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Resumé  

75 % af patienterne opereret for hoftenær fraktur når aldrig tidligere funktionsniveau. 

Patienterne udskrives til genoptræning, selvom videnskabelige undersøgelser anbefaler 

rehabilitering. Mestring af rehabiliteringen er kun sparsomt undersøgt, men det er vist at 

postoperativ træthed hæmmer denne. Formålet med masterprojektet er med en 

fænomenologisk / hermeneutisk tilgang at få indsigt i oplevelser af og mestring af 

genoptræningen med fokus på postoperativ træthed. 3 vilkårligt udvalgte informanter, 

som opfyldte inklusionskriterierne, blev 2-3 måneder efter udskrivelsen interviewet i 

eget hjem.  

Interviewene bliver analyseret ved hjælp af Malteruds analysemetode i lyset af 

Antonovskys OAS- teori. Informanterne oplevede både begrænsende og fremmende 

faktorer for mestring af ikke blot genoptræning, men også hverdagen. Blandt vigtige 

begrænsende faktorer var træthed og frygt, som i nogen grad blev mestret ved hjælp af 

fremmende faktorer. Fundene indikerer et delvist udækket behov for en tværfaglig 

indsats, ikke mindst sygepleje. 

Patienter bør fremover tilbydes rehabilitering, baseret på tværfagligt samarbejde på 

tværs af sektorerne.  
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Summery 

Fatigue and fear - a part of every day life after hip-fracture 

 - A qualitative study focused on coping  

75 % of patients with hip-fracture never regain their usual functioning. Patients are 

discharged to physical retraining in spite of evidence supporting rehabilitation. Coping 

with rehabilitation is only sparsely investigated, but postoperative fatigue has shown to 

be inhibiting. The aim of this master project is, with a phenomenological / 

hermeneutical approach, to get insight into experiences of and coping with retraining, 

with the focus on postoperative fatigue. Three randomly chosen informants meeting the 

inclusion criteria were interviewed in their homes 2 to 3 month after discharge. The 

interviews are analysed using a model of Malterud and in the light of the OAS-theory of 

Antonovsky. The informants experienced both limiting and promoting factors for 

coping with not only retraining but everyday life. Among important limiting factors 

were fatigue and fear which to some extend where coped with by using promoting 

factors. The findings indicate a partially unmet need for an interdisciplinary 

contribution, not least nursing. In the future patients should be offered rehabilitation 

based upon an interdisciplinary teamwork across the sectors. 
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Indledning 

Dette masterprojekt er en del af et større kvalitetsudviklingsprojekt jeg, med tilladelse 

fra kvalitetsrådet, har igangsat i vores organisation. Kvalitetsudviklingsprojektet 

omhandler de første 6 måneder efter udskrivelsen efter operation for hoftenær fraktur 

med fokus på postoperativ trætheds indflydelse på opnåelse af tidligere funktionsniveau 

(Bilag 1). Kvalitetsudviklingsprojektet er dels en kvantitativ undersøgelse af 100 

patienters træthedsniveau samt funktionsniveau 1, 4 og 6 måneder efter udskrivelsen og 

dels en kvalitativ undersøgelse af patienters oplevelse af genoptræningen efter 

udskrivelsen med fokus på mestring. Masterprojektet er den kvalitative undersøgelse og 

beskæftiger sig med patientperspektivet på baggrund af det individuelle interview.  

 

Nationalt sættes der nu fokus på patientforløb på tværs af sektorerne (Det nationale råd 

for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet 2002;Sundhedsstyrelsen et al. 2004 s.87). I 

vores organisation arbejder vi som mange andre med patientforløbsbeskrivelser og har 

således også udarbejdet et patientforløb for patienter med hoftenær fraktur (Greffel L et 

al 2005). Dette patientforløb slutter imidlertid, når patienten udskrives, og 

kvalitetssikringen af forløbet omfatter således kun indlæggelsen. Med den snarlige 

indførelse af Den Danske Kvalitetsmodel bliver der imidlertid krav om 

kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling af patientforløb på tværs af sektorerne 

(Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2008). Samtidig lægger det 

reviderede referenceprogram om hoftebrud i sit høringsmateriale op til, at det er 

nødvendigt at planlægge og koordinere tværfaglige og individuelle indsatser i 

rehabiliteringsperioden, idet en væsentlig del af denne periode i dag foregår i 

primærsektoren (Dansk Ortopædkirurgisk selskab et al. 2007). Dette harmonerer med 

nyere studier fra bl.a. Sverige og England, som konkluderer, at en patientcentreret 

tværfaglig koordineret indsats samt et godt kendskab til patienternes funktionsniveau 

(ikke blot det fysiske) før bruddet er vigtige faktorer ift. en succesfuld rehabilitering 

(Clemow R et al. 2006;Olsson L-E et al. 2007). 

Gennem det Nationale Indikator Projekt (NIP) for hoftenære frakturer ved vi, at ca.10 % 

af vores patienter dør inden for de første 30 dage efter operationen, men vi ved intet om, 

hvordan det efter udskrivelsen går de 90 % som overlever den første tid (NIP 

sekretariatet 2007). Vi ved dog, at målet (i det reviderede referenceprogram om 
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hoftebrud) med rehabiliteringen skal være, at patienten genvinder sit habituelle 

funktions- og mobilitetsniveau samt kan genoptage sin dagligdag i sin hidtidige bolig 

(Dansk Ortopædkirurgisk selskab et al. 2007). Det vil være væsentligt at undersøge, om 

dette mål kan nås med den nuværende praksis, og det bliver gjort i den kvantitative del 

af kvalitetsudviklingsprojektet. I masterprojektet har jeg valgt at fokusere på 

patienternes oplevelser, og jeg vil senere belyse, hvorfor jeg har valgt at undersøge 

patienternes mestring af genoptræningen, og hvorfor jeg mener, at postoperativ træthed 

kan have en betydning for deres mestringsevne og dermed for opnåelse af tidligere 

funktionsniveau. 

 
Baggrund 

Patienter med hoftenær fraktur udgør en vigtig del af patientgrundlaget i 

ortopædkirurgien - således også i Region Nordjylland hvor omkring 1000 patienter 

hvert år pådrager sig en hoftenær fraktur. Patienterne er gamle med en gennemsnitsalder 

på 83 år og oftest kvinder, som samtidig er skrøbelige med flere konkurrerende lidelser 

(NIP sekretariatet 2007). At omkring 10 % af vores patienter dør inden for de første 30 

dage harmonerer med litteraturen, som viser, at det er forbundet med stor 

helbredsmæssig risiko at få en hoftenær fraktur (Fransen M et al. 2002;Nevalainen TH 

et al. 2004;Röder F et al. 2003;van Balen R et al. 2001;Willig R et al. 2001).  

Fokus i den kvantitative forskning har i høj grad været interventionsstudier ift. opnåelse 

af fysisk funktionsniveau, hvilket vil sige mobilitet og Activity of Daily Living (ADL) 

(Binder EF et al. 2004;Hagsten B et al. 2006;Röder F et al. 2003;Tinetti ME et al. 

1999;Tsauo J-Y et al. 2005). Forskellige prognostiske faktorer har indflydelse på 

opnåelse af funktionsniveauet, og fx er det i et dansk studie vist, at kostintervention 

forebygger postoperativt aktivitetstab (Pedersen PU 1999). Det er også vist at forringet 

almen- og ernæringstilstand postoperativt korrelerer med postoperativ træthed 

(Christensen T 1995). Det vil være interessant at vide, om funktionsniveauet korrelerer 

med graden af postoperativ træthed, og derfor bliver postoperativ træthed som 

prognostisk faktor for funktionsniveauet 1, 4 og 6 måneder efter udskrivelsen undersøgt 

i den kvantitative del af projektet.  

 

At følge genoptræningen hos en 57 årig veltrænet, fysisk og mentalt velfungerende 

mand (B) opereret for hoftenær fraktur efter styrt på mountainbike motiverede mig 
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yderligere til at se nærmere på begrebet postoperativ træthed. B oplevede en udtalt 

træthed de første uger hjemme, som gjorde det vanskeligt at tage sig sammen til at 

træne. B var særdeles motiveret og søgte på eget initiativ fysioterapeutisk bistand. På 

trods af ugentlig opfølgning af en fysioterapeut og et godt socialt netværk var det 

uoverkommeligt for B blot at følge det fra sygehuset udleverede træningsprogram, og 4 

måneder efter operationen var muskulaturen stadig svag, og B gik usikkert med 

balanceproblemer. B var en atypisk patient, idet omkring 80 % af patienterne er over 65 

år (Dansk Ortopædkirurgisk selskab et al. 1999) med hvad dertil hører af 

aldersbetingede skavanker. Spørgsmålet er, hvordan genoptræningen opleves af den 

alderstypiske patient. 

 

Med kvalitetsudviklingsprojektet vil jeg sætte fokus på de 90 %, som overlever den 

første tid. Som en del af dette projekt ønsker jeg i masterprojektet at belyse, hvordan 

patienter oplever genoptræningen efter udskrivelsen, og om postoperativ træthed som 

fænomen kan have betydning for deres mestring af genoptræningen.  

På den baggrund har jeg løbende siden maj 2007 og nu senest marts 2008 foretaget 

systematisk litteratursøgning i databaserne PubMed og CINAHL. Begge databaser er 

sundhedsvidenskabelige databaser, men mens PubMed overvejende rummer kvantitativ 

forskning dækker CINAHL i højere grad den kvalitative forskning. Der er dog 

adskillige overlap de to databaser imellem. (Søgehistorie1 ses i bilag 2) 

 

Litteratursøgning 

Ved brug af MeSH words i forskellige kombinationer har jeg søgt på rehabilitering og 

postoperativ træthed i relation til hoftefrakturer og ældre mennesker. Følgende søgeord 

er anvendt: 

”Hip fractures”, ”Rehabilitation”, ”Outcome Assessment”, “Treatment Outcomes”, 

“Recovery”, “Recovery of Function”, “Functional Status”, “Patient Discharge”, 

“Evaluation Studies”, “Randomized Controlled Trials”, “Health Status Indicators”, 

“Postoperative Period”, “Mortality”, “Fatigue”, “Frail Elderly”, “Qualitative studies”, 

“Quantitative Studies”, “Qualitative Research”, “Quantitative Research”. “Concept 

Analysis”. 
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Søgeperioden går tilbage til 1990 med vægten lagt på nyere studier, hvor det har været 

muligt. Studier fra lande, hvis kultur er væsentlig anderledes end vores, er ekskluderet. 

Et enkelt studie fra Taiwan er dog fundet relevant og derfor medtaget. I søgningen på 

træthed er studier omhandlende kroniske lidelser samt cancer ekskluderet, da det er en 

anden form for træthed, de omhandler. Derudover er studier omhandlende børn og unge 

ekskluderet, da min målgruppe ligger i den anden ende af aldersspektret.  

Jeg har desuden anvendt referenceprogrammet om hoftebrud, Det Nationale 

Indikatorprojekt for hoftenære frakturer, ”Det gode patientforløb for patienter med 

hoftenære frakturer”, Den Danske Kvalitetsmodel, statistiske oversigter, lovtekster, 

bekendtgørelser samt litteratur med inspiration fra uddannelsen.  

 

 

 

Litteraturgennemgang 

Fra litteraturen ved vi, at det for de 90 %, som overlever, er vanskeligt eller endog 

umuligt at opnå deres vanlige funktionsniveau, og 75 % af patienterne når aldrig deres 

tidligere funktionsniveau (Robinson SB 1999). De største fremskridt sker de første 6 

måneder (Peterson MGE et al. 2002), men studier viser, at kun 20 % går alene efter 2 

måneder, og efter 4 måneder har mindre end halvdelen opnået deres tidligere 

gangfunktion (Lee H 1998;Nevalainen TH et al. 2004;van Balen R et al. 2001). Ifølge 

van Balen og kolleger (2001) havde kun 17 % efter 4 måneder opnået samme ADL som 

før bruddet. Det er således indlysende, at en hoftenær fraktur kan få vidtrækkende 

sociale omkostninger for den enkelte patient, bl.a. i form af en øget institutionalisering 

(Dansk Ortopædkirurgisk selskab et al. 2007;Fransen M et al. 2002). Derudover vil den 

ændrede demografiske sammensætning med en prognostisk kontinuerlig stigning i 

antallet af 65+ årige (60 % flere år 2050 ift. 2007) (Arbo-Bähr H et al. 2007) alt andet 

lige betyde flere patienter med hoftenære frakturer, flere med behov for behandling, 

pleje og rehabilitering og flere med behov for institutionalisering, hvilket vil udgøre en 

øget samfundsøkonomisk byrde. Der er således al mulig grund til at sætte fokus på 

kvalitetssikring og – udvikling af dette patientforløb på tværs af sektorerne.  

Det er måske også derfor via sundhedsloven bestemt, at patienterne inden udskrivelsen 

skal have udarbejdet en genoptræningsplan (Indenrigs- og sundhedsministeriet 2006), 
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hvor patienterne ved udskrivelsen visiteres til enten selvtræning, almen genoptræning i 

kommunen eller meget sjældent til specialiseret genoptræning på sygehuset. 

Hovedparten af patienterne i vores patientforløb bliver visiteret til selvtræning (NIP 

sekretariatet 2007).  

Sundhedsloven taler således om genoptræning (Indenrigs- og sundhedsministeriet 

2006), mens fx det reviderede referenceprogram om hoftebrud (Dansk 

Ortopædkirurgisk selskab et al. 2007) og Den Danske Kvalitetsmodel taler om 

rehabilitering. I Den Danske Kvalitetsmodel defineres rehabilitering som 

”sundhedsaktivitet, der indeholder elementer af både forebyggelse og sundhedsfremme 

med det formål, at patienten, som har risiko for at få begrænsninger i sin fysiske, 

psykiske eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv” (Institut 

for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2008). Fysisk genoptræning er således 

blot en del af rehabiliteringen. I vores patientforløb kan man postoperativt under 

indlæggelsen tale om et tværfagligt rehabiliteringstilbud, mens der efter udskrivelsen 

efter min opfattelse er tale om genoptræning og oftest som selvtræning (NIP 

sekretariatet 2007). Den kommende akkreditering vil kræve, at vi udarbejder 

patientforløb på tværs af sektorerne og ikke blot planlægger genoptræning, men 

derimod rehabilitering efter udskrivelsen (Institut for Kvalitet og Akkreditering i 

Sundhedsvæsenet 2008). 

Det er tidligere vist, at der ikke opnås bedre genoptræningsresultater på en 

rehabiliteringsafdeling end i hjemmet (Röder F et al. 2003), men flere randomiserede 

kontrollerede undersøgelser (RCT) har vist, at det har betydning for opnåelse af 

tidligere funktionsniveau og for livskvaliteten, at patienterne får et fysioterapeutisk 

genoptræningstilbud efter udskrivelsen (Binder EF et al. 2004;Tinetti ME et al. 1999). 

Samtidig er det også vist, at ADL træning bør tilbydes, så det bliver et koordineret og 

tværfagligt rehabiliteringstilbud (Cameron ID 2005;Hagsten B et al. 2006;Tinetti ME et 

al. 1999). Et lille RCT studie (25 patienter) fra Taiwan viste, at udskrevne patienter med 

et individuelt tilpasset fysioterapeutisk genoptræningstilbud i hjemmet de 3 første 

måneder efter udskrivelsen opnåede et statistisk signifikant bedre funktionsniveau samt 

en statistisk signifikant bedre helbredsrelateret livskvalitet både 1 og 3 måneder efter 

hoftebruddet ift. kontrolgruppen som trænede på egen hånd på baggrund af instruktion 

inden udskrivelsen (Tsauo J-Y et al. 2005). Studiet er medtaget på trods af den 
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fremmedartede kulturelle kontekst og lille population, fordi det mig bekendt er det 

eneste studie, som har sammenlignet en intervention med en kontrolgruppe, der får et 

tilbud, tilsvarende det patienterne i vores patientforløb oftest får.  

 

Mens der således er en del kvantitative undersøgelser, som har beskæftiget sig med 

genoptræningen efter hoftenær fraktur, findes der kun sparsom kvalitativ forskning om 

patienternes oplevelser i forbindelse med hoftefraktur. Jeg har fundet to relevante 

undersøgelser. 

En amerikansk undersøgelse har ved hjælp af fokusgruppeinterviews 9 måneder efter 

udskrivelse til eget hjem afdækket oplevelserne hos 15 mentalt friske kvinder opereret 

for hoftebrud. Formålet med undersøgelsen var at få indblik i, hvilke faktorer der 

faciliterer en succesfuld rehabilitering (Robinson SB 1999). Undersøgelsen viste at 

”funktionshæmmende faktorer” samt ”funktionsfremmende faktorer” var afgørende. 

Temaet ”funktionshæmmende faktorer” omfattede både fysiske og psykosociale 

faktorer. De fysiske faktorer omhandlede træthed og smerter, og begge symptomer 

forhindrede kvinderne i at opretholde deres vanlige livsstil. Blandt de psykosociale 

faktorer var oplevelsen af begrænsning og dermed følelsen af afhængighed og tab af 

kontrol typiske for kvindernes oplevelser. For at mestre de funktionshæmmende 

faktorer beskrev Robinson, hvordan kvinderne ved hjælp af funktionsfremmende 

faktorer mobiliserede indre ressourcer, fx evnen til at kunne tilpasse sig nye situationer. 

Andre funktionsfremmende faktorer kunne være ”at se fremskridt”, ”at kunne tilpasse 

ADL” og ”at kunne acceptere hjælp til det nødvendige”. Robinson pegede også på 

vigtigheden af en tværfaglig indsats efter udskrivelsen for at kunne facilitere 

funktionsfremmende faktorer, men også for at kunne håndtere problemer som træthed 

og smerter. Denne opfattelse harmonerer med Archibald, som i et engelsk kvalitativt 

studie interviewede fire mentalt friske kvinder samt en mand efter operation for 

hoftebrud (Archibald G 2003). Formålet var at opnå viden om patienternes oplevelser 

mhp. at kunne forbedre sygeplejen til denne patientgruppe. Archibald fandt bl.a., at det 

var vigtigt efter udskrivelsen at finde egnede rehabiliteringsrammer mhp. 

smertebehandling, fysisk og psykisk omsorg samt sikring af en rimelig livskvalitet. Vi 

ved også fra andre undersøgelser at livskvaliteten hos denne patientgruppe er berørt 

(Tidermark J et al. 2002;van Balen R et al. 2001). Den fysiske del af rehabiliteringen, 
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den egentlige genoptræning blev desværre ikke omtalt i de to kvalitative studier, så det 

fremgår ikke, hvorvidt patienterne trænede på egen hånd, eller om de fulgte et 

fysioterapi ledet genoptræningstilbud. Dette er en svaghed ved studierne, men de er 

medtaget, fordi de belyser vigtigheden af at have fokus på rehabilitering og ikke blot på 

genoptræning efter udskrivelsen.  

 

Robinson (1999) pegede i sin undersøgelse på postoperativ træthed som hæmmende for 

en succesfuld rehabilitering, men en søgning med kombinationen af ”hip fractures” 

”fatigue” og ”postoperative period” gav ingen resultater, hvilket indikerer, at der ikke er 

publiceret undersøgelser med fokus på postoperativ træthed hos denne patientgruppe. 

Postoperativ træthed er til gengæld velbeskrevet i andre sammenhænge, dog oftest i 

relation til elektive abdominale indgreb (Aarons H et al. 1996;Christensen T 

1995;DeCherney AH et al. 2002;Kjerulff KH et al. 1995;Salmon P et al. 2001a;Salmon 

P et al. 2001b;Stock SE et al. 1991;Zalon ML 2004). Christensen (1995) konstaterede i 

sin danske doktorafhandling på baggrund af et enkelt japansk studie, at fysisk 

funktionsniveau muligvis er relateret til postoperativ træthed og konkluderede samtidig, 

at postoperativ træthed bør reduceres ved at hindre en dårlig kondition gennem præ- og 

postoperativ træning og mobilisering. Denne opfattelse må vel overvejende gælde for 

elektive patienter, og om det hos patienter opereret for hoftenær fraktur vil være muligt 

at reducere postoperativ træthed gennem træning er vel spørgsmålet, når det i en 

længere periode udgør en udfordring, blot at forflytte sig.  

Varigheden af postoperativ træthed er forskellig. Undersøgelser viser alt fra 14 – 74 % 

som oplever moderat til udtalt træthed i de første uger (Christensen T 1995;DeCherney 

AH et al. 2002), og mens 34 % i DeCherney og kollegers undersøgelse oplevede 

trætheden i 6 måneder, varede den hos andre i helt op til et år.  

 

Sammenfatning 

Det er velundersøgt, at det er særdeles vanskeligt og for 75 % umuligt at opnå samme 

funktionsniveau som før hoftebruddet. Der peges i stadig flere undersøgelser på 

vigtigheden af at planlægge individuelle, velkoordinerede tværfaglige 

rehabiliteringstilbud med udgangspunkt i patientens tidligere funktionsniveau. En dansk 

doktordisputats konstaterer, at fysisk funktionsniveau kan være relateret til postoperativ 
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træthed. I et enkelt kvalitativt studie peges på postoperativ træthed som hæmmende for 

en succesfuld rehabilitering af patienter opereret for hoftebrud, mens der tilsyneladende 

ikke er publiceret kvantitative undersøgelser af postoperativ trætheds indflydelse på 

genoptræningen hos denne patientgruppe. En enkelt mindre RCT har vist, ganske vist i 

en anden kulturel kontekst, at et fysioterapeutisk genoptræningstilbud giver statistisk 

signifikant bedre funktionsniveau samt helbredsrelateret livskvalitet end selvtræning.  

Spørgsmålet er, hvordan vores patienter oplever genoptræningen efter 

udskrivelsen, og om postoperativ træthed spiller en rolle for mestringen af denne.  

 

Afgrænsning 

Masterprojektet vil blive afgrænset til at omhandle aldersmæssigt typiske patienter 

opereret for hoftenær fraktur. I min praksis udskriver vi patienterne til en form for 

genoptræning - selvtræning eller almen genoptræning og ikke rehabilitering - hvorfor 

projektet vil omhandle patienternes oplevelse af genoptræningen og ikke 

rehabiliteringen. Fokus er på postoperativ træthed og genoptræning, og jeg har valgt at 

se på, om postoperativ træthed har betydning for mestringen af genoptræningen.  

Da projektet handler om mestring, har jeg fundet en teoretiker, sociologen Antonovsky, 

som på en for sygeplejen vedkommende og tilgængelig måde beskriver hvordan 

menneskers mestringsevne afhænger af deres oplevelse af sammenhæng (OAS) 

(Antonovsky A 2004). Antonovsky tager bl.a. fat på de vilkår for mestring, vi som 

sygeplejersker har mulighed for at påvirke. Jeg kunne have valgt andre teoretikere og 

har også overvejet Lazarus og Folkmans mestringsteori (Lazarus RS et al. 1984), men 

finder den ikke nær så relevant ift. min problemstilling, idet den mere omhandler 

mestringsstrategier og den psykologiske baggrund for disse.  

OAS (se definition s. 14) består af tre delkomponenter: Begribelighed, håndterbarhed og 

meningsfuldhed som alle nemt kan relateres til sygepleje. Komponenten begribelighed 

styrkes først og fremmest af viden og kan bidrage til øget håndterbarhed (Jensen Tk et 

al. 2001). Det er derimod følelsen af meningsfuldhed, som afgør om patienten er 

motiveret eller ej (Jensen Tk et al. 2001), og denne følelse kan derfor have indvirkning 

på, om patienten får fx trænet, det han skal, ligesom den enkeltes oplevelse af 

meningsfuldhed iflg. Antonovsky styrkes af begribelighed, men først og fremmest 

vokser gennem medinddragelse.  
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Det nationale kvalitetsprojekt ”De mellemmenneskelige relationer” 

(Amtsrådsforeningen et al. 2003) satte blandt andet fokus på patienternes ønske om 

medinddragelse og konstaterede, at medinddragelse stiller krav til relationen mellem 

sundhedspersonale og patient. Indsigt i og forståelse for patienternes personlige og 

kulturelle muligheder og begrænsninger er ifølge projektet nødvendigt for at kunne 

støtte patienterne i deres valg og præferencer. Medinddragelse er således vigtigt, hvis 

patienten skal nå målet for rehabiliteringen, nemlig at genvinde sit habituelle funktions- 

og mobilitetsniveau og at genoptage sin dagligdag i sin hidtidige bolig (Dansk 

Ortopædkirurgisk selskab et al. 2007). Håndterbarheden (mestringen) afhænger af, om 

de fornødne ressourcer er til rådighed og hænger tæt sammen med begribelighed og 

meningsfuldhed.  

 
Formål  

Formålet med dette masterprojekt er hos aldersmæssigt typiske patienter opereret for 

hoftenær fraktur:  

1. at få indsigt i deres oplevelse af genoptræningen efter udskrivelsen  

2. at få indsigt i deres oplevelse af mestringen af genoptræningen med fokus på 

postoperativ træthed 

 

Begrebsafklaringer  

Grundlaget for tilføjelse og implementering af ny viden er en forståelse af de begreber 

eller fænomener, der skal undersøges (Kvale S 2006 s. 103). I det følgende vil jeg 

derfor belyse i hvilken begrebsmæssig og teoretisk forståelse jeg anvender begreberne 

”postoperativ træthed” og ”funktionsniveau”. Dernæst vil jeg beskrive og begrunde den 

teoriramme, jeg har valgt at lægge ned over min kvalitative undersøgelse. 

 

Postoperativ træthed 

Træthed er mange ting afhængig af konteksten. Brugt i en faglig kontekst findes 

forskellige former for træthed. Der kan være tale om kronisk træthed som patienter med 

kronisk sygdom eller cancer ofte oplever (denne form vil ikke blive omtalt yderligere, 

idet den er irrelevant for min problemstilling), eller den mere akutte træthed efter et 

operativt indgreb, som er den form for træthed, jeg i dette projekt beskæftiger mig med. 

I de tidligere nævnte undersøgelser vedrørende postoperativ træthed har jeg oversat 
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”fatigue” med ”træthed”. Set i lyset af det faktum, at det engelske sprog er langt mere 

nuanceret end det danske og derfor rummer adskillige ord, som kan oversættes til 

træthed, er der behov for en begrebsafklaring af ”fatigue”. Tre amerikanske 

sygeplejersker har lavet en begrebsanalyse (Ream E et al. 1996). I denne bliver det 

klart, at ordene ”tiredness” og ”fatigue”, som begge på dansk oversættes til træthed, 

ikke er synonyme. ”Tiredness” kan derimod indikere ”fatigue” eller være end del af det 

at have ”fatigue”, som altså er mere omfattende. Baseret på deres begrebsanalyse 

kommer Ream og kolleger med et bud på en definition af ”fatigue”: 

” A subjective, unpleasant symptom which incorporates total body feelings 
ranging from tiredness to exhaustion creating an unrelenting overall 
condition which interferes with individuals´ ability to function to their 
normal capacity” 
   

“Et subjektivt, ubehageligt symptom omfattende hele kroppen lige fra træthed til 

udmattelse, skabende en vedholdende og total tilstand som influerer på den enkeltes 

evne til at fungere på sit normale niveau” (min oversættelse). 

Denne definition er mere omfattende end PubMed´s som definerer ”fatigue”:  

”The state of weariness following a period of exertion, mental or physical, 
characterized by a decreased capacity for work and reduced efficiency to 
respond to stimuli” 
 

CINAHL har ikke defineret begrebet ”fatigue”. Jeg foretrækker Ream og kollegers 

definition frem for PubMed´s, fordi den i modsætning til PubMed´s tager udgangspunkt 

i patientperspektivet og konsekvenserne for dette. Når jeg i den kvalitative undersøgelse 

anvender fænomenet ”træthed”, vil det være på baggrund af Ream og kollegers 

definition og i en postoperativ kontekst. Mens CINAHL ikke definerer ”postoperative 

period”, definerer PubMed det blot som perioden efter er operativt indgreb uden således 

at sætte tidsmæssig begrænsning på.  

 

Funktionsniveau 

Funktionsniveau er ikke defineret i hverken CINAHL eller PubMed. Funktionsstatus er 

til gengæld den oftest anvendte term i studier, hvor endpoint er funktion, men oftest 

uden begrebet er defineret. Jeg vælger derfor at se på begrebet funktionsstatus. Dette 

kan dække over mange ting, fx fysisk eller psykosocial funktion, evne til at klare 

dagligdags aktiviteter, maksimal fysisk potentiale, generelt helbred, kombinationer af 
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flere eller alle ovenstående, samt evt. andre faktorer. Gennem en begrebsanalyse er en 

amerikansk sygeplejerske (Wang T-J 2004) nået frem til følgende definition af 

funktionsstatus: 

” Activities performed by an individual to realize needs of daily living in 
many aspects of life including physical, psychological, social, spiritual, 
intellectual, and roles. Level of performance is expected to correspond to 
normal expectation in the individual´s nature, structure and conditions”. 
 

“Aktiviteter udført af den enkelte for at opfylde behov i forbindelse med daglige 

aktiviteter i mange af livets roller og aspekter, fx fysiske, psykiske, sociale, åndelige og 

intellektuelle. Niveauet for udførelsen forventes at tilsvare, hvad der er forventeligt ift. 

den enkeltes fysiske, psykiske og sociale tilstand” (min oversættelse).  

Wang taler således i sin definition også om ”niveau”, hvorfor jeg mener, at hendes 

definition kan anvendes som definition af funktionsniveau. CINAHL har en definition 

på funktionsstatus som kommer tæt på Wangs uden dog at være helt så omfattende: 

” An individual´s level of abilities and limitations in performing tasks 
necessary to daily living, leisure activities, vocational pursuits, social 
interactions, and other required behaviour or activities” 
 

“ Den enkeltes niveau af evner og begrænsninger i at udføre opgaver som er 

nødvendige for det daglige liv, fritidsaktiviteter, erhvervsarbejde, sociale sammenhænge 

samt andre nødvendige optrædener og aktiviteter” (min oversættelse). 

Pub Med har ikke defineret funktionsstatus, men dens definition af ”Recovery of 

Function” som en delvis eller komplet tilbagevenden af et organ eller en del af kroppen 

til normal og rigtig fysiologisk aktivitet efter sygdom eller traume (min oversættelse) 

dækker det fysiologiske aspekt og er efter min opfattelse det samme som opnåelse af 

fysisk funktionsniveau, mens Wangs og CINAHL´s definitioner er et udtryk for en mere 

holistisk opfattelse af mennesket. I min kvalitative undersøgelse vil jeg derfor anvende 

funktionsniveau i den holistiske betydning.   

 

Teoriramme 

Som begrundet tidligere har jeg som teoretisk forståelsesramme valgt Antonovskys 

OAS teori (Antonovsky A 1979;Antonovsky A 2004), som jeg ser som en 

mestringsteori. I det følgende vil jeg kort præsentere de vigtigste begreber i teorien ift. 

mestring. Teorien består af tre hovedbegreber:  
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Meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed som er hierarkisk opbyggede med 

meningsfuldhed øverst. Derudover er underbegrebet modstandsressourcer væsentlig i 

mestringssammenhæng. 

OAS teorien er indeholdt i den salutogenetiske model1. Den centrale antagelse i den 

salutogenetiske model er, at en stærk oplevelse af sammenhæng (OAS) er afgørende for 

en vellykket håndtering (mestring) af livets stressfaktorer og dermed for opretholdelse 

af helbredet (Antonovsky A 2004 s.179). Antonovsky siger videre, at mennesket aldrig 

enten er sundt eller sygt, men befinder sig på et kontinuum imellem sundhed og sygdom 

(ibid. s.22) og definerer OAS  

som en oplevelse af konstant og dynamisk tillid til, at de stimuli, man 
bliver mødt med, er strukturerede, forudsigelige og forståelige, at de krav, 
som opstår af disse stimuli, er udfordringer, der er værd at engagere sig i 
samt, at man har tilstrækkelige ressourcer til rådighed (Antonovsky A 
2004 s.37). 

 

Meningsfuldhed, det helt centrale begreb, handler om i hvilken udstrækning, man 

oplever livet som følelsesmæssigt forståeligt, opfatter de krav tilværelsen stiller som 

værd at investere tid og energi i, samt i hvilken grad, man opfatter disse som 

udfordringer snarere end problemer (Antonovsky A 2004 s.36,39). Antonovsky ser 

meningsfuldhed som en motiverende faktor (ibid. s.40), som derfor er afgørende for 

patienternes motivation for fx at træne, også selvom de er trætte. Meningsfuldhed 

kommer bl.a. af at muligheden for at blive medinddraget i den udstrækning, man ønsker 

det. Det vil sige aktivt at tage stilling samt tage ansvar for sin situation på baggrund af 

de erfaringer og ressourcer, der er til rådighed (Jensen Tk et al. 2001 s.89). 

Begribelighed, det næstvigtigste begreb (Antonovsky A 2004 s.40), omhandler i hvilken 

udstrækning, man opfatter de stimuli, man konfronteres med som forståelige, 

strukturerede, ordnede, sammenhængende og tydelige (ibid. s.34-35). Det betyder for 

patienten, at viden er en vigtig faktor for at skabe begribelighed. Sundhedspersonalet 

må derfor forsyne patienten med den nødvendige viden, så patienten forstår fx 

vigtigheden af at træne, og at det er naturligt at være træt. Håndterbarhed, det sidste 

overordnede begreb, handler om, i hvilken udstrækning, man opfatter de ressourcer, 

man har, som tilstrækkelige til at klare de krav, man stilles overfor (Antonovsky A 2004 

                                                 
1 Salutogenese tager udgangspunkt i sundhed og kilderne til sundhed i modsætning til patogenes som 
tager udgangspunkt i sygdom.  
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s.35-36). At opleve håndterbarhed kræver, at der er balance mellem de krav, der stilles, 

og de ressourcer, der er til rådighed. For at planlægge, hvor og hvordan patienten skal 

støttes i sin mestring (håndtering) af genoptræningen, er det derfor nødvendigt at 

afdække patientens livsvilkår, livserfaringer og modstandsressourcer (se senere).  

I definitionen af OAS omtaler Antonovsky de stimuli, som vi til stadighed bombarderes 

med. Disse stimuli kan muligvis opleves som stressfaktorer. Iflg. Antonovsky er 

stressfaktorer2 allestedsnærværende (Antonovsky A 1979 s.71) og kan være både 

positive og negative. Hvis vi oplever en stimulus som en stressfaktor, vil vores respons 

på denne iflg. Antonovsky (1979 s.94) være en spænding, som enten bliver opløst eller 

bliver til stress. Måden, vi håndterer spænding på, leder frem til et andet begreb i OAS 

teorien: Generelle modstandsressourcer (GMR). GMR er de potentielle ressourcer, en 

person kan anvende til at facilitere effektiv stresshåndtering, og ens livsvilkår 

(sociokulturelle og historiske kontekst) vil bl.a. påvirke mængden af disse ressourcer 

(Antonovsky A 2004 s.105-143). Iflg. Antonovsky har ressourcerne to funktioner: Den 

ene er at opløse spænding og derved få bugt med stressfaktorer, den anden er at skabe 

livserfaringer, som medfører en stærk OAS. De to funktioner hænger tæt sammen, fordi 

at få bugt med stressfaktorer udgør en livserfaring, som medvirker til øget 

meningsfuldhed og dermed en forstærket OAS. Dette betyder, at mennesker med en 

stærk OAS er i stand til at håndtere stressfaktorer og finde løsninger 

(mestringsstrategier) på spændinger, så disse ikke resulterer i stress (Jensen Tk et al. 

2001 s.91). Der er dog iflg. Antonovsky ikke tale om én bestemt mestringsstrategi, men 

derimod om en evne hos den OAS - stærke person til at vælge netop den strategi, som er 

bedst i den konkrete situation.  

Jeg finder på baggrund af ovenstående teorien særdeles relevant ift. kvalitetsudvikling 

af patientforløbet, med fokus både på patientperspektivet og sygeplejeperspektivet efter 

udskrivelsen. 

Patientperspektivet vil jeg redegøre for i afsnittene: Præsentation af fund, diskussion 

samt konklusion og perspektivering, mens jeg vil redegøre for sygeplejeperspektivet i 

diskussionsafsnittet samt i konklusionen og perspektiveringen. 

 

                                                 
2 Stressfaktorer def. som ”krav, som en organisme eller en person ikke har nogen umiddelbar tilgængelig 
og automatisk svar på (Jensen Tk et al. 2001 s.87) 
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Metode  

Videnskabsteoretisk forståelsesramme 

Patientperspektivet er mangfoldigt og kan undersøges både med kvantitative og 

kvalitative metoder. Ønsker man en undersøgelse af patienters oplevelser, må man 

anvende kvalitative metoder, som har deres videnskabsteoretiske grundlag i 

fænomenologien og hermeneutikken (Dehlholm-lambertsen B et al. 2006 s.9) og bygger 

på ønsket om indsigt i den enkeltes forståelse af verden (Dehlholm-lambertsen B et al. 

2006 s.7;Kvale S 2006 s.15). I fænomenologien beskrives verden gennem oplevelser og 

erfaringer,og med et fænomenologisk perspektiv ønsker man derfor at få indblik i, 

hvordan den enkelte oplever sin verden (Dehlholm-lambertsen B et al. 2006 s.9). 

Hermeneutikken er læren om tolkning og er først og fremmest en teori om forståelse af 

betydninger i fx tekst og tale (ibid. s. 10). Ønsker man derfor som i dette masterprojekt 

ikke blot at afdække patienternes oplevelser, men også at forstå betydningen af disse, 

må man stille spørgsmål enten til informanten eller til teksten velvidende, at der ikke 

findes én men flere sandheder (ibid. s. 7).  

Da dette er en del af et kvalitetsudviklingsprojekt, er det ikke nok at afdække 

fænomener, men det er nødvendigt også at forstå, hvilken betydning disse kan have for 

den enkelte, hvis fundene skal kunne bruges til at udvikle kvaliteten af sygeplejen i det 

aktuelle patientforløb. Jeg benytter mig derfor af en fænomenologisk / hermeneutisk 

forståelsesramme, når jeg både søger indsigt i patienternes oplevelser, men også med 

Antonovskys mestringsbriller på, søger at forstå, hvilken betydning disse har for den 

enkelte.  

 

Dataindsamlingsmetode 

Valg af metode afhænger af undersøgelsens formål (Dehlholm-lambertsen B et al. 

2006). Mit formål er at få indsigt i patienternes oplevelser og mestring af 

genoptræningen. Derfor vil et interview være nødvendig. Jeg har valgt det individuelle 

interview som metode, fordi det giver store muligheder for at spørge ind til patienternes 

oplevelser, samtidig med at der kan opnås en fortrolighed og tryghed, bl.a. fordi 

interviewet kan foregå i eget hjem. At interviewe stiller krav om vidtgående etiske 

overvejelser, hvilket jeg i etikafsnittet vil redegøre for. Da jeg på forhånd har valgt 

temaet for mit interview og sat fokus på træthed og mestring, er det nødvendigt med en 
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strukturering af interviewet, hvorfor jeg har valgt at anvende en semistruktureret 

interviewguide (Kvale S 2006).  

At anvende en form for strukturering indebærer naturligvis en risiko for at miste andre 

perspektiver af vigtighed for den enkelte informant. Fx kan man forestille sig andre 

fænomener end træthed som værende af betydning for, hvor meget patienterne træner. 

Da masterprojektet er en del af et kvalitetsudviklingsprojekt, og det således er praksis, 

jeg undersøger, finder jeg det nødvendigt på trods af ovennævnte risiko at udnytte min 

forforståelse ift. den aktuelle patientgruppe. I min udarbejdelse af nedenstående 

interviewguide har jeg inden for rammerne af mestring, valgt at stille så åbne spørgsmål 

som muligt, fx har jeg ikke anvendt ordet træthed i mine spørgsmål. Samtidig håber jeg, 

at jeg i interviewsituationen formår at få informanten til at føle sig fri til i øvrigt at 

fortælle, hvad der har betydning i den aktuelle situation.  

 

 

Interviewguide 

En interviewguide kan være mere eller mindre detaljeret afhængig af, om man ønsker 

spontane oplevelser fra informanternes livsverden, eller om man ønsker at analysere 

informanternes oplevelser af et bestemt emne (Kvale S 2006 s.134). En semistruktureret 

guide vil indeholde en skitse over temaer, der skal afdækkes, samt forslag til spørgsmål, 

og det vil derfor være nyttigt at udarbejde en guide med to hold spørgsmål (ibid. s. 133-

34). De temaer, der skal afdækkes, formuleres som forskningsspørgsmål på baggrund af 

den teoriramme, der er valgt, i den aktuelle undersøgelse Antonovskys OAS teori 

(Antonovsky A 1979;Antonovsky A 2004). Interviewspørgsmålene derimod skal være 

dynamiske og fremme en positiv interaktion, holde samtalen i gang og motivere 

informanterne til at fortælle om deres oplevelser og følelser (Kvale S 2006 s.134). Mens 

forskningsspørgsmålene kan være abstrakte, er det således vigtigt at 

interviewspørgsmålene er korte, klare og uden brug af akademisk sprog (ibid. s. 135). 

Forskningsspørgsmålene opstilles på baggrund af de antagelser, intervieweren har 

(Kvale S 2006 s.136,139). Det vil derfor være af værdi for den senere analyse, hvis 

intervieweren vil være i stand til at afklare evt. flertydige udsagn eller modsigelser 

allerede under interviewet (ibid. s.136). 
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Nedenstående interviewguide har været anvendt i denne kvalitative undersøgelse 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Hvilke modstandsressourcer er patienten i 

besiddelse af? 

Hvilke ressourcer kan patienten 

trække på i mestringen af 

genoptræningen efter 

hoftebrud? 

 

Fortæl lidt om dig selv og det liv, du har levet 

hidtil 

alder, køn, civilstand, 

boligforhold, 

uddannelsesniveau/ arbejde, 

socialt netværk, interesser, 

tidligere sygdomme 

Oplever patienten begribelighed? 

 

 

Føler patienten sig 

velinformeret om sin situation? 

Fortæl om, hvad der skete, da du brækkede 

hoften 

 

Fortæl, hvordan du af personalet blev 

forberedt på at skulle udskrives 

Hvilke tanker gjorde du dig om 

at skulle hjem? 

Hvor længe har du været 

hjemme? 

Er der information du har 

savnet? 

Oplever patienten meningsfuldhed? 

Oplever patienten at blive 

medinddraget i sin 

genoptræning i det omfang, det 

er ønskeligt? 

Fortæl om hvordan din dag går 

Hvordan oplever du den hjælp, 

du er blevet tilbudt, lever den 

op til dine forventninger og 

behov? 

 

Hvilke tanker gør du dig om fremtiden? 

Har du et mål, du arbejder hen 

imod? 

Oplever patienten håndterbarhed? 

Forhindrer postoperativ træthed 

patienten i at træne det, der er 

planlagt, eller det, hun gerne 

vil? 

 

Får du trænet noget? 

Hvad har betydning for, hvor 

meget du får trænet? 

 

Kan du fortælle om, hvad (x 

begreb) betyder for dig 
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Har andre fænomener betydning 

for træningen? fx smerter, 

psykisk tilstand 

 

 Hvis du nu tænker på dit hoftebrud, er der så 

yderligere oplevelser, efter du er kommet 

hjem, som du har lyst til at fortælle om? 

 

Jeg har ikke flere spørgsmål, er der noget du 

har lyst til at tilføje eller spørge om, inden jeg 

slukker for båndoptageren? 

 

 

Informanter 

Udover at opfylde inklusionskriterierne fra den kvantitative del af undersøgelsen - 65+, 

opereret for hoftenær fraktur og mentalt friske med et genoptræningspotentiale - skulle 

informanterne også være trætte i en eller anden grad en måned efter udskrivelsen. Hvor 

mange informanter, der er behov for mhp. at belyse undersøgelsesspørgsmålet, findes 

der ikke et entydigt svar på (Kvale S 2006). Ofte bliver man nødt til at vælge en 

pragmatisk løsning på baggrund af de muligheder, man har, således også i dette tilfælde. 

Da dette er et masterprojekt med begrænset tid til interviews og analyse, besluttede jeg 

at interviewe 3 tidligere patienter med variation ift. til køn og alder. Tre mulige 

informanter blev udpeget af den projektsygeplejerske, som dataindsamler i den 

kvantitative del af undersøgelsen. Jeg kontaktede efterfølgende først skriftligt og 

dernæst telefonisk disse mhp. deltagelse (bilag 3), og alle tre indvilgede og vil blive 

præsenteret senere.  

 

Etiske overvejelser 

Da der ikke er tale om et biomedicinsk forskningsprojekt, skal denne kvalitative 

undersøgelse ikke formelt godkendes af det Videnskabsetiske Komité system 

(Forskningsministeriet 2004). Undersøgelsen vil følge de nordiske forskningsetiske 

retningslinjer (Northern Nurses Federation 2000), som er udarbejdet på baggrund af de 

etiske principper om autonomi, om at gøre godt, om ikke at gøre skade og om 

retfærdighed. Udover at jeg som projektansvarlig efterlever de etiske principper og 
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forskningsetiske retningslinjer, skal der udarbejdes en deltagerinformation, som på 

hverdagssprog informerer om undersøgelsens indhold og formål, samt informerer om de 

eventuelle fordele og ulemper, deltagelse kan have (bilag 4). Deltagerinformationen skal 

sammen med den mundtlige information danne baggrund for, at patienten, evt. sammen 

med en bisidder, giver samtykke til deltagelse. Etikken omkring selve informationen bør 

for at efterleve de etiske principper følge bekendtgørelsen udarbejdet for biomedicinske 

forskningsprojekter (Indenrigs- og sundhedsministeriet 2004). Der skal derfor 

udarbejdes en samtykkeerklæring, hvoraf det nøjagtigt fremgår, hvad patienten giver sit 

samtykke til (bilag 5). Af hensyn til patientens autonomi bør informationen ikke 

foretages af den projektansvarlige, men af praktiske årsager har det dog ikke i denne 

undersøgelse været muligt at efterleve dette princip. Både patient og det informerende 

personale skal have et underskrevet eksemplar af samtykkeerklæringen. Da projektet 

nødvendiggør 

opbevaring af personhenførbare oplysninger, er det blevet anmeldt til datatilsynet 

(Justitsministeriet 2000) (bilag 6).  

Patienter kan opleve et interview som en vigtig begivenhed, fordi de bliver lyttet til, 

men der er også mulighed for, at de senere fortryder deres åbenhjertighed (Kvale S 2006 

s.121). Informanten kender måske ikke sine egne grænser og rives derfor med. Det er 

derfor interviewerens ansvar at sætte grænsen for åbenheden (Fog J 2004 s.250). 

Intervieweren får muligvis en viden, som fordrer professionel eller medmenneskelig 

stillingtagen. Informanterne skal derfor kende interviewerens tavshedspligt, men det er 

også vigtigt, at intervieweren på forhånd har overvejet og planlagt, hvordan hun vil 

stille sig til et sådant behov (Dyhr L et al. 2003 s.163-64). I dette konkrete tilfælde vil 

jeg benytte mig af min adgang til praksisfeltet og sikre, at patienten får en tid til 

ambulant kontrol, hvis jeg finder det fornødent.  

Det er intervieweren, der definerer situationen, samtaleemnerne og styrer interviewet 

(Fog J 2004 s.242;Kvale S 2006 s.131). Fog taler om et menneskeligt og moralsk 

ligeværdigt forhold mellem informant og interviewer, hvor der er symmetri mellem de 

to, informanten har magten til at sige fra (Fog J 2004 s.244), men intervieweren har 

magten til at trænge ind på den anden person (Fog J 2004 s.251). Kvale derimod, gør 

gældende, at der netop ikke er tale om en samtale med ligeværdige samtalepartnere, 

men i stedet en magtasymmetri hvor intervieweren alene sætter dagsordenen (Kvale S 
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2006 s.131). Jeg hælder mest til Kvales anskuelse, og Fog peger da også selv på 

risikoen for misbrug af informantens fortrolighed:  

”Dette giver på den ene side et rigt empirisk materiale og på den anden 
side risiko for misbrug af den anden persons fortrolighed, dvs. 
grænseovertrædelser og utilsigtede overgreb, hvis interviewerens 
moralske eller empatiske evner svigter” (Fog J 2004 s.229). 
 

Det er derfor vigtigt for informanterne at vide, at de til enhver tid kan sige fra og evt. 

træde helt ud af undersøgelsen. Et samtykke før interviewet rækker således ikke 

nødvendigvis, idet præmisserne kan ændre sig undervejs i interviewet (Kvale S 2006 

s.119).  

På baggrund af ovenstående, er det rimeligt at stille spørgsmål ved det etisk forsvarlige i 

at interviewe ældre eller gamle mennesker (min målgruppe), som qua deres alder vil 

være sårbare og således også ift. magtrelationer. En australsk forsker Cherry Russell 

(Russell C 1999), har analyseret 16 interviews af sårbare gamle mennesker og sætter på 

baggrund af denne undersøgelse spørgsmål ved, om der er et etisk problem. Russell 

fandt, at på trods af at intervieweren definerer situationen og samtaleemnerne, var denne 

ikke alene om at styre interviewet. De gamle mennesker var ikke blot passive 

informanter, men for de flestes vedkommende tog de aktivt part og gjorde interviewet 

til et inter view3 (Russell C 1999 s.415). At opnå at interviewet bliver til et inter view 

fordrer naturligvis, at man som interviewer kan vinde informantens tillid, ellers åbner 

denne sig ikke. Dette medfører et følelsesmæssigt dilemma for intervieweren, idet 

denne må balancere imellem at skabe tillid og undgå at lade sig rive følelsesmæssigt 

med (Jensen Tk et al. 2001 s.220). Russell kunne tilsvarende dokumentere, at også 

gamle mennesker kan have positive oplevelser af at blive interviewet, og at det i ét 

tilfælde ligefrem var et motiv for informanten, at interviewet kunne hjælpe hende til at 

få styr på al den tummel og utilfredshed, hun oplevede i øjeblikket (Russell C 1999 

s.410). Russell peger på vigtigheden af, at man som interviewer ser informanterne som 

aktive deltagere i stedet for som uselvstændige ofre i interviewsituationen (ibid. s. 411). 

Med ovenstående betragtninger i baghovedet, finder jeg ikke, at der er etiske problemer 

i at interviewe min målgruppe.  

 

                                                 
3 Def. af inter view: en udveksling af synspunkter mellem to personer, der taler sammen om et tema af 
fælles interesse (Kvale S 2006 s.15) 
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Analysemetode 

Interviewene vil efter båndoptagelse blive ordret transskriberet af mig. I dette projekt, 

som er udsprunget af praksis, skal den fremanalyserede viden gerne få implikationer for 

kommende patienter, og derfor er det vigtigt ikke blot at beskrive, men også prøve at 

forstå, hvad informanternes oplevelser kan fortælle os. Jeg har derfor valgt at analysere 

mine interviews på baggrund af en kvalitativ metode beskrevet af Malterud med 

inspiration fra fænomenologen Giorgi (Malterud K 1996). Malteruds metode kan 

anvendes uanset videnskabsteoretisk ståsted og nøjes ikke med at beskrive 

informanternes oplevelser, men lægger op til at fortolke betydningen af deres oplevelser 

på baggrund af en erkendelse af, at analyse af kvalitative data indebærer flere gyldige 

fortolkninger (Dehlholm-lambertsen B et al. 2006 s.7;Malterud K 1996 s.92). At 

metoden samtidig er lettilgængelig gør den yderligere anvendelig.  

I Malteruds metode (Malterud K 1996 s.93-103) skal man først danne sig et 

helhedsindtryk af interviewet, hvor man bør sætte sin forforståelse og teoriramme i 

parentes. Dernæst identificeres centrale temaer bl.a. dannet på baggrund af de begreber, 

som ønskes afdækket samt den teoretiske referenceramme. Næste skridt er identifikation 

af meningsbærende enheder, hvilket vil sige identifikation af tekst, som siger noget om 

temaerne. De meningsbærende enheder kodes med udgangspunkt i de oprindelige 

temaer, dvs. der sker en dekontekstualisering. Efterfølgende skal den viden, der ligger i 

koderne, abstraheres ved til stadighed at kondensere indholdet i de meningsbærende 

enheder mhp., om der er behov for underkoder eller nye koder. I denne fase vil det være 

vigtigt at få forskersamfundet (læs her vejlederen) til at vurdere de meningsbærende 

enheder for at få flere perspektiver på. Når de meningsbærende enheder er kodet 

optimalt, omsættes indholdet i de enkelte koder til artefakter, som er abstraherede 

beskrivelser, der i mere generel form fortæller, hvad interviewene siger om den aktuelle 

problemstilling. Til sidst sammenfattes betydningen af den fremanalyserede viden i nye 

beskrivelser - hvad handler det om? De nye beskrivelser skal til sidst valideres ift. de 

enkelte interviews (rekontekstualiseres) og derefter ift. forforståelse, teoretisk 

referenceramme og anden litteratur, hvilket sker i diskussionsafsnittet.  
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Præsentation af fund samt analyse 

Baggrunden for dette masterprojekt er en antagelse om, at postoperativ træthed har 

indflydelse på genoptræningen efter hoftebrud. Jeg blev inspireret til at undersøge dette 

nærmere ved at følge en midaldrende mands genoptræning efter hoftebrud, 

sammenholdt med en litteratursøgning, som afslørede et enkelt studie, hvor patienterne 

oplevede træthed som en hæmmende faktor for en succesfuld rehabilitering. Jeg ville 

derfor undersøge aldersmæssigt typiske patienters oplevelse af genoptræningen samt 

mestringen af denne med fokus på træthed. Tre vilkårligt valgte informanter leverede 

data til undersøgelsen. Informanterne blev alle interviewet i eget hjem mellem to og tre 

måneder efter udskrivelsen og for den enes vedkommende med hustruen som tilhører. 

Interviewene var alle af ca. en times varighed. De tre interviews blev ordret 

transskriberet af mig og efterfølgende analyseret med Malteruds analysemetode og med 

Antonovskys OAS teori som referenceramme.  

Efter første gennemlæsning af interviewene (det Malterud kalder helhedsindtrykket) 

stod det klart for mig, at informanterne på trods af mange ressourcer i høj grad oplever 

at være begrænsede i deres hverdag (bilag 8). Efterfølgende læsninger identificerede to 

temaer, idet informanterne oplever både begrænsende og fremmende faktorer for deres 

mestring. Samtidig handler deres oplevelser ikke kun om mestring af genoptræningen, 

men derimod om mestring af hverdagen med hvad den indebærer af daglige 

fornødenheder, genoptræning og et socialt liv. Min analyse tog således udgangspunkt i 

de to temaer: Begrænsende faktorer og fremmende faktorer for mestring af hverdagen. 

Hele analysen er på 25 sider i skemaform, hvorfor jeg af pladsmæssige årsager har valgt 

kun at præsentere et eksempel på analysegangen, og hvordan koden frygt er opstået og 

fortolket. Et udpluk af analysen med begge temaer samt alle koder, enkelte underkoder 

og artefakter samt til sidst alle nye beskrivelser ses i bilag 7.  

 

Temaer meningsbæ- 
rende enhed 

koder underkoder artefakter 
abstraherede
beskrivelser 

hvad handler det 
om? 
nye beskrivelser 

begrænsende 
faktorer 

…man skal 
passe 
på ikke at 
falde…men 
det der er sket 
med mig 
(spontant 

frygt at falde og 
måske dø 

frygten for at 
falde og i 
værste fald 
dø 

Frygt ser ud til at 
begrænse både 
hverdagen og det 
sociale liv, men 
også træningen. Der 
er frygten for at 
falde og måske som 
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brud…det 
skete også for 
min xxx (nært 
familie 
medlem)…så 
klappede hun 
sammen, så 
knogleskørhed 
og så fik hun 
en ny hofte, og 
så dør hun (1) 

konsekvens dø af 
det, eller for at 
blive alvorlig syg 
og ikke være i stand 
til at få tilkaldt 
hjælp. Det ser ud til 
at frygten kan 
medføre 
afhængighed. 
(Denne nye 
beskrivelse er 
fremkommet på 
baggrund af 9 
meningsbærende 
enheder fra 
samtlige 
interviews) 

 

I det følgende vil jeg præsentere de tre informanter i tabelform for at give et indtryk af 

deres ressourcer og derefter præsentere min analyse af samtlige koder indenfor de to 

temaer. Til illustration af analysen medtages meningsbærende enheder i form citater i 

kursiv, som ikke nødvendigvis bringes i sin helhed, og hvor noget er udeladt ses det 

ved( …). Mine eventuelle kommentarer er sat i parentes og uden kursiv, og efter hvert 

citat er informant nummeret sat i parentes. Derudover præsenteres de nye beskrivelser 

”hvad handler det om”, mens underkoder og artefakter ikke er medtaget, men udpluk af 

disse kan ses i bilag 7.  

 

Præsentation af informanter 

 

 Informant 1 Informant 2 Informant 3 

køn mand kvinde kvinde 

alder 85 80 74 

civilstand gift enke i 14 år enke i 10 år 

bolig villa i to etager + 
kælder i større by 

ældrevenlig bolig i et plan i 
mindre by 

rækkehus i et plan 
i lille by på ø 

uddannelse/ 
arbejds- 
erfaring 

akademisk 
uddannelse, arbejdet i 
det private 
erhvervsliv 

kortere varende 
uddannelse, arbejdet på 
sygehus 

ufaglært, bl.a. 
hjemmehjælper 

socialt  
netværk 

børn i byen + 
familie og bekendte 
her og i udlandet 

børn i nærheden + mange 
veninder og bekendte 

børn i nærheden + 
mange bekendte 
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Informant 1 Informant 2 Informant 3  

sygdoms  
erfaring 

nært familiemedlem 
med osteoporose 
døde efter operation 
for hoftebrud 

by-pass opereret for 14 år 
siden, har også haft 
hoftebrud 1 måned før 
aktuelle brud 

slidgigt, ægtemand død 
af cancer 

interesser harmonikaspil og 
computer 

sin lille have og 
venindeklubberne 

frivilligt socialt arbejde 

træning visiteret til alm. 
genoptræ- 
ning 

visiteret til selvtræning visiteret til selvtr. har 
selv arrangeret 
fysioterapi 

mobilitet før 
brud 

kørte bil op til 
hoftebruddet 

gik lange ture og cyklede 
dagligt 

gik og cyklede dagligt 

nuværende 
mobilitet 

går usikkert uden 
hjælpemidler 
indendørs og 
udendørs 

går rimeligt sikkert uden 
hjælpemidler indendørs, 
udendørs med rollator 

går med rollator eller 
stok både indendørs og 
udendørs 

funktions 
niveau før  
brud 

klarede alle daglige 
fornødenheder selv 

klarede alle daglige 
fornødenheder selv 

klarede alle daglige 
fornødenheder selv 

nuværende 
funktions- 
niveau 

hjemmehjælp til 
personlig hygiejne, 
af- og påklædning 

hjemmehjælp til bad, 
morgenmad, sengeredning, 
oprydning og rengøring, 
hjemmesygeplejerske til 
medicinadministration 

hjemmehjælp til bad og 
støvsugning, 
hjemmesygeplejerske til 
medicinadministration  

varighed 
efter 
udskrivelsen 

godt 2 måneder knap 3 måneder ca. 2½ måned 

 

Temaet begrænsende faktorer  

Temaet begrænsende faktorer omfatter hjemmets indretning, manglende motivation, 

træthed, afhængighed, frygt, manglende viden og alder. 

 

Hjemmets indretning 

Hjemmets indretning kan begrænse hverdagen, når ens mobilitet er nedsat. Kun den ene 

af informanterne bor i en bolig, som begrænser, idet den er i to etager med soveværelse 

og badeværelse på første sal ”… jeg kan ikke gå op på trapperne… vi har soveværelse 

ovenpå… så fik vi det klaret, at jeg fik min seng herned, og så har vi et lille toilet der… 

og så kan jeg komme ned i kælderen, der har vi nemlig en bruser” (1) 
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Manglende motivation 

Manglende motivation hæmmer mestring. Det ser ud til at være svært at finde 

motivationen til at træne på egen hånd (selvtræning). Den manglende motivation kan 

ses i følelsen af dovenhed, så det kan være svært at tage sig sammen ”… det er jeg nok 

lidt doven med, det er nok for lidt, jeg laver ud af det…” (1). Det kan også ses som en 

konsekvens af manglende viden om formålet med træningen, samt om hvad 

genoptræning bør indbefatte ”… men jeg laver dem hver morgen, inden jeg står op, jeg 

laver måske nok knap så mange, som jeg skulle, men altså min bevægelighed er jo helt 

intakt” (2). Det kan også være svært at finde motivation til at opretholde det sociale liv. 

Her opleves den manglende motivation fx som ugidelighed ”… når nu sådan noget som 

det her sker, så bliver man sådan lidt ugidelig… man har ikke lyst til nogen ting… til at 

skrive breve eller nogen ting.” (1). Det bliver svært at tage sig sammen til det, som 

ellers giver livskvalitet som fx at deltage i sociale arrangementer ”… jeg gider ikke når 

jeg hverken kan danse eller dit eller dat… jeg gider ikke sagde jeg.” (3). 

 

Træthed 

Trætheden ser ud til at påvirke livskvaliteten og kan dermed begrænse hverdagen og 

ikke mindst det sociale liv, så informanterne ikke kan leve det liv, de er vant til ”men 

altså trætheden, den har jeg, og den er usigelig stor…ja og den betyder jo rent 

psykisk…fordi jeg kan jo ikke blive ved med at sidde her og glo,…” (2) ”... ja, for når 

jeg har den træthed, så kan jeg jo ingenting hverken stort eller småt.” (2) ”… og det er 

altså ikke, fordi jeg er hypokonder, det må du altså ikke…” (2). Trætheden kan 

tilsyneladende være så begrænsende, at den opfattes som afgørende for hvordan 

fremtiden vil forme sig ”… men hvis den træthed bliver ved at sidde i kroppen af 

mig…” (2). Trætheden kan blandt have sin årsag i dårlig søvn ”søvnløsheden den har 

altså været hård og er det stadigvæk… i begyndelsen var det frygteligt, der sov jeg 

næsten ikke” (3). ” fordi jeg sover i og for sig ikke så godt om natten” (1). Også fysiske 

følger fra indlæggelsen kan medvirke til træthed ”… jeg har fået hoste med herfra… ja 

og det tager også på mine kræfter” (2).  
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Afhængighed 

Afhængighed af praktisk hjælp ser ud til at medføre mindsket selvbestemmelse og 

begrænser således hverdagen”… så kommer de kl. halv ni, ikke, og så hjælper de mig af 

med tøjet… og så går jeg i seng kl. kvart i ti, og det er lidt tidligt at gå i seng” (1), ”at 

når man er af den indstilling, at det er mig, der bestemmer… og når så ikke det går 

efter det” (2). Afhængigheden begrænser det sociale liv og kan give en følelse af 

mindsket frihed ”… at jeg er inde i sådan et indelukke, at jeg ikke kan komme ud, at jeg 

er i fængsel her ” (1), ”… så har jeg bestemt mig, at jeg går ikke ud om aftenen mere, 

for det bryder jeg mig slet ikke om… fordi så skal jeg jo være afhængig af… de skal 

køre med mig (2). Afhængigheden af transport kan også få økonomiske konsekvenser 

som begrænser det sociale liv ”… med taxa, ikke den her gang, sagde jeg… ikke lige 

nu… for det er fødselsdage hele tiden, ja den er godt nok lidt hård…”(3). 

 

Frygt 

Frygt ser ud til at begrænse både hverdagen, det sociale liv og træningen. Det er frygten 

for at falde og måske som konsekvens dø af det ”… man skal passe på ikke at falde… 

men det der er sket med mig (spontant brud) … det skete også for min xxx (nært 

familiemedlem)… så klappede hun sammen, så knogleskørhed, og så fik hun en ny 

hofte, og så dør hun” (1), ”… jamen jeg er bange for at falde… simpelthen Annette, det 

er jeg… jeg tror da, jeg har fået et lidt mindre chok (lå ¾ time udendørs før der kom 

hjælp)” (3). ”… det kan han jo sagtens sige, for jeg skal jo ikke være nervøs, når jeg 

cykler” (2), ”nej bare ikke endnu… jeg skal være mere sikker” (3). Også frygten for 

tilbagefald ses ”… du skal hele tiden passe på hvordan du stiller benene… man må ikke 

være sløset der” (3), eller for at blive alvorligt syg og ikke være i stand til at tilkalde 

hjælp ”… fordi jeg ved godt, hvis jeg er ved at få en blodprop, jeg ved godt de 

symptomer, øh og så bliver jeg jo bange…” (2). Det ser også ud til, at frygten kan 

medføre afhængighed ”det er kun hvis man skal bades, så vil jeg godt lige have en til og 

lige være sikker på at jeg ikke skvatter…” (2). 

 

Manglende viden 

Manglende viden om fx medicin, naturlige fysiske følger og genoptræning ses og vil 

kunne medføre manglende motivation. Manglende viden om nødvendigheden af 
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medicin kan medføre dårlig compliance ”jeg kan jo også få pilleforgiftning… det ved 

jeg ikke, men jeg får så mange piller… kan næsten ikke få ned om morgenen… og så 

har jeg smidt nogen jernpiller væk…” (2). Manglende viden om naturlige fysiske følger 

kan betyde, at der bliver trænet for lidt ”og så skal jeg op og stå og så løfte benet her ja, 

men øh jeg er stadig lidt øm i siden her…” (1) ligesom manglende viden om, hvad der 

skal til, for at man bliver genoptrænet så godt som muligt, kan medføre manglende 

motivation til at træne ”jeg laver måske knap så mange som jeg skulle, men altså min 

bevægelighed er jo helt intakt” (2). 

 

Alder 

Alderen og den skrøbelighed, der følger med, ser ud til at være en begrænsning i sig 

selv ”jeg synes godt nok, at jeg er meget, hvad skal jeg sige, jeg er sat meget tilbage” 

(2), ”… og jeg er jo heller ikke 25 år, så jeg laver jo også… nogen brølere, jeg kan jo 

glemme hvad jeg er i gang med…” (2). Alderen kan også have betydning for, hvor 

meget fx trætheden kommer til at begrænse, og hvor længe man er afhængig af 

hjælpemidler ”og så er det igen, det jeg tror og så skal man tage sin alder i 

betragtning… der er forskel på om man er 40 år” (2). 

 

Temaet fremmende faktorer 

Temaet fremmende faktorer omfatter: tryghed, motivation, uafhængighed, viden og 

psykisk overskud. 

 

Tryghed 

Tryghed ser ud til at fremme mestringen. Fagpersoner (hjemmehjælpere, sygeplejersker 

og fysioterapeuter) ser ud til at være vigtige for at kunne føle tryghed. Dette ses i 

forbindelse med den praktiske hjælp, fx når man skal i bad, ”det er kun, hvis jeg skal 

bades, så vil jeg godt lige have en til og lige være sikker på, at jeg ikke skvatter” (2). 

Det ser også ud til at give tryghed, at hjemmesygeplejersken kan konsulteres, og at hun 

tager over, når kravene overstiger ressourcerne ”… sendte jeg bud efter sygeplejersken 

dagen efter, for det blev jo værre og værre…” (3), ”… det kan jeg altså ikke styre, jeg 

tror også, jeg har taget noget skade af narkosen (om sygeplejersken der doserer 

medicin)” (2). Det ser også ud til at give tryghed, at der er sikret kontinuitet mellem 
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sygehus og primærsektor, og at de nødvendige hjælpemidler er til rådighed ”for jeg kan 

jo ikke handle, hvis jeg ikke har min rollator med…” (2), ligesom fysioterapeuten 

afhjælper usikkerhed og derved medvirker til øget tryghed ”… om jeg må have lov til at 

gå ud? ja, du må gerne have lov til at gå ud…”(1). 

 

Motivation 

Motivation er vigtig for mestring. Det ser ud til at fysioterapeuterne spiller en vigtig 

rolle for motivationen hos de to informanter, der får fysioterapi. Fysioterapeuterne 

motiverer til øget træningsindsats og også til selvtræning ”han var her to gange, han 

var sådan lige ved at instruere mig i, hvordan jeg skulle opføre mig her på de der 

hjemmeøvelser” (1), ”… og så skal vi stå på sådan en pude… er det bedre at gå 

deroppe (peger på stuen med gulvtæppe) fordi det er lidt blødere at øve sig…” (1). 

Informanten, der træner på egen hånd, har dog også en mening om fysioterapeutens 

værdi ”… derfor kan det jo være, at det hjalp, hvis jeg kom ud, og der var én der 

dirigerede mig lidt” (2). Fysioterapeuterne kan afhjælpe muskelsmerter og derigennem 

være med til at øge motivationen til at træne ”… ja for musklerne de er jo for korte… er 

du tosset, det gør så ondt indimellem og de skal strækkes ud…” (3). Det ser også ud til 

at tidligere gode erfaringer med fysioterapeuter er motiverende for at søge genoptræning 

hos fysioterapeut ”jamen, du skal da have fysioterapeut, der er ingen vej udenom” (3). 

 

Uafhængighed 

Uafhængighed ser ud til at være en fremmende faktor. Det opleves som en 

tilfredsstillelse, når man i stigende grad bliver uafhængig af hjælp og fx kan klare de 

daglige fornødenheder selv”… ellers vasker jeg mig selv i det daglige, og det er også 

skønnest at kunne det” (2). 

 

Viden 

Viden om træthed og smerter som naturlige følger efter hoftebrud ser ud til at have 

betydning for mestringen af hverdagen ”ja,… men altså det siger de, det kan gå helt op 

til et år” (2), ”… kan jeg somme tider være øm… det er musklen der skal arbejdes op 

igen” (1). Viden motiverer tilsyneladende til at klø på for at opretholde sit sociale liv 

”der er også mange der siger, at det tager lang tid… jamen jeg kan ikke sidde 
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herhjemme bette ven” (3), og motiverer til at søge hjælp (fysioterapi) ”… og det er 

nemlig meget fint det der,… fordi det her med hjemmeøvelserne, det er jeg lidt doven 

med…” (1). Informanterne giver udtryk for tilfredshed med informationen ved 

udskrivelsen ”jeg synes jeg fik en god information ellers så spurgte jeg og så svarede 

de” (3). 

 

Psykisk overskud 

Psykisk overskud er fremmende for mestringen, når det kan være nødvendigt at sætte 

grænser, fordi man ikke altid opnår forståelse for sin situation ”altså vil jeg noget, så vil 

jeg noget, vil jeg ikke noget, så vil jeg heller ikke noget…” (3). 

 

Masterprojektets omfang levner ikke mulighed for at diskutere alle mine fund. Jeg har 

derfor valgt i det følgende afsnit at diskutere de fund, som jeg finder allermest 

interessante og vigtige ift. min problemstilling, og dette har naturligvis nødvendiggjort 

fravalg. Ift. de begrænsende faktorer vil jeg i det følgende diskutere træthed, idet dette 

fænomen hele tiden har været fokus for min problemstilling. Jeg vil diskutere begrebet 

frygt, som jeg kun sporadisk er stødt på tidligere ift. min målgruppe, og den manglende 

motivation, fordi den er altafgørende for mestringen af hverdagen inklusiv 

genoptræningen. Afhængighed vil jeg derudover diskutere, fordi fænomenet er 

interessant, da det opleves af informanterne som værende begrænsende, men for mig at 

se bliver det indirekte fremmende, da det også medvirker til at skabe tryghed. Ift. de 

fremmende faktorer vil jeg diskutere tryghed og motivation, fordi begge begreber er 

altafgørende for mestringen. Det ville have været naturligt set i lyset af min teoretiske 

referenceramme også at diskutere både viden samt manglende viden, men da disse 

begge er forudsætninger for begreberne motivation og manglende motivation, undgår de 

ikke at blive inddraget i diskussionen af disse og er derfor alligevel fravalgt. 

 
Diskussion 

Formålet med at interviewe patienter om deres oplevelser har været at forstå, hvad deres 

oplevelser betyder for dem, men også at sætte min forforståelse på spil. Jeg gik til 

interviewene med en antagelse om, at postoperativ træthed kunne påvirke patienternes 

mestring af genoptræningen, men informanternes oplevelser viste mig, at jeg ikke kunne 

nøjes med at se på genoptræning, hvorfor jeg i analysen har valgt at tage udgangspunkt i 
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informanternes mestring af hverdagen og ikke blot genoptræningen. Det er i det lys og 

med Antonovskys OAS teori i baghovedet, at diskussionen skal læses.  

 

Træthed 

Jeg havde en antagelse om, at postoperativ træthed ville være en hindring for at træne 

og således få betydning for opnåelse af tidligere funktionsniveau. Alle informanterne 

var trætte, men deres udtalelser giver mig ikke belæg for at sige, at trætheden havde 

betydning for, hvor meget de fik trænet. Derimod er det tydeligt, at trætheden 

begrænsede deres hverdagsliv og ikke mindst det sociale liv og dermed livskvaliteten i 

en grad, der for den ene af informanterne betød, at hun ikke kunne overskue fremtiden, 

hvis trætheden fortsatte. Dette fund harmonerer med Wangs opfattelse af, at 

funktionsniveau omfatter langt mere end blot det fysiske funktionsniveau (Wang T-J 

2004). Fundet stemmer også helt overens med Robinsons (1999), som i sin 

undersøgelse fandt, at kvinderne på grund af træthed udtalte frustration over ikke at 

kunne opretholde deres sædvanlige aktive livsstil. Andre undersøgelser har tilsvarende 

vist, at livskvaliteten hos denne patientgruppe er nedsat (Archibald G 2003;Tidermark J 

et al. 2002;van Balen R et al. 2001). Som tidligere nævnt er postoperativ træthed 

velbeskrevet især i forbindelse med elektive abdominale indgreb, og fokus har i høj 

grad været årsagssammenhænge med det formål at forebygge fænomenet, hvilket dog 

endnu ikke er lykkedes. Opfattelsen af årsager til postoperativ træthed har varieret lige 

fra udelukkende fysiologiske faktorer (Stock SE et al. 1991), over udelukkende 

følelsesmæssige faktorer (Salmon P et al. 2001b;Salmon P et al. 2001a) til en mere 

holistisk opfattelse af, at der er tale om en kombination (Aarons H et al. 

1996;Christensen T 1995;DeCherney AH et al. 2002;Kjerulff KH et al. 1995). Mit 

fokus var patienternes oplevelse af fænomenet uanset årsag, hvor især informant 2 

meget nuanceret beskrev både omfanget og konsekvenserne af trætheden. De tre 

informanters beskrivelser af trætheden som noget, der påvirkede psykisk og tog på 

kræfterne og kunne stamme fra dårlig søvn eller hoste, harmonerer fint med Reams 

definition af ”fatigue” (Ream E et al. 1996) (se side 12), og dette indikerer, at 

postoperativ træthed er kompleks og nok derfor vanskeligt lader sig forebygge. En 

engelsk psykolog Salmon postulerede, at personalet medvirker til, at patienter føler 

træthed, fordi personalet forbereder dem på trætheden (Salmon P et al. 1997). Han 
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argumenterede i sine artikler på baggrund af sine tidligere fund (Salmon P et al. 

2001b;Salmon P et al. 2001a) for, at følelsesmæssige faktorer er årsag til postoperativ 

træthed, og at trætheden skal ses som en kulturelt bestemt psykologisk reaktion på 

operationen, samt at den psykologiske reaktion har sammenhæng med de forventninger, 

patienter har til operationen. Han begrundede sin opfattelse med, at det i den engelske 

kultur (og også i den danske, min kommentar) er forventeligt blandt patienter og 

personale, at patienter bliver trætte efter en operation, og at dette vil få betydning for, 

hvornår de når deres vanlige aktivitetsniveau (Salmon P et al. 1997). En anden engelsk 

undersøgelse viste tilsvarende, at de patienter, som af personalet var blevet forberedt på 

trætheden, også hyppigere og i højere grad blev trætte, end dem som ikke var blevet 

forberedt (DeCherney AH et al. 2002). Spørgsmålet er således om vi overhovedet skal 

forberede patienterne på trætheden inden udskrivelsen, om vi kan medvirke til at 

forebygge fænomenet ved ikke at tale om det. Mine fund viser, at der var tale om en 

påvirkning af psyken, om andres mulige opfattelse af hypokondri, samt om noget der 

sad i kroppen og tog på kræfterne. Dette var informanternes oplevelser, og at de på 

forhånd kendte ordet træthed fra informationen om kvalitetsprojektet, betyder efter min 

mening blot, at de nu kunne hæfte et navn på det de følte. Jeg mener, man kan tale om 

at træthedsfølelsen er blevet gjort legal ved at blive italesat, og dette får betydning for 

patienternes mestring. Jeg mener derfor bestemt, at patienterne skal oplyses om mulig 

træthed efter operationen, og DeCherneys undersøgelse viste trods alt en prævalens af 

træthed i hele gruppen på 74 % de første uger postoperativt, hvilket vel indikerer, at der 

er tale om et fænomen, som ikke kan ties ihjel. Derudover kan man jo også forestille 

sig, at årsagen til, at nogen ikke følte træthed i DeCherneys undersøgelse, netop var, at 

de ikke havde noget navn for det, de måske følte. Jeg tillader mig derfor med 

Antnonovsky i baghovedet at postulere, at patienterne har brug for at få anerkendt deres 

træthed. Derudover mener jeg, at patienter og alle fagpersoner omkring patienterne har 

behov for viden om fænomenet, dets mulige årsager, varighed og konsekvenser, så 

patienterne med fornøden støtte bliver motiveret til at afhjælpe årsagerne, og får støtte 

til at mestre hverdagslivet, herunder genoptræning og det sociale liv, hvor ressourcerne 

på grund af trætheden ikke slår til.  
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Frygt 

Fundet af frygt som begrænsende faktor ift. både hverdagslivet, det sociale liv og 

genoptræningen er særdeles interessant af flere grunde. For det første er det 

overraskende, idet fænomenet tilsyneladende ikke tidligere har været et fokus for en 

kvalitativ undersøgelse hos denne patientgruppe. Kun den ene af de to kvalitative 

undersøgelser omtalte frygten for at falde (Robinson SB 1999) og kun i en bisætning i 

forbindelse med at føle sig begrænset. Samtidig er det kendt, at nye fald efter hoftebrud 

er en reel risiko (Stevens JA et al. 2000). For det andet er det også interessant, at det for 

informanterne ikke kun handlede om frygten for at falde igen, men for to af dem mere 

eksistentielt en frygt for at dø, enten som konsekvens af faldet eller som konsekvens af 

livstruende sygdom i kombination med nedsat mobilitet. For det tredje ser det ud til at 

være et betydningsfuldt fund, som jeg ikke har spurgt specielt ind til, idet jeg først i 

analysefasen blev opmærksom på det. Jeg fandt det derfor vigtigt at foretage en 

litteratursøgning i CINAHL og PubMed på følgende MeSH words: ”fear”, 

”hipfractures”, ”qualitative studies”, ”qualitative research” og ”accidental falls”, for at 

sikre mig viden om fænomenet i den aktuelle kontekst (bilag 9). Søgningen gav ingen 

hits på kvalitative studier og kun sparsomt på kvantitative og heraf kun 2 relevante. Et 

stort (187 follow-ups) hollandsk – engelsk randomiseret studie viste, at frygt for at falde 

var den eneste prædiktor for fysisk funktionsniveau, som vedblev at være statistisk 

signifikant ved den afsluttende opfølgning 6 måneder efter operation for hoftebrud 

(Voshaar RCO et al. 2006). Dette studie indikerede altså, at frygten havde indflydelse 

på genoptræningen, hvilket harmonerer med oplevelserne hos i hvert fald to af 

informanterne. Voshaars resultater harmonerer også med resultaterne fra et 12 måneders 

kohortestudie af 56 patienter, som efter hoftebrud gennemgik et intensivt 

rehabiliteringsprogram med fokus på fysisk funktionsniveau og frygten for at falde 

(Petrella RJ et al. 2000). Resultaterne fra dette studie viste, at begrænsninger på grund 

af frygten for at falde kunne udligne det, der var opnået gennem genoptræningen og 

dermed begrænse langtidseffekten. På baggrund af disse fund foreslog begge derfor et 

intensivt tværfagligt rehabiliteringsprogram, idet et sådant ville kunne forbedre 

helbredet. Det reviderede referenceprogram om hoftebrud omtaler også risikoen for fald 

og anbefaler derfor også tests, som kan prædiktere nye fald, ligesom det anbefaler 

styrketræning bl.a. for at bedre balancen. (Dansk Ortopædkirurgisk selskab et al. 2007). 
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Sådanne tests indgår for nuværende ikke i NIP for hoftenære frakturer 

(Indikatorgruppen for hoftenære frakturer 2006) og således heller ikke i det aktuelle 

patientforløb (Greffel L et al 2005). Mine fund indikerer, at det ikke kun handler om 

fysisk restitution, og derfor bør mine fund og ovennævnte studier følges op af 

kvalitative studier med fokus på frygt og funktionsniveau udfra et holistisk 

menneskesyn (Wang T-J 2004).  

Med Antonovskys briller på må frygten opfattes som en stressfaktor, og hvordan en 

stressfaktor håndteres, afhænger ifølge Antonovsky af ens OAS. OAS er afgørende for, 

om stressfaktoren kan håndteres og derved medføre en øget meningsfuldhed, eller om 

den udløser stress (se side 15). Mennesker med en stærk OAS har en evne til altid at 

finde den mestringsstrategi, som er formålstjenlig i den konkrete situation. Interviewene 

giver indtryk af, at informant 2 og 3 håndterer frygten for at falde på en mere 

formålstjenlig måde end 1, som i stedet for fx at støtte sig til ganghjælpemidler hellere 

gik usikkert uden. Skulle jeg sige noget mere kvalificeret om deres mestringsstrategier 

kræver det et nyt interview med fokus på oplevelsen af frygt samt ikke blot mestring, 

men mestringsstrategier, og her kunne Lazarus og Folkmans mestringsteori (Lazarus RS 

et al. 1984) være velegnet at inddrage.  

 

Afhængighed 

Afhængighed er et interessant fænomen, fordi det af informanterne oplevedes som 

begrænsende for mestring, mens min analyse viser, at det også indirekte virkede 

fremmende.  

Den afhængighed, informanterne oplevede, beskrives også af Archibald og Robinson 

(Archibald G 2003;Robinson SB 1999). Men mens Archibalds informanter på stoisk vis 

accepterede at være afhængig af andre og derfor modificerede deres mål, så oplevedes 

afhængigheden af et par af mine informanter som medførende mindre selvbestemmelse 

og derved begrænsende for deres hverdagsliv, hvilket de fandt svært at acceptere. Der er 

heller ikke noget der tyder på, at mine informanter havde ændret deres syn på fremtiden 

og derfor modificerede deres mål. De forventede alle på et tidspunkt at kunne leve som 

tidligere, dog for den enes vedkommende betinget af, at trætheden forsvandt. Mit fund 

harmonerer derimod med Robinson (1999) som nævner, at kvinderne kæmpede med 

følelsen af afhængighed. Archibald (2003) derimod beskrev, at hans informanter 
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accepterede at være bundet til hjemmet, og at dette viste, hvordan den enkelte 

accepterede konsekvenserne af det, der var sket. Informant 1 i min undersøgelse 

oplevede at være i fængsel og gav udtryk for en irritation over at blive begrænset. Dette 

viser manglende accept, hvilket jeg ser som et sundhedstegn. At der således er forskelle 

i mestring af afhængighed i min og Archibalds undersøgelse, kan nemt bero på 

kulturelle forskelle eller forskellige populationer. Hvor mine informanter er 

ressourcestærke med et tidligere aktivt socialt liv, ved vi kun om Archibalds 

informanter, at de er mentalt intakte. Ifølge Antonovsky er motivation nødvendig for 

mestring, så man kan spørge hvordan patienterne skal finde motivation til fx at træne, 

hvis de blot accepterer tingenes tilstand. Jeg mener derfor, at patienterne har behov for 

at blive bekræftet i ikke blot at acceptere tingenes tilstand, og dette kræver støtte til at 

sætte realistiske mål ift. deres ressourcer og til at blive motiveret til at nå dem. Samtidig 

har patienterne tilsyneladende behov for viden om, at selvom de bliver begrænset af 

deres afhængighed, så er denne afhængighed også indirekte med til at give dem tryghed. 

Min analyse viser nemlig, at afhængigheden både af fagpersoner, men også af 

ganghjælpemidler kom til at virke fremmende for mestringen, idet fagpersonernes 

tilstedeværelse samt velfungerende hjælpemidler var medvirkende til at skabe tryghed 

hos informanterne.   

 

Tryghed  

I forlængelse af frygt (en følelse af utryghed) og afhængighed giver det mening at 

diskutere tryghed som fremmende faktor. Desværre beskrev de to kvalitative 

undersøgelser ikke tryghedens betydning for denne patientgruppe (Archibald G 

2003;Robinson SB 1999). Mine fund viser, at trygheden ved fagpersoners 

tilstedeværelse eller tilgængelighed er vigtig for at kunne mestre hverdagen med dens 

frygt for at falde. Trygheden var fx så vigtig, at hjemmehjælpen blev bibeholdt, selvom 

informanten godt kunne gå i bad selv. Hjemmesygeplejersken er på samme måde en del 

af sikkerhedsnettet, og hendes rolle er interessant. Informanterne nævnte hende kun i 

forbindelse med praktiske opgaver. Spørgsmålet er, om sygeplejerskerne er vidende om 

informanternes frygt - en viden de kun får ved at lytte og stille spørgsmål, idet der 

tilsyneladende ikke findes kvalitativ forskning med dette fokus ift. patientgruppen. 

Selvom tryghed ikke blev omtalt i de to kvalitative undersøgelser, konkluderer 
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Archibald (2003) dog, at patienterne havde behov for både fysisk og psykisk sygepleje 

efter udskrivelsen. En oplevelse af tryghed ser ud til at begrænse frygten for at falde, og 

tryghed vil med Antonovskys ord medvirke til meningsfuldhed, dvs. motivere til at 

deltage i hverdagslivet.   

 

Motivation og manglende motivation 

Disse to begreber har jeg valgt at diskutere under ét, da de er hinandens direkte 

modsætninger og er vigtige begreber ift. mestring af hverdagen. Som vist i analysen var 

det i høj grad adgang til fysioterapi, der gav informanterne motivation. Desværre er 

disse tre informanter ikke repræsentative for patientgruppen, som overvejende får 

tilbudt selvtræning (NIP sekretariatet 2007) på trods af evidens og anbefalinger for 

fysioterapi (Dansk Ortopædkirurgisk selskab et al. 2007;Tsauo J-Y et al. 2005). Det er 

derfor problematisk for patienterne, at den evidensbaserede viden er længe om at blive 

implementeret (Deichmann Nielsen L et al. 2008). Det risikerer at blive forældet viden 

(Dansk Ortopædkirurgisk selskab et al. 1999) eller ligefrem tilfældigheder, der kommer 

til at afgøre, hvilken genoptræning den enkelte får. Har den enkelte patient viden og 

erfaringer, der gør, at hun insisterer på at fysioterapi er nødvendig, eller møder patienten 

en sundhedsperson, som selv har erfaret, hvilken forskel fysioterapien gør, (vel at 

mærke en sundhedsperson som har kompetence til at iværksætte dette). Det 

bemærkelsesværdige er, at det i min undersøgelse var en hjemmehjælper og ikke 

sygeplejersken, der påpegede det vigtige i at få en reel genoptræning.   

Den manglende motivation sås fx som dovenhed, og konsekvensen blev for lidt 

selvtræning. Dette hænger tæt sammen med andre fund ift. mestring: Fx manglende 

viden om hvad genoptræning bør indeholde. Medinddragelse er ligeledes iflg. 

Antonovsky vigtig for motivationen, men ingen af mine fund viser, at patientene 

oplever medinddragelse snarere tværtimod - idet hjemmehjælpen kom, når det passede i 

deres program og ikke i informanternes. Går vi til Antonovsky, er motivation - eller 

meningsfuldhed som han kalder det - det der gør, at man opfatter de krav, man mødes 

med, som udfordringer snarere end problemer. Sammen med den viden og de 

ressourcer, man har til rådighed, udgør de oplevelsen af sammenhæng (OAS), som er 

vigtig for opretholdelse af helbredet. Ifølge Antonovsky kan OAS ikke bedres, efter at 

den er konsolideret i de unge voksenår, men den kan mindskes, hvis der røres ved 
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vilkårene for meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed, og dette kan få negativ 

betydning for helbredet. Det kan således få negative konsekvenser for patienternes 

helbred, hvis ikke de har den nødvendige viden til rådighed for at opretholde 

motivationen til at træne og i øvrigt holde sig i gang på baggrund af de ressourcer, de 

har. Patienterne har tilsyneladende behov for en tværfaglig indsats, der medinddrager, 

motiverer og tager udgangspunkt i og styrker deres ressourcer.  

 

Samlet diskussion af alle fundene 

Jeg har i det ovenstående diskuteret de vigtigste af mine fund enkeltvis ift. andres fund 

samt Antonovskys OAS teori. På trods af, at mit fokus var patienters oplevelse og 

mestring af genoptræningen med fokus på træthed, viser mine fund, at udover træthed 

har frygt, tryghed, afhængighed og motivation eller mangel på samme, en fremtrædende 

plads blandt flere faktorer i forhold til mestring af ikke blot genoptræningen, men hele 

hverdagen med hvad den rummer af daglige fornødenheder, genoptræning og det 

sociale liv. Mestring af hverdagen efter et hoftebrud er derfor kompleks, og både de 

begrænsende og fremmende faktorer har betydning for denne. Min analyse viste, at 

informanterne i nogen grad mestrer de begrænsende faktorer ved hjælp af fremmende 

faktorer. Dette ses blandt andet i, at deres håndtering af frygten for at falde eller for at 

blive alvorligt syg mestredes ved hjælp af hjemmehjælpen, som skaber den nødvendige 

tryghed, samtidig med at det oplevedes begrænsende at være afhængig af denne. På 

samme måde kunne fx den manglende motivation for at træne på egen hånd afhjælpes af 

fysioterapi, som virker motiverende. Sygeplejerskernes rolle i forløbet begrænser sig 

tilsyneladende til komplekse instrumentelle sygeplejeopgaver som fx 

medicinadministration, selvom en af de begrænsende faktorer, ”manglende viden”, 

viste, at informanterne manglede viden ikke blot om medicinen, men også om andre 

fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af deres hoftebrud - en viden som er 

nødvendig for motivationen til at mestre disse. Informanterne benyttede i forskellig grad 

de fremmende faktorer: Viden, motivation, tryghed, uafhængighed og psykisk overskud, 

og dette indikerer, at patienter generelt har behov for at blive støttet i at kunne anvende 

dem til at mestre de begrænsende faktorer: træthed, frygt, manglende motivation, 

manglende viden, afhængighed, alder og hjemmets indretning. De begrænsende faktorer 

i min undersøgelse viser et behov for sygepleje, men også for hjemmehjælp og 
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fysioterapi, altså en tværfaglig indsats. Dette harmonerer med Den Danske 

Kvalitetsmodel og det reviderede referenceprogram om hoftebrud (Dansk 

Ortopædkirurgisk selskab et al. 2007;Sundhedsstyrelsen et al. 2004), som begge peger 

på nødvendigheden af rehabilitering. Mine fund støtter således, at det er nødvendigt at 

planlægge rehabilitering og ikke blot genoptræning, hvilket også harmonerer med 

Archibalds (2003)og Robinsons (1999) resultater. Robinson fandt også i sin 

undersøgelse begrænsende og fremmende faktorer med konsekvens for rehabiliteringen, 

selvom der ikke er tale om helt de samme faktorer (Robinson SB 1999). Hvor min 

interviewguide blev udarbejdet på baggrund af Antonovskys OAS teori, havde 

Robinson fokus på faktorer med indflydelse på perioden mellem operationen og 

rehabilitering på baggrund af sociologen Meleis sygeplejemodel om overgange 

(Cappelman J 2004). Robinson gik altså ligesom jeg forholdsvis åbent ud for at få flest 

mulige perspektiver, og at vi ikke gjorde de samme fund er ikke usædvanligt i lyset af 

de ontologiske antagelser i hermeneutikken (Dehlholm-lambertsen B et al. 2006). Det 

viser i virkeligheden nødvendigheden af at inddrage patienternes præferencer / 

oplevelser og ikke blot benytte bedste kliniske praksis samt evidensbaseret viden, når vi 

i sygeplejen ønsker at arbejde evidensbaseret (Sackett DL et al. 2000).  

 

Jeg mener således, at vi bliver nødt til langt mere proaktivt at gå ind i, hvordan vi i 

samarbejde med primærsektoren på baggrund af patienternes ressourcer kan hjælpe 

patienter til at mestre hverdagen, dvs. planlægge deres rehabilitering (Archibald G 

2003;Clemow R et al. 2006;Olsson L-E et al. 2007;Robinson SB 1999). Der er lavet en 

del interventionsstudier med det formål at bedre det fysiske funktionsniveau (Binder EF 

et al. 2004;Röder F et al. 2003;Tinetti ME et al. 1999;Tsauo J-Y et al. 2005). Mine fund 

viser, at det er nødvendigt med interventionsstudier, som tager udgangspunkt i det hele 

menneske med det formål at bedre både det fysiske, psykiske og sociale 

funktionsniveau (Wang T-J 2004). Dette vil give os vigtig viden om hvordan 

rehabiliteringsperioden mest hensigtsmæssigt tilrettelægges for patienterne, så fokus 

reelt bliver rehabilitering med udgangspunkt i deres ressourcer og præferencer 

(Amtsrådsforeningen et al. 2003) og ikke blot genoptræning af det fysiske 

funktionsniveau, som krævet i sundhedsloven (Indenrigs- og sundhedsministeriet 2006). 
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Som kommunerne prioriterer ressourcerne i øjeblikket, er komplekse sygeplejeopgaver 

som fx medicinadministration alibiet for at komme i patienternes hjem, og dette 

begrænser naturligvis sygeplejerskernes muligheder. Patienter opereret for hoftebrud er 

en samfundsøkonomisk tung patientgruppe, som vokser (Arbo-Bähr H et al. 2007), og 

det er kommunerne, der skal svare udgiften til den stigende institutionalisering. 

Kommunerne bør derfor have en klar interesse i interventioner, som sigter på at 

nedbringe det stigende plejebehov. Jeg mener derfor, at mine fund bør anvendes i 

argumentationen for vigtigheden af at sikre rehabilitering, og jeg mener samtidig, at 

sygeplejerskerne bør spille en langt større rolle end for nuværende ift. alle mine fund i 

det tværfaglige samarbejde. Som sygeplejersker vil vi skulle argumentere for 

nødvendigheden af sygeplejersker ift. SOSA´er og hjemmehjælpere, og til støtte for 

denne argumentation kan vi benytte det faktum, at sygeplejersker har den faglighed og 

fagidentitet, der ligger i at være en profession, som favner det hele menneske, og som 

har beslutningskompetence ift. både de almenmenneskelige og komplekse behov, 

ligesom vi kan støtte os til Virginia Henderson, en af vores tidligste 

sygeplejeteoretikere, som netop tog udgangspunkt i at opfylde patienternes 

almenmenneskelige behov. Jeg opfatter hendes betragtninger: ”… at bistå det enkelte 

menneske, hvad enten han er syg eller rask, ved enhver handling til sundhedens fremme 

eller generhvervelse (eller til en fredelig død), som han selv ville foretage, dersom han 

havde fornøden styrke, vilje eller viden dertil, og i at gøre dette på en sådan måde, at 

hun hjælper ham til hurtigst muligt atter at kunne klare sig selv” (Henderson V 1980), 

som udtryk for, at det er sygeplejerskens opgave at hjælpe med til at dække patienters 

behov, såfremt de ikke selv kan håndtere disse. Virginia Henderson planlagde på 

baggrund af 14 grundlæggende almenmenneskelige behov sygeplejen udfra en 

betragtning, om at enhver tolker sine behov individuelt, og derfor må sygeplejen også 

tilpasses individuelt (Henderson V 1980) - efter min opfattelse en opgave der fordrer 

sygeplejerskers kompetencer.  

Som tidligere nævnt mener jeg, at mine fund viser, at det bliver nødvendigt at 

samarbejde på tværs af sektorerne, hvis patienterne skal kunne mestre rehabiliteringen i 

primærsektoren. Allerede under indlæggelsen bør mine fund sætte fokus på, hvad 

standardplejeplanen skal omfatte udover de basale behov, nemlig viden om de 

begrænsende faktorer for mestring, for at give patienterne begribelighed. Men mine 
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fund sætter også fokus på, at den individuelle sygepleje bør planlægges på baggrund af 

sygeplejerskernes samtale med den enkelte patient om dennes livserfaringer og 

ressourcer samt den enkeltes opfattelse af fx fænomenerne frygt og træthed. 

Patientforløbene effektiviseres til stadighed, og de accelererede forløb betyder, at 

patienternes rehabilitering kan blive påvirket af, at sygeplejerskerne har kortere og 

kortere tid til at planlægge og facilitere denne. Jeg ser derfor en fare for, at det 

individuelle skøn på baggrund af patienternes behov træder i baggrunden ift. 

standardplejeplanerne i bestræbelserne på at planlægge veltilrettelagte og koordinerede 

forløb.  

 

Metodekritik 

Masterprojektet er udarbejdet på baggrund af en fænomenologisk / hermeneutisk 

forståelsesramme, hvilket har betydning, når jeg kritisk skal vurdere værdien eller 

gyldigheden. Jeg vil derfor forsøge kritisk at vurdere dataindsamlingsmetoden og 

analysemetoden på baggrund af følgende gyldighedskriterier: Troværdighed, 

pålidelighed og overførbarhed (Dehlholm-lambertsen B et al. 2006).  

 

Troværdighed 

Jeg mener på baggrund af min litteraturgennemgang, at det teoretiske grundlag for 

projektet er i orden, og at mit undersøgelsesspørgsmål er fremkommet logisk på 

baggrund af den beskrevne teori. Valget af det individuelle interview mener jeg er 

rigtigt, fordi metoden giver mig den ønskede indsigt i de tre informanters oplevelser. 

Tre informanter er ikke mange, og på trods af at informanterne var vilkårligt udvalgt af 

en anden person, var alle ressourcestærke, hvilket kan have haft betydning for 

beskrivelser af deres oplevelser, men især for deres mestring.  

Jeg har valgt ikke at bruge ordet træthed i min interviewguide, men informanterne 

kendte fokus på kvalitetsudviklingsprojektet på forhånd. Denne information kan være 

medvirkende til, at alle beskriver træthed, på trods af at jeg ikke specifikt spurgte til det. 

Mine fund viser dog så nuancerede beskrivelser af trætheden, at jeg vurderer dem til at 

være reelle oplevelser. Samtidig er det på trods af mit fokus lykkedes mig, at få 

informanterne til at åbne for deres oplevelser - ikke blot af genoptræningen men af deres 

hverdagsliv. På trods af min status som novice ift. at interviewe lykkedes det mig at 
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gøre informanterne trygge, så de snakkede løs i en grad, så jeg indimellem blev forført 

og ikke i tilstrækkelig grad formåede bevidst at validere deres svar undervejs. Det ville 

derfor have været en styrke, hvis jeg havde haft tid til at øve interviewsituationen og 

samtidig pilotteste interviewguiden.  

Mine etiske overvejelser gav ikke anledning til handling hverken for informanter eller 

mig selv. Jeg mener, at både analysemetoden og den teoretiske referenceramme har vist 

sig at være velvalgte til at besvare undersøgelsesspørgsmålet: Hvordan vore patienter 

oplever genoptræningen efter udskrivelsen, og om postoperativ træthed spiller en rolle 

for mestringen af denne, idet analyseprocessen afslørede dels, at der ikke er belæg for 

antagelsen om at træthed forhindrede genoptræningen, dels at patienter har behov for 

rehabilitering og ikke blot genoptræning.  

 

Pålidelighed 

Jeg har bevidst ikke anvendt ordet træthed i mine spørgsmål, men informanterne er selv 

kommet ind på fænomenet muligvis på baggrund af deres viden om og deltagelse i det 

overordnede kvalitetsudviklingsprojekt. Men de nuancerede beskrivelser gør, at det er 

sandsynligt at deres udsagn er et udtryk for deres reelle oplevelser. Efter flere 

gennemlytninger og tilretninger er interviewene ordret transskriberet af mig, men det 

ville have styrket pålideligheden, hvis en anden person også kunne have transskriberet. 

Interviewteksterne er analyseret på baggrund af min forforståelse og med 

mestringsbriller på, hvilket naturligvis har betydning for de fund, jeg har gjort. Der er en 

høj grad af konsistens i de begrænsende og fremmende faktorer hos de tre informanter. 

Koderne dækker, fraset en enkelt, over minimum 2 informanters oplevelser, og langt de 

fleste repræsenterer alles oplevelser, hvilket styrker pålideligheden. Efterfølgende er 

fundene drøftet med min vejleder for at modvirke subjektivitet og valideret ift.  

interviewteksterne.   

 

Overførbarhed  

Om mine fund kan anvendes i en anden kontekst må vurderes af læseren. På baggrund 

af filosoffen Torben Andreasens opfattelse af, at en undersøgelse af enkelt personer i 

interviewundersøgelser ikke giver generaliserbar viden, men generel viden om ”typer” 

som dem (fx hoftepatienters mestring) (Andreasen TE 2007), mener jeg, at mine fund 
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viser hvor kompliceret mestringen er, selv hos ressourcestærke patienter, og derfor kan 

fundene anvendes i kvalitetsudviklingen af det aktuelle patientforløb, og de bør også 

have interesse for andre, der arbejder med tilsvarende patientforløb.  

 

Konklusion og perspektivering 

Formålet med masterprojektet var at få indsigt i den aldersmæssigt typiske patients 

oplevelse af genoptræningen og mestring af denne efter operation for hoftenær fraktur. 

På baggrund af interviews med 3 vilkårligt udvalgte informanter kan jeg konkludere, at 

deres oplevelser peger på, at ikke blot genoptræningen, men også hverdagslivet skal 

mestres efter hoftebrud. Mine fund indikerer at ressourcestærke patienter oplever 

begrænsende og fremmende faktorer for mestring og i nogen grad anvender fremmende 

faktorer til at mestre de begrænsende faktorer. De begrænsende faktorer opleves som 

træthed, frygt, afhængighed, manglende viden, manglende motivation, alder og 

hjemmets indretning. De fremmende faktorer opleves som tryghed, uafhængighed, 

viden, motivation og psykisk overskud. Mestring af hverdagen er således kompleks for 

patienterne og fordrer et samarbejde sektorerne imellem om en målrettet tværfaglig 

indsats fra sundhedspersonalet i kommunerne. Fysioterapeuter er vigtige for 

genoptræningen og for motivationen til at træne, mens sygeplejersker er vigtige ift. 

afdækning af både fysiske, psykiske og sociale behov samt koordinering, motivation og 

støtte ift. mestring. Hjemmehjælpere er vigtige ift. praktiske opgaver omkring patienten 

og dennes hjem. Patienternes behov er at opnå ikke blot tidligere fysiske 

funktionsniveau, men også det tidligere psykiske og sociale funktionsniveau. Der er 

derfor behov for, at der på tværs af sektorerne udarbejdes patientforløb, hvor 

faggrupperne samarbejder omkring rehabilitering og ikke blot som lovbefalet 

genoptræning af denne patientgruppe.    

 

Masterprojektet er en del af et større kvalitetsudviklingsprojekt. Mine fund skal 

overordnet medvirke til at sætte fokus på vigtigheden af at arbejde evidensbaseret i 

sygeplejen til patienter med hoftenære frakturer. Derudover er fundene en anledning til 

at introducere Antonovskys OAS teori for sygeplejepersonalet, idet teorien efter min 

mening bør medtænkes i alle vores patientforløb. Helt konkret skal mine fund medvirke 

til at give sygeplejerskerne på vores sengeafsnit en erkendelse af vigtigheden af, at 
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patienterne får en viden om, hvad de kan forvente sig efter udskrivelsen, da denne viden 

er nødvendig for at patienterne kan finde motivationen til at mestre hverdagen og blive 

rehabiliterede. Sammen med den kvantitative del af kvalitetsudviklingsprojektet kan 

mine fund forhåbentlig medvirke til, at vi i det nationale NIP - samarbejde får sat fokus 

på de 90 %, som overlever de første 30 dage, dvs. får mulighed for at monitorere 

funktionsniveauet (ikke blot det fysiske) efter udskrivelsen. Samtidig bør mine fund 

medvirke til at kvalificere dialogen omkring det kommende samarbejde med 

primærsektoren vedrørende dette patientforløb, men jeg kan godt frygte, at det 

offentlige sundhedsvæsen i takt med at der bliver flere ældre der skal rehabiliteres efter 

hoftebrud, ikke har ressourcerne til rehabilitering i stedet for genoptræning. Dette vil 

den kommende akkreditering til Den Danske Kvalitetsmodel være med til at vise. 

Mine fund lægger op til mere uddybende undersøgelser, som desuden bør omfatte 

ressourcesvage patienter for at øge troværdigheden af fundene. Der er ikke tidligere 

lavet kvalitative studier med fokus på frygt, hvorfor det vil være relevant at undersøge 

patienters oplevelser af frygt efter operation for hoftenær fraktur. Det er her nødvendigt 

at tage højde for, at fænomenet frygt tilsyneladende er flerdimensionelt, da mine fund 

viser, at der er tale om to former for frygt. En kvalitativ undersøgelse vil kunne danne 

basis for en kvantitativ undersøgelse af årsagsforhold, da det ikke kan udelukkes, at 

frygt med dens flere dimensioner har betydning for det opnåede funktionsniveau.   
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Hvordan går det 
med træningen 
efter at du er 
blevet udskrevet?

Telefoninterviews  
efter 1, 4 og 6 måneder



Hvordan går det med 
træningen, efter at du er 
blevet udskrevet?

Det er meget normalt, at du i en periode efter 

din operation er meget træt. Vi ved også, at 

der kan gå lang tid, før du igen kan foretage 

dig de ting, som du kunne før hoftebrud-

det. 

Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge, om 

vores planlægning af patienternes træning 

lever op til behovene, da vi hele tiden ønsker 

at forbedre os.

Som led i denne undersøgelse vil en sygeple-

jerske ringe dig op, når du er kommet hjem, 

og stille dig nogle spørgsmål om, hvor træt 

du er, og om de ting du kan og ikke kan lige 

netop på det tidspunkt.

Du bliver ringet op i alt tre gange:

efter en måned

efter fire måneder

efter seks måneder

og det tager hver gang cirka 15 minutter at 

besvare spørgsmålene. 

•

•

•



Sygeplejersken er omfattet af tavshedspligt og 

dine besvarelser vil blive behandlet fortroligt 

og kun brugt i anonymiseret form. Du kan 

naturligvis til enhver tid sige fra, uden at det vil 

få konsekvenser for dig, hvis du bliver indlagt 

på vores afdeling igen.

Træthedsskala

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Inden du tager hjem fra sygehuset, instruerer 

vi dig i, hvordan du skal bruge træthedsska-

laen, når du bliver ringet op derhjemme.

Hvis du ved samtalen efter en måned føler dig 

træt i en eller anden grad, vil du muligvis blive 

tilbudt at være med i en mere dybdegående 

interviewundersøgelse. Bliver dette aktuelt, 

vil du naturligvis høre nærmere. 

Vi undersøger, om vi 
har planlagt din gen-
optræning godt nok.

Vi ringer til dig tre 
gange.

MEGET 
TRÆT

TRÆT

KUN LIDT 
TRÆT

FRISK

Orker ikke lettere husligt 
arbejde eller små gåture, 
udtalt søvnbehov.

Specielt ved lettere 
husligt arbejde eller trap-
pegang, øget søvnbehov.

Klarer det daglige ar-
bejde og af og til ekstra 
anstrengelser.

Kun træt ved hårde 
anstrengelser, normalt 
søvnbehov.



Kvalitetsudviklingsprojekt

Kontakt
Annette Jaquet 

projektsygeplejerske  

projektansvarlig

Forskning & Kvalitet

Ortopædkirurgien

Region Nordjylland

Telefon: 99 32 23 81

E-mail: annette.jaquet@rn.dk

Ortopædkirurgien
Sdr. Skovvej 11
9000 Aalborg
Telefon 99 32 24 05
E-mail orto@rn.dk
www.orto.rn.dk
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Kvalitetsenheden 

 
Sdr. Skovvej 11 
9000 Aalborg 
Tlf.: 99 32 24 05 
Fax. 99 32 24 07 
orto@rn.dk 
www.orto.rn.dk 
 
Ma.-to. 8.00-15.30 
Fredag 8.00-15.00 
 
Kvalitetskoordinator 
Annette Jaquet       
Direkte: 99 32 23 81 
annette.jaquet@rn.dk 
 
Sekretær    
Mette Ramsgaard           
Direkte: 99 32 36 13 
mette.ramsgaard@rn.dk 
 
 
 
 
 
25. februar 2008 

  

Kære tidligere patient på afdeling 108, Sygehus Vendsyssel, Hjørring. 

Du deltager i kvalitetsudviklingsprojektet vedrørende træthed og træning efter 
hoftebrud, og i den forbindelse vil jeg spørge, om jeg må have lov til at komme 
på besøg og interviewe dig. 
 
Jeg vil gerne høre din oplevelse af genoptræningsperioden, efter du er blevet 
udskrevet. Læs venligst den vedlagte deltagerinformation. 
 
Jeg ringer til dig i løbet af et par dage, når du har haft lejlighed til at læse 
deltagerinformationen og eventuelt har drøftet din deltagelse med en 
pårørende.  
 
Ønsker du at deltage, kan vi lave en aftale om et tidspunkt, hvor jeg må 
komme og interviewe dig. 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Annette Jaquet 
 
 



BILAG 4  BILABila 

 
Invitation til at deltage i interviewundersøgelse 

 
 
 
Jeg vil gerne invitere dig til at deltage i en interviewundersøgelse. Interviewundersøgelsen er en del 
af kvalitetsudviklingsprojektet vedrørende træthed og træning efter hoftebrud, som du allerede 
deltager i.  
 
Ved at interviewe dig, kan vi få viden om din oplevelse af genoptræningen, efter du er blevet 
udskrevet fra sygehuset.  
 
Vi har i projektet specielt fokus på træthed samtidig med det at skulle træne for at opnå det tidligere 
funktionsniveau inden operationen, men der kan sagtens være helt andre ting, du finder vigtige at 
fortælle om.  
 
Hvis du har lyst til at deltage, vil jeg komme på besøg hos dig på et tidspunkt, som passer dig godt, 
og jeg regner med, at interviewet vil vare omkring en times tid.  
Jeg optager interviewet på et bånd, så jeg senere kan nedskrive ordret, hvad du har fortalt. Det hele 
vil blive opbevaret aflåst og behandlet fortroligt.  
 
Jeg planlægger at interviewe en række tidligere patienter. Resultaterne skal være med til at udvikle 
kvaliteten af vores planlægning af genoptræningsperioden efter operationen, og resultaterne vil i 
anonymiseret form blive offentliggjort i en rapport og eventuelt i faglige tidsskrifter.  
 
Du vil måske selv kunne genkende noget du har sagt, men ingen andre vil, på grund af 
anonymiseringen, kunne genkende dine udsagn. 
 
Det er selvfølgeligt helt frivilligt, om du vil deltage, og har du lyst, må du naturligvis gerne have en 
pårørende til at lytte med.  
 
Du kan naturligvis når som helst under interviewet sige stop og træde ud af undersøgelsen.  
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Annette Jaquet 
Sygeplejerske, kvalitetskoordinator og projektansvarlig 
Kvalitetsenheden 
Ortopædkirurgien 
Region Nordjylland 
Sdr. Skovvej 11 
9000 Aalborg 
tlf.: 9932 2381  
e-mail: annette.jaquet@rn.dk 
 
 
 

mailto:annette.jaquet@rn.dk
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Kvalitetsudvikling af genoptræningsperioden efter operation for hoftebrud 
 

 
Interviewundersøgelsen 

 
Samtykkeerklæring  
 
Jeg er af den projektansvarlige i et forståeligt sprog, informeret skriftligt og mundtligt, om 
undersøgelsens formål. Jeg er informeret tilstrækkeligt om hvad interviewundersøgelsen indebærer, 
til at jeg kan sige ja til at deltage. Jeg er informeret om at deltagelse er helt frivillig samt at jeg på 
ethvert tidspunkt, uden begrundelse, kan sige stop og trække mig ud af undersøgelsen uden at det 
vil få konsekvenser for eventuelle kommende behandlingsbehov.  
 
Jeg giver fuldmagt til at mine oplysninger må opbevares og anvendes i anonymiseret form. Jeg 
giver ligeledes fuldmagt til at oplysningerne i anonymiseret form må blive publiceret.  
 
Jeg har modtaget en kopi af dette samtykke samt en kopi af den skriftlige deltagerinformation til 
eget brug. 
 
 
Projektdeltagers navn 
 
 
 
 
 
 
blokbogstaver  underskrift   dato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som projektansvarlig erklærer jeg, at ovenstående deltager har modtaget mundtlig og skriftlig 
information om interviewundersøgelsen. Efter min bedste overbevisning er der givet tilstrækkelig 
information, herunder om fordele og ulemper til at kunne træffe et informeret valg. 
 
 
Projektansvarliges navn 
 
 
 
 
blokbogstaver  underskrift   dato 
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IT-Afdelingen 
Sekretariatet 

Souschef, Annette Jaques 
Forskning og Kvalitet  
Ortopædikirurgi, Region Nordjylland 
Sdr. Skovvej 11 
9000 Aalborg 
Tlf 99 32 23 81  
E-mail: annette.jaquet@rn.dk  

Postoperativ træthed og funktionsniveau hos patienter opereret for 
hoftenær fraktur 
  
Jeg har set på din forespørgsel vedr. ovennævnte projekt og vurderer, at 
projektet kan falde ind under den generelle anmeldelse 
”Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Nordjylland”. Jeg godkender derfor 
projektet under denne anmeldelse og du skal derfor ikke foretage en ny 
anmeldelse til Datatilsynet.  
 
Formål 

 
Niels Bohrs Vej 30 
Postboks 8300 
9220 Aalborg Øst 
Tlf.: 96 35 10 00 
Fax. 98 15 20 09 
www.rn.dk  

Du oplyser, at projektets formål er, at undersøge graden af postoperativ 
træthed sammenholdt med funktionsniveau 1, 4 og 6 måneder efter opertion 
for hoftenær fraktur (Kvantitativ undersøgelse af formentlig 100 patientforløb), 
samt at få viden om 4-6 patienters oplevelse af postoperativ træthed e forhold 
til opnåelse af tidligere funktionsniveau (kvalitativ interviewundersøgelse) 

 
 
 
IT-Konsulent 
Rikke J. Kristensen 
Direkte: 96351212 

 
Type af oplysninger der skal registreres 

rjk@rn.dk  
 
Ref.:  

Kvantitativ undersøgelse: I dataopsamlingsfasen opbevares data hos 
projektmedarbejderne på afsnit 108, Oropædkirurgisk Klinik, Hjørring sygehus. 
Efterfølgende hos den projektansvarlige.  
 
Personfølsomme data (patientinklusionsliste) opbevares særskilt og aflåst. 
CRF data er anonymiserede. 

 
Journalnummer 
 
 
16. november, 2007 

 
Kvalitativ undersøgelse: Alle data opbevares hos projektansvarlig.  
Efter interviewene slettes personfølsomme data og interviewene gemmes i 
anonymiseret form. 
 
Kategorier af personer der indgår i databasen eller projektet 
Alle mentalt friske patienter > 65 år, som bliver udskrevet til eget hjem efter 
operation for hoftenær fraktur, bliver opfordret til at deltage i undersøgelsen. 
 
Brugere af systemet og Sletningstidspunkt 
Annette Jaques er projektleder og bruger af systemet.   
 
Projektperioden løber fra september 2007 – juni 2008, inkl. afrapportering i 
form af masterprojekt, mens artikelskrivning først sker senere. Projektet er delt 
op i 2 delundersøgelser. Tidsplanen for projektgennemførelsen ses af bilag 8, 
her skal blot knyttes nogle få kommentarer. Oplysningerne slettes ultimo 
oktober, 2008. 
 
Gennemførelsen af 1. delundersøgelse fordrer ansættelse af 
projektsygeplejerske til dataindsamling. Se i øvrigt oversigt over interessenter, 
opgaver og ressourceforbrug i bilag 9 i projektbeskrivelsen.  
 
Omfanget og planlægningen af 2. delundersøgelse tager udgangspunkt i den 
tidsfaktor der ligger i udarbejdelsen af et masterprojekt.  
 
Jeg ønsker held og lykke med projektet samt god arbejdslyst. 
 
Med venlig hilsen 
 
Rikke J. Kristensen 

http://www.rn.dk/
mailto:rjk@rn.dk
mailto:annette.jaquet@rn.dk
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IT-Konsulent 
 
IT-Afdelingen, Region Nordjylland 
Niels Bohrsvej 31 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9635 1212 
Mobil: 4031 3617 
rjk@rn.dk  
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temaer meningsbærende enheder linje 

nr.  
koder underkoder artefakter 

abstraherede 
beskrivelser 

                hvad handler det om? 
                    nye beskrivelser 

Begrænsende 
faktorer 

var der problemer med at få 
mig anbragt, fordi jeg, jeg kan 
ikke gå op på trapperne… 
vi har badeværelse ovenpå… 
så fik vi det klaret at jeg fik 
min seng herned og så har vi 
et lille toilet der… 
og så kan jeg komme ned i 
kælderen, der har vi nemlig en 
bruser  (1) 

3 -5 hjemmets 
indretning 

nedsat 
mobilitet 

hjemmets 
indretning 
begrænser 
hverdagslivet når 
mobiliteten er 
nedsat 

Når mobiliteten er nedsat kan hjemmets indretning  
virke begrænsende for hverdagen. 

 det er fordi, øh det her med 
hjemmeøvelserne, det det er 
jeg nok lidt doven med, det er 
nok for lidt jeg laver ud af 
det…  
det er nok fordi jeg er for 
doven, det ved jeg ikke rigtigt, 
jeg skulle nok strække benet 
noget mere sådan (1) 

20-21 
 
 
 

23-24 

manglende 
motivation 

manglende 
motivation for 
at træne 

føler sig doven og 
kan derfor ikke 
finde motivationen 
til at træne 

At skulle træne på egen hånd (selvtræning) kan  
være svært. Det ser ud til, at det kan være svært  
at finde motivation. Den manglende motivation  
kan ses i følelsen af dovenhed, det er svært at  
tage sig sammen eller den kan vise sig som  
konsekvensen af manglende viden om formålet  
med træningen samt om hvad genoptræning  
bør indbefatte.  

 (om harmonikaspillet) 
ja, det kommer jo an på (ler) 
om det kan lade sig gøre…ja, 
det forventer jeg da, for jeg 
har da hele instrumenter og 
sager her og nu, æh, men når 
nu sådan noget som det her 
sker, så bliver man sådan lidt 
ugidelig altså det gør man godt 
nok, man har ikke sådan lyst 

114-18 manglende 
motivation 

manglende 
motivation for 
at deltage i 
det sociale liv 

hverdagslivet 
begrænses af 
oplevelsen af 
ugidelighed som 
giver manglende 
lyst til at gøre de 
ting man plejer 

Det er svært at opretholde det vanlige sociale liv.  
Det ser ud til at ser ud til at der mangler  
motivation. Den manglende motivation kan  
opleves som ugidelighed der gør at det kan være  
svært at tage sig sammen til nogen ting, fx det  
som ellers giver livskvalitet – som at deltage  
i sociale arrangementer.  
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til nogen ting. Man har 
hverken lyst til at skrive breve 
eller nogen ting. (1) 

 (om træthed) 
jeg tænker den stammer fra 
operationen…og det tror jeg 
også de sagde deroppe. 
(om tiden før hoftebruddet) 
de var jeg jo ikke træt… 
jeg kunne godt engang 
imellem hive efter vejret, men 
jeg havde et vist ritual, jeg 
stod op om morgenen og jeg 
gik en lang tur hver eneste 
morgen inden jeg gik hjem og 
lavede kaffe, jeg passede mit 
hus selv… 
men, nu er det jo hele tiden 
selvfølgelig fordi jeg ikke kan 
arbejde…. 
jamen jeg kan simpelthen ikke 
holde ud at være her, altså 
hvad skal man sige jamen, så 
må jeg sætte mig hen (pause) 
og det er altså ikke fordi jeg er 
hypokonder, det må du altså 
ikke…. (2) 

 
121-22

 
 
 

123-26
 
 
 
 
 
 
 

127-30

 
træthed 

 
hverdagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
trætheden 
begrænser 
hverdagslivet så 
hun ikke kan leve 
det liv hun er vant 
til 

Trætheden ser ud til at påvirke livskvaliteten  
og dermed kan trætheden begrænse  
hverdagen og ikke mindst det sociale liv så  
informanterne ikke kan leve det liv, de er vant  
til. Trætheden kan tilsyneladende  
være så begrænsende, at den er opfattes som  
afgørende for, hvordan fremtiden vil forme sig. 
Trætheden kan blandt andet have årsag i dårlig  
søvn og fysiske følger fra indlæggelsen.  
 

 og hjælper mig og så om 
aftenen så kommer de kl. halv 
ni ikke og så hjælper de mig af 
med tøjet og så går jeg i seng 
kl. kvart i 10, og det er lidt 
tidligt at gå i seng (1) 

44-45 
 

46-47 

afhængig 
hed 

mindsket 
selvbestemme
lse 

afhængighed af 
praktisk hjælp 
medfører mindsket 
selvbestemmel 
se 

Afhængighed af praktisk hjælp ser ud til at  
medføre mindsket selvbestemmelse.  
Afhængigheden begrænser det sociale liv og  
kan give en følelse af mindsket frihed. 
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….man skal passe på ikke at 
falde…men det der er sket 
med mig, med hensyn til min 
hofteskade. Det øhm, det skete 
også med min xxx (nært 
familiemedlem), fordi lægen 
han spurgte, så sagde han, så 
skal du have nogen 
kalktabletter…. 
så rejste hun sig op, hun skulle 
hen og slukke fjernsynet og så 
klappede hun sammen, så 
knogleskørhed og så fik hun 
lavet en ny hofte og så dør hun 
(1) 

209-12
 
 
 
 
 

213-15

frygt at falde og 
måske dø 

frygten for at falde 
og i værste fald dø  

Frygt ser ud til at begrænse både  
hverdagen og det sociale liv, men også  
træningen. Der er frygten for at falde og  
måske som konsekvens dø af det, eller for  
at blive alvorligt syg og ikke være i stand til at få  
tilkaldt hjælp. Det ser ud til at frygten kan  
medføre afhængighed. 

 (om medicin) 
Jeg kan jo også få 
pilleforgiftning… 
det ved jeg ikke, men jeg får 
så mange piller…ja, og dem 
kan jeg simpelthen ikke få ned 
næsten, om morgenen…. 
…og så har jeg smidt nogen 
jernpiller væk… 
når jeg skal sætte mig til min 
morgenmad med det her 
hylster… så er jeg færdig, så 
kvæbber jeg…men ved du 

 
259 

 
260-61

 
 
 

265 
 

268-69
 
 

270 

manglende 
viden  

medicin manglende viden 
om hvorfor hun får 
så megen medicin 
og nødvendig 
heden af den kan 
medføre 
demotivation og 
evt. dårlig 
compliance 

Det ser ud til at informanterne mangler viden  
om fx medicinen, naturlige fysiske følger og  
genoptræning. Manglende viden kan virke  
demotiverende. 
Manglende viden om nødvendigheden af  
medicin kan medføre dårlig kompliance.  
Manglende viden om naturlige fysiske følger  
kan betyde manglende motivation og at der  
bliver trænet for lidt, ligesom manglende  
viden om hvad der skal til for at man bliver  
genoptrænet så godt som muligt kan betyde  
at man ikke er motiveret for at træne så meget  
som ønskeligt. 
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hvad, jeg skal have 11 om 
morgenen…(2) 

 og jeg er jo heller ikke 25 år så 
jeg laver også somme tider 
nogen brølere jeg kan jo 
glemme det jeg er i gang 
med… 
(om at måtte have 
hjemmesygeplejersken til at 
styre medicinen) 
jeg tror også jeg har taget 
noget skade af narkosen… 
men jeg synes altså godt nok, 
jeg synes godt nok at jeg er 
meget, hvad skal jeg sige, jeg 
er sat meget tilbage… 
jeg har jo aldrig spekuleret på 
at jeg var 80 (2) 

65-66 
 
 
 
 
 
 
 

275-76
 
 

277-78
 
 
 
 

alderen balance 
mellem krav 
og ressourcer 

alderen og den 
skrøbelighed der 
følger med 
forrykker balancen 
mellem krav og 
ressourcer 
 

Alderen og den skrøbelighed der følger med  
ser ud til at være en begrænsning i sig selv  
Alderen kan også have betydning for hvor meget  
fx trætheden kommer til at begrænse  men kan  
også have betydning for hvor længe man er  
afhængig af hjælpemidler. 

Fremmende 
faktorer 

(om hjemmehjælp om aftenen) 
så, øh kom de om aftenen et 
stykke tid…og sagde godnat 
og det blev jeg så ked af til 
sidst, men altså der var jeg lidt 
tryg ved det der,…fordi jeg 
ved godt hvis jeg er ved at få 
en blodprop, jeg ved godt de 
symptomer, øhm og så bliver 
jeg jo bange… og øh og så gik 
der et stykke tid, og så holdt 
jeg op med det. (2) 

 
397-
401 

tryghed 
 
 
 
 

hjemmehjælp frygt for blodprop 
når man er overladt 
til sig selv skaber 
afhængighed af at 
der er nogen der 
holder øje med én, 
hvilket sikrer en 
form for tryghed 

Fagpersoner (hjemmehjælpere, sygeplejersker  
og fysioterapeuter) ser ud til at være vigtige  
for at kunne føle sig tryg. Dette ses ifm. den  
praktiske hjælp fx når man skal i bad.Det ser  
også ud til at give tryghed at hjemmesyge 
plejersken kan konsulteres og at hun tager over  
når kravene overstiger ressourcerne  Det ser  
også ud til at give tryghed at der er sikret  
kontinuitet mellem sygehus og primærsektor og  
at de nødvendige hjælpemidler er til rådighed,  
ligesom fysioterapeuten afhjælper usikkerhed  
og derved medvirker til øget tryghed 

 det er sådan nogen ribber vi 
står ved oppe på tæerne og så 
skal vi stå på nogen puder 

30 
 
 

motivation fysioterapeut fysioterapeuter 
motiverer til 
balancetræning og 

Det ser ud til at fysioterapeuterne spiller en vigtig  
rolle hos de to informanter der får fysioterapi. De 
motiverer til øget træningsindsats og også  
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sådan vi kan lære at holde 
balancen.. 
og så skal vi stå på sådan en 
pude der er lidt svampe i, fordi 
hvis nu fx man kommer til at 
gå ude på græsplænen 
og hvis jeg nu skal gå en tur er 
det bedre at gå deroppe (peger 
op på den anden stue med 
blødt gulvtæppe)fordi det er 
lidt blødere altså at øve sig (1) 

 
33-34 

 
 
 

35-36 

selvtræningen selvtræning. Fysioterapeuterne kan afhjælpe  
muskelsmerter og derigennem være med til at  
øge motivationen for at træne. Det ser ud til at  
tidligere gode erfaringer med fysioterapeuter er  
motiverende for at søge genoptræning hos  
fysioterapeut. 

 ellers vasker jeg mig selv i det 
daglige og det er også 
skønnest at kunne det…  
og man skal også være, men 
det er jo det jeg prøver jo at 
være så virksom som jeg kan 
(2) 

145 
 
 

146 

uafhængig 
hed 

at klare sig 
selv 
 
 
 
 
 
 
 
 

det er en 
tilfredsstillelse af 
kunne gøre det man 
er i stand til i takt 
med at man bliver 
uafhængig af 
praktisk hjælp 
mindskes 

Det opleves som en tilfredsstillelse  
når man i stigende grad bliver uafhængig  
af hjælp og fx kan klare de daglige fornødenheder  
selv, det kunne derfor tyde på at uafhængighed  
er vigtig. 
. 

 men trætheden, den er kommet 
med fra sygehuset… 
(om den har ændret sig) 
det synes jeg ikke den har 
gjort… jamen alt er jo 
periodevis, jeg skal heller ikke 
snakke for meget… 
jo det måske det ene som følge 
af det andet…. 
men så er det jo altid at jeg 
siger at jamen så kan jeg jo 
også hvile mig bagefter… 

175-76
 
 

176-77
 178 
 
179-80

 
184-85

 
 

186-88

viden fysiske følger 
 
 

viden om at træthed 
og smerter følger 
med gør det lettere 
at mestre og 
motiverer til at søge 
yderligere hjælp 
(fys) 
 
 

Viden om træthed og smerter som  
naturlige følger efter hoftebrud ser ud til  
at have betydning for hverdagen. Viden  
motiverer tilsyneladende til at klø på for at  
opretholde sit sociale liv, og motiverer  
til at søge hjælp (fys). Informanterne er tilfredse  
med informationen ved udskrivelsen 
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jeg mener også bestemt at de 
sagde på afdelingen at den 
træthed den vil følge med og 
ligesådan smerterne vil jo også 
blive ved, for det er jo også for 
det ha været galt altid sådan 
her ind i lysken… 
(om smerterne i lysken) 
ja, det har jeg når jeg går, men 
altså det siger de, det kan gå 
helt op til et år…. 
og så kan det jo godt være at 
nogen andre fysiurgiske 
behandlinger ku hjælpe på det, 
for det er jo nok muskulaturen 
der står op (2) 

 
 
 
 
 
 

190-92
 

 ..så siger jeg til hende: jamen 
ved du hvad jeg er da 
fuldstændig klar over, at det er 
da gået fremad med mig og 
det er jeg da glad for men 
derfor kan man jo godt sige 
det andet ikke? (2) 

375-77 psykisk 
overskud 

sætte grænser at have overskud til 
at sætte veninde på 
plads 

Det ser ud til at være nødvendigt  
selv at kunne sætte grænser når man ikke  
altid opnår forståelse for sin situation. Dette  
kræver ressourcer og et vist psykisk overskud.  
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Interview 1 

En særdeles ressourcestærk og mentalt helt frisk mand, gift med 2 år yngre hustru som virker 

psykisk skrøbelig men fysisk frisk. De har været vant til at klare sig selv, 1 er nu afhængig af hjælp 

til personlig hygiejne samt på - og afklædning. 1 giver udtryk for stor tilfredshed med den hjælp han 

får. Ægteparret bor i 2 etagers villa med kælder og er nu ved at sælge for at flytte i et lille hus i et 

plan. Ægteparret har tilsyneladende levet et helt traditionelt liv, hvor hustruen har ansvaret for 

hjemmet og hvor 1 klarer alt det øvrige og er den der har styr på tingene. 1 har indtil bruddet kørt 

bil og tilsyneladende ikke været begrænset af sin fysik. Nu føler 1 sig stærkt begrænset, hvor han 

ikke kan køre selv og således er afhængig af andre hvis han vil ud. 1 har mistet en søster som døde 

efter at have fået sat en ny hofte ind på grund af osteoporose. Søsteren brækkede hoften ligesom 1 

uden nogen form for traume. 1 får genoptræning af fysioterapeuter på sygehuset og er glad for det, 

da det kan være svært at tage sig sammen til at træne hjemme. 1 giver udtryk for dovenhed og 

ugidelighed og har i det hele taget svært ved at tage sig sammen til de ting han er vant til fx e-

mailkorrespondance og brevskrivning. Det er heller ikke endnu lykkedes at komme i gang med at 

spille harmonika igen.  

 

Interview 2 

En ressourcestærk og mentalt frisk kvinde som har været enke i 14 år efter bankbestyrer. Har indtil 

bruddet klaret sig uden hjælp og uden at tænke på at hun er 80 år. 2 har været indlagt i 2 omgange. 

Første hoftebrud var ukompliceret men efter at være kommet hjem fik hun tilsyneladende et 

spontant brud næsten samme sted. 2 har været lægesekretær på sygehuset og har haft stor glæde af 

at kende til systemet og det professionelle sprog selvom hun erkender at det er svært at følge med. 2 

bor i ældrevenlig bolig midt i byen med nemt til alting inkl. transport. Har kørt bil indtil for to år 

siden og har nu været vant til at gå lange ture og cykle dagligt. 2 har et godt netværk med 2 børn i 

nærheden og masser af veninder og bekendte, 2 er vant til at leve et socialt aktivt liv men føler sig 

efter indlæggelsen meget træt. 2 er begrænset i sin livsførelse på grund af trætheden som også gør at 

hun nok ikke får trænet så meget som hun burde. Hun er også begrænset på grund af afhængigheden 

af andre til at transportere sig. Kommunen har tilbudt genoptræning på plejehjemmet og hun 

overvejer meget at tage imod dette tilbud. 2 vil helst klare sig selv men er stadigvæk afhængig af 

hjemmehjælp om morgenen, specielt gør det hende tryg at der er en når hun skal bade, da hun stadig 

er bange for at falde igen. 2 føler det dog også svært at skulle indrette sig efter hjemmehjælpen. 

Hjemmesygeplejersken administrerer hendes medicin, da hun nu får langt mere end før 
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indlæggelsen og dette er svært at styre. 2 tænker ikke meget på fremtiden men er bange for at 

trætheden kommer til at afgøre hvordan den vil forme sig. 

 

Interview 3 

Enke igennem 10 år. 3 bor på en ø og er præget af de særlige livsbetingelser det giver, når der kun 

er færgeforbindelse til fastlandet få gange i døgnet. 3 er vokset op i fattige kår og fik ikke lov til at 

komme på realskolen selvom evnerne var der. 3 har aldrig fået en uddannelse men har haft en bred 

vifte af ufaglærte jobs både på øen og i København og omegn. 3 har i en del år været ansat som 

hjemmehjælper på øen og har i den sammenhæng været tillidsmand og været med til at holde kurser 

mv. 3 virker som en kvinde der har klaret sig rigtig flot på trods af svære odds. 3 har en del fysiske 

skavanker efter hårdt arbejde og pasning af kræftsyg mand i flere år. 3 har erfaret gennem sygdom 

og arbejde at fysioterapi er vigtig for at holde sig i gang. 3 har et meget stort socialt netværk med 

blandt andet 2 børn og svigerbørn i nærheden. 3 har engageret sig i frivilligt socialt arbejde efter 

pensionen. 3 er typen der altid hjælper til hvor der er behov og føler nu at det er nødvendigt at sætte 

grænser, da ikke alle kan forstå at hun er syg. 3 fik sit hoftebrud ved fald på cykel uden for eget 

rækkehus og lå tre kvarter før hun kunne råbe en nabo op og først efter 5 timer var hun på sygehuset 

på fastlandet. 3 har selv arrangeret at hun kommer til genoptræning hos fysioterapeuten fordi hun 

ikke mener at selvtræningsprogrammet er nok. 3 er begrænset af manglende energi og døjer stadig 

med søvnbesvær og nedsat appetit. 3 ved at det tager lang tid at komme sig og har en tro på at det 

nok skal blive godt igen. 3 er blevet bange for at falde igen og dette begrænser også hendes hverdag 

og giver afhængighed af andre mennesker. Derudover er det en økonomisk byrde når man skal med 

taxi. 3 har nu hjemmehjælp til bad og rengøring samt hjemmesygeplejerske til at dosere medicin. 

 

 






