.. der jo nogle ting allige-

vel, men det har man ikke lyst til…” (inf.5). 

Ikke at have lyst til antyder at man behersker situationen og selv kan afgøre hvad man 

vil målt ud fra den indvendige styrke. Ifølge Pahuus (1998) er der tale om at lyst er en 

aktiv behovstilfredsstillelse (ibid 203). Og dermed må ikke lyst også være aktiv. 

 

”Uoverkommelighedsfølelse” 
Den beskrives som uoverkommelig, som i dette eksempel ”… …bare sådan noget som 

at skulle sørge for vasketøjet … så skal man måske lige have lidt ordnet lidt eller have 

ryddet lidt op …… Nogle gange har jeg også været nødt til at stå og  lave aftensmad og 

nogle gange været så træt at jeg har næsten ikke orket det, men pigerne skulle jo ha-

ve…………det at skulle i bad er simpelthen helt uoverkommeligt nogle gange, sådan 

har jeg følt det..”    .     ”… Den træthed der kommer nu er alt det der man hele tiden 

skal altså ens hverdag den er næsten den samme. Det bliver den næsten nødt til at være 

selv om jeg ikke er den samme som før jeg blev opereret…..” (inf 2) 

Det kunne se ud til at informanten i disse situationer møder den grænse som trætheden 

sætter. At være nødt til vil sige at man nødes til at forcere en grænse for at tilsidesætte 

egne behov ”næsten ikke orket” til fordel for andre. I dette tilfælde ser det ud til at bør-

nenes behov kommer først. 

 

Håndtering af dagligdagsopgaver set i forhold til den salutogene-
tiske model 
Informant 1 beskriver det at komme tilbage til dagligdagens opgaver som noget der 

forventes. Informanten har i starten fået hjælp af sin mand, men da kræfterne er ved 

at vende tilbage, er informanten nødt til at oplyse, at hun stadig er sygemeldt med 

begrænsninger, som  

 ”…  jeg var nødt til at spørge   ”Vil I hjælpe mig”. Det er ligesom 
de  hurtigt har glemt det.. altså jeg er sygemeldt . Der er nogle be-
grænsninger men når jeg kommer hjem igen så  …  men jeg tror må-
ske det er fordi  de er mænd  -  de tænker ikke sådan så meget over 
det, men når jeg har sagt noget Vil I ikke lige hjælpe mig – selvføl-
gelig har de hjulpet mig, men  det er ligesom de  ikke selv har tænkt 
på det..” 
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Ifølge Antonovsky giver det mening for informanten at der er nogle begrænsninger, 

som må overholdes, selv om kræfterne er ved at vende tilbage. Det giver derfor 

mening at bruge energi på at beskytte sig selv ved kommunikativt at inddrage fami-

lien for at få de daglige opgaver løst. Det vil sige at informanten håndterer proble-

met ved at inddrage ressourcerne i form af den nære familie, og vil derfor befinde 

sig på kontinuet mod godt helbred.  

 

Informant 3 beskriver genoptag af dagligdagsopgaver som særdeles besværligt, 

hvor informanten efter eget udtryk er chokeret over hvor få kræfter der er . Infor-

manten får utrolig mange tilbud om hjælp fra familie og venner, eks. 

”…jeg har god hjælp i min mand, ja han har været enestående. ” og 
”…… og mine veninder har været………utrolig hjælpsomme på en an-
den måde end, ja ved jeg ikke om jeg må sige det .. end jeg havde regnet 
med  …..de har været meget flinke til ikke bare at komme og komme 
med blomster , men også hjælpe til det praktiske. Det har jeg tænkt at  det 
synes jeg har været rigtig rart og det skal jeg huske.” 
 

Informanten behøver slet ikke at tænke på de daglige opgaver, men har været nødt til at 

sige fra nogle gange, som eksempel”…..men jeg har været nødt til også i forhold til 

trætheden været nødt til at lære dem at de skal ringe før de kommer og at jeg nogle gan-

ge siger nej til de skal komme. Og det har jeg….Selv om det ikke lægger til mig har jeg 

været nødt til at gøre det….” 

Det vil sige at informanten mestrede situationen ved at benytte sig af hjælpen i den ud-

strækning hun har haft kræfter til at være social med nogle, som ”.. Jeg bliver så træt at 

jeg ikke har energi til at have samvær med andre og egentlig bare tænker ” gå nu 

hjem”..” .  

Ifølge Antonovsky mestrer informanten balancen mellem over- og underbelastning (ibid 

37), ved at beskytte sig selv aktivt og bevare sit selvbillede i forhold til sig selv og an-

dre. Informanten kan koncentrere sig om sig selv og lukke den hjælp ind der er nødven-

dig – synes det er rart. Befinder sig på kontinuet mod godt helbred. 

 

Informant 2 beskriver dagligdagsopgaverne som nogle der altid er der og som er en be-

lastning, Citat:    

”…nogle gange har jeg også været nødt til at stå og  lave aftensmad og 
nogle gange været så træt at jeg har næsten ikke orket det, men pigerne 
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skulle jo have…”,”…. Du skal hele tiden tænke på maden i køleskabet, 
så er der lige nogle ting de skal så er der lige dit…”,”. den der fase ef-
ter… er man alene derhjemme eller har man en mand der tager fuldstæn-
dig over når man kommer hjem…  Jeg kan da godt nogle gange være be-
kymret for om jeg har taget for hårdt fat nogle gange… jeg har haft ondt 
nogle gange … jeg må da indrømme at jeg har da også støvsuget et par 
gange, fordi jeg ikke kunne holde ud at kigge på det - for der kom jo in-
gen og hjalp .. det måtte jeg heller ikke det var det sidste jeg måtte.. Så 
får jeg dårlig samvittighed… og hvad kan der ske og sådan noget der…” 
 

Det vil sige at informanten mestrer situationerne ved at operationalisere sit ansvar i for-

hold til børnene. På den måde går informanten ud over sin egen formåen ved at udføre 

praktiske opgaver der næsten ikke er energi til samtidig med at der opstår dårlig samvit-

tighed. Børnenes behov kommer først, egne behov tilsidesættes samtidig med at usik-

kerheden vokser, da informanten ikke ved, hvad der kan ske ved støvsugning. Ekstra 

usikkerhed fremkommer, når informanten oplever at tidligere erfaring med cholecystek-

tomi ikke har relevans da nuværende operation har et større omfang end primært anta-

get, som ”… at man egentlig finder ud af at det jo nok en større operation end man lige 

regner med..”. Dette øger usikkerheden med henblik på om tingene er, som de skal væ-

re. Der er ingen der kommer og hjælper. Informanten er fuldstændig overladt til sig 

selv. Informationerne har ikke kunnet danne baggrund for forudsigelighed af det post-

operative forløb (ibid 182). Informanten har haft lidt hjælp, men måtte alligevel selv ud 

”…….mine veninder har også været herinde og været ude at  handle for mig. Og piger-

ne har også … Jeg har så her på det sidste taget bilen og kørt dem … så har de handlet 

og slæbt,……” . 

Ifølge Antonovsky er der et informationsbrist, der har givet anledning til en nødvendig 

ændring af den oprindelige forståelse. Håndteringen kræver nu flere ressourcer end in-

formanten har. Spændingen fra stressoren kan ikke opløses og bliver til stress, hvilket 

bevirker at informanten befinder sig på kontinuet mod dårligt helbred.(ibid p. 146) 

 

Informant 4 beskriver perioden som overkommelig, hvilket kommer til udtryk på føl-

gende måde, som ..”man var jo indstillet på at man skulle tage den med ro…” og ” …de 

er vant til at skulle hjælpe til ….jo vi har en pige på 19 og en på 17og de er jo vant til at 

hjælpe til og min mand også, det er blandt andet ham der laver aftensmad. Jeg er ….det 

er mig der ordner vasketøj   så det er der ingen problem med…”  
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Det vil sige at informanten mestrer situationen ved at tage højde for situationen på for-

hånd, dernæst bibeholdes arbejdsfordelingen i et interaktivt samspil. 

Det giver mening for informanten at man ikke kan så meget efter operationen. Mærker 

efter hvordan det er og tager så små skridt med konstant vækst til følge (ibid p.182) For 

som informanten siger ”.. Jeg er også sådan skruet sammen at jeg er sådan meget syste-

matisk. I dag skal du lave det og dag skal du lave det og så videre. Det får jeg også 

gjort…bagt lidt ..eller strøget lidt eller…”.  

Informanten er indlejret i en form for kollektiv. I følge Antonovsky kan man tale om en 

OAS i en familiegruppe. En gruppes AOS kan måles uafhængigt af enkeltindividers 

AOS, men den består på baggrund af gruppens individers. Det forudsætter at kollektivet 

har indbyrdes fælles værdier. Gruppen er stærk, hvis der er enighed mellem ægtefæller 

og at de enkelte gruppemedlemmer oplever gruppen som stærk, hvilket i denne sam-

menhæng kun kan måles ud fra informantens udsagn. For det enkelte medlem af grup-

pen hænger selvet og den sociale identitet sammen (ibid p. 190). Selv om gruppens 

AOS kan måles uafhængigt af enkeltindivider, kan den øge OAS af de enkelte familie-

medlemmer. Håndteringen af situationen vil være fælles, da ressourcerne findes i kol-

lektivet. Informanten vil sammen med gruppen være på kontinuet mod godt helbred. 

  

Informant 5 beskriver genoptag af dagligdagsopgaver som noget der kan forsinke tilba-

gevenden til arbejdet, Citat: 

 ” … Nu kan du høre,(far ordner ting i huset) her i hverdagen kommer 
der nogle og gør tingene for mig. Én ting at jeg selv synes jeg har det 
godt. Det bliver jeg altså ved med …. at de der dagligdags ting dem prø-
ver jeg simpelthen om ikke jeg kan lade være med at gøre og venter til 
der kommer nogen forbi til at gøre det …. fordi jeg har ikke lyst til at det 
skal påvirke til at jeg ikke bliver rask sådan til tiden …  for jeg har jo sta-
digvæk den der lejrskole der venter….. ”,   ”…. Så dagene de er stadig-
væk sådan at nogle dage så synes jeg jeg kan en hel masse og andre dage 
da kan jeg ingenting. Så… det prøver jeg at indrette mig efter. Jeg er hel-
ler ikke bleg for at ringe og aflyse en aftale. ” . 
 

 Informanten har prøvet at nå en træthedsgrænse som ikke kunne forceres og betragter 

dette som en overbelastning. Udskrivningsråd har givet usikkerhed om hvor meget man 

må presse sig selv. Begge usikkerheder kommer derfor til at fremstå som en begræns-

ning frem for en udfordring. Informanten søger en udfordring, som følgende eksempel 

kan vise:  ”.. Jeg har tænkt på… f.eks i forbindelse med når man har været gravid så 
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kunne man jo komme til sådan noget bækkenbundstræning ….. selvfølgelig kan man 

godt lave de der øvelser selv, men også få noget vejledning i hvor meget må man presse 

sig selv og hvor meget må man ikke ….”. Informanten har aldrig tidligere været opere-

ret og har derfor været afhængig af en vejledning der kunne danne baggrund for den 

daglige aktivitet.  

 Informanten har mulighed for at spørge om sår og blødning telefonisk, men kan ikke få 

udholdenhedsråd. Ifølge Antonovsky forstår informanten ganske vist situationen ud fra 

en begrænsning, men begrænsningen betyder at informanten beskytter sig selv ved at 

benytte sin familie og omgangskreds til de opgaver hun ikke selv mener hun formår. 

Spændingen i stressoren aftager og informanten befinder sig på kontinuet mod godt hel-

bred. 

  

Sammenfatning 
Dagligdagsopgaverne ses af informanterne som huslige opgaver. En måde kvinder har 

en tendens til at identificere sig socialt på. 

Informanten oplever at trætheden og udskrivningsråd tilsammen bliver styrende for 

hvor meget husligt arbejde der kan udføres, hvor udskrivningsrådene mere indgår som 

en begrænsning. 

Følelsen af at kunne overkomme dagligdagsopgaverne er bundet til at kunne mærke 

egen grænse og efterfølgende aktivt afgøre hvad man kan og vil, når der er mulighed for 

social støtte. 

Følelse af uoverkommelighed er bundet til at opfylde andres behov før ens egne, og der 

ikke er mulighed for social støtte. 

Informanterne håndterer trætheden ud fra postoperative råd og erfaringer fra andre 

sammenhænge. De bruger meget den nære familie og venner som ressourcepersoner.  

Forståelse af situationen, modet til at sige til og fra samt den sociale støtte har betydning 

for om informanten kan bevæge sig på kontinuet mod godt helbred. 

 

Tema 3: ”Usikkerhed ved genoptag af arbejde” 
Alle informanter oplever at de ikke kan starte på arbejdet efter 3 uger. Tanken opstår 

med baggrund i de oplevelser de har haft med træthed efter operationen og den reduce-
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rede energi. Det at skulle tilbage til en arbejdsdag på 8 timer kan virke uoverskueligt, og 

informanterne  beskriver tankerne på følgende måde” .. jeg tror stadigvæk jeg har brug 

for at hvile mig lidt især når jeg går…” (inf.1), en anden informant mener maven vil 

drillle en hel dag  ”… ja det ville den en hel dag i hvert fald… ” (inf.4).  I andre sam-

menhænge forekommer det på nuværende tidspunkt næsten eller helt uoverskueligt, 

som eksempel ”…jeg tror slet ikke jeg vil være klar til alt det der stress dernede på ar-

bejde lige nu som jeg ved der er … det kan jeg slet ikke overskue lige nu…”,” …det er 

simpelthen hele det der ritual om morgenen fordi….jeg er træt om morgenen  og der går 

også lidt tid inden maven den kommer i gang Jeg får sådan lidt smerter inden jeg skal på 

toilettet. Det hele ta`r  tid. Og man skal i bad….” (inf.2),  ”…. . jeg er så træt nu at der 

går lang tid før jeg vil være i stand til at gå på arbejde selv om jeg kun arbejder halv-

tids…” (inf.3) og  ”… ……fordi jeg er stadigvæk spændt i maven, og jeg bliver træt 

og……………jeg kan ikke bevæge mig som jeg plejer . Der er jo en hel masse ting der 

gør at man er ikke klar til at gå på arbejde….altså jeg ville være bange for at gå på ar-

bejde i forhold til at det er med børn jeg har med at gøre…” (inf.5). Alle sammen tanker 

der kan betyde at informanterne ikke føler de magter situationen. Det ser ud til at de er 

bange for at komme ud i en træthed , hvor de til sidst ikke har kræfterne til det , som en 

af informanterne udtrykker det ”… Hvis jeg starter nu tror jeg at trætheden vil tage end-

nu mere fat i mig. Jeg tror slet ikke jeg vil kunne hænge sammen..”  (inf.2). Dette kunne 

tyde på at trætheden kan nedbryde den identitet man under normale omstændigheder har 

i forhold til det sociale fællesskab der er på en arbejdsplads. 
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Håndtering af genoptag af arbejde i forhold til den salutogenetiske 
model 
Citat: 

”.. .så jeg tænker i den første uge gud hvis man skulle på arbejde i næste uge. Det 

kan jeg simpelthen ikke klare…..jeg mærker at kræfter begynder at vende tilbage 

.. jeg tror stadigvæk jeg har brug for at hvile mig lidt især når jeg går…” (inf.1) 

 Informant 1 beskriver trætheden som aftagende, men har stadig brug for hvile. 

Informanten har kontakt med egen læge, der bruges som støtteperson, der har magt 

til at udskyde arbejdets starttidspunkt. Desuden tænker informanten på at benytte 

sig af muligheden for at starte på nedsat tid  ”.. Jeg har aftalt med min læge at jeg 

kommer til ham lige før påske (om2 uger) til kontrol, hvor vi så skal snakke sam-

men…..jeg har lovet min arbejdsgiver at ringe og snakke med hende om hvornår 

jeg kommer tilbage ………..så du kan sige til hende at du kommer senest i maj 

måned …”. Informanten mestrer situationen ved at have kontakt til læge der virker 

som en slags sikkerhedsnet i forhold til arbejdsgiver. Det vil sige at informanten 

ikke bliver presset ud i noget der vil forårsage tab af selvkontrol. Ifølge Anto-

novsky er informanten på kontinuet mod godt helbred. 

 

Citat: 

”…det kan jeg slet ikke overskue lige nu. Og det er ikke fordi, jeg kan 
sagtens tage på arbejde i joggingbukser det ville være lige meget Det er 
simpelthen hele det der ritual om morgenen fordi. …jeg er træt om mor-
genen  og der går også lidt tid inden maven den kommer i gang …jeg får 
sådan lidt smerter inden jeg skal på toilettet. Det hele ta`r  tid. Og man 
skal i bad….” (inf.2) 
 

 Informanten oplever at trætheden er uoverskuelig. I uoveskueligheden dukker tidligere 

forudseenhed op, som  ”… det har jeg også sagt til min chef at jeg er ligesom nødt til at 

lytte til ….jeg ved godt at det er træls , men jeg har så  spurgt arbejdet først om hvad de 

sagde til at jeg fik den operation….” Det vil sige, at informanten på den måde har fået 

sikkerhed for at arbejdspladsen ikke forlanger noget som ikke kan lade sig gøre. Infor-

manten får ligeledes støtte fra egen læge ”….. min læge sagde til mig i torsdags, det kan 

godt være de siger 3-4 uger , hun vil i hvert fald sige 6-8 uger . Det var hendes ind-

tryk…eller i hvert fald ved 6 uger så starte lige så stille op, halv tid eller sådan et eller 
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andet…” Det vil sige at informanten mestrer situationen ved at lave aftaler med chef og 

egen læge, så stressoren afspændes. Informanten ser det derfor som en udfordring frem 

for en begrænsning ved at tænke på at starte stille op, hvilket kommer til udtryk ved ”… 

.For som min chef sagde så kan du møde fra 9 til 13.eller hvad du nu synes…” . Ifølge 

Antonovsky befinder informanten sig på kontinuet mod godt helbred. 

 

Informant 4 oplever at trætheden fylder så meget at hun ikke kan vende tilbage til job 

for fuld styrke. Hun er en af lederne og handler på følgende måde: ”… Jeg satser på at 

jeg starter på arbejde lige efter påske… så kan jeg i øvrigt også tage hjem en times tid 

og så tilbage igen når det er så tæt på… …ja..det kan jeg sagtens finde ud af … det be-

stemmer man jo selv…”. Det vil sige at informanten mestrer situationen ved at lade 

træthedsfornemmelsen være styrende for hvor meget arbejde der kan ydes. Informanten 

er helt selvbestemmende. Informanten betragter det som en udfordring, hvor hun er op-

mærksom på egen formåen. Medindflydelse på alle måder er stor. Ifølge Antonovsky 

befinder informanten sig på kontinuet mod godt helbred. 

 

Sammenfatning 
Efter 3 uger er der ingen af informanterne der kan overskue en hel arbejdsdag. Der vil 

være risiko for at trætheden tager så meget fat i den enkelte at man risikerer at miste 

selvkontrol. 

Informanterne håndterer situationen ved enten selv at afgøre starttidspunktet eller få 

støtte fra egen læge og evt. chef. Det har stor betydning med støtte specielt fra egen læ-

ge, gerne fra chef og mulighed for opstart på delt tid.  

 

Diskussion 
Patienter indlagt til hysterektomi får ikke information om postoperativ træthed. Patien-

terne bliver hurtigere udskrevet og er efterfølgende overladt til sig selv. Den korte ind-

læggelsestid gør det nødvendigt med en information der er vejledende i rekonvalescens-

perioden. For at vide hvad fremtidig vejledning bør indeholde er der valgt at undersøge 

et patientperspektiv der har fokus på trætheden og hvad den betyder for den enkelte 

samt hvordan den enkelte håndterer trætheden.  
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Et væsentligt fund har været den måde informanterne har oplevet trætheden på. Træthe-

den kommer hurtigt, er ustabil, da den kan ændre sig fra dag til dag og fra time til time 

og det ikke er muligt at kæmpe imod.  Tilsvarende er fundet i en undersøgelse foretaget 

af De Cherney et al (2002), der beskriver informanternes version af træthed som en ge-

nerel følelse af svaghed eller tab af energi, hvor der er et behov for hyppig hvile eller 

søvn. En følelse af et nedsat energiniveau og behov for hvile mellem opgaver. Lerdal 

(2004) beskriver behovet for generering af ny energi ved at hvile/sove, men har også 

fundet generering af ny energi ved at organisere tiden, hvilket også er anvendt af nogle 

af informanterne. 

 

Når trætheden kommer hurtigt, er ustabil og ikke kan kæmpes imod kan informanterne 

bliver overtrætte og dermed miste kontrollen over sig selv. 

Selvet kan således påvirkes ved trætheden. Hvis man bliver overtræt kan det påvirke det 

billede man har af sig selv i forhold til andre. Valget kommer nu ifølge Kemp (2001) til 

at være mellem at man lader sig føre med i situationen og får mindst mulig indflydelse 

på eget liv eller man kan være bevidst om sig selv og forholde sig til hvad man selv vil  

og hvordan man vil forholde sig til sine omgivelser. (ibid p.122). 

Lazarus (2006) skriver ligeledes, at vurderingen bag hvordan man agerer baserer sig på, 

på hvilken måde man opfatter sig selv og som værende en del af miljøet  med henblik 

på hvad der kan føre til succes eller nederlag. (ibid p. 93).  I medicinsk sociologi beskri-

ves at indflydelse og kontrol har stor betydning for om man oplever noget som stressen-

de eller ikke.( Kristensen 2002 p.234).  

Ifølge Antonovsky (2003) søger mennesket at håndtere situationen, så der kommer ba-

lance. Dvs. at de forsøger at bibeholde selvet intakt. Til dette bruger informanterne egen 

kreativitet eller nærmeste omgangskreds forudsat der er nogle der kan stå til rådighed. 

Det er vigtigt at være sig selv bevidst, så man kan bevare eget selvbillede og selvfølelse 

i forhold til omgivelserne og dermed kontrollen over sig selv. Dette indebærer samtidig 

modet til at kunne sige til og fra og muligheden for at have hjælp indenfor rækkevidde. 

Psykisk træthed som følge af smerte efter operation kan føre til samme udmattelse, hvor 

selvkontrollen kommer i fare med tilsvarende psykologiske konsekvenser. Dette ses ud 

af  
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Kim & lee (2001) der skriver at hvis trætheden relaterer sig til postoperativ smerte og 

afbrudt søvn kan føre til nedtrykthed og dermed negativ psykologisk påvirkning. 

 

Et andet fund er genoptag af dagligdagsopgaver, der ikke kan udføres som de plejer. 

Tilsvarende fund er belyst af De Cheney et al (2002), der skriver at i de første uger kan 

40% kun klare 72% af arbejdet i en  husholdning og kun 55% af familieplejen.   

Det er dog ikke alene trætheden der sætter grænsen for udførelsen af opgaverne. Rådene 

der er givet i forbindelse med udskrivning indgår som begrænsning. Dagligdagsopga-

verne er forbundet med overkommelighed når informanterne har været i stand til aktivt 

at vurdere behovene og haft mulighed for at sige til og fra. Modsat har der været uover-

kommelighedsfølelse, hvis andres behov har camoufleret eget behov. Kristensen (2002) 

skriver at indflydelse på egen situation har betydning for om man får stress. Enhver 

stressbelastning ophører med at være en belastning, når man selv har kontrol over be-

lastningen. (ibid p. 234). 

 

Et tredje fund er utryghed ved at vende tilbage til arbejde, hvor informanterne ikke har 

kræfterne til deres arbejde og specielt ikke en hel dag.  

De Cherney et al (2002) skriver at 40% af kvinderne kun kan klare at arbejde 50% 

Wagner et al (2004) beskriver at kvinderne gerne ville vide hvor lang tid de var trætte af 

hensyn til deres arbejde. Kvinderne følte træthed den første periode på arbejde. Selv om 

der var opbakning fra kolleger, følte kvinderne sig frustreret over ikke at være i stand til 

at kunne vende tilbage til arbejde efter anbefalingerne. 

 

Håndtering af postoperativ træthed er analyseret i forhold til den salutogenetiske model 

(Antonovsky 2003) 

 

Informanterne håndterer situationerne ved at inddrage tidligere erfaringer fra andre 

sammenhænge. Informanterne danner sig en forståelse ud fra selverfaret viden fra tidli-

gere operationer, hvad de har hørt fra andre og hvad de logisk kan forestille sig. 

Det giver mening for dem at bruge postoperative råd, men rådene bruges som regler, da 

baggrunden for dem ikke kendes. Reglerne skal overholdes, ellers giver det dårlig sam-

vittighed. 
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Knudsen (1997) skriver, at vi som professionelle har stor viden om sygdommen og den 

indre logik. Vi kan som professionelle indtage den holdning, at vi formidler den logik 

med tanke på at patienter retter sig efter anbefalingerne, men ofte glemmer at tage pati-

enternes liv i betragtning. På den måde bliver viden ikke koblet til den livsforståelse den 

enkelte patient har. 

Wagner et all (2004) har i undersøgelse vist at patienterne forsøger at leve op til den 

rolle som sygehuset har til dem. Patienter tilegner sig rollen som good girls. 

 

Et andet fund er betydningen af social støtte som er gennemgående på alle tider i hele 

det postoperative forløb. Når kroppen er træt, og der ikke er overskud til noget er det 

vigtigt at kunne inddrage familie og venner. Det samme ved dagligdagsopgaver. Ved 

genoptag af arbejde et det støtte fra arbejdsgiver og egen læge der får betydning. Når 

informanterne har fået social støtte er stressoren blevet afværget og modsat er stressoren 

blevet til stress. Det er således afgørende for et godt velbefindende at støtten er til ste-

de..  

Kim & Lee (2001) beskriver flere dimensioner af den sociale støtte. Der kommer flere 

symptomer ved mindre social støtte. Social støtte fra partner og familie giver mindre 

depression, højere kvalitet i ægteskabet og bedre funktion i familien. Information mod-

taget som professionel support medfører mindre angst, depression, træthed og irritation.. 

Kristensen (2006) beskriver social støtte som forudsætning for at undgå stress.  

Elsass & Lauritsen (2006) beskriver at den sociale support fra egen læge er et udtryk for 

at informanten anerkendes ud fra hvordan hun har det. Der er ikke tale om nogen diag-

nosticering, men en åbning for at rumme personen med de problemer hun har. 

Lund & Due (2002) beskriver at social støtte ikke altid er godt. Social støtte kan være 

bevidst negative handlinger fra et eller flere mennesker mod et andet. Der kan være tale 

om fysiske og verbalt voldelige overgreb mellem mennesker som i forvejen kender hin-

anden.( ibid p.99) 

Social støtte er godt, hvis den er velment fra venner og familie. Hvis social støtte hviler 

på et dårligt grundlag kan den med fordel erstattes af professional støtte. 
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Metodekritik 
Undersøgelsesresultaterne kan på ingen måde bruges som videnskabelig dokumentation, 

men kan bruges til at skabe øget fokus på postoperative træthed som indikator for at 

opnå større forståelse for, hvad patienter har brug for af viden postoperativt. 

Undersøgelsesresultaterne kan genfindes i videnskabelige undersøgelser og kan således 

via disse undersøgelser genereres til andre situationer (Jørgensen 2001)  

Interviewene er tematiseret og semistrukturerede og informanten har fortalt ud fra eget 

perspektiv. Det kan være et problem at bruge interview som metode da analysen af fun-

dene har vist betydningen af selvkontrol og social støtte. Jeg har ikke været bevidst om 

disse fund og har derfor ikke fået dem afdækket under interviewet. I forhold til forsk-

ningsspørgsmålene indeholder interviewene mange overflødige oplysninger, hvilket kan 

have sin baggrund i, at jeg er ny som interviewer. Til daglig fungerer jeg som arbejden-

de sygeplejerske og er dermed vant til at identificere mange problemstillinger og deres 

indbyrdes sammenhænge på én gang og efterfølgende handle på dem. Jeg skal således 

tage et skift fra at være problemløsende i situationen til at samle viden om et enkelt pro-

blem fra en situation, hvilket kan betyde at interviewet enten kan blive regelstyret eller 

at jeg glider over i den sædvanlige rolle. Den sidste del var tilfældet en gang i mellem, 

men jeg var bevidst om det og rettede ind under interviewet. Vi ved ikke noget om, 

hvordan postoperativ træthed mestres. Det kunne i den sammenhæng være mere indly-

sende at bruge en mere explorativ tilgang, enten i form af flere interviews eksempelvis 

inden udskrivning, en uge efter udskrivning og 4 uger efter. En anden tilgang kan være 

observation i form af videoovervågning kombineret med interview.  Som følge af oven-

stående kritik kan pålideligheden af interviewet delvis anfægtes i modsætning til trans-

skribering og analyse. Gyldigheden af undersøgelsen understøttes af at informanterne 

har forholdt sig til et tema, men ikke forud for undersøgelse vidst hvad der blev spurgt 

om. At undersøgeren ikke forud for interviewet har fået andre oplysninger om infor-

manten end at informanten skulle hysterektomeres. 
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Konklusion 
Med baggrund i den lille materialestørrelse, må konklusionen ses ud fra det materiale 

der er gennemanalyseret. Analyseresultaterne er sammenlignelige med andre undersø-

gelsesresultater og anden teoretisk formidling. Blot er kombinationerne anderledes og 

mere specifikke mod postoperativ træthed efter hysterektomi. 

Formålet var at belyse, hvordan kvinder, der har fået foretaget abdominal hysterektomi 

på benign indikation, oplever og håndterer den postoperative træthed i de første 3 - 4 

uger efter udskrivelsen. 

Kvinderne oplever trætheden som en der kommer hurtigt, er ustabil og ikke til at kæmpe 

imod. Hvis man bliver overtræt er der risiko for at miste selvkontrol. 

 Dagligdagsopgaver ses af informanterne som huslige opgaver, der er med til at identifi-

cere kvinden socialt. Oplever at trætheden og udskrivningsråd er styrende for, hvor me-

get husligt arbejde der kan udføres. Udskrivningsrådene indgår som begrænsning, der 

kan ses i sammenhæng med formidlingen fra den professionelle side. 

Dagligdagens opgaver er overkommelige, når kvinderne kan mærke egen grænse og 

efterfølgende aktivt kan sige til og fra, når der er social støtte. Uoverkommelige, når 

andres behov kommer før ens egne og der ikke er mulighed for social støtte. 

Oplever genoptag af arbejde som uoverkommeligt efter 3 uger. Bange for at trætheden 

vil gribe fat i en, så man mister selvkontrol.   

 

Kvinderne håndterer trætheden ved at inddrage erfaringer med træthed fra andre sam-

menhænge og erfaring fra tidligere operationer. Udskrivningsråd indgår som et råd der 

skal overholdes. Kvinderne bruger meget egne ressourcer, men hvor ressourcerne ikke 

er tilstrækkelige er det en fordel at kunne sige til og fra i forhold til familie og venner 

ved huslige opgaver, og til egen læge og chef ved genoptag af arbejde. 

Manglende eller dårlig social støtte kan med fordel erstattes af professionelle. 
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Perspektivering 
Der bør laves yderligere undersøgelser vedrørende den postoperative træthed, da den af 

hensyn til kirurgiens placering er anderledes end andre abdominale operationer. Kvin-

dernes identitet har også betydning for træthedens indflydelse på dagligdagen. Desuden 

er der senest set forskel på kvinders og mænds symptomer vedrørende coronarocclusion 

Hjertenyt 2007), hvilket også kan tale for at der laves flere undersøgelser direkte rettet 

mod kvindelige patienter. 

Liggetrangen bør udforskes nærmere, da maveproblemerne har stor betydning for kvin-

dernes dagligdag og genoptag af arbejde. 

Undersøgelsesresultatet viser træthed svarende til konventionelle forløb for tarmopere-

rede, hvilket kunne tyde på et brist i forhold til den postoperative information, hvor hen-

sigten var accelereret operationsforløb 

Vedrørende denne undersøgelse kan der præ- og postoperativt sættes ekstra fokus på 

information (De Cherney 2002), (Kehlet 2001), (Jakobsen et al 2000).  

Ifølge Knudsen (1997) kan man professionelt have flere tilgange til patienterne. Den 

ekspertdominerede tilgang er hvor den professionelle har god viden om sygdommen og 

videreformidler, hvad de mener er nødvendigt for at gennemleve sygdomsforløbet. Den 

samarbejdsrelaterede tilgang har mere fokus på, hvad patienten har af problemer, hvor 

de professionelle så fylder på i takt med problemernes opståen. 

For at undgå at så mange stressorer udvikler sig til stress, ville det være hensigtsmæssigt 

at kunne lave en kombination af disse to tilgange, så patienten kunne få mulighed for at 

indarbejde informationen i relation til tidligere erfaring. Dette kunne foregå ved at der 

blev mulighed for at tale stille og roligt med patienterne et stykke tid før operationen. 

Jeg forestiller mig det kunne foregå på et ambulatorium der kunne være udstyret med 

pædagogiske midler som torso, plancher, computeradgang, pjecer af forskellig slags og 

ikke mindst en sygeplejerske, der kunne være behjælpelig med at identificere patientens 

ressourcer eller mangel på samme. Og ud fra dette forudsige hvad der med fordel kunne 

inddrages af overvejelser i rekonvalescensforløbet. 

Postoperativt forestiller jeg mig en ambulatoriefunktion, hvor det ville være muligt at få 

hjælp telefonisk, ved direkte ambulatoriekontakt eller mulighed for besøg i hjemmet 

efter behov. Desuden forestiller jeg mig et samarbejde med læge og fysioterapeut m.h.p. 
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hjælp til at vide hvor stor den fysiske udfoldelse må være og hvor stor belastning man 

kan gøre i forhold til mavemuskulaturen. 
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               BILAG 1 
 
HVAD ER DE HYPPIGSTE ÅRSAGER TIL, AT LIVMODEREN FJERNES? 
De hyppigste årsager til denne operation er: 

 Blødningsforstyrrelser, der ikke kan behandles tilfredsstillende på andre måder. 
 Muskelknuder i livmoderens vægge. 
 Celleforandringer i livmoderhalsen, hvor det ikke er muligt at fjerne forandringerne på andre måder. 

 
 
 
HVORDAN KAN DU FORBEREDE DIG, MENS DU VENTER PÅ OPERATION? 
For at få et både fysisk og psykisk godt resultat efter operationen er det af stor betydning, at du forbereder 
dig i ventetiden inden  operationen. 
Det er vigtigt, at du får en sund og varieret kost med et højt indhold af jern. Kosten skal være rig på fibre 
og du skal dagligt  spise frugt og grøntsager. 
Er du overvægtig, vil det være en fordel, at du taber dig. Det vil nedsætte risikoen for komplikationer 
under og efter operationen. 
Daglig motion vil forbedre din kondition. Er du ikke vant til at motionere, tilråder vi dig at gå en lang tur 
hver dag. 
Er du ryger, er det en fordel – både for din lungefunktion og for sårets heling efter operationen – at du 
nedsætter dit forbrug af tobak. Men det er naturligvis bedst, at du helt ophører med brug af tobak. 
 
 
 
For at nedsætte risikoen for infektion må kønsbehåring ikke fjernes mindst 1 uge før indlæggelsen. 
 
 
HVAD SKER DER PÅ INDLÆGGELSESDAGEN? 

 Tager du medicin og/eller bruger du personlige hjælpemidler, skal du medbringe dette ved indlæg-
gelsen. 

 Du skal møde på det sengeafsnit, som blev aftalt, da du blev un 
 
dersøgt i Gynækologisk Ambulatorium 

 På sengeafsnittet vil plejepersonalet vise dig til rette og fortælle dig om praktiske ting i forbindelse 
med indlæggelse og operation. 

 Vi tilråder, at du ikke medbringer smykker eller penge i større mængde. 
 Du får taget blodprøver. 
 Du kommer til at  tale med en narkoselæge, som vil bedømme, om der i dit tilfælde er en risiko for 

komplikationer under narkosen. Narkoselægen vil ud fra din sygdoms- og helbredstilstand bedømme, 
hvilken form for narkose, der er den bedste for dig. 

 Du kommer til at tale med én af afdelingens læger om operationen. 
 Da der kan være ventetid mellem de forskellige samtaler/prøver, tilråder vi dig at medbringe læse-

stof, håndarbejde o.l. 
 Herefter må du tage hjem. Du kan selv vælge, om du vil komme tilbage til sengeafsnittet samme 

aften eller om du hellere vil vente til næste morgen. 
 
 
HVAD SKER DER PÅ OPERATIONSDAGEN? 

 Da operationen foregår i fuld bedøvelse, skal du være fastende. 
At være fastende vil sige, at du ikke må spise efter kl. 24.00 aftenen før operationen. Du må heller 
ikke sutte bolcher eller tygge tyggegummi. Men du må gerne drikke vand, saft, juice, kaffe eller te, 
dog maksimum et glas hver 2. time  indtil kl. 06.00. 
Selv om du ikke har haft behov for at drikke i nattens løb, vil vi alligevel tilråde dig at drikke et glas 
saft eller juice kl. 06.00 eller 2 timer før du møder i sengeafsnittet, hvis du har overnattet hjemme. 
Er du  overvægtig, har sukkersyge eller sygdomme i mave og/eller tarme, skal du være fuldstændig 
fastende. Det vil sige, at du heller ikke må drikke efter kl. 24.00. 
Hvis din sukkersyge alene behandles med diæt, må du gerne indtage sukkerfrie drikke. 

 Du skal fjerne/undlade neglelak og ikke tage læbestift på. 
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 Plejepersonalet vil hjælpe dig med at fjerne eventuel hårvækst på maven og rense navlen. 
 Fortæl personalet, hvis du bruger kontaktlinser. 

For en sikkerheds  skyld tilråder vi dig, at du fjerner eventuelle kontaktlinser allerede mens du er i 
sengeafsnittet og før du bliver kørt  ned til operation. 

 Du skal fjerne piercing i tunge og/eller læbe allerede mens du er i sengeafsnittet og før du bliver kørt 
ned til operation. 

 Det er ikke nødvendigt at fjerne eventuel protese eller høreapparat. 
 Du får støttestrømper på. 

 
 
 
HVORDAN FOREGÅR OPERATIONEN? 
Du er fuldt bedøvet under operationen. 
Snittet i maven kan være et ’længdesnit’ fra navlen og ned mod skambenet eller ’tværsnit’ (bikinisnit). 
Om snittet i maven bliver på tværs eller på langs afhænger bl.a. af årsagen til operationen. 
Mens  du endnu er vågen, får du lagt et epidural kateter (et lille plastikrør, som lægges ind et hulrum nær 
rygmarven). Kateteret giver konstant smertestillende medicin under hele operationen. 
Samtidig får du i armen lagt  et drop (et lille plastikrør), hvorigennem du får væske. 
Den læge, der  skal operere dig, taler med dig inden operationen. 
Herefter får du fuld bedøvelse. 
Du får lagt et kateter (et tyndt plastikrør) op i blæren, så blæren kan tømmes under operationen. 
 
Oftest fjernes både livmoderkroppen og livmoderhalsen. Om livmoderhalsen kan blive afhænger af grun-
den til, at livmoderen fjernes. En forudsætning for, at livmoderhalsen ikke fjernes er, at du ikke har haft 
celleforandringer. 
Når hele livmoderen er fjernet, lukkes toppen af skeden, som så ender som et blindt rør. Skeden bliver 
hverken kortere eller mere snæver efter operationen, og der er intet, der tyder på, at operationen påvirker 
dit seksualliv i negativ retning. 
I enkelte tilfælde fjernes livmoderhalsen ikke. Derfor kan der efter operationen af og til komme sparsom 
blødning af menstruationsstyrke fra livmoderhalsen. Årsagen til dette er, at der i livmoderhalsen er slim-
hinde, som giver menstruationsblødning. 
 
Operationen varer normalt ¾ - 1½ time. 
 
Det er ikke normalt, at æggestokkene fjernes, hvis de er raske, og du endnu ikke er kommet i overgangs-
alderen. 
Hvis æggestokkene fjernes, vil lægen have aftalt det med dig før operationen. 
 
 
 
KAN DER OPSTÅ KOMPLIKATIONER UNDER OPERATIONEN? 
Ved enhver bedøvelse og operation er der en meget lille risiko for, at der kan opstå komplikationer. Hvis 
du er sund og rask og ikke har hjerte-/lungesygdomme, er risikoen ubetydelig. 
 
De hyppigste komplikationer under operationen er: 

 Temperaturforhøjelse de første par dage efter operationen. 
 Blærebetændelse. 
 Betændelse i operationssåret. 

I meget sjældne tilfælde kan betændelsen være så alvorlig, at det er nødvendigt at åbne såret igen. 
Har du sukkersyge eller er du overvægtig, er risikoen for betændelse betydelig større. 

 Enkelte patienter får en blodansamling, evt. med betændelse i toppen af skeden. 
 Hvis der er et stort blodtab, kan det blive nødvendigt med blodtransfusion. 
 Enkelte patienter får føleforstyrrelser omkring operationssåret. Dette svinder efter 3-6 måneder. 
 I meget sjældne tilfælde kan  der under operationen opstå skade på andre organer, fx blære, urinledere 

og tarm. Skulle dette ske, vil skaden blive repareret under operationen. 
 Blødning efter operationen, hvor det er nødvendigt med en ny operation, er sjælden. 
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HVAD SKER DER EFTER OPERATIONEN? 
Når operationen er overstået, flyttes du til opvågningsafsnittet, hvor du vil være i ca. 2 timer. På opvåg-
ningsafsnittet vil du blive opfordret til at drikke 2 glas vand. 
 
 
 
 
HVAD SKER DER, NÅR DU KOMMER TILBAGE TIL SENGEAFSNITTET? 

 Operationsdagen: 
 - Du får en indsprøjtning med blodfortyndende medicin for at  

nedsætte risikoen for blodpropper. Denne medicin skal du også  
have de første par dage efter operationen. 

 - Om aftenen tilråder vi dig at stå ud af sengen og gå lidt rundt i  
afsnitttet.  

 - Drik mindst 1½  liter væske. 
 - Spis aftensmad 
 - Eventuelt fjernes kateteret i blæren og droppet i armen. 

 Dagen efter operationen: 
 - Kateteret i ryggen fjernes. 
 - Du får tilbudt smertestillende medicin som tabletter eller som stikpiller. 
 - Du får tilbudt midler for at holde maven i orden. 
 - Du tilrådes at drikke 2 liter væske, spise fuldkost og gå ture i afsnittet. 
 - Den læge, der har opereret dig, fortæller dig om operationen. 
 
De første par dage efter operationen får du en indsprøjtning med medicin, der skal fortynde blodet. Grun-
den til dette er at nedsætte risikoen for blodpropper. 
 
 
 
 
HVORNÅR KAN DU UDSKRIVES? 
Du vil normalt blive udskrevet 2. dag efter operationen (det vil sige 3. operationsdag). 
 
 
 
HJEMTRANSPORT 
Du skal selv sørge for, at du kommer hjem i bil. Falck vil sørge for transporten, hvis du har abonnement 
på Falck. 
 
 
 
HVAD SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ EFTER UDSKRIVELSEN? 

 Behovet for sygemelding og/eller rekreation afhænger af din alder og dit arbejde. Normalt anbefaler 
vi dig 3 – 4 ugers rekreation. 
Har du behov for sygemelding, skal du henvende dig hos din praktiserende læge, som vil udfærdige 
en sygemeldingsblanket. 

 Clips eller tråde i operationssåret fjernes hos din praktiserende læge 8-10 dage efter operationen. 
 Smerter og ømhed i maven kan forventes i 2-3 uger efter operationen. Smerterne kan normalt dulmes 

med Panodil, Kodimagnyl o.l. 
 Maven kan være lidt toppet i 4-6 uger efter operationen. 
 Vi fraråder, at du løfter på tunge ting (hvor du bruger mavemusklerne) de første 4-6 uger efter opera-

tionen. 
 Du bør sørge for at holde maven i orden de første uger efter operationen. 

Drik rigeligt – mindst 2 liter væske per dag. Spis varieret fiberrig kost og dyrk den motion, der passer 
dig (fx traveture). 

 Sørg for at hvile dig flere gange dagligt de første 3-4 uger efter operationen. 
 Du bør undgå hård fysisk aktivitet som cykling, gymnastik, støvsugning og gulvvask  o.l. de første 4 

uger efter operationen. 
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 Vi fraråder samleje de første 4 uger efter operationen. 
 Du må gerne tage brusebad, men du bør undgå karbad, havbad og svømmebassiner, så længe du blø-

der 
 Hvis du har fået livmoderen fjernet på grund af smerter, skal du vide, at  disse smerter ikke altid for-

svinder efter operationen. 
 Hvis livmoderhalsen  ikke er fjernet ved operationen, kan du få 

 
sparsomme blødninger og vi vil anbefale dig, at du fortsat får taget et celleskrab fra livmoderhalsen 
hos din praktiserende læge. 

 Hvis æggestokkene ikke er fjernet under operationen, vil din produktion af hormoner fortsætte som 
hidtil. 
Er æggestokkene derimod fjernet, kommer du i overgangsalderen umiddelbart efter operationen.   

 
 
 
HVIS DU HAR BEHOV FOR PRAKTISK HJÆLP, NÅR DU ER UDSKREVET 
Hvis du har behov for støtte til de nødvendige daglige opgaver i hjemmet, kan du kontakte Socialforvalt-
ningen i din kommune. Hjemmehjælp gives efter et personligt skøn, og det er kommunen, der beslutter, 
hvor meget hjemmehjælp, du har brug for. 
 
 
 
 
 
Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at spørge personalet. 
 

 54



BILAG 2 
      
     19. februar 2007 
 
 
 
Til  
Afdelingsledelsen for Gynækologisk/obstetrisk afdeling 
Aalborg Sygehus. 
 
 
 
Jeg vil hermed ansøge om at lave en interviewundersøgelse på afsnit G af 4 – 5 patienter 

der har fået foretaget abdominal hysterektomi på benign indikation. Interviewets fokus 

vil være at belyse hvordan kvinder, der har fået foretaget abdominal hysterektomi på 

benign indikation, oplever og håndterer den postoperative træthed i de første 3 - 4 uger 

efter udskrivelsen. 

Interviewet forventes at foregå ca. 4 uger efter operationen i eget hjem eller på et ledigt 

kontor på sygehuset. Jeg vil lade patienterne selv bestemme, hvor de ønsker at blive 

interviewet. Jeg vil indhente patientens samtykke inden udskrivelsen, og aftale det ende-

lige interview pr telefon ca. 1 uge inden det foretages. 

 

Venlig Hilsen 

 

Karen Eck 

Gynækologisk/obstetrisk afdeling G 

Aalborg Sygehus 

Reberbanegade 

9000 Aalborg. 

 

 

Vedlægges: 

Projektbeskrivelse med interviewguide 

Brev til patient og samtykkeerklæring 
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BILAG 3 
 

23. februar 2007 
 
Til  
Afsnitsledelsen gynækologisk afdeling G 
Kathrine Eskildsen og Tove Svarrer 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg vil gerne informere jer om, at jeg af afdelingsledelsen har fået tilladelse til at lave en 
interviewundersøgelse om postoperativ træthed hos kvinder der har fået foretaget hyste-
rektomi på benign indikation. 
Jeg er på sidste semester af Masteruddannelsen i Klinisk sygepleje, og har besluttet at 
mit afsluttende projekt skal handle om postoperativ træthed hos kvinder der har fået 
foretaget abdominal hysterektomi på benign indikation. Jeg har valgt denne patient-
gruppe fordi de ofte udskrives 2. postoperative dag og dermed ude af hospitalssystemet 
og ved behov kan henvende sig til egen læge. Jeg har valgt emnet fordi det ikke er be-
skrevet i vores patientfolder, og fordi trætheden har stor betydning for, hvornår kvin-
derne kan udføre almindelige dagligdagsaktiviteter og fordi de ofte er sygemeldt i læn-
gere tid end de anbefalede 3 – 4 uger. 
Jeg kan ikke nå at lave en stor undersøgelse, men jeg har valgt at lave patientinterviews 
med 4-5 patienter for at høre, hvordan de har det 3-4 uger efter operationen med dem 
selv, med familien, med omgangskredsen og at skulle på arbejde igen. 
Jeg taler selv med patienterne om at deltage i undersøgelsen. 
Jeg ved naturligvis ikke, hvad undersøgelsen kan vise, men muligheden for en senere 
spørgeskemaundersøgelse eksisterer. 
Jeg fremlægger min upudsede projektbeskrivelse og patientinformation. 
 
 
 
 
Bedste hilsener 
 
Karen Eck 
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BILAG 4 
 

           23. februar 2007 
Kære Kolleger 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg går nu fra til orlov i perioden 1/3 til 30/4 for at lave afsluttende projekt til min 
igangværende masteruddannelse. 
Mit afsluttende projekt skal handle om postoperativ træthed hos patienter, der har fået 
foretaget abdominal hysterektomi på benign indikation. Jeg har valgt denne patient-
gruppe fordi de ofte udskrives 2. postoperative dag og dermed er ude af hospitalssyste-
met, og ved behov kan henvende sig til egen læge. Jeg har valgt emnet fordi det ikke 
beskrevet i vores patientfolder og fordi trætheden har stor betydning for, hvornår kvin-
derne kan udføre almindelige dagligdagsaktiviteter og fordi de ofte er sygemeldt længe-
re tid end de anbefalede 3-4 uger. 
Jeg kan ikke nå at lave en stor undersøgelse, men jeg har valgt at lave patientinterviews 
med 4-5 patienter for at høre, hvordan de har det 3-4 uger efter operationen med dem 
selv, med familien, med omgangskredsen og at skulle på arbejde igen. 
Jeg skal have fundet nogle kvinder til interviewet, og vil derfor gerne bede jer være be-
hjælpelig med at fortælle mig, når der indlægges kvinder til abdominal hysterektomi. 
Når jeg hører de er indlagt, vil jeg komme og tale med dem om undersøgelsen, give 
dem en patientinformation og hvis de indvilliger i undersøgelsen, vil jeg bede dem un-
derskrive en samtykke erklæring. Jeg forestiller mig at samtalerne vil foregå i patienter-
nes egne hjem, men giver dem også mulighed for at komme herind (aftaler noget med 
gyn.amb.) 
Jeg ved naturligvis ikke, hvad undersøgelsen kan vise, men muligheden for en senere 
spørgeskemaundersøgelse eksisterer. 
Jeg fremlægger min foreløbige upudsede projektbeskrivelse og patientinformation. 
Når jeg er færdig, fremlægger mit endelige produkt i afdelingen. 
 
Bedste hilsener 
 
Karen Eck 
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IT-Afdelingen 
Sekretariatet 

 
Niels Bohrs Vej 30 
Postboks 8300 
9220 Aalborg Øst 
Tlf.: 96 35 10 00 
Fax. 98 15 20 09 
www.rn.dk  
 
 
 
IT-Konsulent 
Rikke J. Kristensen 
Direkte: 96351212 
rjk@rn.dk  
 
Ref.:  
 
Journalnummer 
 
 
23. januar, 2007 

Projektbeskrivelse: At belyse, hvordan kvinder, der har fået foretaget 
abdominal hysterektomi på benign indikation, oplever og håndterer den 
postoperative træthed i de første 3-4 uger efter udskrivelsen? 
 
Jeg har set på din forespørgsel vedr. ovennævnte projekt og finder, at 
projektet kan falde ind under den generelle anmeldelse Forskning og 
statistik i Region Nordjylland. Du skal derfor ikke foretage en ny 
anmeldelse til Datatilsynet.  Du har tilmed oplyst, at projektet er et 
offentligt projekt, da det alt andet lige er et projekt til gavn for afdeling 
og patienter. Du har oplyst, at du har været i kontakt med Videnskabs 
Etisk Komité og at de har meldt tilbage, at projektet falder udenfor deres 
område.  
 
Anmeldelse for Forskning og Statistik i Nordjyllands Amt. Jeg 
vedhæfter derfor link til retningslinjerne herfor:  
http://www.it-
sundhed.rn.dk/For+Fagfolk/Anmeldelse+af+projekter/Regler+og+betin
gelser+-+Forskning+og+Statistik.htm   
 
Det henstilles, at alle retningslinjer under denne anmeldelse skal 
overholdes i forbindelse med udførelsen af projektet. Den ovenstående 
anmeldelse gælder indtil Regionens anmeldelse træder i kraft.  
  
Du har oplyst følgende omkring oplysninger, der skal registreres: 
4-5 interviews a 1 times varighed ud fra interviewguide. Interviewene 
afholdes i patienternes hjem eller på sygehuset, patienterne bestemmer 
selv. Interviews optages på bånd, båndene transskriberes og lagres på 
USB-stik. Begge dele låses inde på afdelingen, når de ikke bruges aktivt 
i undersøgelsen. Temaer uddrages fra materialet. Alt personrelateret 
anonymiseres. Når undersøgelsen er færdig destrueres bånd og USB-
stik. 
 
Type af oplysninger der skal registreres:  
Oplysningerne der registreres er fremsendt i form af skema.  
 

Karen Eck 
Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling G 
Aalborg Sygehus Nord 
9000 Aalborg 

Bilag 4 

 



Brugere af systemet:  
Karen Eck og 1 endnu ukendt vejleder fra afdelingen for sygeplejevidenskab på Århus 
Universitet.   
Hvem er den projektansvarlige: 
Karen Eck.    
Tilladelser: 
Der er ikke søgt Videnskabs Etisk Komite om tilladelse, da undersøgelsen falder uden-
for det der skal ansøges om. 
Jeg bekræfter, at ha’ modtaget mail på vegne af afdelingsledelsen fra Lone Vestergaard 
vedr. godkendelse af projektets gennemførelse på afdelingen.  
 
Tidsplan: 
År 2007 
26.februar til 10.marts Udvælgelse af 4 - 5 patienter. /  
20. marts til 31.marts Dataindsamling incl.transport ca 10 timer og transskribering ca 40 
timer. /  
31.marts til 20 april Analyser /  
21.april til 10.maj Rapport /  
29.maj til 31. maj Fremlægning af resultater /  
31.maj til 30 juni Stillingtagen til hvad der videre skal ske. 
Projektet forventres afsluttes juni 2007.  
 
Oplysninger om informeret samtykke (hvordan erklærer patienten, at han/hun deltager i 
projektet: 
Der er udarbejdet en samtykkeerklæring. IT-Afdelingen er i besiddelse af denne.  
  
Oplysninger om opbevaring af projektresultater: 
Interviews optages på bånd, båndene transskriberes og lagres på USB-stik. Begge dele 
låses inde på afdelingen, når de ikke bruges aktivt i undersøgelsen. Temaer uddrages fra 
materialet. Alt personrelateret anonymiseres. Når undersøgelsen er færdig destrueres 
bånd og USB-stik. 
 
Jeg ønsker held og lykke med projektet samt god arbejdslyst. 
 
Med venlig hilsen 
 
Rikke J. Kristensen 
IT-Konsulent 
 
IT-Afdelingen, Region Nordjylland 
Niels Bohrsvej 31 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9635 1212 
Mobil: 4031 3617 
rjk@rn.dk  

 59

mailto:rjk@rn.dk


BILAG 6 
19. februar 2007 

Til Patienten 
 
Vi er på gynækologisk afdeling interesseret i en interviewundersøgelse, der kan belyse, hvordan træt-

hed påvirker den enkelte efter fjernelse af livmoderen. 

 Man har kendskab til, at fjernelse af livmoderen gennem maven kan give træthed i op til flere uger 

efter operationen og kan påvirke den enkelte i større eller mindre grad. Man ved ikke noget om, hvor 

svær trætheden er og hvad det betyder for den enkelte, familien, omgangskredsen og genoptag af ar-

bejdet. Dette ønskes nærmere undersøgt. 

Undersøgelsen forventes at kunne bidrage med oplysninger, der kan give information om hvor stort 

problemet er. Hvis problemet viser sig at være stort, kan undersøgelsen danne baggrund for en senere 

spørgeskemaundersøgelse, der efterfølgende kan give sygeplejepersonalet på gynækologisk afdeling 

baggrund for at ændre på informationer og procedurer. 

Ansvarlig for undersøgelsen vil være undertegnede, der er uddannet sygeplejerske og i færd med at 

tage en overbygningsuddannelse, der kaldes Master i Klinisk Sygepleje. 

Jeg forestiller mig at jeg kan interviewe dig ca. 3-4 uger efter operationen. Interviewet foregår ved at 

du stilles enkelte spørgsmål, men overvejende selv taler om hvordan du har det. Jeg vil spørge uddy-

bende, hvis der er noget jeg ikke helt forstår. Al tale optages på en lille båndoptager, der ligger på 

bordet, mens vi taler. Samtalen vil foregå i eget hjem eller på sygehuset, stedet bestemmer du selv. 

Jeg aftaler tid og sted med dig og lover at være der til aftalt tid. Interviewet forventes at tage ca. 1 

time. Når båndoptageren slukkes, overskrives det sagte på et USB-stik, der låses inde når det ikke 

anvendes af undertegnede til undersøgelsen. Alt hvad der siges og skrives behandles anonymt. Bånd 

og USB stik låses inde indtil undersøgelsen er færdig, hvorefter begge dele destrueres. 

Undersøgelsen anmeldes til datatilsynet og opfylder lov om behandling af personoplysninger og er 

underlagt de gældende regler til beskyttelse af privatliv. 

Du deltager i undersøgelsen på frivillig basis, og du kan på ethvert tidspunkt trække dig fra undersø-

gelsen uden det får konsekvenser for senere eller andre former for behandling. 

Venlig hilsen 

Karen Eck 
Gynækologisk/obstetrisk afdeling G 
Aalborg Sygehus Nord 
Reberbanegade 
9000 Aalborg 
Tlf. : 99321268 eller privat 98384492.  
E-mail: kae@rn.dk 
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BILAG 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samtykkeerklæring 
 
 
 
 
 
Jeg har læst informationsbrevet og giver mit samtykke til at jeg kan interviewes 3 – 4 uger efter  

fjernelse af livmoderen. 

 

 

Sted____________________________________ Dato____________________________ 

 

Underskrift_______________________________________________________________ 
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BILAG 8 

Interviewguide 

Formål: Hvordan oplever og håndterer den abdominalt hysterektomerede kvinde den postoperative 

træthed de første 3 - 4 uger efter operationen 

Indledende spørgsmål:  

Fortæl mig noget om, hvordan du har følt og tænkt om trætheden efter du er kommet hjem? 

Fortæl mig noget om, hvad du gør for at dæmpe trætheden mest muligt? 

Interviewspørgsmål, der skal tjene som støtte for at få at bredt indblik af trætheden: 

Tid - Hvordan synes du tiden går? 

- Hvad er forskellen på før og efter opeartionen? 

- Hvordan forløber din dag 

Rum - Hvordan er det at være hjemme igen? 

- Hvornår føler du dig godt tilpas? 

- Hvornår føler du dig ikke godt tilpas? 

Krop - Hvordan føler du trætheden i kroppen? 

- Hvordan føler du forandringerne? 

- Er der noget du undlader, når du er så træt? 

- Hvordan mener du andre ser på din træthed? 

Relationer - Hvordan oplever du familie, venner og bekendte? 

- Hvilke forandringer er sket i forhold til dem? 

 

Afsluttende spørgsmål: 

Er der mere du har lyst til at fortælle? 

 
Under samtalen, vil jeg lade informanten tale frit og så vidt muligt undgå at stille spørgsmål ud fra 
interviewguiden, men i stedet forsøge at få dækket spørgsmålene ved at bruge følgende støttespørgs-
mål. 
 

Støttespørgsmål 

Afklarende og opfølgende spørgsmål: 

Der var noget du nævnte før, fortæl mig lidt mere om det…. 

Fortæl mig igen…. 

Sonderende spørgsmål: 
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Kan du fortælle mig noget mere om ………….. 

Har du flere eksempler på…….. 

Specificerede spørgsmål: 

Hvad tænkte du da………… 

Hvad gjorde du da…… 

Fortolkende spørgsmål: 

Du mener altså………… 

Er det rigtigt du………….. 

Strukturerende spørgsmål: 

Nu vil jeg gerne tage et andet emne op……………. 
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