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Resumé 
Projektets formål var at undersøge ældre medicinske patienters oplevelser, ønsker og 

forventninger til ernæringsplejen under indlæggelsen. Fire ældre patienter blev 

interviewet og det transskriberede materiale blev analyseret ved brug af kvalitativ 

indholdsanalyse. Det konkluderes, at de ældre oplever en altomfattende tilfredshed med 

ernæringsplejen under indlæggelsen, men i kontrast til den udtrykte tilfredshed, er der 

beskrevet oplevelser, hvor de ældres egne ønsker og vaner i relation til ernæringen 

ignoreres og ikke medinddrages i plejen. Det forventes dog ikke, at egne ønsker og 

vaner inddrages i ernæringsplejen og det tyder på, at de ældre tilpasser sig kulturen på 

afdelingen og oplever sig som værende ”gæst i byen”.  

Yderligere konkluderes at de ældre oplever, at der er måltider hele tiden og 

tilsyneladende er størrelsen af de serverede portioner af betydning.  

De ældre synes ikke at have oplevet endsige forventer en dialog med plejepersonalet 

omkring, hvilken ernæring, der er optimal. Tilsyneladende har de ældre ikke oplevet, at 

plejepersonalet arbejder ud fra overordnede anbefalinger om, at ernæringen er en vigtig 

del af behandlingen.   

 3



 

English summary 
Title: A qualitative interview-based study of aged medical patients` experiences, wishes 

and expectations in relation to the nutritional nursing care during admission. 

 

The aim of the study was to explore aged medical patients` experiences, wishes and 

expectations in relation to the nutritional nursing care during admission. Four aged 

patients were interviewed and the transcribed text was analysed using qualitative 

content analysis. It is concluded that the aged patients` experience a comprehensive 

satisfaction of the nutritional nursing care during admission. However there are 

descriptions that show, that their own habits and wishes in relation to the nutrition are 

being ignored and not incorporated into their care, which they neither expect.  

It seems like the aged patients adapt to the culture on the ward and is a kind of guest.  

It is also concluded that the aged patients` expericence, that dinner are being served all 

the time, and it seems as the size of the portions served are of importance. It is 

concluded there is none experiences nor expectations of a dialogue with the staff in 

relation to the optimal nutrition. Apparently the aged patients don’t experience the 

superior recommendation, that nutrition is an important part of the treatment, is 

incorporated into the nutritional nursing care.  
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1.0 Indledning med kliniske erfaringer i relation til ældre 
patienters ernæring under indlæggelsen 
Ældre medicinske patienters situation og sygdomsbillede er ofte karakteriseret af en høj 

kompleksitet forårsaget af, at de tit har flere konkurrerende lidelser 

(Sundhedsministeriet 2001) og som medicinsk sygeplejerske gennem 7 år og nu 

underviser ved en sygeplejerskeuddannelse, har jeg erfaring for, at disse patienter ofte 

oplever problematikker relateret til deres ernæring.  

 

Jeg har oplevet, at de ældre patienter har problemer med at spise alt, hvad der serveres 

og ofte står fx energi- og proteindrikke urørt på sengebordene for senere at blive smidt 

ud.  

En undring er, at den urørte mad ofte smides væk uden at de mulige grunde til, at der er 

levnet afdækkes. Er grunden manglende appetit eller er der et uappetitligt spisemiljø på 

afdelingen? Har plejepersonalet eller medpatienterne hæmmet appetitten? Er bakken 

fyldt op med mad uden, at der er spurgt ind til patientens ønsker og vaner?  

Med andre ord kan der spørges til, hvorvidt patientens livsverdensperspektiv relateret til 

ernæringen inddrages i den aktuelle kliniske ernæringspraksis samt hvad de ældre 

patienter oplever som betydningsfuldt i relation til ernæringsplejen under indlæggelsen? 

Nærværende masterprojekt undersøger ældre medicinske patienters perspektiv på 

ernæringsplejen under indlæggelsen. 

 

2.0 Baggrund omkring ældre patienters ernæring 
Ældre er ofte ernæringsmæssige sårbare, idet deres energibehov falder som følge af en 

nedsat muskelmasse og nedsat fysisk aktivitet, mens behovet for vitaminer og mineraler 

ikke mindskes.  

Dette stiller krav om en øget næringsstoftæthed i den ældres fødeindtagelse og betyder, 

at de ældre er sårbare overfor sygdomsperioder, hvor de ofte oplever nedsat appetit og 

har problemer med at indtage nok til at dække behovet for energi og protein. Herved 

optræder underernæring (Hessov 2006, Ingerslev 2002) 

Forekomsten af underernæring er stor, idet nyere undersøgelser viser, at 20- 40 % af alle 

indlagte er i ernæringsmæssige risiko (Kondrup et al. 2002, Rasmussen et al. 2004) og 
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det er skønnet, at indlagte kun indtager ca. 60 % af deres behov for energi- og protein 

under indlæggelse og herved underernæres (Sundhedsstyrelsen 2003a) 

Konsekvenserne af underernæring er store, idet patienterne mister muskelmasse og får 

nedsat immunforsvar, hvilket kan medføre tilstødende komplikationer i form af 

infektioner. Foruden øget sygelighed, medfører underernæring nedsat livskvalitet og 

øget dødelighed (Hessov 2006, Mowe 2002, Mowe et al. 2006). Ydermere belastes 

samfundsøkonomien af underernæring grundet længere indlæggelsestid og 

rekonvalecens af patienterne og analyser viser, at der kan spares ½-1 mia. kroner årligt 

ved at optimere patienternes ernæring (Sundhedsstyrelsen 2003a). 

Der er således mange konsekvenser af underernæring for både patient og samfund. 

 

På de danske sygehuse er der i dag anbefalet en praksis, hvor alle indlagte 

ernæringsscreenes ved indlæggelsen (Sundhedsstyrelsen 2003b), men undersøgelser og 

projekter viser, at denne praksis ikke altid følges (Christensen, Hejgaard 2007, Mowe et 

al. 2006). Her skal dog nævnes, at screening og registrering af patienternes kostindtag 

ikke i sig selv forebygger underernæring, såfremt der ikke iværksættes relevante 

handlinger på baggrund heraf (Jordan et al. 2003, Rasmussen et al. 2004). 

  

Manglende identificering af patienter i ernæringsmæssig risiko og manglende relevante 

handlinger er beskrevet som medvirkende årsager til underernæring, hvor også faktorer 

som appetitløshed, kvalme, smerter, samt et uappetitligt spisemiljø og manglende hjælp 

i spisesituationen spiller en rolle (Kondrup, Ovesen 1997, Turner 2003, Xia, 

McCutcheon 2006).  

Undersøgelser beskriver desuden travlhed og de professionelles manglende viden, 

interesse og ansvarsplacering i forhold til patienternes ernæring under indlæggelse som 

medvirkende årsager til, at der indtages en insufficient ernæring (Kowanko, Simon & 

Wood 1999, Lassen et al. 2004, Lindorff-Larsen et al. 2007). 

Der er således både faktorer hos patienten, faktorer relateret til plejepersonalet, samt 

organiseringen på de aktuelle kliniske afdelinger, der medvirker til, at indlagte ofte 

indtager en insufficient ernæring. 
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For at medvirke til en tilstrækkelig ernæring under indlæggelsen anbefales det, at de 

ernæringsmæssige handlinger iværksættes ud fra en overordnet forståelse af, at 

ernæringen er en vigtig del af behandlingen (Ovesen, Nadelmann Pedersen 2000), hvor 

samarbejdet mellem de professionelle og patienten omkring ernæringen er af afgørende 

betydning. 

 

I forhold til at samarbejde har Pedersen (2005) vist, at en aktiv medinddragelse af 

patienterne i egen ernæring under indlæggelsen øger deres energi- og proteinindtag 

markant og flere udviklingsprojekter viser, at medinddragelse og en individuel tilgang 

til patienterne i forhold til deres ernæring synes velegnet til at få dem til at spise mere 

(Christensen, Hejgaard 2007) 

Således er der også fra officielt regis side anbefalet en ernæringspraksis, hvor 

udgangspunktet bør være patienternes individuelle behov, ønsker og valg til maden 

(Ovesen, Nadelmann Pedersen 2000) og Europarådets resolution pointerer, at det er en 

menneskeret at få en god ernæring under indlæggelsen (Council of Europe 2003, 

Kondrup 2004). 

 

En ernæringspraksis baseret på ovenstående synes at forudsætte, at plejepersonalet i 

ernæringsplejen medtænker, at ernæring ikke kun er udgjort af faktorer, der kan måles 

og vejes såsom energi- og proteinindtag, vægt og BMI.  

Ernæring er ligeledes knyttet til psykosociale, kulturelle og æstetiske dimensioner, 

hvorved fx madens udseende og lugt, socialt samvær og ens sindsstemning påvirker 

mad oplevelsen. 

Ernæringsbegrebet kan herved siges at være multidimensionelt og forbundet med 

individuelle vaner, ønsker og valg, det vil sige tæt knyttet til et menneskes identitet 

(O`doherty Jensen 2005). 

 

Der kan her spørges til, hvordan ældre patienter egentlig oplever deres vaner, ønsker og 

valg relateret til ernæringen inddraget i plejen og hvad der opleves betydningsfuldt i 

relation til ernæringsplejen under indlæggelsen?  Dette findes relevant at belyse, idet der 

herved sandsynligvis kan skabes indsigt i forhold, der er af betydning for en optimal 

ernæring under indlæggelsen. 
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2.1 Opsummering af baggrund 
Opsummerende kan nævnes, at de ældre medicinske patienter, under indlæggelsen, er i 

stor risiko for at blive underernæret og konsekvenserne heraf er blandt andet øget 

sygelighed, nedsat livskvalitet og øget dødelighed, samt en samfundsøkonomisk 

belastning.  

Årsagerne til underernæring er mangfoldige fx nedsat appetit, dårligt spisemiljø og 

travlhed. 

Det er fra officielt regis side betonet en individualiseret ernæringspleje og det er vist, at 

en ernæringspraksis, der aktivt medinddrager patienter i egen ernæring øger energi- og 

proteinindtaget. 

For at skabe indsigt i forhold, der er af betydning for en optimal ernæring under 

indlæggelsen, findes det, ud fra ovenstående, relevant at belyse, hvad ældre patienter 

oplever som betydningsfuldt i ernæringsplejen samt hvordan det opleves, at de 

individuelle behov, ønsker og valg i relation til ernæringen integreres i plejen.  

I det følgende redegøres for en systematisk litteratursøgning, der netop afdækker de 

videnskabelige undersøgelser, der har udforsket de ældre patienters perspektiv på deres 

ernæringspleje under indlæggelsen. 

 

3.0 Litteraturgennemgang 

3.1 Søgestrategi og fremkommen videnskabelig litteratur 
Med henblik på at lave en systematisk afdækning af den videnskabelige litteratur i 

relation til problemstillingen er der foretaget en søgning i CINAHL og Pubmed som kan 

anses for at være de to vigtigste databaser for sygeplejersker (Polit, Beck 2006, s. 135), 

hvor de fleste artikler er på engelsk. Desuden er der søgt i Swemed+, bibliotek.dk og 

forskningsdatabasen, der kan afdække nordisk litteratur på originalsprog.  

Der er søgt på litteratur fra 1990 til nutid og afgrænset til sprog som dansk, svensk, 

norsk og engelsk. 

 

I de internationale databaser er der foretaget en systematisk søgning på nedenstående 

søgeord, der dels er fundet som emneord (MeSH-ord), dels som fritekst-ord. Ved 
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fritekstord er der taget højde for ental og flertal. Søgeordene er kombineret på følgende 

måde: 

Nutrition/Nutrition disorders/ Malnutrition /Nutritional care/ Nutritional Nursing Care/ 

Mealtime Care/ Food services, hospital AND Patients/Inpatients AND perspectives/ 

experiences/ perceptions AND Aged/Older people/Older adults.  

 

I bibliotek.dk og forskningsdatabasen er der søgt på følgende søgeord:  

ernæring/underernæring/ ernæringspleje/ hospitalskost, der hver for sig er kombineret 

med følgende ord: ældre patient/ ældre patienter. 

 

Antal fremkomne hits var: pubmed: 22, CINAHL 51, Swemed+: 1, Bibliotek.dk: 27, 

Forskningsdatabasen: 2. Der var en del overlap af de fremkomne referencer. 

Ud over den systematiske søgning er der på enkelte artikler foretaget en kædesøgning 

på relaterede artikler og endvidere er der lavet en manuel håndsøgning ud fra de fundne 

artiklers referencer. 

 

Litteratursøgningen viste, at den videnskabelige litteratur omhandlende de ældre 

medicinske patienters perspektiv på ernæringsplejen under indlæggelsen er begrænset 

og der fremkom ingen hits, der udelukkende fokuserer på ovenstående.  

Som en del af størrere undersøgelser er patienternes perspektiv på ernæringsplejen dog 

sporadisk undersøgt (Lassen et al. 2005, Lassen, Kruse & Bjerrum 2005, Østergaard 

Lassen 2000) og perspektiver fra disse undersøgelser inddrages i den følgende 

fremstilling. Her synes det vigtigt at være opmærksom på, at patienterne, i ovenstående 

undersøgelser, er interviewet ved hjælp af spørgeskema, hvor der var mulighed for korte 

uddybende kommentarer. Idet der er tale om en kort kommenteringsmulighed og ikke et 

reelt interview, kan den indfangede mening og forklaringsstyrke af udsagnene 

sandsynligvis være reduceret (Lassen, Kruse & Bjerrum 2005, s. 261), men som en 

styrke inddrages henholdsvis 91 og 75 patienter og på baggrund heraf ses nogle 

overordnede tendenser i ernæringsplejen til de medicinske patienter.   
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Via litteratursøgningen fremkom endvidere fire kvalitative undersøgelser, der berører 

centrale aspekter af ernæringsplejen, hvorved disse kan medvirke til at udfolde 

problemstillingen omkring de ældre medicinske patienters perspektiv på denne.  

Der er undersøgt betydningen af ældres kulturelt integrerede værdier relateret til mad og 

måltider under indlæggelsen (Sidenvall, Fjellstrom & Ek 1996), samt ældres oplevelse 

af appetit og måltider under indlæggelsen (Harryson 2001). Herudover er der undersøgt, 

hvilket syn ældre har på et måltid af høj kvalitet (Evans, Crogan & Shultz 2003), samt 

hvilke faktorer, der er betydningsfulde for ældres appetit (Wikby, Fagerskiold 2004). 

Her skal nævnes, at de to sidstnævnte undersøgelser inddrager plejehjemsbeboeres 

perspektiver, hvorved disse ikke umiddelbart kan overføres til patienter under 

indlæggelse. Der vil dog formentligt være overførbare fund, men de anderledes 

kontekstuelle forhold, må nødvendigvis medtænkes. 

3.2 Fremstilling af perspektiver fra den videnskabelige litteratur 
I litteraturen påpeges flere aspekter, der opleves betydningsfulde i relation til 

ernæringsplejen under indlæggelsen.  

Måltiderne skal gerne indtages i et roligt, appetitvækkende miljø, hvor der gerne må 

være dækket op med dug og lys, da dette stimulerer appetitten (Wikby, Fagerskiold 

2004).  

Medpatienterne udgør en stor del af spisemiljøet og opleves at kunne hæmme eller 

fremme appetitten hos patienterne (Harryson 2001, Sidenvall, Fjellstrom & Ek 1996, 

Wikby, Fagerskiold 2004). Det fremmer appetitten med fællesskab under måltidet, 

ligesom muligheden for selv at kunne vælge, hvem der skal indtages mad sammen med, 

har betydning (Evans, Crogan & Shultz 2003, Sidenvall, Fjellstrom & Ek 1996).  

Omvendt hæmmes appetiten, hvis medpatienterne opfører sig uappetitlige ved fx at 

spytte maden ud eller lægge deres protese på bordet (Wikby, Fagerskiold 2004), samt 

hvis medpatienterne er urolige og støjende (Harryson 2001) eller har dårlige manerer og 

opfører sig socialt uacceptable ved fx at kritisere maden (Sidenvall, Fjellstrom & Ek 

1996).  

Maden er vigtig og må gerne være traditionel, være ordentligt tilberedt og fremstå 

hjemmelavet (Sidenvall, Fjellstrom & Ek 1996, Wikby, Fagerskiold 2004) og det har 

betydning, at der opleves valgmuligheder til maden (Evans, Crogan & Shultz 2003). 

Flere undersøgelser viser dog, at de ældre ikke oplever disse valgmuligheder til maden i 
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de konkrete situationer (Harryson 2001, Lassen et al. 2005, Lassen, Kruse & Bjerrum 

2005).  

Det opleves betydningsfuldt, at der selv kan vælges, hvor meget mad, der serveres, idet 

maden ikke må gå til spilde (Evans, Crogan & Shultz 2003, Sidenvall, Fjellstrom & Ek 

1996, Østergaard Lassen 2000). Dette fordi synet af mad, der smides i skraldespanden, 

kan vække afsky. 

Uafhængighed i spisesituationen er en efterstræbt værdi (Sidenvall, Fjellstrom & Ek 

1996, Wikby, Fagerskiold 2004) og ved manglende kontrol over kroppen fx savlen, 

tarmproblemer, problemer med at bruge bestik, eller ved nedsat evne til selv at skære 

maden ud, ønsker ældre at spise alene (Evans, Crogan & Shultz 2003).  

Hvor der er brug for hjælp i måltidssituationen, er det ønskværdigt, at denne kommer 

prompte (Evans, Crogan & Shultz 2003), således at der ikke opstår situationer, der kan 

give anledning til skamfølelse, fx det ikke at kunne sidde ordentligt uden at spilde. 

Det er af betydning at kunne opføre sig i overensstemmelse med de tillærte normer, 

hvad angår spisningen, og der stræbes efter ikke at klage, men at udtrykke 

taknemmelighed (Harryson 2001, Sidenvall, Fjellstrom & Ek 1996, Wikby, Fagerskiold 

2004). 

Det findes betydningsfuldt, at personalet efterspørger ønsker til måltidet og responderer 

herpå (Evans, Crogan & Shultz 2003). Dog er det beskrevet, at der generelt set ikke 

spørges ind til specielle ønsker og behov relateret til maden (Lassen et al. 2005, Lassen, 

Kruse & Bjerrum 2005). 

 

De ældre betoner samarbejdet mellem personalet og patienterne og det ønskes, at maden 

serveres i en omsorgsfuld atmosfære af et venligt og høfligt personale (Evans, Crogan 

& Shultz 2003). 

I modsætning til ovenstående, er der beskrevet, at samarbejdet mellem patienter og 

personalet omkring måltidet ikke altid opleves uproblematisk, hvilket nedenstående 

citat afspejler: 

”bakken ”klaskes” hen foran mig – der er nogle personer, der ikke er venlige og der er 
ikke mulighed for at sige fra med en af retterne. ”Så kan I bare lade det gå ud”, får vi af 
vide” (Østergaard Lassen 2000, s. 65) 
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Da det er en tillært værdi, at der spises op (Sidenvall, Fjellstrom & Ek 1996), synes 

ovenstående at kunne sætte patienterne i et dilemma, idet de helst ikke vil levne og 

”lade gå med ud”, men omvendt ofte har en nedsat appetit, hvorved store mængder mad 

ikke kan indtages. 

Der synes ud fra litteraturen at være en forventning om, at personalet går aktivt ind i 

samarbejdet omkring patienternes ernæring og får skabt en dialog desangående, men 

følgende udtalelse peger på at disse forventninger ikke altid indfries:”I am surprised 

that the staff does not care what we eat. Trays just go in and out again” (Lassen, Kruse 

& Bjerrum 2005, s. 264) og betydningen af dette for patienterne bør undersøges 

nærmere.  

3.3 Opsummering af litteraturgennemgangen, afgrænsning, 
samt projektets formål 
Opsummerende afspejler ovenstående litteraturgennemgang, at ældre medicinske 

patienters perspektiv på deres ernæringspleje under indlæggelsen er begrænset 

undersøgt i sin helhed. 

 

Flere undersøgelser berører dog aspekter af ernæringsplejen under indlæggelsen, og der 

er fremhævet fund, der afspejler betydningen af god mad og et appetitligt spisemiljø, 

hvor medpatienter synes at udgøre en stor del heraf. Det har betydning at være 

uafhængig i spisesituationerne og at kunne opføre sig i overensstemmelse med tillærte 

normer, hvor det er vigtigt at udtrykke taknemmelighed overfor personalet. Der er 

fremstillet perspektiver, der afspejler betydningen af hurtig hjælp ved behov for dette og 

vigtigheden af et godt samarbejde mellem patienterne og personalet i relation til 

ernæringen er fremhævet. På baggrund af strukturerede spørgeskemainterviews med 

mulighed for en kort kommentering, er der fremkommet ytringer, der tyder på, at 

patienterne ikke altid får deres ønsker og forventninger til ernæringsplejen opfyldt under 

indlæggelsen og i forhold til at belyse en dybere mening med og betydningen af dette 

for de ældre patienter er undersøgelsens formål 

At undersøge ældre medicinske patienters oplevelser, ønsker og forventninger i 

relation til ernæringsplejen under indlæggelsen.  

 

Der søges i undersøgelsen indsigt i følgende undersøgelsesspørgsmål: 
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• Hvilke oplevelser har ældre medicinske patienter af ernæringsplejen og hvad 

opleves som betydningsfuldt i relation til ernæringsplejen under indlæggelsen? 

• Hvilke ønsker og forventninger har ældre medicinske patienter i relation til 

ernæringsplejen og hvordan er disse ønsker og forventninger imødekommet 

under indlæggelsen? 

Efterfølgende vil der blive redegjort for, hvordan begrebet ernæringspleje, forstås i 

nærværende undersøgelse. 

 

4.0 Begrebsafklaring   
Den forståelse af ernæringspleje, der tages udgangspunkt i, i denne undersøgelse, 

indeholder komponenter som ernæringsmæssig vurdering, ernæringsmæssige behov, 

mad og spisning, miljø, samt individualisering (Christensson et al. 2003, s.224-225).  

Den overordnede komponent er individualisering, der henviser til, at plejepersonalet får 

identificeret, hvad der er unikt for den enkelte patient i relation til ernæringen og tager 

udgangspunkt der, således at ernæringsplejen til patienter ikke standardiseres.  

Ernæringspleje indeholder herunder også at identificere patienter i ernæringsmæssig 

risiko, at medvirke til indtagelse af en ernæring, der er optimal i forhold til den enkelte 

patients behov, at give hjælp til patienten, der har brug for dette i spisesituationen samt 

at skabe et appetitligt spisemiljø beroende på patientens ønsker. 

Afklarende skal også nævnes, at der, i denne undersøgelse arbejdes ud fra en forståelse 

af, at et menneske kan betegnes som ældre, når alderen er over 65 år. 

Efterfølgende ekspliciteres de videnskabsfilosofiske grundantagelser, der perspektiverer 

nærværende undersøgelse. 

 

5.0 Videnskabsfilosofiske overvejelser 

5.1 Design og undersøgelsens bagvedliggende perspektiv  
Idet ældre medicinske patienters oplevelser, ønsker og forventninger til ernæringsplejen 

under indlæggelsen er et relativt uudforsket fænomen i sygeplejen, er der, i 

undersøgelsen, valgt et kvalitativt eksplorativt design, eftersom dette design findes 

velegnet til at belyse uudforskede fænomener (Polit, Beck 2006, s. 21) 
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Der er, i projektet, et ønske om en livsverdensundersøgelse, nemlig en undersøgelse af 

informanternes levede erfaringer i relation til fænomenet ernæringsplejen under 

indlæggelsen.  

Undersøgelsen er primært perspektiveret af den deskriptive fænomenologi, men 

indeholder også et hermeneutisk aspekt (Dahlberg, Nyström & Drew 2001, s. 95). 

5.1.1 Det fænomenologiske perspektiv herunder begrebet livsverden 
og epoché. 
Fænomenologien kan karakteriseres som en videnskabsfilosofisk bevægelse, der har ét 

fælles udgangspunkt fra den modernes fænomenologis grundlægger Husserls tænkning 

(Thøgersen 2004), men herfra har bevæget sig i forskellige retninger. 

 

En grundlæggende antagelse i fænomenologien er betoningen af ”første-persons-

perspektivet” (Zahavi 2004, s.16), det vil sige, de levede erfaringer som de fremtræder 

for subjektet i den oplevede verden.  

Mennesket lever i sin livsverden, som er den verden, der opleves og erfares på første 

hånd og den er en bestandig kilde til mening (Zahavi 2004). Livsverdenen kan siges at 

være et reservoir af selvfølgelig viden og erfaringer (Jensen, Johnsen 2006, s. 207-208) 

som vi hele tiden trækker på, når livet leves, opleves og forstås.  

Ud fra det fænomenologiske perspektiv forstås mennesket som et kropsligt 

bevidsthedsvæsen, (Andreasen 2006a), det vil sige, at bevidstheden er integreret i en 

kropslig eksistens. Herved eksisterer der, ud fra den fænomenologiske tænkning, ikke en 

dikotomi mellem krop og sjæl (Thøgersen 2004).  

Mennesket kan ikke sætte sig udenfor verden, det vil sige, at mennesket bebor verden 

og erfarer på første hånd de eksisterende fænomener, hvilket medfører, at en forståelse 

af andre mennesker opstår på baggrund af en indsigt i deres subjektive erfaringer. Dette 

udtrykkes af livsverdensundersøgerne Drew, Nyström & Dahlberg på følgende måde:  

“the picture of those for whom we care …is always incomplete without taking into 
account  their own understanding of themselves, their lived bodies, and the meaning that 
their life situations hold for them”(Dahlberg, Nyström & Drew 2001, s. 91-92). 
 

For at få beskrevet og få forståelse for de livsverdensfænomener, det enkelte menneske 

oplever, skal man, ifølge Husserl, gå ”til sagen selv” (Dahlberg, Nyström & Drew 2001, 

s.44, Thøgersen 2004, s. 25).  
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For at kunne dette, må der udøves epoché, det vil sige, at der sættes parentes om ens 

umiddelbare forståelse af et fænomen, hvilket også beskrives som ”bracketing” 

(Dahlberg, Nyström & Drew 2001, s. 60, Polit, Beck 2006, s. 220) 

Ved at udøve epoché føres man tilbage til fænomenet som det fremtræder fri for 

forudgående antagelser (Thøgersen 2004, s. 32, Zahavi 2004, s. 20-24). 

5.1.2 Den fortolkende forståelse 
Selvom nærværende undersøgelse primært er perspektiveret af fænomenologien trækkes 

også på grundantagelser fra den hermeneutiske tradition.  

Hermeneutik betyder fortolkningskunst og grundantagelserne i denne tradition er, at 

forståelse opnås på baggrund af fortolkning (Dahlberg, Nyström & Drew 2001, s. 70, 

Fuglsang, Bitsch Olsen 2004, s. 311). 

Mennesker er historiske væsener, der møder verden med fordomme og forforståelser. 

Disse er uundgåelige og en mulighedsbetingelse for forståelsen, men for at opnå 

forståelse må mennesket være villig til at sætte sine fordomme i spil og på spil 

(Gadamer 2004). 

Forståelsen kommer på baggrund af en fortolkning, hvor der sker en dialektisk 

bevægelse mellem helheden og delene af en genstand, tekst eller situation, også 

benævnt den hermeneutiske cirkel. Denne cirkelbevægelse er et ”ontologisk 

strukturmoment ved forståelsen” (Gadamer 2004, s. 279), det vil sige, at denne vekslen 

mellem ”helhed-dele-helhed” er central for al forståelse (Dahlberg, Nyström & Drew 

2001, s. 185). 

5.1.3 Opsamling omkring, hvordan ovenstående grundantagelser 
perspektiverer projektet 
I nærværende undersøgelse vil jeg, som undersøger, bestræbe mig på at lade åbenhed 

perspektiveret af fænomenologien herske i tilvirkningen af det empiriske materiale.  

Der forsøges at udøve epoché i mødet med informanterne, således at det er 

informanternes levede erfaringer relateret til fænomenet ernæringsplejen under 

indlæggelsen, der beskrives. Dette uddybes i afsnit 6.2. 

Analysen af datamaterialet vil være præget af en åben tilgang, hvor målet er at forstå 

data på dets egne præmisser (Dahlberg, Nyström & Drew 2001, s. 186) og empirien 

forstås på baggrund af en bevægelse mellem delene og helheden af materialet. Teori og 
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resultater fra eksisterende videnskab holdes her tilbage for at lade empirien ”tale sit eget 

sprog”  

Når fundene fra nærværende undersøgelse sættes i spil i en diskussion med eksisterende 

videnskabelige undersøgelser samt relevant teori, søges den fortolkende forståelse. 

Efterfølgende beskrives og argumenteres for undersøgelsens metode og materiale. 

 

6.0 Metode og materiale 

6.1 Det kvalitative interview  
I forhold til at få undersøgt hvilke oplevelser, ønsker og forventninger ældre medicinske 

patienter har i relation til ernæringsplejen under indlæggelsen, er der valgt at gøre brug 

af det kvalitative interview, eftersom denne dataindsamlingsmetode er velegnet, når 

menneskets perspektiv på oplevelser i deres livsverden ønskes undersøgt (Dahlberg, 

Nyström & Drew 2001, s. 155, Kvale 2007, s. 111). 

I undersøgelser med fænomenologien som perspektiv, vælges oftest interviews (Polit, 

Beck 2006, s. 219) og disse ”ansigt-til-ansigt” møder foregår som en dialogbaseret 

samtale, hvor undersøgeren forholder sig åbent og empatisk til den interviewedes 

verden (Kvale 2007, s. 112). Det vil sige, at et interview har karakter af et 

mellemmenneskeligt møde mellem informanten og undersøgeren, hvor relationen har 

stor betydning for, at samtalen lykkes (Fog 2005) og en god interviewer er ekspert i 

såvel interviewemnet som i interaktionen mellem mennesker (Kvale 2007, s. 151). 

 

Undersøgeren i det kvalitative interview kan beskrives som et redskab (Kvale 2007, s. 

112), det vil sige, at undersøgeren medvirker og indvirker i undersøgelsesprocessen. 

Dette fordrer, at undersøgeren forholder sig fleksibelt og refleksivt til informanten og til 

sig selv.  

Undersøgerens rolle, i nærværende undersøgelsesproces, uddybes i det følgende. 

6.2 Undersøgerens rolle og forforståelse 
I undersøgelsen søges en beskrivelse af et relativt uudforsket fænomen og dette fordrer 

en speciel åbenhed fra undersøgerens side, således at det er informantens beskrivelse af 

fænomenet, der fremkommer og ikke undersøgerens (Dahlberg, Nyström & Drew 2001, 

s. 148).   
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Her stræbes efter en formålstjenstlig suspendering af ens forventninger og 

forudantagelser, hvor undersøgeren har en holdning, der afspejler ”forbavs mig”, det vil 

sige, at undersøgeren muligvis overraskes af informantens beskrivelse af fænomenet 

(Dahlberg, Nyström & Drew 2001, s. 96)    

På baggrund af ovenstående synes det relevant at få ekspliciteret min forforståelse af 

fænomenet ernæringspleje, idet denne, som nævnt, er forsøgt ”parentes-sat” i mødet 

med informanternes beskrivelser. 

 

Min forforståelse af fænomenet beror på at have været medicinsk sygeplejerske gennem 

7 år og således erfaringsrig på ernæringsplejen ud fra sygeplejerskeperspektivet og til 

dels patientperspektivet ved at have søgt indsigt i dette i situationer med patienter.  

Som underviser har jeg fået ernæring som specialeområde, hvilket har medført en 

udbygget teoretisk viden og forståelse i forhold til ernæring til ældre. 

Via den videnskabelige litteratur samt på baggrund af egne erfaringer har jeg en 

forforståelse af, at der er mangler i den eksisterende ernæringspleje på de medicinske 

afdelinger og at ernæringsplejen kan optimeres således, at der skabes bedre betingelser 

for, at patienterne indtager en sufficient ernæring under indlæggelsen. 

 

Som hjælp til at suspendere den ovenstående ekspliciterede forforståelse har jeg, som 

undersøger, forholdt mig refleksivt til min egen rolle før, under og efter interviewene, 

og der er udarbejdet en refleksiv undersøgelsesjournal (Dahlberg, Nyström & Drew 

2001, s. 204, Polit, Beck 2006, s. 220), hvor forforståelse og forudsætninger som 

interviewer er nedskrevet. Denne journal er brugt som refleksionsredskab efter hvert 

interview.  

 

I nærværende undersøgelse imødekommes den ønskede åbenhed ved at interviewene 

præges af deskriptive spørgsmål. Disse spørgsmål samt brugen af interviewguide 

uddybes efterfølgende. 

6.3 Interviewspørgsmål og interviewguide 
Forberedelsen til et interview omfatter udarbejdelsen af en interviewguide, der skal 

sikre, at interviewet kommer til at handle om det, som det er tiltænkt (Jensen, Johnsen 

2006, s. 217).  
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Interviewene, i denne undersøgelse, er gennemført med udgangspunkt i en semi-

struktureret interviewguide (Bilag1), hvor spørgsmålene har en deskriptiv form fx: 

”Prøv at beskriv, hvordan du oplevede….” for herved at udløse informantens spontane 

beskrivelser i forhold til det adspurgte (Kvale 2007, s. 136) 

Med henblik på at få samtalen med informanten til at lykkes, samt tilvirke en nuanceret 

beskrivelse af fænomenet, har de teoretiske undersøgelsesspørgsmål været igennem en 

”sprogvask” (Jensen, Johnsen 2006, s. 217) og er oversat til et dagligdagssprog fri for 

teoretiske begreber.  

For eksempel er begrebet ernæringspleje oversat til et ”informant-sprog”, der dækker 

alt, hvad begrebet indeholder ud fra begrebsafklaringen jf afsnit 4.0, men er forståeligt 

for informanten, der ikke har den faglige betydning af begrebet som forforståelse. 

 

Interviewguiden er udarbejdet på baggrund af den forudgåede gennemgang af 

videnskabelig litteratur omkring ernæringsplejen samt de aspekter, der er indeholdt i 

begrebet ernæringspleje. 

Der er bevidst valgt at bruge en forholdsvis detaljeret guide, velvidende, at der, med 

fænomenologien som bagvedliggende perspektiv, er lagt op til et ustruktureret interview 

(Journal of Advanced Nursing 2003). Desuden kan en skriftlig interviewguide, der 

følges slavisk hæmme en god interaktion mellem undersøger og informant under 

interviewet (Fog 2005). 

Guiden er dog valgt som et hjælperedskab for at imødegå manglende erfaring med 

interviewmetoden samt for at sikre, at fænomenet belyses i sin helhed på nuanceret vis. 

 

Efterfølgende ekspliciteres inklusions- og eksklusionskriterier for medvirken i 

undersøgelsen. 

6.4 Informanter og udvælgelsesstrategi 
Antallet af patienter i en kvalitativ undersøgelse bør afgøres af, hvad der søges 

undersøgt, det vil sige styret af formålet (Kvale 2007, s. 108).  

I undersøgelser, med fænomenologien som perspektiv, er princippet for udvælgelse af 

informanter, at de har oplevet fænomenet, der ønskes belyst og har lyst samt evne til at 

fortælle herom. Der søges ofte maksimal variation i fx køn og alder hos informanterne, 
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idet der herved skabes mulighed for at belyse fænomenet fra forskellige sider (Polit, 

Beck 2006, s. 274).  

I nærværende undersøgelse er der udvalgt fire informanter dels ud fra hensigten og in- 

og eksklusionskriterier (Fagermoen 2005) og dels ud fra projektets tidsperspektiv på 2½ 

mdr, hvor fire anses for realistisk. Undersøgelsen kan, på grund af det begrænsede antal 

informanter, siges at være af sonderende karakter. 

Kontakten til informanterne blev formidlet af en afdelingssygeplejerske og et 

personalemedlem på en almen medicinsk afdeling. Disse informerede informanterne 

mundtligt omkring undersøgelsen, samt udleverede skriftligt patientinformation (Bilag 

2). Herefter fik informanterne betænkningstid og ved tilsagn blev jeg kontaktet, således 

at der kunne aftales et tidspunkt for interviewet. 

De fire informanter blev udvalgt efter følgende inklusions- og eksklusionskriterier: 

Inklusionskriterier: 
• Patienter indlagte på medicinsk afdeling i 5 dage eller derover 

• Patienter på 65 år eller derover 

• Patienter, der kan forstå og tale flydende dansk 

• Patienter, der har lyst til at fortælle om oplevelser, ønsker og forventninger i 

relation til ernæringsplejen 

 

Eksklusionskriterier: 
• Patienter, der får sondeernæring, parenteralernæring eller anden lægeordineret 

diæt 

• Patienter med kognitive forstyrrelser 

• Patienter med alvorlige lidelser, der gør dem ekstra sårbare. 

 

Der er valgt at undersøge den almindelige medicinske patients perspektiv på 

ernæringsplejen, hvilket er samme patientkategori som de to danske undersøgelser, 

hvorfra der blev fremstillet perspektiver i afsnit 3.2 (Lassen et al. 2005, Østergaard 

Lassen 2000).  

Det betyder, at patienter med ernæringsmæssige problematikker, der kræver 

lægeordineret diæter er ekskluderet, idet der ved disse kostformer er særlige 

sygeplejemæssige tiltag og procedurer.  
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Informanterne skal have været indlagt i mindst fem dage, så de herved har haft 

mulighed for at gøre sig nogle erfaringer med fænomenet samtidig med, at de skal have 

lyst til at fortælle herom. Efterfølgende præsenteres informanterne, der indgik i 

nærværende undersøgelse. 

6.4.1 Præsentation af informanterne  
I undersøgelsen blev altså inkluderet fire informanter: tre kvinder og en mand. Disse 

præsenteres samlet for at sikre anonymiteten. Aldersmæssigt er variationen følgende: 71 

år, 72 år, 79 år og 84 år.  

Alle informanter havde flere grunde til indlæggelsen, hvor blandt andet KOL, anæmi, 

hypertension, erysipelas, samt thyreotoksikose var indikationer. To af informanterne fik 

herudover diarré og opkastning under indlæggelsen. 

Informanterne var indlagt mellem 5 og 14 dage og to af dem oplevede både at spise på 

sengestuen og i spisestuen, hvor to informanter udelukkende spiste i spisestuen under 

indlæggelsen. 

Interviewene foregik i informanternes hjem henholdsvis 1, 4, 5 og 14 dage efter 

udskrivelsen og varede mellem 20-57 minutter. 

 

I det følgende fremstilles de etiske overvejelser, der har medvirket til at beskytte 

ovenståendes informanters integritet, sårbarhed og værdighed i nærværende 

undersøgelse 

6.5 Etiske overvejelser 

6.5.1 Formelle etiske overvejelser 
I undersøgelsen medtænkes de grundlæggende etiske retningslinier, samt de 

sygeplejeetiske retningslinier for sygeplejeforskning i Norden (SSN 2003) 

Der blev informeret mundtligt og skriftligt om undersøgelsen i et forståeligt 

dagligdagssprog hvorefter informanterne fik betænkningstid inden jeg, som undersøger, 

telefonisk kontaktede informanterne med henblik på tilsagn om deltagelse. 

Inden undersøgelsen blev der indhentet frivilligt skriftligt informeret samtykke fra 

informanten (Bilag 3) og informanten fik en kopi heraf.  
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Der blev lagt vægt på at fortælle informanterne, at de, til enhver tid, uden begrundelse, 

kunne trække sig ud af undersøgelsen, hvilket ikke ville få konsekvenser for den 

fremtidige behandling og pleje (SSN 2003).  

Desuden blev der informeret om anonymisering, diskretion og fortrolig forvaltning af 

datamaterialet.  

Dette betyder, at data blev behandlet fortroligt i henhold til lov om personoplysninger 

(Justitsministeriet 2000) og opbevaret i et aflåst skab, samt på en computer med kode.  

Alle data blev anonymiseret, således at informanterne ikke kunne identificeres i 

projektet.  

Desuden blev undersøgelsen anmeldt til datatilsynet under journalnummer: 2008-41-

2012. 

Den lokale videnskabsetiske komité blev kontaktet telefonisk og jeg blev informeret 

om, at undersøgelsen ikke skulle anmeldes her, idet der ikke var tale om biomedicinsk 

forskning (www.cvk.im.dk)  

Der blev endvidere indhentet tilladelse fra den medicinske oversygeplejerske, samt fra 

afdelingssygeplejersken på den medicinske afdeling, hvor informanterne var indlagt. 

6.5.2 Uformelle etiske overvejelser 
Forud for undersøgelsen blev der gjort overvejelser om, hvordan der kunne udvises 

respekt for informantens integritet, værdighed og sårbarhed. Det betød fx, at jeg fandt 

det i orden, hvis informanten ønskede at have en pårørende med til interviewet, såfremt 

det gav tryghed, hvilket ingen dog ønskede. 

Som undersøger bestræbte jeg mig på at udvise taknemmelighed over at få lov til at få 

et indblik i informantens livsverden og det var valgt, at interviewene skulle foregå i 

informantens hjem kort tid efter udskrivelsen, idet informanten formentlig var tryg her 

og ikke længere var i et afhængighedsforhold til afdelingen, hvor der kunne 

tilbageholdes beskrivelser af oplevelser, ønsker og forventninger på grund af angsten for 

at såre personalet eller påvirke eventuel fremtidig pleje. 

 

I interviewsituationen er der en form for magtasymmetri, idet intervieweren ”sætter 

scenen” og bestemmer hvilke spørgsmål, der skal belyses (Kvale 2007, s. 131). I 

nærværende undersøgelse forsøgtes at give magt til informanten, idet interviewet 
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foregik i dennes hjem, det vil sige, at det var ukendt ”terræn” for mig som undersøger, 

men kendt og trygt for informanten.  

 

Da interviewet har karakter af et møde, er det vigtigt at være bevidst om, at den måde 

man er på (Andreasen 2006b, s. 17) har betydning.  

Løgstrup har betonet betydningen af, hvordan vi mennesker er overfor hinanden på og 

han fremhæver, at der i ethvert møde mellem mennesker sker en selvudlevering, en 

voven sig frem for at blive imødekommet (Løgstrup 1991, s. 17-39).  

Ifølge Løgstrup har relationen altid karakter af, at man holder noget af det andet 

menneskets liv i sine hænder og dette stiller en uudtalt og tavs etisk fordring op, om at 

tage vare på det af den andens selv, der er lagt i ens hænder. Den konkrete situation 

afgør her, hvordan det andet menneskes selv imødekommes og hertil kræves et skøn 

baseret på indsigt, fantasi og forståelse. Med den blotte holdning kan den andens verden 

indsnævres eller udvides, hvilket betyder, at der må udvises imødekommenhed, 

engagement og en oprigtig interesse i at modtage den andens udleverede selv for at gøre 

hans verden så rummelig som muligt (Løgstrup 1991). 

 

Ovenstående tænkning dannede det normative etiske grundlag for, hvordan jeg som 

undersøger forholdte mig i mødet med informanterne. 

Det blev i interviewene udvist engagement, interesse og imødekommenhed og der var 

afsat rigeligt med tid, således at samtalen ikke måtte afbrydes grundet tidspres. Jeg 

forsøgte ikke at presse informanten til at fortælle noget, som vedkommende ikke havde 

lyst til. Derudover tog jeg, som undersøger, ansvar for, at interviewet blev afsluttet, 

således at informanten havde det godt efter interviewet, ikke følte sig blottet og ikke sad 

tilbage med uafklarede spørgsmål. 

 

Efter de enkelte interviews blev det empiriske materiale transskriberet og overvejelser 

desangående samt plan for analysen af empirien ekspliciteres efterfølgende.  

6.6 Transskribering af interviews, samt analysemetode 
Interviewene blev optaget på diktafon, overført til lydfil og det empiriske materiale 

udskrevet ordret inklusiv de nonverbale og ekstraverbale ytringer som latter, betoninger, 
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hoste samt pauser i samtalen, eftersom disse ytringer kan sige noget om den 

underliggende mening (Graneheim, Lundman 2004, s. 111).  

Jeg gennemtænkte og nedskrev mine transskriberingsregler i den refleksive journal, 

således at der blev konsistens i udskrivningen i alle fire interviews.  

Velvidende, at transskriberingshjælp, grundet projektets korte tidsperspektiv, kunne 

være en stor støtte, blev der bevidst valgt selv at forestå transskriberingen begrundet i, at 

der allerede ved udskrivningen af interviewet sker en analyse (Kvale 2007, s. 170). 

 

De transskriberede interviews blev analyseret ved brug af kvalitativ indholdsanalyse 

inspireret af Graneheim & Lundman (2004). Indholdsanalyse er særdeles velegnet til 

analyse af komplekse fænomener indenfor sygeplejens genstandsområde (Elo, Kyngas 

2008).  

Ydermere er den kvalitative indholdsanalyse brugbar, når dataindsamlingen, som i 

nærværende undersøgelse, er perspektiveret af fænomenologien, idet analysen ud fra 

denne metode kan foretages på et lavt abstraktionsniveau (Hall 2005, s. 92). Herved kan 

data få lov ”at tale deres eget sprog” og metoden kan således tilvirke en nuanceret 

beskrivelse af et fænomen på baggrund af informantens levede erfaringer desangående. 

 

Den kvalitative indholdsanalysemetode er en systematisk måde at bearbejde data på, og 

den er endvidere velegnet for undersøgere, der ikke har stor erfaring i at kode kvalitativt 

datamateriale (Graneheim, Lundman 2004, s.111), hvilket også er en begrundelse for 

valget af denne. 

Analysen begynder med, at hele interviewteksten læses igennem flere gange, så 

undersøgeren ”nedsænkes” i data (Elo, Kyngas 2008) og herefter deles teksten op i 

meningsenheder, som kondenseres og der abstraheres til en tekstnær kode. 

I processen holdes helheden af teksten for øje og koderne skal forstås og bestemmes i 

forhold til hele konteksten. 

Koderne abstraheres til kategorier, hvilke udtrykker tekstens manifeste indhold, det vil 

sige, det teksten siger.  

Fra kategorierne abstraheres videre og temaer fremkommer. Disse udtrykker tekstens 

underliggende mening, det vil sige det latente indhold i interviewteksten, der kan 
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beskrives som det, teksten taler om (Graneheim, Lundman 2004). I Bilag 4 er 

ovenstående skitseret.  

I nærværende projekt blev søgt en fremkomst af temaer, det vil sige, at der var ønske 

om en analyse af det latente indhold i empirien nemlig det, interviewteksten taler om. 

I projektet er der brugt et softwareprogram (NVivo 7.0), der kan være en hjælp, når der 

skal skabes overblik over kvalitative data og disse skal systematiseres samt analyseres 

(Elo, Kyngas 2008, Woods, Roberts 2000). 

I det følgende fremstilles aspekter af analyseprocessen, samt fremkomne analysefund. 

 

7.0 Analyse og fund 

7.1 Fremlægning af aspekter af analyseprocessen 
For at skabe mulighed for at ”kigge med over skulderen”og vurdere om 

argumentationen fremstår logisk, ekspliciteres dele af analyseprocessen (Graneheim, 

Lundman 2004). 

De fire interviews resulterede i 61 tætskrevne siders transskriberet materiale. 

Efter at have genhørt og gennemlæst hvert interview flere gange påbegyndtes 

kodningsprocessen.  

Det empiriske materiale virkede umiddelbart overvældende og det oplevedes lidt 

frustrerende ikke at vide, hvad der ville fremkomme. Her hjalp det, at kunne læne sig op 

af litteraturen, hvor det påpeges, at det er helt naturligt at der i begyndelsen er en 

usikkerhed og en ”ulden” følelse, når man ikke præcist ved, hvad der er på spil i den 

kvalitative analyseproces (Dahlberg, Nyström & Drew 2001, s. 190). 

 

Først blev de enkelte interviews kodet og herefter blev der kigget på tværs af 

interviewene, således at analyseprocessen blev en dialektisk bevægelse mellem delene 

af de enkelte interviews og helheden udgjort af alle interviewene. Computerprogrammet 

NVivo var her en stor hjælp til at bevare et overblik og skabe en systematik. 

Interviewene blev delt op i meningsenheder, der blev kondenseret og abstraheret til 

koder. 

Som foreslået af Graneheim og Lundman (2004) fremlægges nedenstående et eksempel 

på analyseprocessen fra meningsenheder til koder: 

24 



 

Meningsenhed Kondenseret 
meningsenhed 

Kode 

Jeg plejer at tage revet 
gule..nej æble, det plejer at 
kunne stoppe det..men jeg tror 
nok, at de helst..for det nævnte 
jeg derude, om jeg ikke kunne 
få det, for det havde jeg lyst 
til, men det ignorerede de 

 
 
Plejer at tage reven æble, 
men dette ignoreres 

 
 
Egne vaner ignoreres 

..kunne jeg ikke lide den 
suppe der, jamen så kunne jeg 
få noget helt andet noget.. , så 
der var nok at vælge imellem 
sådan set og det synes jeg var 
fint 

 
 
Fint at kunne vælge  
 

 
 
Valgfrihed 

 

Koderne blev abstraheret til kategorier og via en yderligere abstraktion fremkom fire 

temaer, der udtrykker den underliggende mening i teksten, det vil sige, dét teksten taler 

om. 

De fire fremkomne temaer er følgende: 

- At opleve altomfattende tilfredshed 

- At tilpasse sig 

- Ingen oplevelse af og ingen forventning til dialog omkring ernæringen 

- Betydningen af serveringens kontekst og madens sansemæssige indtryk.  

 
Se skitsering af de fremkomne temaer, inklusiv kategorier og koder i bilag 5. 

Det skal nævnes, at der er valgt ikke at strukturere fremstillingen af fundene efter de to 

undersøgelsesspørgsmål jf. afsnit 3.3.  

Dette fordi de ældres beskrivelser af deres oplevelser, ønsker og forventninger til 

ernæringsplejen, er indvævede i hinanden og det virker unaturligt at skille dem skarpt 

ad.  

Under de fire temaer er der således beskrivelser, der veksler mellem at belyse 

henholdsvis oplevelserne, ønskerne og forventningerne til ernæringsplejen under 

indlæggelsen.  

Efterfølgende fremstilles temaerne fremkommet på baggrund fra analysen. 
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7.2 Fremstilling af de fremkomne temaer 

7.2.1 At opleve altomfattende tilfredshed 
Empirien gennemstrømmes af en udtalt tilfredshed med ernæringsplejen under 

indlæggelsen og denne tilfredshed synes at have flere nuancer, hvilke gennemgås i det 

følgende. 

For det første ser det ud til, at selve maden spiller en stor rolle for den udtrykte 

tilfredshed. Maden opleves som god, tillavet og appetitlig og den roses meget, hvilket fx 

er udtrykt gennem følgende citater: 

”Jeg siger..maden den var altså god deroppe”  
 
”..maden, den er meget god dernede. Det synes jeg den var, det er helt sikkert. Der 
synes jeg ikke folk de kan klage. Varm og det hele” 
 
Maden tillægges stor betydning, hvilket udsagn som: ”..man kan jo ikke blive rask, hvis 

ikke man spiser noget” afspejler og flere steder i empirien ytres, at appetitlig mad har 

meget at sige, når man ikke har det så godt. 

Det synes her som om, at maden opleves som mere end indtagelsen af næringsstoffer, 

idet den sættes i forbindelse med følelsen af at være velbefindende:  

”Det var meget appetitligt og varmt og godt. Så det var jeg faktisk meget begejstret for. 
Jeg tænkte på, at jeg ville huske at sige det, for det har så meget at betyde for.. ens 
velvære og man føler ikke lige sådan der, at man er patient” 
 

Den udtalte tilfredshed med ernæringsplejen under indlæggelsen skyldes i høj grad 

også, at informanterne har mødt et venligt og imødekommende personale, der altid med 

et godt humør har været parat til at give et par hjælpende hænder. Der udtrykkes, at 

serviceniveauet er højt og det værdsættes at blive ”sørget” for og vartet op: 

”De var simpelthen så søde og så opmærksomme og de sørgede for, at man hele tiden 
havde noget og drikke.. ellers så kom de og spurgte om man vil have det eller om man 
ville have det” 
 

Derudover beskrives, at det medvirker til en god oplevelse, at personalet forsøger at 

motivere til at spise og drikke og det findes helt naturligt, at personalet opfordrer til, at 

der indtages mad og drikke, da det forventes, at det er i personalets interesse at hjælpe 

informanterne til at blive raske. Dog udtrykkes der lidt overraskelse over, hvor meget 

personalet faktisk gør for at motivere til at spise og drikke: 

”Jeg er meget forundret over som de sørgede for mig med både mad og drikke derude.  
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 Det var jeg og lige sådan, hvis jeg ikke sådan lige vidste.. så foreslog de.. det skal de 
selvfølgelig også, men.. æh, de gjorde alt muligt for, at jeg fik nok af den slags ting” 
 
Dette citat tyder det på, at det opleves som plejepersonalets opgave at foreslå alternative 

muligheder til mad og drikke, hvis informanterne ikke lige ved, hvad der skal vælges, 

men at det alligevel opleves lidt overraskende, at der gøres så meget for, at der indtages 

nok. 

 

Oplevelsen af den altomfattende tilfredshed med ernæringsplejen beror, ud fra empirien, 

også på en oplevelse af en høj grad af valgfrihed, hvor muligheden for at vælge dels 

opleves at påvirke appetitten og dels har noget at sige i forhold til at opleve sig værdsat, 

hvor det udtrykkes, at: ”..man føler det der, at man har lidt mere at sige” når der gives 

mulighed for at vælge frem for en servering, hvor der ikke har været indflydelse: 

”..det var ikke sådan: nu tager du det og nu tager du det. Nej, de spurgte: vil du ikke 
hellere have det eller det. Og det synes jeg altså, det virker vældigt godt, at man selv 
har valgt, i stedet for: Værsgo..” 
 
Der udtrykkes forundring over de mange valgmuligheder i relation til ernæringen og 

dette medvirker til den gode oplevelse, hvor valgfriheden og selvbestemmelsen 

beskrives at have en betydning for, hvor hurtigt man bliver rask: 

”..så man kunne få faktisk hvad..næsten hvad man ville have..så det synes jeg..og jeg 
tror også, at det er det, der har gjort til at jeg kom så hurtig til mig selv igen” 
 
Alt i alt føler informanterne, at de har fået en god forplejning under indlæggelsen, 

hvilket udtrykkes således: ”Jeg kunne ikke ønske, det var anderledes” 

7.2.2. At tilpasse sig  
På trods af den altomfattende tilfredshed med ernæringsplejen under indlæggelsen 

beskrives flere steder i empirien oplevelser, hvor informanternes egne ønsker og vaner i 

relation til ernæringen negligeres og ikke medtænkes i plejen.  

Eksempelvis beskrives en oplevelse, hvor informanten har diarré og ønsker noget revet 

æble, da det er et gammelt ”husråd”, der er brugt hele livet ved diarré. Men dette ønske 

ignoreres og overhøres af plejepersonalet: 

”..for det nævnte jeg derude, om jeg ikke kunne få dét (revet æble), for det havde jeg lyst 
til, men det ignorerede de og det er nok, fordi de ville have dét (diarréen) ud..så..have 
det til at gå den rigtige gang.. ( ).. Jeg sagde: det plejer jeg at gøre derhjemme.. men så 
blev der ikke snakket mere om det. Så tænkte jeg, at så er det ikke værd at snakke om 
det” 
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At plejepersonalet ikke reagerer på ønsket, stiller informanten i et dilemma, dels fordi 

hun plejer at have gode erfaringer med at få revet æble og dels fordi det faktisk var det 

eneste hun havde lyst til på det tidspunkt i sygdomsprocessen. Da plejepersonalet ikke 

responderer på ønsket, kommer informantens datter med noget til hende. Informanten 

vover dog ikke at spise dette, idet hun ikke vil blande sig i plejen og gøre noget som 

plejepersonalet misbilliger: 

”..men jeg tog det altså godt nok ikke, for jeg tænkte, at nu ville jeg ikke blande mig ind 
i det, de andre..” 
 
På baggrund af dette udtrykkes en autoritetstro, der medfører, at de egne ønsker og 

vaner til kosten undertrykkes og informanten indordner sig efter, at personalets adfærd 

afspejler, at indtagelse af revet æble ikke er en accepteret handling, når der forekommer 

diarré. 

Der beskrives videre:  

”..det (revne æble) blev altså ikke benyttet.. men det gjorde så heller ikke noget, for jeg 
følte ikke trang til, at jeg skulle have det..” 
 
Her synes det som om, at den ovenfor beskrevne ”lyst” i løbet af beskrivelsen bliver 

transformeret til, at der ”ikke føltes trang” til det. Denne drejning i beskrivelsen kan 

anses som en accept af, at den oplevede lystfølelse bliver ignoreret, hvilket formentlig 

er et udtryk for autoritetstro og en tilpasning til kulturen på afdelingen.  

 

Flere steder i empirien fremkommer beskrivelser af, at informanterne tilpasser sig og 

ikke udtrykker deres ønsker og forventninger. For eksempel oplever informanterne at få 

serveret noget, der ikke forventes, hvilket medfører undring, men der stilles ikke 

spørgsmål til det serverede. Der er også beskrivelse af, at informanterne har spist inde 

på en stue, hvor der var en ”stram lugt”, hvilket vanskeliggjorde spisningen. 

Vanskeligheden udtrykkes dog ikke, men informanterne forholder sig høfligt tavst 

omkring det og forsøger at tilpasse sig omstændighederne.  

En informant, der ellers udtrykker stor tilfredshed med maden, har alligevel et ønske om 

at få en frikadelle eller en bøf med en god sovs, hvilket, som han ytrer, ikke serveres 

”ikke engang lørdag eller søndag”. Personalet fortæller, at det til tider er på menuen, 

men herefter tales der ikke mere om informantens ønsker, der således forbliver 

uopfyldte. 

28 



 

Tilpasningen kommer her til udtryk på den måde, at det ikke forventes, at de 

individuelle ønsker til kosten inddrages i plejen, hvor udtalelsen: ”..man kan have sine 

ønsker ikke også” afspejler, at det findes fuldt acceptabelt, at ønskerne ikke inddrages i 

ernæringsplejen under indlæggelsen. 

 

Som ovenfor nævnt italesættes de uopfyldte ønsker til kosten ikke. En informant, der 

har nedsat appetit, bliver spurgt, om der ønskes is til dessert. Det vil informanten gerne 

have, men serveres en uforventet slags is: 

”Så kom de med noget isværk, det var sådan noget rigtigt.. det var sådan noget i en 
rund bøtte, men det var så hårdt, det var ikke til.. man kunne ikke engang få teskeen 
deri, men så lod man den være, men så blev det sådan til noget softice, men så smagte 
det ikke ret godt” 
 
 og som der lidt grinende udtrykkes: 

”..de andre fik is også. Der kom de med sådan noget nougat og vanillie til 
aftensmaden..så de spurgte om jeg ville have noget is.. jeg troede det var sådan noget, 
men det var det så ikke” 
 

Den serverede is spises ikke, men der bedes heller ikke om at få den anden slags is, som 

informanten egentlig havde lyst til. Herved forbliver informantens ønsker uopfyldte, 

idet disse ikke italesættes overfor plejepersonalet, der heller ikke efterspørger de mulige 

grunde til, at den serverede is ikke spises. 

 

Empirien belyser, at informanternes egne roller i relation til ernæringen bærer præg af, 

at de er ”i byen”. Det vil sige, at de høfligt værdsætter det serverede og finder det i 

orden at tilsidesætte deres egne ønsker i situationerne. Dette udtrykkes på følgende 

måde: 

”..det kan jo ikke hjælpe at være kræsen, når man er i byen, vel? Så får man ingenting” 
 
Gennemstrømmende i empirien er et helt klart ønske om ikke at klage over noget i 

relation til ernæringen under indlæggelsen, hvilket også kan ses som et udtryk for, at her 

er man i byen og opfører sig høfligt tilpassende og tilkendegivende. 

  

Informanterne påtager sig en egen ansvarlighed i relation til ernæringen under 

indlæggelsen og når der vælges mad, sker dette ofte på baggrund af en bevidsthed om 

sund kost, hvilket udtrykkes således: 
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”Jeg ved godt, at jeg skal passe på ikke at tage for meget med fløde og den slags ting og 
det kan jeg godt lide ..( )..men jeg har faktisk heller ikke haft lyst til sådan noget i den 
her tid, sådan noget der er for fedt..” 
 

En anden informant beskriver, at hun sørgede for at få mange grøntsager under 

indlæggelsen. 

 
Den egen ansvarlighed kommer også til udtryk hos én af informanterne, der taber sig 

fem kg under indlæggelsen, hvor vedkommende selv vejede sig for at holde øje med 

vægtudviklingen: ”..jeg gik ind og vejede mig selv sådan af og til, så jeg kunne gå og 

følge lidt med i det”.  

 
En mulig grund til, at informanterne ikke udtrykker deres uopfyldte ønsker kan 

sandsynligvis hentes i den ovenfor beskrevne oplevelse af ”at være i byen” og en 

tilpasning til kulturen på afdelingen.  

Informanternes beskrivelser afspejler en vis autoritetstro, hvor der ikke stilles spørgsmål 

ved de handlinger plejepersonalet iværksætter. Ernæringen synes, for en vis del, at være 

”ens egen sag”, noget man selv er ansvarlig for, hvor valgene af maden sker ud fra de 

præferencer informanterne har med sig fx bevidstheden om sund kost med mange 

grøntsager og lavt fedtindhold. 

Der synes dog at være en klar forventning om, at plejepersonalet giver feedback, hvis 

informanterne laver nogle ernæringsmæssige valg, der ikke er hensigtsmæssige for dem, 

hvilket udtrykkes på følgende måde: 

”Og så mener jeg, at hvis det var sådan, at dét jeg kunne tænke mig og det så ikke var 
godt for mig, at så ville de sige: det er ikke så godt, det er bedre, at du tager det..det 
regner jeg med..” 
 

Her udtrykkes en forventning om og en tiltro til, at personalet responderer, hvis de 

individuelle valg ikke er gode set i et ernæringsmæssigt perspektiv. 

En informant beskriver dog lidt usikkerhed omkring, hvorvidt de ernæringsmæssige 

valg, hun foretager, er gode for hende: ”..det kan jo være, at dét jeg forlangte, det var 

det rigtige, det ved jeg så ikke, det kunne jeg ikke sådan gennemskue”.  Plejepersonalet 

udspørges ikke om de ernæringsmæssige valg findes i orden på baggrund af den 

konkrete situation og dette, at der ikke søges en dialog omkring kosten, fremstilles 

efterfølgende som et fund ud fra analysen. 
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7.2.3 Ingen oplevelse af og ingen forventninger til dialog omkring 
ernæringen 
Ud fra empirien er fremkommet, at informanterne og plejepersonalet har talt sammen 

om valgmuligheder i forhold til kosten, men informanterne har ikke oplevet, at der 

iværksættes en dialog omkring deres vaner og ønsker i relation til ernæringen, samt 

hvilke ernæringsmæssige valg, der ville være optimale og tilpasset de enkelte 

informanters situationer. 

Informanterne har oplevet, at plejepersonalet pointerer vigtigheden af at spise og drikke, 

men at der ikke redegøres videre for, hvad der bør spises og drikkes.  

For eksempel har informanterne oplevet at få serveret energi- og proteindrik uden 

begrundelser for, hvorfor netop denne drik er god og der bliver heller ikke fulgt op på 

serveringen: 

”..jeg ved ikke hvorfor man skulle have det.. de kom da bare og spurgte efter om vi ville 
have sådan ét. Jamen, det ville vi da nok..så fik jeg da sådan ét og jeg har aldrig fået 
det før” 
 
”Så sagde jeg: det må jeg da prøve, så det tog jeg så og så var der ikke mere snak om 
det, om jeg kunne lide det eller noget, det var der ikke. Jeg drak det og jeg tænkte: Nå, 
men det smager da egentligt ret godt.” 
 
På trods af, at informanterne syntes, at drikken smagte godt, spørger de ikke om mere af 

det og omvendt efterspørger plejepersonalet ikke, hvorvidt informanterne kan lide det 

serverede:  

”Og ..der var så ingen, der sagde: nå men det er da godt, at du har drukket det..så..det 
blev bare fjernet..” 
 
At der ikke gives begrundelser for at servere energi- og proteinberigede produkter, 

udtrykkes ligeledes af en informant, der fik nogle proteindråber i sin saft, uden at vide, 

hvorfor de kom deri. Det ytres, at: ”..det var nok, fordi de mente, at jeg havde godt af at 

få dét”.  

Dette kan anses som et udtryk for, at der er tiltro og tillid til, at personalet laver nogle 

ernæringsmæssige handlinger, der er til gavn for informanterne. 

 

Det synes ikke at være et problem for informanterne, at der ikke opleves en dialog 

omkring, hvilken ernæring, der er optimal for dem og der ytres ingen forventninger 

hertil. Der bliver udtrykt, at ønsket om selvbestemmelse omkring kosten handler om 
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muligheden for at vælge mellem retterne i madvognen. Derudover forventes ikke 

specielt, at egne ønsker medinddrages i plejen. 

 

Empirien afspejler, at informanterne har tabt sig under indlæggelsen, heraf har én tabt 

sig fem kg på 14 dage. Denne informant følger selv med i vægtudviklingen og 

plejepersonalet informeres om vægttabet, men der reageres ikke på det, hvilket heller 

ikke forventes af informanten. 

I forhold til vægten udtrykker en informant dog: ”..jeg tænkte godt nok, at det er da lidt 

mærkeligt”, da der ikke blev målt en vægt under indlæggelsen, men det synes at præge 

empirien, at der ikke optræder forventninger til, at der holdes øje med vægten under 

indlæggelsen. 

 

Efterfølgende fremstilles det sidste tema fremkommet ud fra den kvalitative 

indholdsanalyse af empirien. 

7.2.4 Betydningen af serveringens kontekst og madens 
sansemæssige indtryk 
I empirien optræder der mange beskrivelser, der afspejler, at rammerne for serveringen 

har betydning for en god oplevelse af ernæringsplejen.  

Informanterne beskriver, at de helst vil i spisestuen og indtage mad. Det ønskes ikke, at 

maden bliver serveret i sengen på sengestuen. Informanterne, der har oplevet at spise på 

sengestuen påpeger, at når der skal indtages mad på en sengestue, så har det betydning, 

at de ikke ligger i sengen eller sidder på sengekanten og spiser: 

”Jeg bryder mig ikke om at ligge i sengen og spise sådan der siddende der på kanten, 
det er ikke rigtig..det gør jeg ikke. Jeg vil helst op og sidde på en stol” 
 
Det beskrives, at det er udmærket at spise i spisestuen, men at der ikke opleves den 

samme hygge som derhjemme. Det opleves godt, at det er personalet, der står ved 

madvognen og forestår serveringen. Det påpeges her, at det er mest hygiejnisk, når 

personalet serverer, så ikke alle indlagte står med fingrene i maden. Derudover virker 

det godt, at informanterne selv kan få lov til at vælge mellem retterne i madvognen, 

fremfor at få serveret uden selv at have medvirket i, hvor meget, der er øst op: 

”De andre gange, hvor jeg har været indlagt, altså der er det og der er det og så når 
man skulle spise, så var der læsset på en tallerken.. det kan jeg ikke fordrage, når andre 
de læsser på ens tallerken.. men derimod her, når man skulle have, så stod man jo og så 
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på det og så sagde man, hvor meget man ville have af det forskellige og det var altså 
meget, meget tiltalende” 
 

I spisestuen har det betydning, at informanterne kommer til at sidde og spise med nogle 

medpatienter, der gerne vil snakke, idet det påvirker lysten til maden: 

”..det giver noget appetit, når man sidder to eller tre sammen” 
 
”..hvis man skal sidde ene og spise..selvfølgelig spiser man, men hvis man er i selskab, 
så spiser man mere. Jeg tror, der er mange, der har det sådan” 
Omvendt kan det også skabe irritation, hvis medpatienterne ikke virker 

imødekommende i forhold til at få skabt et hyggeligt spisemiljø, hvilket udtrykkes på 

følgende måde: 

”..der var så mange af dem, jeg traf der sad..og de sad bare og gloede ud i luften og det 
er vel nok irriterende at se på, sådan nogle ældre mennesker, der bare sidder og glor ud 
i luften.. og man ved jo ikke om de bryder sig om at snakke”  
 
I empirien er der mange beskrivelser, der belyser ernæringen som et sanseligt 

oplevelsesfænomen, hvor det beskrives, at det har betydning, at maden ser godt ud, er 

appetitligt pyntet og lugter godt: 

”..det giver en mere lyst til at spise, når det ser godt ud..øjnene har fået noget at se 
på..så man skal både have øjne, lugt og smag” 
 
Det vil sige, at det har betydning at sanserne stimuleres og omvendt påpeges oplevelsen 

af, at lugten kan hæmme appetitten, fx beskrives oplevelsen af ”en stram lugt” eller en 

”hørm”, der gjorde det vanskeligt at spise.  

 

Synsindtrykket af maden kommenteres flere steder i empirien og specielt størrelsen af 

madportionerne har betydning: 

”..jeg kan sige.. det smagte mig godt det hele derude, det gjorde det og jeg tror også, at 
det var fordi, at det ikke var for store portioner.. og det tiltaler mig sådan, at det kun 
var det jeg havde bedt om.. for jeg ved jo sådan lidt om, hvad jeg er vant til at spise 
herhjemme..”  
 
At portionerne er små synes at være afgørende, da for store portioner kan påvirke 

appetitten negativt. Derudover er der fra informanternes side et ønske om ikke at levne 

og det synes at være en indgroet værdi. Det udtrykkes, at der er lært at spise, hvad der er 

serveret på tallerkenen og omkring det at levne ytres følgende: 

”..mange gange, der tvang jeg det i mig, for jeg synes, det var så sært jeg skulle levne” 
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”..hellere levne end revne, som man siger, men jeg vil ikke ret gerne levne, fordi jeg 
synes jo, at det er både penge og god mad og det hele” 
 
I empirien beskrives oplevelser af, at personalet serverer mere end der ønskes. En 

informant pointerer overfor plejepersonalet, at der kun ønskes én skefuld øllebrød men 

plejepersonalet kom altid med mere, end der var bedt om: 

”..men altså de kom altid lidt mere i, end man sagde, men det er kun.. man skulle jo 
have noget i sig.. og det er også måden på det” 
Dette citat synes at afspejle, at informanten har oplevelsen af, at serveringen af den 

større mængde mad, er en måde at motivere til at spise på. Der udtrykkes her en tiltro 

til, at personalet handler ud fra en god hensigt om at få informanten til at spise mere. 

Plejepersonalet pointerer, at det mad, der ikke kan spises ”bare kan gå med ud”, men da 

der er et ønske om ikke at levne, spises der op. 

 

Informanterne har ikke oplevet, at de har kunnet spise alle måltiderne på sygehuset. 

Ofte har de kun indtaget de tre hovedmåltider, hvor et glas saft eller et stykke frugt har 

udgjort mellemmåltiderne.  

Det beskrives, at tiden mellem måltiderne er snæver, hvilket medvirker til en oplevelse 

af, at der er måltider hele tiden og sulten herved ikke kan nå at melde sig: 

”..jeg synes der var måltider hele tiden, det synes jeg..( ).. jeg kunne ikke nå at blive 
sulten fra den ene gang til den anden..det kunne jeg ikke” 
 
Efterfølgende sammenfattes fundene ud fra analysen. 
 

7.2.5. Sammenfatning af analysefund 
Empiren gennemstrømmes af, at der er oplevet en altomfattende tilfredshed med 

ernæringsplejen under indlæggelsen og denne tilfredshed synes at have flere nuancer. 

Maden fremstår appetitligt, tillavet og opleves god, hvilket pointeres at have stor 

betydning, når man er syg. Personalets imødekommenhed spiller en stor rolle og 

informanterne har mødt et flinkt og venligt personale, der ofte har forsøgt at motivere 

patienterne til at indtage mad og drikke. Denne motiveren opleves naturlig og 

forventelig af informanterne. 

Valgfriheden i forhold til ernæringen er af betydning, hvor dét at kunne vælge 

medvirker til følelsen af ”at have noget at sige”. Denne indflydelse på madvalgene 

sættes også i forbindelse med, hvor hurtigt man bliver rask.  
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Derudover synes det at blive vartet op og sørget for at have en betydning for oplevelsen 

af at have fået en god forplejning under indlæggelsen. 

 

På trods af ovenstående afspejler analysen, at ikke alle ønsker til ernæringen opfyldes 

og ydermere ignoreres og overses ønsker og vaner relateret til ernæringen. 

Informanterne synes at undertrykke egne vaner og ønsker til ernæringen, hvilket 

formentlig afspejler en tilpasning og ønsket om ”ikke at klage” er udtrykt gentagne 

gange i empirien. Dette tyder på, at informanterne har oplevelsen af ”at være i byen”, 

hvorved de opfører sig høfligt og tilkendegivende overfor den ernæringspleje, de møder.    

  

Informanterne synes at have svært ved at udtrykke, at de har nogle specielle ønsker og 

forventninger til ernæringsplejen under indlæggelsen, herunder ingen forventninger til 

en dialog omkring hvilken kost, der er optimal i forhold til den aktuelle 

sygdomssituation.  

Det serverede er modtaget uden at stille spørgsmål til dét og personalet har omvendt 

heller ikke søgt at etablere en dialog omkring de ernæringsmæssige handlinger. Her 

forventes det dog, at plejepersonalet skrider ind, hvis der foretages nogle madvalg, der 

ikke er hensigtsmæssige set fra et ernæringsmæssigt perspektiv. 

 

Analysen tyder på, at der opleves en egen ansvarlighed for ernæringen under 

indlæggelsen, hvor madvalget fx sker på baggrund af en bevidsthed om, hvad der er 

sund kost og det er informantens ”egen sag” at følge vægtudviklingen, også selvom der 

forekommer vægttab.  

 

Det opleves at have betydning, at maden serveres i spisestuen, hvor medpatienter ønsker 

at indgå i en social snak og der er et ønske om, at personalet serverer maden, da det 

findes mest hygiejnisk. 

Portionernes størrelse beskrives at have betydning for appetitten, hvor ”den lille 

portion” efterspørges. Det opleves dog, at personalet indimellem serverer mere end der 

ønskes, men informanterne bestræber sig på at spise op, da de helst ikke vil levne. 
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Informanterne oplever et indsnævret måltidsdøgn, hvor sulten ikke når at melde sig 

imellem måltiderne og indtagelse af ernæring begrænses ofte til de tre hovedmåltider, 

hvor mellemmåltiderne så springes over. 

 

Efterfølgende sættes ovenstående analysefund i spil i en diskussion med videnskabelige 

artikler, samt relevant teori. 

 

8.0 Diskussion af analysefundene 
På baggrund af fundene er der foretaget en ny søgning efter relevante undersøgelser og 

teori, der kan udfolde det fremkomne ud fra analysen. Efterfølgende diskussion 

struktureres således, at hvert fremkommet tema diskuteres for sig. Det kan imidlertid 

ikke undgås, at der indimellem vil blive inddraget fund fra andre temaer i de aktuelle 

diskussioner, eftersom analysefundene forekommer at være indbyrdes indvævede i 

hinanden. Struktureringen fastholdes dog for at skabe overblik.  

8.1 Diskussion af temaet: At opleve altomfattende tilfredshed 
På baggrund af den kvalitative indholdsanalyse blev det fundet, at ældre oplever stor 

tilfredshed med maden under indlæggelsen, hvilket er overensstemmende med resultater 

fra to nye spørgeskemaundersøgelser af patienters oplevelser af maden under 

indlæggelsen (Enheden for Brugerundersøgelser 2007a, Enheden for 

Brugerundersøgelser 2007b), hvor specielt de ældre patienter generelt er tilfredse. 

Flere videnskabelige undersøgelser bekræfter ligeledes nærværende masterprojekts fund 

af en stor tilfredshed med ernæringen og ernæringsplejen under indlæggelsen (Hamilton 

et al. 2002, Lau, Gregoire 1998, Lassen, Kruse & Bjerrum 2005, Stanga et al. 2003).  

Her synes et relevant perspektiv at være, at det påpeges ud fra flere undersøgelser, at 

ældre patienter generelt udtrykker større tilfredshed end yngre, hvor højere alder 

associeres med større tilfredshed (Cohen 1996, Nguyen Thi et al. 2002, Timm 1994).  

På baggrund heraf synes det forventeligt, at de ældre i nærværende undersøgelse 

udtrykker sig tilfredsstillende i relation til ernæringsplejen. 

 

Et perspektiv på begrebet tilfredshed er, at det hænger sammen med indfriede 

forventninger, og da disse forventninger løbende tilpasses på baggrund af ens konkrete 
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oplevelser, kan tilfredshed siges at opstå ud fra oplevelser, der indfries eller overstiger 

ens tilpassede forventninger (Timm 1994, s. 245). 

Ifølge Timm (1994) kan den udtrykte tilfredshed, fx i patienttilfredshedsundersøgelser, 

herved afspejle processen, hvormed patienterne tilpasser sig til patientrollen. I 

overensstemmelse hermed, er der i nærværende undersøgelse fremkommet beskrivelser, 

der afspejler, at de ældre tilpasser sig patientrollen i relation til ernæringen og 

accepterer, at deres egne ønsker og vaner desangående ikke medinddrages i plejen. 

 

Ud fra spørgeskemainterviews udtrykkes stor tilfredshed med ernæringsplejen under 

indlæggelsen, men korte verbale kommentarer belyser ind imellem en vis kritik, der 

afspejler, at de adspurgte ikke har oplevet en individualiseret ernæringspleje (Lassen, 

Kruse & Bjerrum 2005). Her skal pointeres, at spørgeskemaundersøgelser, hvor 

svarmulighederne ofte er angivet ved brug af en likert type skala eller som ja/nej svar, 

kan reducere nuancerede holdninger til et kryds i en rubrik (Børlum Kristensen, Hørder 

& Poulsen 2001, s. 47). Dette betyder, at forklaringsstyrken af udsagnene kan være 

nedsat ved brug af denne metode til undersøgelse af komplekse, uensartede fænomener.  

 

Nærværende undersøgelse har, med udgangspunkt i en kvalitativ metode, undersøgt 

ældre medicinske patienters oplevelser, ønsker og forventninger til ernæringsplejen og 

der er fremkommet en nuanceret beskrivelse, der bekræfter spørgeskema-

undersøgelsernes modsatrettede resultater.  

Der er nemlig fremkommet beskrivelser, der belyser en altomfattende tilfredshed med 

ernæringsplejen, men også beskrivelser, der står i kontrast hertil, hvor der udtrykkes 

tilpasning og undertrykkelse af egne ønsker og vaner i relation til ernæringsplejen.  

 

At ældre udtrykker tilfredshed, på trods af at deres ønsker og indgroede værdier i 

forhold til maden og måltiderne ikke mødes, er også tidligere beskrevet (Sidenvall, 

Fjellstrom & Ek 1996, Wikby, Fagerskiold 2004). Det er fundet, at ældre er styret af 

ønsket om at opføre sig i overensstemmelse med det, der findes socialt acceptabelt, det 

vil sige, styret af normen om at udtrykke tilfredshed uanset om det betyder, at de rent 

faktisk forlader middagsbordet med uopfyldte behov. Det beskrives, at plejepersonalet 

opfatter patienterne som tilfredse, hvilket kan føre til en manglende opmærksomhed på 
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de ældres kulturelle værdier i måltidssituationerne og formentligt medvirker til at 

intensivere problemerne med underernæring (Sidenvall, Fjellstrom & Ek 1996, 

Sidenvall 1999). 

 

Et perspektiv på patienters tilfredshed, der kan medvirke til en udbygget forståelse, er, 

at tilfredshed hænger nøje sammen med sårbarhed, hvor den udtrykte tilfredshed kan 

sløre de tanker og spørgsmål, der egentlig fylder hos patienterne og herved øge 

sårbarheden (Sorlie et al. 2006). Det påpeges, at de ældre patienter, modsat de yngre 

patienter, er meget modvillige overfor at stille krav, idet de er bange for at være til 

besvær og blive anset for at være ”en plage”.  

Ovenstående perspektiver synes at vise relevansen af at være opmærksom på, hvilken 

betydning patienternes udtrykte tilfredshed har, samt hvad der kan ligge ”bag” den. 

Derudover findes det vigtigt, at patienternes udtrykte tilfredshed ikke medfører, at 

plejepersonalet får en tilbagelænet holdning, hvor opfattelsen er, at alt er i orden. Dette 

fordi den udtrykte tilfredshed reelt kan sløre beskrivelser, hvor patienterne ikke ses og 

høres.  

8.2 Diskussion af temaet: At tilpasse sig 
Ud fra analysen af empirien fremkom temaet: at tilpasse sig, på baggrund af beskrevne 

oplevelser, hvor informanterne har nogle uopfyldte ønsker, men har tilpasset sig og 

undertrykt disse ønsker og vaner i relation til ernæringen. 

Ifølge sociolog og Phd Lotte Holm (2005) er det, i forhold til patienternes ernæring, et 

problem, at hospitaler er opbygget omkring målet om at gøre folk raske.  

Det vil sige, at diagnosticeringen, kontrollen og helbredelsen af sygdomme prioriteres, 

hvorved hun påstår, at patientens subjektivitet ofte går tabt. 

De forhold, der ikke direkte vedrører sygdomsprocessen, udelukkes og herunder hører 

patienternes spisning og der udtrykkes, at ”i et centralistisk madsystem kan den 

individuelle ”smag” for mad ikke finde udfoldelse” (Holm 2005, s. 266). Dette kan, 

ifølge Holm, sættes i relation til det sociologen Goffmann kalder almindelige 

krænkelser af personligheden i mødet med den ”totale institution”, det vil sige den form 

for institution, der afkræver ”medlemmernes” tid døgnet rundt (Goffman 2006, s. 11-60, 

Holm 2005, s. 263-266).  
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De almindelige krænkelser af personligheden ved institutionaliseringen afstedkommes 

af, at mange af de handlinger, der er knyttet til menneskets identitet og udføres i privat 

afsondrethed, fx det at spise, sove og gå på toilettet, bliver mere eller mindre offentlige, 

når vedkommende indlægges. 

 

At informanterne, i nærværende undersøgelse, beskriver oplevelser, hvor deres egne 

ønsker og vaner til ernæringen ikke imødekommes, synes ud fra ovenstående 

betragtninger, at være et vilkår ved institutionaliseringen, men kan opfattes som en 

krænkelse på personligheden, idet vanerne og ønskerne i relation til ernæringen er tæt 

knyttet til den enkeltes identitet.  

Den finske sygeplejeforsker Katie Eriksson har beskæftiget sig med begrebet 

plejelidelse som er den lidelse, der påføres patienten på grund af plejen. Plejelidelse kan 

opstå på grund af magtudøvelse, straf eller fordømmelse af patienten, samt ved 

mangelfuld pleje eller ikke-pleje (Eriksson 2005, s. 80-87) og bunder dybest set i, at 

patientens værdighed krænkes, det vil sige, at patienten ikke er blevet bekræftet i sin 

eksistens som et værdifuldt menneske. 

 

At plejepersonalet overser og overhører informanternes ønsker, fx ønsket om et revet 

æble ved diarré, eller ønsket om en lille portion mad frem for en stor, kan, ud fra 

Erikssons perspektiv, forstås således, at informanten påføres plejelidelse.  

Som det udtrykkes i nærværende undersøgelse, da et ønske til maden ignoreres: 

”.. Jeg sagde: det plejer jeg at gøre derhjemme.. men så blev der ikke snakket mere om 
det. Så tænkte jeg, at så er det ikke værd at snakke om det” (uddrag af citat side 27) 
 

Ovenstående ytring kan, ud fra Erikssons perspektiv udtrykke plejelidelse, idet 

informantens vaner negligeres, det vil sige, at dét, der bæres med ind i plejen i forhold 

til ernæringen, ikke bliver værdsat, samtidig med at vedkommende ikke bliver bekræftet 

i sin eksistens som et menneske med retten til egne vaner og ønsker. 

 
Ud fra ovenstående kan nogle af de empiriske fund i denne undersøgelse altså anses 

som en krænkelse påført informanten dels via indlæggelsen på et hospital og derved 

underlagt institutionens regler, dels af plejepersonalet, der ikke altid har ”set” og ”hørt” 

informanterne i relation til ernæringen. 
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Empirien synes ikke at afspejle, at informanterne er disse krænkelser bevidste og dette 

kan formentlig forstås som et udtryk for, at de ikke forventer, at deres individuelle 

hensyn, i relation til ernæringen, mødes under indlæggelsen. Derimod udtrykkes stor 

forbavselse over serviceniveauet, valgfriheden i forhold til kosten og en forundring 

over, hvor god en forplejning, der er på stedet.  

 

Disse perspektiver kan forstås i forhold til oplevelsen af at være ”gæst i byen”, hvor det 

er vigtigt at tilpasse sig, at opføre sig tilkendegivende samt at udtrykke tilfredshed og 

dette er overensstemmende med fund fra eksisterende videnskabelige undersøgelser.  

Det er belyst, at ældre i måltidssituationen opfører sig høfligt overfor plejepersonalet, 

der anses som værter ved bordet og derfor pænt takker for maden til dem, når de 

forlader spisestuen (Sidenvall, Fjellstrom & Ek 1996, Sidenvall 1999), samt at ældre 

oplever sig som gæster under indlæggelsen og spiser, hvad der serveres, selvom det ikke 

altid falder i deres smag (Sorlie et al. 2006).  

Som udtrykt af en patient: ”I`m a kind guest – one can do just what one wants to do” 

(Sorlie et al. 2006, s. 1244). Dette citat synes at afspejle, at informanten er klar til at 

underlægge sig de herskende normer og rutiner under indlæggelsen, eftersom 

vedkommende er en høflig gæst, der kender sin plads. 

Den oplevede følelse af at være gæst, er ledsaget af et ønske om ikke at klage og et 

ønske om at tilpasse sig omstændighederne, hvilket, i en undersøgelse, udtrykkes på 

følgende måde: ”When in Rome, you must do as the Romans do” (Sidenvall, Fjellstrom 

& Ek 1996, s. 219). Dette ønske om at tilpasse sig bekræftes i nærværende 

undersøgelse, hvor det findes helt i orden, at egne ønsker og vaner ikke medinddrages i 

ernæringsplejen. 

  

Opsummerende omkring diskussionen af de to første temaer kan nævnes, at 

informanternes udtrykte tilfredshed med ernæringsplejen under indlæggelsen, er 

forventelig og bekræftes af eksisterende videnskabelige undersøgelser, men da 

tilfredshedsbegrebet er knyttet an til begrebet sårbarhed, kan den udtrykte tilfredshed 

skjule de ældres sårbarhed.  
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Tilfredshed kan opfattes som en tilpasning og der er også belyst fund, der, i kontrast til 

den beskrevne tilfredshed, afspejler tilpasning. Disse fund afspejler krænkelse, hvis det 

ses ud fra Goffmans og Erikssons perspektiver.  

Det synes ikke som om, at informanterne registrerer denne krænkelse, idet de tilpasser 

sig de gældende regler omkring ernæringen på stedet. Dette kan forstås ud fra en 

oplevelse af ”at være i byen”, hvor det er vigtigt, at opføre sig som en høflig gæst. 

8.3 Diskussion af temaet: Ingen oplevelse af og ingen 
forventning til dialog omkring ernæringen 
På baggrund af den kvalitative indholdsanalyse fremkom, at der ikke opleves eller 

forventes en dialog omkring ernæringen i forhold til, hvad der er optimalt at indtage i 

den aktuelle sygdomssituation.  

Da syge ældre ofte har et øget behov for næringsstoffer under sygdom, betyder det, at 

de, for ikke at underernæres, må tilbydes sygehuskost eller kost til småtspisende, hvor 

energitætheden er større samtidig med, at der er taget højde for et øget behov for protein 

(Ovesen, Nadelmann Pedersen 2000, s. 95). Ved disse kostformer skal 

mellemmåltiderne opprioriteres og energi- og proteinberigede drikke anses som 

velegnede til at øge energi- og proteinindtagelsen. Måltiderne bør spredes over hele 

døgnet, således at nattens ”fasteperiode” forkortes. Overordnet anbefales, at der 

arbejdes ud fra, at ernæringen er en vigtig del af behandlingen, og at dette signaleres 

overfor patienterne fra alle de sundhedsfaglige personer (Ovesen, Nadelmann Pedersen 

2000, s. 61-69, Sundhedsstyrelsen 2003a).  

 

Empirien afspejler, at ovenstående anbefalinger ikke er blevet italesat og at der ikke 

konsekvent arbejdes ud fra disse i den oplevede ernæringspleje.  

Informanterne har selv en oplevelse af, at ernæringen har stor betydning for at blive 

rask, men de synes at vælge mad ud fra en bevidsthed om, hvad der er sundt at spise, 

nemlig frugt, grønt og fedtfattige produkter. Pedersen & Cameron (1999) finder 

ligeledes, at ældre under sygdom forsøger at efterleve kostråd, der danner udgangspunkt 

for en sund kost hos raske og ikke har viden om, hvad der er hensigtsmæssigt at spise 

under sygdom. Herved optræder risikoen for at indtage en insufficient ernæring, der 

fører til underernæring. 
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I nærværende undersøgelse er der ikke beskrivelser af, at personalet taler med 

informanterne om, at de under sygdom skal spise en kost med en anderledes 

sammensætning end normalkosten men det er, ud fra empirien fremkommet, at 

personalet hentyder til, at ernæringen er vigtigt, eftersom de ofte har forsøgt at motivere 

informanterne til at spise ”noget”. Det er fra personalets side ikke videre begrundet, 

hvad der er optimalt for den enkelte at indtage i den aktuelle situation.  

Der er dog oplevet flere handlinger, der er relevante set fra et ernæringsmæssigt 

perspektiv.  

For eksempel serveres energi- og proteinberigede produkter, men den gunstige virkning 

af disse italesættes ikke og serveringen synes at ske lidt tilfældigt. Desuden efterspørges 

erfaringerne med at indtage disse produkter ikke. Der problematiseres endvidere ikke 

over, at der som regel kun indtages de tre hovedmåltider og der synes at være et 

manglende fokus på, at registrere informanternes eventuelle vægttab under 

indlæggelsen. 

Ovenstående undersøgelsesfund bekræfter generelt resultater fra to danske 

undersøgelser (Lassen et al. 2005, Østergaard Lassen 2000) 

 

På baggrund heraf kan problematiseres over plejepersonalets manglende italesættelse af 

den ernæringsmæssige viden i situationerne med patienterne, hvilket kan opfattes som 

en bevidst eller ubevidst udøvelse af ”knowledge-monopoly” (Lassen, Kruse & Bjerrum 

2005, s. 265), hvorved patienterne, ved ikke at få del i plejepersonalets 

ernæringsmæssige viden, bliver ”holdt fanget” i en passiv rolle, hvor ernæringsplejen 

ikke baseres på en aktiv medinddragelse af patienterne i egen ernæring. Dette på trods 

af, at der forligger evidens for, at medinddragelse er virkningsfuldt i forhold til at øge 

energi- og proteinindtaget (Pedersen 2005). 

Om personalet udøver ”vidensmonopol” omkring ernæringen kan diskuteres.  

En anden forståelsesmulighed af, at plejepersonalet ikke bringer deres 

ernæringsmæssige viden i spil i de konkrete situationer med patienterne, kan være, at de 

faktisk mangler viden og en dybere forståelse af ernæringens betydning for patienterne.  

Således problematiserer en nyere undersøgelse over, at de professionelle synes at have 

en utilstrækkelig viden på området (Mowe et al. 2008). Den manglende 

ernæringsmæssige viden kan sandsynligvis medvirke til, at ikke alle 
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personalemedlemmer synes at have en utvetydig positiv holdning overfor, at ernæringen 

har stor betydning for patienterne (Bachrach-Lindstrom et al. 2007, Perry 1997, 

Christensson et al. 2003). 

 

Der er, i litteraturen påpeget, at patienter undrer sig over, at plejepersonalet ikke virker 

interesseret i deres ernæring under indlæggelsen (Østergaard Lassen 2000, s. 73), 

hvilket ikke genfindes i nærværende undersøgelse, hvor informanterne ikke synes at 

have en forventning til personalet desangående. Dog er der en forventning om, at 

personalet reagerer, hvis informanterne selv foretager nogle ernæringsmæssige dårlige 

valg. Da der, ud fra empirien, ikke beskrives, at plejepersonalet går ind og korrigerer 

informanternes madvalg ud fra en viden om en sund kost med meget grønt og 

fedtfattige produkter, synes det at afspejle, at der er en diskrepans mellem 

informanternes forventninger og den aktuelle praksis desangående. 

 

På baggrund heraf kan opsummeres, at informanterne generelt beskriver oplevelser, der 

afspejler, at ernæringsanbefalingerne til indlagte patienter ikke efterleves tydeligt og 

systematisk, eftersom der, ud fra det fremkomne i denne undersøgelse, ikke er tegn på, 

at der arbejdes ud fra en praksis, hvor ernæringen konsekvent prioriteres. Der er belyst 

en diskrepans mellem overordnede anbefalinger til ernæringen under indlæggelsen og 

den aktuelle praksis, hvor implikationerne for patienterne formentlig er en indtagelse af 

en insufficient ernæring. 

8.4 Diskussion af temaet: Betydningen af serveringens 
kontekst, samt madens sansemæssige indtryk 
Ud fra analysen af det empiriske materiale findes det betydningsfuldt, at der opleves et 

appetitligt spisemiljø under indlæggelsen, hvilket underbygges af resultater fra 

eksisterende videnskabelige undersøgelser (Evans, Crogan & Shultz 2003, Harryson 

2001, Wikby, Fagerskiold 2004).  

I nærværende undersøgelse udtrykkes det, at medpatienterne udgør en stor del af 

serveringens kontekst og det findes stimulerende at have selskab under måltidet. 

Omvendt findes det irriterende, hvis medpatienterne ikke viser interesse i at indgå i en 

social konversation.  
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Det ønskes at indtage måltidet i spisestuen siddende ved et spisebord, frem for siddende 

i sengen eller på sengekanten på sengestuen.  

I en undersøgelse beskrives, at spisemiljøet på en sengestue ofte fremtræder uappetitligt, 

hvor der optræder mange afbrydelser, fyldte urinkolber på sengebordene under 

måltiderne og desuden spørges ofte ind til eventuelle tarmproblemer under indtagelsen 

af måltidet (Xia, McCutcheon 2006). 

I overensstemmelse med nærværende undersøgelse findes det, at portionerne størrelse er 

af stor betydning, hvor der ofte serveres for meget mad (Xia, McCutcheon 2006).  

I en undersøgelse afspejler følgende citat forholdet til de serverede portioner under 

indlæggelsen: ”De er meget for store. Jeg siger det, men de (personalet) glemmer det 

nemt. Man får mere appetit ved at se en lille portion” (Lassen et al. 2005, s. 87). 

Fundene i nærværende undersøgelse bekræfter efterspørgslen af ”den lille portion”, da 

appetitten opleves nedsat og der er et ønske om ikke at levne. 

Sidenvall, Ek & Fjellström (1996) finder ligeledes, at det er en norm, at maden ikke må 

gå til spilde og at det kun er i orden at levne på grund af sygdom. En forståelse heraf 

kan være, at de ældre er fra en generation, hvor der ikke altid har været ubegrænset 

mængde af mad og de, i opdragelsen, har lært at spise op. Det betyder, at de ældre gerne 

selv vil øse mad op, så den passende portion opnås. 

I nærværende undersøgelse er også udtrykt, at det at spise op er en indgroet værdi fra 

barndommen, men det findes godt, at personalet serverer, idet det er mest hygiejnisk. 

Informanterne udtrykker dog, at det er af stor betydning, at de selv har indflydelse på 

hvad og hvor meget, der vælges fra madvognen.  

Efterfølgende sammenfattes de diskuterede perspektiver i relation til de ældre 

medicinske patienters oplevelser, ønsker og forventninger i relation til ernæringsplejen 

under indlæggelsen. 

8.5 Sammenfatning af diskussionen 
Tilfredsheden med ernæringsplejen under indlæggelsen, som den udtrykkes i 

nærværende undersøgelse, er overensstemmende med resultater fra videnskabelige 

undersøgelser.  

Der er i diskussionen fremdraget et perspektiv på, at den udtrykte tilfredshed kan hænge 

sammen med tilpasningen til patientrollen og ligeledes er inddraget et perspektiv, der 

afspejler, at tilfredshed kan hænge nøje sammen med sårbarhed, hvor den udtrykte 
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tilfredshed kan sløre patienternes egentlige tanker og problemer, hvis plejepersonalet 

ikke ser ”bag om” den. 

Der findes i kontrast til oplevelser, der udtrykker stor tilfredshed, også oplevelser, der 

afspejler krænkelse og de ældres formodede oplevelse af ”at være i byen” bekræftes af 

eksisterende videnskabelige undersøgelser. 

I diskussionen er der fremdraget perspektiver, der underbygger ønsker om ikke at levne 

og den oplevede betydning af portionerne størrelse, hvor ”den lille portion” 

efterspørges. 

 

Den manglende dialog mellem informanterne og plejepersonalet i forhold til ernæringen 

er diskuteret og der er påpeget en diskrepans mellem anbefalingen om at arbejde ud fra, 

at ernæringen er en vigtig del af behandlingen og den aktuelle ernæringspraksis. Det ser 

ud til, at informanternes forventninger til, at plejepersonalet korrigerer deres madvalg, 

hvis de er uhensigtsmæssige, ikke imødekommes.  

 
Efterfølgende bliver den valgte metode kritisk vurderet.  
 

9.0 Metodekritik 
Nærværende undersøgelse er inspireret af forslag fra Graneheim & Lundman (2004) og 

Polit & Beck (2006, s. 332- 337) i forhold til at styrke en undersøgelses gyldighed. 

Refleksionen over undersøgelsens gyldighed er knyttet an til hele 

undersøgelsesprocessen og ikke kun til resultaterne og overordnet kan nævnes, at der 

igennem hele projektet er forsøgt argumenteret for alle valg, således at der er 

gennemsigtighed for læseren. 

Et aspekt af gyldigheden omfatter, at den mest passende undersøgelsesmetode udvælges 

og her var det kvalitative interview et godt valg, idet dette tilvirkede en nuanceret 

beskrivelse af de ældre patienters levede erfaringer med fænomenet ernæringsplejen 

under indlæggelsen.  

Det skal dog nævnes, at jeg ingen erfaring havde med interviewmetoden, hvilket kan 

svække gyldigheden i dataindsamlingen (Dehlholm-Lambertsen, Maunsbach 1999, s. 

20).  

For at ”modvirke” den manglende erfaring brugte jeg en refleksiv journal, hvor alle 

refleksioner over interviewene blev nedskrevet. Fx førte en refleksion over det første 
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interview til en anderledes praksis i de efterfølgende. Konkret forstyrrede jeg 

informanten ved at lave verbal aktiv lytning, med udsagn som ”okay” og ”ja” og i de 

efterfølgende interview bestræbte jeg mig på at vise nonverbal interesse i stedet, hvilket 

gav informanten mere ro til at tænke. 

  

Undersøgelsen har et begrænset antal informanter og et kort tidsperspektiv, hvor flere 

informanter og længere tid til processen kunne have tilvirket en dybere udforskning af 

fænomenet.  

Dog pointerer Hall (Hall 2005, s. 96), med reference til Van Manen, at alle fortællinger 

indeholder noget universelt, hvorved indsigt i et fænomen kan opnås ved få informanter. 

 

Interviewguiden var en stor hjælp under interviewene, hvor der ikke var en oplevelse af, 

at den hæmmede interaktionen. Informanternes beskrivelser var nuancerede og 

indvævede, så mange gange foregreb de nogle af spørgsmålene. Således blev 

interviewguiden ikke fulgt slavisk, hvilket kan have medvirket til følelsen af en god 

dynamik i interviewene.  

I interviewene fremkom en erkendelse af, at det var svært for de ældre at udtrykke sig 

på spørgsmålene omkring, hvad de ønsker og forventer. En refleksion herpå er, at de 

ældre formentlig ikke føler, at de har ret til at fremføre ønsker og forventninger 

desangående, idet de er ”i byen”. Dog synes undersøgelsesspørgsmålet omkring 

ønskerne og forventningerne at være belyst via deres nuancerede beskrivelser, når 

interviewene anskues som en helhed. 

 

For at medvirke til gennemsigtighed og til at øge undersøgelsens troværdighed, er der er 

vist direkte citater, hvilke underbygger de fremkomne fund og endvidere er aspekter af 

analyseprocessen fremlagt (Graneheim, Lundman 2004). Derudover er der søgt en 

bekræftelse på analyseprocessen ved at inddrage min vejleder i kodningen. Denne peer-

defriefing, der går ud på at andre ”kikker en i kortene”(Fagermoen 2005, s. 51, Polit, 

Beck 2006, s. 333), en såkaldt dialog med ”forskersamfundet” (Kvale 2007, s.241) kan 

medvirke til at styrke undersøgelsen.  

 

I undersøgelsen var der et ønske om at udøve epoché.  

46 



 

Hvorvidt det er muligt at udøve epoché kan diskuteres, idet mennesket altid er 

involveret i en situation, det vil sige, at det aldrig står udenfor eller overfor en situation. 

Man er i en situation (Gadamer 2004) og det gør det umuligt at forholde sig objektivt til 

denne. Som Jensen og Johnsen (2006, s. 227) påpeger, vil der i al undersøgelse være 

tale om en perspektivisk subjektivitet.  

Jeg blev dog flere gange overrasket over beskrivelser af ernæringsplejen, hvilket kan 

tyde på, at den efterstræbte åbenhed blev opnået. 

 

Der kan argumenteres for, at læseren har ansvaret for at vurdere overførbarheden af en 

undersøgelses fund, dersom der er argumenteret for alle valg og tiltag (Dehlholm-

Lambertsen, Maunsbach 1999, s. 22, Graneheim, Lundman 2004, s. 110). Dog skal 

nævnes, at denne undersøgelses fund formentlig ville kunne overføres til andre ældre 

mennesker, end lige dem, der er indlagt på en medicinsk afdeling. 

 

10.0 Konklusion 
Projektets formål var at undersøge ældre medicinske patienters oplevelser, ønsker og 

forventninger til ernæringsplejen under indlæggelsen og fire informanter blev 

interviewet, hvorefter empirien blev analyseret ved brug af kvalitativ indholdsanalyse.  

Konkluderende kan siges, at ældre medicinske patienter oplever en altomfattende 

tilfredshed med ernæringsplejen under indlæggelsen. 

I kontrast til den udtrykte tilfredshed er der beskrevet oplevelser, hvor informanternes 

ønsker og vaner til ernæringen overses eller ignoreres, hvilket kan beskrives dels som 

almindelige krænkelser af personligheden ved institutionaliseringen ud fra Goffmans 

perspektiv dels som plejelidelse ud fra Erikssons perspektiv. 

Konkluderende afspejler undersøgelsen i relation til ernæringsplejen en vis tilpasning 

under indlæggelsen, hvor det tyder på, at informanterne har en oplevelse af ”at være i 

byen”, hvorved de er underlagt normer om at opføre sig socialt acceptable og herfor 

udtrykker sig høfligt og tilfredse. 

 

Ud fra undersøgelsen ser det ud til, at der er en oplevelse af, at der serveres måltider 

hele tiden og det findes, at de serverede portioners størrelse er af stor betydning. Her 
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efterspørges ”den lille portion”, eftersom appetitten er nedsat og der er ønsker om ikke 

at levne. 

 

 Der kan konkluderes, at de ældre tilsyneladende ikke har oplevet endsige forventer en 

dialog omkring ernæringen, herunder hvilken ernæring, der er optimal for dem i deres 

aktuelle situation.  

Informanterne synes at lave nogle ernæringsmæssige valg ud fra bevidstheden om sund 

kost til raske og det ser ud som om, at der mangler viden om, at kosten ofte skal 

sammensættes anderledes under sygdom for at undgå underernæring. Det forventes dog, 

at personalet korrigerer informanternes ernæringsmæssige valg, hvis disse er 

uhensigtsmæssige, hvilket plejepersonalet ikke synes at gøre. Der er således påpeget en 

diskrepans mellem informanternes forventninger og den aktuelle ernæringspraksis. 

Desuden kan det konkluderes, at de ældre patienter tilsyneladende ikke oplever, at der 

konsekvent arbejdes ud fra overordnede ernæringsmæssige anbefalinger og denne 

diskrepans mellem anbefalinger og praksis, kan sandsynligvis medvirke til en 

insufficient ernæring under indlæggelsen. 

Efterfølgende perspektiveres på baggrund af det fremkomne i undersøgelsen. 

 

11.0 Perspektivering 
Ovenstående konklusion synes at afspejle, at der er et behov for at forandre den 

eksisterende ernæringspraksis, således at ernæringen integreres som en vigtig del af 

behandlingen (Ovesen, Nadelmann Pedersen 2000). 

En ny engelsk undersøgelse viser, at det er muligt at skabe positive forandringer i 

ernæringsplejen til ældre patienter under indlæggelsen (Dickinson, Welch & Ager 2007) 

ved brug af den cykliske proces Look, Think and Act (Bilag 6).  

Look, Think and Act har rødder i den deltagende aktionsforskning (Koch et al. 2005) og 

bygger på observation, refleksion og handling (Stringer, Genat 2004).  

Ved brug af metoden er der en høj grad af medarbejderinvolvering, hvilket findes 

betydningsfuldt for en succesfuld forandringsproces. Dette fordi, ”en forandringsproces 

kommer ikke længere end dertil, hvor det enkelte menneske kan følge med og er parat 

til at gå” (Hildebrandt, Brandi 2005, s.35). Det vil sige, at en forandringsproces i 

relation til de ældre medicinske patienters ernæringspleje bør involvere alt aktuelt 
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personale på de kliniske afdelinger, således at der skabes mulighed for, at samtlige 

sundhedsprofessionelle møder patienterne med en holdning, der afspejler, at ernæringen 

er vigtig og prioriteres.    
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Bilag 1:   
Interviewguide side 1 af 2 

 
Undersøgelsesspørgsmål 

 
Spørgsmål til informanten 

 
Indledende spørgsmål 
(opvarmningsspørsmål jf 
Jensen og Johnsen 2000, 
s.217) 
 

• Prøv at beskriv dit forhold til mad og drikke, når du er rask 
 
• Prøv at beskriv dit forhold til mad og drikke, når du er 

indlagt, herunder hvordan det er at spise og drikke på et 
sygehus. 

 
 
Hvilke oplevelser har 
informanten haft af 
ernæringsplejen og 
hvad opleves 
betydningsfuldt i 
relation til 
ernæringsplejen under 
indlæggelsen? 

• Prøv at beskriv hvor, hvornår og hvordan måltiderne foregik 
under din indlæggelse. Hvor mange daglige måltider? 
Mellemmåltider? 

 
• Beskriv en spisesituation fra din indlæggelse, som du husker 

særligt godt, eller husker for noget specielt. Hvad skete der? 
Og hvorfor var det en god/dårlig oplevelse? 

Uddybende spørgsmål: 
• Beskriv hvordan du oplevede samarbejdet med personalet i 

forhold til din mad og drikke under indlæggelsen 
 
• Fortæl om din appetit og dit madindtag under indlæggelsen. 

Var det nedsat? Årsager hertil? 
 

• Beskriv hvad der har øget din appetit under indlæggelsen. 
Hvad har hæmmet? 

 
• Beskriv hvad plejepersonalet har gjort for at øge din appetit. 

Hvad blev der gjort for at få dig til at spise og drikke nok 
under indlæggelsen? 

 
• Beskriv hvordan plejepersonalet vurderede, om du fik nok 

at spise og drikke under indlæggelsen. Blev der holdt øje 
med din vægt under indlæggelsen? 

 
• Beskriv hvordan du selv har haft indflydelse på, hvad du har 

fået at spise og drikke under indlæggelsen. 
 
• Beskriv dine erfaringer med, at plejepersonalet snakkede 

med dig om dine vaner og ønsker til maden. Er der talt med 
dig om, hvad du har spist under indlæggelsen? Er der talt 
om hvad der var godt for dig at spise under indlæggelsen og 
sygdomsperioden? Hvordan oplevede du det? 

 
• Beskriv hvorvidt du under indlæggelsen har haft brug for 

hjælp til at indtage mad og drikke. Har du fået hjælpen og af 
hvem fik du hjælpen? Hvordan oplevede du at skulle have 
hjælp? 
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Bilag 1 (forsat):  

Interviewguide side 2 af 2 
 
Undersøgelsesspørgsmål 

 
Spørgsmål til informanten 

 
Hvilke ønsker og 
forventninger har 
informanten til 
ernæringsplejen og 
hvordan er disse ønsker 
og forventninger 
imødekommet under 
indlæggelsen? 

 
 
• Prøv at beskriv dine ønsker og forventninger til måltider 

under indlæggelsen 
 
• Prøv at beskriv hvordan disse ønsker og forventninger blev 

indfriet under indlæggelsen 
 
Uddybende spørgsmål: 
 

• Beskriv dine ønsker og forventninger til samarbejdet med 
personalet omkring din indtagelse af mad og drikke under 
indlæggelsen 

 
• Beskriv dine ønsker og forventninger til, at der bliver gjort 

noget for at øge din appetit og madindtag. 
 
• Beskriv dine ønsker og forventninger til, at der holdes øje 

med din vægt under indlæggelsen 
 

• Beskriv dine ønsker og forventninger til, at der bliver 
snakket med dig om, hvad der er godt/mindre godt at spise 
og drikke under indlæggelsen og sygdomsperioden. 

 
• Beskriv hvordan du gerne vil være medbestemmende 

omkring, hvad du spiser og drikker under indlæggelsen? 
 
 
 

 
Afsluttende spørgsmål 
(skal medvirke til at 
informanten ikke ”brænder 
inde” med noget) 

 
• Er du kommet i tanker om noget, du gerne vil fortælle 

omkring din indtagelse af mad og drikke under 
indlæggelsen? 

 
• Har du spørgsmål i relation til interviewet? 
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Bilag 2:  
Patientinformation om masterprojektet: ældre medicinske patienters oplevelser, 
ønsker og forventninger til ernæringsplejen under indlæggelsen 
 
Kære patient. 
Jeg er uddannet sygeplejerske i 1996 og har arbejdet 7 år på medicinsk afdeling. 
Herefter er jeg blevet sygeplejelærer.   
Jeg er i øjeblikket i gang med min afsluttende opgave på en masteruddannelse ved 
Aarhus Universitet og vil gerne lave en mindre undersøgelse, hvis formål er at belyse 
ældre medicinske patienters oplevelser, ønsker og forventninger til plejen omkring 
indtagelsen af mad og drikke under indlæggelsen. 
  
I den forbindelse vil jeg gerne anmode om din hjælp til at belyse, hvilke oplevelser du 
har haft i relation til plejen omkring din indtagelse af mad og drikke under 
indlæggelsen.  
Jeg er også interesseret i at finde ud af, hvilke ønsker og forventninger du har til plejen 
omkring din indtagelse af mad og drikke under indlæggelsen på den medicinske 
afdeling 
 
Undersøgelsen er en interviewundersøgelse, der forventes at vare ca. 1 time.  
Jeg vil gerne fortage interviewet ved et besøg i dit hjem efter udskrivelsen, med mindre 
du ønsker at mødes et andet sted.  
Interviewet optages på bånd og samtalen skrives derefter ud. Båndene slettes herefter. 
I den færdige opgave og i eventuelle artikler på baggrund af projektet, vil du optræde 
anonymt og alle oplysninger om dig, samt det udskrevne interview bliver behandlet 
fortroligt 
 
Undersøgelsen forventes ikke at være forbundet med risiko, ulemper eller 
komplikationer. Det er frivilligt at deltage og du kan på ethvert tid trække dig ud af 
undersøgelsen uden begrundelse herfor og uden at få konsekvenser heraf.  
 
Hvis du ønsker at deltage, bedes du henvende dig til personalet, der vil kontakte mig. 
Jeg vil ringe dig op efter udskrivelsen med henblik på yderligere information om 
undersøgelsen, samt for at aftale tidspunkt for interviewet. 
 
Venlig Hilsen 
Britta Nielsen 
Søndervang 32 
9800 Hjørring 
Tlf: 28609790 
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Bilag 3: 
Informeret samtykkeerklæring  

 
Undersøgelsen af ældre medicinske patienters oplevelser, ønsker og 

forventninger til ernæringsplejen under indlæggelsen 
 

Erklæring fra deltager: 
 
Jeg har læst den skriftlige information om undersøgelsen og har fået 
forståelig mundtlig information.  
Jeg ved nok om undersøgelsen til at sige ja til at deltage 
Jeg er informeret om, at det er frivilligt at deltage og at jeg når som helst og 
uden begrundelse kan trække mig ud af undersøgelsen uden, at det får 
konsekvenser for min eventuelle fremtidige behandling og pleje 
 
Jeg indvilliger i at deltage i undersøgelsen og har modtaget en kopi af dette 
samtykke ark, samt en kopi af den skriftlige information. 
 
 
Deltagerens navn:  
____________________________________________________ 
 
 
Dato:____________               
Underskrift:_________________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Som undersøgelsesansvarlig erklærer jeg, at ovenstående deltager har 
modtaget mundtlig og skriftlig information om undersøgelsen. Min 
overbevisning er, at der er givet tilstrækkelig information til at træffe et 
informeret valg. 
 
Undersøgerens 
navn:___________________________________________________ 
 
 
Dato: ___________               
Underskrift:__________________________________  
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Bilag 4: 
 

Skitse af analyseplan - kvalitativ indholdsanalyse. 
 

Det skal pointeres, at analysen på ingen måde er så lineær som skitsen antyder. 

Analysen er derimod cirkulær og dialektisk, forstået som en bevægelse frem og tilbage 

mellem hele interviewteksten/teksterne og dele af teksten.   

 

1. MENINGSENHED  KONDENSERET MENINGSENHED  

abstraktion  KODE  

 

2. KODER  abstraktion  KATEGORI (udtrykker det manifeste indhold, det 

teksten siger)  abstraktion  TEMA (udtrykker den underliggende mening, 

det vil sige det latente indhold) 

 
(efter Graneheim & Lundmann 2004) 

61 



 

Bilag 5: 
Temaer, kategorier og koder - side 1 af 2 

Tema At opleve altomfattende tilfredshed 
 
Kate-
gorier 
 

 
Oplevelsen af 
maden 

 
Det flinke 
hjælpsomme 
personale 

 
Oplevelsen af 
valgfrihed 

 
Den gode 
oplevelse 

 
 
 
 
Koder 
 
 
 
 

  
- Begejstret for den 
appetitlige mad 
 
- Betydning for 
velvære 
 
- Maden er god og 
appetitlig 
 
- De gode drikke 
 
- Egne ønsker til 
maden 

 
- Personalets gode hjælp 
 
- Tid og imødekommen-
hed 
 
- Det flinke og søde 
personale 
 
- Det gode humør og 
humoren 
 
- Personalet motiverer 
 
- De sørgede for mig 
både med mad og drikke 

 
- Det frie valg 

 
- Selvbestemmelse 
omkring mad og 
drikke 
 
- Valgfrihed 
 
- Betydningen af 
indflydelse 
 
- Valgfrihedens 
betydning for 
appetitten. 

 
- En god 
forplejning 

 
- En god 
oplevelse 

 
- Tilfredshed 

 
- Forundring 
over hvor godt 
det var 
 
- Forundring 
over servicen 

 
Tema At tilpasse sig 
 
Kategorier 
 

 
Egen rolle og forventninger til 
personalets rolle 

 
Uopfyldte eller undertrykkede vaner 
og ønsker 

 
 
 
 
Koder 
 
 
 
 

 
- Egen ansvarlighed 

 
- Høflighed 
 
- Ikke kræsen i byen 
 
- Indordner sig 
 
- Man skal selv følge med 
 
- Forventninger til personalet 
 
- Usikkerhed 
 
- Tiltro og tillid til personalet 
 
- Ønsket om ikke at klage 
 
- Ønsker ikke at blande sig 

 
- Egne vaner og ønsker ignoreres 

 
- Udtrykker ikke vanskelighed ved at spise 
 
- Uopfyldte ønsker 
 
- Tilpasning 
 
- Undertrykker egne vaner og ønsker 
 
- Konflikt mellem egne vaner og personalets 
manglende bekræftelse på disse 
 
- Man kan have sine ønsker  
 
- Ikke værd at snakke om 
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Bilag 5 ( forsat)    
Temaer, kategorier og koder - side 2 af 2 

 
Tema Ingen oplevelse af og ingen forventninger til dialog omkring 

ernæringen 
  

Den udeblevne dialog 
De ikke-tilstedeværende ønsker og 
forventninger til dialog Kategorier 

 
Koder 
 

 
- Den manglende besked 

 
 
 

 
 
 

 
- Ingen spurgte  
 
- Den manglende dialog 
 
- Personalets ikke-handlen 
 
- Manglende registreringer 
 

 
- Tænker ikke over egne ønsker 

 
- Ingen ønsker til dialog om kosten 
 
- Ingen ønsker til selvbestemmelse om kosten 
 
- Ingen forventninger 

Tema Betydningen af serveringens kontekst og madens sansemæssige indtryk 
 

 
Kate-
gorier 
 

 
Portionernes 

størrelse 

 
Syn og lugt 

 
Måltidernes 
intervaller 

 
At spise med 

andre 
patienter 

 
Spisemiljøet 

 
 
 
 
Koder 
 

 
- At levne 
 
- Ønsket om 
ikke at levne 

 
- Den lille 
portion 
 
- Serverer mere 
end der ønskes 
 
- Spiser på 
trods af 

 

 
- Lugtens 
betydning 

 

   
- Måltider hele 
tiden 

-I selskab 
spises mere 

- Godt at 
personalet 
serverer   

- Madens 
udseende 

- Det indsnæv-
rede måltidsdøgn 

- De passive 
ældre 

 
- Ikke spise i 
sengen    

- Synet af 
maden har 
betydning  

- Medpatienter-
nes betydning 

  
- Udmærket i 
spisestuen  

- Medpatient-
ens grådighed 

 
- Den 
manglende 
hygge 
 
- Ensomhed 
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Bilag 6: 
 

Den cykliske proces: Look, Think and Act 
 

 

 

Stringer, E.T. & Genat, W. 2004, Action research in health, Pearson, Upper Saddle 
River, N.J, s.36 
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