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Resumé 
 
Formål At undersøge den voksne depressive patients oplevelse af første indlæggelse på 

psykiatrisk hospital. Studiet fokuserer på positive og negative aspekter forbundet med 

indlæggelse. 

Baggrund Emnet er uberørt både internationalt samt nationalt. Undersøgelser viser, at 

psykiatriske patienter oplever utryghed relateret til medpatienter samt manglende 

følelsesmæssig involvering og distance fra sygeplejersker under indlæggelse.  

Metode Undersøgelsen er hermeneutisk med et kvalitativt undersøgelsesdesign. 

Dataindsamlingsmetoden er semistruktureret enkeltinterview. Materialet er tre 

førstegangsindlagte svært deprimerede. Analysemetoden er induktiv indholdsanalyse. 

Resultater Ved analyse af data fremkom 4 overordnede temaer: Sygeplejerske-

patientrelationen, patient-patientrelationen, miljøets betydning og et skår i selvtilliden.  

Konklusion Et stresset og svært tilgængeligt personale fører til oplevelsen af at være til 

besvær og til tilsidesættelse af egne behov. Mangel på information og utryghed relateret 

til medpatienter er dominerende negative fund. Positive oplevelser er en respektfuld 

modtagelse med fokus på fysiske og psykiske behov samt et frit miljø med gode 

aktivitetstilbud. 
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Abstract 

A qualitative study of depressive inpatient´s experiences of first admission to 

psychiatric hospital. 

 

Aim The aim of this study is to examine adult depressive psychiatric inpatients’ 

experiences of first admission to psychiatric hospital. Focus is on aspects considered to 

have either positive or negative influence on experienced hospitalization. 

Background No international or national research has examined this topic. Earlier 

investigations show that psychiatric patients experience anxiety in relation to inpatients 

as well as limited emotional involvement and detachment from nurses whilst admitted. 

Methods This study proceeds from a qualitative hermeneutic approach. Three first time 

inpatients with major depression were interviewed using a semi-structured interview. 

Data were analyzed using inductive content analysis.  

Results Four themes emerged through analysis: Nurse-patient relationship, patient-

patient relationship, the meaning of the environment and lack of self-confidence. 

Conclusion A stressed-out and hardly available nursing staff leads to patient´s feelings 

about being inconvenient and therefore neglecting their own needs. Lack of information 

and uncertainty related to fellow patients are the dominant negative findings of this 

study. Positive experiences are respectful receptions with focus on both physical and 

mental needs and a free environment with great opportunities for diverse activities. 
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1. Introduktion 
Formålet er at undersøge, hvordan voksne depressive patienter oplever en 

førstegangsindlæggelse på et større psykiatrisk hospital. Dette er relevant at undersøge, 

fordi undersøgelser viser, at psykiatriske patienter oplever flere negative, 

grænseoverskridende og stressende fænomener i relation til medpatienter og personale 

under indlæggelse. Af eksempler kan nævnes frygt for verbale el. fysiske overgreb fra 

medpatienter og umyndiggørelse samt manglende trøst og nærvær fra personale 

(Alexander 2006, Amiel-Lebigre 2002, Berghofer 2001, Cohen 1994, Cutting 2002, 

Grubaugh 2007, Hem 2004, Kuosmanen 2006, Koivisto 2004, Moyle 2003). Det kan 

antages, at belastninger relateret til indlæggelse, kan påvirke netop den depressive 

patients psykiske tilstand i form af forværrede depressive vrangforestillinger samt et 

forhøjet ønske om selvmord (Duffy 2003, Cohen1994, Schröder 2006, Moyle 2003). På 

denne baggrund motiveres jeg til at undersøge den deprimerede patients perspektiv på 

indlæggelse, med særligt fokus på at opnå sygeplejefaglig indsigt i de fænomener, som 

har positiv og negativ indflydelse på den deprimerede patients oplevelse med første 

indlæggelse på psykiatrisk hospital. Den opnåede indsigt forventes at kunne medvirke 

til at øge forståelsen og refleksionen over faktorer, som kan styrke og udvikle den 

fremtidige sygeplejefaglige indsats til denne patientgruppe.  

2. Baggrund 
Depression er en alvorlig lidelse som verdenssundhedsorganisationen (WHO) har 

placeret på en fjerdeplads over de 10 folkesygdomme i verden, som giver anledning til 

det største tab af livskvalitet og leveår. Antallet af depressive mennesker formodes at 

stige, og i 2020 forventes depression at være den næst hyppigste sygdom. 

Punktprævalensen for depression i Danmark er ca. 3 %, hvorfor 150.000 danskere til 

enhver tid frembyder symptomer på depression. Omkring 20 % af de 150.000 

depressive danskere indlægges på psykiatrisk hospital mindst én gang og blandt 

patienter, som er indlagt for første gang med depression, vil 70 % udvikle recidiv og 

behov for genindlæggelse (Videbech et al. 2007; 17, Sundhedsstyrelsen 2007; 19). 

Prævalensen af depressive mennesker i Danmark er høj, og det er derfor en 

patientgruppe, vi som sygeplejersker ofte møder i det psykiatriske miljø. Patienter med 

diagnosticeret depression som indlægges er en relevant gruppe at undersøge og udvikle 

viden omkring. Dette skyldes, at flere videnskabelige artikler belyser, at den 
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sygeplejefaglige indsats til depressive patienter under indlæggelse kræver ekstra 

bevågenhed grundet patienternes særlige sårbarhed (Alexander 2006, Halter 2004, 

Duffy 2003, Karp1994, Jones 2008, Shattell 2008, Schröder 2006, Walsh 2009). Under 

depressionen er patienterne særligt sårbare, fordi symptomer som tab af selvtillid, 

selvbebrejdelser, skyldfølelse, nedtrykthed, tab af interesse, håbløshed, nedsat energi, 

koncentrationsvanskeligheder, sortsyn og tanker om død og selvmord er fremtrædende. 

På baggrund af dette symptombillede er det af essentiel betydning for den depressive 

patient at føle sig set, lyttet til og mødt med en accepterende, omsorgsfuld og forstående 

holdning under indlæggelse (Schröder 2006, Benjaminsen 2005; 150, Videbech 2007; 

19). Dette skyldes, at det netop er under indlæggelse og umiddelbart efter udskrivelse 

fra psykiatrisk hospital, at risikoen for selvmord blandt depressive patienter er størst, og 

flere videnskabelige studier konkluderer, at suicidale tendenser hos depressive patienter 

kan forstærkes ved negativ oplevet interaktion med sundhedspersonale og medpatienter 

(Duffy 2003, Cohen1994, Moyle 2003). Indlæggelse på psykiatrisk hospital er et fælles 

træk for størstedelen af depressive mennesker, som begår selvmord i Danmark. 

Statistisk set har op mod 40-50 %, der begår selvmord, været indlagt på psykiatrisk 

hospital før selvmordet, hvoraf 20 % har været indlagt indenfor det seneste år 

(Sundhedsstyrelsen 2007; 19). Det må derfor anses som vigtigt, at denne gruppe af 

patienter oplever høj kvalitet, fagkyndighed, respekt, indsigt og lindring af lidelse under 

indlæggelse og i kontakten med sundhedspersonalet, som netop ICN´s etiske kodeks for 

sygeplejersker bl.a. foreskriver (International Council of Nurses 2006). Men nuværende 

viden omkring hvordan psykiatriske patienter som helhed oplever indlæggelse på 

psykiatrisk hospital har vagt min nysgerrighed og giver anledning til bekymring. Flere 

steder i den internationale forskning konkluderes det, at psykiatriske patienter oplever 

flere grænseoverskridende, traumatiserende og stressende faktorer i forbindelse med 

deres indlæggelser på psykiatrisk hospital (Berghofer 2001, Moyle 2003, Alexander 

2006, Lee 1994, Amiel-Lebigre 2002, Cohen 1994, Cutting 2002, Griffiths 2008, 

Grubaugh 2007, Halter 2004, Koivisto 2004, Kuosmanen 2006, Pitkänen 2008, Pollitt 

2008, Quirk 2001, Roe 2003, Schröder 2006, Shattell 2008, Walsh 2009, Sørensen 

2002). Af eksempler kan nævnes, at flere patienter oplever, at indlæggelsen og 

sygeplejerske-patientrelationen ikke lever op til deres forventninger. Patienterne udtaler, 

at de i relationen til sygeplejerskerne vægter nærhed, venlighed, synlighed, respekt, 
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tolerance, empati og at sygeplejerskerne skal være gode til at lytte (Lilja 2008, Moyle 

2003, Pollitt 2008, Cutting 2002, Walsh 2009, Hem 2004, Sørensen 2002). Men i stedet 

oplever flere patienter, at sygeplejerskerne er vage, fjerne og hverken fysisk eller 

følelsesmæssigt tilstede, når de har behov herfor. Problematikken i disse oplevelser 

viser sig ved, at nogle patienter herved oplever, at de ses som objekter og ikke som 

individuelle betydningsfulde mennesker (Moyle 2003, Lilja 2008, Jones 2008). Andre 

oplever sig som en byrde for sygeplejerskerne, at der hovedsageligt fokuseres på 

medicin og fysiske behov, og at afdelingsmiljøerne er noget rutinepræget og præget af 

regler, som ikke umiddelbart forekommer synlige, forståelige og meningsfulde for 

patienterne (Lilja 2008, Quirk 2001, Roe 2003, Schröder 2006, Kuosmanen 2006, Lee 

1994). Kedsomhed, passivitet, ensomhed, mangel på kommunikation og information, 

utryghed og frygt for at overvære eller blive udsat for voldsomme eller voldelige 

hændelser relateret til medpatienter opleves endvidere som udbredte fænomener hos 

flere psykiatriske patienter (Roe 2003, Berghofer 2001, Cohen 1994). Det må formodes, 

at psykiatriske sygeplejersker har de bedste intentioner om at yde en kvalificeret og 

professionel sygepleje til psykiatriske patienter under indlæggelse. Alligevel vidner 

litteraturen om, at indlæggelse på psykiatrisk hospital kan bidrage til oplevede 

belastninger, som kan påvirke patienternes psykiske tilstand i form af forværring af 

depressive vrangforestillinger som fx ikke at være noget værd som menneske (Hem 

2004, Sørensen 2002, Schröder 2006). En kvantitativ amerikansk 

spørgeskemaundersøgelse bekræfter netop, at 45 % af 142 psykiatriske patienter, der 

har oplevet indlæggelse, aldrig vil genindlægges på samme afdeling igen (Grubaugh 

2007). Dette kan give anledning til bekymring, idet depressionssygdommen ofte er en 

tilbagevendende sygdom med høj risiko for at udvikle flere og sværere depressioner, 

som kræver genindlæggelse (Videbech 2007; 17). Summen af ovennævnte oplevelser 

set i sammenhæng med netop den depressive patients særlige sårbarhed kan føre til 

tanker om, hvorvidt indlæggelse på psykiatrisk hospital kan være medvirkende til at 

fremprovokere et forstærket ønske om selvmord? På denne baggrund samt på 

foranledning af egne observationer og oplevelser med denne gruppe af patienter i min 

daglige praksis som sygeplejerske i psykiatrisk skadestue vækkes min interesse og 

nysgerrighed for problemet og dets kompleksitet. Det der skal have fokus i min 

undersøgelse er, hvordan det opleves at være indlagt på psykiatrisk hospital for første 
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gang set fra den deprimerede patients perspektiv. For at blive klogere på dette emne vil 

projektets positionering i forhold til den eksisterende forskning nu søges afdækket 

gennem en systematisk litteratursøgning i udvalgte internationale videnskabelige 

databaser. Litteratursøgningen vil blive efterfulgt af en gennemgang af litteraturens 

fund.  

3. Litteratursøgning 
Idet problemstillingen er af sundhedsfaglig karakter er den udforsket gennem en 

systematisk søgning i de sundhedsvidenskabelige databaser, PubMed, CINAHL og 

PsycINFO (Munch 2008).   

Søgestrategien bestod i en systematisk bloksøgning og en usystematisk kædesøgning.  

Den systematiske søgning er gennemført som bloksøgning, hvor 4 blokke med hver 

deres hovedområde blev kombineret. Se fig. 1.  

 

 

 

 

 

Figur 1 

Blok 4 
Konteksten: 
Psykiatrisk 
hospital 

Blok 3 
Fænomenet: 
Første 
indlæggelse 

Blok 2 
Metode: 
Interview 
(oplevelser) 

Blok 1 
Patientgruppe: 
Depressive 
patienter 

 

Blokkene blev kombineret med de boolske termer OR internt i blokkene og AND, når 

blokkene skulle forbindes med hinanden. Idet de videnskabelige databaser har 

forskellige måder at indeksere de kontrollerede emneord på, er søgeordene oversat 

individuelt til kontrollerede emneord i de respektive databaser. Derfor er søgeordene i 

de forskellige databaser forskellige. Der er søgt på MeSH termer, Headings og 

thesaurus-DE, hvilke er betegnelserne for de kontrollerede emneord i de forskellige 

databaser. Overordnet set er følgende søgeord anvendt i den systematiske bloksøgning: 

”depressive disorder”, ”depression”, ”patients”, “depressive patients”, “hospitalized 

depressed”, ”major depression”, ”psychiatric patients”, ”hospitalized patients” AND 

“life change events”, “interview”, “empirical research”, “behavior and behaviour 

mechanism”, “experienc*”, “attitude to hospitalization”, “patient perspectives”, “patient 

satisfaction”, “patient attitudes” AND “hospitalization”, “first hospitalization” , “first 

admission”, “inpatients”, “health personnel”, “psychiatric nursing”, “patient care”, “first 
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time inpatient”, “nursing staff, hospital”, “first episode” AND “hospitals, psychiatric”, 

“psychiatric hospital” og “psychiatric units”. I udvalgte tilfælde er der søgt med 

funktionen ”fritekstsøgning” for at sikre, at relevante referencer ikke blev overset. 

Fritekstordet ”experienc*” er inkluderet i alle søgninger, hvor det trunkeres (*) for at 

sikre, at alle endelser på termen inkluderes i søgningen. Ved fritekstsøgninger anvendes 

situationstegn omkring flerledede ord, idet der hermed er søgt efter ordene i den præcise 

angivne sammenhæng (Munch 2008).  

Den systematiske bloksøgning er suppleret med en usystematisk kædesøgning. 

Søgeformen er benyttet, fordi den med udgangspunkt i relevante referencer kan finde 

nye referencer (Bjerrum 2005; 34). Funktionen ”related articles” (benævnelse afhænger 

af databasen) er brugt til at indfange referencer, der omhandler nærliggende eller samme 

problemstilling. Herudover er det undersøgt, hvilke kontrollerede emneord de relevante 

referencer er indekseret under for herefter at bygge disse begreber ind i den 

systematiske bloksøgning. Til sidst blev de fundne referencer gennemgået, hvorved jeg 

opnåede at finde andre brugbare referencer (Munch 2008). Undervejs i søgeprocessen er 

den systematiske bloksøgning justeret og påbegyndt forfra med inklusion af nye 

kontrollerede emneord, når disse dukkede op gennem den usystematiske kædesøgning. 

Udvælgelse af relevant litteratur til projektet blev vurderet ud fra følgende inklusions- 

og eksklusionskriterier. 

3.1 Inklusionskriterier 
Kun referencer på dansk, norsk, svensk og engelsk, som er Peer Reviewed er inkluderet, 

idet problemstillingen søges belyst i en forskningsbaseret kontekst (Munch 2008). 

Artikler tilbage til 1990´erne er medtaget, idet indledende søgninger viser et lavt recall 

på litteratur med fokus på dette projekts problemområde. Artikler, der medtager voksne 

patienter fra 18 år og opefter, er inkluderet. Referencerne skal indeholde depressive 

patienters oplevelser med første indlæggelse på psykiatrisk hospital. En pilotsøgning 

viser, at oplevelser knyttet til første indlæggelse, er et snævert område. Derfor er der 

yderligere søgt på referencer omhandlende samme problemstilling uafhængigt af antal 

forudgående indlæggelser. Artikler, hvor der skelnes mellem diagnoser i 

inklusionskriterier af informanter, og hvor en lille gruppe af de inkluderede informanter 

er depressive patienter, er inddraget, hvis informanterne udtaler sig om fænomener, der 
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knytter sig til oplevelser med indlæggelse. Dette med henblik på nærmere 

problematisering og afklaring af problemstillingen.  

3.2 Eksklusionskriterier 
Artikler uden tilgængelig abstract er frasorteret. Artikler, hvor der ikke redegøres for de 

inkluderede informanters diagnoser, er ekskluderet. Der inddrages ikke artikler om 

depressive patienters oplevelse med indlæggelse på somatiske hospitaler, idet disse ikke 

vurderes som overførbare resultater, der kan generaliseres over i det psykiatriske felt, 

fordi patienter i somatikken og psykiatrien vurderes at have forskellige oplevelser af, 

hvad der er vigtigt under indlæggelse (Schröder 2006).  

3.3 Resultat af litteratursøgning 
Af søgningen fremkom i alt 27 artikler, som udvælges til gennemlæsning, idet de per 

abstract vurderes indenfor tidligere beskrevne inklusionskriterier. Antal hits opnået ved 

bloksøgning i PubMed er 268 hits. Heraf vurderes 6 abstracts relevante. Ved 

usystematisk kædesøgning findes 5 yderligere relevante abstracts. Ved bloksøgning i 

CINAHL fås 232 hits, hvoraf 5 abstracts vurderes relevante. Ved usystematisk 

kædesøgning findes 3 yderligere artikler. Resultatet af bloksøgningen i PsycINFO 

resulterede i 244 hits, hvor 2 nye abstracts skønnes relevante. Pga. høj genfinding 

udvides bloksøgningen til kun at kombinere blok 1 AND blok 2 AND blok 4, som 

resulterede i 2 yderligere relevante abstracts. Ved kombinering af blok 1 AND blok 2 

AND blok 3 fås 818 hits, der trods recall-mængde gennemses. Én ny reference skønnes 

relevant. Ved usystematisk kædesøgning fremkommer 3 nye relevante abstracts.  

Jeg har kritisk vurderet de i alt udvalgte 27 artikler under inspiration fra Polit og Becks 

guide til vurdering af kvalitative artikler (Polit, Beck 2006; 451). Artiklerne er vurderet 

ud fra følgende 6 områder: Formål/problemstilling, metode/design, sampling/setting, 

metode til dataanalyse, fund og en samlet kritisk vurdering. Efter kildekritikken 

ekskluderes 10 artikler. 4 artikler ekskluderes, idet samplingen består af mennesker med 

ICD-10 diagnoser indenfor skizofreni og psykosespektret F20-F29. 2 artikler 

ekskluderes grundet kvantitativt design, hvor patientoplevelserne ikke eksploreres. 3 

artikler ekskluderes grundet uklarheder i sampling samt manglende redegørelse for 

informanternes diagnoser. Én artikel ekskluderes pga. fokus på, hvordan indlæggelse 

bør opleves, men ikke hvordan den reelt opleves.  
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17 artikler inkluderes i projektet. De udvalgte artikler er henholdsvis fra Sverige, Norge, 

Frankrig, Østrig, USA, Australien, UK, Israel og Canada. Artiklerne opfylder 

inklusionskriterierne og er, hvad der kommer nærmest den problematik, jeg gerne vil 

undersøge. 2 artikler udvælges, idet de tester hypotesen, at henholdsvis ”første gangs 

indlagte” og ”første gangs indlagte depressive patienter” oplever flere svære 

livsbegivenheder forud for indlæggelse end patienter med flere indlæggelser bag sig 

(Amiel-Lebigre 2002, Berghofer 2001). Én artikel beskæftiger sig med depressive 

patienters positive oplevelser med indlæggelse på gerontopsykiatrisk afdeling i 

Australien (Pollitt 2008). Én anden artikel inkluderes, idet den søger forståelse for 

depressive patienters oplevelse af at modtage pleje under indlæggelse på psykiatrisk 

hospital i Australien (Moyle 2003). De resterende 13 artikler beskæftiger sig med 

psykiatriske patienters oplevelser med forskellige fænomener, der knytter sig til 

indlæggelse, hvor en lille gruppe af de inkluderede informanter er depressive patienter 

(Quirk 2001, Jones 2008, Roe 2003, Lilja 2008, Gilburt 2008, Alexander 2006, Borge 

2008, Walsh 2009, Schröder 2006, Cutting 2002, Shattell 2008, Binnema 2004, Lee 

1994).  

Jeg kan med afsæt i ovenstående litteratursøgning bekræfte, at depressive patienters 

unikke oplevelser med første indlæggelse nuværende er et uberørt og uudforsket emne 

såvel internationalt som nationalt (Berghofer 2001, Amiel-Lebigre 2002), hvorfor jeg 

med projektet vil komme med et nyt og nyttigt bidrag (Munch 2008). 

Litteratursøgningen bekræfter ligeledes, at der også er begrænset viden, der knytter sig 

til depressive patienters oplevelse med fænomenet indlæggelse på psykiatrisk hospital 

uafhængigt af antal forudgående indlæggelser. De deprimerede patienter, som homogen 

gruppe, og deres oplevelsesperspektiv er fortsat genstandsfelt for mange uundersøgte 

komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, hvorfor artikler, der inddrager andre 

patientkategorier skal hjælpe med at kaste lys over problemstillingen i den følgende 

litteraturgennemgang. 

Min samlede litteratursøgning er gennemtjekket og godkendt af ledende bibliotekar 

Hanne Munch Kristiansen ved Psykiatrisk Videnscenter i Risskov og har resulteret i høj 

genfinding af de samme referencer, hvilket er et udtryk for en udtømmende 

litteratursøgning af høj kvalitet (Munch 2008). Søgeprotokollen er vedlagt projektet 

(bilag 1).  
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4. Litteraturgennemgang 
Fundene, som er fremkommet ved tematisering af de inkluderede 17 artiklers indhold, 

vil nu blive beskrevet for at give et overblik over den eksisterende viden, som har 

relevans for projektets overordnede problematik.  

Litteratursøgningen viser, at problemstillingen koncentrerer sig om problematikker, der 

knytter sig til flere tematikker. Der er identificeret 5 centrale temaer omhandlende 

fænomener, som kan influere positivt eller negativt på den psykiatriske patients 

oplevelse med indlæggelse. 1. Forskel i oplevelser blandt førstegangsindlagte kontra 

flergangsindlagte. 2. Oplevelser knyttet til sygeplejepersonalet. 3. Oplevelser knyttet til 

medpatienter. 4. Oplevelser knyttet til miljøet. 5. Oplevelser knyttet til ændret 

selvbillede. Indholdet i temaerne vil nu blive beskrevet.  

4.1 Forskel i oplevelser blandt førstegangsindlagte kontra 
flergangsindlagte 
På baggrund af litteratursøgningen viser det sig interessant at beskæftige sig med 

førstegangsindlagte depressive patienter som homogen gruppe, fordi to undersøgelser 

med kvantitativt design påpeger, at førstegangsindlagte er signifikant mindre tilfredse 

med oplevelsen af at være indlagt på psykiatrisk hospital sammenlignet med 

flergangsindlagte (Amiel-Lebigre 2002, Berghofer et al. 2001). Studierne peger på to 

særlige forhold, som influerer negativt på den førstegangsindlagte depressive patients 

oplevelse med indlæggelse. Førstegangsindlagte viser sig i modsætning til 

flergangsindlagte at opleve flere svære livsbegivenheder forud for indlæggelse, hvilket 

præger den samlede oplevelse og tilfredshed med indlæggelse (Amiel-Lebigre 2002). 

Ydermere fremhæves kontakten til medpatienterne markant mere negativ blandt 

førstegangsindlagte sammenlignet med flergangsindlagte (Berghofer 2001). Kan 

diskrepansen forklares i, at førstegangsindlagte oplever utryghed i relation til 

medpatienterne og i mødet med et hidtil ukendt miljø? Og kan det tænkes, at 

flergangsindlagte har vænnet sig til afdelingsmiljøet bestående af medpatienter med 

forskellige symptomatiske billeder, hvorfor de ikke længere på samme måde ser, 

overraskes eller påvirkes negativt af fænomenerne? Årsagssammenhængene er ikke 

nærmere eksploreret, hvorfor mulige forklaringer herpå fortsat er ukendte. 
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4.2 Oplevelser knyttet til sygeplejepersonalet 
Der er kun identificeret én kvalitativ artikel med fænomenologisk design, som fokuserer 

på depressive patienters oplevelser med sygeplejerskerne på psykiatrisk hospital. 

Artiklen stammer fra Australien, er publiceret i 2003 og vurderes med afsæt i Polit & 

Beck af høj kvalitet (Moyle 2003, Poli, Beck 2006; 450). 7 patienter under indlæggelse 

for svær depression artikulerer her, at de i kontakten til sygeplejerskerne har oplevet 

fænomener som manglende trøst og nærvær, ensomhed, at der ikke fokuseres på 

personen bag depressionssygdommen, følelsen af at blive set som et objekt, 

umyndiggørelse, ikke at blive delagtiggjort og taget alvorligt. Alle patienter i 

undersøgelsen forundres over, at sygeplejerskerne kan observere dem, når de sjældent er 

synlige (Moyle 2003). Det kan overvejes, om ovenstående oplevelser kan knytte sig til 

depressionssygdommen og dens negative indvirkning på patienternes sindstilstand, 

hvorfor følgende patientudtalelser har motiveret mig til at inddrage flere videnskabelige 

artikler med fokus på psykiatriske patienter som helhed og deres oplevelser knyttet til 

sygeplejepersonalet. Dette med henblik på at undersøge om fænomenerne specifikt 

knytter sig til depressive patienters oplevelser, eller om der er tale om et mere generelt 

problem. 10 videnskabelige artikler med forskelligt fokus domineres af temaer, der 

knytter sig til psykiatriske patienters oplevelser med sygeplejepersonalet. Fremtrædende 

temaer er: Følelsen af at være overset, at sygeplejepersonalet opholder sig meget på 

kontoret, mangel på information, sparsom kommunikation, ikke at føle sig forstået, at 

sygeplejepersonalet sjældent har tid, at der fokuseres for meget på medicinen frem for 

menneskekontakt, at megen omsorg og støtte hentes fra medpatienter frem for hos 

sygeplejerskerne og at de til tider opleves dominante og patroniserende (Lilja 2008, 

Binnema 2004, Shattell 2008, Cutting 2002, Schröder 2006, Walsh 2009, Borge 2008, 

Alexander 2006, Gilburt 2008, Roe 2003). Ovennævnte bekræfter, at det ikke blot er 

depressive patienter, som kan opleve kontakten til sygeplejepersonalet negativt, hvilket 

kan give anledning til forundring. Med afsæt i en kritisk vurdering af de inkluderede 

artikler, som overordnet søger svar på, hvordan kontakten til sygeplejerskerne kan 

forbedres, må svarene derfor overvejende tage udgangspunkt i fænomener, hvor 

utilfredshed eller kritikpunkter dominerer. Kan det tænkes, at dette evt. kan forklare 

hovedparten af artiklens negativt prægede resultater? I modsætning hertil viser fund fra 

én australsk kvalitativ undersøgelse med fokus på ældre depressive patienters positive 
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oplevelser i forbindelse med indlæggelse, at kontakten til sygeplejepersonalet divergerer 

meget fra ovennævnte undersøgelsesresultater. Her beskrives sygeplejerskerne som 

kærlige, omsorgsfulde, dygtige, hjælpsomme og nemme at føre samtaler med. Men et 

kritikpunkt ved denne australske undersøgelse kan bestå i metodens validitet, da 

patienter med negative erfaringer med sygeplejepersonalet formentlig ikke er inkluderet 

i studiet, idet positive oplevelser var omdrejningspunktet (Pollitt 2008). Det kan 

konkluderes, at der er diskrepans mellem patientoplevelserne knyttet til 

sygeplejerskerne, og det kan konkluderes, at ingen førstegangsindlagte depressive 

patienter har udtalt sig om oplevelsen af kontakten til sygeplejepersonalet.  

4.3 Oplevelser knyttet til medpatienter 
6 kvalitative undersøgelser, der inkluderer informanter fra forskellige diagnostiske 

kategorier, berører temaet: ”Mødet med medpatienter”. Dette møde viser sig at være et 

betydningsfuldt fænomen i både positiv og negativ forstand. Flere patienter omtaler, at 

mødet med ligesindede reducerer følelsen af ensomhed og skam. Samtidigt opleves det 

af flere lettende at se andre kæmpe med samme problematikker. Megen omsorg og 

støtte under indlæggelse opleves af mange patienter modtaget fra medpatienter frem for 

af sygeplejepersonalet (Shattell 2008, Borge 2008). Et andet modsætningsfuldt billede 

tegner sig ved gennemgang af de 6 artikler. Flere patienter oplever utryghed, når de 

lades alene med medpatienter, der opleves forstyrrede og aggressive. Mange udtaler 

ønsket om, at samle patienter med lignende diagnoser under samme tag frem for at have 

miksede afdelinger. Dette bl.a. med henblik på at undgå, at nogle patienter isolerer sig 

på værelset pga. utryghed. Nogle patienter oplyser at frygte indtrængen af medpatienter 

på deres værelser samt verbale eller fysiske overgreb relateret til medpatienter (Gilburt 

2008, Cutting 2002, Lilja 2008, Pollitt 2008, Shattell 2008, Borge 2008). Patienterne 

pointerer, at indlæggelse på psykiatrisk hospital i forvejen opleves traumatiserende 

grundet sygdommen og dens påvirkning, hvorfor kontakten til medpatienterne af flere 

opleves som en yderligere byrde og bekymring (Pollitt 2008, Borge 2008, Cutting 

2002). Det er foruroligende at mange patienter, som i forvejen er belastede, 

konfronteres med utryghed under indlæggelse. Utilfredshed relateret til medpatienter 

synes som tidligere nævnt særligt at relatere sig til førstegangsindlagte depressive 

patienter, hvorfor det opleves relevant at eksplorere problematikken nærmere. 
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4.4 Oplevelser knyttet til miljøet 
Undersøgelser viser, at psykiatriske patienter finder de fysiske omgivelser 

betydningsfulde under indlæggelse, fordi pæne omgivelser med kunst på væggene, 

blomster og smukke bygninger, der ikke føles som et hospital, for mange bidrager til 

øget selvværd og til følelsen af at være ”normal”. Flere udtaler, at varme, positive 

omgivelser kan være med til at reducere følelsen af stigmatisering (Borge, 2008, Gilburt 

2008, Shattell 2008, Roe 2003). Virkeligheden viser sig ifølge undersøgelserne blot at 

være en anden. Flere oplever hospitalsrammer med gamle, slidte, hullede møbler, 

kedelige farveløse rum som bibringer følelsen af at sidde i bur eller at være i fængsel. 

Flere oplever afdelinger med begrænsede muligheder for aktiviteter og beskæftigelse, 

hvorfor kedsomhed og passivitet identificeres som fremtrædende temaer hos mange 

under indlæggelse (Gilburt 2008, Shattell 2008, Roe 2003). Når patienterne taler om 

miljøet, beskriver de også kulturen og atmosfæren i afdelingerne, hvor regler og rutiner 

fremhæves af flere som værende svære at gennemskue, svære at forstå og for nogle 

meningsløse (Roe 2003, Alexander 2006). Udtalelserne underbygges ikke med 

eksempler i undersøgelserne, hvorfor jeg fristes til at overveje, om patienternes 

manglende forståelse for regler og rutiner kan tilskrives, om afdelingsmiljøerne er 

organiseret på basis af personalets idéer og opfattelser uden at medinddrage patienternes 

perspektiv? Én videnskabelig artikel fra Norge bekræfter, at patienternes oplevelser med 

psykiatriske afdelingsmiljøer er et sjældent undersøgt fænomen (Binnema 2004).  

4.5 Oplevelser knyttet til ændret selvbillede 
Et fund som viser sig at have indflydelse på de deprimerede patienters oplevelse med at 

være indlagt på psykiatrisk hospital, er fænomener som skam og ændret selvbillede. I 9 

artikler peges der på, at deprimerede patienter ved indlæggelse føler sig transformeret 

fra at være unikke individer til en ”psykiatrisk diagnose”. Kan årsagen til denne 

oplevede transformation tilskrives måden, hvorpå de føler sig opfattet og mødt af 

personalet, stammer følelsen fra patienternes egen påvirkede selvopfattelse eller består 

følelsen af en vekselvirkning mellem begge forklaringer? Ifølge litteraturen kan 

patienternes aktuelle sårbare livssituation som deprimeret influere negativt på deres 

fortolkning af verden og hermed, hvordan de oplever indlæggelse på psykiatrisk 

hospital (Karp 1994). Med dette menes der, at deprimerede patienter kan plages af 

oplevelser som mindreværdsfølelse, selvbebrejdelser, skyldfølelse, nedtrykthed, tab af 
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interesse, håbløshed, selvhad og sortsyn i kraft at depressionssygdommens 

symptomatiske følger (Benjaminsen 2005).  Netop denne ”depressive livsverden” 

vurderes ud fra litteraturen at kunne have negativ indflydelse på patienternes oplevelse 

af indlæggelse, men depressionens betydning for oplevet indlæggelse er endnu ikke 

efterforsket specifikt. Den nye identitetsfølelse som ”syg” samt behovet for at lade sig 

institutionalisere på psykiatrisk hospital fremprovokerer ifølge litteraturen, at flere 

patienter oplever følelsen af at være værdiløse og mislykkede. Andre beskriver følelsen 

af skam over eller frygt for, at indlæggelsen offentliggøres overfor kollegaer, familie og 

venner af frygt for at få ny status blandt de nærmeste (Borge 2008, Alexander 2006, 

Binnema 2004, Jones 2008, Roe 2003, Cutting 2002, Schröder 2006, Lilja 2008, Lee 

1994). I en kvalitativ undersøgelse af psykiatriske patienters erfaringer med kvaliteten 

af plejen under indlæggelse, illustreres det, at den sygeplejefaglige indsats til depressive 

patienter kræver ekstra fokus grundet patienternes særlige sårbarhed. Mere specifikt 

påpeger undersøgelsen, at depressionen opleves magtfuld og nemt fører til, at 

patienterne kan føle sig såret og mindreværdige. Alt hvad det kræver, er en hævet 

stemme eller fornemmelsen af ikke at være blevet lyttet til, hvorfor det er af essentiel 

betydning for den depressive patient at føle sig set, accepteret, respekteret, lyttet til og 

mødt med en omsorgsfuld og forstående holdning under indlæggelse på psykiatrisk 

hospital (Schröder 2006). Samlet set vidner ovenstående litteratur om, at patienternes 

ændrede selvbillede er et tema, som har betydningsfuld indflydelse på oplevelsen af at 

være indlagt på psykiatrisk hospital. 

 

Litteraturgennemgangen skal ses som et udtryk for min teoretiske forforståelse, som vil 

influere på udformningen af problemformulering, forskningsspørgsmål og 

interviewguide. Senere vil litteraturgennemgangen endvidere få indflydelse på 

tolkningen af det empiriske materiale samt problembesvarelsen (Bjerrum 2005; 57, 

124). 

5. Projektets afgrænsning og formål  
Litteraturgennemgangen indfangede ikke præcist, hvordan den voksne 

førstegangsindlagte depressive patient oplever indlæggelse på psykiatrisk hospital. 

Undersøgelser viser, at der er grundlag for at eksplorere denne homogene 

patientgruppes perspektiv på indlæggelse, fordi førstegangsindlagte oplever markant 
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lavere tilfredshed med indlæggelse sammenlignet med flergangsindlagte (Amiel-

Lebigre 2002, Berghofer et al. 2001). Endvidere viser undersøgelser, at psykiatriske 

patienter oplever flere negative, grænseoverskridende og stressende fænomener i 

relation til medpatienter og personale under indlæggelse. Af eksempler kan nævnes 

frygt for verbale el. fysiske overgreb fra medpatienter og umyndiggørelse samt 

manglende trøst og nærvær fra personale (Alexander 2006, Amiel-Lebigre 2002, 

Berghofer 2001, Cohen1994, Cutting 2002, Grubaugh 2007, Hem 2004, Kuosmanen 

2006, Koivisto 2004, Moyle 2003). Det kan antages, at belastninger relateret til 

indlæggelse, kan påvirke netop den depressive patients psykiske tilstand i form af 

forværrede depressive vrangforestillinger samt et forhøjet ønske om selvmord (Duffy 

2003, Cohen 1994). På denne baggrund motiveres jeg til at søge indsigt i 

førstegangsindlagte depressive patienters oplevelsesverden. Formålet med dette 

masterprojekt er derfor, at undersøge hvordan voksne depressive patienter oplever deres 

første indlæggelse på psykiatrisk hospital. Således vil udgangspunktet være 

patientperspektivet, hvor patienternes subjektive tanker, erfaringer, følelser, opfattelse 

og adfærd, vil blive genstand for undersøgelse (Kvale 1997; 19).  

Hensigten med projektet er ikke at udarbejde en større empirisk undersøgelse men at 

eksplorere emnet gennem interviews med tre førstegangsindlagte depressive patienter. 

Projektet skal ses som et pilotstudie, der kan lægge op til en større kvalitativ empirisk 

undersøgelse. Med pilotstudiet ønskes sygeplejefaglig viden om de fænomener, som 

kan have positiv og negativ indflydelse på den deprimerede patients oplevelse med 

fænomenet første indlæggelse på psykiatrisk hospital. Resultaterne fra projektet 

forventes at kunne styrke og udvikle den fremtidige sygeplejefaglige indsats til denne 

patientgruppe. Problemforståelsen, som jeg ønsker opnået ved udarbejdelse af projektet 

forventes at kunne bidrage til debat samt være medvirkende til psykiatriske 

sygeplejerskers refleksion over egen praksis, når de indgår i relation med patienter, som 

lider af depression.  

5.1 Problemformulering 
 

Hvordan oplever den voksne depressive patient en førstegangsindlæggelse på 

psykiatrisk hospital? 
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6. Forskningsspørgsmål 
På baggrund af litteraturgennemgangen og problemformuleringen formuleres følgende 

forskningsspørgsmål, der vil blive besvaret i dette masterprojekt. 

 

 Hvilke oplevelser, ved at blive indlagt på psykiatrisk hospital, har positiv 

indvirkning på den depressive patients oplevelser med første indlæggelse på 

psykiatrisk hospital? 

 Hvilke oplevelser, ved at blive indlagt på psykiatrisk hospital, har negativ 

indvirkning på den depressive patients oplevelser med første indlæggelse på 

psykiatrisk hospital? 

7. Teori/Videnskabsteoretisk afsæt 
Dette projekt tager et videnskabsteoretisk afsæt i Gadamers hermeneutiske filosofi. 

Denne filosofi er særligt anvendelig set i forhold til min problemstilling, idet Gadamers 

hermeneutiske filosofi handler om, at man som ”forsker” har forståelse for egen 

forudforståelse. Med dette mener han, at menneskets historie og fordomme, også kaldet 

forforståelse, hverken kan eller skal undgås i en forskningsproces, idet forforståelsen 

ifølge Gadamer vil have indflydelse på ”forskerens” forståelsesproces af en 

problemstilling (Gadamer 2004; 265, Dahlager, Fredslund 2007; 158). Med andre ord er 

jeg bevidst om, at den ovenstående litteraturgennemgang med afsæt i Gadamer vil være 

et udtryk for min teoretiske forforståelse, som i mit projekt vil influere på min kritiske 

refleksive tilgang i arbejdet med udformning af mine forskningsspørgsmål, 

interviewguide, analyse og diskussion. Grundet den hermeneutiske tilgang er det vigtigt 

at opnå bevidsthed om egen forforståelse, da denne i forskningsmæssig sammenhæng 

påvirker forskningsprocessen, og derved opsætter grænser for forståelseshorisonten 

(Dahlager, Fredslund 2007; 158). Min teoretiske forforståelse er tydeliggjort i 

litteraturgennemgangen. Min faglige forforståelse er mit faglige perspektiv og erfaring 

som sygeplejerske gennem 4 år i psykiatrisk skadestue. Erfaringen relaterer sig specifikt 

til det akutte møde, den akutte psykiatriske undersøgelse og visitation, hvorfor 

involvering i patienterne under selve indlæggelsen ikke forekommer. Dette ses som en 

fordel, idet det som ”forsker i eget felt” kan være vanskeligt at få øje på egne 

fordomme, hvis man eksempelvis er en del af afdelingskulturen, hvor fænomenerne 

udspiller sig og opleves (Dahlager, Fredslund 2007; 162). Min metodiske forforståelse 
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kommer til udtryk i projektets overvejelser om analysemetode, hvilket er vigtigt, idet 

valg af analysemetode påvirker resultaterne. Disse elementer af min forforståelse er 

dem, jeg vil bringe med mig ind i ”forskningsprocessen”. For at sætte min forforståelse 

i spil og derved forståelseshorisonten i bevægelse, vil jeg være åben overfor påvirkning 

under interviewene, ved at jeg bevidst vil have en åben tilgang til det, informanterne 

fortæller mig, og samtidig vil jeg prøve at forfølge de svar, der ikke ’passer’ ind i min 

forudindtagne viden om problemstillingen (Dahlager, Fredslund 2007; 160, Bjerrum 

2005; 90).   

8. Materiale og metodevalg 
Til besvarelse af min problemformulering vælges et kvalitativt undersøgelsesdesign, 

fordi det er velegnet til at besvare spørgsmål om, hvorfor fænomener udvikler sig på en 

given måde, eller hvordan noget opleves, i modsætning til kvantitative tilgange, som 

søger at kortlægge kausale sammenhænge mellem variabler, der primært omdannes til 

numeriske data. På denne baggrund er den kvalitative tilgang en brugbar strategi til 

undersøgelse af projektets problemstilling (Malterud 2003; 31). For at resultaterne af 

denne kvalitative undersøgelse kan vurderes, er det afgørende, at der er 

gennemsigtighed i hele processen (Polit, Beck 2006; 450). Derfor indledes næste afsnit 

med en redegørelse for henholdsvis valg af materiale, dataindsamlingsmetode og valg af 

analysemetode.  

8.1 Empirisk materiale 
Materialet består af tre informanter, som er udvalgt efter en formålsbestemt strategi med 

nedenstående inklusionskriterier: 

1. Førstegangsindlagte patienter indlagt på afsnit for affektive sindslidelser1 på 

Århus Universitetshospital, Risskov Psykiatrisk Hospital. 

2. Patientgruppen er afgrænset til unipolare depressive patienter indenfor ICD-10 

diagnosekoderne F32 – F33.9. 

3. Voksne patienter over 18 år 

4. Patienter der frivilligt har givet samtykke til at deltage i interviewundersøgelsen 

                                                 
1 Affektive sindslidelser også kaldet stemningslidelser dækker over depressioner og bipolar lidelse 
(Benjaminsen et al. 2005). 
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Disse kriterier for udvælgelse af informanter begrænser sig herved til en specifik 

homogen gruppe, hvilket ses som en styrke, der øger den interne validitet (Malterud 

2003; 58). 

Eksklusionskriterierne er: Patienter under 18 år, patienter der ikke taler og forstår dansk, 

patienter med svære kognitive forstyrrelser herunder psykotiske symptomer og svært 

suicidaltruede patienter. Jeg er bevidst om, at depressionen kan have forskellige 

sværhedsgrader (Benjaminsen et al. 2005; 148), hvorfor det centrale og vigtige i 

samplingen har været, hvorvidt den enkelte patient har kunnet rumme og gennemføre 

mit interview.  

8.1.1 Beskrivelse af informanter 
 Køn Alder Indlæggelseslængde 

Informant 1 ♀ 45 18 dage 

Informant 2 ♂ 67 16 dage 

Informant 3 ♂ 37 45 dage 

Figur 2 

 

Alle patienter er af etnisk dansk oprindelse. Ud af de 3 informanter er 2 mænd. 

Aldersfordelingen er henholdsvis fra 37-67 år. Patienterne er alle indlagt på samme 

psykiatrisk afdeling for første gang med svær depression, på nær én mand, som tidligere 

var indlagt på samme afdeling afbrudt af hjemmeophold i 4 dage og herefter 

genindlæggelse. Alligevel inkluderes informanten, idet hjemmeopholdet på 4 dage ikke 

vurderes at have betydning for interviewundersøgelsens resultater. 

Indlæggelsesvarigheden på interviewtidspunktet varierede fra 2-7 uger. Nedenstående 

etiske foranstaltninger er overholdt inden rekrutteringen af informanterne fandt sted.  

8.1.2 Etiske overvejelser i forbindelse med rekruttering og interview af 
informanter 
Studiet er godkendt af Datatilsynet, hvis retningslinjer for datahåndtering- og 

opbevaring overholdes (bilag 2). En beskrivelse af projektet er sendt til 

Vidensskabsetisk Komité for Region Midtjylland, men da projektet ikke har et 

eksperimentelt design, der inddrager menneskeligt biologisk materiale, behøver 

komitéen ikke at tage stilling til projektet (bilag 3) (Bjerrum 2005; 67). De etiske 

overvejelser er medtænkt i hele projektforløbet og er inspireret af ”Etiske retningslinjer 
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for sygeplejeforskning i Norden”. De anvendes, idet de udspringer af etiske principper 

som det kommer til udtryk i FN´s menneskerettighedserklæring og i 

Helsinkideklarationen, og derved er retningsgivende for sygeplejeforskningen. De etiske 

retningslinjer for Sygeplejeforskning i Norden opstiller endvidere krav om, at der skal 

udarbejdes en projektbeskrivelse i forbindelse med sygeplejefaglige forskningsprojekter 

(Sygepleiernes Samarbeid i Norden, Northern Nurses´Federation 2008). I forbindelse 

med projektets planlægning, blev der derfor udarbejdet en projektbeskrivelse, som blev 

godkendt af professor og ledende overlæge for Center for Klinisk Forskningsenhed i 

Risskov samt af hospitalsledelsen. Herefter blev projektbeskrivelsen distribueret til to 

affektive afsnit på hospitalet. Projektet og dets formål blev herefter præsenteret på de 

respektive afdelinger under et personalemøde for at lette logistikken omkring 

identificering og etablering af patientkontakt efter aftale med hospitalets 

oversygeplejerske. Skriftlig information om studiet i kort og overskuelig form blev 

udleveret til personalet med henblik på efterfølgende distribuering til relevante patienter 

(bilag 4). 4 patienter indenfor inklusionskriteriernes rammer blev efterfølgende 

identificeret og adspurgt om deltagelse i undersøgelsen via afdelingspersonalet. Heraf 

afslog én kvinde pga. manglende overskud til at deltage i interviewundersøgelsen. De 

resterende tre patienter blev af afdelingspersonalets spurgt om lov til at undertegnede 

måtte rette henvendelse til dem på afdelingen med henblik på aftale for 

interviewtidspunkt. Ved den første kontakt mellem mig som interviewer og 

informanterne er der givet mundtlig information om studiet (bilag 5) samt udleveret en 

samtykkeerklæring om deltagelse i projektet (bilag 6) (Bjerrum 2005; 69, Buus 2008, 

Sygepleiernes Samarbeid i Norden, Northern Nurses´ Federation 2008). Ved næste 

møde inden starten på interviewet er der spurgt ind til yderligere tvivl eller spørgsmål 

hos informanterne, og uklarheder er afdækket, inden samtykkeerklæringen er 

underskrevet. 

Der er således informeret mundtligt og skriftligt om projekts formål, metoder, betydning 

og forventet risici og ubehag. Det er endvidere understreget, at deltagelse er frivillig, at 

informanterne når som helst og uden nogen konsekvenser kan forlade studiet, at al 

information ville blive anonymiseret ved rapportering fra studiet, samt at jeg som 

interviewer har tavshedspligt (Sygepleiernes Samarbeid i Norden, Northern 

Nurses´Federation 2008). Vurderes en risiko for, at informanterne vil forsøge selvmord 

21 
 



eller på anden måde skade sig selv under eller efter indlæggelse, vil jeg i samarbejde 

med informanterne, kontakte og underrette personalet på afdelingen. 

8.2 Dataindsamlingsmetode 

8.2.1 Interview 
Metoden til at indfange hvilke oplevelser de førstegangsindlagte depressive patienter 

har med at være indlagt på psykiatrisk hospital, er det kvalitative semi-strukturerede 

forskningsinterview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes 

oplevelser og opfattelser af livet og omverdenen med henblik på at fortolke betydningen 

af de beskrevne fænomener (Malterud 2003; 129, Christensen 2007; 62). Min valgte 

interviewform er ”enkeltinterview” frem for ”gruppeinterview”, idet jeg ikke ønsker at 

udmatte patienterne yderligere. Det kan formodes, at patienterne grundet deres tilstand 

ikke vil kunne rumme og/eller have energi til at overskue andre patienter samt at 

koncentrere sig i større sociale sammenhænge (Malterud 2003; 70). Yderligere kan det 

tænkes, at patienterne ikke ønsker at åbne sig op eller besvare spørgsmål, hvis der er 

tilhørere grundet sygdommens påvirkning af patienternes selvtillid eller 

selvværdsfølelse (Benjaminsen 2005; 150). Mit valg er yderligere faldet på det semi-

strukturerede interview, fordi jeg med denne form kan forholde mig åbent overfor, hvad 

informanterne fortæller mig grundet hermeneutikkens fordring om åbenhed. Men på 

samme tid kan jeg være fokuseret på baggrund af min teoretisk forforståelse (Jensen, 

Johnsen 2000; 215). Dataindsamlingen foregik i perioden 01.03.2010 - 16.03.2010. 

Interviewene er udført efter aftale med informanterne på det tidspunkt på dagen, hvor de 

havde det bedst. Alle interview foregik på samme psykiatrisk afdeling på patientens 

egen stue uden utilsigtede afbrydelser (Olsen 2002; 88). Hvert interview har taget fra ca. 

40-60 minutter. 

8.2.2 Interviewguide 
Jeg har udarbejdet en interviewguide (bilag 7), der er halvstruktureret med åbenhed for 

at kunne forfølge informanternes svar. Interviewguiden er tematisk opbygget i relation 

til den teoretiske forforståelse, jeg har præsenteret i litteraturgennemgangen (Jensen, 

Johnsen 2000; 217, Kvale 1997; 134). Et uddrag af de overordnede spørgsmål er: ”Kan 

du fortælle mig om dine oplevelser med at være indlagt”, hvordan oplever du kontakten 

til personalet i afdelingen”, ”kan du beskrive hvordan du oplever kontakten til dine 
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medpatienter”, ”er der noget, som er kommet bag på dig i forbindelse med din 

indlæggelse”, og ”oplever du indlæggelsen har haft indflydelse på din selvtillid eller 

måden, du opfatter dig selv? Interviewspørgsmålene er inspireret af Kvales ni 

forskellige typer af interviewspørgsmål (Kvale 1997; 137). Interviewguiden indeholder 

fortrinsvis specificerede, strukturerede, direkte og indirekte spørgsmål. Under selve 

interviewet er der anvendt opfølgende og sonderende spørgsmål, da disse naturligt 

indbød informanterne til at fortælle ved at forfølge svarene. Fortolkende spørgsmål er 

ligeledes anvendt til at afklare svarenes betydning, og endelig er tavshed benyttet for at 

indbyde informanterne til at reflektere (Kvale 1997; 138). For at øge validiteten er 

interviewguiden afprøvet i et pilotinterview, der sikrede, at mine spørgsmål kunne 

forstås, samt at de var anvendelige til besvarelse af mit projekts formål (Kvale 1997; 

151). Interviewguiden er efterfølgende præciseret og efterjusteret for at mindske 

uklarheder.  

8.3 Transskription 
Alle interviews er optaget på diktafon og transskriberet ordret samme dag. Pauser i talen 

er markeret med et punktum for hvert sekund pausen varede. Samtidigt er latter 

medtaget, for at fastholde meningsbetydninger. Endvidere er navne anonymiseret ved at 

give informanterne tallene 1-3, og forhold der kan henføres til personale eller 

afdelingsnavne er transskriberet som X. Denne fremgangsmåde er valgt for at sikre en 

så loyal og fortrolig skriftlig transskription som mulig, og derved er de etiske 

forpligtelser overholdt (Kvale 1997; 166). For at øge validiteten af analysematerialets 

meningsindhold har jeg valgt at følge Malteruds anbefalinger om selv at transskribere 

interviewene. Herved har det været muligt at opklare uklarheder på lydbåndet, da jeg 

selv har afviklet interviewet, og derfor husker momenter fra interviewet, der kan have 

betydning for meningen i teksten. Samtidig har det åbnet muligheden for at genkalde 

mig informanternes udsagn og gøre mig bekendt med materialet fra en ny side 

(Malterud 2003; 80). 

8.4 Analyseredskab 
Metoden som anvendes til at analysere mine interviewdata er induktiv indholdsanalyse, 

som befinder sig inden for den hermeneutiske erkendeposition (Elo 2008, Bjerrum 

2005; 90). Indholdsanalyse er en metode, som anvendes til analyse af både kvalitative 
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og kvantitative data på både induktiv og deduktiv vis. Induktiv indholdsanalyse er valgt, 

fordi metoden er anvendelig i tilfælde, hvor der ikke allerede findes studier, som 

beskæftiger sig med fænomenet, eller i tilfælde hvor nuværende viden er fragmenteret. 

Deduktiv indholdsanalyse er fravalgt, idet målet med denne metode er at teste tidligere 

hypoteser eller teori, hvilket ikke er formålet med denne undersøgelse. Formålet med 

analysen er at fastlægge indholdet i interviewene på en objektiv og systematisk måde 

med åbenhed for, hvad datamaterialet kan fortælle om projektets problemstilling. Inden 

analyseprocessens begyndelse er det besluttet, at der både fokuseres på interviewenes 

manifeste og latente indhold. Dette med henblik på at gøre både det synlige/åbenlyse 

indhold samt det latente underliggende indhold til genstand for analyse og fortolkning i 

bestræbelse på at komme bag om hele tekstens betydning (Bjerrum 2005; 98, 

Krippendorff  2004; 26, Elo, Kyngäs 2008, Potter, Levine-Donnerstein 1999). Det 

transskriberede materiale er læst flere gange for at forstå tekstens egen sammenhæng. 

Dernæst er materialet kodet vha. åben kodning. Dvs. at interviewteksten er læst 

igennem, opdelt i meningsenheder, hvilket er udsagn, der refererer til samme emne. 

Dernæst er hver meningsenhed tildelt en kode, hvor samme kode kan optræde flere 

gange i tilfælde af meningsenheder, der omhandler samme emne. Der er stillet 

uddybende spørgsmål til teksten for at hjælpe kodningsprocessen på vej. Ved at stille 

uddybende spørgsmål har jeg kunnet finde frem til tekstuddragenes indhold og budskab, 

ikke bare det der direkte kan udledes men også det, der står mellem linjerne. Spørge- og 

kodeprocessens hjælpespørgsmål til empirien er: Hvem fortæller? Hvad sker der i 

tekstuddraget? Hvornår sker det? I hvilken sammenhæng sker det? Hvad er budskabet?  

Kodeprocessen er gennemført indtil materialet ikke giver flere svar og yderligere 

forståelse. Efter denne åbne kodning er data grupperet i nye formulerede 

underkategorier. For at reducere antallet af kategorier er underkategorier med 

sammenlignelige temaer slutteligt sammenfattet i hovedkategorier, som beskriver de 

fund som kan hjælpe med at svare på projektets forskningsspørgsmål og den 

overordnede problemformulering (Elo, Kyngäs 2008, Bjerrum 2005 s. 97).  

9. Analyse 
De 3 interviews er analyseret vha. induktiv indholdsanalyse som forklaret i afsnit 8.4. 

Meningsenhederne i materialet er vurderet ud fra kernen i indholdet, og hver 

meningsenhed er tildelt en kode. Processen har ikke været helt entydig i den forstand, at 
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mange udsagn i interviewene indeholder flere emner samtidigt, hvilket har resulteret i 

tekststykker med mange meningsenheder og derfor også koder. Ved grundig vurdering 

af kode-betegnelserne, og hvad der siges i de tilhørende meningskondenseringer, er det 

ved udøvelse af bedst muligt skøn lykkes at foretage en skarp kategorisering af koderne, 

som har resulteret i dannelsen af 4 kategorier med dertilhørende 11 underkategorier, 

som patienternes udsagn kan henføres til. Dataanalyseprocessens fund fremstilles i 

nedenstående figur inspireret af finske Satu Elo & Helvi Kyngäs´ abstraktionsmodel for 

den induktive analyseproces (Elo, Kyngäs 2008).   

 

Figur 3. Kategorier og underkategorier fra indholdsanalysen af interviews. 

 

Kategorier 

1. Sygeplejerske-

patientrelationen 

2. Patient-

patientrelationen 

3. Miljøets 

betydning  

4. Et skår i 

selvtilliden 

Underkategorier 

1. Modtagelsen 

2. Personalenormering 

3. Manglende 

information 

4. Sygeplejepersonalets 

menneskesyn 

5. Ligesindede 

6. Utryghed 

7. Fysiske 

rammer 

8. Regler 

og 

rutiner  

9. Gode 

tilbud 

10. Skam 

11. Stigma 

 

For at eksemplificere gyldigheden og pålideligheden af analyseprocessen fund, 

demonstreres i nedenstående figur et eksempel på linket mellem det oprindelige 

datamateriale og de fremkomne resultater af analysen. Figuren rapporterer hermed et 

eksempel på, hvordan en åben kodning af datamaterialet resulterer i dannelsen af 

underkategorier, som samles i en hovedkategori. En sådan demonstration er nødvendig 

for reliabiliteten af fundene, idet illustrationen hermed synliggør en detaljeret 

rapportering, der muliggør, at andre kan følge og efterforske analyseprocessen (Elo, 

Kyngäs 2008, Graneheim, Lundman 2004).  I eksemplet tages der udgangspunkt i 

dannelsen af kategori 2 
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Figur 4. Eksempel på ”fra kode til kategori” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Koder Underkategorier Kategori Problemformulering 
og 

forskningsspørgsmål 

Hvordan oplever den 
voksne depressive 
patient en første 
gangs indlæggelse på 
psykiatrisk hospital? 

 
Patient - 

patientrelationen 

 
Ligesindede 

 
Utryghed 

Tænker det samme 
 
Har det på samme 
måde 
 
Vi forstår 
hinanden 
 
Glæde af hinanden 
 
Fornøjelse af 
hinanden 
 
God kemi 
 
Bidrager til bedre 
selvforståelse 

Bange 
 
Folk der spæner 
frem og tilbage 
 
Nogen bliver sure 
 
Voldsom 
hændelse 
 
Grænseoverskri-
dende 
 
Risiko for overfald 
 
Ubehag 
 
Urolige patienter 
 
Isolerer sig pga. 

Hvilke oplevelser, 
ved at blive indlagt 
på psykiatrisk 
hospital, har positiv 
indvirkning på den 
depressive patients 
oplevelser med 
første indlæggelse på 
psykiatrisk hospital? 

Hvilke oplevelser, 
ved at blive indlagt 
på psykiatrisk 
hospital, har negativ 
indvirkning på den 
depressive patients 
oplevelser med 
første indlæggelse 
på psykiatrisk 

9.1 Fund 
I dette afsnit præsenteres analysens fund på systematisk vis ved en sammenskrivning og 

udlægning af koderne tilhørende underkategorierne. Ved at tage udgangspunkt i 

underkategorierne beskrives analysens fund mest detaljeret. Fundene er beskrevet som 
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temaer, der indeholder patienternes oplevelser med fænomener, der knytter sig til 

indlæggelse, og det beskrives og eksemplificeres, hvorledes disse fænomener har 

positiv og/eller negativ indvirkning på oplevelsen af første indlæggelse på psykiatrisk 

hospital. Nogle nuancer i de indhentede interviews udelades af pladsmæssigt hensyn, og 

fordi de kun skønnes at have perifer interesse for opgavens problemstilling. 

De 11 underkategorier fremgår af efterfølgende 10 afsnit, hvor data sammenskrives og 

analyseres. Citater fra patienterne gengives med tilføjelse af tegnsætning for at lette 

læservenligheden. Undervejs i analyseprocessen sammenholdes de fremkomne temaer 

med transskriptionen for at øge validiteten af analysefundene. Hermed har jeg sikret, at 

der ikke er sket en utilsigtet forvridning af den oprindelige tekst (Bjerrum 2005; 102, 

Elo,Kyngäs 2008, Malterud 2003; 96). 

9.1.1 Modtagelsen 
I kategorien sygeplejerske-patientrelationen er underkategorien modtagelsen et 

dominerende tema, som viser sig både at have positiv og negativ indflydelse på de 3 

første gangs indlagte patienters oplevelse med indlæggelse. Modtagelsen handler om, 

hvordan patienterne har oplevet sig modtaget af sygeplejepersonalet på afdelingen. 

Oplevelserne hos de mandlige informanter domineres af positive udsagn, hvor de begge 

generelt fremhæver sygeplejerskerne som respektfulde og venlige, idet de præsenterede 

sig og bød velkommen med et overblik, der fik informanterne til at føle, at de havde styr 

på, hvem der var nye i afdelingen. Begge informanter oplevede at sygeplejerskerne i 

starten var meget opmærksomme på at tilbyde samtaler og hjælp. Den kvindelige 

informant oplevede to modtagelser, idet hun grundet belægningssituationen på 

hospitalet, i første omgang måtte indlægges på en afdeling for patienter med diagnoser 

indenfor psykosespektret. Den første modtagelse oplevede hun positiv og omsorgsfuld, 

fordi hun følte sig mødt af en sygeplejerske, der formåede at tage hånd om den uro hun 

følte ved at tale med hende og hendes mand, ved at lave en kop te og ved at opvarme en 

pose med hvede, der havde en beroligende effekt i situationen. Endvidere oplevede hun, 

at sygeplejersken havde tid, hvilket havde stor betydning for hendes følelse af ikke at 

være alene, selv efter hendes ægtefælle tog hjem. Hun beskriver, at  

 

”.. i særdeleshed den der første kontakt, den følte jeg virkelig, at de havde 
taget alvorlig ikke også? Nu kommer der én, og vedkommende skal føle 
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sig rigtig godt hjemme her. Og det formåede de i hvert fald også at få 
gjort…”(Informant 1). 

 

Det dominerende i alle informanters udsagn er, at de har oplevet en positiv modtagelse 

med omsorg og opmærksomhed fra et synligt personale, der både havde fokus på 

patienternes fysiske og psykiske behov. I uoverensstemmelse med de positive 

beskrivelser oplever den kvindelige informant efter 6 dages indlæggelse på 

psykoseafsnittet at skulle overflyttes til det affektive afsnit, hvor de to mandlige 

informanter er indlagt. Oplevelserne knyttet til den nye modtagelse på det affektive 

afsnit har et mere negativt præg. Informanten følte sig hentet af et ”stramtantet” 

personale, som ikke havde tid til at snakke men kun kom for at ”hente og bringe” til den 

nye afdeling. Her fik patienten udleveret en pjece, hvorefter hun følte sig meget overladt 

til sig selv uden information omkring, at hun havde en kontaktperson og uden 

tilbagemeldinger omkring planer og perspektiver i hendes pleje- og behandlingsforløb. 

Endvidere forvirredes hun over, at psykologen som hun blev tildelt på den anden 

afdeling, blev taget fra hende, og at der ikke var psykologer tilknyttet den nye afdeling, 

som informationsmaterialet ellers beskrev. Endvidere har hun og hendes pårørende følt 

sig glemt i forbindelse med, at der gik halvanden uge inden hendes første lægesamtale i 

den nye afdeling. I refleksionen over modtagelsen ytres: 

 

”Det har været en meget mærkelig modtagelse… øh.. Så jeg tænker lidt 
at… øh det her er jo så min tolkning. Ovre på X, der har de tænkt,.. et eller 
andet sted hen, så behøver vi ikke at gøre en masse ting for at forklare 
noget, fordi hun skal flyttes over på en anden afdeling. Og herovre siger 
de, jamen hun har allerede været indlagt i en uge, så behøver vi ikke at 
fortælle noget. Det er sådan, hvad jeg tænker nu, at der nok er sket ikke 
også? Øh…. Men det har i hvert fald ikke gjort det nemmere” (Informant 
1). 

 

Flere fænomener må tilskrives at have haft negativ indvirkning på informantens 

oplevelse af modtagelsen. Det overordnede fænomen ”mangel på kommunikation og 

information” er fremtrædende i alle hendes udsagn, og følelsen af ikke at være blevet 

tilstrækkeligt informeret og medinddraget i forløbet, har resulteret i oplevelsen af ”at 

føle sig overladt til sig selv”, hvilket har mundet ud i en forvirrende modtagelse, som ”i 

hvert fald ikke har gjort det nemmere” for hende at blive indlagt.  

28 
 



9.1.2 Personalenormering 
Fælles for informanterne er, at de under indlæggelse har oplevet ”et stresset og svært 

tilgængeligt personale”, hvilket af informanterne tilskrives utilstrækkelig 

personalenormering. De angiver, at der om dagen næsten altid er mulighed for at opnå 

kontakt med personalet. ”Men om eftermiddagen og om aftenen er der meget få 

personaler, og at de har travlt” (Informant 1). Alle informanter nævner, at de specielt 

kan mærke travlheden og belastningen af personalet, når medpatienter i afdelingen får 

behov for faste vagter. Fælles for de tre informanter er, at de i begyndelsen alle havde 

ordineret ledsaget udgang, hvilket betød, de skulle spørge om at komme ud og 

endvidere trække en ressource ud af afdelingen, når de ønskede frisk luft. At spørge om 

at komme ud eller at spørge om at få sin medicin udleveret nævnes på tværs af de tre 

interviews som udløsende faktorer til følelsen af at være i vejen eller til besvær.  Belæg 

for de oplevede negative fænomener relateret til personalenormeringen kan hentes i 

flere udsagn, hvor nedenstående 2 udsagn endvidere viser de oplevede konsekvenser af 

det oplevede ”stressede og svært tilgængelige personale”: 

 

”Jamen, jeg synes jo, at når man er indlagt, så… Man kan godt, øh, få en 
fornemmelse af, at man er lidt i vejen… Man vil jo helst ikke være til 
besvær.. Det er jo sådan en meget menneskelig følelse, at man helst ikke 
vil være alt for meget til besvær… Altså, hvis man sådan skulle ud at gå en 
tur, og der sidder faste vagter rundt omkring, og når man skal rundt og 
finde én, der kan låse én ud og sådan nogle ting. Nogle gange så har jeg 
droppet aftenturen på grund af det” (Informant 3).  
 
”Så nogle gange så føler man nærmest, man er til besvær ikke også? .. 
Eller det gør jeg i hvert fald. Og har svært ved at komme og spørge og 
bruge deres tid. Nogle gange virker de altså stressede og nogen 
selvfølgelig mere end andre. Og det synes jeg.. kan være hårdt. Og især 
når man har det, som jeg har det. Så slår det hårdt, når de siger: ”Jeg 
kommer lige ind om en halv time”. Og når de så ikke kommer, ikke også, 
så… Og når de så stresser, så vi andre er ved at blive helt dårlige af det” 
(Informant 1). 

 
 

Konsekvenserne af den oplevede lave personalenormering viser sig ved, at patienterne 

får det dårligt af at se et stresset personale. De oplever sig således glemt og svigtet, når 

personalet ikke kommer som lovet, og tydeligvis tilsidesætter nogle patienter deres egne 

behov for samtaler og gåture, fordi personalet ikke har tid. Det overskyggende tema i 
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udsagnene er ”følelsen af at være til besvær”, hvilket der for to informanter viser sig at 

have haft negativ indvirkning på deres oplevelse af første indlæggelse. 

9.1.3 Manglende information 
Interviewpersonerne berører alle emner omhandlende sygeplejepersonalets 

informationsniveau. Udsagnene er fremkommet ved forespørgsel om forslag til, hvad 

personalet på afdelingen kunne gøre bedre? En samstemmig enighed om behov for mere 

information tegner sig i datamaterialet. Kommentarerne relaterer sig overordnet set til 

mangel på information omkring, hvordan de praktiske ting foregår i afdelingen og 

hvorfor. Én informant fortæller, at han tror afdelingen ofte har patienter, som har været 

indlagt mange gange før. På denne baggrund føler han, personalet er uopmærksomme i 

forhold til, når der kommer ”en grøn person ind”, som ikke har erfaring med, hvordan 

tingene hænger sammen (Informant 3). Han har som eksempel på dette følt sig betragtet 

som en ”nålepude” uden at kende bevæggrundene og argumenterne bag alle de daglige 

blodprøvetagningerne, hvilket han følte grænseoverskridende men hen af vejen fandt 

årsagen til ved selv at spørge. Informant 1 har bl.a. oplevet ubehag og utryghed i 

forbindelse med en voldsom hændelse relateret til en medpatient, hvilket hun ikke følte 

sig forberedt på og i stand til at takle grundet manglende information herom. Hun 

fortæller, at det på forhånd ville have været hjælpsomt at vide, at personalet bærer 

overfaldsalarmer, at larmen fra disse f.eks. ikke signalerer brand, og at personalet 

foretrækker, at patienterne trækker sig ind på eget værelse, hvis voldsomme situationer 

opstår. For hende var det ubehageligt at opleve alarmen, samt folk der løb uden at vide, 

hvad lyden betød. Informant 2 har oplevet manglende information og åbenhed omkring 

hvad personalet dokumenterede i patientjournalerne, hvilket for ham resulterede i 

dokumentation af uønsket og ifølge ham unødvendig privat information uden relevans 

for behandlingen. Endvidere gav han udtryk for, at information omkring 

skærmningsniveauer i afdelingen ville have været nyttefuldt for ham, fordi hans 

åbenhed i begyndelsen begrænsede sig, hvilket viste sig af betydning for hans 

skærmningsniveau.  

 

”Da jeg får åbnet op for mig selv, så ændrede skærm 3 sig til skærm 2. Og 
det var dengang det skete, at jeg sagde, jamen hvad er det for noget? Den 
information omkring skærm. Hvad indebærer skærm 3? Og hvad betyder 
skærm 1 og 2? Dette måtte jeg trække ud af hovederne på dem. De der 
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niveauer er lidt flydende. Det ville jeg gerne have haft lidt information 
om” (Informant 2). 
 

Patienten angiver her, at han grundet manglende åbenhed formegentlig havde 

skærmningsniveau 3 (fast vagt) længere end nødvendigt, hvilket ifølge ham kunne have 

været afhjulpet ved højere informationsniveau fra personalets side.  

Datamaterialet viser samlet set, at alle informanter ønsker udvikling af 

afdelingspersonalets informationsniveau. Fx præciserede den kvindelige informant, som 

også tidligere i afsnit 9.1.1 ytrede sig om emnet ”manglende kommunikation og 

information”, at hun ikke følte sig informeret om behandlingen, plejen og 

observationerne relateret til hende under indlæggelsen, hvorfor hun med et smil og grin 

fortalte:  

 

”At hvis jeg nu skal lave lidt sjov med det. Så skal jeg på fredag, som jo så 
er 2. gang jeg skal snakke med lægen her på afdelingen have at vide, 
hvordan jeg har det. Øh.. jamen sådan føles det faktisk ikke også? Der er 
ikke nogen, der fortæller mig noget om selve behandlingen, og hvad de 
tænker, og hvad der skal ske og sådan noget. Så jeg har det sådan lidt, at i 
morgen får jeg sikkert at vide, hvordan jeg har det (grin). Og det synes jeg 
har været underligt. At der ikke ligger en eller anden plan eller noget 
orientering eller noget om forløbet” (Informant 1). 
 

Det ses, at informanten under indlæggelsen har følt det overraskende, at hun ikke mere 

aktivt blev inddraget i og orienteret om forløbet, hvorfor hun i ovenstående citat angiver 

det absurd, at andre skal fortælle hende, hvordan hun har det. Hun undrede sig over, at 

personalet på baggrund af en oplevet sparsom kontakt, kan udtale sig omkring hendes 

psykiske tilstand.  

Samstemmigt udtrykker patienterne i empirien, at det ville have været optimalt, om der 

indenfor det første døgn blev lavet en decideret indskrivningssamtale med fx udlevering 

af kørselsvejledning, oversigt over sygehuset, beskrivelse af afdelingen, oversigt over 

personalet, navn på kontaktperson, pjecer om depression, evt. en tjekliste der sikrer at 

vigtig information er givet, og at man sikrer sig, at det udleverede materiale er 

opdateret. Alle patienter udtrykker, at det som førstegangsindlagt kunne have været 

behjælpeligt med mere information og fx udlevering af skriftligt materiale til både eget 

og pårørendes orientering. Endvidere uddybede to informanter, at det udtalte behov for 
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information formegentlig er et påtrængende tema, der specielt hører ”de grønne” 

patienter til”. 

Temaet ”manglende information” har haft negativ indvirkning på alle 3 informanters 

oplevelse af første indlæggelse på psykiatrisk hospital. 

9.1.4 Sygeplejepersonalets menneskesyn 
De to mandlige informanter har på spørgsmålet omkring, hvordan de oplever kontakten 

til sygeplejepersonalet på afdelingen samstemmende positive opfattelser. De har begge 

oplevet en nær og tilfredsstillende kontakt til et par af sygeplejerskerne, som var 

medfølende, menneskelige og gode at tale med. Ved samme spørgsmål samt ved 

spørgsmålene omkring hvorvidt der er noget, som er kommet bag på patienterne, eller 

noget som har virket grænseoverskridende under indlæggelse, har informant 1 meget på 

hjerte, som relaterer sig til temaer som ”sygeplejepersonalets menneskesyn” og følelsen 

af manglende ligeværd mellem personale og patienter. Hun angiver, at det er kommet 

bag på hende, at noget af personalet i afdelingen har et menneskesyn, som hun ikke 

mener passer ind på et moderne hospital. Af eksempler herpå nævner hun, at personalet 

af og til taler til dem, som var de uartige børn. Hun reflekterer over, at det formentlig 

skyldes stresset personale, men at det for hende er svært at takle, fordi hun og de andre 

patienter i forvejen er sårbare, og at der ikke skal så meget til at vælte dem.   

 

”Så når man får besked på, at man først må begynde at spise, når der 
bliver sagt værsgo, eller, øh.. at man ikke kan få lavet kaffe, fordi de to 
kander, der skulle laves til morgenmaden, de er lavet. Og det er bare 
ærgerligt, der var drukket det kaffe. Altså øh.. jamen, der vil jeg sige, hvad 
betyder det at gå ud at lave en kande mere ikke også? Og hvis man gjorde, 
som jeg gjorde, tilbyder at gå ud at lave den, så burde man jo bare have 
sagt: ”Jamen gør du det”, ikke også? I stedet for at sige: ”Nej det skal du 
ikke”… Altså.. sådan.. Det er jeg blevet overrasket over, at sådan fungerer 
det i bedste velgående i forhold til nogen her på stedet”.  

 
I ovenstående eksempel følte informanten sig overrasket over at blive irettesat og 

nærmest opdraget på som et barn. Informanten associerer videre, at problematikken er 

gældende for begge afdelinger, idet hun også oplevede situationer med uheldig 

personalekommunikation på psykoseafsnittet.  Hun beskriver den uheldige 

kommunikation med afsæt i en oplevelse relateret til en medpatient, som ankommer 

halvvejs inde i morgenkaffen, hvor der ikke er mere kaffe tilbage. Medpatienten opleves 

32 
 



småsur over den kop kaffe, han ikke kan få, hvilket informanten udviser fuld forståelse 

for. Hun tilbyder at gå i køkkenet for at lave en ny kande og rejser sig, hvilket afbrydes 

af et personale, der siger, der ikke skal laves mere kaffe. Herefter beskriver informanten 

medpatienten som opkørt, hvilket senere resulterer i, at al personale løber mod hans 

stue. Informanten beskriver medpatienten som en fornuftig ung mand, som ville være 

faldet til ro, hvis han havde fået sin morgenkaffe. Hun angiver, at 

 
”der er altså nogen, som har en uheldig måde at kommunikere på, og som 
kan gøre vores situation sværere, end den egentlig er, ikke også? Og nogle 
situationer kan jeg som udenforstående sige kunne have været undgået, 
hvis der havde været en lidt mere konstruktiv dialog mellem patienter og 
plejere. Og det synes jeg er voldsomt, for os at opleve.. Men det der ske er, 
at der kører en magtbalance (Informant 1). 

 
Summen af oplevelser som har negativ indvirkning på informantens oplevelse af 

indlæggelse er dominerende i hendes fortællinger. Fænomener som ”at føle sig talt ned 

til”, ”ikke at føle sig behandlet som et voksent menneske”, ”at føle sig umyndiggjort” 

og ”at være vidne til oplevet magtudøvelse” er fremtrædende temaer, der får 

informanten til at reflektere over personalets menneskesyn. Samme informant har 

endvidere oplevet ikke at føle sig mødt i sin bekymring i forbindelse med en anden 

voldsom hændelse på afdelingen, hvor hun rettede henvendelse til personalet, men følte 

sig uhensigtsmæssigt afvist pga., at personalet 

 

”direkte siger til os, at det skal I ikke tage jer af og spekulere på. Det har 
vi forstand på. Og den måde at cutte os er i hvert fald ikke 
hensigtsmæssig. For hvis vi har en bekymring, bliver den ikke mindre af, 
at man bliver cuttet på den måde. Der handler det om at møde os der, 
hvor vi er og så finde ud af, hvad der skal til, for at den person falder til 
ro. Det er selvfølgelig en balancegang, men at man får tilstrækkeligt at 
vide til at forstå, hvad der sker.. Fordi så bliver jeg også mere rolig” 
(Informant 1). 
 

Informanten er her bevidst om personalets tavshedspligt men ytrer ønske om at blive 

mødt i sin bekymring i situationer, der for hende forekommer voldsomme og ukendte. 

Informanten udtrykker, at flere hændelser på afdelingen har resulteret i, at hun i 

kontakten til personalet ikke altid føler sig mødt og ”vigtig som menneske”, hvilket er et 

tema, som hun også berører i forbindelse med en anden oplevelse. Fx oplever hun, at 

personalet hver morgen udstiller deres uvidenhed under afdelingens morgenmøder ved 
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ikke at kunne huske patienternes navne, hvilket for hende er pinligt og ”både synd for 

dem og for os”. Denne problematik kommer hun med løsningsforslag til i kategorien 

”regler og rutiner” (punkt 9.1.8), så andre patienter fremtidigt kan føle sig vigtige samt 

husket.  

Ved ovenstående analyser af de 4 underkategorier tilhørende den første kategori 

”sygeplejerske-patientrelationen”, er der således fremkommet fund som både peger på 

positive og negative fænomener, som har haft indflydelse på de tre patienters oplevelse 

med første indlæggelse på psykiatrisk hospital.  

9.1.5 Ligesindede 
I kategorien ”patient-patientrelationen” er den første underkategori ”ligesindede”. Ved 

spørgsmålet om hvordan informanterne oplever kontakten til medpatienterne, er de 

overvejende positive. Informanterne nævner at have haft gavn og fornøjelse af at 

samtale med medpatienterne. De angiver at drage omsorg for hinanden, at samværet 

bidrager til bedre selvforståelse, og at det er en befrielse at opleve, at andre har det på 

samme måde. Det opleves dog svært, at personalet opsætter regler for, at patienterne 

ikke må opholde sig på hinandens stuer. Det viser sig således, at én informant udtrykker 

behov for at kunne have et privatliv i afdelingen, med mulighed for at udveksle 

erfaringer på tomandshånd. Informanten ønsker fdelingsreglen individualiseret, til 

glæde for dem som føler, de profiterer af samværet med andre ligesindede. Reglen for 

samværet opleves for informanten at bidrage til dårlig samvittighed, hvis samtaler f.eks. 

finder sted i døren ind til en anden medpatients værelse eller på værelset, hvilket for 

informanten angives at kunne udløse følelsen af ”at blive set på som et barn, der 

overtræder regler” (Informant 1). Informanten angiver, at årsagen til reglen skyldes, at 

man som patient ikke må belaste sig med eller påtage sig for stort et ansvar i 

medpatienters sygeforløb, hvilket af vedkommende findes aktuelt og forståeligt. 

Informanten reflekterer dog over muligheden for, at personalet kunne tage 

problematikken op i enkelte tilfælde, hvor fænomenet opstår, hvorved det på denne 

måde kunne opleves som et omsorgsfuldt regelsæt. Informanten angiver, at hun på 

denne måde i højere grad ville føle sig behandlet som et voksent menneske, der kan tage 

vare på sig selv.  

Faren for at påtage sig et for stort ansvar overfor medpatienter eller nærmere at belaste 

sig med medpatienternes sygeforløb er et emne, som berøres af en anden informant.  
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”Til måltiderne kan jeg høre, at man spørger hinanden, ja i princippet 
hvad man er indlagt for… Og det øh, kan man jo så svare på eller lade 
være. Men den der sygesnak den indgår naturligt nok, fordi vi er her af 
samme grund. Men den er ikke særlig opløftende. De andres 
behandlingsform kan jeg jo være lige glad med” (Informant 2). 

 

I modsætning til den første informants udsagn finder vedkommende ikke samtaler om 

sygeforløb med medpatienter befordrende samt opløftende under indlæggelse. 

Datamaterialet bevidner herved om, at patienterne har forskellige behov for kontakt og 

samvær med medpatienter under indlæggelse.  

9.1.6 Utryghed 
Kontakten til medpatienterne har dog også bidraget med oplevelser, der har haft negativ 

indflydelse på informanternes oplevelse af første indlæggelse på psykiatrisk hospital. 

Alle 3 informanter har under indlæggelsen oplevet, at nogle medpatienter har givet 

anledning til utryghed ved at færdes i afdelingen. Patientklientellet beskrives på tværs af 

datamaterialet som en ”blandet landhandel”, hvor der er stor forskel på patienternes 

sindstilstand og skærmningsniveau. Informanterne har alle udtrykt at skulle vænne sig 

til: ”Den ene dag kan man se en person gå frisk og frit omkring, og så pludselig er der 

vagter på. Nogen ligger bundet til sengen og andre kan gå rundt” (Informant 3). 

Utrygheden kommer til udtryk i følgende udsagn: 

 
”Der var én der lå herinde, hvor han lå bundet til sengen hele tiden. Det 
synes jeg, at man skal vænne sig til. Nogle af manierne, dem med manier.. 
Altså når man kender personerne bag, så er man ikke voldsom utryg, men 
det er da alligevel, ikke?.. Altså, man er jo ikke lige vant til folk, der 
spæner frem og tilbage. Og jeg har oplevet nogen, som er blevet sure… 
Men det er ikke noget, jeg er sådan er blevet voldsomt bange over. Men øh 
alligevel…” (Informant 3). 
 
”Det kan godt virke lidt voldsomt, når der ligger en inde ved siden af, som 
har det rigtig rigtig skidt og som slår og sparker og skriger og råber” … 
”Jeg turde næsten ikke gå forbi døren på et tidspunkt, ikke? Og så fik jeg 
altså at vide, at vedkommende var altså spændt fast, ikke?  For ellers tror 
jeg, jeg var blevet siddende herinde, så” … ”Men her var det i hvert fald 
sådan, at jamen hvad sker der her? Kan man risikere at blive overfaldet, 
hvis man går ud?” (Informant 1). 

 
Tanker omkring risiko for overfald og maniske patienter ”som spæner frem og tilbage”, 

kan for de første gangs indlagte depressive patienter give anledning til oplevet ubehag 
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og utryghed under indlæggelse, og for nogle resultere i, at de i perioder isolerer sig på 

egne stuer, hvilket ses som et dominerende tema i interviewteksterne. Den oplevede 

kontakt til medpatienterne er altså forbundet med oplevelser af både positiv og negativ 

karakter.   

9.1.7 Fysiske rammer 
I kategorien ”miljøets betydning” viser flere oplevelser, der knytter sig til 

afdelingsmiljøet, at have betydning for, hvordan den depressive patient oplever en første 

gangs indlæggelse.  Et dominerende tema på tværs af datamaterialet er oplevelser, der 

knytter sig til de fysiske rammer samt afdelingens regler og rutiner. Fx fremhæver 

informant 2 det indendørs miljø som fremmed og fjendsk. Han begrunder rent konkret 

udsagnene i, at der ikke er kunst på væggene, at alle flader er lige, alt er hvidt, farveløst 

og uden tæpper på gulvene. De fysiske rammers negative indvirkning kommer i denne 

forbindelse til udtryk ved, at informanten angiver at kompensere for de manglende 

farver og kunst via fordybelse i litteratur, idet han på denne måde nemmere ”kan holde 

det indendørs miljø på afstand” (Informant 2). Andre faktorer som knytter sig til 

miljøets fysiske rammer og dets indflydelse på oplevelsen af indlæggelse, er de låste 

døre. De låste døre opleves frihedskrænkende, frustrerende, overraskende og som noget, 

de skulle vænne sig til, idet den begrænsede personaletilgængelighed hæmmede 

informanternes mulighed for ledsaget udgang. 

 

”Ovre på X der er der en gård, hvor der er en trappe fra 1. sal og så ned. 
En udvendig trappe. Så den kunne vi jo bare gå ind og ud af, som vi havde 
lyst til. Så kunne man gå ud, uden man skulle spørge om lov. Og det synes 
jeg er svært herovre. Altså, … at man ikke kan komme ud at få lidt frisk 
luft, uden at man skal spørge én. Dvs. trække en ressource væk fra 
afdelingen, hvilket ikke altid er muligt…. Jeg synes, at man skulle overveje 
meget kraftigt at undersøge, hvor dyrt det er at få sat en trappe op. For 
det betyder rigtig meget. Og det ville også gøre, at man kunne fjerne 
rygerummet herinde, hvis man ville sige, at folk godt måtte gå ned i 
gården hernede. Den er jo hegnet ind…” (Informant 1). 

 

 Rent stemningsmæssigt er informanterne enige om, at afdelingen fremstår hyggelig 

med et frit miljø, hvor man kan gøre, hvad man vil: ”Gå på gangene, bruge computeren, 

se fjernsyn, læse bøger, aviser og blade som ligger fremme” (Informant 2). Informant 1 

fremhæver videre afdelingen som mere hjemlig, hyggelig, imødekommende og 
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stemningsfuld sammenlignet med den første afdeling hun erfarede som ”fængselsagtig”, 

mørk og lukket. De fysiske omgivelser er med afsæt i ovenstående tillagt stor betydning 

for informanterne, idet de både har haft positiv og negativ indflydelse på oplevelsen af 

første indlæggelse. 

9.1.8 Regler og rutiner 
Oplevelser knyttet til afdelingsmiljøets regler og rutiner blev berørt af to informanter 

ved interviewspørgsmålet omkring forslag til, hvad personalet kan forbedre. De to 

informanter retter begge opmærksomheden mod afdelingens miljøterapeutiske tiltag 

”morgenmødet”. Én af informanterne beskriver morgenmødet som:  

 

”Det er jo lidt sådan en pædagogisk foranstaltning, som der ikke er det 
store indhold i. Nej, når jeg siger det sådan, er det fordi, at jeg går ud fra, 
at det er sådan de andre også betragter det…. Jeg synes det er en god idé, 
at der bliver sunget en morgensang. Men øh…. Ellers er det en snik snak 
og lidt ligegyldigt, synes jeg…. Men der er jo heller ikke tid til, at nu skal 
vi til morgenmøde og gennemgå duk duk duk” (Informant 2).  

 
Informanten angiver ønske om, at morgenmødet kunne indeholde mere substans, men at 

han ikke opfatter, at personalet har tid til dette. Med hensyn til morgensangen er 

informant 1 enig med informant 2 i, at det er en god idé at synge morgensang. Men hun 

bringer et andet emne på banen, som er vigtig for hende i denne sammenhæng. Hun 

fortæller at morgenmødets gennemgang af kontaktpersonstildeling giver anledning til 

forvirring. Informanten problematiserer både tidsforbruget i, at alle patienters 

kontaktpersoner skal nævnes højt, samt at personalet her udstiller deres uvidenhed, når 

de ikke kan huske patienternes navne. Endvidere oplever informanten det som pinligt, at 

hun ikke kan huske personalets navne og ansigter, idet de er så mange. Hun foreslår, at 

det kunne være behjælpeligt, hvis afdelingen implementerede et tydeligt pædagogisk 

redskab til synliggørelse af daglig fordeling af kontaktpersoner, som hun oplevede 

gavnligt på den første afdeling, hvor hun var indlagt. Rent konkret foreslår informanten, 

at personalet implementerer en stor whiteboard tavle, som kunne hænge på gangen. 

Denne skulle overskueliggøre stuenumre, navne på indlagte patienter og indeholde et 

antal magnetbrikker med personalets navne og billeder. Disse kunne ifølge informanten 

i hver vagt opdateres og påsættes de enkelte stuenumre til stor hjælp og tydelighed for 

patienter og pårørende 
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”Så behøver vi ikke at rende og spørge, hvem der er vores 
kontaktpersoner.  Så vil vi kunne se det både ud fra navn og ansigt ikke 
også? Fordi nogle gange så er det jo også det der med, at: ”Du har 
XXX”. ”Jamen hvem er XXX”? Øh.. ”Jamen det er hende, der ser sådan 
der ud”. Og sådan én som mig, som ikke er god til sådan noget… kan 
simpelthen ikke.. Nåh jamen jeg finder vel nok ud af det på et eller andet 
tidspunkt, ik? .. Så det var, det der med, at man kan gå hen og se selv, 
hvem der er ens.. kontaktperson. Det betyder for mig rigtig rigtig meget. 
Og det mangler her. Hvis det kunne hænge tydeligt, så kan selv mine 
pårørende jo finde ud af, hvem er det, der er kontaktperson i dag” 
(Informant 1). 

 
Informanten angiver videre, at hun på denne måde kunne få en helt anden første kontakt 

til dagens kontaktperson, og at hun herved undgår at føle sig afvist ved rettet 

henvendelse til den forkerte. Endvidere har samme informant et ønske om tydelighed i 

forhold til medicingivning og ansvarsfordeling. Dette på baggrund af, at hun ofte har 

svært ved at finde ud af, hvis ansvar det er, at hun får sin medicin. Om det er personalets 

eller hendes eget. Nogle gange oplever hun personalet komme med den, og andre gange 

oplever hun selv at skulle henvende sig, hvilket gør hende usikker. Hun fortæller:  

 

”Jeg kan høre, at hvis jeg spørger den ene, så siger den ene det, og den 
anden siger noget andet. Så jeg skal finde ud af, hvad er det nu lige den 
her kontaktperson vil? Der er nogle ting, jeg ikke magter at have i 
hovedet. Nogle gange når jeg ser, at klokken er sådan, så tænker jeg: 
”Skal jeg så gå op og bede om den”? Det ville være meget rart at få på 
plads. Men det er så fordi, at alle er forskellige. At der ikke er en fælles 
holdning til det” (Informant 1).  

 

Informanten angiver, at hun som deprimeret hurtigt kan bebrejde sig selv mange ting, at 

hun føler sig ekstra sårbar og at forvirring omkring regler og rutiner, grundet forskellige 

udsagn nemt kan give anledning til usikkerhed og overvejelser omkring fx at være til 

besvær for personalet. Derfor efterspørger informanten tydelighed og ensartethed i 

forbindelse med medicingivning. Som eksempel på oplevelsen af den særlige sårbarhed 

relateret til medicingivning, nævner informant 1en bestemt situation, hvor hun en dag 

havde glemt at henvende sig ang. sin medicin. Hun bebrejdede sig selv glemsomheden, 

og idet hun kontakter personalet mhp. udlevering af aftenmedicin, får hun at vide, ”at 

hun ikke kan gå tidligt i seng, fordi der ikke er gået længe nok fra sidste 

medicingivning”. Situationen førte til tanker om, at hun var ”uduelig”, at hun ikke 

kunne huske sin egen medicin, og samtidig blev hun ked af, at hun ikke følte personalet 
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hjalp hende. Hun angiver, at det som depressiv ikke kræver megen modgang, før verden 

forekommer uoverskuelig, hvorfor udviklingen af fælles fodslag blandt personale ifølge 

hende kunne bidrage til udvikling af en mere positiv oplevelse af første indlæggelse. 

9.1.9 Gode tilbud 
Fælles for alle tre informanter er positive holdninger til afdelingsmiljøets 

aktivitetstilbud og mad. Tilbud som gåture, motionshold via Motionshulen, tilgængelig 

motionscykel, computeren, maden og ugentlig information fra biblioteket fremhæves af 

alle informanter som værende faktorer, der har positiv indvirkning på oplevelsen af at 

være indlagt. F.eks. opleves information fra PsykInfo (patientbiblioteket) ”som guld 

værd” og betydningsfuld i den forstand, at ”her er tilgængelig materiale om det, vi står i 

her og nu” (Informant 1). Det er bemærket, at ingen patienter nævner fænomener som 

kedsomhed under deres første indlæggelse. 

9.1.10 Skam og stigma 
Patienternes beskrivelser domineres af to temaer ”skam” og ”stigma”, som er 

underkategorierne til kategorien ” et skår i selvtilliden”. Ifølge alle informanters udsagn 

har første indlæggelse haft negativ indvirkning på deres oplevelse af selvtillid. 

Endvidere oplever én informant yderligere, at de pårørende ændrede opfattelse af 

vedkommende i relation til indlæggelsen. Eksempelvis oplever en informant sikkerhed 

omkring, at forældrene ville opfatte indlæggelsen som et nederlag, og at det ville blive 

opfattet negativt. Angiveligt skulle moderen være blevet sur ved information omkring 

indlæggelsen, og under telefonisk kontakt med forældrene oplyser informanten at 

reaktionen var som følgende: 

 

”Det var sådan noget med: ”Kunne du ikke bare være blevet hjemme”? 
”Kan du ikke slappe af derhjemme”? ”Er der noget galt derhjemme og 
hvorfor skulle du der ud”? Og sådan, at jeg virkelig skulle forsvare 
nærmest, at det var der, jeg var havnet. Det var bare lidt træls... Der er 
noget.. øh noget familie, som har været inde i systemet. Og det har man 
sådan set haft et rimelig negativt forhold til, så det er sådan lidt som om, 
menneskerne herinde ikke har været så værdifulde, som dem der ikke har 
været her” (Informant 1). 

 
Her angiver patienten følelsen af stigmatisering af psykiatriske patienter set fra hendes 

forældres synspunkt. Idet hun oplever, at forældrene tænker, at familiemedlemmer som 
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har været indlagt, ikke er så værdifulde, som familiemedlemmer der aldrig har været 

indlagt. Denne oplevelse er ud fra interviewet uvis hvorvidt stammer fra hendes egen 

oplevelsesverden eller om det er fakta, at forældrene er af denne holdning, hvilket der 

ikke ud fra datamaterialet kan analyseres klart på.  

En anden informant oplever, at indlæggelsen har givet ham et skår i selvtilliden, som 

opleves at være én af de negative følger ved at blive indlagt på psykiatrisk hospital. 

 

”Hvis jeg sidder sådan lidt udenfor, og betragter mig selv…. Så er jeg 
overrasket over, at jeg er landet her. I øh, i øh den alder jeg har nu. Og 
om det, øh…. Har noget med selvtillid at gøre? Jo det har lidt med 
selvtillid at gøre… Jo det har en lille smule med selvtillid at gøre….. At 
den øh har fået et bette skår” (Informant 2). 

 
Informant 3, som har oplevet én tidligere indlæggelse på samme afsnit med 4 dages 

afbrydelse inden genindlæggelse, udtaler som følgende: 

 

”Min første indlæggelse var værst, synes jeg. 2. gang, der vidste jeg jo 
lidt, hvad det handler om… Og så ved man også lidt, at det, det er jo ikke 
fordi man er et dårligt menneske. Så denne gang har den ikke været helt 
så påvirket. Første gang havde jeg det sådan lidt svært ved at se familien i 
øjnene, da familien kom på besøg. Og da jeg blev udskrevet igen og skulle 
på arbejde, var det også en overvindelse at skulle møde på arbejde igen, 
og skulle ind til kollegaerne. Da jeg først kom på arbejde, så var der ikke 
noget, der var anderledes. Men jeg skammede mig. Jeg synes, det var lidt 
flovt, at skulle indlægges….” (Informant 3). 

 
Her angives klart, at 1. indlæggelse for informant 3 opleves værre end 2. indlæggelse. 

Det svære tilskrives oplevelsen af skam og frygt for familien og kollegaernes reaktioner. 

Som det overordnet ses i hele datamaterialet udtrykker informanterne på forskellig vis 

bekymring/tanker, der retter sig mod omgivelsernes reaktioner på deres indlæggelse. 

Endvidere ses fænomenerne, at ”selvtilliden påvirkes af indlæggelse”, ”at indlæggelse 

opleves som et nederlag” og ”at de har følt det flovt at blive indlagt” som fremtrædende 

fænomener i flere udsagn. Følelsen af skam og stigma fra omgivelserne, må derfor 

tilskrives at have haft negativ indflydelse på patienternes oplevelse af første indlæggelse 

på psykiatrisk hospital. 
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10. Diskussion 
Diskussionen er delt i to. Første del indeholder en kritisk emnediskurs, hvor 

problemformuleringen samt dets inkorporerede formodninger besvares gennem en 

diskussion af analysens fremtrædende fænomener sammenholdt 

litteraturgennemgangens teoretiske perspektiv.  

Anden del indeholder en metadiskurs med kritisk diskussion af metoden og 

resultaternes holdbarhed (Bjerrum, M. 2005; 104).  

10.1 Diskussion af fund 
Analysen har vist, at særligt tre kategorier kan forklare undersøgelsens problematik. 

Derfor danner ”Sygeplejerske-patientrelationen”, ”Patient-patientrelationen” og ”Et skår 

i selvtilliden” struktur for emnediskursen.  

10.1.1 Sygeplejerske-patientrelationen 
Patienterne oplevede særligt manglende personaleressourcer på afdelingen belastende. 

De følte sig således glemt og overladt til sig selv, når personalet lovede at komme men 

aldrig dukkede op. De oplevede at få dårlig samvittighed, når personalet var stressede 

og havde mange opgaver. De følte sig til besvær for personalet, når de fx gerne ville 

have medicin eller ledsaget udgang. Andre undersøgelser har på tilsvarende måde 

fundet personalenormeringen utilstrækkelig, idet sygeplejerskerne sjældent har tid, 

opholder sig meget på kontoret, er fjerne og hverken fysisk eller følelsesmæssigt tilstede 

(Berghofer 2001, Cohen 1994, Griffiths 2008, Hem, Heggen 2004, Koivisto 2004, 

Kuosmanen et al. 2006, Lilja 2008, Moyle 2003, Quirk, Lelliott 2001, Pollitt 2008). Idet 

andre videnskabelige studier bekræfter lignende fænomener, samt at fænomenerne ikke 

blot opleves af depressive patienter men også af psykiatriske patienter generelt, styrkes 

generaliserbarheden af analysens resultater, hvilket begrunder datas holdbarhed. Det 

kan diskuteres, om årsagen til de negative oplevelser alene skal tilskrives 

personalenormeringen, eller om mulige forklaringer kan hentes andre steder? I analysen 

efterspørges samstemmigt mere information omkring hvordan praktiske ting foregår i 

afdelingen. Patienterne ønsker en decideret indskrivningssamtale med udlevering af 

kørselsvejledning, beskrivelse af afdeling, oversigt over personale og pjecer om 

depression, medicin og behandlingstilbud. Andre undersøgelser har på tilsvarende vis 

fundet informationsniveauet utilstrækkeligt under indlæggelse, idet patienterne fx ikke 
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føler sig informeret om medicin, sygdom, behandling, klagemuligheder og rettigheder 

til journalindsigt (Lilja 2008, Moyle 2003, Hätönen, Kuosmanen 2008). Kan det tænkes, 

at oplevelsen af manglende information kan være en anden forklaringsmodel bag 

patienternes følelse af at være glemt og overladt til sig selv? Særligt førstegangsindlagte 

kan have behov for information om afdelingen, sygdommen, samt hvad de kan forvente 

under indlæggelse. En patient udtrykker således, ”at de nogle gange glemmer lidt, hvis 

der kommer en lidt grøn én ind som mig at forklare, hvordan tingene hænger sammen” 

(punkt 9.1.3). Det er problematisk, at patienterne ikke føler sig informeret, fordi 

undersøgelser viser, at informationsniveauet har betydning for patienters følelse af 

begribelighed, håndtérbarhed og meningsfuldhed under indlæggelse. Et højt 

informationsniveau omkring fx sygdomme, symptomer, behandlingsperspektiver mm. 

er gennem flere studier konkluderet som værende meningsgivende, idet det generelt 

påvirker patienters velbefindende, evne til at takle og forstå deres lidelse og vækker 

følelsen af at blive respekteret, set, medinddraget og prioriteret. Litteraturen viser 

desuden, at det er vigtigt at inddrage patienterne aktivt som ”eksperterne på deres egen 

sygdom” (Karp 1994, Koivisto 2004, Hätönen, Kuosmanen 2008, Jensen, Johnsen 

2000; 88). En patient i specialet udtrykker således, at ”i morgen får jeg sikkert at vide, 

hvordan jeg har det” (punkt 9.1.3). Hun angiver det absurd, at andre skal fortælle hende, 

hvordan hun har det. Hun finder det underligt, at ingen personalemedlemmer fortæller 

om behandlingen, hvad de tænker, og hvad der skal ske. Det tænkes, at denne 

manglende medinddragelse og mangel på information kan være en forklaringsmodel 

bag patienternes følelse af at være glemt og overladt til sig selv. Var patienterne løbende 

blevet orienteret om personalets observationer, tanker og fx om formålet med ventetid 

på lægesamtaler, at medicineffekten skal have mulighed for at indsætte inden næste 

vurdering, ville patienterne måske i højere grad forstå meningen med at være indlagt 

(Karp 1994, Hätönen, Kuosmanen 2008, Jensen, Johnsen 2000; 88)? Det kan dog ikke 

udelukkes, at personalet faktisk informerer patienterne, men at de ikke oplever eller 

husker denne information grundet deres tilstand. Det er kendt viden, at 

depressionssygdommen viser sig ved hukommelsesvanskeligheder samt manglende 

evne til at tænke eller koncentrere sig, hvilket endvidere forstærkes ved fx ECT-

behandlinger (Benjaminsen et al. 2005; 255). To informanter modtog ECT-behandling 

under indlæggelse, hvilket evt. kan forklare, at patienterne ikke husker den givne 
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information og af denne årsag ikke føler sig informeret om plejen og behandlingen. I 

specialet føler patienterne sig ikke informeret om årsagen til de gentagne 

blodprøvetagninger, hvem der er deres kontaktperson, hvad de enkelte 

skærmningsniveauer betyder, samt hvad der dokumenteres i journalerne. En 

undersøgelse viser, at patienternes oplevelse af mangel på information kan begrundes i, 

at informationerne drukner i personalets travlhed, samt at nogen information for 

personalet med tiden er blevet så åbenlys, at de glemmer og/eller ikke længere 

bemærker behovet for at sprede informationen til patienterne (Hätönen 2008)? Denne 

viden kunne også forklare, hvorfor informanterne i specialet føler, at personalet 

glemmer at forklare, hvordan de praktiske ting fungerer i afdelingen. Som svar på 

problemformuleringen ses utilstrækkelig personalenormering samt mangel på 

information at have haft negativ indvirkning på den førstegangsindlagte depressive 

patients oplevelse af indlæggelse.  

10.1.2 Patient-patientrelationen 
Patient-patientrelationen kan forklare, hvorfor førstegangsindlagte oplever markant 

lavere tilfredshed med indlæggelse sammenlignet med flergangsindlagte. Fundene viser, 

at mødet med medpatienter er komplekst, idet relationerne overordnet set beskrives som 

befordrende og hjælpsomme men samtidigt også som utrygge. Specialets 

underkategorier ”ligesindede” og ”utryghed” er derfor opdelt i henholdsvis positive og 

negative fænomener relateret til medpatienter, som patienterne oplever har indvirkning 

på deres oplevelse med første indlæggelse. Fundene i specialet bekræfter formodningen 

om, at kontakten til medpatienterne opleves negativ hos førstegangsindlagte depressive 

patienter, idet informanterne udtrykker, at mødet med afdelingens blandede 

patientklientel særligt var noget, de skulle vænne sig til. Fx fremhæves maniske 

patienter, som spæner frem og tilbage, oplevelsen af fikserede patienter som råber, 

sparker og slår og oplevelsen af egen frygt for at overvære eller blive udsat for overfald 

som negative fænomener, der gør særligt indtryk på den førstegangsindlagte. Andre 

undersøgelser viser tilsvarende, at det første møde med det psykiatriske systems uvante 

miljø kan fremstå fremmed og urovækkende (Amiel-Lebigre 2002, Berghofer et al. 

2001). Årsagen til at kontakten til medpatienter fremhæves markant mere positivt blandt 

flergangsindlagte sammenlignet med førstegangsindlagte kan formodentlig forklares i, 

at flergangsindlagte evt. har vænnet sig til afdelingsmiljøet bestående af medpatienter 
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med forskellige symptomatiske billeder, hvorfor de ikke længere på samme måde ser, 

overraskes eller påvirkes negativt af fænomenerne. Der kan dog stilles spørgsmålstegn 

ved, om problematikken hovedsageligt knytter sig til førstegangsindlagte depressive 

patienter eller, om problematikken ”oplevet utryghed relateret til medpatienter” er et 

udbredt og mere generelt fænomen? Litteraturen viser således, at patienterne oplever 

frygt for verbale eller fysiske overgreb, utryghed, når de lades alene med forstyrrede og 

aggressive patienter, hvilket fører til isolation på egne stuer, samt at kontakten til 

medpatienterne for flere opleves som en bekymring og byrde under indlæggelse (Borge 

2008, Gilburt 2008, Shattell 2008, Cohen 1994, Lilja 2008, Pollitt 2008, Cutting 2002). 

Dette bevidner, at utryghed relateret til medpatienter er et udbredt fænomen, som ikke 

blot relaterer sig til den førstegangsindlagte depressive patient. Noget tyder på at 

afdelingens blandede diagnostiske patientklientel kan begrunde oplevelserne, der fører 

til utryghed. Patienterne i specialet oplevede således, at de positive patient-

patientrelationer består af befordrende samvær med andre ”ligesindede”, som har det på 

samme måde og kæmper med de samme problematikker, hvorved de forstår og kan lære 

af hinanden. Andre undersøgelser viser tilsvarende, at det opleves lettende, at se andre 

kæmpe med samme psykiatriske lidelse, og at følelsen af skam og stigma reduceres i 

samværet med ligesindede. Flere patienter ytrer ønske om, at samle patienter med 

samme diagnoser frem for at have afdelinger med mikset patientklientel. Undersøgelser 

viser, at et blandet patientklientel for nogle fører til traumatiske oplevelser under 

indlæggelse (Shattell 2008, Cohen 1994, Cutting 2002). Som svar på 

problemformuleringen opleves relationer med ”ligesindede” medpatienter at have 

positiv indvirkning på den depressive patients oplevelse med første indlæggelse på 

psykiatrisk hospital. I modsætning hertil ses et blandet patientklientel at føre til 

utryghed, som vurderes at være et udbredt fænomen såvel for den førstegangsindlagte 

som flergangsindlagte.  

10.1.3 Et skår i selvtilliden 
Patienterne har i relation til sygeplejepersonalet oplevet sig til besvær i afdelingen, fx 

når de gerne ville låses ud, have et personale med på ledsaget udgang eller når deres 

medicin skulle udleveres. Årsagen til disse oplevelser begrunder patienterne i en 

utilstrækkelig personalenormering. Problemet opleves udtalt i aftenvagterne. Her 

opleves personalet stresset og svært tilgængelige, fordi de er få, samt når de skulle sidde 
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fast vagt ved urolige patienter. Årsagen til patienternes udbredte følelse af at være i 

vejen kan muligvis også begrundes i anden central viden. David A. Karp, Ph.D., 

professor i sociologi fra Boston University, som har forsket i menneskers subjektive 

oplevelse af at lide af depression viser, at man for at kunne forstå, hvordan depressive 

mennesker oplever og fortolker situationer, skal tage udgangspunkt i deres aktuelle 

”livsverden” som deprimeret. Med en depressiv livsverden mener Karp en verden, som 

plages af oplevelser som mindreværdsfølelse, selvbebrejdelser, skyldfølelse, 

nedtrykthed, håbløshed, selvhad og udpræget sortsyn. Ifølge Karp vil en aktuel sårbar 

livssituation som denne influere negativt på patienternes fortolkning af verden (Karp 

1994). Dette får mig til at overveje, om nogle af informanternes negative oplevelser 

forbundet med første indlæggelse på psykiatrisk hospital kan begrundes i Karps 

forskning? Patienterne beskriver, at følelsen af svigt fra personalet, når de fx lover at 

komme og så ikke gør det slår ekstra hårdt, når man er deprimeret. Endvidere tænker en 

informant, at personalet af og til taler til patienterne, som var de uartige børn, hvilket for 

hende opleves svært at håndtere, idet hun og de andre patienter i forvejen er sårbare og 

oplever, at der ikke skal meget til for at vælte dem. I kategorierne ”et skår i 

selvtilliden”, ”personalenormering” og ”sygeplejepersonalets menneskesyn” ses tegn på 

depressionssygdommens indvirkning på patienternes selvtillid. Fx oplever en informant 

tydelig mindreværdsfølelse udløst af, at personalet ikke altid kan huske patienternes 

navne under morgenmødet, hvilket resulterer i, at informanten ikke føler sig vigtig og 

husket som menneske i relation til personalet. Disse eksempler kan ses som tegn på den 

særlige sårbarhed, som relaterer sig til depressionssygdommen og dens følger. Ved at 

inddrage depressionsperspektivets mulige indflydelse som en forklaringsmodel bag 

patienternes negative oplevelser forbundet med indlæggelse, menes der hermed ikke, at 

patienternes negative oplevelser ikke er reelle og faktiske. Der tages blot forbehold for, 

at depressionens tendens til sortsyn kan have indflydelse på, hvordan patienterne 

opfatter situationer. Dog menes depressionens negative symptomatiske følger ikke at 

kunne bortforklare patienternes oplevelse af et svært tilgængeligt personale grundet 

normeringssituationen. Men depressionsperspektivet kan fx nærmere ses at have 

indflydelse på patienternes ønske om ikke at ville være til besvær, hvorfor de udsætter 

egne behov for ikke at belaste personalet yderligere.  
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Som svar på problemformuleringen kan depressionslidelsen ses at have haft negativ 

indflydelse på informanternes oplevelse af første indlæggelse på psykiatrisk hospital. At 

patienternes depressive livsverden ses at være en mulig supplerende forklaringsmodel 

bag flere af de negative oplevelser får mig til at overveje, at et fremtidigt vigtigt 

supplement til dette projekt kunne være et tilsvarende studie, hvor samme depressive 

patienter interviewes ca. 4 måneder efter udskrivelse. Patienternes oplevelse med 

indlæggelse ses med afsæt i Karps forskning muligvis at kunne forandres gennem et 

rehabiliteringsforløb, hvorfor det kunne være nødvendigt at søge yderligere data, der 

kunne føre til viden, der gør det muligt at evaluere, om informanternes oplevelse og 

erfaring med første indlæggelse ville ændre sig? Uanset manglen på denne vinkel ses 

fundene i denne undersøgelse som yderst relevante, idet de belyser de depressive 

patienters erfaringer i den kontekst og livsverden, de befinder sig i under deres første 

indlæggelse på psykiatrisk hospital.  

 

Det er interessant, at ingen af specialets informanter omtaler, at svære forudgående 

belastninger forud for indlæggelse har haft betydning for deres oplevelse af første 

indlæggelse, hvilket var én af specialets to hypoteser om forhold, som kunne influere 

negativt på den depressive patients oplevelse med første indlæggelse. Endvidere berøres 

emner som kedsomhed, ensomhed eller forøgede tanker om selvmord grundet negativ 

interaktion med personalet ej heller, hvilket ses som dominerende temaer i 

litteraturgennemgangen. På disse fronter ses en diskrepans mellem 

litteraturgennemgangen og specialets fund, hvilket ikke er ensbetydende med at 

fænomenerne ikke forekommer. Emnerne er enten ikke berørt, ikke presserende eller 

ikke fundet aktuelle hos specialets inkluderede informanter. Den væsentligste forklaring 

på den manglende belysning kan hentes i interviewguiden. Der er ikke spurgt specifikt 

ind til disse temaer, idet formålet med projektet var en mere åben induktiv tilgang til, 

hvad der var på spil hos netop denne homogene patientgruppe. Dette leder mig frem til 

næste afsnit, som vil diskutere interviewundersøgelsens metodiske styrker og 

begrænsninger. 

10.2 Metodekritik 
Den interne validitet vurderes høj, idet undersøgelsen kommer med gyldige svar på, 

hvordan den voksne depressive patient oplever en førstegangsindlæggelse på psykiatrisk 
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hospital. Validiteten begrundes bl.a. i, at resultaterne er hentet i et materiale, der grundet 

kriteriebestemt inklusion har gjort det muligt at udtale sig om den tiltænkte specifikke 

patientgruppes oplevelse af første indlæggelse. Data er indsamlet via semi-struktureret 

interview, hvilket blev fundet velegnet til undersøgelsens formål, idet interviewet 

foregik i en struktureret ramme, hvor den på forhånd udarbejdede interviewguide 

medvirkede til at holde struktur og til at få det relevante frem, samtidigt med at den frie 

fortælling blev muliggjort via åbne spørgsmål. Guiden blev udarbejdet, så den fremstod 

undersøgende i forhold til egen faglighed, erfaringer og litteratur med fokus på at 

undersøge, hvad vi manglede viden omkring. Da jeg er novice i forhold til 

interviewundersøgelser, gennemførte jeg et pilotinterview, hvor kvaliteten af 

spørgsmålene i interviewguiden blev vurderet forståelige samt dækkende, idet 

spørgsmålene genererede svar på, hvad masterprojektet havde til formål at undersøge.  

Validiteten af analysematerialets meningsindhold er høj, idet undertegnede selv 

transskriberede interviewene loyalt og ordret samme dag.  

Selve dataanalyseprocessen foregik via induktiv indholdsanalyse og er søgt 

gennemskueliggjort via eksemplificering af kodningsprocessen for at øge reliabiliteten 

af fundene. Dataanalysemetoden som befinder sig indenfor den hermeneutiske tradition 

muliggjorde, at jeg kunne fastlægge indholdet af interviewteksterne på en systematisk 

måde med åbenhed for, hvad datamaterialet kunne fortælle om projektets 

problemstilling. Selve analyseprocessen er valideret ved at underbygge de udledte 

tematikker med patientcitater. Der er herved på gennemskuelig vis vekslet mellem 

beskrivende og fortolkende tekst. 

Reliabiliteten kan diskuteres, idet induktiv indholdsanalyse ikke er en lineær proces. Fx 

er resultaterne formet gennem en proces, som vurderes påvirket af egen indsigt, 

analytiske evner og handlinger, hvilket kan have haft indflydelse på indholdsanalysens 

reliabilitet (Potter, Levine-Donnerstein 1999, Elo, Kyngäs 2008). At beskrive egen 

rolles indvirkning på de fremkomne resultater opleves vanskelig og kompleks, hvorfor 

det kunne have været fordelagtigt, hvis en anden ”forsker” eller et ekspertpanel havde 

foretaget samme kodningsproces, meningskondensering samt bestemmelse af manifest 

og latent indhold. Dette med henblik på at opnå konsensus i fortolkningen (Elo, Kyngäs 

2008). At undertegnet har været alene om processen kan på denne baggrund ses som en 

svaghed. Som kompensation herfor er analysen løbende sammenholdt med den 
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oprindelige sammenhæng for at modvirke utilsigtede forvridninger af meningsindholdet 

(Bjerrum 2005; 102). Med afsæt i denne analysestrategi vurderes projektet tro mod 

informanternes oplevelser. Formidlingen af forskningsprocessen og dets resultater er 

bevidst tillagt stor opmærksomhed i form af tydelige, neutrale og værdifrie fremførte 

argumenter, hvilket ses at have styrket projektets kommunikative validitet (Malterud 

2003; 183). 

Til trods for at undersøgelsen bygger på et lille materiale fra samme setting vurderes 

den eksterne validitet høj, idet undersøgelsespopulationen rummer en vis naturlig 

variation indenfor den afgrænsede patientkategori, hvilket vurderes som en kvalitet, der 

letter overførbarheden (Malterud 2003: 63).  Samtidigt har flere studier vist 

sammenlignelige fund hvilket styrker overførbarheden af analysens resultater og 

begrunder datas holdbarhed. Resultaterne vurderes naturligvis ikke ukritisk at kunne 

generaliseres og overføres til andre settings, men skal vurderes i sammenhæng med 

konteksten, hvor de er indsamlet (Malterud 2003; 63).  

Selve litteraturgennemgangen er baseret på materiale fundet via en systematisk 

søgestrategi, hvor der er søgt på ord og begreber svarende til problemformuleringen i 

relevante medicinske og sygeplejevidenskabelige databaser og tidsskrifter. Projektets 

litteratursøgningsproces ses som en styrke, idet den blev karakteriseret som 

udtømmende med høj genfinding, hvorfor litteraturen i gennemgangen anses at kunne 

afspejle den foreliggende viden på området.  

Om informantgruppens første oplevelser med indlæggelse ville divergere ved samme 

interview af selvsamme patienter ca. 4 måneder efter udskrivelse er en mulighed. Derfor 

må valg af design tilskrives at have haft indvirkning på resultaterne, idet 

depressionsperspektivet kan have haft indflydelse på informanternes negative oplevelser 

forbundet med indlæggelse. På denne baggrund kunne en sådan fremtidig undersøgelse 

vurderes relevant med henblik på evaluering af depressionsperspektivets indvirkning på 

projektets fund.  

11. Konklusion 
Problemstillingen i dette masterprojekt var, at flere kvalitative studier tydede på, at 

psykiatriske patienter oplever flere belastninger i forbindelse med deres indlæggelser på 

psykiatrisk hospital. Det var antaget, at disse belastninger kunne forværre den 

depressive patients negative vrangforestillinger og suicidale tendenser. Kvantitative 
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undersøgelser viste, at førstegangsindlagte depressive patienter oplever markant lavere 

tilfredshed med indlæggelse sammenlignet flergangsindlagte. Projektet undersøgte 

derfor, hvordan den voksne depressive patient oplever en førstegangsindlæggelse på 

psykiatrisk hospital. Dette med særlig fokus på at opnå indsigt i de fænomener, som 

havde positiv eller negativ indflydelse på oplevet indlæggelse. Til at besvare dette 

spørgsmål blev der anvendt semistruktureret enkeltinterview. Empirien blev kodet og 

analyseret vha. induktiv indholdsanalyse. Materialet hvori svarene blev hentet, var tre 

voksne førstegangsindlagte patienter med ICD-10 diagnoserne F32-F33.9 indlagt på 

samme affektive afsnit på et større psykiatrisk hospital.  

Det var en styrke, at informanterne var udvalgt efter tydeligt definerede kriterier, idet 

det hermed præciseres, hvem undersøgelsen siger noget om. Projektets udtømmende 

litteratursøgningsproces har været en styrke, idet relevante undersøgelser hermed ikke 

er overset. Der var flere ligheder mellem fundene i denne undersøgelse og andre studier 

trods divergerende materiale og setting. Dette har bekræftet datas reliabilitet samt 

holdbarhed. 

Projektets væsentligste fund var konsensus omkring utilstrækkelige 

personaleressourcer, hvilket førte til et stresset og svært tilgængeligt personale som 

belastede patienterne, således at de følte sig til besvær, glemt og overladt til sig selv. 

Ligeledes blev information omkring praktiske foranstaltninger, plejen og behandlingen 

fundet mangelfuld, hvilket for nogle resulterede i oplevelsen af ikke at være 

medinddraget i personalets observationer, tanker og planer, hvorved ventetiden forekom 

menings- og formålsløs. 

Formodningen om at kontakten til medpatienter opleves negativ hos førstegangsindlagte 

depressive blev bekræftet. Informanterne oplevede mødet med afdelingens blandede 

patientklientel som noget de skulle vænne sig til. Maniske patienter, som spæner frem 

og tilbage, oplevelsen af fikserede patienter som råber, sparker og slår og oplevelsen af 

egen frygt for at overvære eller blive udsat for overfald var negative fænomener, som 

gjorde særligt indtryk på den førstegangsindlagte.  

2 informanter ytrede ønske om et afdelingsmorgenmøde med mere substans. Rent 

konkret foreslås et implementering af et pædagogisk redskab til tydeliggørelse af 

fordeling af kontaktpersoner. Dette opleves af én informant at kunne være til fremtidig 

gavn for alle indlagte patienter.  
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Et fremtrædende fund var patienternes særlige sårbarhed under depressionen, som fx 

viste sig ved følelsen af svigt, når personalet fx lovede at komme og så ikke gjorde det, 

hvilket slog ekstra hårdt grundet depressionen.  

De væsentligste positive fund er konsensus om en modtagelse, hvor sygeplejepersonalet 

tilgodeså både fysiske og psykiske behov. Afdelingsmiljøet blev fremhævet som frit og 

præget af gode aktivitetstilbud som motionscykel, motionshulen og PsykInfo. 

Trods lille sampling fra samme setting vurderedes den eksterne validitet høj, idet 

undersøgelsespopulationen rummede en vis naturlig variation indenfor den afgrænsede 

patientkategori, hvilket var en kvalitet, der letter overførbarheden til andre settings 

(Polit, Beck 2006). Samtidigt har flere studier vist lignende resultater, hvilket styrkede 

reliabiliteten og datas holdbarhed. 

Sammenfattende kan det konkluderes, at indlæggelse på psykiatrisk hospital både er 

forbundet med såvel positive som negative oplevelser for den førstegangsindlagte 

depressive patient. 

12. Perspektivering 
Specialet viste, at særligt førstegangsindlagte har behov for information om afdelingen, 

sygdommen, plejen og behandlingen samt hvad de kan forvente under indlæggelse. Det 

viste sig problematisk, at patienterne ikke følte sig informeret, fordi patienterne således 

følte sig glemt, overladt til sig selv og ikke medinddraget i forløbet. Et vigtigt fremtidigt 

indsatsområde kunne derfor være, at implementere en patientinformationstjekliste, som 

kunne sikre at al væsentlig information om praktiske foranstaltninger, plejen og 

behandlingen videreformidles. Dog pegede specialet på et nyt spørgsmål. Om det kan 

formodes, at patienterne i virkeligheden får denne information men ikke husker den 

grundet hukommelsesvanskeligheder udløst af depressionstilstanden eller ECT-

behandlingen. Derfor vurderes fremtidige undersøgelser på området nødvendigt.  
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Bilag 1. Søgeprotokol 
 
Problemstilling 

Undersøgelsens fokus er at udforske depressive patienters oplevelser med fænomenet 

første indlæggelse på psykiatrisk hospital. 

 

Informationskilder 

Problemstillingen er af sundhedsfaglig karakter hvorfor den udforskes gennem en 

struktureret søgning i de sundhedsvidenskabelige databaser, PubMed, CINAHL og 

PsycINFO.   

 PubMed omfatter bl.a. databasen MEDLINE og er en videnskabelig database, 

der dækker over discipliner, der er relateret til ’life science’. PubMed indeholder 

over 18 mio. referencer.   

 CINAHL er en videnskabelig søgedatabase, som omfatter 4 databaser hvor 

’CINAHL with full text’ er én af dem. Den dækker over sygeplejefaglig disciplin 

samt andre relaterede discipliner. CINAHL with full text som også indeholder 

Pre.CINAHL omfatter 2928 indekserede journaler og indeholder over 1 mio. 

artikler.  

 PsycINFO er en videnskabelig søgedatabase, som giver adgang til internationalt 

litteratur indenfor Psykologi og andre relaterede discipliner herunder psykiatri, 

medicin, sygepleje og sociologi. PsycINFO omfatter over 1800 journaler, 

kapitler, bøger mm. Den rummer over 8 mio. referencer som er citeret i 185.000 

artikler og bøger.  

Inklusionskriterier 

Der ønskes kun referencer på dansk, norsk, svensk og engelsk, som er Peer Reviewed, 

idet problemstillingen søges belyst i en forskningsbaseret kontekst. Artikler tilbage til 

1990´erne medtages, idet indledende søgninger viser, at der ikke findes meget litteratur 

med fokus på dette projekts problemområde. Der inkluderes artikler, der medtager 

voksne patienter fra 18 år og opefter. Referencerne skal indeholde depressive patienters 

oplevelser med første indlæggelse på psykiatrisk hospital. En pilotsøgning viser at 

oplevelser, der knytter sig til første indlæggelse, er et snævert område. Derfor søges der 

yderligere på referencer omhandlende samme problemstilling uafhængigt af antal 
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forudgående indlæggelser. Artikler, hvor der skelnes mellem diagnoser i 

inklusionskriterier af informanter, og hvor en lille gruppe af de inkluderede informanter 

er depressive patienter, inddrages hvis informanterne udtaler sig om fænomener, der 

knytter sig til oplevelser med indlæggelse. Dette med henblik på nærmere 

problematisering og afklaring af problemstillingen (Bjerrum 2005).  

 

Eksklusionskriterier 

Artikler uden tilgængelig abstract frasorteres. Artikler, hvor der ikke redegøres for de 

inkluderede informanters diagnoser, ekskluderes. Der inddrages ikke artikler om 

depressive patienters oplevelse med indlæggelse på somatiske hospitaler. Jeg mener 

ikke, disse er overførbare resultater, der kan generaliseres over i det psykiatriske felt, 

idet patienter i somatikken og psykiatrien vurderes at have forskellige oplevelser af, 

hvad der er vigtigt under indlæggelse (Schröder 2006).  

 

Søgestrategier 

Min søgestrategi består af en usystematisk kædesøgning og en systematisk bloksøgning. 

 

Den usystematiske kædesøgning  

Denne søgeform benytter jeg, fordi den med udgangspunkt i relevante referencer kan 

finde nye referencer (Bjerrum 2005). Min søgeform består af tre metoder: 

1. Funktionen ”related articles” (benævnelse afhænger af databasen) bruges til at 

indfange referencer, der omhandler nærliggende eller samme problemstilling. 

2. Jeg undersøger, hvilke kontrollerede emneord de relevante referencer er 

indekseret under for herefter at bygge disse begreber ind i min systematiske 

bloksøgning. 

3. De fundne referencer gennemgås, hvorved jeg opnår at finde andre brugbare 

referencer. 

Der foretages en usystematisk søgning i hver database, hvilket vil fremgå under 

afsnittene om de respektive databaser.  

Undervejs er den systematiske bloksøgning justeret mht. nye kontrollerede emneord. 

Søgningen er påbegyndt forfra med inklusion af nye søgeord, når disse er dukket op. 
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Beskrivelsen af den systematiske bloksøgning i de enkelte databaser vises som de 

endelige søgninger, dvs. inklusive de søgeord der er dukket op under vejs. 

 

Den systematiske bloksøgning 

Den systematiske søgning er gennemført som bloksøgning bestående af en kombinering 

af 4 blokke med hver deres hovedområde. Temaerne i blokkene er illustreret i 

nedenstående figur, som er et udtryk for, hvad jeg søger viden om. 

 

 
Blok 1 
 
Patientgruppe 

 
Blok 2 
 
Metode 

 
Blok 3 
 
Fænomenet 

 
Blok 4 
 
Konteksten 

 
Depressive patienter 

 
Interview 
(Oplevelser) 

 
Første indlæggelse 

 
Psykiatrisk hospital 

 

Blokkene vil blive kombineret med de boolske termer2 OR internt i blokkene og AND, 

når blokkene skal forbindes med hinanden. Idet de videnskabelige databaser har 

forskellige måder at indeksere de kontrollerede emneord på, vil termerne i mine 

søgebokse blive forskellige. Jeg søger på MeSH termer, Headings og thesaurus-DE, 

hvilke er betegnelserne for de kontrollerede emneord i de forskellige databaser. Jeg 

søger i udvalgte tilfælde også med funktionen ”fritekstsøgning”3 for at sikre, at 

relevante referencer ikke overses. Fritekstordet ”experienc*” er inkluderet i alle 

søgninger, hvor det trunkeres (*) for at sikre, at alle endelser på termen inkluderes i 

søgningen. Når jeg foretager fritekstsøgninger, anvender jeg situationstegn omkring 

flerledede ord, idet der hermed søges efter ordene i den præcise angivne sammenhæng 

(Munch 2008). I projektet anvendes referencehåndteringsprogrammet RefWorks til at 

systematisere de fundne referencer, hvilket gør det lettere at genfinde relevante 

referencer (Bjerrum 2005).  

 

 

                                                 
2 Et boolsk udtryk er et udtryk, hvor der regnes med sandhedsværdier i stedet for tal. Resultatet vil altid 
være sandt eller falsk. Udtrykkene beskrives med logiske operatorer som eksempelvis AND eller OR. 
3 Fritekstsøgning, er søgning på et hvilken som helst ord der er inkluderet i overskriften. Ved at 
kombinere kontrollerede emneord med fritekstord, bliver søgningen mere sikker i forhold til at finde frem 
til relevante artikler. 
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Søgning i PubMed 

Indledningsvis oversættes de centrale termer, som findes relevante indenfor de fire 

tidligere præsenterede bokse via PubMed´s kontrollerede emneord MeSH (MeSH). 

Fritekstsøgninger benævnes (FT). MeSH-termer kombineres i denne bloksøgning 

bevidst med flere fritekssøgninger, idet en pilotsøgning i PubMed, som er en medicinsk 

database, synliggjorde et lavt recall på relevante abstracts. Derfor udvides søgningen 

bevidst og gøres bredt favnende. Blokkene kombineres med de boolske termer OR 

internt i blokkene og AND, når blokkene skal forbindes med hinanden. PubMed´s 

automatiske ”Explode” funktion er anvendt ved søgning på alle MeSH-ord, idet 

inddragelse af underliggende emneord i træstrukturen er ønskeligt. Søgningen i PubMed 

er forsøgt rekonstrueret i de efterfølgende databaser. Men idet databaserne indekserer 

ordene forskelligt, vil nye ord optræde. Alle anvendte søgeord er eftersøgt i de 

efterfølgende databaser, men ikke alle genfindes.  

 

 

Den systematiske bloksøgning i PubMed ser ud som følgende: 

 

Blok 1 
Patientgruppe; 
Depressive 
patienter 
 

Blok 2 
Metode: 
Interview 
(Oplevelser) 

Blok 3 
Fænomenet:  
Første indlæggelse 
 

Blok 4 
Konteksten: 
Psykiatrisk hospital
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Depressive disorder 
(MeSH) 
  
OR 
 
Depression (MeSH) 
 
OR 
 
        
Patients (MeSH) 
 
OR 
 
“Depressive 
patients” (FT) 
 
OR 
 
“Hospitalized 
depressed” (FT) 
 

Life Change Events 
(MeSH) 
 
OR 
 
Interview (MeSH) 
 
OR 
 
Empirical research 
(MeSH) 
 
OR 
 
Behavior and 
behaviour 
mechanism (MeSH) 
 
OR 
 
Experienc* (FT) 
 
OR 
 
“Attitude to 
hospitalization” 
(FT) 
 
OR 
 
“Patient 
perspectives” (FT) 
 
OR 
 
Patient satisfaction 
(MeSH) 
 

Hospitalization 
(MeSH) 
 
OR 
 
“First 
hospitalization” 
(FT) 
 
OR 
 
“First admission” 
(FT) 
 
OR 
 
Inpatients (MeSH) 
 
OR 
 
Health personnel 
(MeSH) 
 
OR 
 
Psychiatric nursing 
(MeSH) 
 
OR 
 
Patient Care 
(MeSH) 
 
OR 
 
“First time 
inpatient” (FT) 
 
OR 
 
Nursing staff, 
hospital (MeSH) 
 
OR 
 
“First episode” (FT) 
 

Hospitals, 
psychiatric 
(MeSH) 
 
OR 
 
“Psychiatric 
hospital” (FT) 
 
OR 
 
“Psychiatric units” 
(FT) 
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Uddybende kommentarer til udvalgte søgeord 

Blok 1 – Depressive disorder (MeSH) er valgt, idet den i sin træstruktur inkluderer 

følgende relevante MeSH-termer: Depression, postpartum, Depressive disorder, major, 

Seasonal affective disorder og Dysthymic disorder. Når der laves fritekstsøgninger 

anvendes situationstegn omkring flerledede ord, idet der søges efter ordene i den 

præcise angivne sammenhæng. 

 

Blok 2 - I denne database er det ikke muligt at finde et kontrolleret emneord, der direkte 

kan oversættes fra erfaringer/oplevelser. Derfor vælges Life Change Events (MeSH), 

idet det ses i træstrukturen at ’life experience’ medtages, som ikke i sig selv er en 

MeSH-term. ”Experienc*”, som er en fritekstsøgning, trunkeres for at sikre, at alle 

endelser på termen inkluderes i søgningen. Emneordet Empirical research (MeSH) er 

valgt, idet den i sin træstruktur også dækker over Qualitative research (MeSH). 

Emneordet Behavior and behavior mechanism (MeSH) er valgt, idet den i sin 

træstruktur inddrager Attitude to health (MeSH), Personal satisfaction (MeSH) og 

Patient satisfaction (MeSH). Consumer satisfaction (MeSH) er valgt, idet emneordet 

også inddrager patientoplevelser hvor manglende tilfredshed med en ydelse figurerer. 

 

Blok 3 – Det er ikke muligt at finde et emneord, der dækker over fænomenet første 

indlæggelse. Der søges derfor med fritekstsøgninger og på ”indlæggelse” generelt. 

Derfor vælges Hospitalization (MeSH), der i sin træstruktur inddrager det relevante 

emneord Patient admission (MeSH). Emneordet Patient care (MeSH) er medtaget, for at 

søge bredt på oplevelser med pleje og behandling. Under ordet inddrages også over 

fænomenet Patient readmission (MeSH), som muligvis kan bidrage med brugbare 

oplevelser om depressive patienters oplevelser med genindlæggelser. Der søges bredt, 

idet jeg i forbindelse med min modul 2 eksamensopgave erfarede, at mit valgte emne er 

sparsomt undersøgt. 

 

Blok 4 – Der søges bevidst ikke på emneordet Psychiatry (MeSH), da ”scope” 

definitionen af ordet ikke vurderes brugbar set i forhold til mit emne. Emneordet 

Psychiatry includerer artikler der beskæftiger sig med forskning i årsagssammenhænge, 

diagnose og behandling af psykiatriske sygdomme. 
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Søgestrategi og fund 

Alle søgeord internt i de respektive blokke kombineres indledningsvist med den boolske 

term OR. Dernæst kombineres de 4 bloksøgninger med AND.  Herefter er følgende 

mulige begrænsninger i flg. PubMeds´s database tilføjet: Sprog: dansk, norsk, svensk og 

engelsk, age: all adults 19+ og årstal: 1990+. 

Blok 1 AND Blok 2 AND Blok 3 AND Blok 4 = 268 hits. Alle abstracts vurderes. 

Heraf vurderes 6 abstracts umiddelbart relevante. 

 

Resultater ved usystematisk kædesøgning 

Ved anvendelse af funktionen ”related articles” findes 5 yderligere relevante abstracts 

til gennemlæsning. 

 

Konklusion 

11 artikler er i alt udvalgt til gennemgang i PubMed. Ud af mange referencer fandtes 

kun relativt få artikler omhandlende patienters oplevelse med fænomener, der knytter 

sig til indlæggelse på psykiatrisk hospital. 

Søgningen i PubMed er forsøgt rekonstrueret i de efterfølgende databaser. Men idet 

databaserne indekserer ordene forskelligt, vil nye ord optræde. Alle anvendte søgeord er 

eftersøgt i de efterfølgende databaser, men ikke alle genfindes.  

 

Søgning i CINAHL 

Indledningsvis oversættes de centrale termer som beskrevet i den systematiske 

bloksøgning via CINAHL´s kontrollerede emneord (CINAHL Headings-MH). I denne 

database anvendes funktionen ”explode”, hvilket gør søgningen bredere ved at medtage 

underkategorier i træstrukturen. Såfremt dette er muligt og relevant markeres dette med 

+. Ved pilotsøgning i CINAHL resulterede den tidligere præsenterede bloksøgning fra 

PubMed i et uoverkommeligt stort litteraturmateriale med megen ”støj”. Idet CINAHL 

genererer flere relevante referencer begrænses anvendelsen af funktionen 

fritekstsøgning i nærværende bloksøgning.  
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Den systematiske bloksøgning i CINAHL ser ud som følgende:       

 

Blok 1 

Patientgruppe: 

Depressive patienter 

Blok 2 

Metode: 

Interview 

(Oplevelser) 

Blok 3 

Fænomenet: 

Første indlæggelse 

Blok 4 

Konteksten: 

Psykiatrisk hospital 

Depression (MH) + 

OR 

Patiens (MH) + 

Interviews (MH) + 

OR 

Life change events 

(MH) + 

OR  

Attitude to health 

(MH) + 

OR 

Patient attitudes 

(MH) 

OR 

Experienc* (FT) 

Hospitalization 

(MH) + 

OR 

Health personnel 

(MH) + 

OR 

Psychiatric nursing 

(MH) 

OR 

“First episode” (FT) 

Hospitals, 

psychiatric (MH) 

OR 

Psychiatric units 

(MH) + 

 

Uddybende kommentarer til udvalgte søgeord 

Blok 1 – Det kontrollerede emneord Depression (MH) og funktionen ”explode” er valgt, 

idet følgende relevante underkategorier i træstrukturen ønskes medtaget: Seasonal 

affective disorder (MH), Depression, postpartum (MH), Depression, reactive (MH) og 

Dysthymic disorder (MH). Emneordet Patients (MH) + inddrager underkategorierne 

Adolescent, hospitalized (MH), Psychiatric patients (MH) + og Inpatients (MH). De 

udvalgte kontrollerede emneord vurderes dækkende for opgavens ”persongruppe”.  

 

Blok 2 – Interviews (MH) + medtager underkategorierne Semi-structured interviews 

(MH), Structured interview (MH), Unstructured interview (MH) og Narratives (MH).  

Life change events (MH) + er valgt, fordi den I sin træstruktur medtager Life 

experiences (MH) +. Attitude to health (MH) + medtager Patient satisfaction (MH).  
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Blok 3 – Hospitalization (MH) + medtager Patient admission (MH) og Readmission 

(MH). Health personell (MH) +. Dette søgeord er valgt idet det medtager Medical staff 

(MH) +, Mental health staff (MH) +, Nurses (MH) + og Nursing assistants (MH) +- 

 

Søgestrategi og fund 

Indledningsvis kombineres de 4 blokke med AND = 232 hits, hvoraf 5 nye artikler 

udvælges til gennemlæsning. 

 

Resultater ved usystematisk kædesøgning 

Ved en usystematisk kædesøgning findes 3 nye relevante abstracts. 

 

Konklusion 

I alt er 8 artikler udvalgt til gennemlæsning i CINAHL. Den samlede litteratursøgning i 

CINAHL resulterede i en høj genfinding af referencer sammenholdt med PubMed, 

hvilket er et udtryk for en litteratursøgning af høj kvalitet {{124 Munch, K. 2008; }}. 

 

Søgning i PsycINFO 

Indledningvis oversættes de centrale termer, som findes relevante indenfor de fire bokse 

via PsycINFO´s kontrollerede emneord (thesaurus-DE). Funktionen ”explode to include 

all narrower terms” er anvendt ved alle søgninger for ikke at frasortere relevante 

referencer. Søgningen afgrænses til kun at medtage peer reviewed artikler. 

Den systematiske bloksøgning i PsycINFO ser ud som følgende: 

 

Blok 1 

Patientgruppe: 

Depressive patienter 

Blok 2 

Metode:  

Interview 

(Oplevelser) 

Blok 3 

Fænomenet: 

Første indlæggelse 

Blok 4 

Konteksten: 

Psykiatrisk hospital 

Major depression 

(DE) 

OR 

Depression 

(emotion) (DE) 

Experiences 

(events) (DE) 

OR 

Qualitative research 

(DE) 

Hospitalization (DE) 

OR 

Psychiatric hospital 

staff (DE) 

OR  

Psychiatric units 

(DE) 

OR 

“Psychiatric 

hospital” (FT) 
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OR 

“Depressive 

patients” 

 (FT) 

OR 

Psychiatric patients 

(DE) 

OR 

Hospitalized 

patients (DE) 

OR  

First experiences 

(DE) 

OR 

Experienc* (FT) 

OR 

Client attitudes 

(DE) 

OR 

Emotional 

responses (DE) 

Psychiatric nurses 

(DE) 

OR 

Psychiatric hospital 

admission (DE) 

OR 

“First 

hospitalization” (FT)

OR 

“First episode” (FT) 

 

 

Uddybende kommentarer til udvalgte søgeord 

Blok 1 – Major depression (DE) inddrager dysthymic depression (DE), endogenous 

depression (DE), postpartum depression (DE), reactive depression (DE), recurrent 

depression (DE) og treatment resistant depression (DE) i narrower terms, hvorfor dette 

emneord findes relevant. Blok 2  

 

Blok 2 – Experiences events + (DE) er valgt, idet den også inkluderer Life experiences 

+ (DE)  og Life changes (DE) i ”narrower terms”. Client attitudes anvendes idet den 

medtager client satisfaction (DE) som narrower term. Qualitative research (DE) 

medtager interviews + (DE) i narrower terms. 

 

Blok 3 – Hospitalization (DE) er valgt, idet den i narrower terms inkluderer psychiatric 

hospitalization (DE), commitment psychiatric (DE) og hospital admission (DE). 

Blok 4 – Psychiatric hospital findes ikke som kontrolleret emneord i PsycINFO. Derfor 

søges der i fritekst. 

 

Søgestrategi og fund 

Indledningsvis kombineres alle søgeordene internt i de respektive blokke med den 

boolske term OR. Dernæst kombineres de 4 blokke med den boolske term AND. 

Herefter er følgende begrænsninger tilføjet: Sprog: dansk, norsk, svensk og engelsk 
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samt voksne mennesker fra 18 år og opefter. Herudover afgrænses søgningen til kun at 

medtage peer reviewed artikler. Resultatet blev 244 hits, hvor 2 nye abstracts skønnes 

relevante. Søgningen i PsycINFO resulterede i høj genfinding. Søgningen gøres bredere 

for at sikre, at ingen relevante referencer overses. Der søges derfor yderligere på 

nedenstående bloksøgninger med samme limits som hidtil: 

Blok 1 AND blok 2 AND blok 4 = 550 hits, heraf skønnes 2 yderligere abstracts 

relevante.  

Blok 1 AND blok 2 AND blok 4 = 818 hits, trods recall mængde gennemses abstracts, 

for ikke at overse vigtige referencer. Én ny reference skønnes relevant. 

 

Resultater ved usystematisk kædesøgning 

Ved usystematisk kædesøgning fremkom 3 nye umiddelbart relevante artikler. 

 

Konklusion 

8 artikler er samlet set udvalgt til gennemlæsning i PsycINFO. 

 

Samlet konklusion på søgeprotokollen 

Søgestrategien bestod i at kombinere en systematisk bloksøgning med en usystematisk 

kædesøgning, og denne søgestrategi resulterede i en meget høj genfinding, hvilket 

indikerer en udtømmende litteratursøgning. Samtidigt synes litteratursøgningen 

tilstrækkelig i henhold til de tre databasers størrelse og emnemæssige rækkevidde.  

I alt er der fundet 27 umiddelbart relevante artikler, som skønnes relevante til belysning 

af projektets problematik. Disse er efterfølgende ved kritisk gennemgang reduceret til 

17 artikler, som inddrages i projektet. Summarisk set domineres den nuværende 

kvalitative forskning af erfaringer og oplevelser knyttet til personalets perspektiv. Der er 

fortsat en begrænset viden, der knytter sig til depressive patienters erfaringer og 

oplevelser med fænomener, der knytter sig til indlæggelse. Det kan konkluderes, at der 

ikke findes dansk litteratur omhandlende depressive patienters oplevelser med første 

indlæggelse på psykiatrisk hospital, hvorfor jeg med projektet vil komme med et nyt og 

nyttigt bidrag.  
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Bilag 2. Godkendelse fra datatilsynet 
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Bilag 3. Videnskabsetisk Komité for Region Midtjylland 

 
Forespørgsel 17/2010  

Kære Sanne Toft Kristiansen. 

Du har spurgt De videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland, om det vedhæftede studie 
skal anmeldes til komitéen.  

Således som projektet er beskrevet, er der tale om en interviewundersøgelse. 

I henhold til Vejledning om anmeldelse m.v. af et biomedicinsk forskningsprojekt til det 
videnskabsetiske komitésystem afsnit 2.8, sidestilles en interviewundersøgelse med en 
spørgeskemaundersøgelse.  

Ifølge komitéloven § 8, stk. 3, skal interviewundersøgelser kun anmeldes til komitéen, såfremt 
der tillige indgår menneskeligt biologisk materiale.  

Det er ikke tilfældet i dit projekt, og projektet skal derfor ikke anmeldes til komitéen. 

Den omtalte lov er lov nr. 402 af 28. maj 2003 om et videnskabsetisk komitésystem og 
behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 

Venlig hilsen 

Marie Bartholdy 

Fuldmægtig 

Tlf. 8728 4409 
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Bilag 4. Skriftlig information til deltagere 

 
Interviewprojekt: Hvilke erfaringer har den indlagte depressive patient 

med at være indlagt på psykiatrisk hospital for første gang?  

 

Mit navn er Sanne Toft Kristiansen, og jeg er sygeplejerske og studerende ved Aarhus 

Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets afdeling for Sygeplejevidenskab. 

Jeg er i gang med mit Masterprojekt i Klinisk Sygepleje om første gangs indlagte 

depressive patienters erfaringer med indlæggelse på psykiatrisk hospital. 

 

Projektets formål og relevans: Formålet med dette projekt er at undersøge, hvilke 

erfaringer første gangs indlagte depressive patienter har med at være indlagt på 

psykiatrisk hospital. Jeg forventer, at denne undersøgelse kan medvirke til at øge 

forståelsen og refleksionen over de fænomener, der har positiv og negativ indvirkning 

på den deprimerede patients oplevelse med fænomenet ”første indlæggelse". Denne 

opnåede forståelse forventer jeg kan styrke den fremtidige sygeplejefaglige indsats til de 

deprimerede patienter under indlæggelse. 

 

Hvordan foregår projektet: I projektet interviewes 3 personer, der er indlagt for 

depression på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Hvis du vælger at deltage, vil jeg 

interviewe dig én gang under din indlæggelse på hospitalet. Interviewene vil vare 

mellem 40-60 minutter og vil overordnet set handle om følgende 4 temaer: 

 

1. Hvilke erfaringer har du med din første indlæggelse på psykiatrisk hospital?  

2. Hvad har positiv og negativ indvirkning på oplevelsen af at være indlagt?  

3. Har du oplevet grænseoverskridende eller traumatiske oplevelser under 

indlæggelse? 

4. Hvilken indvirkning har indlæggelsen haft på din identitetsfølelse eller dit 

selvbillede? 

 

69 
 



Vi mødes til interview på det tidspunkt på dagen, hvor du har det bedst. Interviewet vil 

foregå på psykiatrisk afdeling på din egen stue eller i et mødelokale, alt efter hvad du 

foretrækker. Ved valg af lokalitet vil jeg hjælpe med at sikre, at interviewet kan foregå 

uden utilsigtede afbrydelser. Ønsker du samtidigt din kontaktperson tilstede, vil dette 

forsøges at efterkommes.  

 

Alle interviews optages på diktafon, skrives op på papir og analyseres for at finde fælles 

træk i dine og andre deltageres oplevelser.  

Jeg vil i den forbindelse med studiet spørge dig om lov til at læse relevante dele af din 

patient-journal, da det er en nødvendig del at sikre mig din diagnose. 

 

Ulemper ved at deltage i projektet: Jeg forventer ikke, at der er nogen ulemper 

forbundet med deltagelse i projektet. 

 

Det er frivilligt at deltage i projektet: Projektet er ikke en del af behandlingen på det 

affektive afsnit på hospitalet. Det er frivilligt at deltage, og du kan når som helst og 

uden begrundelse trække dig ud af projektet. Det får ingen konsekvenser for dig, hvis 

du ikke vil deltage, eller hvis du trækker dig ud af studiet. 

 

Anonymitet: Jeg har tavshedspligt i forhold til den viden, jeg får om dig. Når jeg 

rapporterer fra projektet, bliver alt anonymiseret, så du ikke kan genkendes. Hvis jeg 

under en samtale med dig vurderer, at der er en risiko for, at du vil skade dig selv eller 

forsøge at begå selvmord, vil jeg hjælpe dig i kontakt med relevant personale, der kan 

hjælpe dig.  

 

Interessenter: Projektet er min afsluttende Masterafhandling i Klinisk Sygepleje, der 

finansieres af Aarhus Universitetshospital, Risskov, Afdeling Syd. Projektet vil blive 

udgivet som et Masterprojekt i Klinisk Sygepleje ved Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet, Afdeling for Sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet. Der vil blive afholdt 

mundtligt forsvar, som er åbent for offentligheden. Projektet og dets resultater vil 

efterfølgende blive præsenteret for Aarhus Universitetshospital, Risskov, dets ansatte og 
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fagligt interesserede ved Psykiatriens Nationale Forskningsdag efter aftale med 

oversygeplejersken på hospitalet. 

 

Ansvar: Projektansvarlig er undertegnede. Projektet er godkendt af Datatilsynet og Den 

Videnskabsetiske Komité for Region Midtjylland har gennemset protokollen og 

fastslået, at projekt af denne karakter ikke behøver godkendelse. 

 

Hvis du eller dine pårørende har spørgsmål eller bekymringer i forbindelse med 

deltagelse i projektet, vil jeg gerne give yderligere information om projektet. Jeg kan 

kontaktes på adressen nedenfor. 

 

Med venlig hilsen, 

Sanne Toft Kristiansen, sygeplejerske, MKS stud. 

Psykiatrisk Skadestue, Skovagervej 2, 8240 Risskov 

Telefon: 77892341, Email: Sannkris@rm.dk 
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Bilag 5. Tematisk guide for den mundtlige information til informanterne 

 
Følgende emner vil blive taget op, når jeg mundtligt informerer om projektet: 

1. At jeg (Sanne Toft Kristiansen) er sygeplejerske og studerende ved Aarhus 

Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for 

Sygeplejevidenskab, og at jeg ønsker at undersøge, hvilke oplevelser første 

gangs indlagte deprimerede patienter har med at være indlagt på psykiatrisk 

hospital. 

2. At der er tale om et Masterprojekt i Klinisk Sygepleje, som ikke er en del af 

behandlingen på de affektive afsnit, Risskov.  

3. At deltagelse ikke vil få konsekvenser for den behandling informanten vil 

modtage under indlæggelsen. 

4. At det er frivilligt at deltage i projektet, og at det ikke har nogen som helst 

konsekvenser for behandlingen af informanten, hvis informanten ikke ønsker at 

deltage eller springer fra undervejs. 

5. At jeg interviewer denne ene gang, og at jeg ikke er en del af personalet på 

afdelingen. 

6. At jeg ikke forventer, at informanten vil opleve noget ubehag ved at deltage i 

projektet. 

7. At jeg har tavshedspligt i forhold til de informationer, jeg får om informanten 

under samtale og i patientjournal, og at når jeg rapporterer fra studiet, vil 

informanten ikke være genkendelig. Hvis jeg vurderer, at der er risiko for, at 

informanten vil begå selvmord eller på anden måde skade sig selv, vil jeg, i 

samarbejde med informanten, kontakte og underrette personalet på afdelingen. 

8. At resultaterne fra interviewet skal bruges til udarbejdelse af mit afsluttende 

Masterprojekt i Klinisk Sygepleje og at resultaterne vil blive præsenteret i 

forbindelse med mundtligt forsvar i åbent forum ved Århus Universitet og på 

Universitetshospitalet, Risskov.  

9. At en præsentation af resultaterne fra projektet kan medvirke til at øge forståelse 

og refleksion hos personalet over de fænomener, som har positiv og negativ 

indvirkning på den deprimerede patients oplevelse med fænomenet ”første 

indlæggelse", og at denne opnåede forståelse forventes at kunne styrke den 
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Bilag 6. Samtykkeerklæring 

 

Samtykkeerklæring 

 

Masterprojektets titel: ” Depressive patienters oplevelse af første  
indlæggelse på psykiatrisk hospital – En kvalitativ undersøgelse”. 
 
 
Erklæring fra projekt-deltageren: 
 
Jeg har modtaget skriftlig og mundtlig information, og jeg mener at vide tilstrækkeligt om formål, 
metode, fordele og ulemper ved at sige ”ja” til at deltage i projektet. Deltagelse omfatter, at jeg bliver 
interviewet om mine erfaringer med at være indlagt på psykiatrisk hospital for første gang.  
 
Jeg ved, at det er frivilligt at deltage, og at jeg altid kan trække mit samtykke tilbage uden at miste mine 
nuværende eller fremtidige rettigheder til behandling. 
 
Jeg giver samtykke til at deltage i masterprojektet, og jeg har fået udleveret en kopi af denne 
samtykkeerklæring samt skriftlig information om projektet til eget brug.  
 
Projektdeltagerens navn: 
 
 
Dato: _____________________  Underskrift: ____________________________________ 
 
 
 
Erklæring fra den projektansvarlige: 
 
Jeg erklærer, at der er givet mundtlig information om projektet, udleveret skriftlig information om 
projektet, og at der foreligger et samtykke til, at deltageren kan deltage. 
 
Den projektansvarliges navn: Sanne Toft Kristiansen 
 
 
Dato: _____________________  Underskrift: ____________________________________ 
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Bilag 7. Interviewguide 
 
Problemformulering 

&Forskningsspørgsmål 

 

Briefing 

 Formålet med 

interviewet 

 Diktafonen 

 Afdækning af 

spørgsmål 

 

 

Introduktionen vil indeholde 

en understregning af, at alle 

tanker og bidrag er lige 

velkomne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewspørgsmål 

 

Tak fordi du vil deltage i 

interviewet. 

 

Det jeg gerne vil tale med 

dig om er, hvilke erfaringer 

du har med at være indlagt 

på psykiatrisk hospital. 

 

Jeg vil gerne fremhæve at 

alt hvad du siger, er vigtigt. 

 

Jeg optager det hele på 

diktafonen, så jeg kan 

skrive det du siger ned, når 

jeg kommer hjem. Båndet 

er til mit eget brug (dog vil 

transskriberingen ses af 

min opgavevejleder). 

 

Jeg sletter båndet når jeg 

har nedskrevet interviewet. 

Du kan fortsat til enhver tid 

sige, hvis du ikke ønsker at 

være med i projektet. 

 

Har du nogle spørgsmål, 

inden vi går i gang? 

 

Hjælpespørgsmål 
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Der indledes med nogle ice-

breaker spørgsmål som 

opvarmning. 

Samtidigt bruges 

opvarmningen til at få 

kendskab til ønskede data på 

informanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke erfaringer har den 

Alder? 

Ægteskabsstatus? 

Børn? 

Uddannelse? 

Arbejdssituation? 

 

 

Hvordan husker du tiden 

op til indlæggelsen? 

 

Hvornår fik du de første 

fornemmelser for, at der 

var noget galt? 

 

Hos hvem søgte du hjælp? 

 

Hvilke tidligere erfaringer 

har du med psykiatrien? 

 

Hvordan oplevede du det at 

skulle søge hjælp på 

psykiatrisk hospital? 

 

Kan du fortælle mig lidt 

om den afdeling, hvor du er 

indlagt? 

 

Hvordan oplevede du, at 

personalet tog imod dig? 

 

 

Fortæl mig om dine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan du fortælle noget 

mere om det? 

 

 

 

 

 

 

Hvad følte du i 

situationen? 
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første gangs indlagte 

depressive patient med at 

være indlagt på psykiatrisk 

hospital?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad har positiv og negativ 

indvirkning på oplevelsen af 

at være indlagt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oplevelser med at være 

indlagt? 

 

Er der noget som er 

kommet bag på dig i 

forbindelse med 

indlæggelse? 

 

Kan du prøve at beskrive, 

hvordan du oplever 

kontakten til personalet her 

på afdelingen?  

 

Kan du prøve at beskrive, 

hvordan du oplever 

kontakten til dine 

medpatienter her på 

afdelingen? 

 

Hvilke positive oplevelser 

har du haft i forbindelse 

med din indlæggelse? 

 

Hvilke negative oplevelser 

har du haft i forbindelse 

med din indlæggelse? 

 

Har du oplevet, at nogle af 

dine behov ikke er blevet 

dækket under indlæggelse? 

 

Har du nogensinde oplevet 

 

 

 

Kan du give nogle 

eksempler? 

 

Har du flere eksempler? 

 

Kan du beskrive i detaljer, 

hvordan du husker 

situationen? 

 

 

 

Kan du beskrive 

situationen? 

 

Hvad følte du i 

situationen? 

 

Hvad tænkte du om det? 

 

 

 

 

Hvordan tror du de andre 

patienter oplever det? 
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Debriefing 

 Afrunding 

grænseoverskridende 

oplevelser, mens du har 

været indlagt? 

 

Har du oplevet traumatiske 

hændelser under din 

indlæggelse? 

 

Har du nogen forslag til 

hvad personalet kan 

forbedre? 

 

Hvad kunne hospitalet 

gøre, så dine oplevelser 

blev mere positive? 

 

Har indlæggelsen haft 

indflydelse på din selvtillid 

eller på måden du opfatter 

dig selv? 

 

Har du på noget tidspunkt i 

forbindelse med 

indlæggelsen oplevet eller 

følt, at dine omgivelser har 

ændret opfattelse af dig 

som person? 

 

Jeg har ikke flere 

spørgsmål. Har du mere at 

tilføje eller noget du vil 

uddybe? 

 

Er det korrekt, at du 

opfattede situationen 

således? 

 

 

 

Kan du fortælle noget 

mere om det? 

 

 

Kan du give nogle 

eksempler? 

 

 

Kan du beskrive dette 

nærmere? 
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Har du noget at spørge om? 

Mange tak for din tid. 
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