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Resumé 

 

Dette masterprojekt undersøger, hvordan raske, kvindelige ægtefæller oplever og tackler 

hverdagen som forventet omsorgsyder til en apopleksiramt partner. Med fænomenolo-

gisk afsæt og inspireret af Van Manens fire eksistentialer er der gennemført tre kvalita-

tive interviews med raske kvindelige ægtefæller. Der fremkommer tre overordnede 

temaer: At få en ny rolle i ægteskabet med en forandret mand, at tilrettelægge 

hverdagen på nye måder og håb om at undgå forværring i fremtiden. Fundene diskuteres 

i lyset af bl.a. Goffmans sociologiske teori om roller og Travelbees teori om 

mellemmenneskelige aspekter i sygeplejen med fokus på eksistentielle dimensioners 

betydning for mennesket. Der konkluderes, at raske, kvindelige ægtefæller oplever et 

rolleskift, hvor de må påtage sig rollen som problemløser og sætte sig selv i anden 

række. Når de er alene bestræber de sig på at mobilisere ressourcer til den 

ansvarsprægede hverdag.  Det er vigtigt for kvinderne at bibeholde selvstændighed, og 

de efterspørger ikke professionel støtte i hverdagen, da de helst vil klare sig selv. 

Kvinderne påpeger vigtigheden af ikke at blive frataget håb, idet oplevelsen af håb har 

motiverende kraft for mobilisering af styrke.   

 



 

Summary 

 

A new role in married life – a qualitative inquiry into the way healthy wives 

experience and deal with everyday life as spouse and caregiver of a husband with 

cerebral apoplexies 

 

This thesis explores how healthy wives experience and deal with everyday life as 

spouse and caregiver of a husband with cerebral apoplexies. Three qualitative 

interviews have been carried out. A phenomenological analysis inspired by van Manen 

leads to three major findings: establishing a new role in married life with a changed 

husband, having to find new ways of dealing with everyday life, and the hope of a 

future without further deterioration. A discussion of the findings include Goffman’s 

sociological role theory as well as Travelbee’s theory on interpersonal relations in 

nursing, focusing on the meaning of existential dimensions in a person’s life. Healthy 

wives, the analysis concludes, experience a change in roles. They take on the role of 

problem solver, putting themselves second and striving, at the same time, to maintain a 

life of their own and to mobilise resources to cope with the demands and responsibility 

of everyday life. They try to maintain independence and also manage to discover new 

values and personal development. Preferring to manage on their own, and experiencing 

the motivational power of hope, the women seem to feel little need of professional 

support in everyday life.  
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1.  Indledning 

Apopleksi rammer pludseligt og oftest uden varsel. Derfor er hverken den apopleksi-

ramte eller de pårørende forberedte på den livsvarige forandring, som apopleksien 

medfører, og det er ikke kun den ramte, der må indstille sig på en ny tilværelse. 

Ægtefællen og de nærmeste pårørende mærker forandringerne ved at skulle leve videre i 

en hverdag med en person, der har mistet egenskaber i form af bl.a. lammelse, 

talebesvær og personlighedsændring. Op mod 12.000 danskere rammes hvert år af 

apopleksi, og omkring 33% dør indenfor det første år. Kun 40% af de, der overlever, 

opnår at blive selvhjulpne via genoptræning. De øvrige bliver afhængige af hjælp fra 

enten hjemmeplejen og/eller ægtefælle, og 66% af de apopleksiramte er mænd 

(Sundhedsstyrelsen 2005b). Derfor står der mange raske kvindelige ægtefæller i 

kulissen til disse mænd, og deres rolle bliver ikke nemmere af, at de som kvinde ofte 

forventes at påtage sig rollen som forventet omsorgsyder. Som sygeplejerske har jeg tit 

været frustreret over at se, hvilke konsekvenser apopleksi har for ægtepar, men også 

fuld af beundring og forundring over, hvordan nogle af disse par formår at komme 

videre i livet på en god måde. Dette masterprojekt er en kvalitativ undersøgelse af, 

hvordan raske, kvindelige ægtefæller oplever og tackler1 hverdagen som forventet 

omsorgsyder til en apopleksiramt partner. Viden herom kan medvirke til indsigt i, 

hvordan professionel støtte til raske ægtefæller kan gøres mere målrettet.   

 

2. Baggrund  

Siden Sundhedsstyrelsens i 1994 udgav en rapport om apopleksibehandling i Danmark, 

er der sket en rivende udvikling på området (Sundhedsstyrelsen 1994). Jævnfør 

rapportens anbefalinger er der kommet flere specialiserede afdelinger, og Sundheds-

styrelsen (2005b) har udarbejdet et referenceprogram, som er en måde at søge, 

sammenfatte og omsætte videnskabelige forskningsresultater til systematiske 

anbefalinger. Begge dele har bidraget til en bedre, mere effektiv og forskningsbaseret 

behandling til apopleksiramte i Danmark, og ved hjælp af oplysningskampagner2 har 

man desuden forsøgt at oplyse befolkningen om risikoen for apopleksi. 

                                                 
1 At tackle hverdagen omfatter jf. pkt. 4.1 alle de aspekter, der hører til at mestre, kapere, finde mening i, acceptere og håndtere og 
handle på i hverdagslivet på en sådan måde, at det samlet set er acceptabelt for den enkelte og giver ressourcer og lyst til livet. At 
tackle hverdagen kan også dække over mindre hensigtsmæssige handlemåder. 
2 Et af de seneste tiltag er kampagnen: ”Selv de enkleste ting er svære efter en blodprop i hjernen – få målt dit blodtryk”, som blev 
iværksat i starten af 2007 på initiativ af Landsforeningen for apopleksiramte og deres pårørende – Hjernesagen (2007). 
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I takt med dette har også pårørende til apopleksiramte forsøgt at synliggøre deres 

problemer med at tackle deres forandrede livssituation med en apopleksiramt partner.  

I Hjernesagens medlemsblad har ledende neuropsykolog på Glostrup Sygehus Hysse 

Forchhammer sat fokus på apopleksiramtes ægtefæller. Artiklens overskrift taler for sig 

selv: ”Pårørende til apopleksiramte – et overset problem?” (Forchhammer 2003). Heri 

beskrives raske ægtefællers frustrationer over fortsat at elske deres partner samtidig 

med, at de må forholde sig til, at han/hun har ændret sig markant fysisk, kognitivt, 

emotionelt og adfærdsmæssigt. Apopleksien har store personlige konsekvenser for 

begge parter. Der tilkendegives manglende støtte fra sundhedspersoner, når hverdagen 

har indfundet sig. Det peger i retning af, at selvom behovet for støtte er størst i starten, 

så rammer apopleksi for livet. Derfor ophører behovet for støtte – til begge ægtefæller – 

aldrig.  

 

I ergoterapeut Tove Borgs ph.D. afhandling (2003) om livsførelse i hverdagen efter 

apopleksi beskrives etableringen af et nyt hverdagsliv som en af de sværeste overgange 

i et rehabiliteringsforløb. Ifølge Borg vil den enes behov for mere hjælp ofte ske 

gennem reduktion af den andens udfoldelse. Hun konkluderer, at hjælp og støtte må 

rettes mod hele den hjemlige enhed. De problemer, som apopleksiramte og deres 

pårørende konfronteres med undervejs, er så komplekse, at der må hjælp til udefra for at 

diskutere dem og finde løsninger på dem. Og vel at mærke i hele forløbet, mens det 

udvikler sig (ibid). Professionelle omsorgsudøvere må således gøre sig klart, at 

sygepleje til apopleksiramte også i udpræget grad indbefatter støtte til de pårørende.  

 

Social betydning af som apopleksiramt at have en ægtefælle understreges i en 

undersøgelse fra Bispebjerg og Gentofte Hospital. Undersøgelsen, der er baseret på 84 

apopleksiramte, omhandler faktorer af betydning for et godt rehabiliteringsforløb 

(Jørgensen et al 1999). Den viser, at chancen for et godt resultat efter apopleksi kan 

tredobles alene ved bl.a. at have en ægtefælle/samlever derhjemme. Det ser dermed ud 

til, at raske ægtefæller har væsentlig betydning for den apopleksiramtes rehabilitering.    
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I regeringens sundhedsprogram "Sund hele livet – de nationale mål og strategier for 

folkesundheden 2002-10" (Indenrigs- og sundhedsministeriet 2002) udpeges otte 

sygdomsgrupper som folkesygdomme, der kræver en særlig indsats. Hjerte-

karsygdomme er en af dem. Et af formålene er, at kronisk syge sikres en rehabilitering, 

hvor yderligere funktionstab hindres, og livskvalitet genskabes. Imidlertid er det en 

omfattende opgave at løse, eftersom en tredjedel af befolkningen lever med en eller 

flere kroniske sygdomme, som samfundsøkonomisk lægger beslag på 70-80% af 

sundhedsvæsenets udgifter (ibid). Apopleksi alene koster samfundet ca. 7 mia. årligt 

(Sundhedsstyrelsen 2005b). Som led i ønsket om en mere effektiv udnyttelse af 

ressourcer har Sundhedsstyrelsen i den forbindelse udarbejdet rapporten ”Kronisk 

sygdom” (2005a). Heri identificeres mulige incitamenter, som kan understøtte en 

forbedret praksis, patienttilfredshed og livskvalitet for den enkelte. Et konkret mål er at 

sikre, at de ressourcer, der findes omkring den enkelte borger i familie og netværk, 

mobiliseres. Det ser dermed ud til, at fremtidens sygepleje skal have mere fokus på bl.a. 

patientens nære netværk, idet der både vil være menneskelig og samfundsøkonomisk 

gevinst heri. Dette er med til at skærpe betydningen af fokus på raske ægtefæller.   

 

3.  Eksisterende viden på området 

3.1 Søgestrategi 

For at afdække eksisterende viden på området, ønskes pårørendeperspektivet indfanget i 

forhold til som kvinde at have en apopleksiramt partner, at være omsorgsyder for en 

kronisk syg partner og det eventuelle samspil med sundhedspersonalet. Grundet 

mængden af litteratur er der kun søgt 10 år tilbage, og kun litteratur på dansk, svensk, 

norsk og engelsk er medtaget.  

International videnskabelige forskning på feltet er søgt i en sundhedsvidenskabelig 

kontekst i søgebaserne Cochrane, PubMed og Cinahl med kombination af søgeordene: 

relative, spouse, caregiver, female carer, informal carer, stroke, recovery, rehabilitation, 

experience, positive aspects. Det dannede afsæt for klargøring af MESH-ordene: 

cerebral-vascular-accident, recovery, quality of life, life-experience, spouses, caregiver-

burden, chronic-disease. Via Cochrane fandtes en oversigtsartikel baseret på 95 

kvalitative studier (McKevitt et al 2004). Herfra blev tre relevante studier med specifikt 

fokus på apopleksiramtes ægtefæller udvalgt via kædesøgning. Fra de to andre 
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søgebaser var der en del sammenfald af studier, og 15 relevante studier blev udvalgt 

herfra. Studier, hvor pårørende relaterede til børn eller forældre eller hvor studiets 

demografiske forhold ikke var sammenlignelige med vores vestlige kultur, blev fravalgt 

(fx apopleksi blandt mænd og kvinder i landdistrikt i Afrika). 

Skandinavisk litteratur blev søgt i SveMed+  med de skandinaviske søgeord 

(kombineret): hjärninfarkt, apoplexy, cerebralt infarkt, hjerneslagg, pårørande, 

vårdgivare, gifta, äktapar, kvinnor, vård og dernæst med de nævnte MESH-ord.  

Dansk litteratur søgt bredt i hhv. fagtidsskriftet Sygeplejersken, Klinisk Sygepleje, 

bibliotek.dk, google.dk, patientforeningen HjerneSagen samt Den danske Forsknings-

database med kombination af søgeordene: apopleksi, pårørende, ægtefælle, kvindelig 

omsorgsudøver, rehabilitering, oplevelser, hverdag, livsførelse og livskvalitet. Denne 

søgning viste, at der på trods en stor mængde litteratur om apopleksi og behandlings-

metoder, er forsvindende lille fokus på pårørendeperspektivet, når studier med afsæt i 

afatikere fravælges. Dette valgte jeg at gøre, da jeg erfarede, at mange af disse i vid 

udstrækning havde fokus på kommunikationsproblemer. Dette ønsker jeg ikke at have 

fokus på, da det kan medvirke til at forskyde det generelle billede af situationen for 

raske ægtefæller til apopleksiramte. Der er ikke skelnet mellem hhv. venstre- eller 

højresidig hjerneskade. Der er suppleret med litteratur om kvinders oplevelse af at være 

omsorgsyder generelt for kronisk syge, hvor sygdommenes karakter er at sidestille med 

apopleksi. For at sætte problemstillingen i perspektiv, er der i mindre omfang søgt på 

mænds oplevelser som omsorgsydere. Den fundne litteratur består af i alt 18 studier 

med hovedsageligt kvalitativt design. Tre af studierne er randomiserede, kontrollerede 

undersøgelser. Studierne er fra Finland, Norge, Sverige, Holland, Skotland, England, 

Canada, USA og Australien. Som det anbefales af Garrard (2007) er den anvendte 

litteratur samlet i en oversigt, der fremgår af bilag 1. 

 

3.2 Litteraturgennemgang 

Problemstillingen befinder sig i spændingsfeltet mellem den apopleksiramtes 

komplekse situation og den raske kvindelige ægtefælle som den forventede 

omsorgsyder. Litteraturgennemgangen er grupperet i fire områder, der afslutningsvist 

sammenfattes i en samlet afgrænsning af problemstilling. 
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3.2.1 Fysiske, psykiske og psykosociale dimensioner 

Et studie fra Skotland baseret på 90 deltagere omhandler raske ægtefællers oplevelser 

som omsorgsydere til apopleksiramte et år efter skaden (Smith et al 2004). Det fremgår, 

at raske ægtefæller oplever den nye situation som en byrde præget af enormt ansvar for 

deres kronisk syge partner. De har konstante bekymringer samt følelsen af at være fange 

i eget hjem 24 timer i døgnet. Socialt oplever ægtefællen et reduceret socialt liv pga. 

stor involvering i partnerens sygdom. Oplevelsen af store begrænsninger i hverdagslivet 

fremgår ligeledes af to andre studier om raske ægtefællers oplevelser som omsorgsydere 

(Eriksson & Svedlund 2006, Öhman & Söderberg 2004). Heri beskrives omsorgsyder-

rollen som tidskrævende, præget af ensomhed og afmagt og med konsekvenser som 

isolation og udmattelse. Dette underbygges i et finsk studie baseret på 98 raske 

ægtefæller, der hver er interviewet tre gange efter partnerens apopleksi. Studiet viser, at 

op mod en tredjedel af raske ægtefæller til apopleksiramte udvikler depression inden for 

det første halvandet år efter skaden (Berg et al 2005). I andre lignende studier nævnes 

bl.a. usikkerhed om fremtiden som medvirkende årsag til symptomer som søvnbesvær, 

stress og forringet livskvalitet for raske ægtefæller (Larson et al 2005b, O’Connell & 

Baker 2004, Brereton & Nolan 2002, Thommessen et al 2002, Scholte op Reimer et al 

1998). Disse studier viser tillige øget psykosocial byrde og risiko for udbrændthed 

blandt raske ægtefæller, når partnerens apopleksi har udartet sig i store kognitive og 

mentale forandringer. Dette underbygges i Sundhedsstyrelsens Referenceprogram for 

apopleksibehandling med henvisning til især afasi og deraf følgende kommunikations-

vanskeligheder (Sundhedsstyrelsen 2005b).  

 

3.2.2 Den raske ægtefælles relation til den syge partner  

At ægtefæller til kronisk syge generelt oplever at få en anden relation til den syge 

partner fremgår bl.a. af et hollandsk studie med den sigende titel: ”In the shadow: The 

impact of Chronic Illness on the Patient’s Partner” (Kuyper & Wester 1998). I dette 

studie, der tager afsæt i interview med 31 raske ægtefæller til partnere med kroniske 

sygdomme af forskellig art (fx neurologiske sygdomme), fremgår det, at raske 

ægtefæller føler sig alene med deres bekymringer. De oplever at befinde sig i skyggen 

af partneren, hvorom al opmærksomhed er fokuseret. De efterspørger sjældent hjælp, 

før situationen er eskaleret. Der konkluderes i studiet, at sundhedspersonalets rolle er at 
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støtte raske ægtefæller i ikke at blive udbrændt ved bl.a. at hjælpe den raske ægtefælle 

til at finde balancegang mellem at være både omsorgsyder og ægtefælle på samme tid. 

 

Den samme problemstilling fremgår af et svensk studie om fire raske ægtefællers 

oplevelser som omsorgsydere for deres kronisk syge partner (Eriksson & Svedlund 

2006). Ægtefællerne opfatter partnerens sygdom som en ubuden gæst, der har fjernet 

intimiteten mellem de to. De føler sig meget alene, fordi de lever i et ægteskab, hvor 

partneren er blevet mere selvcentreret som følge af sin sygdom.  

Relationen til en kronisk syg partner beskrives også i et andet svensk studie (Öhman & 

Söderberg 2004). Studiet har fokus på en dybere forståelse af 14 nære pårørendes 

oplevelser, og det fremgår, at raske ægtefæller føler det meget naturligt og tilfreds- 

stillende at være i stand til at hjælpe partneren. De anser det som en naturlig del af livet 

og ikke som et offer. I relation hertil kan nævnes et canadisk studie, der har fokus på 

uformelle omsorgsyderes positive oplevelser (Cohen et al 2002). I studiet, der er baseret 

på 289 raske ægtefæller, angiver 73% minimum et positivt aspekt ved at være rask 

omsorgsyder – og knap 7 % flere positive aspekter.  

At føle sig kompetent i rollen som omsorgsyder og blive bekræftet i dette er et behov, 

som også påpeges i et hollandsk studie om konsekvenserne for omsorgsydere tre år efter 

partnerens apopleksi (Scholte op Reimer et al 1998). Heri fremgår det, at positive 

fremskridt i den apopleksiramtes rehabilitering, opleves med stolthed og glæde af de 

raske ægtefæller som resultat af netop deres indsats og omsorg. I Kuyper og Westers 

hollandske studie (1998) om betydning af partneres kroniske sygdom for raske 

ægtefæller fremgår det, at især kvinder påtager sig rollen som en slags mor, når 

ægtefællen bliver syg og har sværere ved at beholde egen identitet end mænd.  

 

3.2.3 Den raske ægtefælles mestring af forandringer som omsorgsyder  

Nogle raske ægtefæller føler ikke at have noget reelt valg og føler sig tvunget til at 

påtage sig rollen som omsorgsyder. Dette fremgår i et australsk studie om raske 

ægtefællers mestringsstrategier i hverdagen med en apopleksiramt partner (O’Connell & 

Baker 2004). Studiet tager afsæt i interview med 37 ægtefæller, hvoraf nogle angiver at 

føle sig mere som plejeperson end ægtefælle. Studiet viser imidlertid også betydningen 

af selv at vælge aktive mestringsstrategier. Kortsigtede mestringsstrategier - i form af 
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fx. at tage en dag ad gangen - er medvirkende til, at ægtefællen ikke overvældes af den 

komplekse situation. Særlig betydning har behovet for lejlighedsvist at blive befriet fra 

omsorgsyderrollen uden skyld – også over længere tid - for at få mulighed for at lade 

mentalt op. Desuden er der udtalt behov for, at raske ægtefæller får mulighed for at 

”fortælle deres historie”. Dette påpeges også i andre studier (Öhman & Söderberg 2004, 

Scholte op Reimer et al 1998).  

Opmuntring og håb er ligeledes faktorer, der er påvist positive for begge parter. Bluvol 

og Ford-Gilboe (2004) har i et canadisk kvantitativt studie – om forholdet mellem håb, 

professionel støtte og livskvalitet for apopleksiramte og pårørende – påvist, at begge 

ægtefæller udtrykker en relativ høj grad af håb efter sygdommen. Det konkluderes i 

studiet, at professionelle omsorgsydere når længere, når støtten baseres på oplevelse af 

håb i stedet for på mangler og behov.  

 

3.2.4 Relation til sundhedspersonale og effekt af professionelle tiltag 

Om forholdet til sundhedspersonalet viser litteraturen, at raske ægtefæller efterspørger 

mere psykosocial støtte. I Brereton og Nolans engelske studie (2000) er 14 raske 

ægtefæller til apopleksiramte interviewet hver tredje måned over en periode på 18 

måneder. Formålet var at få indblik i, hvordan raske ægtefællers behov kontinuerligt 

ændres over tid. Ægtefællerne, som alle har været omsorgsydere mellem to og fire år, 

oplever, at de føler sig usynlige i samspillet med sundhedspersonalet. For at forstå 

sygdommen og dens konsekvenser må de ofte søge informationer på eget initiativ, fordi 

de ikke føler sig velinformeret. De efterspøger opmærksomhed på de konstant skiftende 

behov, opmærksomhed rettet mod dem selv samt mulighed for kontinuerlig og 

individuel rådgivning. Dette underbygges også i andre studier (O’Connell & Baker 

2004, Smith et al 2004, Brereton & Nolan 2002, Scholte op Reimer et al 1998). Disse 

studier viser tilsammen, at raske ægtefæller i hverdagen med en apopleksiramt partner 

generelt mangler mulighed for drøftelser om fremtiden med sundhedspersonale.  

 

Effekten af særlige tiltag for apopleksiramte og deres pårørende er undersøgt i 

randomiserede, kontrollede undersøgelser. To engelske undersøgelser viser, at 

tilknytning til et tværfagligt team med særlig kompetence i støtte til apopleksiramte 

familier har resulteret i øget tilfredshed for såvel apopleksiramte som deres pårørende 
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(Tilling et al 2005, Kalra et al 2004).  I det ene studie (Tilling et al 20053) fremhæver 

interventionsgruppen især tilfredshed med muligheden for at få relevant information 

samt oplevelsen af at være blevet lyttet til. Parrene har i dette studie gennemsnitligt søgt 

kontakt til teamet ni gange i løbet af det første år efter apopleksien. Ved studiets 

afslutning var der tillige etableret flere sociale ydelser til familier i interventionsgruppen 

end til kontrolgruppen. Det andet studie (Kalra et al 20044), hvor der i interventions-

gruppen var fokus på omsorgsyderens træning i basale teknikker i relation til plejen, 

viste reduktion i samfundsøkonomiske omkostninger til indlæggelsesdage og øvrig 

hjælp i det første år. Besparelserne skyldtes, at træningen havde bevirket større evne til 

håndtering af problemer internt i familien. Desuden blev oplevelsen af byrde, angst og 

depression reduceret, og der blev fundet øget livskvalitet og tilfredshed ved at varetage 

plejen hhv. tre måneder og et år efter apopleksien.   

Betydningen af støttegrupper ledet af sygeplejersker er undersøgt i en svensk 

randomiseret kontrolleret undersøgelse (Larson et al 2005a5). Interventionsgruppen fik 

støtte og vejledning i små grupper seks gange over seks måneder af sygeplejersker med 

speciale i apopleksi. Desuden var der mulighed for telefonrådgivning. Statistiske 

analyser viste, at livskvaliteten steg efter fremmøde på 5-6 gange i støttegruppen.  

 

3.3 Sammenfatning af eksisterende viden og afgrænsning af problemstilling 

Sammenfattende viser den internationale videnskabelige forskning, at der generelt er 

mere fokus på konsekvenserne af at være omsorgsyder for en apopleksiramt end på 

måder til at tackle disse konsekvenser. Partneren er meget forandret efter apopleksien, 

og det har negativ indvirkning på relationen mellem de to ægtefæller. Der opleves 

mange begrænsninger og forringet livskvalitet, hvilket medvirker til bl.a. risiko for 

depression. De konfronteres konstant med nye problemstillinger. De har behov for at 

drøfte disse med professionelle, men føler sig tit som den oversete part i samspillet. 

Måden, som raske ægtefæller opfatter deres omsorgsyderrolle på, ser ud til at have 

betydning for måden at tackle den på. Situationen synes nemmere at håndtere, når 

ægtefællen formår at forlige sig positivt med sin nye rolle på trods af dens mange 

konsekvenser. I hvilken grad dette er muligt, kan bl.a. afhænge af, hvorvidt profes-

                                                 
3 Interventionsgruppe = 170. Kontrolgruppe = 170. 
4 Interventionsgruppe = 151. Kontrolgruppe = 149 
5 Interventionsgruppe = 50. Kontrolgruppe = 50 
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sionelle omsorgsydere er i stand til at støtte raske ægtefæller i at positive aspekter som 

rask omsorgsyder får overvægt i forhold til negative.   

Litteraturen viser, at når der er et etableret tilbud om professionel støtte til apopleksi-

ramte familier, så benytter de sig af det med positiv effekt og stor tilfredshed til følge. 

Dermed tages der også hånd om det behov, som raske ægtefæller har for opmærksom-

hed rettet mod deres situation. Når professionelle omsorgsydere arbejder målrettet – ved 

bl.a. at lytte til ægtefællerne samt fokusere på det positive frem for på mangler og behov 

– bidrager dette til at kunne tackle forandring. For at undgå at raske ægtefæller 

overbelastes eller brænder ud, er det derfor oplagt at undersøge, hvordan hverdagen 

efter partnerens apopleksi opleves og tackles af raske ægtefæller. Såfremt de har følelse 

af overskud i hverdagen, vil dette formentlig have positiv afsmittende virkning på 

partnerens rehabilitering. Vi hjælper således begge parter ved at have dette fokus.   

 

4.  Formål  

Formålet med masterprojektet, der er af eksplorerende karakter, er at tilvejebringe viden 

og forståelse for raske, kvindelige ægtefællers oplevelser som omsorgsydere.  

Konkret søges der svar på, hvordan raske, kvindelige ægtefæller oplever og tackler 

hverdagen som forventet omsorgsyder efter partnerens apopleksi.  

Projektets langsigtede perspektiv er at få den tilvejebragte viden og forståelse om 

menneskelige reaktioner og måder at reagere og handle på integreret i sygeplejen. Det 

kan være til gavn for både hospitalssygeplejersker, der er involveret i det akutte forløb, 

og hjemmesygeplejersker, der er involveret i rehabiliteringsforløbet efter udskrivelsen. 

Desuden vil der formentlig være en vis grad af overførbarhed til ægtepar, hvor den ene 

part er ramt af kronisk sygdom.                

 

4.1 Begrebsafklaring  

Apopleksiramte betragtes i denne undersøgelse som mænd, der har fået apopleksi. 

Denne har resulteret i større eller mindre grad af afhængighed for hjælp fra ægtefællen 

og/eller andre i hverdagen. Selvom følgevirkningerne er forskellige alt efter skadens 

placering, skelnes der i denne undersøgelse ikke mellem højre- eller venstresidig hjerne-

skade. Skaden har under alle omstændigheder ændret personen, og det er ægtefællernes 

oplevelser med en forandret partner – i forhold til før apopleksien - som ønskes 
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indfanget. I det følgende vil apopleksiramte blive omtalt synonymt med ordet partner, 

mens kvinden vil blive omtalt som ægtefælle uanset, om de er gift eller samlevende. 

At tackle hverdagen omfatter alle de aspekter, der hører til at mestre, kapere, finde 

mening i, acceptere og håndtere og handle på i hverdagslivet på en sådan måde, at det 

samlet set er acceptabelt for den enkelte og giver ressourcer og lyst til livet. At tackle 

hverdagen kan også dække over mindre hensigtsmæssige handlemåder. Der er dermed 

tale om en bred definition, der stemmer overens med projektets eksplorerende karakter.  

 

5.  Teori og metode 

5.1 Teoretisk ramme 

5.1.1 Fænomenologisk tilgang    

Videnskabsteoretisk tages der afsæt i et fænomenologisk perspektiv, som det er 

beskrevet af Kvale (1997). Dette perspektiv har fokus på åbenhed over for personens 

oplevelser og søger efter væsentlige betydninger i beskrivelserne, hvilket stemmer 

overens med ønsket om at indfange raske ægtefællers oplevelser af og måder at tackle 

hverdagen på. Kvale henviser til bl.a. Giorgi i sin beskrivelse af fænomenologi som dét 

at udforske menneskers perspektiver på deres verden. I udforskningen af fænomener går 

man således fra enkeltfænomener til deres mere almene væsen. Med reference til 

Merleau-Ponty beskriver Kvale fænomenologi som et forsøg på en direkte oplevelses-

beskrivelse gennem intentionelle bevidsthedsakter uden nogen overvejelser om 

oprindelsen eller årsagen til en given oplevelse. Dette kræver evne til fordomsfri 

beskrivelse af fænomener ved at sætte parentes om egen forforståelse og eksisterende 

viden. Der udøves epoché, når man hengiver sig til sine umiddelbare refleksioner over 

det erfarede. At gå til sagen selv er dermed vigtigt for, at det rene fænomen kan opleves. 

Tematisering af sammenhængen mellem subjektvitet og verden betegnes reduktion. Da 

mennesket er tæt knyttet til verden, får begrebet livsverden derfor en central betydning 

som den verden, der opleves direkte og umiddelbart uafhængig og førend alle 

forklaringer. Med kvalitative interviews har man dermed enestående mulighed for at få 

adgang til og beskrivelse af en persons livsverden (Kvale 1997, Zahavi 2003).  

 

I udarbejdelsen interviewguiden (bilag 2) har jeg fundet Van Manens (1990) beskrivelse 

af de fire eksistentialer relevant som en struktur til at til at indfange forskellige typer af 
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oplevelser. Van Manen, der er professor i pædagogik ved University of Alberta i 

Canada og bl.a. inspireret af Husserl, har skrevet bogen ”Researching Lived 

Experience” i en pædagogisk kontekst. Han pointerer, at den er anvendelig i alle fag, 

der beskæftiger sig med mennesker. Han mener, at det bl.a. er via en eksplicitering af 

oplevede erfaringer, at fænomenologi kan give mulighed for indsigt, der bringer os i 

mere direkte kontakt med verden. Han tager afsæt i det eksistentielle fundament, hvorpå 

alle mennesker oplever fundamentale strukturer i livsverdenen. I den forbindelse har 

han beskrevet fire eksistentielle temaer – kaldet eksistentialer - der præger alle 

menneskers liv uafhængigt af deres historiske, kulturelle eller sociale situation. De fire 

eksistentialer drejer sig om levet tid, rum, relationer og krop i relation til menneskers 

livsverden. Dette er ifølge Van Manen kategorier, som alle oplevelser kan inddeles i. 

Eksistentialerne skal forstås bredt, således at levet tid er de dimensioner af fortid, nutid 

og fremtid, der udgør et menneskes livsverden. Det skal forstås som subjektiv tid i 

modsætning til urets objektive tid. Levet rum er det oplevede rum, hvor også følelser 

sættes i spil. Hjemmet har en særlig betydning som det sted, hvor vi kan være, som vi 

er. Den levede krop relaterer sig til oplevelsen af, at den er menneskets eneste tilgang til 

verden, idet verden kun kan betragtes fra det kropslige perspektiv. Kroppen opleves 

forskelligt alt efter situation og menneskers reaktion på den. Levede relationer er 

oplevelser fra de interpersonelle aspekter i samspil med andre. Tilsammen udgør disse 

fire eksistentialer, der ikke kan stå alene, vores unikke livsverden, og denne struktur er 

interviewguiden inspireret af.  

  

5.1.2 Sygeplejefaglig ramme  

Projektets overordnede sygeplejefaglige ramme er forankret i Joyce Travelbees 

grundlæggende antagelser om menneskets eksistens. Kernen i sygepleje er ifølge 

Travelbee at arbejde bevidst ud fra menneskets eksistentielle vilkår, i bestræbelse på at 

hjælpe mennesket til at finde mening i sygdom og lidelse. Lidelse betragtes som et 

uundgåeligt livsvilkår. Hun ser mennesket som unikt og uerstatteligt og kontinuerligt i 

gang med at udvikle eller forandre sig. Menneskets ansvarlighed for valg- og 

beslutningshandlinger, som kan ændre og påvirke udviklingsprocesser eller forandringer 

i ens eget eller andres liv, tillægges derfor særlig værdi. Håbet er ifølge Travelbee 

centralt i menneskets eksistens.  Det skyldes, at hun ser håb som fremtidsorienteret og 
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medvirkende til menneskets tro på at kunne håndtere livets vanskeligheder og tro på at 

noget kan ændres. Denne teoretiske ramme betragtes som en overordnet ramme, hvorfra 

sygeplejetænkningen i projektet udspringer.  

 

5.2 Forforståelse 

I forskning baseret på fænomenologisk tilgang ved forskeren ofte på forhånd meget om 

det, der undersøges. Da forforståelsen kan gøre forskeren forudindtaget og påvirke 

processen, er det vigtigt at synliggøre den og være bevidst om den (Van Manen 1990). 

Min forforståelse baseres på ni års erfaring som sygeplejerske med bl.a. tidligere 

beskæftigelse på apopleksiafsnit og hjemmepleje. Min involvering i apopleksiramte og 

deres familier har medført, at jeg er overbevist om, at raske ægtefæller gerne vil 

involveres i rehabiliteringsforløbet. De får imidlertid ikke den optimale støtte dertil, 

eftersom hjælpen - og den visiterede tid i hjemmet – er rettet mod den syge partner. 

Kløften mellem de to parters ståsteder kan for nogle raske ægtefæller virke over-

vældende og medvirke til at gøre situationen endnu mere kompleks. Jeg tror derfor, at 

sygeplejersker kan være til støtte for raske ægtefæller i rehabiliteringsforløbet ved at 

have mere kendskab til deres oplevelse af hverdagen efter udskrivelsen. 

 

5.3  Metode 

5.3.1 Det kvalitative interview 

Formålet med undersøgelsen lægger op til en kvalitativ interviewundersøgelse, da 

interview ifølge Kvale (1997) er velegnet til at undersøge menneskets livsverden. Dette 

stemmer overens med ønsket om at komme tæt på de personlige oplevelser. Det 

professionelle interview adskiller sig fra andre samtaleformer ved at være styret af den 

professionelle mht. metodisk bevidsthed i spørgeteknik, fokus på interaktion samt 

kritisk opmærksomhed på det sagte. Med henvisning til Rorty skriver Kvale, at viden 

skabes gennem samtale, idet vi konstituerer os selv og vore verdener i vore samtaler, og 

at forskningsinterviewet beror på samtalen som adgang til viden.  

 

5.4 Udvælgelse af informanter 

I lyset af undersøgelsens formål ser jeg interviewene som en bred sondering af feltet 

med mulighed for en senere større undersøgelse. Gruppen af informanter repræsenterer 
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derfor én samlet gruppe, da der ikke skal undersøges forskelle mht. alder, lokalitet af 

partnerens hjerneskade eller lignende. Kriterier for udvælgelse er:   

 

• rask kvindelig ægtefælle, der ikke selv har sygdomme, der kræver behov for 

professionel hjælp i hverdagen  

• bosiddende i eget hjem med mandlig partner, der har haft apopleksi i minimum 

ni måneder og maksimum otte år  

• lyst og overskud til at fortælle om hverdagen efter partnerens apopleksi 

 

Argumenter for tidshorisonten er, at stabilt funktionsniveau efter apopleksi typisk opnås 

efter et halvt år (Christensen 1994). Desuden vil en akut krise, som kan opstå som følge 

af partnerens apopleksi, formentlig være klinget af, eftersom en person ifølge Cullberg 

(2002) oftest bevæger sig ind i bearbejdningsfasen i løbet af 4-6 uger. Af hensyn 

interviewenes troværdighed er det vigtigt, at hverdagen efter det akutte forløb har 

indfundet sig. Dog må apopleksien ikke være på så lang afstand, at forandringen ved at 

leve med en syg partner er glemt. Derfor er der valgt en grænse på maksimum otte år for 

apopleksiens opståen. 

 

Rekrutteringen af informanter foregik via kontakt til en oversygeplejerske i medicinsk 

regi på et sygehus i Region Syddanmark. Herfra blev jeg henvist til den speciale-

ansvarlige sygeplejerske på sygehusets apopleksiafdeling. Hun har mange års ansættelse 

bag sig og kendskab til tidligere indlagte patienter og deres pårørende. De aspekter, som 

Morse (1991) betragter som væsentlige i interviewundersøgelser, kunne dermed 

imødekommes. Morse påpeger vigtigheden af, at informanterne har viden og erfaring 

om forskningsemnets aspekter. Desuden skal de være i stand til at reflektere over og 

formulere sig om emner. Efter et informationsbrev (bilag 3) med mere information om 

undersøgelsen, blev der udpeget tre ægtefæller, der opfyldte kriterierne. Jeg havde 

ønsket kontakt til fire, men i den tidsafgrænsede periode lykkedes det kun at finde tre. 

Dette skyldtes bl.a., at et af interviewene efter informantens ønske blev udsat til et 

senere tidspunkt end først planlagt.  
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5.5  Interview 

Kvale (1997) betragter interviewet som et håndværk, idet intervieweren i situationen er 

sit eget redskab. Dennes viden og personlige egenskaber er afgørende for resultatet. 

Derfor stilles der ud over faglige aspekter også krav til intervieweren af etisk karakter. 

Hall mener, at intervieweren står i et subjekt/subjekt-forhold til informanten, og at det 

bl.a. afhænger af nærhed, den menneskelige relation og ligeværdighed, hvorvidt 

interviewet lykkes eller ej (2003). Oplevelsen af ligeværdighed – og tryghed for 

informanten - var en af mine begrundelser for at gennemføre interviewene i 

informantens hjem. Hall påpeger, at intervieweren både er sit eget instrument, men også 

ekspert, fagperson og medmenneske på samme tid, og at man bør undgå at blande 

rollerne. I interviewet forsøgte jeg derfor at fastholde forskerrollen og stillede mig til 

rådighed for afklaring af eventuelle spørgsmål bagefter.  

Ifølge Hall skal en ideel interviewer ud over at forholde sig nysgerrig og respektfuld 

fremtone som klar, stilfærdig, lydhør, følsom, memorerende, vidende, åben, styrende i 

forhold til projektets formål samt være ydmyg og søge øjenkontakt. Hvordan 

interviewet udvikles undervejs, afhænger ifølge Jensen og Johnsen (2000) af, hvordan 

intervieweren forvalter de tre dilemmaer, der altid er i et kvalitativt interview. Det 

teoretiske dilemma består i balancegang mellem at stille sig åben og samtidig fokusere. 

Det kræver teoretiske forudsætninger for tilrettelæggelse og gennemførelse af 

interviewet. Det følelsesmæssige dilemma består i balance mellem at vinde 

informantens tillid uden at følelserne løber af med én, da følelser får betydning for 

spørgsmål og de svar, man ønsker uddybet. Det etiske dilemma består i balance mellem 

interview og samtale ud fra bevidsthed om, at situationen er asymmetrisk, da 

intervieweren ikke skal give lige så meget som informanten. Respektfuldt er det mig 

som interviewer, der skal navigere retningen med korte og klare spørgsmål, der 

motiverer informanten til at fortælle.  

 

5.5.1 Interviewguide 

Der anvendtes en halvstruktureret interviewguide med hhv. forskningsspørgsmål og 

interviewspørgsmål (bilag 2). Den bidrog til at holde fokus, men gav også mulighed for 

uddybelser. Interviewguiden var inspireret af den eksisterende viden på området og som 

nævnt af Van Manens (1990) beskrivelse af de fire eksistentialer: levet tid, rum, relation 
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og krop. Interviewguiden medvirkede til at afdække informanternes indre, personlige 

dimensioner, hvilke faktorer, der medvirkede til at gøre hverdagen nemmere samt hvad 

informanten gjorde på eget initiativ for at tackle hverdagen efter partnerens apopleksi. 

Som det anbefales af Kvale (1997) blev spørgsmålene stillet i en dagligdags tone uden 

brug af akademiske ord. Det deskriptive åbningsspørgsmål lagde ikke umiddelbart op til 

besvarelsen af det i undersøgelsen stillede spørgsmål. Til gengæld gav det spontane, 

righoldige svar, som jeg fulgte op på senere i interviewet. Ved indledningsvist at 

fokusere på den dynamiske dimension, blev vejen banet for den tematiske dimension 

(ibid). Der var hentet inspiration til forskellige typer af interviewspørgsmål hos Kvale,  

idet hensigten med et spørgsmål kan tydeliggøres i formuleringen. Disse er gengivet 

sidst i interviewguiden. Ingen af de apopleksiramte partnere modtog professionel hjælp 

i hjemmet. Samspil med professionelt sundhedspersonale blev der derfor kun spurgt til i 

form af informantens oplevelse af sygehuspersonalets måde at forberede hende på 

hverdagen efter partnerens apopleksi. Den afsluttende debriefing gav mulighed for 

tilføjelser. Ved det ene interview kom der nogle væsentlige betragtninger frem efter, at 

båndoptageren var slukket. De blev tilføjet som noter umiddelbart efter og indgik på 

lige vilkår med det øvrige materiale. 

 

5.6  Etiske overvejelser 

Når forskning involverer patienter/pårørende kræves godkendelse af en videnskabsetisk 

komité jf. Lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske 

forskningsprojekter (http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/A2003/0040230.htm). Deres 

opgave er bl.a. at sikre, at forskning gennemføres videnskabsetisk forsvarligt. Desuden 

kræves informeret samtykke fra de i undersøgelsen involverede personer. 

Undersøgelsen blev anmeldt til den regionale videnskabsetiske komité i Region 

Syddanmark for at få tilladelse til gennemførelse. Herfra blev det præciseret, at 

interviewundersøgelser ikke skal anmeldes medmindre der i undersøgelsen indgår 

menneskeligt væv, celler, mv. (bilag 4). Derfor er dette masterprojekt jf. komitélovgiv-

ningen ikke anmeldelsespligtigt til en videnskabsetisk komité. Projektet er godkendt af 

Datatilsynet (bilag 5). Retningslinjerne vedr. aflåst opbevaring, behandling og sletning 

af personfølsomme data er overholdt for at sikre, at informanters identitet ikke kan 
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spores jf. Lov om behandling af personoplysninger 

(http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/A2000/0042930.htm).  

 

En interviewundersøgelse skal ifølge Kvale (1997) opfattes som et moralsk foretagende, 

og etik bør overvejes i relation til alle de syv stadier6, som en undersøgelse omfatter. 

Forskning skal tjene menneskelig interesse. At interviewe ægtefæller til patienter 

kræver derfor understregning af, at pårørendeperspektivet kan bidrage med aspekter, der 

tjener patienters – og i dette tilfælde apopleksiramtes - tarv.  

Informanterne blev mundtligt og skriftlig informeret om projektets formål og forventede 

betydning (bilag 6). Den enkeltes anonymisering blev pointeret, og der blev lagt vægt 

på frivillig deltagelse, mulighed for til en hver tid at trække sig samt fortrolig 

bearbejdning af data. Der blev dernæst indhentet informeret samtykke (bilag 7). Jeg 

opfordrede informanterne til at tænke relationelle aspekter i gennem på forhånd for at 

undgå, at deltagelse i interview kunne give uheldige konsekvenser i forholdet til 

partneren. Et krav fra min side var derfor, at den apopleksiramte partner havde 

accepteret ægtefællens deltagelse, men for at opnå mest ærlig spejling, foregik 

interviewet under fire øjne. Af hensyn til troværdighed af udsagnene var det vigtigt, at 

interviewpersonen ikke skulle tage hensyn eller foregive måske urealistisk håndtering af 

situationen pga. partnerens tilstedeværelse.  

To interviews blev gennemført i informanternes eget hjem uden partnerens 

tilstedeværelse. Et interview blev efter informantens ønske gennemført et neutralt sted, 

da partneren ikke var i stand til at forlade hjemmet.             

 

Jævnfør den eksisterende viden var jeg forberedt på, at informanterne måske ville 

benytte muligheden til at få luft for lang tids frustrationer. Interviewet kunne dermed 

blive meget følelsesbetonet, og jeg var derfor opmærksom på, at det ikke skulle udarte 

sig til en terapeutisk samtale (Fog 2005). Med tanke på at informanterne efterfølgende 

kunne have behov for at tale med nogen, var der etableret kontakt og indhentet 

samtykke fra en kontaktperson fra apopleksiafdelingen. Ifølge Kvale er det dog muligt, 

                                                 
6 De syv forskningsstadier: Tematisering, design, interviewsituation, transskription, analyse, verificering, 
rapportering (Kvale 1997) 
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at et interview kan igangsætte refleksioner over egen situation, og derved kan 

interviewet for nogle informanter være en intervention i sig selv. 

 

5.7  Transskribering 

Interviewene blev udskrevet ordret i fuld længde umiddelbart efter den praktiske 

gennemførelse. Emotionelle udtryk som fx latter, suk, kraftig betoning og prompte svar 

blev medtaget for at fastholde betydningen af det sagte. Ved selv at transskribere 

oplevede jeg fordelen ved at komme tæt på det empiriske materiale fra starten. Ifølge 

Kvale (1997) findes der ingen sand, objektiv transformation fra mundtlig til skriftligt 

materiale, idet transskriptioner er at oversætte fra én sprogform til en anden med hver 

sine regelsæt. Validiteten kunne være blevet sikret yderligere ved at lade informanterne 

læse det transskriberede materiale. Da dette rummer muligheden for at ændre på udsagn, 

fravalgtes dette trin. Det kunne i øvrigt også have betydet, at interviewene skulle have 

været transskriberet til et mere flydende sprog end det er tilfældet med en ordret 

transskription, hvor gengivelse af talesproget kan chokere informanterne (ibid). 

 

5.8  Præsentation af informanter 

Præsentationen af informanter er af hensyn til overskueligheden opstillet skematisk: 
Informant A B C 
Informantens alder 76 år 69 år 61  
Partnerens alder 82 år 66 år 64 
Antal år de har 
dannet par 

53 år 43 år 9 år 

Apopleksiens opståen År 2004 År 2000 År 2004 
Partnerens følger 
efter apopleksi 

Højresidige lammelser, 
går med rollator,  
bruger ble,  
ekspressiv afasi 
deltager ikke i aktiviteter 
uden for hjemmet 

Højresidige lammelser, 
går med stok, 
ekspressiv afasi, 
kan forlade hjemmet på 
eget initiativ og køre bil 
 

Højresidig lammelse, 
går uden hjælpemidler, 
ekspressiv afasi    
kan kortvarigt forlade 
hjemmet på eget initiativ, 
har el-knallert 

Partnerens behov for 
hjælp 

Har behov for delvis 
hjælp til personlig pleje. 
Varetager selv toiletbesøg 

Klarer selv personlig 
pleje, kører bil og er aktiv 
i flere aktiviteter uden for 
hjemmet.  

Har behov for hjælp til 
personlig pleje. 

Informantens tidlige-
re beskæftigelse 

Ufaglært hjemmehjælper Hjemmehjælper Servitrice og 
fabriksarbejder 

Bolig Flyttede for 2 år siden fra 
eget hus til nybygget 
andelsbolig 

Bor i eget 1-plans hus Bor i lejlighed på 1. sal 
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Informant A har i hele forløbet varetaget plejen af partneren uden hjælp og har som 

den eneste af de tre informanter børn i nærheden, der har ydet praktisk hjælp.   

Informant B var stadig i arbejde, da partneren fik apopleksi, og hun fortsatte med dette, 

fordi hun var glad for sit arbejde og kolleger. Efter en periode på 10 måneder valgte hun 

at ophøre med sit job dels pga. alder, og dels fordi partneren ønskede det. Indtil da 

havde partneren hjemmehjælp til personlig pleje.  

Informant C har været førtidspensionist gennem en del år og har uden hjælp varetaget 

al pleje af partneren, der aktuelt er sengeliggende pga. opblussen i kronisk 

lungesygdom. De får ikke hjælp udefra af nogen art.    

Alle apopleksiramte partnere har efter udskrivelsen deltaget i fortsat genoptræning og 

opnået forbedret funktionsniveau således, at ingen af dem i dag er afhængig af hjælp i 

samme grad som tidligere. De har alle ekspressiv afasi og har i det akutte forløb været 

uden sprog.  De kan gøre sig forståelig med et langsomt og begrænset sprog. I de 

tilfælde, hvor hjemmeplejen er blevet kontaktet senere i forløbet, har det udelukkende 

været med afsæt i partnerens situation – fx til bevilling af hjælpemidler      

    

5.9  Analyseprocessen 

De transskriberede interviews er bearbejdet med udgangspunkt i Kvales (1997) 

beskrivelse af meningskondensering. Det sagte er kondenseret i kortere og mere koncise 

formuleringer uden at hovedbetydningen er gået tabt. Det foregik i fem trin. Såvel bånd-

optagelserne som interviewene, der blev transskriberet til tekstsider med stor margen, 

blev lyttet og læst igennem flere gange for at skabe et helhedsindtryk. Dernæst fandtes 

naturlige betydningsenheder som førte til udledning af centrale temaer. Det fjerde trin 

bestod i at stille spørgsmål til betydningsenhederne ud fra undersøgelsens formål. De 

spørgsmål, der blev stillet til teksten, udsprang af de tre tolkningskontekster, som Kvale 

angiver. Selvforståelsen blev afklaret under interviewet via uddybende/afklarende 

spørgsmål. Ved kritisk common-sense blev søgt en bredere forståelse end informantens 

egen via kritiske spørgsmål udsprunget af egen forforståelse. Teoretisk forståelse 

relaterer sig til undersøgelsens teoretiske ramme. I det femte og sidste trin blev 

væsentlige temaer i interviewet som helhed knyttet sammen i et deskriptivt udsagn.    
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6. Analyse af de empiriske data 

I analysen af interviewene tegner der sig i lyset af Van Manens fire eksistentialer et 

billede af tre centrale temaer for raske kvindelige ægtefællers oplevelser og måder at 

tackle en forandret hverdag på efter partnerens apopleksi:  

- At få en ny rolle i ægteskabet med en forandret mand 

- At tilrettelægge hverdagen på nye måder   

- Håb om at undgå forværring i fremtiden 

Analysen er inddelt i disse tre temaer, og informanternes udsagn inddrages via citater.   

 

6.1 At få en ny rolle i ægteskabet med en forandret partner 

Alle informanter giver udtryk for, at deres partner har forandret sig på en sådan måde, at 

de har måttet påtage sig nye opgaver. De har også måttet opgive mange ting. At få en ny 

rolle i ægteskabet med en forandret partner kan således inddeles i to undertemaer, der 

centrerer sig om hhv. at mobilisere styrke og at give afkald. 

 

6.1.1  At mobilisere styrke 

Eksistentialet levet tid, hvortil bl.a. den enkeltes opfattelse af tid og biografiske 

begivenheder knytter sig, repræsenteres især ved ægtefællernes beskrivelser af at have 

fået et helt andet liv. Et liv, hvor de især har måttet påtage sig opgaver, som tidligere har 

været partneres domæne:   

”Jamen, rollerne er faktisk byttet om. Nu er det mig, der skal være nummer ét. Hele 
tiden…”  (B)          
 

Først og fremmest er det varetagelse af praktiske ting i relation til hus, have og 

økonomi, som de har overtaget. Men også konkrete ting som nu altid at være den, der 

skal tage telefonen, køre bilen og ringe til reparatører, fordi partneren ikke mere kan 

eller vil, nævnes som forandringer, som de tre kvinder lever med hver eneste dag. De 

giver udtryk for, at mange af de nye opgaver har været en stor mundfuld. De har dog set 

sig nødsaget til det og har ikke stillet spørgsmålstegn ved det. Det har føltes naturligt for 

dem som følge af partnerens apopleksi. Der gives udtryk for forventninger fra 

partnerens side om, at ægtefællen ville træde til som den, der overtog hvad han ikke 

kunne selv mere. Informant A påpeger, at hun ikke har oplevet det som forventninger, 
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men noget, som hun gerne selv ville for at gøre noget godt for sin partner. Dette baseres 

på udtalelsen om, at hun – med egne ord - kan blive irriteret, når folk har ondt af hende: 

”Det skal I sørme ikke have, siger jeg så til dem. Nej, jeg har ikke følt at der lå 
bestemte forventninger til mig. Tværtimod. For jeg gør det, som jeg kan. Og så kan 
jeg ikke gøre mere.” (A) 
 

Heller ikke Informant C har følt, at der var særlige forventninger fra partneren, men at 

hun selv har valgt det sådan, fordi hun ikke ønskede at svigte ham. Det ser ud til, at 

kvinderne ret naturligt har påtaget sig rollen som omsorgsyder enten som en naturlig, 

moralsk forpligtelse efter mange års samliv eller for at undgå følelsen af at svigte.    

 

At mobilisere styrke har også været aktuelt i relation til de adfærdsændringer, som de 

alle tre oplever hos deres partner. Der peges især på, at partneren er blevet mere 

nærtagende og irritabel. Desuden har partneren tendens til at reagere anklagende, når 

han føler sig udenfor det tidligere fællesskab:  

”Jeg vil gerne have det sådan, at jeg kan snakke med naboerne, men så bliver han 
så… (lang pause)…det er en lille smule…ja, jeg ved ikke, - jalousi?  Sådan var han 
ikke før.”  (A)  
 

Kvinderne giver udtryk for at skulle tænke, før de taler og handler og for hele tiden at 

være på vagt over for ikke at komme til at såre partneren. Alligevel ser det ud til, at de 

bestræber sig på at opretholde et ideal om ligeværdighed med partneren på trods af 

forandringerne. Her træder betydningen af kognitiv intakthed frem som noget 

afgørende: 

”Han har gudskelov beholdt sin forstand fuldt ud. Og dét er et fantastisk plus. Jeg 
ser på os som lige. Det er mere det praktiske, som jeg har overtaget.” (B) 

 

Kvinderne har gjort sig overvejelser om, hvorvidt de i starten har følt sig mere som 

plejeperson end som ægtefælle. Det ser det ud til, at livet før apopleksien har betydning 

for hverdagen efter apopleksi. Minderne om det gode samliv medvirker til at bære over, 

holde ud og fortsat betragte ham som en ligeværdig partner på trods af alt. Det fremgår 

af følgende citat, der repræsenterer, hvad de alle tre giver udtryk for: 

”Jeg holder meget af ham. Det er jo nok også derfor, at jeg gør det, som jeg gør. Vi 
har altid haft det godt sammen, og det tænker jeg på, når jeg har det dårligt.”  (C)   
 

Tiden før apopleksien har altså betydning for tiden efter, hvilket bl.a. ser ud til at 

betyde, at rollen som omsorgsyder opleves som en naturlig følge af et langt samliv. De 
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tre informanter tilkendegiver også, at de har følt det naturligt at varetage konkrete 

elementer af genoptræningen (fx øve personlig pleje og sprog med partneren). Den 

ekspressive afasi nævnes ikke som et større problem af de raske ægtefæller. Dette 

skyldes ifølge informant C, at de kender hinanden så godt efterhånden, at de ikke 

behøver mange ord for at forstå hinanden. Partnerens begrænsede sprog bliver derved 

noget sekundært. Ressourcerne til også at involvere sig i genoptræningen findes bl.a. i 

tilfredsstillelsen over at opleve, at de har del i partnerens fremskridt:  

”Det var mig, der lærte ham at tale. Når han var oppe ved talepædagogen, så kunne 
han ikke. Så tænkte jeg, at jeg måtte lære ham det herhjemme, og det gjorde jeg. 
Han har lært det hele herhjemme.” (C) 
 

Desuden beskrives partnerens taknemmelighed som særligt befordrende for fortsat at 

mobilisere styrke til at tackle en forandret hverdag. 

 

6.1.2.  At give afkald 

Partnerens sygdom har bevirket en indskrænkning i den raske ægtefælles liv på en sådan 

måde, at de må give afkald på mange sociale aktiviteter, fx rejser, familiefester og 

spontane besøg. Herved bliver eksistentialet levede relationer, der tager afsæt i, at vi alle 

er spundet ind i et net af relationer, især forbundet med oplevelsen af at sætte sig selv i 

anden række i forhold til partneren. Der viser sig en tendens til, at jo mere bundet til 

hjemmet partneren er, des mere savner ægtefællen følelsen af frihed. Der gives samtidig 

udtryk for dårlig samvittighed over at være væk hjemmefra og stor ansvarsfølelse ved at 

have en syg partner: 

”Jeg føler, at jeg skal skynde mig hjem. Det er blevet mere presset på den måde, 
men jeg har lært at leve med det. Du har jo ansvar, når du har en syg mand. Jeg 
sidder og tænker på ham hele tiden, så jeg morer mig ikke på samme måde, når jeg 
er ude, for jeg slapper ikke af i hovedet. Det er der hele tiden.” (C) 
 

Kvinderne er ikke er i stand til hverken at nyde eller udnytte friheden uden for hjemmet 

optimalt. De kan ikke mobilisere nye ressourcer grundet skyldfølelse over at være væk 

fra partneren. Imidlertid gives der udtryk for, at partnerne sagtens kan være alene, når 

ægtefællerne forud har lagt ting til rette (fx mad og hjælpemidler) som kompensation 

for deres manglende tilstedeværelse. Dermed synes det at være en følelsesmæssig 

oplevelse af at svigte partneren, der præger den raske ægtefælle og som hun bebrejder 

sig selv for:   
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Jeg har det ikke godt med at tage af sted, fordi jeg ved, at han sidder hjemme, men 
det er min fejl. Man bliver meget afhængig af hinanden efter så mange år.” (A)  
 

I kontrast hertil savner informant B, hvis partner er mobil og aktiv uden for hjemmet, 

ikke frihed, idet begge parter nu er uafhængige af hinanden. Hun dyrker flere 

fritidsinteresser og påpeger både sit eget og partnerens behov for at komme hjemmefra 

hver for sig. De har ligeledes genoptaget ferieture sydpå, hvor de nu har fundet frem til 

at leje en trehjulet scooter, som partneren kan køre på, mens hun går ved siden af. Hun 

påpeger, at det har taget lang tid og mange ressourcer at nå dertil – og hun er da også 

den, hvis partner har haft apopleksi i længst tid. Det tyder altså på, at forandringerne og 

behovet for tilpasning er størst i årene umiddelbart efter apopleksien. Behovet for at 

genoptage tidligere meningsgivende aktiviteter på egen hånd og sammen kommer først 

gradvist herefter. Partnerens accept af ægtefællens behov for selv at genoptage 

aktiviteter fra tidligere ser ud til at være vigtig for ægtefællen:   

”Jeg har prøvet flere gange at komme med hentydninger til ham, fordi jeg sådan 
håber, at han vil sige, at han også synes, at jeg skal i gang igen.” (A)   
 

Samlet set ser det ud til, at raske kvindelige ægtefæller oplever et rolleskift. Den nye 

rolle i ægteskabet med en forandret mand handler især om at påtage sig rollen som 

problemløser, hvor de sætter sig selv i anden række ved til en hvis grad at tilsidesætte 

egne behov. Styrken til dette mobiliseres bl.a. via tilfredsstillelsen over at gøre en 

forskel, der er til glæde for partneren – både personligt og rehabiliteringsmæssigt.   

 
6.2 At tilrettelægge hverdagen på nye måder 

Adspurgt har de tre informanter meget svært ved at svare på, hvilke konkrete ting de gør 

på eget initiativ for at gøre hverdagen nemmere. Alligevel fremkommer der mange 

eksempler på, hvordan de tilrettelægger hverdagen på nye måder. Overordnet handler 

disse primært om at bibeholde selvstændighed og om at finde nye værdier. 

 

6.2.1  At bibeholde selvstændighed 

Boligen, der er rammen om de raske ægtefællers hverdag med en syg partner, er det 

mest centrale for informanterne i relation til eksistentialet levet rum. Eksistentialet tager 

bl.a. afsæt i, at det levede rum påvirker vore oplevelser kognitivt og følelsesmæssigt. 

Boformen har særlig betydning for oplevelsen af selvstændighed, idet den både kan 
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være en styrke og en bekymring. Førstnævnte er tilfældet for informant A, der udtrykker 

stor lettelse over at være flyttet til en mindre bolig grundet partnerens apopleksi: 

”Han følte sig så magtesløs, for han havde det jo ikke godt, når jeg gik ude og 
fældede træer og buske. Han er jo lidt af en perfektionist. Det skulle være i orden. 
Der måtte ikke være ukrudt, og så var det jo ikke til at holde ud for ham.” (A) 
 

Informant B, der bor stadig i det 1-planshus, som hun har haft med sin partner i mange 

år, vender gentagne gange i interviewet tilbage til sine overvejelser om, hvor længe de 

kan blive i huset. Hver gang slår hun den hen med, at man ikke skal bekymre sig 

unødigt. Selvom hun er blevet tilbudt hjælp, har hun svært ved at tage imod: 

”Naboerne har da sagt, at jeg bare skal komme, hvis der er noget. Men det vil man 
jo ikke. Jeg vil helst gøre det selv. De skal ikke tænke om mig, at jeg kommer 
rendende hele tiden.”  (B) 
 

På samme måde har de – undtaget B i en periode - afslået hjælp fra hjemmeplejen til 

varetagelse af partnerens pleje. De henviser til, at der er mange andre mennesker, der 

har mere brug for hjælp. De giver endvidere udtryk for, at det efter mange års samliv er 

dem selv som ægtefælle, der kender partneren og den fælles rytme i hverdagen bedst. 

Hjælp  fra sundhedspersonale vil derfor ikke være til gavn: 

”Jeg tager dagen, som den kommer. Det hjælper ikke at spørge personalet, for du 
gør det jo alligevel på din egen måde.” (C) 
 

Ønsket om og behovet for at kunne klare sig selv fremtræder som noget centralt. Det 

hænger måske sammen med et behov for at bevare egen identitet og kontrol over 

tilværelsen som uafhængige individer i samfundet. Accept af situationen ser ud til at 

have sammenhæng med dette. Selvom de tre ægtefæller angiver, at det har taget lang tid 

og været svært, så har de også oplevet det som skelsættende at opnå accept af den 

nuværende situation og dens konsekvenser. Her påpeges tillige den apopleksiramte 

partners egen accept af situationen som et positivt vendepunkt: 

”Efter at han har accepteret det, så er han blevet en helt anden. Han ser ikke så sort 
på tingene mere.” (B) 
 

Der er altså en særlig udfordring i at klare begges behov og samtidig tage vare om sig 

selv for fortsat at kunne være den stærke, der kan tage affære. Desuden forsøger 

kvinderne også at værne om partnerens selvstændighed i forholdet: 

”Jeg lod flytningen ske sådan, at det var hans beslutning. Jeg ville også gerne have 
den nye andelsbolig, men lod ham tage beslutningen. Jeg prøver sådan at tage ham 
med ind i det hele, så det ikke går hen over hovedet på ham.” (A) 
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”Værkstedet har han ikke brugt i lange tider - han kan ikke - men det skal bare være 
der. Det har jeg holdt stejlt på – båden og værkstedet. Der skal ikke tages noget fra 
ham. For det er ligesom at slå benene væk under folk.” (C) 
 

Ved at involvere partneren i beslutninger opretholdes følelsen af fortsat at være et par. 

På samme måde kan bibeholdelse af det velkendte i form af faste holdepunkter fra før, 

være ægtefællens forsøg på samlet set at gøre situationen mere overskuelig for 

partneren, der selv er meget forandret. Heri kan der også være en identitetsbevarende 

ressource indlejret. Det fremgår i alle tre interview, at det er ressourcekrævende at have 

en syg partner. Alligevel er det kun informant C, der giver specifikt udtryk for behov for 

at lade op. Det kan hænge sammen med, at hun er den eneste af de tre, der ikke får 

hjælp fra familie eller venner: 

”Nogle gange kan det da godt være lidt hårdt, men så går jeg lige en tur med 
hunden for at komme på afstand. Jeg må indrømme, at jeg tager en middagssøvn for 
at være på toppen hele tiden, for ellers kan man jo ikke få overskud. Så kan jeg lidt 
igen. Og børnene ved, at der skal være ro her hos de gamle i det tidsrum.” (C)   
 

Kvinderne lever altså i en balancegang mellem at tilpasse sig forandringerne, mens de 

samtidig for partnerens skyld forsøger at holde fast i noget velkendt fra før apopleksien. 

Derved gøres der forsøg på at bevare både egen og partnerens selvstændighed. Støtte fra 

professionelle blev i interviewene kun berørt i mindre grad, da ingen af de tre par 

aktuelt modtager professionel hjælp i hjemmet. Informanterne tilkendegav, at 

sygeplejerskerne i forbindelse med udskrivelsen havde været imødekommende og rare. 

Imidlertid kunne ingen af dem ud over disse vendinger uddybe, hvorvidt de af 

personalet havde følt sig forberedte på hverdagen efter partnerens apopleksi. 

Informanterne kunne heller ikke påpege specifikke behov for støtte senere i forløbet, 

idet alle svarede, at de vidste, hvor de kunne få hjælp, hvis behovet skulle opstå.  

 

6.2.2 At finde nye værdier 

Til eksistentialet levede relationer knytter sig også beskrivelser af betydningen af at 

sætte ting i perspektiv. Dette omtales af alle tre informanter, og det lader til, at nye 

værdier især bliver synlige for ægtefællerne, når situationen sammenlignes med andres:   

”Når jeg har set andre, der er værre ramt, har jeg altid tænkt på, at så har vi det jo 
godt ved siden af – og at det ikke ramte os før vi ikke længere havde små børn. Jeg 
er taknemmelig over, at vi er sluppet så billigt i forhold til andre.” (B) 
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På samme vis giver de udtryk for, at omgangskredsens opslugthed af egne mindre 

problemer kan virke bagatelagtige i forhold til at have en syg partner. Alligevel har 

kvinderne evne til at se rationelt på egen situation, hvilket også kan være befordrende 

for at tackle en forandret hverdag:  

”Vi har jo levet vores liv – altså ikke dermed sagt, at man er færdig med livet – men 
jeg ser sådan på det, at vi jo som sådan ikke har noget til gode.” (C) 
 

Informant A, der har skrevet dagbog i hele forløbet, bruger denne til at bl.a. at minde sig 

selv om den fremgang, der har været i partneres forløb. Dermed perspektiveres også den 

nuværende situation. At se tilbage på noget, der har været ringere i partnerens situation, 

ser således ud til at have befordrende virkning for opfattelsen af den nutidige situation. 

Dette er også tilfældet for informant C, der under partnerens akutte indlæggelse fik 

besked om, at han nok aldrig ville komme til hverken at tale eller gå igen: 

”Det var jo et chok. Det var kun to dage, hvor han ikke sagde noget. Men så 
begyndte han at bande. Han bandede og bandede og sagde de værste ord, og så 
tænkte jeg, at han da i det mindste kunne sige noget…” (C) 

 
Tilpasning til den nye situation er kommet gradvist og meget naturligt for alle tre. Dette 

fremgår af følgende citat, der kom frem under debrifingen af det ene interview:  

” Jamen, egentlig synes jeg jo ikke, at der har været så store forandringer i forhold 
til før han blev syg…” (A) 
 

Med tanke på de mange beskrivelser af afsavn og mentale forandringer hos partneren er 

det tankevækkende, at ægtefællen ikke selv betragter det som nævneværdige 

forandringer. Udsagn og overvejelser undervejs i interviewet viser evne til kontinuerligt 

at tilpasse sig. Dermed opleves forandringen efter partnerens apopleksi måske ikke som 

begrænsende, idet ægtefællerne er i stand til at finde nye værdier i det mulige:  

”Der er mange ting, som vi ikke kan mere, men det er fint, at han kan tage med ind 
til børnene. Jeg kan også køre ham ind og blive klippet og sådan noget. Det er så 
vores udflugt, ikke?” (A) 
 

På hver deres måde har de formået at overvinde forhindringer frem for at blive bremset 

af dem. De er dermed blevet udfordret på nye områder og taler om øget ansvar som 

noget positivt, der har ført til personlig udvikling:  

 ”Jeg er nok blevet mere udadvendt og tør sige noget mere sammenlignet med 
tidligere. Jeg har sikkert haft godt af at skulle tage noget mere ansvar og sådan. Det 
har jeg da. Man bliver mere voksen – eller hvad man kalder det.” (B) 
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”Jeg har nok altid været den type, der har taget for meget hensyn. Det var altid 
ham, der bestemte. Men jeg tror, det er godt for mig at have mere ansvar nu.” (A) 
 

Den nye situation har ført til en personlig udvikling, men omkostningerne har været 

store. Der gives eksempler på episoder, der har gjort dem kede af det eller magtesløse. 

De beskriver, hvordan personalemedlemmer under indlæggelsen har medvirket til at 

tage håbet fra dem ved fx at forudsige en dårlig prognose for partneren.  Disse 

oplevelser står meget klart i deres erindring. Eksempelvis fortæller informant B med 

dirrende stemme om, hvordan en socialrådgiver på sygehuset forberedte hende på 

partnerens udskrivelse: 

”Hun kunne kun tale negativt. Hun kunne virkelig køre mig ned.  Det er den dag, 
hvor jeg har været mest ked af det i hele mit liv.” (B) 
 

Måderne at tackle disse nederlag på synes overvejende at handle om egenhændigt at 

kæmpe videre, ikke opgive håbet og at tage en dag ad gangen. Informant B, der for 

nuværende synes at være den af de tre, der har genoptaget mest fra tiden før partnerens 

apopleksi, er drevet af en indre følelse af at tro på sig selv:   

”Man kan utrolig meget, når man skal, og når man skal, så kan man. Men der er 
ingen, der kan sætte sig ind i, hvordan det er, hvis ikke de har prøvet det.” (B) 
 

Informant B påpeger, at hun derfor har haft positivt udbytte af at have deltaget – som 

den eneste af de tre - i pårørendekurser i en patientforenings regi. Samværet med 

ligesindede har været af stor betydning for ikke at føle sig alene i en meget svær 

situation. Alle tre har oplevet gradvis forbedring i partnerens funktionsniveau. Dette 

bidrager også til troen på, at hverdagen kan og vil blive bedre - og til at finde nye 

værdier i hverdagen efter partnerens apopleksi.               

 

6.3 Håb om at undgå forværring 

De af informanternes beskrivelser, der knytter sig til eksistentialet levet krop, handler 

overordnet set om deres håb for fremtiden. De håber, at situationen ikke forværres og at 

de selv forbliver raske, så de fortsat kan tage vare om partner og hjem: 

”Hvis bare vores hverdag kan blive ved med at fungere, så synes jeg ikke, at vi kan 
forlange mere. Man affinder sig og går ikke rundt og har store ønsker.” (A) 
 

 29 
 



 

Partnerens selvcentrering efter apopleksien berøres også i relation til en forhåbning om 

mere åbenhed overfor andre mennesker, idet den afvisende adfærd overfor andre har 

negativ indvirkning på netværket: 

”Jeg kunne godt tænke mig, at han kunne komme til ligesom at interessere sig lidt 
for nogle andre. Han er blevet sådan lidt ligegyldig.” (A)  
 

Desuden udtrykker ægtefællerne håb om accept fra partneren til aktiviteter uden for 

hjemmet. Accepten heraf medvirker til at mindske følelsen af dårlig samvittighed ved at 

tage hjemmefra. Alle tre udtrykker tillige håb om, at de og deres partnere kan beholde 

deres helbred, og at de kan fortsætte med at gøre de ting i hverdagen, som de gør på 

nuværende tidspunkt. Her nævnes bl.a. ritualer som en fast ugentlig tur på grønttorv og 

ture til stranden som noget, som ville være svært at undvære. Endelig er der også 

konkrete forhåbninger, der har betydning for egen mulighed for at blive aflastet: 

 ”Jeg kunne godt tænke mig, at hans børn kom en gang i mellem og tog ham med på 
en køretur.” (C) 
 

Samlet set er det forhåbninger, der kan medvirke til at fortsætte den nuværende hverdag 

eller gøre den nemmere. Ingen af de tre fremkommer med urealistiske forventninger om 

partnerens funktionsniveau, hvilket kan tyde på, at de har forståelse for apopleksiens 

langstrakte konsekvenser. Informant B sammenfatter således i en enkelt sætning, hvad 

de alle sammen giver udtryk for: 

”At vi må få lov til at være raske og at det ikke bliver værre med min mand, for så 
skal vi nok klare det…!”   
 

 
6.4  Sammenfatning af resultater 

En sammenfatning af interviewene viser, at raske, kvindelige ægtefæller bruger 

begreberne ny rolle og rolleskift om de ændringer, som de oplever i hverdagen med en 

apopleksiramt partner. De må overtage mange praktiske ting i hverdagen, give afkald på 

mange sociale aktiviteter og leve med skyldfølelse og dårlig samvittighed over at være 

væk hjemmefra. Desuden skal de forholde sig til en partner, der er blevet mentalt 

forandret, mere nærtagende og selvcentreret. Der vælges forskellige strategier for at 

tackle hverdagen, men accept og at sætte ting i et større perspektiv synes særligt 

befordrende i den nye, ansvarsprægede situation. Forhåbninger for fremtiden er især 

håbet om fortsat at forblive raske og undgå forværring i partnerens sygdom. Behov for 

støtte fra professionelle efterspørges ikke. For det første vil de helst selv, og for det 
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andet ved de, at muligheden for hjælp eksisterer, såfremt de får brug for det. Samlet set 

står man tilbage med et indtryk af nogle ressourcestærke kvinder, der selv er meget 

handlekraftige i relation til at klare de udfordringer, som livet med en apopleksiramt 

fører med sig og som er i stand til at finde nye værdier i en forandret hverdag. 

  

7.  Diskussion 

Analysens fund sammenholdes først med eksisterende viden. Herefter diskuteres de tre 

temaer fra analysen hver for sig i lyset af relevant litteratur. Roller, rolleskift, tilpasning 

og håb træder frem som centralt. Det har givet anledning til bred søgning af videnskabe-

lig litteratur mhp. diskussion af fund. Den canadiske-amerikanske social-psykolog 

Erving Goffmans teori om sociale roller (1959) er valgt for at give indsigt i, hvorfor 

mennesker agerer som de gør. Robert Atchley, der er amerikansk socialforsker i 

gerontologi, har udviklet en kontinuitetsteori om menneskets evne til at udvikle 

tilpasningsstrategier gennem livet (1999). Hans teori anvendes til at diskutere tilpasning 

til forandringer. Eksistentielle dimensioners betydning for mennesket diskuteres ud fra 

Joyce Travelbees teori om mellemmenneskelige aspekter (2002). Med inddragelse af 

Dufault og Martocchios syn på håbs forskellige dimensioner (1985) - baseret på 

empirisk undersøgelse af terminale patienters håb - diskuteres håb også kort i et 

sygeplejeperspektiv.  

 

7.1 Diskussion af fund i forhold til eksisterende litteratur 

Analysens fund er på mange områder i overensstemmelse med den eksisterende viden. 

Følelsen af enormt ansvar, at være fange i sit eget hjem og reduceret socialt liv med en 

partner, der er blevet mere selvcentreret påpeges også i studier om apopleksiramtes 

nære pårørende (Smith el al 2004, Eriksson & Svedlund 2006). Sidstnævnte studie 

beskriver, hvorledes apopleksien ifølge raske ægtefæller har fjernet intimiteten mellem 

de to som en slags ubuden gæst. Denne tendens fremgår dog ikke af interviewene med 

de tre raske ægtefæller, idet kvinderne bevidst bestræber sig på at se manden som en 

ligeværdig partner. Endvidere oplever informanterne det meget naturligt og 

tilfredsstillende at være omsorgsyder for sin syge partner. Det har bl.a. ført til personlig 

udvikling, hvilket også fremkommer i andre studier (Cohen 2002, Öhman & Söderberg 

2004). Den mest markante forskel ses i relation til samspillet med sundhedspersonale og 
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behov for støtte. Hvor den eksisterende viden entydigt beskriver, hvorledes raske 

ægtefæller efterspørger behov for professionel støtte, tegner interviewene et andet 

billede. Kvinderne har ikke følt behov for støtte og har i udpræget grad takket nej til 

hjælp. De vil helst klare sig selv, bibeholde deres selvstændighed og klare 

udfordringerne på deres egen måde. Nederlag er blevet overvundet ved at kæmpe videre 

på egen hånd. Partnerens gradvise forbedring i funktionsniveau har medvirket til 

fornyede håb og kræfter. Især håbets positive betydning understreges. Informanterne har 

ikke oplevet følelsen af at blive overset eller svigtet, og de kan ikke pege på situationer, 

hvor en professionel omsorgsyder kunne have været til støtte i efterforløbet. Dermed 

adskiller de tre informanter sig fra min forforståelse, der bl.a. tog afsæt i en 

overbevisning om behov for professionel støtte til raske ægtefæller efter partnerens 

udskrivelse til eget hjem.  

 

7.2 At få en ny rolle i ægteskabet med en forandret partner 

Alle tre informanter beskriver, at de har oplevet at få en ny rolle i ægteskabet efter 

partnerens apopleksi. Goffman (1959) anvender i sin sociologiske teori - baseret på 

teatret som billede på social samhandling – dramaturgien som redskab til at forstå, 

hvorfor folk handler, som de gør i deres sociale roller. Han påstår ikke, at menneskelig 

interaktion er skuespil, men hovedpointen er, at mennesket skabes og formes igennem 

mødet med andre. Goffman låner begreberne replik, optræden, kulisse og rolle fra 

dramaturgien og ser roller i hverdagslivet som både begrænsende og muligheds-

skabende på én gang afhængig af individ og situation. Handlingsmønsteret, som 

udfolder sig under en optræden, betragter han som en rolle. Det rum, hvori den åbenlyse 

del af personens fremtræden udspilles, betragtes som scene. Det betegnes frontstage, 

mens backstage er bagscenen, hvor personen er skjult for publikum. Goffman beskriver, 

at en person ofte vil føle sig forpligtet til at blive i spillet, idet enhver vil forsøge at 

fremstille sig selv i et så gunstigt lys som muligt ved at gøre de ting, der forventes og 

”spille rollen”. Han sondrer mellem fire typer roller, som man enten spiller eller tildeles. 

Rolleforpligtelse er roller, man spiller, fordi man er nødt til det, mens rolletilknytning 

henviser til roller, man ønsker at spille. Rolleomfavnelse er roller, man selv finder 

interessante og frivilligt lader sig opsluge af. Den sidste type rolle er rolledistance og 

kendetegnes ved distance mellem personen og den rolle, som omgivelserne forventer, at 
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han/hun spiller. Dermed er det en rolle, som personen er i, men ikke lever sig ind i 

(ibid).  

 

Det ser ud til, at der er elementer af hhv. rolleforpligtelse og rolledistance i de tre raske 

ægtefællers omsorgsyderrolle. På den ene side finder de det naturligt at påtage sig rollen 

(forpligtelsen), men på den anden side har de ikke selv bedt om den (distance). De 

forsøger at tilpasse sig rollen og leve med den ved fx at tage en dag ad gangen og sætte 

situationen i perspektiv. Derved kan de ikke undgå at leve sig ind i rollen, der samtidig 

giver mening, når de oplever at medvirke til positiv udvikling af partnerens funktions-

niveau. Kvinderne ser ud til at identificere sig med rollen, selvom den har medført 

afsavn og bekymringer. Derved er der ikke tale om ren rolledistance. Med øget 

involvering i partneren – bl.a. gennem reducering af eget socialt liv - lurer også risikoen 

for rolleomfavnelse, hvor personen opsluges af rollen. Jo mere afhængig partneren er af 

hjælp, jo mere bundet føler informanterne sig til hjemmet og har dårlig samvittighed 

over at være væk hjemmefra. Dog er der også eksempler på det modsatte - at jo mere 

uafhængig partneren er - jo mere frihed oplever ægtefællen at få. I Kuyper og Westers 

studie (1998) fremgår det som nævnt, at især kvinder påtager sig rollen som en slags 

mor, når partneren bliver syg.  Informanterne synes dog ikke at have påtaget sig en 

moderrolle, da de bestræber sig på at opretholde et ideal om ligeværdighed. De betragter 

ikke sig selv som plejeperson, men som ægtefælle.  

Det ideelle må således være, at raske ægtefæller forholder sig til deres nye rolle som 

rolletilknytning, hvilket kendetegner roller, som en person selv ønsker at spille. Dette er 

muligt, da kvinderne ikke giver udtryk for at opleve det som et offer at være 

omsorgsyder, men også kan finde mening og personlig udvikling i rollen. Det svære 

består i at bevare muligheden for fortsat at kunne leve eget liv samtidig med samlivet 

med den syge partner. Og vel at mærke uden at de nye krav til tilpasning overskygger 

mulighederne for at mobilisere ressourcer til at støtte den svage partner. Interviewene 

viser, at det tager tid – flere år - at komme dertil. Det sker gennem en gradvis tilpasning 

og accept af situationen i takt med, at forandringerne er blevet integreret i hverdagen - 

men frem for alt viser interviewene, at det er muligt. 
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Eksistentialerne, der var afsættet for interviewspørgsmålene, får en særlig betydning, 

når de ses i lyset af analysens fund og Goffmans teori. Eksistentialet levet rum kan 

foranledige en tvedeling i opfattelsen af rum for raske ægtefæller: frontstage, hvor de er 

aktivt involveret på scenen med at hjælpe partneren og backstage, hvor de forsøger at 

opretholde mest muligt fra tidligere tid og bibeholde eget liv. Backstage reflekteres over 

forandringerne og lades op til igen at være frontstage med partneren. Her er det 

tankevækkende, om jeg i interviewene mødte den raske ægtefælle frontstage eller 

backstage. Sidstnævnte ville uden tvivl medvirke til mest ærlige spejling, men måske er 

rollen på scenen er så integreret i ægtefællerne, at de - måske ubevidst – oplevede 

interviewet som en frontstage-situation. Derved vises der udadtil kontrol over den nye 

situation, hvilket formentlig er magtpåliggende, når oplevelsen af selvstændighed har så 

stor betydning. I relation til eksistentialet levede relationer ser det ud til, at de raske 

ægtefæller har påtaget sig omsorgsyderrollen helt naturligt. Ifølge Goffman (1959) kan 

dette bl.a. forklares med, at mennesket er tilbøjeligt til ikke at bryde ud af spillet, men 

blive i det igangværende spil – om end med andre spilleregler. Værd at bemærke er det 

dog, at informanterne har oplevet det som deres eget valg.   

 

7.3 At tilrettelægge hverdagen på nye måder 

Informanterne udviser stor evne til at acceptere og tilpasse sig forandringer efter 

partnerens apopleksi. Til at kaste lys over dette anvendes Atchleys kontinuitetsteori 

(1998), der er baseret på en follow-up undersøgelse, der strakte sig over 20 år. Der var 

1000 informanter7 over 50 år inkluderet i undersøgelsen. Formålet var at klarlægge, 

hvilke områder, der var kendetegnet ved kontinuitet og stabilitet – men også områder, 

der var årsag til oplevelse af diskontinuitet. Via spørgeskemaer blev der samlet data om 

hhv. deltagernes interne mønstre som fx holdninger, værdier og mål samt om eksterne 

mønstre som fx familieliv, materielle forhold og sociale aktiviteter. Desuden blev der 

gennemført interviews og feltobservationer.  

Teorien har fire centrale komponenter: interne og eksterne mønstre, udvikling af 

personlige mål og tilpasningskapacitet. Sidstnævnte betragtes som kernen i voksnes 

udvikling. Erfaringer fra mestring af tidligere livssituationer er ifølge Atchley 

grundlaget for, at mennesket gennem livet udvikler mestringsstrategier til at tilpasse sig 

                                                 
7 Da undersøgelsen blev afsluttet i 1995 var der 300 informanter tilbage. 

 34 
 



 

foranderlige situationer. Det sker via eksterne og interne mønstre, der skabes gennem 

livet som fundamentet for tilpasning. Intern kontinuitet repræsenterer bl.a. engagement, 

selvtillid og evne til at strukturere opnåelige mål. Ekstern kontinuitet repræsenteres ved 

afdækning af sociale behov mhp. bevarelse af den livsstil, der er udviklet gennem årene 

(ibid). 

I denne undersøgelse med raske ægtefæller til apopleksiramte partnere kommer intern 

kontinuitet bl.a. til udtryk via informanters evne til at have realistiske forventninger til 

partnerens rehabilitering. De håber på små, realistiske fremskridt eller blot stabilitet af 

funktionsniveau uden forværring. Desuden håber de, at de selv kan bevare deres 

nuværende helbred. De er altså i stand til at tilpasse deres forventninger til en forandret 

situation. Det kommer bl.a. til udtryk via deres evne til at finde nye værdier i det 

mulige. Den eksterne kontinuitet kan bl.a. ses i informanternes bestræbelser på at 

genoptage aktiviteter, der tidligere har haft betydning for dem. Dette for at bevare den 

livsstil, de har udviklet gennem livet. Her ser det ud til, at ønsket om at bibeholde 

selvstændighed er centralt og måske kan betragtes som ægtefællernes personlige mål.  

Ifølge Atchley handler tilpasning om justeringer til en situation. Det kan ske på to 

måder: gradvis rutinetilpasning og mobilisering af mestringsevner ved kriser. 

Mennesket udvikler kontinuerligt rutinestrategier, der gør det i stand til at handle og 

tilpasse sig uden at det opleves krævende. Det ses ifølge Atchley ofte ved 

aldersforandringer, der kommer gradvist. Ved større forandringer er rutinestrategier 

ikke altid tilstrækkelige, og intern og ekstern kontinuitet, der kan betragtes som 

resultater af tidligere valg, er væsentlige i en sådan mestringsproces. Erfaringer fra 

tidligere medvirker således til at strukturere fremtiden og gøre tilpasningen nemmere at 

håndtere. Mennesket investerer sig selv i opbygning af indre og ydre konstruktioner.  

Disse kan blive så stærke, at selv  større forandringer ikke opleves som krise. Stærk 

oplevelse af intern og ekstern kontinuitet kan således være medvirkende til, at de tre 

informanter oplever tilpasningen til hverdagen efter partnerens apopleksi meget 

naturligt og formår at tilrettelægge hverdagen på nye måder uden at det opleves 

uhåndterbart. 
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7.4  Håb om at undgå forværring 

Informanterne beskriver skelsættende oplevelser, der knytter sig til såvel lidelse som 

håb. Travelbee (2002) ser lidelse som et indbygget aspekt af menneskets livsvilkår, og 

lidelse opleves, når mennesket udsættes for forskellige typer af vanskeligheder, der 

medfører distress. Ethvert menneske er unikt og enestående. Derfor opleves lidelses-

erfaringer, der enten kan berige livet eller medvirke til følelsen af meningsløshed, også 

helt unikt af den enkelte. At finde mening i sygdom og lidelse er ifølge Travelbee 

centralt i menneskets tilværelse. Årsag til og mening med partnerens apopleksi berøres 

kun i forbindelse med informanternes beskrivelse af taknemmelighed over skadens 

forholdsvise begrænsede omfang. Til gengæld tillægges erfaringer med at tackle en 

forandret hverdag og finde nye værdier heri større opmærksomhed og betydning. Det 

ser således ud til, at det er i erfaringerne med at leve med lidelse og sygdom, at mening 

søges – og ikke i selve sygdommen eller lidelsen.  

 

En af de eksistentielle dimensioner, der har særlig skelsættende betydning for de raske 

ægtefæller, er oplevelse af håb. Ifølge Travelbee er håb fremtidsorienteret og rettet mod 

et ønske om en forandring i nuværende livssituation. Dermed har håb en motiverende 

kraft for mennesket. Informanternes mobilisering af ressourcer og aktive involvering i 

partnerens rehabilitering kan således udspringe af håb om forbedring i partnerens 

funktionsniveau. Dermed er der også mulighed for større grad af uafhængighed for 

begge parter. Imidlertid er det modsatte også muligt: at miste motivationen, når håbet 

mistes. Eksempelvis beskriver en informant en særlig dag, som den værste i livet. Det er 

den dag, hvor hun oplever at blive frataget håb. Her tangeres for en stund håbets 

modsætning – håbløsheden - hvor mennesket ifølge Travelbee gennemsyres af en 

overvældende følelse af det formålsløse i bare at forsøge at håndtere problemet.  Det 

kan føre til yderligere lidelse. Håb er ifølge Travelbee også knyttet til opfattelsen af at 

have mulige valg, alternativer eller flugtveje i sin situation. At have valgmuligheder i en 

svær situation er af større betydning end noget som helst andet for menneskets følelse af 

frihed og autonomi - også selvom man ikke bryder sig om de forhåndenværende 

alternativer (ibid). Informanterne finder nye værdier i hverdagen og vælger at fokusere 

positivt på disse. Følelsen af at have valgmuligheder er dermed befordrende for at tackle 

hverdagen. Endvidere er den håbende person ifølge Travelbee i besiddelse af mod, og 
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en modig person vokser med sin opgave og forsøger at få en form for kontrol over 

situationen. Mod skabes i den enkeltes oplevelse af at gøre sit bedste for at klare en 

situation. Med informanternes personlige involvering i partnerens situation, lader de 

ikke passivt begivenhederne overvælde sig uden at kæmpe imod. Selv hvis det ikke 

giver det ønskede resultat, er det ifølge Travelbee stadig en kilde til trøst. Interviewene 

viser, at det bl.a. er konkrete oplevelser i samspillet med andre mennesker, der ligger til 

grund for oplevelsen af at miste håb. Dette fremhæver betydningen af 

sundhedspersonalets fremtoning i samspillet med mennesker, der har tab og lidelse tæt 

inde på livet.  

 

På samme vis beskriver Dufault og Martocchio (1985), der blandt mange andre også har 

beskæftiget sig med håb, håbet som en uundværlig, dynamisk livskraft for mennesket. 

De beskriver, hvordan andre kan styrke individets håb i kraft af bekræftelse, 

omsorgsfuld støtte, at lytte og dele tanker og følelser associeret med håb. Derved bliver 

det relevant at beskæftige sig med håb i et sygeplejeperspektiv.  

Overordnet betragter Dufault og Martocchio håb som tvedelt i hhv. generelle og 

specifikke aspekter og bestående af seks forskellige dimensioner: affektive, kognitive, 

handlingsorienterede, tilknytningsmæssige, tidsmæssige og kontekstuelle.   

Affektive dimensioner omhandler følelser og fornemmelser og kan af den håbende 

udtrykkes som at længes efter noget. Understøttelse af håbets affektive dimensioner vil 

komme til udtryk gennem ro, glæde og taknemmelighed for den håbende person. 

Kognitive dimensioner kendetegner realistiske tanker og evne til at modificere håb efter 

omstændigheder. Handlingsorienterede dimensioner omfatter de aktive strategier, den 

håbende person benytter for at understøtte et håb. Håbets tilknytningsmæssige 

dimensioner kendetegner håb i relationelle forhold til andre. Tidsmæssige dimensioner 

omhandler fortid, nutid og fremtid i relation til håb. Fortid har ifølge forfatterne 

betydning for fremtidens håb. Kontekstuelle dimensioner omfatter den livssituation, 

som personen befinder sig i og dens indflydelse på muligheden for håb. Det kan således 

være aktuelle eller potentielle tab af fx funktionsdygtighed, velvære, frihed og evne til 

at opfylde forventninger til en særlig rolle.  

De tre informanters håb for fremtiden er i høj grad kendetegnet ved kontekstuelle 

dimensioner, da de bl.a. håber på selv at forblive raske og undgå forværring i partnerens 
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funktionsniveau. Med bevidsthed om disse seks dimensioner af håb er det ifølge Dufault 

og Martocchio sygeplejerskers opgave at forstå, hvordan disse kan gøres operationelle 

mhp. at støtte personer i at strukturere og bevare håb i svære perioder præget af sygdom 

og lidelse.   

 

7.5  Afsluttende diskussion  

Et af de overraskende fund i denne undersøgelse er, at raske kvinder ikke efterspørger 

professionel støtte. Det kan der være flere årsager til. For det første kan det være tegn 

på, at sygeplejen på hospitalerne er så kvalificeret, at de raske ægtefæller bliver godt 

rustede til at tackle hverdagen efter partnerens udskrivelse. Under alle omstændigheder 

var alle informanter helt afklaret med, hvor og hvordan de kunne få hjælp, såfremt 

behovet skulle opstå. Jeg fornemmer, at bevidstheden om dette fungerer som en slags 

sikkerhedsnet, der giver tryghed i hverdagen. For det andet kan det handle om, at de 

oplever, at vi som fagpersoner ikke kan sætte os ind i deres meget komplekse situation. 

Dette faktum blev antydet under interviewene. Derfor tillægges støtte og vejledning fra 

professionelle omsorgsydere måske ikke særlig værdi. Oplevelsen af ikke at ville være 

nogen til last og behovet for at bibeholde selvstændighed kan ligeledes medvirke til, at 

raske ægtefæller afslår tilbud om hjælp. De omtalte randomiserede kontrollerede 

undersøgelser (Larson et al 2005, Tilling et al 2005, Kalra 2004) viser imidlertid, at når 

der er et etableret tilbud i form af særlig støtte til ægtefællerne, så benytter de sig af det. 

De skal ikke forholde sig til, om de føler at have behov for det eller ej – og derved være 

tilbøjelig til at takke nej af forskellige grunde. Dette er væsentligt, eftersom eksisterende 

viden viser tendens til, at raske ægtefæller først henvender sig for at få hjælp, når 

situationen er eskaleret (Kuyper & Wester 1998). Endelig er der jævnfør eksisterende 

viden også den mulighed, at udenlandske forhold er så forskellige fra danske, at de ikke 

er sammenlignelige. Dog blev ægtefællers behov for støtte også påvist i danske studier, 

hvilket efterlader indtrykket af, at de tre informanter i denne undersøgelse måske er 

udtryk for meget ressourcestærke ægtefæller, der falder lidt uden for det generelle 

billede af raske, kvindelige ægtefæller til apopleksiramte. Men ikke desto mindre 

eksisterer de og repræsenterer en særlig gruppe af raske ægtefæller. 
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8.  Metodekritik og refleksion over den valgte fremgangsmåde 

Kvale (1997) har rekonceptualiseret begreberne generaliserbarhed, reliabilitet og 

validitet til former, der er relevante i interviewforskning, og metodekritikken af denne 

undersøgelse tager afsæt i disse tre begreber. Videnskabelig viden stiller ifølge Kvale 

krav om generaliserbarhed. Manglen herpå kan være en indvending mod denne 

undersøgelse, der kun er baseret på tre informanter. Havde tidsrammen muliggjort det, 

kunne der have været gennemført interviews indtil mætningspunktet, hvor yderligere 

interviews ikke tilføjer ny viden. Imidlertid er det undersøgelsens formål, der er 

afgørende for antallet af interviewpersoner. Da kvalitativ forskning beskæftiger sig med 

at udvikle analytisk generalisering via analysens dybdeforståelse, er den uafhængig af 

antallet af interviewpersoner (ibid). En undersøgelse som denne udsiger dermed ikke 

noget om hyppighed eller styrken i de fundne fænomener, men dokumenterer blot 

eksistensen heraf, hvilket stemmer overens med undersøgelsens formål.   

 

Reliabilitet vedrører forskningsresultaters konsistens i form af kontrol af interviewer-, 

udskrifts- og kodepålidelighed. Identiske konklusioner ville næppe opnås af andre, da 

forskeren - på samme måde som jeg har været det i denne undersøgelse – selv er en del 

af forskningsprocessen qua egen særlige forståelseshorisont. Realibilitet er derfor søgt 

imødekommet bl.a. via synliggørelse af min forforståelse mhp. andres vurdering af 

analysens ræsonnementer.  

 

Validitet i kvalitativ forskning refererer til gyldigheden af viden og bør ifølge Kvale 

overvejes i alle stadier i en interviewundersøgelse. Validitet af denne undersøgelse 

ligger bl.a. indlejret i, hvorvidt udvælgelsen af de tre informanter passer til 

undersøgelsens formål. Informanterne er udvalgt ud fra en hensigtsbestemt 

udvælgelsesstrategi, som af Polit og Beck (2006) betegnes som purposive sampling, 

hvor målsætningen er, at de udvalgte kan give svar på undersøgelsens spørgsmål. De 

refererer til Patton i beskrivelse af typical case sampling, der baseres på udvalgte 

informanter, som kan illustrere eller fremhæve det typiske. Dermed er det tilfældigt, at 

de apopleksiramte partnere alle har en venstresidig hjerneskade med afasi til følge. Med 

den valgte udvælgelsesstrategi risikerede jeg den selektionsbias at få kontakt til 

informanter med særligt overskud og dermed måske ikke det typiske for denne gruppe. 
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Dermed kan dét at tackle hverdagen fremtræde med en mere positiv værdiladning, end 

jeg som udgangspunkt har tænkt det.  

Validitet i relation til interviewene blev forsøgt imødekommet via afklarende spørgsmål 

samt kritisk forholden sig. Hvordan nederlag bliver tacklet, kunne dog have været 

uddybet yderligere. Da nogle af fundene overraskede mig, har jeg overvejet, hvorvidt 

informanterne nu også er så stærke, som de giver sig ud for at være – og om jeg 

formåede at møde dem backstage i interviewene. Såfremt de var frontstage kan det have 

betydning for validiteten, idet de måske har foregivet mindre vanskeligheder med at 

tackle hverdagen end de reelt oplever grundet behovet for udadtil at signalere kontrol 

som følge af ønsket om at bibeholde selvstændighed. 

    

Om undersøgelses eksterne validitet, som ifølge Malterud (2003) handler om 

overførbarhed til anden kontekst, mener jeg ikke, at denne undersøgelse giver grund til 

at tro, at svarene kan overføres til den omvendte problemstilling med raske mandlige 

ægtefæller som omsorgsydere for apopleksiramte kvinder. Dertil synes kontrasten i 

konteksten at være for stor bl.a. grundet kønsforskellen, hvilket som nævnt bl.a. fremgår 

af Kuyper og Westers studie (1998). Derimod ville en vis grad af overførbarhed synes 

mere sandsynlig til tilsvarende raske ægtefæller med kronisk syge partnere, hvor graden 

af funktionsbegrænsning er sammenlignelig med de apopleksiramtes.    

 

Alle de tre apopleksiramtes partnere havde ifølge informanterne accepteret, men undret 

sig over ægtefællens lyst til at deltage i undersøgelsen. Margolin (2005) understreger i 

et amerikansk studie om etiske forskningsaspekter i relation til par og familier 

vigtigheden af at opveje udbytte op mod de ulemper, som deltagelse i 

forskningsundersøgelser kan medføre for de medlemmer af familien, der ikke deltager. 

Der kan opstå spændinger som følge af konkurrerende interesser i relation til 

fortrolighed og privathed, og dette burde jeg i planlægningsfasen have været mere 

opmærksom på. Ligeledes havde jeg ikke overvejet at en eller flere af partnerne kunne 

have haft impressiv afasi og derfor ikke i stand til at give tilsagn. Det ville have bragt 

mig i et etisk dilemma.   
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9.  Konklusion 

Det overordnede formål med denne undersøgelse var at undersøge, hvordan raske, 

kvindelige ægtefæller oplever og tackler forandringen af hverdagen som den forventede 

omsorgsyder til en apopleksiramt partner. Det fremgår, at de tre raske, kvindelige 

ægtefæller betragter forandringen som et rolleskift, idet de oplever at få en ny rolle i 

ægteskabet med en forandret partner. Det bevirker, at de må påtage sig rollen som 

problemløser og sætte sig selv i anden række. Den nye rolle, der er kendetegnet ved 

behovet for at mobilisere styrke og give afkald, falder dem imidlertid meget naturligt 

efter mange års samliv. De må tilrettelægge hverdagen på nye måder samtidig med, at 

de bestræber sig på at bibeholde selvstændighed, og de finder nye værdier i det mulige 

ved bl.a. at sætte ting i perspektiv. De involverer sig aktivt i partnerens rehabilitering, 

og øget ansvarsfølelse medvirker til, at de også oplever at udvikle sig selv som person. 

Tankerne om fremtiden er præget af håb om at kunne beholde nuværende helbred og 

undgå forværring i partnerens situation. Behovet for at genoptage aktiviteter fra tidligere 

kommer gradvist, men er ikke udpræget umiddelbart efter apopleksien, hvor 

ressourcerne især bruges på at tilpasse sig den nye situation. Det særligt svære er 

balancegangen mellem fortsat at have sit eget liv samtidig med samlivet med den syge 

partner uden at have dårlig samvittighed overfor partneren. Kvinderne efterspørger ikke 

professionel støtte i hverdagen. De vil helst klare sig selv, fordi de bl.a. føler, at det er 

dem selv, der kender partneren bedst. Kvinderne synes at opleve rolletilknytning til 

deres nye rolle, hvilket kendetegner roller, som man selv ønsker at spille. De har selv 

valgt at involvere sig og finder bl.a. mening ved oplevelsen af at have del i partnerens 

gradvise bedring af funktionsniveau. Hverdagen med en apopleksiramt partner er 

kendetegnet ved dels at være direkte involveret i partnerens behov og dels ved at 

bibeholde eget liv ved siden af og mobilisere kræfter, når de er alene. Eksistentielle 

dimensioners betydning træder frem som noget centralt – bl.a.  vigtigheden af ikke at 

blive frataget håb, idet oplevelsen af håb har en motiverende kraft, der er af afgørende 

betydning for at mobilisere ressourcer.   
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10.  Perspektivering 

Undersøgelsen viser, at livet med en apopleksiramt partner har mange facetter og er 

meget komplekst. At forske videre indenfor samme felt med en større, bredere og mere 

nuanceret sampling af informanter kan give en mere nuanceret indsigt i raske ægte-

fællers oplevelser og måder at tackle hverdagen på. Andre typer design - fx analyse af 

dagbogsnotater – kan medvirke til at komme tættere på tanker og bekymringer, som 

raske ægtefæller har, når de er alene. Det kunne også perspektivere denne undersøgelse 

yderligere at undersøge, hvorvidt mænd føler det lige så naturligt som kvinder at påtage 

sig rollen som omsorgsyder – såvel som hvordan professionel hjælp i hjemmet influerer 

på muligheden for at bibeholde selvstændighed.  At undersøge hvordan yngre raske, 

ægtefæller oplever omsorgsyderrollen, hvor de ikke forud har haft et lagt liv sammen, er 

også relevant. Ifølge Van den Heuvels studie (2001) om belastende faktorer for 

omsorgsydere til apopleksiramte, er yngre omsorgsydere i særlig risikogruppe for at 

brænde ud. Undersøgelse af eventuelle forskelle ved at blive rask omsorgsyder for sin 

partner midt i livet kontra i sidste halvdel af livet kan dermed give indsigt i denne 

problemstilling. Flere forhold må forventes at spille ind på det sociale liv. Hvorvidt 

livsformer og tidligere beskæftigelse eventuelt influerer på måden at opleve og tackle 

hverdagen på efter partnerens apopleksi, er derfor endnu et perspektiv, hvori 

omsorgsyderrollen kan undersøges. Endelig er det også relevant at undersøge 

sygeplejerskernes perspektiv på samspillet med raske ægtefæller til apopleksiramte 

såvel under det akutte indlæggelsesforløb som i hjemmeplejeregi efter udskrivelse. Det 

kan medvirke til synliggørelse af, hvilken rolle sygeplejersker med fordel kan have i 

fremtiden for raske ægtefæller til apopleksiramte.  

Denne undersøgelse kan ikke i sig selv pege på implikationer for praksis, men den har 

medvirket til indsigt i de forskellige behov, som raske ægtefæller kan have i hverdagen 

efter partnerens apopleksi. Denne indsigt kan med fordel - på trods af behov for mere 

forskning på området - medtænkes i sygeplejen fremover. Partnerens funktionsniveau 

ændres ofte over tid, hvilket påkalder sig forskellige behov for støtte til raske 

ægtefæller. Indledningsvist i et rehabiliteringsforløb er det oftest støtte af 

kompenserende eller støttende karakter, der er behov for. Til gengæld viser 

interviewene, at det er støtte af mere emotionel karakter, der er behov for, når 

hverdagen har indfundet sig, fordi det er svært for raske ægtefæller at opretholde eget 
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liv ved siden af at være rask omsorgsyder for partneren. Interviewene peger imidlertid i 

retning af, at raske ægtefæller ikke nødvendigvis efterspørger støtte fra professionelle. 

Dette har gjort min forforståelse til ny viden. Således har professionelle omsorgsydere 

en stor udfordring i at acceptere og respektere den enkeltes helhedssituation og lade 

sygeplejen tage afsæt i denne. Desuden påpeger undersøgelsen betydningen af ikke at 

fratage mennesker håb, men samtidig fremtræde som troværdige. Det er en hårfin 

balance, som professionelle omsorgsydere konstant må balancere på i arbejdet med 

mennesker i svære situationer. 

 

Set i et større samfundsmæssigt perspektiv peger fremtiden i retning af, at patienter og 

pårørende i stadig større udstrækning involveres aktivt i egen behandling og/eller 

rehabilitering (Indenrigs- og sundhedsministeriet 2002). Sundhedsstyrelsens rapport 

”Kronisk syge” (2005a) påpeger som nævnt bl.a. vigtigheden af at mobilisere styrke via 

patientens netværk. Denne undersøgelse med tre informanter er næppe repræsentativ for 

den generelle gruppe af raske ægtefæller til apopleksiramte, fordi informanterne 

fremtræder som meget ressourcestærke. Alligevel påpeger den eksistensen af en gruppe 

raske ægtefæller, der dagligt egenhændigt anstrenger sig for at få hverdagen efter 

partnerens apopleksi til at fungere. De kan synes ressourcestærke udadtil, men vil 

formentlig være sårbare og svage på andre punkter. Da raske ægtefæller generelt vil 

fremtræde med forskellige behov, bliver en af de største udfordringer i sygeplejen at 

komme i dialog med dem på et plan, hvor tanker, bekymringer og behov oprigtig kan 

sættes i tale. Dette kan danne afsæt for iværksættelse af relevante tiltag, der netop kan 

styrke raske ægtefæller til apopleksiramte. 
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Forfatter   /  år Land Formål Design / antal deltagere Resultater 

Berg et al, 2005 Finland At undersøge tendensen til depressive 
symptomer blandt omsorgsydere til 
apopleksiramte 18 måneder efter 
partnerens apopleksi   
 

Kvalitative interviews med 98 
omsorgsydere i alt 3 gange: hhv. i den 
akutte fase og efter 6 og 18 måneder. 
66 er mænd 
32 er kvinder. 
Gennemsnitsalder er 55,3 år 
 

33 % af omsorgsyderne er depressive gennem follow-up-perioden.   

Bluvol & Ford-Gilboe, 
2004 

Canada At undersøge forholdet mellem håb, 
professionel støtte og livskvalitet i 
familier med apoppleksiramte 

Spørgeskemaundersøgelse omhandlende 
12 punkter. Besvarelser med 4-point 
Likert-skala. 
40 ægtepar deltog.  

Der er relativ høj grad af positiv sammenhæng mellem håb og 
sundhedsforanstaltninger fra professionelle hos parrene, men mest 
udtalt for de apopleksiramte.     
Positivt forhold observeres ml. håb og livskvalitet, men stærkest 
for de apopleksiramte. 

Brereton & Nolan, 2002 England At få indsigt i omsorgsyderes behov og 
hvordan disse behov ændres i takt med 
at omsorgsyderrollen for en 
apopleksiramt udvikles 

Kvalitative interviews (i alt 37 
interviews) med 14 nære pårørende til 
apopleksiramte hver 2-3 måned i 18 
måneder. 
6 er mænd 
8 er kvinder      
Gennemsnitsalder 62,5 år 

Usikkerhed og manglende tillidsforhold til sundhedspersonalet 
præger omsorgsyderes hverdag, da de føler sig oversete og at de 
må klare sig uden professionel støtte.                                                  
I tiden efter apopleksien anvender omsorgsydere forskellige 
”søge-aktiviteter” mhp. at prøve at forsikre sig om, at de er 
kompetente og prøve at forstå, hvad der vil kræves af dem i 
fremtiden. 
 

Brereton & Nolan, 2000  England At få indsigt i de skiftende behov, som 
raske omsorgsydere oplever ved at 
have et familiemedlem, der er 
apopleksiramt 

Longidudinelt studie over 18 måneder. 
Kvalitative interviews med 3 måneders 
interval med 7 omsorgsydere til 
apopleksiramte. 
2 er mænd 
5 er kvinder.   
Gennemsnitsalder er 75 år 
 

Raske omsorgsydere til apopleksiramte mangler anerkendelse som 
omsorgsyder fra sundhedspersonalet i sekundær sektor. At blive 
omsorgsyder er en kompleks proces, der kræver færdigheder. Der 
er behov for at sundhedspersonalet udvikler indsatser, der kan 
støtte omsorgsyderen i de konstant skiftende behov i hverdagen 
 

Cohen et al, 2002 Canada At identificere positive aspekter ved at 
være omsorgsyder og hvorledes disse 
har betydning for måden at klare 
omsorgsyderrollen på 

Kvalitative interview og 
spørgeskemaundersøgelse med 289 
omsorgsydere som et follow up til en 
undersøgelsen Canadian Study of Healt 
and Ageging Working Group, 1996. 
91 er mænd 
198 er kvinder.  
Gennemsnitsalder er 64 år 
 

73% angiver mindst et positivt aspekt ved omsorgsyderrollen. 
6,9% angiver mere end et positivt aspekt. 
 
Positive følelser ved at være omsorgsyder havde sammenhæng 
med mindre tendens til depression, mindre oplevelse af byrde og 
bedre oplevelse af eget helbred. 



Forfatter   /  år Land Formål Design / antal deltagere Resultater 

Eriksson & Svedlund, 
2006 
 
 

Sverige At undersøge midaldrendes 
ægtefællers oplevelser af at leve med 
en kronisk syg partner 

Kvalitative interviews med 4 kvindelige 
ægtefæller til kronisk syge. 
Gennemsnitsalder er 60 år. 

Kvinderne oplever følelse af adskillelse fra partneren og 
ensomhed, selvom de lever sammen med partneren. Hverdagen er 
præget af følelse af begrænsning, at kæmpe og at stræbe efter det 
normale. De ønsker at blive elsket som en hustru og ikke som 
omsorgsyder.   
   

Forsberg-Warleby et al, 
2004 

Sverige At undersøge hvorvidt ægtefællers 
tilfredhed med livet ændres efter 
partnerens apopleksi 4 måneder og 1 år 
efter apopleksien.   
 
 
 

Spørgeskema undersøgelse (”Life 
Satisfaction Checklist”  med 9 punkter og 6-
graders  Likertskala) og 
semistrukturerede interviews. 
67 ægtefæller til apopleksiramte deltog 
hhv. 4 måneder og 1 år efter apopleksien 
20 er mænd 
47 er kvinder.  
Gennemsnitsalder er 57 år 
 

Sammenlignet med tiden før apopleksien angiver ægtefæller 4 
måneder efter partnerens apopleksi lavere tilfredshed med livet 
generelt, deres fritid, daglige gøremål, forholdet til partneren og 
social kontakt.   
Der påvises ikke nogen signifikant forskel i den generelle 
tilfredshed med livet mellem 4 måneder og 1 år.                              
Ægtefæller til apopleksiramte med svære psykomotoriske følger       
er mindre tilfredse med relationen til partneren og familielivet - 
dette er mere udpræget efter 1 år end 4 måneder.  
 

Kalra et al, 2004 England At undersøge effekten af at træne 
omsorgsydere i at reducere byrde efter 
partners apopleksi                                     

Randomiseret kontrolleret undersøgelse 
med 300 apopleksiramte og deres 
omsorgsydere. 
Interventionsgruppen (n=151) modtog 
træning i basal sygepleje og facilitering 
af personlige teknikker i relation til pleje 
 

Ved interventionsgruppen er der efter et år beregnet signifikant 
lavere udgifter til pleje og sociale ydelser.  
Omsorgsyderne angiver lavere oplevelse af byrde, angst, 
depression og højere livskvalitet end kontrolgruppen. 

Kuyper & Wester, 1998 Holland  At undersøge hvilke problemer 
ægtefæller til kronisk syge oplever og 
hvilken betydning disse problemer har 
for hverdagslivet 

Kvalitative interview med 31 ægtefæller 
til kronisk syge. 
19 er kvinder 
12 er mænd 
 
Desuden interviews med 12 praktiserende 
læger. 

Halvdelen af ægtefællerne har seriøse problemer i form af bl.a. 
udmattelse og depression grundet partnerens apopleksi.  
Apopleksiramtes psykosociale og kommunikations-
vanskeligheden har negativ indvirkning ægtefællernes hverdag.  
Kvindelige ægtefæller har som omsorgsydere sværere ved at 
bibeholde egen identitet og fortsætte med at leve deres eget liv end 
mænd.   
Praktiserende læger oplever deres rolle som beskeden, da 
kontakten er præget af den syge partners problemer og behandling.  
 

Larson et al, 2005a Sverige At undersøge virkningen af 
sygeplejerske-ledet støtte og 
uddannelsesprogram mhp. evt. øget 
oplevelse af livskvalitet, generel 
helbredstilstand og sundhedstilstand 
hos raske ægtefæller til apoplekiramte 

Randomiseret, kontrolleret undersøgelse. 
100 ægtefæller randomiseret i 
interventionsgruppe og kontrolgruppe 
med 50 i hver. 
Interventionsgruppen deltog i et støtte- 
og uddannelsesprogram 6 gange gennem 
6 måneder. Dette blev ledet af en 

Ingen signifikant forskel mellem intervention og kontrolgruppe. 
Statistiske analyser viste øget livskvalitet efter fremmøde på 5-6 
gange.   
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sygeplejerske med speciale i apopleksi. 
Begge grupper blev fulgt i 12 måneder. 
 

Larson et al,  2005b Sverige At identificere faktorer, der  påvirker 
generel livskvalitet blandt ægtefæller 
til  apopleksiramte og at undersøge om 
disse faktorer ændres gennem det 
første år efter partnerens apopleksi 

Spørgeskemaundersøgelse med 
Likertskala og visuel analog skala.            
100 ægtefæller blev fulgt 3 gange 
gennem et år i relation til livskvalitet, 
egen sygdom, økonomisk situation, 
sundhed, oplevelse af sammenhæng, 
socialt netværk og partnerens 
funktionsniveau. 
81 er kvinder 
19 er mænd. Gennemsnitsalder er 70,8. 
 

Gennem det første år efter partnerens apopleksi er der signifikant 
forskel i ægtefællens livskvalitet. Livssituation og økonomisk 
situation har betydning for oplevelsen af livskvalitet. Egen 
sygdom, muligheden for hjælp fra andre og oplevelsen af 
sammenhæng har negativ effekt på livskvaliteten.  Klarlæggelse af 
betydende faktorer på et tidligt stadie kan medvirke til at skabe 
fokus for kliniske sygeplejeinterventioner i relation til ægtefællers 
skiftende behov over tid.                                               

O’Connell & Baker, 2004 Australien At undersøge raske omsorgsyderes syn 
på støtte og vejledningsbehov - samt     
at identificere hvilke strategier raske 
omsorgsydere anvender for at klare 
omsorgsyderrollen for apopleksiramte 

Kvalitative interviews og 
telefoninterview med 37 omsorgydere. 
21 er ægtefæller til apopleksiramte. 
23 er kvinder. 
14 er mænd. 
Gennemsnitsalder er 55 år. 

Omsorgsydere oplever usikkerhed i relation til såvel varetagelse af 
omsorgsyderrollen som fremtiden. 
 
Mestringsstrategier er især at forblive positive, tilpasse sig 
ændringer, sammenligne situationen med andres, at koble af og 
benytte sig af familiær hjælp.  
 

Scholte op Reimer et al, 
1998 

Holland At beskrive graden af byrde for 
apopleksiramtes partnere 3 år efter 
partnerens apopleksi 

Spørgeskemaundersøgelse med 121 raske 
ægtefæller til apopleksiramte partnere       
88 er mænd 
27 er kvinder. 
Gennemsnitsalder er 68 år 

Høj grad af byrde mere knyttet til partnerens emotionelle distress 
end til omfanget af behov for hjælp.     
Vigtig støtte til raske ægtefæller er oplevelsen af at dele ansvar, få 
hjælp til at identificere partnerens behov samt af og til blive befriet 
for omsorgsyderrollen  
 

Smith et al, 2004 Scotland At beskrive oplevelser af at være 
omsorgsyder for en apopleksiramt 1 år 
efter apopleksi  

Kvalitative interviews med 90 
omsorgsydere til apopleksiramte. 
56 er mænd 
34 er kvinder 
Gennemsnitsalder er 67,5 år. 

Omsorgsyderne føler s ig b undet til hjemmet og oplever øget 
ansvar. Savner sociale aktiviteter. 
Hovedparten af deltagererne angiver at mangle oplysninger og 
færdigheder iht. at varetage plejen. De må selv sørge for at skaffe 
sig informationer og støtte og må gå alternativt til værks for at 
mobilisere ressourcer til at klare tilværelsen. De føler sig ikke 
tilstrækkeligt forberedte på omsorgsyderrollen. Kampagne og 
teknologiske hjælpemidler kan bruges som redskab til at 
understøtte omsorgsydereres måde at lære nye færdigheder. 
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Thommesen et al, 2001 Norge At beskrive psykosociale belastninger 
som de opleves af ældre 
apopleksipatienter og deres 
omsorgsydere  

Interview ud fra ”Relatives’ Stress Scala” 
med Likert-skala.  68 apopleksipatienter 
og deres omsorgsydere blev interviewet 
hver for sig 6 måneder efter apopleksien 
36 er ægtefæller 
41 = kvinder 
Gennemsnitsalder = 77,8 år 
 

Blandt apopleksipatienterne er den mest udtalte frygt at der skulle 
tilstøde omsorgsyderen noget. 
 
Især nedsat kognitiv funktion hos den apopleksiramte resulterer i 
efterfølgende psykosociale belastninger for omsorgsyderen.       

Tilling et al, 2005 England At undersøge effekten af 
apopleksiramte og deres pårørendes 
tilknytning til et team med særlige 
kompetencer indenfor rehabilitering 
efter apopleksi  

Randomiseret kontrolleret undersøgelse 
med 340 apopleksipatienter.   
 
Interventionsgruppen (n=170) blev 
tilknyttet et team, der kunne støtte patient 
og dennes pårørende med psykoterapi, 
sekundær forebyggelse, sundhed, 
opdateret viden om apopleksi, 
tidsplanlægning, tilvejebringelse af 
emotinel støtte og sociale ydelser.    
 
Patienterne og deres pårørende i begge 
grupper blev fulgt 3 måneder og 1 år efter 
apopleksien med spørgeskema. 
 

Interventionsgruppen har haft kontakt til teamet gennemsnitligt 
9,8 gange. 
 
Interventionsgruppen får etableret flere sociale ydelser end 
kontrolgruppen. Der er tillige øget tilfredshed i relation til flest 
aspekter – især information om genoptræning og følelsen af at 
blive lyttet til.   

Van den Heuvel, et al, 
2001 

Holland At undersøge hvilke omsorgsydere til 
apopleksiramte i eget hjem, der 
oplever det mest belastende og er i 
risiko for at brænde ud. Desuden at 
undersøge, hvordan omsorgsydere til 
apopleksiramte bedst kan støttes og 
hvordan denne støtte skal 
tilrettelægges. 

Kvalitative interviews med 212 
omsorgsydere til apopleksiramte. 
Hovedparten af informanter var kvinder; 
antal ikke opgivet. 
 
Gennemsnitsalder = 64 år 
 

Svære kognitive, adfærdsmæssige og emotionelle forandringer 
forøger risikoen for at omsorgsyderen udbrændes. Kvinder, yngre 
omsorgsydere og omsorgsydere med svage psykiske ressourcer 
identificeret som risikogrupper. 
Omsorgsydere, der har høj grad af egenomsorg, er tilfredse med 
de sociale ydelser og af og til benytter en mestringsstrategi med 
konfrontation, oplever lavere grad af belastning, højere velvære og 
højere vitalitet. 
Varigheden af omsorgsyderrollen har ikke indflydelse på 
oplevelsen af belastninger eller vitalitet. 
Støtteprogrammer til omsorgsydere bør fokusere p å e genomsorg, 
sociale ydelser og mestringsstrategien konfrontation. Der påvises 
ikke noget specifikt tidspunkt, hvor støtteprogrammet ville være 
mest hensigtsmæssigt 
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Öhman & Söderberg, 
2004 

Sverige At undersøge nære pårørendes 
oplevelser af at leve med en partner 
med kronisk sygdom 

Kvalitative interviews med 14 nære 
pårørende. 13 er ægtefæller og en er d 
atter.    
4 er mænd 
10 er kvinder. 
Gennemsnitsalder er 74 år 
 

At leve med en kronisk syg partner medfører et indskrænket liv 
med reduceret frihed og oplevelsen a f at være nødsaget til at tage 
ansvar og at kæmpe for at komme videre.  

 
 



                                                                        
 
                                                     
                           Bilag 2 
Interviewguide - halvstruktureret  
 

 Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Le
ve

t t
id

 

 
Hvordan opleves det i 
hverdagen at være rask 
ægtefælle til en apoplektiker? 

 
Beskriv de første dage hjemme efter din mands udskrivelse? 
     Hvad husker du bedst? 
     Hvad tænkte du? 
     Hvad følte du? 
     Hvad var svært? 
     Hvad har gjort størst indtryk på dig i forløbet? 
 
Hvornår gik det op for dig, hvilke konsekvenser din mands 
sygdom havde for jeres hverdag?   
 
På hvilke områder oplever du, at hverdagen er forandret efter din 
mands sygdom?  
     Hvilke ting, som han varetog tidligere, har du evt. overtaget? 
 
Hvilke afsavn oplever du efter din mands sygdom? 
 

Le
ve

t r
um

 

 
Hvordan opleves hjælpen 
udefra i relation til at tackle 
hverdagen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilken hjælp udefra kunne 
have været gavnlig?  

 
Hvem får du hjælp af i hverdagen? 
     Familie / børn? 
          Hvordan oplever du hjælpen? 
           Hvad oplever du som  positivt 
           Hvad oplever du som negativt?     
      
     Hvordan oplever/oplevede du kontakten med    
     sundhedspersonalet?    
          På hvilken måde føler/følte du, at de tog/tager hånd om dig? 
                     Hvad oplever du som positivt? 
                     Hvad oplever du som negativt?  
          Hvad kunne evt. gøre hjælpen bedre? 
 
Hvordan oplevede du, at personalet evt. forsøgte at forberede dig  
på hverdagen efter udskrivelsen? 
 
Hvis du skulle bestemme, hvilken hjælp udefra kunne du så ønske 
dig?  
 
Hvad kunne have gjort det nemmere for dig? 
 
                                                                              (fortsættes) 
 
 



                                                                        
 
                                                     

Le
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de
  r

el
at

io
ne

r 
 
Hvilke relationelle ændringer – 
og eventuelle forpligtelser - har 
partnerens apopleksi medført i 
hverdagen? 
 
 

 
På hvilken måde synes du at dit forhold til din mand har ændret 
sig efter at han fik apopleksi? 
     Positive forandringer?Hvad har været det bedste? 
     Negative forandringer? Hvad har været det værste? 
 
 Hvordan opfatter du din rolle i ægteskabet nu ift. tidligere.? 
     Opfatter du ham som en mere sårbar person nu? 
     Forsøger du bevidst at skåne ham? 
 
Har du følt at nogen forventer noget særligt af dig efter din mands 
sygdom?  
     Hvem forventer hvad af dig? 
     Hvordan oplever du disse forventninger? 
     Forventede din mand, at du hjalp ham? 
      Hvordan oplevede du evt. disse forventninger? 
 
 

Le
ve

t k
ro

p 

 
Hvad bidrager positivt til at den 
raske ægtefælle oplever at 
kunne tackle hverdagen efter 
partnerens apopleksi? 

 
Hvad fylder mest i din nuværende situation? 
     Hvad er særligt bekymrende for dig? 
    Hvad kan gøre dig mest ked af det i din hverdag? 
         Hvad gør du så? 
       
 Hvad bidrager til at gøre hverdagen nemmere for dig? 
     Hvad er særligt hjælpsomt? 
 
Hvad gør du selv for at lette din egen hverdag? 
 
Har sygdommen - på trods af alt – medført noget positivt? 
 
Hvad synes du karakteriserer en god dag? 
 
Hvordan ser du på fremtiden? 
         Hvilke håb har du for fremtiden? 
 

   Debriefing Er der noget du gerne selv vil tilføje? 
 
Spørgsmålstyper: 
 
Indledende:  Kan du sige mig noget om…? 
 Hvad skete der…? 
 Vil du prøve at beskrive en situation, hvor…? 
 
Sonderende: Kan du fortælle mig noget mere…? 
 Har du flere eksempler på det? 
 
Specificerende: Hvad tænkte du så? 
 Hvad gjorde du? 
 Har du også selv oplevet det (ved fx generelle udsagn) 
 
Direkte: Når du taler om……, har du så….? 
 
Indirekte: Hvordan tror du at…? 
 
Strukturerende: Nu vil jeg gerne tage et andet emne op… 
 
Fortolkende: Du mener altså, at…? 
 Er det rigtigt, at…? 
 Vil det så sige…?    
    (Kilde: Kvale 1997, s.137-139) 
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Informationsbrev til klinisk specialeansvarlig sygeplejerske NN - afd.  X 
 
Som bekendt er jeg blevet henvist til dig af oversygeplejerske XXX, og jeg takker for dit 
tilsagn om at være behjælpelig med at udpege nogle interviewpersoner. Jeg sender som 
aftalt hermed lidt flere detaljer om det afsluttende masterprojekt, som jeg er i gang med i 
forbindelse med min masteruddannelse i klinisk sygepleje ved Århus Universitet.  
  
Projektet har fokus på raske, kvindelige ægtefællers oplevelse af en forandret hverdag og 
måden at tackle den på som forventet omsorgsyder efter partnerens apopleksi.  
Som sygeplejerske har jeg erfaret, at de raske ægtefæller ofte lider i tavshed, fordi det ikke 
er dem, der er patienten, men forsøger at holde facaden og påtage sig rollen som den 
forventede omsorgsyder uden at føle sig særlig godt rustet til de mange nye udfordringer 
og belastninger. Derfor er jeg optaget af problemstillingen om, hvordan disse raske 
kvindelige ægtefæller tackler hverdagen med en ofte meget forandret partner, og hvordan 
de kommer videre i livet som par. 

Jeg vil derfor gerne interviewe 3- 4 raske, kvindelige ægtefæller til apopleksiramte mænd. 
Der skelnes ikke ml. hhv. højresidig eller venstresidig apopleksi, men skaden har resulteret 
i behov for hjælp i større eller mindre grad – enten fra ægtefælle eller hjemmepleje. Den 
akutte apopleksi er minimum 9 måneder siden og maximum 8 år siden. Det er væsentligt, 
at hverdagen har indfundet sig for dem i hjemmet – dog uden at apopleksien samtidig er på 
så lang afstand, at forandringerne ved at leve med en syg partner er glemt. Parret skal bo i 
eget hjem og have et længerevarende samliv med hinanden bag sig. 

Kvinderne må ikke selv have sygdomme, der kræver behov for professionel hjælp i 
hverdagen, og de skal have lyst og overskud til at fortælle om deres oplevelser og 
erfaringer. Det er kun den raske, kvindelige ægtefælle, der vil blive interviewet, men det er 
vigtigt, at partneren er indforstået med hendes deltagelse, og at han ikke er til stede under 
selve interviewet. Såfremt deltagerere indvilliger i det, kan interviewet med fordel foregå i 
deres eget hjem og vil formentlig blive af ca. 1-1½ times varighed. Jeg forventer at afvikle 
interviewene i løbet af marts måned 2007. 

Hensigten med masterprojektet er at få indsigt i og større forståelse af raske kvindelige 
ægtefællers oplevelser, tanker og erfaringer fra hverdagen med en partner, der er forandret 
pga. apopleksi. På sigt vil det forhåbentlig kunne medvirke til udvikling af en bedre 
omsorgspraksis for disse raske ægtefæller. Og dermed vil det også komme den 
apopleksiramte til gavn. 

Såfremt du fortsat mener at kunne være behjælpelig, så vil jeg selvfølgelig meget gerne 
uddybe yderligere – evt. ved en telefonsamtale eller et personligt møde.  

Med venlig hilsen 

Randi Dam Schmidt 
Kobbelgårdsvej 11 
7000  Fredericia 
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Sygeplejelærer Randi Dam Schmidt 
Kobbelgårdsvej 11   
7000 Fredericia 
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20. februar  2007 Vedrørende anmeldelse af: Raske ægtefællers oplevelse af hverdagen fter 
partnerens apopleksi 
   
Ovennævnte projekt er den 7. februar 2007 anmeldt til Datatilsynet efter 
persondatalovens1 § 48, stk. 1. Der er samtidigt søgt om Datatilsynets 
tilladelse. 

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5. 
1300 København K 
  CVR-nr. 11-88-37-29 

Det fremgår af anmeldelsen, at De er dataansvarlig for projektets oplysninger. 
Behandlingen af oplysningerne ønskes påbegyndt 1. marts 2007 og forventes 
at ophøre 25. juni 2007.  

 
Telefon 3319 3200 
Fax 3319 3218 
  
E-post 
dt@datatilsynet.dk 

Oplysningerne vil blive behandlet på følgende adresse: Kobbelgårdsvej 11, 
7000 Fredericia www.datatilsynet.dk 
  
TILLADELSE J.nr. 2007-41-0183  
  
Datatilsynet meddeler hermed tilladelse til projektets gennemførelse, jf. 
persondatalovens § 50, stk. 1, nr. 1. Datatilsynet fastsætter i den forbindelse 
nedenstående vilkår: 

Sagsbehandler 
Jesper Husmer 
Pedersen 
Direkte 3319 3216  

 
      Generelle vilkår 
 
Tilladelsen gælder indtil: 25. juni 2007 
 
Ved tilladelsens udløb skal De særligt være opmærksom på følgende: 
 
Hvis De ikke inden denne dato har fået tilladelsen forlænget, går Datatilsynet 
ud fra, at projektet er afsluttet, og at personoplysningerne er slettet, 
anonymiseret, tilintetgjort eller overført til arkiv, jf. nedenstående vilkår 
vedrørende projektets afslutning. Anmeldelsen af Deres projekt fjernes derfor 
fra fortegnelsen over anmeldte behandlinger på Datatilsynets hjemmeside. 
 

 
1 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. 
 
 



                                                                        
 
                                                     
Datatilsynet gør samtidig opmærksom på, at al behandling (herunder også opbevaring) af 
personoplysninger efter tilladelsens udløb er en overtrædelse af persondataloven, jf. § 70. 
 
1. Sygeplejelærer Randi Dam Schmidt er ansvarlig for overholdelsen af de fastsatte 

vilkår.  
  
2. Oplysningerne må kun anvendes til brug for projektets gennemførelse.  
  
3. Behandling af personoplysninger må kun foretages af den dataansvarlige eller på 

foranledning af den dataansvarlige og på dennes ansvar.  
  
4. Enhver, der foretager behandling af projektets oplysninger, skal være bekendt med de 

fastsatte vilkår.  
  
5. De fastsatte vilkår skal tillige iagttages ved behandling, der foretages af databehandler.  
  
6. Lokaler, der benyttes til opbevaring og behandling af projektets oplysninger, skal være 

indrettet med henblik på at forhindre uvedkommende adgang.  
  
7. Behandling af oplysninger skal tilrettelægges således, at oplysningerne ikke hændeligt 

eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes. Der skal endvidere foretages den 
fornødne kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende 
oplysninger. Urigtige eller vildledende oplysninger eller oplysninger, som er behandlet 
i strid med loven eller disse vilkår, skal berigtiges eller slettes.  

  
8. Oplysninger må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere de 

registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til projektets 
gennemførelse.  

  
9. En eventuel offentliggørelse af undersøgelsens resultater må ikke ske på en sådan 

måde, at det er muligt at identificere enkeltpersoner.  
  
10. Eventuelle vilkår, der fastsættes efter anden lovgivning, forudsættes overholdt. 

 
 Elektroniske oplysninger 
  
11. Identifikationsoplysninger skal krypteres eller erstattes af et kodenummer el. lign. 

Alternativt kan alle oplysninger lagres krypteret. Krypteringsnøgle, kodenøgle m.v. 
skal opbevares forsvarligt og adskilt fra personoplysningerne.  
 

12. Adgangen til projektdata må kun finde sted ved benyttelse af et fortroligt password. 
Password skal udskiftes mindst én gang om året, og når forholdene tilsiger det. 

  
13. Ved overførsel af personhenførbare oplysninger via Internet eller andet eksternt 

netværk skal der træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne 
kommer til uvedkommendes kendskab. Oplysningerne skal som minimum være 
forsvarligt krypteret under hele transmissionen. Ved anvendelse af interne net skal det 
sikres, at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne.  

  



                                                                        
 
                                                     
14. Udtagelige lagringsmedier, sikkerhedskopier af data m.v. skal opbevares forsvarligt 

aflåst og således, at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne. 
  
 Manuelle oplysninger 
  
15. Manuelt projektmateriale, udskrifter, fejl- og kontrollister, m.v., der direkte eller 

indirekte kan henføres til bestemte personer, skal opbevares forsvarligt aflåst og på en 
sådan måde, at uvedkommende ikke kan gøre sig bekendt med indholdet. 

  
Oplysningspligt over for den registrerede  

  
16. Hvis der skal indsamles oplysninger hos den registrerede (ved interview, spørgeskema, 

klinisk eller paraklinisk undersøgelse, behandling, observation m.v.) skal der 
uddeles/fremsendes nærmere information om projektet. Den registrerede skal heri 
oplyses om den dataansvarliges navn, formålet med projektet, at det er frivilligt at 
deltage, og at et samtykke til deltagelse til enhver tid kan trækkes tilbage. Hvis 
oplysningerne skal videregives til brug i anden videnskabelig eller statistisk 
sammenhæng, skal der også oplyses om formålet med videregivelsen samt 
modtagerens identitet.  

  
17. Den registrerede bør endvidere oplyses om, at projektet er anmeldt til Datatilsynet efter 

persondataloven, samt at Datatilsynet har fastsat nærmere vilkår for projektet til 
beskyttelse af den registreredes privatliv. 
 
Indsigtsret  

  
18. Den registrerede har ikke krav på indsigt i de oplysninger, der behandles om den 

pågældende.  
 

 Videregivelse 
  
19. Videregivelse af personhenførbare oplysninger til tredjepart må kun ske til brug i andet 

statistisk eller videnskabeligt øjemed.  
 

20. Videregivelse må kun ske efter forudgående tilladelse fra Datatilsynet. Datatilsynet kan 
stille nærmere vilkår for videregivelsen samt for modtagerens behandling af 
oplysningerne.  
 
Ændringer i projektet  

  
21. Væsentlige ændringer i projektet skal anmeldes til Datatilsynet (som ændring af 

eksisterende anmeldelse). Ændringer af mindre væsentlig betydning kan meddeles 
Datatilsynet.  

  
22. Ændring af tidspunktet for projektets afslutning skal altid anmeldes.  

  
Ved projektets afslutning 

  
23. Senest ved projektets afslutning skal oplysningerne slettes, anonymiseres eller 

tilintetgøres, således at det efterfølgende ikke er muligt at identificere enkeltpersoner, 



                                                                        
 
                                                     

der indgår i undersøgelsen. 
 

24. Alternativt kan oplysningerne overføres til videre opbevaring i Statens Arkiver 
(herunder Dansk Dataarkiv) efter arkivlovens regler.  

  
25. Sletning af oplysninger fra elektroniske medier skal ske på en sådan måde, at 

oplysningerne ikke kan genetableres. 
 

Ovenstående vilkår er gældende indtil videre. Datatilsynet forbeholder sig senere at tage 
vilkårene op til revision, hvis der skulle vise sig behov for det. 
 
Datatilsynet gør opmærksom på, at denne tilladelse alene er en tilladelse til at behandle 
personoplysninger i forbindelse med projektets gennemførelse. Tilladelsen indebærer 
således ikke en forpligtelse for myndigheder, virksomheder m.v. til at udlevere eventuelle 
oplysninger til Dem til brug for projektet. 
 
En videregivelse af oplysninger fra statistiske registre, videnskabelige projekter m.v. 
kræver dog, at den dataansvarlige har indhentet særlig tilladelse hertil fra Datatilsynet, jf. 
persondatalovens § 10, stk. 3. 
 
Anmeldelsen offentliggøres i fortegnelsen over anmeldte behandlinger på Datatilsynets 
hjemmeside www.datatilsynet.dk. 
 
Persondataloven kan læses/hentes på Datatilsynets hjemmeside under punktet 
"Lovgivning". 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jesper Husmer Pedersen 
 
 
 
 
 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



                                                                        
 
                                                     
      Bilag 6 
 
Informationsbrev til deltagere i interviewundersøgelse 
 
Vedr.: Undersøgelse om raske ægtefæller til apopleksiramte  
  
                              
Som led i en videreuddannelse til min sygeplejerskeuddannelse, er jeg i øjeblikket i gang 
med en undersøgelse med fokus på raske, kvindelige ægtefælles oplevelser af hverdagen 
med en partner, der har fået apopleksi.  
Jeg har i den forbindelse fået dit navn gennem sygeplejerske NN, og jeg sender dig derfor 
hermed lidt flere oplysninger om undersøgelsen.  
 
Som sygeplejerske er min oplevelse, at når apopleksi rammer, så ændres hverdagen også 
brat for den raske ægtefælle. Jeg mener, at det er vigtigt, at der kan tilbydes en god støtte 
fra sundhedspersonalet i efterforløbet, når hverdagen har indfundet sig. Derfor er det 
altafgørende at vide, hvilke oplevelser og behov raske ægtefæller til apopleksiramte har i 
hverdagen. Derfor vil jeg gerne have lov til at interviewe dig. Jeg vil først og fremmest 
spørge dig om, hvordan du har oplevet forandringen af jeres fælles hverdag efter din 
mands sygdom, og hvordan du klarer en forandret hverdag. Derudover vil jeg spørge dig 
om, hvad er særligt svært og hvad der evt. medvirker til at gøre din hverdag nemmere.    
 
Hensigten med undersøgelsen er at få indsigt i og større forståelse af oplevelser, tanker og 
erfaringer fra hverdagen med en partner, der er forandret pga. apopleksi. På sigt vil det 
forhåbentlig kunne medvirke til udvikling af en bedre støtte til disse raske, kvindelige 
ægtefæller - og dermed komme begge ægtefæller til gavn. 
 
Interviewet forventes at vare ca. 1 – 1½ time og kan eventuelt gerne finde sted i dit hjem. 
Da det er dine oplevelser, der er i fokus, er det vigtigt, at interviewet sker på tomandshånd. 
Imidlertid anser jeg det som vigtigt, at din partner er indforstået med, at du deltager i 
interviewet, selvom han ikke overværer det.  
Interviewet vil blive optaget på bånd, der slettes så snart jeg er færdig med det. Dine svar 
bliver anonymiseret og vil blive betragtet som fortroligt materiale. Det er frivilligt at 
deltage, og du kan på et hvilket som helst tidspunkt trække dig uden begrundelser.  
 
Jeg håber, at du har lyst til at deltage. I så fald bedes du underskrive vedlagte 
samtykkeerklæring, som du kan returnere til mig i vedlagte, frankerede kuvert. Herefter vil 
jeg kontakte dig telefonisk for at aftale tid og sted. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Randi Schmidt 
Kobbelgårdsvej 11 
7000  Fredericia 
                                                   
                           
 
 
 



                                                                        
 
                                                     
      Bilag 7 
 
 
 
Samtykkeerklæring for deltagere i interviewundersøgelse 
 
 
 
Jeg bekræfter hermed, at jeg gerne vil deltage i undersøgelsen om raske, kvindelige 
ægtefællers oplevelser i hverdagen med en apopleksiramt partner.  
 
Jeg bekræfter at have modtaget mundtlig og skriftlig information om deltagelse i 
interviewet. Jeg er ligeledes informeret om, at deltagelsen er frivillig og at jeg på et  
hvilket som helst tidspunkt kan trække mit tilsagn om deltagelse tilbage uden  
begrundelser.  
 
 
 
 
 
Dato: _____________________ 
 
 
Underskrift: ______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne samtykkeerklæring bedes returneret senest 15. marts 2007 i vedlagte svar-kuvert 
(porto er betalt).   
 
   
 
 
 
 
 


	Når forskning involverer patienter/pårørende kræves godkendelse af en videnskabsetisk komité jf. Lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter (http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/A2003/0040230.htm). Deres opgave er bl.a. at sikre, at forskning gennemføres videnskabsetisk forsvarligt. Desuden kræves informeret samtykke fra de i undersøgelsen involverede personer. Undersøgelsen blev anmeldt til den regionale videnskabsetiske komité i Region Syddanmark for at få tilladelse til gennemførelse. Herfra blev det præciseret, at interviewundersøgelser ikke skal anmeldes medmindre der i undersøgelsen indgår menneskeligt væv, celler, mv. (bilag 4). Derfor er dette masterprojekt jf. komitélovgiv-ningen ikke anmeldelsespligtigt til en videnskabsetisk komité. Projektet er godkendt af Datatilsynet (bilag 5). Retningslinjerne vedr. aflåst opbevaring, behandling og sletning af personfølsomme data er overholdt for at sikre, at informanters identitet ikke kan spores jf. Lov om behandling af personoplysninger (http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/A2000/0042930.htm). 
	Lov nr. 429 af 31/05/2000 om behandling af personoplysninger http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/A2000/0042930.htm  (internet 18. maj 2007).

