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1. Indledning   
Dette masterprojekt undersøger, hvad patienter, der har været indlagt til behandling af 

depression, oplever er betydningsfuldt i hverdagslivet de første uger efter udskrivelse, 

og om træthed har betydning herfor.    

Min interesse for emnet stammer fra klinikken, hvor mødet med patienter, indlagt til 

behandling af depression, har efterladt et billede af mennesker, der ser frem til at 

komme hjem igen, men samtidig oplever træthed som en uoverskuelig barriere i 

forbindelse med udskrivelsen.  

 

1.1 Baggrund 

Depression er en alvorlig og ofte tilbagevendende sygdom, der medfører store lidelser 

for den enkelte og store samfundsmæssige omkostninger. Omkring 150.000 danskere 

vil til enhver tid have symptomer på depression; heraf vil en mindre del på ca. 20 % 

have været indlagt mindst én gang (Sundhedsstyrelsen 2007). Når indlæggelse kommer 

på tale, drejer det sig ofte om langvarige forløb, hvor patienten har været i ambulant 

behandling uden nævneværdig virkning. Hvis patienten har psykotiske symptomer eller 

der er selvmordsrisiko, vil indlæggelse altid komme på tale. Det er summen og 

sværhedsgraden af symptomerne, der, sammenholdt med ressourcerne i netværket, 

betinger, om patienten indlægges (Gerlach 2006). 

Depression vender ofte tilbage. Af patienter, der har været indlagt til behandling, vil 70 

% udvikle mere end én depression og 60 % vil få tre eller flere. Undersøgelser tyder på, 

at gentagne depressioner medfører øget sværhedsgrad og at intervallet mellem 

indlæggelserne afkortes (Sundhedsstyrelsen 2007).  

Sygdommen påvirker følelser, tanker, det kropslige og adfærden. Træthed er hyppigt 

tilstede som det første tegn på depression, og varer ofte ved, efter de øvrige tegn er 

forsvundet. Træthed influerer på mange af symptomerne, fx kognitive problemer1

Træthed er et vilkår i et almindeligt liv. Alle har stiftet bekendtskab med fornemmelsen, 

der kan forstås som en påskyndelse om at finde balance mellem aktivitet og hvile 

(Hjøllund, Andersen & Bech 2008). Da alle kender fornemmelsen af træthed, er der 

, og 

kan være så udtalt, at den får karakter af kropslig smerte. Træthed forværres af dårlig 

nattesøvn (Gerlach 2006). 

 

                                           
1 Tænke-, koncentrations- og hukommelsesproblemer 
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risiko for, at sundhedspersonale betragter træthed som en hverdagsoplevelse, og derfor 

bagatelliserer eller anskuer patienters træthedsproblemer ud fra egne erfaringer (Lerdal 

2005). Der findes ikke et objektivt mål for træthed. En analyse af begrebet fandt, det er 

en subjektiv oplevelse, som influerer på den enkeltes evne til at fungere på sit normale 

niveau (Ream, Richardson 1996).  

At træthed gennemsyrer hverdagen for patienter med depression, bekræftes af en dansk 

spørgeskemaundersøgelse, hvor deltagerne, ved rating med Multidimensional Fatigue 

Inventory (MFI), vurderede fem mål for træthed: generel oplevelse af træthed, fysisk 

træthed, mental træthed, mindsket aktivitet og reduceret motivation. Deltagere med 

depression scorede højt på alle mål. Scoren var uafhængig af andre faktorer såsom 

alder, køn og social status (Watt et al. 2000).  

Da træthed er et symptom på depression, er det nærliggende at antage, at den vil fortage 

sig som følge af den medicinske behandling, så patienterne blot skal være tålmodige, 

men undersøgelser viser, at træthed er et af de mest almindelige residualsymptomer, at 

mange patienter vil opleve træthed, længe efter tristheden har fortaget sig, og for nogle 

vil trætheden være kronisk (Gerlach 2006, Fava 2004, Franzen, Buysse 2008). 

 

Region Midtjyllands psykiatriplan sætter mål for optimering af ambulant indsats og 

kortere indlæggelsestid. Ét af planens principper er støtte til mestring af psykisk 

sygdom: ”Næsten alle har mulighed for at tage et medansvar for forløbet af deres 

sygdom, og et gunstigt sygdomsforløb kan ikke bare tilskrives en faglig og professionel 

indsats. At komme sig (recovery) sker blandt andet i kraft af egen indsats” (Region 

Midtjylland 2008:29). Under indlæggelsen påbegyndes mestring af sygdom og dermed 

også træthed. Ved udskrivelse til hjemmet, bliver patienten imidlertid mødt med krav 

om også at mestre et hverdagsliv med praktiske opgaver og relationer til andre 

mennesker.  

Fuld effekt af antidepressiv medicin kan først forventes efter 1-2 måneder (Gerlach 

2006), og da den gennemsnitlige indlæggelsestid i psykiatriske sengeafsnit er reduceret 

fra 40 dage i 1997 til 23 i 2008 (Danske Regioner 2009), antages det, at mange patienter 

med depression fortsat er meget syge og kæmper med træthed, når de udskrives, og at 

de som følge deraf har behov for støtte til at mestre hverdagslivet. Et dansk studie, om 

depressive patienters oplevelse af overgangen fra indlæggelse til behandling i 

lokalpsykiatrien, viste bl.a., at patienterne manglede støtte i den første tid efter 
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udskrivelsen (Rossen 2008). Samtidig er der lav compliance med den medicinske 

behandling. Det anbefales, at behandlingen varer min. 4-6 måneder, men omkring 50 % 

stopper med at tage medicinen i løbet af de første 3 måneder. Det medvirker til at 

forværre prognosen (Garfield, Francis & Smith 2004).  

 

1.2 Sammenfatning 

Regionens mål om kortere indlæggelsestid antages at medføre, at patienter med 

depression, ved udskrivelse, fortsat er meget syge og kæmper med træthed. Patienterne 

angiver, at de oplever træthed på alle områder, og undersøgelser viser, at der er risiko 

for, at træthed varer ved, efter de øvrige symptomer er forsvundet. Effekten af 

medicinen kan forventes efter 1–2 mdr. Det vil sige, der kan gå flere uger fra 

udskrivelsestidspunktet, til patienten oplever reduktion af depressive symptomer og 

dermed også træthed. Patienterne oplever mangel på støtte i den første tid efter 

udskrivelsen, og der ses lav compliance med den medicinske behandling. Samlet giver 

det indtryk af, at det kan opleves problematisk at mestre et hverdagsliv efter udskrivelse 

fra psykiatrisk afdeling. Jeg finder det derfor relevant at spørge, om patienten, der har 

depression, kan mestre hverdagens krav eller om træthed komplicerer dette. Da træthed 

er et subjektivt mål (Ream, Richardson 1996), er det centralt at få forståelse for 

patientens oplevelse. Det leder frem til et foreløbigt undersøgelsesspørgsmål:  

 

”Hvordan oplever voksne mennesker, der har været indlagt til behandling af 

depression, at træthed påvirker mestring af hverdagslivet efter udskrivelse til eget 

hjem?” 

 

2. Litteraturgennemgang 
I dette afsnit præsenteres eksisterende viden om ovenstående spørgsmål. Der redegøres 

først for søgeprocessen, dernæst følger gennemgang af den fundne litteratur. 
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2.1 Litteratursøgning 

Litteraturen er fundet ved systematisk bloksøgning og kædesøgning i marts 2010. 

Bloksøgning foretages på grundlag af et fokuseret spørgsmål, som præciserer 

patientgruppen, og et udfald, fx oplevelser (Willman, Stoltz & Bathsevani 2007). Ved 

kædesøgning tages udgangspunkt i kendte, relevante referencer; man finder derigennem 

frem til ældre relevante referencer, eller man bygger referencernes emneord ind i sin 

søgning (Buus et al. 2008). 

 

Søgningen blev gennemført i seks databaser, valgt af flg. grunde:  

⋅ CINAHL: indekserer referencer fra engelsksprogede sygeplejetidsskrifter; ca. 65 % 

omhandler sygepleje (Willman, Stoltz & Bathsevani 2007) 

⋅ Medline: databasen omfatter 95 % af den medicinske litteratur; herunder også 

sygeplejetidsskrifter (Willman, Stoltz & Bathsevani 2007); omfanget af databasen 

sandsynliggør at der findes relevante referencer 

⋅ SveMed+: databasen produceres af Karolinska Institutets Bibliotek; indeholder 

referencer til forskningsartikler skrevet på nordisk sprog (Karolinska Institutet 

2009); og derfor sandsynligvis referencer, der ikke er indekseret i CINAHL 

⋅ British Nursing Index: har referencer til mere end 200 sygeplejefaglige 

engelsksprogede tidsskrifter (Wolters Kluver Health 2009)  

⋅ PsycINFO: har referencer til psykiatri. Fokuserer på psykologi eller psykologiske 

aspekter indenfor beslægtede fag fx sygepleje (Willman, Stoltz & Bathsevani 2007)   

⋅ Scopus: publicerer referencer til 16.500 tidsskrifter; er velegnet til citationssøgning 

samt søgning på referencer 

 

Der blev søgt på kombinationer af flg. blokke: 1) patientoplevelse/kvalitative studier, 2) 

depression/affektiv lidelse, 3) træthed, 4) mestring og 5) rehabilitering/ recovery. 

Delsætningen ”efter udskrivelse til eget hjem”, tolkes som rehabilitering, og da der i 

psykiatrien ofte refereres til recovery, som patientens subjektive rehabilitering 

(Videnscenter for socialpsykiatri), valgte jeg at kombinere de to begreber. Søgeordene 

blev valgt i databasens thesaurus. Søgeoperator AND og OR blev anvendt i alle 

søgekombinationer. ”Patientoplevelse” er hovedbegrebet i det foreløbige 

undersøgelsesspørgsmål, derfor omfattede alle kombinationer blok 1. Alle indeholdt 

også blok 2 eller 3 samt blok 4 eller 5. Nogle kombinationer gav flere hundrede hits; her 
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afgrænsede jeg til artikler fra de seneste 10 år. I databasen Scopus afgrænsede jeg 

desuden til sygeplejefaglige artikler (se søgehistorik i bilag 1). Kædesøgningen fandt 

sted på grundlag af referencer fra bloksøgningen.  

Der var mange irrelevante referencer i alle søgninger, så specificiteten var ikke høj 

(Willman, Stoltz & Bathsevani 2007). Det kan skyldes, at jeg ikke har fundet de rette 

søgeord og -kombinationer.  

 

Jeg fandt ingen studier af hvordan voksne mennesker med depression oplever, træthed 

påvirker mestring af hverdagsliv efter udskrivelse til hjemmet. Jeg fandt derimod 

studier om generel mestring af hverdagsliv med depression samt studier om andre 

patientgruppers oplevelse af, hvordan træthed påvirker mestring af hverdagsliv. Derfor 

er nedenstående gennemgang delt i to afsnit:  

- mestring af hverdagsliv med depression og  

- mestring af træthed i hverdagsliv 

 

2.2 Mestring af hverdagsliv med depression  

Studierne om mestring af hverdagsliv med depression omfattede forskellige målgrupper 

hvad angår alder og diagnoser samt forskellige undersøgelsesmetoder. 

Efter læsning af abstracts fravalgte jeg en række studier af flg. grunde: 

1. Studier om mestring af hverdagsliv i forbindelse med fødselsdepression, fordi de 

henviser til en kontekst, der i forvejen fordrer mestring af et ændret hverdagsliv 

2. Artikler om teenageres mestring af hverdagsliv med depression, fordi der er forskel 

på hverdagslivets krav til teenagere og voksne  

3. Studier om mestring af hverdagsliv efter udskrivelse til eget hjem, gennemført i 

lande, hvor finansiering af sundhedsydelser og dermed kriterier for indlæggelse og 

behandling i eget hjem ikke er sammenlignelig med danske forhold  

4. Studier, hvor resultaterne udelukkende bygger på ratingscales, fordi de ikke 

indfanger betydningen i den personlige oplevelse 

 

Tilbage var 5 artikler, der efterfølgende er vurderet.  

Ved vurdering af kvalitative studier, stilles spørgsmål til teksten fx: 

⋅ Er der sammenhæng mellem studiets mål og den valgte metode? 

⋅ Begrundes der for udvælgelse af deltagere? 
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⋅ Hvad er den etiske begrundelse for undersøgelsen? 

⋅ Hvordan er data indsamlet og er analysen klart beskrevet? 

⋅ Diskuterer forskeren betydningen af sin forforståelse? 

⋅ Er resultatet logisk og dokumenteres det klart og tydeligt? (Willman, Stoltz & 

Bathsevani 2007, Polit, Beck 2006) 

 

Alle studierne havde tydelige formål. Den anvendte undersøgelsesmetode vurderes 

relevant til at indfri målene. Alle redegjorde for inklusionskriterier. Alle angav at 

formalia i form af tilladelser, information om frivillighed og fortrolighed samt samtykke 

var på plads; der var ikke angivet yderligere etiske overvejelser. Data var indsamlet ved 

interviews, alle med karakter af semistruktur, og enkelte ratingscales. I et studie 

omfattede det semistrukturerede interview spørgsmål til 11 items (Skärsäter, Baigi & 

Haglund 2006); denne begrænsning kan måske betyde, at det centrale i patientens 

oplevelse ikke kom frem. Ingen af forskerne diskuterer betydningen af deres 

forforståelse. I alle studier er udsagnenes troværdighed vurderet af mindst to forskere 

(Skärsäter, Baigi & Haglund 2006, Skärsäter et al. 2003a, Skärsäter et al. 2003b, 

Skärsäter, Willman 2006, Badger, Nolan 2007). Jeg vurderer, at studierne er af god 

kvalitet, dog med forbehold for begrænsningen beskrevet ovenfor. De 5 artiklers formål, 

deltagere, metode og fund er sat op i en matrix (bilag 2).  

 

I flere studier oplevede patienterne mestring af hverdagsliv som en læreproces med 

refleksion over hidtidig livsstil og fastsættelse af mål for fremtiden (Skärsäter, Willman 

2006, Badger, Nolan 2007). Studier af henholdsvis kvinder og mænds mestring 

identificerede kategorier herfor. Det betød noget at finde mening med depressionen; for 

kvinderne i form af en indre revurdering, som ændrede deres syn på sig selv og 

omgivelserne (Skärsäter et al. 2003a); mens mændene reflekterede over, hvordan 

tidligere hændelser kombineret med aktuel stress kunne influere på deres liv. De blev i 

stand til at se, at depressionen ikke kun havde taget, men også givet (Skärsäter et al. 

2003b). Tiden var en vigtig faktor for mestring; den blev opfattet som helbredende i sig 

selv (Badger, Nolan 2007).  

Støtte fra familie og venner var vigtig for mestring af hverdagsliv (Skärsäter et al. 

2003a, Badger, Nolan 2007). Mændene oplevede, at støtte fra kolleger satte dem i stand 

til at generobre deres plads i det offentlige rum (Skärsäter et al. 2003b). Både mænd og 
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kvinder oplevede behov for kontakt med ligestillede (Skärsäter, Willman 2006, Badger, 

Nolan 2007).  

Patienterne oplevede behov for sundhedsfaglig støtte. At blive lyttet til, og have en 

fortrolig sundhedsperson, der kunne støtte i at finde strategier til håndtering af angst, var 

en vigtig faktor, ligesom det også betød noget at deltage i beslutninger om behandlingen 

(Badger, Nolan 2007). Et andet studie pegede på at støtte til grænsesætning hjalp 

mestringen (Skärsäter, Willman 2006). 

At få en diagnose og opnå viden om depression, risikofaktorer og håndtering af 

stressorer havde også betydning for mestring af hverdagsliv (Skärsäter, Willman 2006, 

Badger, Nolan 2007), og på grund af kognitive problemer var det især vigtigt med 

skriftlig information (Badger, Nolan 2007). Patienterne ønskede også sundhedsfaglig 

støtte til at tale med pårørende om symptomer og risikofaktorer (Skärsäter, Baigi & 

Haglund 2006, Skärsäter, Willman 2006, Badger, Nolan 2007).  

 

2.3 Mestring af træthed i hverdagsliv 

Studierne om mestring af træthed i hverdagsliv omfattede forskellige målgrupper hvad 

angår diagnoser samt forskellige undersøgelsesmetoder. 

Her fravalgte jeg også en række undersøgelser efter gennemlæsning af abstracts. 

Valgene er truffet af flg. grunde: 

1. Måle-/instrumentbaserede studier, fordi de ikke tager hensyn til nuancer i den 

personlige oplevelse  

2. Undersøgelser af uhelbredeligt syge kræftpatienters oplevelse af træthed, fordi de 

fortolkede træthed som oplevelse af forestående død  

3. Undersøgelser om oplevelse af træthed efter apopleksi, fordi patientgruppen ofte har 

fysiske men, der komplicerer deres hverdagsliv  

 

Tilbage var 4 studier. De blev vurderet ved hjælp af de samme spørgsmål, som angivet i 

afsnit 2.2. Alle havde tydelige formål, og den anvendte undersøgelsesmetode 

vurderedes relevant til at indfri målene. Alle redegjorde for inklusionskriterier. Formalia 

i form af tilladelser, information om frivillighed og fortrolighed samt samtykke var også 

på plads. Data var indsamlet ved interviews; i ét studie kombineret med forskers 

feltnoter (Jenkin, Koch & Kralik 2006). To studier omtalte betydningen af forskers 

forforståelse og håndtering heraf (Jorgensen 2006, Hägglund, Boman & Lundman 
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2008). I alle studier var udsagnenes troværdighed vurderet af mindst to personer 

(Jorgensen 2006, Hägglund, Boman & Lundman 2008, Alsén, Brink & Persson 2008, 

Jenkin, Koch & Kralik 2006); i ét studie var interviewudskrifternes nøjagtighed 

bekræftet af deltagerne (Jorgensen 2006). Da undersøgelsesmetoderne er forskellige, er 

det vanskeligt at sammenligne studierne. Jeg vurderer dog, at de alle, på hver sin måde, 

er af god kvalitet. De 4 artiklers formål, deltagere, metode og fund er sat op i en matrix 

(bilag 3).  

 

Flere studier pegede på behov for afklaring af begrebet træthed, så der skelnes mellem 

en midlertidig tilstand som følge af anstrengelse eller mangel på søvn og en mere 

vedvarende følelse af udmattelse og nedsat fysisk og mental kapacitet (Hägglund, 

Boman & Lundman 2008, Alsén, Brink & Persson 2008, Jenkin, Koch & Kralik 2006).  

Træthed blev beskrevet som overvældende, altomfattende uforudsigelig og vanskelig at 

kontrollere (Jorgensen 2006). Den kom pludseligt og var uden relation til anstrengelse 

(Jorgensen 2006, Alsén, Brink & Persson 2008). Ét studie beskrev fysisk træthed som 

en følelse, der omfattede hele kroppen; mental træthed blev omtalt i vendinger som 

’sløret hjerne’ og ’at miste en tankerække’ (Jorgensen 2006). Et studie viste, at 

patienterne oplevede, træthed begrænsede deres aktiviteter og intellektuelle formåen 

(Hägglund, Boman & Lundman 2008). Træthed medførte oplevelse af svaghed og 

hjælpeløshed, der gjorde det svært at overskue almindelige daglige gøremål (Jorgensen 

2006, Hägglund, Boman & Lundman 2008, Alsén, Brink & Persson 2008, Jenkin, Koch 

& Kralik 2006). 

Trætheden havde sociale konsekvenser, for selvom patienterne gerne ville deltage 

socialt, var de ude af stand til at mobilisere den nødvendige styrke (Alsén, Brink & 

Persson 2008). Nogle undgik sociale aktiviteter, fordi de følte det utrygt at trætheden 

pludselig sneg sig ind over dem (Jorgensen 2006, Alsén, Brink & Persson 2008), andre 

følte sig stemplet, fordi de så raske ud, selvom de manglede energi og overskud (Jenkin, 

Koch & Kralik 2006). De søgte strategier til mestring af træthed, men havde svært ved 

at finde holdbare løsninger (Jorgensen 2006, Hägglund, Boman & Lundman 2008, 

Alsén, Brink & Persson 2008, Jenkin, Koch & Kralik 2006). Den hyppigst anvendte var 

hvile og søvn, men ofte lettede det kun ganske lidt (Jorgensen 2006, Alsén, Brink & 

Persson 2008, Jenkin, Koch & Kralik 2006). En del patienter oplevede det hjælpsomt at 

beslutte sig for, hvad de brugte energi på, og at planlægning og en skarp prioritering af, 
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hvad skulle gøres og hvad kunne undlades, var altafgørende for mestring af 

hverdagslivet (Jorgensen 2006, Jenkin, Koch & Kralik 2006).  

 

2.4 Sammenfatning og afgrænsning 

Studierne om hverdagsliv med depression finder, at patienter oplever mestring som en 

læreproces. Refleksion over livsstil og fastsættelse af mål for fremtiden fører til at finde 

mening med depressionen. Det giver indtryk af en lang tidshorisont. Det samme gælder 

for generobring af sin plads i det offentlige rum, og at mødes med ligestillede. 

Patienterne angiver, at tiden spiller en rolle for mestringen; at tiden i sig selv virker 

helbredende.  

Det får mig til at antage: 

⋅ at patienten lever et afgrænset hverdagsliv de første uger efter udskrivelsen 

⋅ at hverdagslivets vilkår er ændret fra det patienten kendte fra tidligere 

⋅ at det medfører oplevelse af usikkerhed, utryghed og uoverskuelighed 

 

Antagelserne ansporer mig til at spørge patienter, hvad de oplever, er betydningsfuldt i 

deres hverdagsliv, og da ovenstående fund kunne tyde på en lang tidshorisont, vælger 

jeg at afgrænse til at spørge til patienternes oplevelser de første uger efter udskrivelsen.  

 

Studier om patienters oplevelse af træthed i hverdagsliv medfører flg. refleksioner: 

- at træthed begrænser patienters deltagelse i sociale aktiviteter, vidner om en 

tidshorisont ud over nogle få uger efter udskrivelse 

- at en skarp prioritering af hvad skal gøres og hvad kan udelades er afgørende for 

mestring af hverdagsliv, giver anledning til at tænke, at hverdagslivet må være 

særdeles begrænset, og at det nok ikke ligger lige for at genoptage rutiner, vaner og 

aktiviteter fra tiden før sygdommen brød ud.  

Der kan imidlertid ikke uden videre drages paralleller mellem patienter med depression 

og somatisk syge patienter med HIV, hjerte- eller leverlidelser, men jeg vurderer, at 

ovenstående refleksioner kombineret med min kliniske erfaring vedr. depressive 

patienters træthed kan legitimere, at jeg spørger patienter, om træthed har betydning for 

deres hverdagsliv. 
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3. Formål 
Formålet med projektet, der er af undersøgende karakter, bliver således at opnå indsigt i 

depressive patienters oplevelser i tiden efter udskrivelse.  

Konkret søges der svar på flg. spørgsmål: 

⋅ Hvad oplever patienterne er betydningsfuldt i deres hverdagsliv de første uger efter 

udskrivelsen? 

⋅ Oplever de at træthed har betydning herfor?  

 

4. Begrebsafklaring 
Ovenstående spørgsmål rummer nogle centrale begreber. Begrebslig eller teoretisk 

forståelse af de fænomener, der undersøges, er grundlag for tilføjelse eller integration af 

ny viden (Kvale, Brinkmann 2009). Derfor vil jeg i det flg.  afklare, i hvilken forståelse 

jeg anvender begreberne hverdagsliv og træthed: 

Hverdagsliv: er ”det liv, mennesker lever, opretholder og fornyer, genskaber og 

omskaber hver dag. Hverdagslivet defineres af dets betingelser, og de måder 

betingelserne håndteres på. Hverdagslivet tager udgangspunkt i aktiviteter, hvorigennem 

betingelserne genskabes og omskabes. Store dele af disse aktiviteter er upåagtede; de er 

ikke ubevidste, man lægger blot ikke mærke til dem” (Bech-Jørgensen 1994)2

                                           
2 Birte Bech-Jørgensen (1939) tidl. professor ved Institut for organisation og sociale forhold, Ålborg 
Universitet. Har gennem mange år forsket i hverdagslivets betingelser og håndteringer i dansk kontekst 

.  

Træthed: oversat til engelsk findes det danske ord ’træthed’ i to betydninger: 

’tiredness’ og ’fatigue’. En amerikansk begrebsanalyse tydeliggør, at ordene ’tiredness’ 

og ’fatigue’ ikke er synonyme. ’Tiredness’ kan være en indikator på ’fatigue’, dvs. 

’fatigue’ er mere omsiggribende end ’tiredness’ (Ream, Richardson 1996). NANDA, 

som standardiserer sygeplejeterminologi, skelner også mellem de to begreber og har flg. 

definitioner: 

Tiredness is a transient, temporary state caused by lack of sleep, improper 
nutrition, increased stress, sedentary lifestyle, or temporarily increased 
work or social responsibilities (Carpenito-Moyet 2006:308) 

 

”Kortvarig, midlertidig tilstand, der skyldes mangel på søvn, forkert ernæring, stress, 

inaktiv livsstil eller midlertidig forøgelse af arbejde eller sociale forpligtelser” (min 

oversættelse)  
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Fatigue: Self-recognized state in which a person experiences an 
overwhelming, sustained sense of exhaustion and decreased capacity for 
physical and mental work that is not relieved by rest (Carpenito-Moyet 
2006:306)  
 

”Selverkendt tilstand hvor en person oplever overvældende, vedvarende følelse af 

udmattelse og nedsat kapacitet for fysisk og mentalt arbejde, som ikke letter ved hvile” 

(min oversættelse) 

Når jeg i afsnit 7.2 diskuterer oplevelse af træthed, vil det være svarende til NANDA’s 

definition af fatigue, dels fordi definitionen omhandler patientens perspektiv, dels fordi 

den rækker ud over den almene hverdagsoplevelse af træthed.  

 

5. Metodologi og metode  
I dette afsnit redegøres for den metodologiske tilgang og gennemførelsen af den valgte 

metode. Perspektivet i projektets formål er patienters oplevelse, hvilket lægger op til en 

kvalitativ metode (Bjerrum 2005).  

Jeg har valgt at lade mig inspirere af Max van Manens3

                                           
3 Hollandsk-canadisk professor i pædagogik  

 hermeneutisk-fænomenologiske 

tilgang, fordi det er en åben tilgang, der har til formål at opnå dybere forståelse for 

betydningen af menneskets hverdagsoplevelser (van Manen 1990), og jeg vurderer, at 

tilgangen er relevant i dette projekt, hvor jeg har fokus på depressive patienters 

hverdagsliv.  

Metodologiens grundlæggende position er pædagogisk; van Manen peger dog på, at den 

også er relevant indenfor sygepleje og lignende professioner. Metodologien er også 

anvendt af danske sygeplejeforskere (Hall 1999, Hall, Abraham 2003, Norlyk 2008). 

 

Jeg er opmærksom på, at der er en modsætning forbundet med at vælge en åben tilgang 

som den hermeneutisk-fænomenologiske og samtidig på forhånd bestemme sig for, at 

træthed måske kan have betydning for patientens hverdagsliv. I afsnit 5.2.4 redegør jeg 

for, hvordan denne modsætning håndteres. 

 

Van Manen skelner mellem metodologi og metode: metodologi er den filosofiske 

ramme og dermed teorien bag metoden; metode refererer til fremgangsmåden.  
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Ligesom i naturvidenskabelig forskning gælder kriterier om præcision og stringens også 

i den humanvidenskabelige, men begreberne har en anden betydning; præcision og 

nøjagtighed henviser til en bestræbelse på en præcis og fyldig beskrivelse af den 

mening, der tolkes af teksten. Stringens betyder stærk i moralsk henseende, sådan at 

forstå, at man er blød, diskret og sensitiv i sin stræben efter at blive opmærksom på 

betydningen af hverdagsoplevelser. Begreberne objektiv og subjektiv har også en anden 

betydning end i naturvidenskaben.  Objektiv betyder at være tro mod det objekt, der 

undersøges; subjektiv betyder at vise indsigt og følsomhed i en grad, så det, der 

undersøges, kan åbne sig i sin helhed og fulde dybde (van Manen 1990).  

 

5.1 Hermeneutisk – fænomenologisk metodologi  

Metodologien rummer aspekter fra både den fænomenologiske og hermeneutiske 

tradition, og semiotik, sprog og ikke mindst skriveprocessen fremhæves som centrale. 

Udgangspunktet er livsverdenen, dvs. hverdagslivet som det umiddelbart leves og 

opleves, før der bliver reflekteret eller teoretiseret over det. Metodologien er et 

dynamisk samspil mellem seks strukturelle elementer:  

1. At vende sig mod et fænomen, man er seriøst interesseret: forskeren drives af 

interesse og følelse for fænomenet, der undersøges, og skal derfor tage sig i agt for sin 

egen ureflekterede og forudfattede forståelse af fænomenet. Forsøger man at se bort fra 

forforståelsen, sniger den sig ind bagom og påvirker refleksionerne. Derfor er det bedre 

at synliggøre og være bevidst om den.   

2. At udforske erfaringer som de leves, ikke som de begrebsliggøres: bestræbe sig på at 

få direkte beskrivelser af oplevelserne uden forklaringer eller fortolkende 

generaliseringer.  

3. At reflektere over essentielle temaer: det er ikke tilstrækkeligt at reflektere over det 

faktuelle i en oplevelse; man skal reflektere over dens betydning.   

De fire eksistentialer kan guide refleksionen. Det er 1) levet rum, den personlige 

kognitive og følelsesmæssige oplevelse af et rum eller et sted, 2) levet krop, kroppen, 

som den opleves af mig og af andre; den subjektive og den objektive krop er 

uadskillelige, de påvirker gensidigt hinanden, 3) levet tid, den subjektive oplevelse af 

tid, modsat klokketiden og 4) levede relationer, der henviser til det forhold man har til 

andre mennesker; alle er spundet ind i et netværk af relationer, der kan vedligeholdes på 
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mange måder.  Eksistentialerne kan ikke adskilles, men i et studie, kan man skelne 

mellem dem, og de kan vise forskellige betydninger af et fænomen.  

4. At beskrive fænomenet ved at skrive og bearbejde teksten: studiet skal ”bringe noget i 

tale”. Teksten inviterer til dialog, og noget, man ikke var i stand til at se før, kommer til 

syne. Beskrivelse af fænomenet dækker over både det fortolkende og fænomenologiske 

element 

5. At bevare en stærk relation til fænomenet: at være opmærksom på undersøgelsens 

spørgsmål eller mening og ikke abstrahere fra den.  

6. At balancere konteksten ved at tage både dele og helheder i betragtning: en 

balancegang mellem fordybelse i enkeltdele og at se den enkelte del, som en del af 

helheden i undersøgelsens kontekst.  

De strukturelle elementer er ment som inspiration og skal ikke forstås som en opskrift 

(van Manen 1990). I de følgende afsnit vil jeg vise tilbage til elementerne, for at 

henlede opmærksomheden på, hvordan den metodologiske tilgang kommer til syne i 

undersøgelsen. 

 

5.1.1 Forforståelse 

I tråd med 1. strukturelle element i metodologien (van Manen 1990), vil jeg præsentere 

min forforståelse. Forforståelsen er dobbelt og består både af tavs viden og dagligdags 

erfaringer gjort som menneske, og af det teoretiske og begrebslige fundament, man har 

som fagperson (Fog 1999).  

Jeg har arbejdet i psykiatrien i 20 år. Det betyder, at min forståelse af sygepleje er 

præget af teoretikere, der opfatter patient-sygeplejerske relationen som grundlæggende i 

sygeplejen, men også af teoretikere, der har omsorg som ideal. Jeg har mødt mange 

patienter indlagt til behandling af depression, og har dermed indsigt i den sag, projektet 

omhandler. Det kan medvirke til, at jeg forfalder til at forholde mig indforstået til det, 

deltagerne4

                                           
4 Jeg anvender ordene deltager og patient synonymt 

 fortæller mig.  

Min kliniske erfaring siger mig, at træthed kan være et komplicerende element i 

forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Jeg er derfor i risiko for at komme 

til at forstørre deltagernes evt. træthedsproblemer. I afsnit 5.2.4 kommer jeg ind på, 

hvordan jeg håndterer denne del af min forforståelse.   
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Jeg er novice ift. at gennemføre en undersøgelse med hermeneutisk-fænomenologisk 

tilgang. Som modvægt til dette, vil jeg bruge min erfaring med at stille sokratiske 

spørgsmål5

5.2 Metode 

. Jeg vurderer, det er i tråd med det 2. strukturelle element i metodologien 

(van Manen 1990).  

 

I dette afsnit redegøres for fremgangsmåde ved indsamling af data; overvejelser i 

relation til etik og udvælgelse af deltagere synliggøres, der refereres kort fra 

gennemførelsen af interviews og der redegøres for analyseprocessen.  

 

5.2.1 Det kvalitative interview 

Som metode valgte jeg interview, fordi det er velegnet til at opnå indsigt i menneskers 

oplevelser og få forståelse for betydningerne i deres livsverden (Kvale, Brinkmann 

2009). Interviewet havde karakter af at være semistruktureret, fordi jeg på forhånd 

havde besluttet mig for, at jeg ville spørge konkret til træthed. I det semistrukturerede 

livsverden interview indhentes beskrivelser af deltagerens livsverden med det formål at 

fortolke betydningen af de beskrevne fænomener. Interviewet har en række temaer, der 

skal dækkes og nogle forslag til spørgsmål. Det er samtidig et åbent interview, hvilket 

giver mulighed for at forfølge uventede eller særligt interessante svar eller historier. 

Åbenheden medfører større sandsynlighed for at få spontane og levende svar fra 

interviewpersonen (Kvale, Brinkmann 2009). Hensigten er altså at søge mod en dybere 

forståelse af, hvad patienterne oplever.  

 

5.2.2 Etiske overvejelser 

Iflg. Etiske Retningslinjer for sygeplejeforskning i Norden, skal sygeplejefaglige 

undersøgelser vejledes af fire principper: autonomi, at gøre godt, ikke at gøre skade og 

retfærdighed (Sykepleiernes Samarbeid i Norden 2006).  

Da depression påvirker både følelser, tanker, det kropslige og adfærden, er der tale om 

en sårbar gruppe mennesker. Derfor skal det overvejes, om det er etisk forsvarligt at 

undersøge depressive patienters oplevelser.   

                                           
5 Sokratiske spørgsmål kan bl.a. være udforskende. Spørgsmålene identificerer ydre og indre faktorer i 
den situation, der tages udgangspunkt i. Ydre faktorer er iagttagelige forhold, der fremgår af svar på 
spørgsmålene hvem, hvor, hvornår og hvordan. Indre faktorer omfatter de tanker, følelser og kropslige 
reaktioner, der opstod i personen i situationen (Rosenberg, Mørch 2005) 
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I Danmark er der tabuer omkring psykisk sygdom. Det medfører stigmatisering af 

psykisk syge, der rammes på selvværd og selvforståelse, og som følge deraf ofte bliver 

isoleret. Bag stigmatisering ligger forestillinger og myter baseret på uvidenhed. 

Formidling af viden og synliggørelse af psykisk syge menneskers virkelighed 

modvirker stigmatisering og fremmer integration i samfundslivet (Lindhardt 2005). 

Lindhardts artikel er fem år gammel, men fortsat relevant. Aktuelt planlægger 

Psykiatrifonden m.fl. en afstigmatiseringskampagne, fordi 83 % af mennesker med 

psykisk lidelse mener, stigmatisering af deres sygdom er den største barriere for at blive 

rask (Søgaard 2009). En undersøgelse af depressive patienters oplevelser giver denne 

gruppe mennesker lejlighed til at fortælle deres historie og personlige oplevelser. 

Kirkevold og Bergland betoner vigtigheden af ikke at undlade undersøgelse af svage 

gruppers oplevelser, men i stedet for planlægge og gennemføre undersøgelser, der 

overvinder de særlige vanskeligheder, de har (Kirkevold, Bergland 2007). En grundigt 

tilrettelagt undersøgelse vil kunne give indsigt i depressive patienters virkelighed og 

dermed skabe viden, der kan medvirke til at forbedre sygeplejen, ligesom den 

forhåbentlig kan være et lille bidrag til afstigmatisering.  

Et menneske med depression har særlige vanskeligheder, der skal tages hensyn til, med 

henblik på at leve op til princippet om ikke at gøre skade. Følelserne kan være påvirket 

af tristhed, sortsyn, manglende glæde og angst og tankerne af kognitive problemer og 

selvbebrejdelser. Både kropslige og psykiske funktioner kan være hæmmet, fx nedsat 

mimik og lang latenstid6

På grund af døgnvariationen vil jeg betinge mig, at samtalen foregår om eftermiddagen. 

Jeg vil placere mig i rummet, så deltageren har mulighed for at se væk, hvis 

vedkommende ikke magter øjenkontakt, og jeg vil være opmærksom på at holde og 

udholde pauser i samtalen, så deltageren, trods evt. latenstid, får lejlighed til at fortælle 

om sine oplevelser.  

. Adfærden kan være præget af fåmælthed, vigende øjenkontakt 

og tendens til isolation. Ved depression ses der hyppigt døgnvariation, hvor patienten 

har det sværest om morgenen (Gerlach 2006).  

Jeg kan ikke på forhånd vide, om en samtale, hvor deltageren delagtiggør mig i sin 

oplevelse af hverdagslivet, efterfølgende kan medføre smertefulde følelsesmæssige 

reaktioner. Jeg har derfor sikret mig, at jeg kan henvise til Regionspsykiatriens 

hjemmebehandlingsteam.  

                                           
6 Latenstid er den tid, der går, fra et spørgsmål stilles til der svares 
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Af hensyn til deltagerens autonomi er den indledende information om undersøgelsen 

varetaget af sygeplejersker i sengeafsnit for behandling af affektive lidelser. 

Sygeplejerskerne er forinden informeret både mundtligt og skriftligt om undersøgelsen.  

Deltagerens integritet sikres først og fremmest gennem frivillig deltagelse, informeret 

samtykke og retten til at trække sig ud af undersøgelsen, uden at det får negative 

konsekvenser for fremtidig behandling i Regionspsykiatrien. Deltageren informeres 

mundtligt og skriftligt (bilag 4), og der indhentes skriftligt samtykke (bilag 5).  

Kognitive problemer kan medføre, at deltageren måske har svært ved at huske, hvad der 

er givet samtykke til, ligesom information om retten til at fortryde deltagelse kan være 

glemt. Derfor betones disse forhold flere gange, både når sygeplejerskerne taler med 

patienten om deltagelse; når jeg sender skriftlig information om undersøgelsen; når jeg 

ringer til patienten for at svare på evt. spørgsmål, før beslutning om deltagelse, og 

umiddelbart før interviewet. Deltageren skal også forsikres om, at de oplysninger 

vedkommende giver, behandles fortroligt og at han/hun er sikret anonymitet. Derfor er 

mine forpligtelser formuleret og underskrevet på samtykkeerklæringen. Deltageren får 

en kopi af erklæringen før samtalen.  

 

Med henblik på at sikre deltagerens integritet i interviewet, vil jeg lade mig inspirere af 

den norske professor i sygeplejevidenskab Kari Martinsens artikel om den treleddede 

relation (Martinsen 2006). Jeg har valgt Martinsen, fordi hun synliggør etiske 

fordringer, der gør sig gældende i samtaler, hvor den ene definerer situationen, mens 

den anden giver den første indsigt i sine tanker, følelser og oplevelser, og dermed stiller 

sig selv i en sårbar position. Jeg er opmærksom på, at Martinsen i artiklen refererer til 

henholdsvis almene samtaler og fagsamtaler. Jeg vurderer, jeg kan forsvare at søge 

inspiration hos Martinsen, fordi interviewsamtalen også er en situation, hvor den ene 

udleverer noget om sig selv og derfor stilles sårbar i forhold til den anden. Martinsen 

pointerer netop flg.: ”Det er i det sårbare og udleverede, at fagsamtalen hviler i den 

almene samtale” (Martinsen 2006:43).  

En treleddet relation består af to mennesker og det fælles de taler om. I den treleddede 

relation engagerer man sig i det, den anden fortæller, uden at objektivere den anden, det 

vil sige uden at angribe den andens ret til at have sine egne meninger og vurderinger. 

Man søger gennem åbenhed at bevare den andens urørlighedszone, fordi man ellers 

krænker den anden. I den treleddede relation er man sansende, stemt og modtagende. 
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Samtale har med langsomhed at gøre, og kan give den anden rum og tid til at gå frem og 

tilbage i sine erfaringer (Martinsen 2006).  

”Det etiske i samtalen hviler i en gensidig tillid og i en sårbar 
udleverethed, som livet sætter os i. Det er det, vi grundlæggende er fælles 
om, hvor man i samtalen udleverer sig i tillid til, at den anden vil tage 
mod ens tone. At tage den andens tone op og med ind i den fælles sag, vi 
taler om, må være samtalens udfordring.”  (Martinsen 2006:42).  

 

Jeg forstår det sådan, at jeg må undlade at pådutte deltageren mine fortolkninger af 

hans/hendes oplevelser. I respekt for deltagerens integritet, vil jeg i stedet for spørge 

uddybende til det, jeg ikke forstår, fx ”hvad betyder det for dig, når du siger …” eller 

”kan du fortælle noget mere om …”. Udover at lytte til deltageren vil jeg også høre 

efter, hvad han/hun siger og være tålmodig, fordi det kan være svært at finde ord for 

sine oplevelser. Rummet samtalen foregår i (både fysisk og mentalt), har betydning for 

magtforholdet mellem deltageren og mig. Jeg har foreslået, at samtalen finder sted i 

deltagerens hjem, dels fordi deltageren dér er på ”hjemmebane”, dels fordi samtalen 

handler om hverdagslivet; jeg vurderer, det er enklest at tale om hverdagslivet i den 

atmosfære, hvor det leves. Jeg understreger dog også, at samtalen kan foregå et andet 

sted, hvis deltageren foretrækker det.  

Det mentale rum er mit ansvar. Gestik, intonering og ordvalg har betydning for, om der 

skabes kontakt mellem deltageren og mig. Jeg vil tilstræbe at spejle deltagerens sprog, 

og vise interesse og engagement gennem kropssprog og stemmeleje. De temaer, jeg 

bringer frem i samtalen, skal være relevante for det, vi taler om; der må ikke italesættes 

temaer, der kun har til formål at tilfredsstille nyfigenhed eller bekræfte mine 

forestillinger om hverdagsliv med depression.   

Selvom jeg forholder mig åbent, vil jeg være opmærksom på at sætte grænser for 

åbenheden, fordi deltageren ellers kan lade sig rive med og komme til at fortælle mig 

noget, han/hun efterfølgende fortryder, ligesom jeg også vil fornemme mig frem til, om 

nogle emner skal forblive uberørte. 

Ovenstående forståelse er sammenhængende med van Manen idet grundlaget for en 

vellykket undersøgelse med hermeneutisk-fænomenologisk tilgang, er forskerens 

følsomhed, indsigtsfuldhed og takt (van Manen 1990).  

 

Endelig er der nogle formelle etiske krav til undersøgelser, som overholdes. Den lokale 

ledelse har givet tilladelse til rekruttering af deltagere blandt patienter i behandling i 
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Regionspsykiatrien. Jeg har spurgt Region Midtjyllands Videnskabsetiske Komitéer om 

undersøgelsen er anmeldelsespligtig, hvilket de vurderede, den ikke er og Datatilsynet 

har givet tilladelse til opbevaring af personfølsomme data i en afgrænset periode. 

 

5.2.3 Udvælgelse af deltagere 

Kriterierne for udvælgelse var, at deltagerne skulle være behandlet for en klinisk 

depression, dvs. have hoveddiagnose indenfor ICD10 grupperne F31.3-31.5, 32.0-32.3 

eller 33.0-33.3, være over 18 år og have været indlagt mindst 48 timer. Derudover måtte 

de ikke have somatiske lidelser, hvor træthed er et hyppigt forekommende symptom. De 

skulle tale og forstå dansk, og have lyst og overskud til at deltage. Deltagerne blev valgt 

i et sengeafsnit for behandling af affektive lidelser. Udvælgelsen fandt sted i perioden 

december 2009 – februar 2010. Det viste sig, at der kun var ganske få patienter, der 

havde overskud til at deltage, og med den stærkt afgrænsende tidsfaktor in mente, valgte 

jeg at se mulige deltagere som én samlet gruppe, uden skelen til alder, køn, social status 

og bopæl. Det kan diskuteres, om det fænomenologiske princip, at størst mulig variation 

i oplevelser giver et gyldigt materiale (van Manen 1990), derved imødekommes. 

Personalet i sengeafsnittet informerede patienten om projektet. Et par uger efter 

udskrivelsen modtog patienten brev med oplysning om projektets formål, og en 

samtykkeerklæring. Derefter kontaktede jeg patienten pr. telefon, og informerede 

mundtligt om projektet. Hvis vedkommende indvilligede i at deltage, lavede vi en aftale 

for interviewet.  

 
5.2.4 Gennemførelse af interviews 

Hver patient blev interviewet én gang. Interviewene fandt sted i deltagerens hjem 5-8 

uger efter udskrivelse og varede knap 1 time. På baggrund af projektets formål havde 

jeg udarbejdet en guide med åbne spørgsmål, der fungerede som en løs struktur for 

interviewet. Guiden bestod af åbne spørgsmål, der gav deltageren lejlighed til at tale frit 

og fortælle om sine oplevelser (bilag 6).  

Jeg indledte interviewet med en briefing, med henblik på at definere situationen for 

deltageren (Kvale, Brinkmann 2009). Jeg fortalte kort om formålet med undersøgelsen, 

præsenterede mig selv som interviewer, opfordrede deltageren til at stille spørgsmål og 

lavede en kort lydprøve.  



 20 

Da der ikke er dokumentation for, at depressive patienter oplever, at deres hverdagsliv 

er præget af træthed, undlod jeg at spørge til træthed, for at se om deltagerne selv kom 

ind på det. I det ene interview fortalte deltageren ikke noget om træthed; her valgte jeg 

at spørge til det ved afslutning af interviewet. Den anden deltager introducerede selv 

træthed som noget af det første og kom ind på det flere gange. Jeg valgte ikke at 

forfølge det i situationen, men vendte tilbage til det ved afslutningen. Jeg traf disse valg 

for at deltagernes oplevelser og betydningen heraf først og fremmest kunne udfolde sig 

uden min indblanding, men samtidig tilgodese at træthedens plads i oplevelserne også 

kunne komme frem. Valgene havde også til formål at tøjle min forforståelse. Jeg 

vurderede desuden, at de var i tråd med metodologiens 2. strukturelle element(van 

Manen 1990) 

Interviewet blev afsluttet med en debriefing, der havde til hensigt at reducere spænding 

og afværge oplevelse af tomhed (Kvale, Brinkmann 2009). Jeg rundede af, slukkede 

diktafonen og spurgte, hvordan deltageren havde oplevet interviewet. Efter begge 

interviews brugte jeg lidt tid på psykoedukation7

5.2.5 Analyseproces 

, især omkring svigtende hukommelse 

og angst for tilbagefald.  

Interviewene blev efterfølgende lyttet igennem og transskriberet ordret. Jeg valgte selv 

at stå for transskriptionen, dels for at lære noget om min egen stil som interviewer, dels 

for allerede på dette tidspunkt at påbegynde analysen (Kvale, Brinkmann 2009) 

 

Iflg. van Manen er hensigten med analysen, gennem refleksion at begribe og 

transformere den personlige mening i interviewteksten til en faglig forståelse (van 

Manen 1990). Analyseprocessen opdeles i to niveauer.  

Første analyseniveau, retter sig mod det enkelte interview, og har til formål at finde 

frem til tematiske udsagn (van Manen 1990). Først læste jeg interviewet i sin helhed 

flere gange og havde flg. spørgsmål i baghovedet: Hvordan opleves det at være patient i 

denne situation? Hensigten var at stille spørgsmål til teksten og derigennem finde den 

grundlæggende mening med denne (van Manen 1990). Derefter formulerede jeg en kort 

beskrivelse af deltagerens oplevelser, se helhedsbeskrivelser i afsnit 6.1.  

                                           
7 Psykoedukation er undervisning af patienter og/eller deres pårørende i den aktuelle psykiske sygdom og 
håndteringer heraf 
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Dernæst læses teksten mere selektivt. På afsnits- eller sætningsniveau søges efter og 

fremhæves udsagn, der siger noget essentielt om deltagerens oplevelser, og der spørges, 

om en sætning eller dele heraf forekommer at være tematiske for oplevelsen af det 

undersøgte fænomen (van Manen 1990). Her var spørgsmålene: Hvordan belyser denne 

sætning fænomenet hverdagsliv de første uger efter udskrivelse? Ville meningen være 

den samme uden dette tema? Igennem denne læsning og genlæsning af afsnit og 

sætninger begynder de essentielle temaer at kunne skimtes (van Manen 1990). Jeg 

valgte, som udgangspunkt, at lade læsning og refleksion over betydningen i 

oplevelserne guide af de fire eksistentialer: levet tid, levet rum, levet krop og levede 

relationer (3. strukturelle element (van Manen 1990)), men det viste sig hurtigt, at det 

virkede begrænsende for mine refleksioner, hvorfor jeg afstod fra det. For at gøre 

analyseprocessen gennemskuelig, udarbejdede jeg et skema, der synliggjorde, hvilke 

tekstafsnit og sætninger, der sagde noget essentielt om deltagerens oplevelse af, hvad 

der var betydningsfuldt i hverdagslivet de første uger efter udskrivelse. Jeg indsatte 

citater fra teksten, fremhævede udvalgte steder, der gjorde teksten levende og 

markerede herefter essentielle temaer, der udtrykte betydningen i deltagerens oplevelse 

(se eksempel i bilag 7). I denne del af analyseprocessen bestræbte jeg mig på at tøjle 

min forforståelse 

Andet analyseniveau retter sig mod at forstå det fælles i deltagernes oplevelser på tværs 

af teksterne (van Manen 1990). Her anvendte jeg igen ovenstående skema; jeg 

sammenstillede essentielle temaer fra det enkelte interview til nogle undertemaer fælles 

for begge tekster og et fælles grundtema. I denne del af analyseprocessen brugte jeg 

forforståelsen og fortolkede de essentielle temaer i et fagligt perspektiv.   

Derefter arbejdede jeg mig baglæns igennem processen for at sikre, at der nu også var 

overensstemmelse mellem det fælles grundtema, undertemaer og essentielle temaer fra 

det enkelte interview, og at helhedsbeskrivelserne ligeledes favnede undertemaer og 

fælles grundtema.  

Det sidste led i analyseprocessen var at skrive og bearbejde teksten (det 4. strukturelle 

element). Skriveprocessen skaber distance til livsverdenen, men afslører samtidig 

eksistentielle strukturer i oplevelsen (van Manen 1990).  Skriveprocessen skal ikke 

forstås som det at skrive til eller for nogen, idet ”One does not write primarily for being 

understood; one writes for having understood being” (van Manen 2006:721), altså 

nærmere som en kreativ proces, hvor man bliver i stand til at se noget nyt/andet. I 
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processen søgte jeg på den ene side at leve mig ind i teksten for at fatte meningen og 

bevare kontakten til livsverdenen, hvilket er i tråd med det 5. strukturelle element (van 

Manen 1990), og på den anden side at forholde mig distanceret.   

 

6. Fund 
I dette afsnit præsenteres undersøgelsens fund. Først præsenteres helhedsbeskrivelser af 

deltagernes oplevelser, som eksempler på analysen af det enkelte interview. Dernæst 

præsenteres undertemaerne fra den tværgående analyse. Sidst i afsnittet samles fundene 

og det fælles grundtema kommer frem.  

 

6.1 Helhedsbeskrivelser 

Den første patient, kaldet Per, er 58 år. Han bor sammen med en jævnaldrende kvinde, 

er førtidspensionist og arbejder nogle timer om ugen hos en lokal hårde hvidevare 

forhandler. Han har svært ved at indrømme og acceptere, at han ikke magter at passe et 

fuldtidsjob.  

Per blev syg første gang som 50-årig. I forbindelse med nuværende sygdomsperiode var 

han indlagt i tre uger. Han beskriver det som en stor lettelse at blive udskrevet. Den 

første dag efter udskrivelsen syntes han ikke, han var helt klar til at være hjemme, men 

allerede efter nogle dage, var han ved at være sig selv igen. Per har deltaget i et 

dagbehandlingstilbud de første 3 uger efter udskrivelsen. Han fik en fin behandling, og 

pointerer, det var godt, der ikke var et slip mellem udskrivelsen og dagbehandlingen. 

Per oplever stor frihed ved at være i sine vante omgivelser igen. Han laver en del 

praktiske opgaver for at holde tankerne på afstand, og han har fundet en måde at klare 

situationer, hvor han ikke har det fornødne overskud. Han har lidt svært ved at huske, 

derfor skaber han overblik ved at skrive ting ned. Han har tidligere haft svært ved at 

fastholde den medicinske behandling, men denne gang er det hans intension at fortsætte. 

Han tænker meget på, og er bange for, at blive syg igen. Per har ikke været fysisk træt, 

efter han er kommet hjem. Han oplever ind imellem mental træthed; han beskriver det 

som en fornemmelse i hovedet og øjnene, en slags forvarsel, der fortæller ham, han skal 

slappe af. 

 

Den anden patient kaldes Eva. Hun er 61 år, er gift, har fire børn og 11 børnebørn. De 

bor i en mindre by. Eva har tidligere været dagplejer. Hun har haft depression med 
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jævne mellemrum de sidste 15 år. I forbindelse med nuværende sygdomsperiode var 

hun indlagt i 2½ måned. Hun fortæller at hun gerne ville have haft flere samtaler med 

personalet, dels om hvordan hun havde det her og nu dels om fremtiden. Hun følte sig 

ikke klar til at blive udskrevet. 

Efter Eva kom hjem, oplevede hun de første fire uger meget belastende. Hun lå i sengen 

det meste af tiden. Hun havde svært ved at overskue praktiske opgaver. Hun følte, at 

hun ikke var noget værd og havde tanker om at tage sig selv af dage.  

Godt og vel tre uger efter udskrivelsen fik hun ét besøg og et par telefonsamtaler med en 

sygeplejerske fra et hjemmebehandlingsteam.  

Eva får praktisk hjælp af sin mand, og datteren er god til at støtte og vejlede hende.  

Hun oplever behov for hjælp til at få øje på de gode ting i livet og holde modet oppe. 

Ægteparret deltager i et depressionskursus, og har begge glæde heraf.  Eva oplever, det 

er svært at møde andre mennesker. Hun er bekymret for, hvad de mon tænker om 

hende. Hun har store huller i hukommelsen, og hun er træt, både i kroppen og mentalt. 

Hun er bange for, om det er tegn på, hun er ved at blive syg igen. 

 

6.2 Undertemaer  

Teksterne fra de to interviews fortæller, hvordan deltagerne oplever hverdagslivets 

vilkår og dets krav og forventninger.  Helheden belyses gennem tre undertemaer: at 

være i transit, angst for tilbagefald, og at balancere krav og ressourcer. 

Deltagernes oplevelse af, hvad der var betydningsfuldt i hverdagslivet de første uger 

efter udskrivelsen gik på en række områder i hver sin retning; derfor vil undertemaerne 

blive belyst gennem disse modsætninger. Dermed vil analysen veksle mellem helhed og 

dele, hvilket er i tråd med det 6. strukturelle element (van Manen 1990). 

 

6.2.1 At være i transit  

Begge deltagere oplevede indlæggelsen stressende og angstfyldt. Det krævede mange 

kræfter at være tæt på andre patienter, og de oplevede det belastende at lytte til og 

rumme andres angst og frustration, samtidig med de selv var meget syge. De så begge to 

frem til at komme hjem og blive en del af det hverdagsliv, de kendte. De forventede, at 

hverdagen ville være som den plejede, men oplevede, at der var sket en forandring, og 

at de skulle igennem en slags transit, før de tilpassede sig hverdagslivet. Per følte sig 

klar til at blive udskrevet: 
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”Det var sgu en lettelse at komme væk fra, det kan jeg garantere dig for. 
Og lukke døren og så gå ud med sine ejendele” 
 

han klarede tilpasningen fint: 

”Den første dag [hjemme], da synes jeg alligevel ikke, at jeg var klar – det 
var om onsdagen, men allerede om torsdagen da var jeg ved at være 
ovenpå”  

 
Eva havde de samme forventninger: 

”…., for jeg troede jo, at når jeg kom hjem, så gik det hele i dagligdagen 
lidt som det plejer, men øh jeg blev da godt nok klogere”  

 
Den hverdag hun kendte og forventede at vende tilbage til, lå ikke lige indenfor 

rækkevidde. Hun oplevede, at hverdagslivet var stærkt begrænset i forhold til det, hun 

kendte fra tidligere: 

 
”Og jeg havde det rigtig dårligt de første fire uger efter jeg kom hjem. Jeg 
kan bare huske, at jeg lå i min seng…. Jeg stod op og spiste og så gik jeg i 
seng igen” 

 
”Det var sådan, at man ville jo godt, jeg ville meget gerne endda, jeg 
kunne bare ikke. Man kunne simpelthen ikke få sine ben ud af sengen og 
komme ud og komme i gang med noget.” 

 
Hun havde ønske om at tage fat på livet, som det var tidligere. Hun oplevede at have et 

vist overskud i form af lyst til at vende tilbage til hverdagslivets kendte vaner og rutiner, 

men hun kunne ikke mobilisere de fysiske kræfter, der skulle til.    

Evas familie havde også forventninger om, at hun var tilbage på samme niveau som før 

sygdommen brød ud.  

”Det er ligesom om de [familien] også synes, at du er rask, når du er 
kommet hjem. Når du er blevet behandlet, så er du rask. De kan ikke rigtig 
følge, at man bliver ved med måske ikke at have det så godt.” 

 
De gav begge to udtryk for vanskeligheder med at forliges med at være syg og 

uarbejdsdygtig. Per fortalte om den store sorg, der var forbundet med at skulle 

indrømme og affinde sig med, at han ikke magtede at passe et almindeligt job. Eva 

oplevede det svært at møde andre mennesker; ikke hendes nærmeste, men fx naboer og 

bekendte.  

”Bare det at skulle ned til købmanden. Jeg følte også, at de kunne se på 
mig, hvad jeg fejlede” 
 

Hun var bekymret for, hvad de mon tænkte om hende:   
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”Det er som om, jeg føler, at de tænker, at åh der går hende der, der 
måske er lidt dum i hovedet, men de har også sagt til mig, at sådan skal 
jeg ikke tænke, for det ved de jo godt at jeg ikke er, at det er en sygdom 
ligesom en anden sygdom, for den er jo blevet anerkendt, men derfor 
alligevel”  

 
 

6.2.2 Angst for tilbagefald 

Både Eva og Per oplevede angst for tilbagefald og genindlæggelse. De berettede om 

øget opmærksomhed på tegn og signaler fra kroppen, der kunne give mistanke herom. 

Denne konstante opmærksomhed på kroppens reaktioner oplevedes belastende. Per 

håndterede det ved at lade sig opsluge af praktiske gøremål: 

 
”Så lørdag støvsugede jeg og vaskede gulv og sådan nogle ting. Fordi så 
får du tankerne på afstand … og søndag da ryddede vi op”   

 

Tankerne, der pressede sig på, handlede om skyld. Per hældte til en formodning om, at 

depressionen nok var selvforskyldt, fordi han ikke var motiveret for at tage medicin, og 

derfor først sløsede med den, for siden helt at ophøre.  

 
”Når det er holdt, så ved jeg jo, at det kan komme igen, og når det 
kommer igen, så kan jeg måske takke mig selv for det, for jeg vil jo helst 
ikke have medicin, det har jeg aldrig villet.” ”Men den her gang har jeg 
fået en advarsel og en skræk, nu skal jeg nok få det passet. Det er helt 
sikkert.” 
 

Eva oplevede også, at tankerne blev mere belastende, hvis hun ikke var i aktivitet, men 

hun havde svært ved at mobilisere de fornødne kræfter til at holde sig i gang: 

 
”Men jeg føler jo også sådan, at jeg er bange for at depressionen skal 
komme igen. Derfor skal man jo også have noget andet at tænke på end at 
tænke på depression. Og det er jo også rigtigt, fx som at gå sig en tur, men 
jeg har svært ved at få mig taget sammen til at komme ud og gå en tur.” 

 

Eva og Per oplevede begge kognitive problemer, og at det var stærkt angstfremkaldende 

at spekulere på, om hukommelsen mon vendte tilbage igen, eller der fortsat ville være 

huller i erindringen om tiden før og under indlæggelsen. Per fortalte flg.:  

”… det der afskrækker mig, det er at hukommelsen forsvinder i lang tid, 
for så kan du jo ingenting. Hvis du nu kører over i Brugsen og så ved du 
ikke hvorfor du kørte derover. Ja, hvis du skal købe mere end tre ting, så 
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må du jo skrive det op. Og hvis det bliver ved, så bliver du afhængig af 
andre.” 

 
og Eva:  
 

”Men så har man så mange øh, huller i hukommelsen, det der med at 
huske igen ikke også; man tænker, det kan jo ikke passe, at man ikke kan 
huske”  

 

De oplevede også angst, når de tænkte på, om hukommelsesproblemerne mon var tegn 

på begyndende demens og dermed afhængighed af andre.  

 

Begge deltagere oplevede mental træthed. Trætheden kom til udtryk på to måder: som 

kværnende tanker og som en hovedpineagtig fornemmelse i hovedet, og gav mindelser 

om tilbagefald. Per forklarede flg.: 

 
” Det er svært at beskrive … Det er ikke rigtig hovedpine, det er her jeg 
kan mærke det [peger på panden], måske lidt i øjnene eller sådan, det er 
sådan en slags forvarsel eller sådan noget. Så er jeg nødt til bare at 
slappe af.” 

 
I modsætning til Per, der havde god fysisk energi, var Eva næsten lammet af træthed i 

kroppen. Hun oplevede, at trætheden belastede hende døgnet rundt, den begrænsede 

hendes aktiviteter og hun kunne ikke finde lindring for den 

 
”Man føler slet ikke man kan få sig rejst op, man kan kun få sig sat ned og 
lagt ned” og ”Den er der bare, og man orker ingenting. Jeg kunne 
simpelthen ingenting selv og man orkede ikke at skulle være sammen med 
andre mennesker, så træt var man” 

 
Oplevelsen af træthed ledte tankerne hen mod tiden op til indlæggelsen og fremkaldte 

angst for tilbagefald 

 
”da er det også når man tænker på igen, at depression det starter jo med, 
at man er træt og har hovedpine og ondt i maven og ondt i lemmerne” 
 

 

6.2.3 At balancere krav og ressourcer 

Eva og Per oplevede behov for støtte til at imødekomme hverdagens krav de første uger 

efter udskrivelsen, bl.a. til at strukturere hverdagen og finde balance mellem opgaver, 

der skulle løses, og kræfter der var til rådighed.  
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Per fulgte et tre ugers dagbehandlingstilbud. Personalet hjalp ham med at skabe struktur 

på hverdagen, han fik støttende samtaler og han kom i gang med at dyrke motion. 

Dagbehandlingstilbuddet lå i umiddelbar forlængelse af indlæggelsen og Per pointerede 

selv, at det var rigtig godt, at der ikke var et slip.  

Det lykkedes Per at overføre strukturen til sit hverdagsliv i hjemmet, og han blev 

opmærksom på at gøre gode ting for sig selv. Han oplevede det som en chance for at 

ændre på nogle ting i hverdagen med henblik på at opnå større velvære, og da han er en 

handlingsmand, gik han i gang med at tilberede sund mad, dyrke motion og gå til 

zoneterapi og massage.  

Eva ville gerne have været bedre forberedt på at komme hjem og haft flere samtaler i de 

første uger efter udskrivelsen. Hun havde behov for støtte til at få øje på de gode ting i 

livet og at holde modet oppe. 

”Det havde været bedre at få tingene snakket igennem, hvordan man 
kunne have det dårligt efter man kom hjem. Altså måske lidt om hvordan 
det ville være, når man kom hjem og dagligdagen skulle hænge sammen. 
Hvordan jeg ville ha’ det indeni og hvordan det skulle gå sådan omkring 
mig. Og hvordan tiden ville komme til at arte sig. Det kan de selvfølgelig 
ikke svare på, men de kan da være med til at vejlede én, og backe én lidt 
op, jeg synes ligesom jeg havde brug for det”  
 

Men hun fik kun ganske lidt sundhedsfaglig støtte efter udskrivelsen og kun fordi hun 

gik til egen læge og beklagede sin nød. Lægen mente, hun ikke var færdigbehandlet, 

men udskrevet for tidligt, så han henviste hende til et hjemmebehandlingsteam. Eva fik 

et enkelt besøg og et par telefonsamtaler med en sygeplejerske. Det var imidlertid ikke 

tilstrækkeligt til at dække hendes behov.  

 
 ”Det hjalp da også lidt at snakke med hende, men hun siger jo ligesom  

alle de andre [familien], du er nødt til at gøre noget selv også, og det er 
man jo også, og det ved jeg også godt, men det er bare svært, når man er 
nede i det der sorte hul. Selvom man prøver, så er det meget svært, synes 
jeg.” 
 

Heldigvis var Evas ægtefælle og datter rigtig gode til at støtte hende, og især datteren 

var ”et lys i mørket”. Hun støttede Eva med gode samtaler, hvilket var med til at 

indgyde håb for fremtiden.  

 

Per og Eva oplevede situationer, hvor de ikke havde overskud til at honorere 

omgivelsernes krav og derfor havde brug for at sige fra. De oplevede at være i et 



 28 

dilemma, dels fordi de havde forventninger til sig selv om, at alting skulle være som 

tidligere, dels fordi kravene fra familie og bekendte også kunne være rimeligt kontante. 

Ingen af dem magtede at sige fra på en direkte måde; de valgte i stedet hver sin strategi 

for at komme omkring omgivelsernes krav.   

For Pers vedkommende opstod problemet især ved telefonopkald, fordi han ikke havde 

overskud til at have kontakt med alle og enhver. Når telefonen ringede, kiggede han 

derfor på nummerviseren. Han vurderede i hvert enkelt tilfælde, om han orkede at føre 

en samtale, og hvis ikke, undlod han at svare.  

”men når jeg ikke har overskud til mig selv, så gider jeg ikke tage 
telefonen. Så skal det være nogen jeg kender. Og var det nogen jeg ikke 
kendte, så var det ligegyldigt.”  

 

Eva kunne ikke sige fra, når hendes sønner bad hende passe børnebørnene, så hun sagde 

ja og krydsede fingre for, at hun kom helskindet gennem dagen:  

”De vil også bruge én mere og mere til at være barnepige og det er også 
godt nok, men jeg har svært ved at sige fra, når jeg ikke synes, jeg kan 
klare det. Det kan jo godt være hårdt at være barnepige en hel dag for 3-4 
børn.” 

  
”Ja, så jeg siger ja, og så går tiden jo og så går dagen, jeg har ikke sagt 
nej endnu. Det går da også, det vil jeg da håbe, for nu skal vi op og være 
barnepige i morgen, så må jeg jo håbe, at det går.” 

 

Det var vigtigt for dem begge at opnå viden om sygdom og prognose, og at forstå, hvad 

der var på spil, når de af den ene eller anden grund ikke kunne honorere omgivelsernes 

krav. Eva og hendes ægtefælle deltog i et kursus om depression for patienter og 

pårørende. Den indsigt de opnåede her, var til gavn for dem begge og mødet med andre 

mennesker, der havde depression tæt inde på livet, hjalp Eva til at finde håb for 

fremtiden.  

Per deltog i undervisning i forbindelse med dagbehandlingen, og han opsøgte selv viden 

på Internettet. I dagbehandlingstilbuddet mødte han andre, der var i behandling for 

depression, men det var fortrinsvis unge kvinder; der var ingen mænd at dele erfaringer 

med.   

 

6.3 Sammenfatning og det fælles grundtema 

Oplevelsen af hvad der var betydningsfuldt i hverdagslivet de første uger efter 

udskrivelse, var for begge deltageres vedkommende en forventning og overbevisning 
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om, at når man blev udskrevet og kom hjem, så var man i stand til at genindtage sin 

plads i familien og klare hverdagens aktiviteter. De gav udtryk for, at deres familie og 

omgangskreds havde de samme forventninger. Evas praktiserende læge udtrykte en 

overbevisning, der gik i samme retning, idet han mente, hun var udskrevet for tidligt og 

derfor ikke færdigbehandlet.  

De oplevede imidlertid begge to, at de skulle gennem en periode i transit. I denne 

periode lykkedes det hurtigt Per at finde sig til rette i hverdagslivet, mens det var mere 

kompliceret for Eva. De oplevede, det var vanskeligt at håndtere rollen som syg og 

uarbejdsdygtig. De oplevede angst for tilbagefald og var opmærksomme på kropslige 

reaktioner, fx træthed og betydningen heraf.  

De var indstillet på selv at yde en indsats for at magte hverdagslivets udfordringer, og 

oplevede begge behov for støtte for at kunne dette. Per oplevede kontinuitet i 

behandlingen. Han fik støtte i dagtilbuddet, formåede at overføre den til hverdagslivet 

og tog endda fat på nye velværefremmende aktiviteter. Eva fik kun sparsom støtte, og 

den lå sent i transitperioden. De opsøgte begge to viden om sygdom, behandling og 

prognose, og Eva mødte ligestillede, hun kunne dele erfaringer med.   

Med denne sammenfatning af fundene ses, at der var mange udsagn om egne og andres 

forventninger til mellemmenneskelig og praktisk formåen efter udskrivelsen. De tre 

undertemaer at være i transit, angst for tilbagefald og at balancere krav og ressourcer 

samles i et fælles grundtema: når du kommer hjem, er du rask, dvs. dette grundtema 

favner den dybere mening med undersøgelsens fænomen ”hvad oplever patienterne er 

betydningsfuldt i hverdagslivet de første uger efter udskrivelse” og det sekundære 

spørgsmål ”oplever patienterne træthed har betydning herfor”.  

 

7. Diskussion af fundene 
I dette afsnit diskuteres fundene, og eksisterende viden på området samt uddrag af 

relevant teori inddrages.  

Analysen førte frem til et grundtema: når du kommer hjem, er du rask, der blev belyst 

gennem tre undertemaer. Diskussionen begynder med undertemaet ”at være i transit”, 

hvor Schutz’s8

                                           
8 Alfred Schutz (1899-1959), professor i sociologi (Schutz 2005) 

 tekst om den hjemvendte (Schutz 2005) anvendes for at give indsigt i, 

hvad der kan være på spil, når mennesker vender hjem efter en fraværsperiode. Dernæst 
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diskuteres, med afsæt i Antonovskys9

Det andet tema ”angst for tilbagefald” omhandler en væsentlig faktor for at opleve 

sammenhæng i sit liv, nemlig at kunne se mening med sine følelser, begribe deres 

indhold og håndtere dem i praksis. Derfor diskuteres betydningen af de eksistentielle 

følelser frygt/angst, skyld og skam. Her anvendes Lazarus

 mestringsteori (Antonovsky 2000), udfordringen, 

der er forbundet med at vende hjem på et tidspunkt, hvor man er påvirket af depression. 

Jeg har valgt Antonovsky, fordi teorien giver indsigt i, hvad der kan være betingende 

for, at mennesker oplever sammenhæng i deres liv.  

10 syntese om stress og 

følelser, fordi han synliggør, at oplevelse af stress i højere grad er betinget af personens 

opfattelse af egen styrke end af den faktiske situation (Lazarus 2006). Følelsen skam 

belyses endvidere gennem Corrigans11

7.1 At være i transit 

 udforskning af selv-stigma. Derefter diskuteres 

oplevelse af træthed.  

Temaet ”at balancere krav og ressourcer” handler især om balancen mellem 

egenomsorg og omsorg/støtte. Der inddrages synspunkter af sygeplejeteoretikerne 

Travelbee, Orem og Scheel, med henblik på at synliggøre etiske overvejelser, 

sundhedsprofessionelle bør gøre ved vurdering af depressive patienters behov for støtte 

i forbindelse med udskrivelse.  

Til sidst diskuteres modsætningen mellem grundtemaet ”når du kommer hjem, er du 

rask” og den aktuelle fokus på kortere indlæggelsesforløb i psykiatrien.    

  

Hverdagslivet forandres hele tiden, selvom det i nuet er vanskeligt at få øje på 

forandringerne.  Vaner og rutiner binder hverdagen sammen, men der sker altid noget, 

der er anderledes, og derfor er hverdagslivet flydende og foranderligt. Intet er helt det 

samme som i går. Hverdagslivet er både selvfølgeligt og uforudsigeligt (Bech-Jørgensen 

1994). I forbindelse med en indlæggelse forlades det kendte hverdagsliv. Under 

fraværet fortsætter hverdagslivet og forandrer sig, umærkeligt, for de, der er tilbage. 

Iflg. Schutz har et menneske, der vender hjem, efter at have været væk en periode, en 

forventning om, at alt er, som det var, da vedkommende tog af sted. Begrebet hjem 

handler om følelser, og har en symbolsk karakter, der er vanskelig at beskrive. At føle 
                                           
9 Aaron Antonovsky (1923-1994) internationalt respekteret medicinsk sociolog (Antonovsky 2000) 
10 Richard S. Lazarus (1922-2002) professor i psykologi. Hans forskning har vist en tæt sammenhæng 
mellem stress, mestring og andre kognitive faktorer (Lazarus 2006)  
11 Patrick Corrigan, professor i psykologi. Corrigan og hans stab har gennem de seneste 15 år forsket i 
stigma og selvstigma ved psykisk sygdom, og har derved opnået massiv indsigt i disse fænomener 
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sig hjemme er udtryk for den højeste grad af intimitet og fortrolighed. Livet derhjemme 

følger et tilrettelagt rutinemønster med veldefinerede mål, traditioner, vaner og skemaer 

for alle mulige aktiviteter. De fleste af hverdagslivets problemer kan løses ved at følge 

dette mønster (Schutz 2005). Jeg tolker her, at patienten, under en indlæggelsen, 

sandsynligvis vil tænke på hverdagslivet derhjemme, værdsætte betydningen af de 

mange små elementer, der tilsammen udgør dette, og se frem til igen at komme tilbage. 

Samtidig gør patienten sig nogle erfaringer under indlæggelsen, og forandrer sig dermed 

som menneske. Det vil sige, at i det øjeblik, patienten vender hjem, vil vedkommende 

forvente, at livet hjemme er, som før indlæggelsen, men hverdagslivet er forandret, og 

patienten og de pårørende er også forandrede. Det kan opfattes som kaotisk og 

afstedkomme længsel efter at gentage det trygge og vante, der hørte tiden før 

indlæggelsen til.  

I min undersøgelse kom det frem, at deltagerne oplevede at være i transit; en periode 

hvor der krævedes noget ekstra, for at de kunne finde sig til rette i hverdagen hjemme.  

Indlæggelsen kan opfattes som et brud i det kendte hverdagsliv. Et brud er en tydelig og 

mærkbar forandring, der her og nu griber ind i hverdagens selvfølgelighed. 

Forandringen håndteres ved hjælp af gentagelser, justeringer og improvisationer (Bech-

Jørgensen 1994), dvs. transitperioden kan forstås som en periode, hvor patienten 

tilpasser sig ved hjælp af justeringer og improvisationer.  

Min undersøgelse tyder på, at det kræver en indsats af patienten at finde og genskabe 

aktiviteter, der kan blive til hverdagsrutiner og at genoplive relationer til de nærmeste. 

Samtidig kan pårørende stå famlende overfor den forandring, patienten har undergået, 

og dermed må det blive mere kompliceret for dem at støtte patienten, fordi de kendte 

skemaer måske ikke længere virker. Dette foregår mens depressionen stadig er 

fremtrædende. Depression er kendetegnet ved at påvirke følelseslivet, tankerne, det 

kropslige og adfærden (Gerlach 2006). Der må derfor føjes endnu en udfordring til 

ovenstående, idet forandringerne finder sted på et tidspunkt, hvor patienten kan være 

udfordret af kognitive problemer, fysisk belastet af kropslige symptomer samt være 

uden det store håb for fremtiden. For at det kan forløbe så lempeligt som muligt, må det 

være nødvendigt at både patient og pårørende forberedes på denne tilpasningsproces. 

Det fremgik af interviewene, at en deltager gerne ville have været forberedt på 

processen med at vende hjem igen, og andre studier har vist, at patienter oplevede behov 
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for støtte til at sætte pårørende ind i deres situation (Skärsäter, Baigi & Haglund 2006, 

Skärsäter, Willman 2006, Badger, Nolan 2007).  

Min undersøgelse tyder som sagt på, at deltagerne ydede en ekstra indsats for at finde 

og genskabe aktiviteter og genoplive relationer til de nærmeste. Jeg tolker det som 

udtryk for bestræbelser på at finde og opleve sammenhæng i hverdagslivet. 

Antonovskys teori om oplevelse af sammenhæng omfatter tre kernebegreber: 

meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed. Begreberne skal forstås hierarkisk: 

meningsfuldhed er det vigtigste og begribelighed er en forudsætning for håndterbarhed. 

Meningsfuldhed har relation til motivation, begribelighed til kognition og 

håndterbarhed til balance mellem krav og ressourcer. Den centrale antagelse i teorien er, 

at en stærk oplevelse af sammenhæng er afgørende for en vellykket mestring af livets 

stressfaktorer og dermed for opretholdelsen af helbredet (Antonovsky 2000).  

Depressive patienter er påvirkede hvad angår motivation, idet de kan have svært ved at 

finde håb for fremtiden. Sygdommen er netop kendetegnet ved oplevelse af håbløshed 

og manglende tro på, at den pinefulde tilstand, man befinder sig i, kan ændres. En stor 

del af de spørgeskemaer, der anvendes til at måle graden af depression, spørger til 

håbløshed, og jo sværere depression, jo stærkere oplevelse af håbløshed (Gerlach 2006). 

Flere studier peger på, at det er betydningsfuldt at finde en mening med depressionen, 

og at dette bl.a. kan opnås ved at møde ligestillede (Skärsäter et al. 2003a, Skärsäter, 

Willman 2006, Badger, Nolan 2007). Det genfindes i min undersøgelse, hvor en 

deltager oplevede at mødet med andre mennesker, der havde depression tæt inde på 

livet, hjalp til at finde håb for fremtiden.  

Kognitive problemer kan medvirke til at begribeligheden mindskes, hvilket også er 

fundet i andre studier (Badger, Nolan 2007), og da håndterbarheden er betinget af 

meningsfuldhed og begribelighed, har patienter med depression næppe en stærk 

oplevelse af sammenhæng. De vil derfor kunne opleve, at de ikke har egnede 

mestringsstrategier til at håndtere stressorer som fx angst og træthed, altså en 

manglende sammenhæng mellem krav og ressourcer. Det fremgik også af mine 

interviews, at deltagerne manglede ressourcer til at sige fra overfor omgivelsernes krav, 

hvilket ligeledes er fundet i andre studier (Skärsäter et al. 2003a, Skärsäter et al. 2003b, 

Skärsäter, Willman 2006).  
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7.2 Angst for tilbagefald  

Mine interviews viste, at deltagerne oplevede angst for tilbagefald. Angsten var tvedelt; 

de var angste for igen at skulle opleve den elendighed og smerte, der var forbundet med 

at være syg, og de var angste for ikke at kunne klare sig selv og blive afhængige af 

andres hjælp. Angst er en psykisk tilstand eller grundstemning. Lazarus (2006) tager i 

sin afklaring af angstbegrebet udgangspunkt i følelserne: angst/frygt, skyld og skam. De 

er kendetegnet ved hver sin form for angst, der udløses af forskellige provokationer. 

Angst og frygt er forskellige, men tæt forbundne. Frygt er konfrontation med en 

pludselig, overvældende konkret fysisk fare. Ved angst er der som regel tale om en 

langsom, diffus, vedvarende forventningsbetonet form for ubehag. Kernen i angst er 

konfrontation med en uvis eksistentiel trussel. Den anden følelse, der kædes sammen 

med angst er skyld. Det der udløser skyld, er overskridelse af et moralsk forbud eller 

påbud. Truslen mod den sociale identitet opstår, når man handler umoralsk. Den tredje 

følelse er skam, der opstår som følge af et personligt nederlag eller fejltrin, hvor man 

ikke har levet op til sine personlige idealer, hvilket kan så tvivl om ens grundlæggende 

menneskelige kvaliteter (Lazarus 2006). Denne skelnen mellem angst og frygt 

genfindes ikke i vores dagligdags sprogbrug. Når deltagerne i min undersøgelse talte om 

angst, kunne det være både i betydningen frygt for noget konkret, fx en ny 

sygdomsperiode, eller være mere abstrakt i betydningen ”hvad skal der blive af mig, 

hvis jeg ikke kan klare mig selv?”. Angst i forbindelse med følelsen skyld viste sig som 

skrupler over, om depressionen mon var selvforskyldt. Angst i forbindelse med skam 

kom til udtryk som selv-stigma. Det vender jeg tilbage til nedenfor.  

I bestræbelse på at tøjle angsten anvendte deltagerne i min undersøgelse forskellige 

mestringsstrategier. De oplevede angsten belastende, det krævede mange ressourcer at 

håndtere den, og de forhåndenværende strategier rakte ikke altid, dvs. der var 

manglende sammenhæng mellem krav og ressourcer. Det samme er fundet i Badger og 

Nolans undersøgelse; de anbefalede derfor sundhedsfaglig støtte til udvikling af 

strategier for håndtering af angst (Badger, Nolan 2007).  

 

Jeg nævnte i afsnit 5.2.2, at der planlægges en afstigmatiseringskampagne, fordi 83 % af 

mennesker med psykisk lidelse oplever, at stigmatisering af deres sygdom er den største 

barriere for at blive rask (Søgaard 2009). Det kan derfor undre, at stigmatisering ikke er 

et fund i min undersøgelse. Måske kan det hænge sammen med, at depression er mere 
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kendt i befolkningen og opfattes som en mere acceptabel sygdom end psykotiske 

lidelser, som fx skizofreni. Landsindsatsen mod depression, en landsdækkende 

informationsindsats koordineret af Psykiatrifonden og lokalt forankret i regioner og 

kommuner (Psykiatrifonden.dk), bærer antagelig en stor del af æren herfor. 

Landsindsatsen samarbejder med en række kendte kulturpersoner, der er stået frem og 

har fortalt om egne oplevelser med depression. Samtidig anvendes ordet depression i 

vores hverdagssprog. Det er min erfaring, at det er almindeligt at sige, man er 

deprimeret, hvis man af en eller anden grund oplever momenter af melankoli eller 

livstræthed i en ellers velfungerende hverdag.    

I mine interviews var der flere udsagn, jeg tolker som selvstigma, fx angst for at naboen 

opfattede deltageren som ’mærkelig i hovedet’, og sorg over at skulle indrømme, at man 

ikke magter at passe et almindeligt job.  Selv-stigma defineres som “the prejudice which 

people with mental illness turn against themselves. Self-stigma may be understood in 

terms of three components: stereotypes, prejudice, and discrimination” (Corrigan, 

Watson 2002:16). Corrigan m.fl. har udviklet en model, der forklarer 

selvstigmatiseringsprocessen. Processen foregår gennem fire trin: 1) kendskab til den 

kulturelle stereotypi om mennesker med psykiske lidelser, 2) at opleve sig enig i 

stereotypien, 3) at internalisere12 stereotypien og 4) dårligt selvbillede13

                                           
12 Erkende at den kulturelle stereotypi faktisk gælder for én selv 
13 Reduceret selvtillid og tro på egen mestring 

 som følge af 

selvstigma. Der er tale om en hierarkisk proces, hvor hvert trin forklares ud fra det 

foregående (Corrigan, Watson & Barr 2006, Watson et al. 2007). Der er således tale om 

egne forestillinger om, hvad andre må tænke om én, samt negative tanker om egne 

muligheder for at deltage ligeværdigt i samfundet. Når selv-stigma har sit udgangspunkt 

i en kulturel stereotypi om psykiske lidelser, lyder det selvmodsigende, at deltagerne i 

min undersøgelse ikke oplevede stigma, men gav udtryk for selv-stigma. Forklaringen 

på det kan være, at jeg ikke har fanget at forfølge udsagn om stigma under interviewet. 

En anden forklaring kunne være, at stigma er forklædt i gode intentioner, der kommer 

til at virke mod hensigten. Gennem de senere år har begrebet recovery været et varmt 

tema i psykiatrien. Recovery refererer til patientens subjektive rehabilitering, og er 

stærkt knyttet til det enkelte menneskes egen aktive indsats. Man kan ikke blive 

recovered af andre (Videnscenter for socialpsykiatri). Af Region Midtjyllands 

psykiatriplan fremgår det at: ”Den psykiatriske indsats skal fremme og ikke hindre en 
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sådan selvstændig mestring af sygdom” (Region Midtjylland 2008:19). Recovery-

tankegangen gør imidlertid op med det traditionelle psykiatriske fokus på 

diagnosticering, sygdomserkendelse og korrektion af handlinger, fordi de medvirker til 

at hæmme den enkeltes valgmuligheder og dermed recovery (Kromayer 2003). Planen 

foreskriver altså, at personalet i psykiatrien skal tilbyde patienten en indsats, der er, om 

ikke i direkte modsætning til, så i hvert fald stærkt kritisk overfor den traditionelle 

psykiatris værdi- og vidensgrundlag. Det er nok en diskussion værd, om det kan 

afstedkomme stigma, men det ligger udenfor denne opgaves rammer.  

Beskæftigelsesministeriet fører aktuelt en kampagne med henblik på at få sygemeldte 

mennesker i arbejde langt hurtigere end hidtil (Beskæftigelsesministeriet 2010). 

Kampagnen vil sikkert være et gode for mange mennesker, fordi den kan hjælpe dem 

tilbage i arbejde, selvom de fortsat er deltidssygemeldte. Men hvordan vil kampagnen 

påvirke mennesker, der på grund af sygdom, har så få ressourcer, at de ikke magter at 

vende tilbage på arbejdsmarkedet, end ikke på deltid, selvom de har et stærkt ønske 

herom? Vil den lægge øget pres på dem og vil den stigmatisere de, der har færrest 

ressourcer og afstedkomme skam over ikke at kunne bidrage til samfundet?  

Når selvstigma og selvværd hænger sammen, tolker jeg, at selvstigmatiseringen 

sandsynligvis vil vige, når selvværdet øges. For at selvværdet kan øges, er det vigtigt at 

have en stærk oplevelse af sammenhæng (Antonovsky 2000), og så er vi tilbage ved 

betydningen af sammenhæng mellem krav og ressourcer.   

 

Det fremgik af min undersøgelse, at deltagerne oplevede kværnende tanker og en 

hovedpineagtig fornemmelse, der havde karakter af et forvarsel. De håndterede dette 

ved at lytte til kroppens signaler, for dermed at bevare kontrol over sig selv. Jeg har 

tolket disse oplevelser som mental træthed, men de er anderledes end fundene i 

Jorgensens studie, hvor oplevelse af mental træthed kom til udtryk ved at ”hjernen 

føltes sløret” eller man ”mistede en tankerække” (Jorgensen 2006). Jorgensens fund kan 

sandsynligvis regnes ind under kognitive problemer (Gerlach 2006), hvilket også 

stemmer godt overens med Watt et al, der definerede mental træthed som kognitive 

deficits og undersøgte dette vha. MFI, hvor der rates på flg. udsagn: 1) når jeg laver 

noget, kan jeg samle min tanker om det, 2) jeg kan koncentrere mig, 3) det kræver en 

stor indsats at koncentrere sig og 4) mine tanker afledes let (Watt et al. 2000). Det er 

derfor et spørgsmål, om der var tale om mental træthed, når deltagerne i min 
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undersøgelse oplevede kværnende tanker og hovedpineagtige fornemmelser, eller der 

var noget andet på spil.  

Fundene i min undersøgelse vedr. fysisk træthed er konsistent med fundene i studierne 

omtalt i afsnit 2.3, der viste, at patienterne oplevede den fysiske træthed som 

uforudsigelig og vanskelig at kontrollere, uden relation til aktivitet, begrænsende for 

social interaktion og uhåndterbar hvad egnede løsningsstrategier angik (Jorgensen 2006, 

Hägglund, Boman & Lundman 2008, Alsén, Brink & Persson 2008, Jenkin, Koch & 

Kralik 2006). Disse fund stemmer endvidere godt overens med NANDA’s definition af 

fatigue, som en ”selverkendt tilstand hvor en person oplever overvældende, vedvarende 

følelse af udmattelse og nedsat kapacitet for fysisk og mentalt arbejde, som ikke letter 

ved hvile” (Carpenito-Moyet 2006:306).  

Hjøllund m.fl. fandt en positiv sammenhæng mellem tilstedeværelse af træthed og 

depression i 172 studier (Hjøllund, Andersen & Bech 2008), og i lighed med Watt et al 

rater en del af disse studier udsagn relateret til fysikken, fx: 1) jeg føler mig kun i stand 

til at klare lidt, 2) jeg kan klare meget, 3) jeg er i dårlig form, 4) jeg er i fremragende 

form (Watt et al. 2000). Besvarelse af disse udsagn kan ikke stå alene, hvis man vil 

undersøge betydningen af fysisk træthed hos patienter med depression. Min 

undersøgelse åbner for en fænomenologisk beskrivelse af, hvad træthed betyder for 

patienterne i deres hverdagsliv. Fænomenet træthed og dets betydning for patienterne er 

beskrevet i en række kontekster, men da det endnu ikke er undersøgt i en psykiatrisk 

kontekst, må der siges at være behov for yderligere udforskning heraf.  

  

7.3 At balancere krav og ressourcer  

Region Midtjyllands psykiatriplan sætter mål om kortere indlæggelsestid. Det vil sige, 

patienter udskrives tidligere i behandlingsforløbet, og er derfor sandsynligvis fortsat 

syge ved udskrivelsen. Iflg. planen er målet at styrke patientens egenomsorg og det at 

komme sig tilskrives ikke kun en sundhedsfaglig indsats: ” at komme sig (recovery) 

sker blandt andet i kraft af egen indsats. Og jo større ansvar, den enkelte kan tage, jo 

mindre er behovet for involvering og koordinering fra behandlernes og 

støttepersonernes side” (Region Midtjylland 2008:29).  

Jeg tolker, at ord som at tage ansvar, egen indsats og egenomsorg har at gøre med 

menneskets aktive handlen, og dermed dets evne og mulighed for at mobilisere kraft og 

energi, og det fordrer vilje, at mobilisere kraft og energi. Travelbee kæder viljen eller 
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viljeshandling sammen med udholdenhed, dvs. evnen til fortsat at arbejde på løsning af 

sine problemer, forbedring af sin situation eller ændring af sin tilstand. Udholdenhed er 

tæt forbundet med håb og tillid. Ved tillid forstås troen på, at andre kan og vil hjælpe en 

i vanskelige situationer. Håb er knyttet til afhængighed af andre. Håb er 

fremtidsorienteret og forbundet med ønsker og valg (Travelbee 2002), dermed forstår 

jeg, at man skal være i besiddelse af håb, for at kunne udføre en viljeshandling. 

Depression er, som beskrevet i afsnit 7.1, kendetegnet ved oplevelse af håbløshed. Iflg. 

Travelbee vil et menneske, der ikke har håb, ikke prøve at håndtere livets 

vanskeligheder, fordi vedkommende ikke tror på, at det kan bevirke nogen ændring 

(Travelbee 2002). Der ses således et dilemma mellem på den ene side regionens mål om 

kortere indlæggelsestid, styrkelse af patienternes egenomsorg og forventninger til deres 

egen indsats, og på den anden side betydningen af patienternes oplevelse af håbløshed, 

der er central i depressionssygdommen.  

Hvad egenomsorg angår, så er kernen i sygepleje, iflg.  Orem, at forøge patientens 

forudsætninger for egenomsorg og at overtage de nødvendige egenomsorgsaktiviteter, 

når patienten selv eller pårørende ikke kan gøre det, og sygeplejens konkrete mål er, at 

patienten selv udfører de funktioner, som tilgodeser vedkommendes egenomsorgskrav 

og fremmer sundhed og velvære. Orems teori tager udgangspunkt i menneskets iboende 

evne til at handle målrettet på egne vegne (Cavanagh 1999). Scheel anerkender 

betydningen af egenomsorg i sygeplejen, idet det både er vigtigt og nødvendigt at have 

patientens sunde og stærke sider for øje. Hun advarer imidlertid mod, at egenomsorg 

bliver en ideologi i sygeplejen, fordi uafhængighed så bliver en norm, der let kan 

kamme over til, at ’enhver er sin egen lykkes smed’. Hun ser også en fare for, at 

egenomsorg, som et betinget og unuanceret mål for sygeplejen, vil afstedkomme 

stræben efter, at alle når målet, og dermed tabes de svage og de, der har størst behov for 

omsorg (Scheel 2001). På den ene side er egenomsorg altså efterstræbelsesværdigt, 

fordi den har at gøre med patientens selvbestemmelse, på den anden side indebærer 

egenomsorg risiko for, at patienten efterlades uden omsorg. 

Min undersøgelse tyder på, at idealet om egenomsorg fik forskellig betydning for 

deltagerne, alt efter hvornår og i hvilket omfang, de fik sundhedsfaglig støtte. Når der 

var kontinuitet i behandlingen og tilpas støtte og omsorg, så kunne kapaciteten for 

egenomsorg udfoldes og bruges til at finde en god struktur i hverdagen og opfylde 

behov for velværefremmende aktiviteter. Derimod tyder undersøgelsen på, at den ene 
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deltagers negative oplevelser kan tilskrives en kombination af manglende kapacitet for 

egenomsorg, og manglende sundhedsprofessionel støtte. Deltageren blev sandsynligvis 

tildelt en for stor del af ansvaret og blev overladt til for megen egenomsorg, hvilket gav 

anledning til afmagt og lidelse.  

Ovenstående tyder på, at når der er sammenhæng mellem ressourcer og krav er 

egenomsorg positivt. Der er derfor ikke noget i vejen med psykiatriplanens mål om at 

styrke patientens egenomsorg, men der er faldgruber i håndteringen heraf. Hvis målet 

om egenomsorg bliver overordnet patientens behov for omsorg, kan det føre til at 

patienten presses ud over sin ydeevne, og kan opleve skyld og skam over ikke at leve op 

til idealet.  

 

7.4 Når du kommer hjem, er du rask 

Det er interessant, at uagtet øget fokus på politiske og faglige mål om kortere 

indlæggelsestid og mere ambulant behandling (Region Midtjylland 2008), så viser mine 

interviews, at patienter, pårørende og samarbejdspartner i den primære sundhedstjeneste 

alle udtrykker forventning om, at når man udskrives efter indlæggelse på sygehuset, så 

er man færdigbehandlet og klar til at genoptage sine vanlige forpligtelser og aktiviteter. 

Man kan sige, at de bærer en traditionel forståelse af syg og rask: når man er indlagt, er 

man syg, og når man bliver udskrevet, er man rask. Scheel siger, med reference til 

Gadamer, at fordi mennesket tilhører traditionen, historien og sproget, bærer det 

traditionen og dets værdier med sig (Scheel 2001). De senere års udvikling i psykiatrien 

medfører behov for, at den traditionelle overbevisning afløses af en ny. Det fordrer at 

patienter, pårørende og samarbejdsparter gives mulighed for at reflektere over den nye 

tradition, psykiatrien gerne vil skabe: ”når du er indlagt, er du syg, men det holder ikke 

længere stik, at du er rask, når du bliver udskrevet; til gengæld udvikler og udbygger vi 

den ambulante behandling”. 

For at en tradition kan sætte sig igennem, drejer det sig om at give gode svar på, 

argumenter for og grunde til at det skal ske (Scheel 2001). Det fordrer, at de politiske og 

faglige mål synliggøres overfor patienter, pårørende og samarbejdsparter. Der er 

formodentlig tale om en tidskrævende proces, som må finde sted på alle niveauer i 

psykiatrien, dels gennem formidling af de gode intentioner, dels ved at de omsættes til 

konkret handling, fx i forbindelse med patienten forberedes til udskrivelse og ved 

vurdering af behov for ambulant støtte de første uger efter udskrivelsen.  
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8. Metodekritik 
I dette afsnit vil jeg vurdere undersøgelsens pålidelighed, gyldighed og 

generaliserbarhed, og jeg vil forholde mig til den metodologiske tilgang. 

Vurdering af pålidelighed og gyldighed er iflg. Fog en kvalitetskontrol af det produkt, 

der kommer ud af en undersøgelse. Pålidelighed gælder for det første det, der sker 

mellem interviewer og deltager, og for det andet, det der sker mellem forskeren og 

hendes udskrifter (Fog 1999). Med hensyn til det første, så er det min oplevelse, at der 

var god kontakt mellem deltagerne og mig. Jeg havde på forhånd gjort mig min 

forforståelse klar, og jeg søgte at tøjle den, ved at pålægge mig selv ikke at spørge 

specifikt til træthed, før ved afslutning af interviewet. Jeg vurderer, at jeg lykkedes godt 

med det. Jeg har en del års erfaring med sokratisk dialog, så det faldt mig ikke svært at 

forholde mig åbent til deltageren og lytte efter, hvad vedkommende sagde, og jeg følte 

mig ikke bundet af interviewguiden. Hvad angår dialogen mellem mig og udskrifterne, 

vil en anden person næppe opnå de samme konklusioner, fordi man præger dialogen 

gennem sin personlige biografi (Pedersen, Land 2001). Pålideligheden er søgt 

imødekommet ved synliggørelse af min forforståelse, så andre kan vurdere slutningerne 

i analyse og diskussion.   

 

Ved kvalitetskontrol af gyldighed spørges om man kan stole på, at det der præsenteres 

er holdbart og kan deles med andre; om det er acceptabelt (Fog 1999). Gyldigheden i 

denne undersøgelse kan bl.a. findes i vurdering af, hvorvidt udvælgelsen af deltagere er 

i overensstemmelse med formålet. Undersøgelsen omfatter to patienters oplevelser, og 

det er sandsynligt, at flere deltagere ville have givet større variation i oplevelserne og 

dermed imødekommet det fænomenologiske princip herom (van Manen 1990). Det 

viste sig, at der var variation, således at oplevelsen blev belyst fra flere sider. 

Sandsynligheden af tolkninger hviler på to ben: på udskrifterne, hver for sig og i 

sammenhæng, og på den teoretiske bearbejdelse af materialet (Fog 1999). Jeg kunne 

have valgt at bede deltagerne læse mine tolkninger af deres udsagn og derigennem 

vurdere gyldigheden. Jeg vidste imidlertid ikke, om de ønskede at blive konfronteret 

med deres udsagn, og set i lyset af, at de ikke var optaget af hverken lydfil, 

interviewudskrift eller den færdige opgave, men kun udtrykte interesse for at hjælpe 

mig, valgte jeg, af etiske grunde, ikke at spørge. Jeg kunne have fået en medstuderende 

til at vurdere gyldigheden af mine tolkninger, men afstod også fra dette. Jeg er bevidst 
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om, at disse valg afstedkommer, at sandsynligheden af tolkningerne hviler på et løsere 

grundlag end det ville have været tilfældet, hvis de var valideret af deltagere og 

medstuderende. Jeg har i stedet for tilstræbt at tydeliggøre og begrunde de valg, jeg har 

truffet.   

 

Van Manen anfører, at fænomenologien ikke tillader generaliseringer og derfor ikke kan 

anvendes til at vise eller bevise, at noget er mere effektivt og stærkere end noget andet 

(van Manen 1990). Min undersøgelse er bundet til en specifik kontekst og to 

mennesker. Den siger ikke noget om hyppighed eller styrke i de fundne fænomener, den 

dokumenterer blot, at de findes, og det stemmer overens med undersøgelsens formål. 

Hvorvidt lignende fund vil kunne findes i en lignende kontekst, vil jeg, med van 

Manens pointe i baghovedet - at en specifik episode altid indeholder et element af noget 

universelt (van Manen 1990) - ikke afvise.  

 

Hermeneutisk-fænomenologiske metodologi er kritiseret for at være subjektiv, fordi 

forskerens forståelse af materialet bestemmer fundene. Iflg. Hall må denne kritik 

imødekommes, idet målet er beskrivelse og forståelse af subjektet eller det subjektive, 

og forskerens subjektive, intuitive refleksion er altafgørende (Hall 1999). Van Manen 

siger at: ”a good phenomenological description is something we can nod to, recognizing 

it as an experience that we have had or could have had” (van Manen 1990:27). Derfor 

behøver læseren, iflg. Hall, ikke at være enig med forskeren, vedkommende skal blot 

kunne følge forskerens udlægninger af og hensigter med teksten (Hall 1999).  

 

9. Konklusion 
Det overordnede formål med undersøgelsen var at opnå indsigt i depressive patienters 

oplevelser i tiden efter udskrivelse. Konkret blev der spurgt om flg.: 

⋅ Hvad oplever patienterne er betydningsfuldt i deres hverdagsliv de første uger efter 

udskrivelsen? 

⋅ Oplever de at træthed har betydning herfor?  

Den hermeneutisk-fænomenologisk inspirerede analyse førte frem til et grundtema: når 

du kommer hjem, er du rask, og blev belyst gennem tre undertemaer: at være i transit, 

angst for tilbagefald og at balancere krav og ressourcer. Samlet set tegner 

undersøgelsen et billede af, hvad patienterne oplevede som betydningsfuldt.   
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Under interviewene gav deltagerne udtryk for en forventning om, at når de blev 

udskrevet, så kunne de umiddelbart genoptage deres vanlige forpligtelser og aktiviteter i 

hverdagslivet. Undersøgelsen tyder på, at deltagerne befandt sig i transit, en periode 

hvor det krævede en ekstra indsats at finde og genskabe hverdagsrutiner og genoplive 

relationer til de nærmeste. Dette fandt sted på et tidspunkt, hvor de kunne være 

udfordret af manglende håb for fremtiden og af kognitive problemer. 

Undersøgelsen tyder også på, at angst for tilbagefald havde betydning de første uger 

efter udskrivelsen. Det kom til udtryk som en konkret angst for en ny sygdomsperiode, 

men også mere abstrakt i betydningen ”hvad skal der blive af mig?”. Tankerne kunne 

være forbundet med oplevelse af skyld, og af skam over at være syg og uarbejdsdygtig. 

Patienterne oplevede, at deres strategier til at tøjle angsten ikke altid var tilstrækkelige, 

og at de derfor havde behov for støtte. 

Undersøgelsen tyder også på, at idealet om egenomsorg var positivt, når der blev ydet 

så tilpas professionel støtte, at kapaciteten for egenomsorg kunne folde sig ud. Samtidig 

ser det ud til, at det modsatte var tilfældet, når den professionelle støtte ikke var 

tilstrækkelig og patienten fik overladt for meget ansvar de første uger efter udskrivelsen.  

Endelig tyder undersøgelsen på, at træthed kan have betydning for hverdagslivet de 

første uger efter udskrivelsen, idet den blev oplevet som uforudsigelig og vanskelig at 

kontrollere og lindre, medførte angst for tilbagefald og begrænsede social formåen. Der 

er dog behov for yderligere udforskning heraf. 

 

10. Perspektivering 
En væsentlig pointe er, at idealet om egenomsorg må stille krav om en etisk ramme for 

planlægning af udskrivelse og for indholdet i den ambulant støtte og behandling.   

Det siger sig selv, det kan være vanskeligt at skønne, hvilket omfang af og indhold i 

støtte, der kan dække patientens behov uden at tage ansvaret fra vedkommende, og det 

stiller krav til personalets etiske og faglige overvejelser.  

Psykiatriplanen anbefaler, ”at patienten så vidt muligt medinddrages og aktivt deltager i 

planlægning af forløbet” (Region Midtjylland 2008:29), men det er et spørgsmål, om 

det, som foreslået af Rehabiliteringsforum Danmark, ville være mere hensigtsmæssigt at 

vende det om, så det i stedet for er de professionelle, der medinddrages i patientforløbet 

(Rehabiliteringsforum Danmark 2004). Så ville udgangspunktet være patientens 

oplevelse af behov for støtte og kapacitet for egenomsorg, og medinddragelsen ville 
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omfatte dels patientens pårørende dels sundhedspersoner, der kan give præcis den støtte 

og omsorg, patienten oplever behov for.   

En anden pointe er, at en ny tradition, hvor patienter, pårørende og samarbejdspartnere 

bliver bekendte og fortrolige med politiske og faglige mål om kortere indlæggelsestid 

og optimering af ambulant indsats, skal føres ud i livet af personalet i psykiatrien.  

Personalet har også været bærere af den traditionelle forståelse af syg og rask: når man 

er indlagt, er man syg, og når man bliver udskrevet, er man rask. Med dannelsen af 

Region Midtjylland er der, i hvert fald på papiret, gjort op med den gamle tradition. Det 

er imidlertid et spørgsmål, om det er slået igennem i praksis; om sundhedspersonalet har 

erkendt, at med fastsættelse af nye mål, er deres hidtidige forståelse af patienters 

ressourcer og behov i forbindelse med udskrivelse ikke længere egnet, og om de som 

følge deraf har nedbrudt deres vaneforestillinger vedrørende patienters kapacitet til at 

magte hverdagslivet efter udskrivelse.    

 

 



 43 

11. Resumé  
Formålet med dette masterprojekt er at opnå indsigt i, hvad depressive patienter oplever 

betydningsfuldt i hverdagslivet de første uger efter udskrivelse.  

De senere år er udviklingen i psykiatrien gået mod kortere indlæggelsesforløb og mere 

ambulante behandling. Langt hen af vejen er politikere og fagfolk enige om, at det er en 

god udvikling. Men hvad oplever patienterne? 

Med en hermeneutisk-fænomenologisk tilgang inspireret af Max van Manen er to 

deltagere interviewet om deres oplevelser. Gennem analyse fremkom tre undertemaer: 

at være i transit, angst for tilbagefald og at balancere krav og ressourcer, og ét 

grundtema: når du kommer hjem, er du rask.   

Undersøgelsen tyder på, at patienterne forventer, de ved udskrivelsen umiddelbart kan 

genoptage deres vanlige forpligtelser og aktiviteter. Undersøgelsen tyder dog også på, at 

det kræver en ekstra indsats af dem at finde hverdagens rutiner og genoplive relationer 

til pårørende; at de mangler strategier til at tøjle angst og oplever behov for støtte hertil; 

at de har behov for professionel støtte for at deres kapacitet for egenomsorg kan folde 

sig ud; og at træthed kan have betydning herfor.  
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12. Summary 
Depression and everyday life 

The aim of this thesis is to explore what patients with depression experience as essential 

in everyday life the first weeks after discharge from hospital.  

During the last decade the direction in psychiatric care has gone towards less 

hospitalization and more outpatient treatment. Politicians and professionals largely 

agree that this is a positive direction, but what do patients experience? 

With an interpretive-phenomenological approach, inspired by Max van Manen, two 

participants were interviewed about their experiences. The analysis found three 

subthemes: to be in transit, anxiety for relapse and to balance demands and resources, 

and one main theme: when you get home, you are recovered.   

The study indicates that patients expect to be ready to continue their usual activities and 

responsibilities right after discharge. However, the study also indicates that it takes an 

effort to find the routines of everyday life and to reawaken relations, that the patients 

lacked strategies to bridle anxiety and therefore needed support, that they also needed 

support to find capacity for self care, and that fatigue could have an impact on this.   
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Søgning i CINAHL, 08.03.2010 
Limiters: Abstract Available; Language: Danish, English, Norwegian, 

Swedish 
S = SEARCH 

Nr. Søgeord Hits 
S1 Life Experiences+ OR Qualitative Studies 49.417 
S2 Depression+ OR Affective Disorder+ 30.792 
S3 Fatigue+ 6.433 
S4 Coping+ OR Coping Support 14.282 
S5 Rehabilitation+ OR Recovery 108.202 
S6 S1 AND S2 AND S3 AND S4 AND S5 0 
S7 S1 AND S2 AND S3 AND S4 6 
S8 S1 AND S2 AND S3 AND S5 5 
S9 S1 AND S2 AND S4 AND S5 7 
S10 S1 AND S3 AND S4 AND S5 7 
S11 S1 AND S3 AND S4 37 
S12 S1 AND S2 AND S4 91 
S13 S1 AND S2 AND S5 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SØGNING i Medline med PubMed, 07.03.2010 

# = SEARCH 
 
 

Nr. Søgeord Hits 
#1 Life Chance Events (Mesh) OR Qualitative 

Research (Mesh) 
23.334 

#2 Depression (Mesh) OR Depressive Disorder 
(Mesh) 

115.698 

#3 Fatigue (Mesh) OR Mental Fatigue (Mesh) 15.060 
#4 Adaptation, Psychological (Mesh) 80.356 
#5 Rehabilitation (Mesh) OR Recovery of Function 

(Mesh) 
131.453 

#6 #1 AND #2 AND #3 AND #4 AND #5 3 
#7 #1 AND #2 AND #3 AND #4 3 
#8 #1 AND #2 AND #3 AND #5 3 
#9 #1 AND #2 AND #4 AND #5 49 
#10 #1 AND #3 AND #4 AND #5 24 
#11 #1 AND #3 AND #4 40 
#12 #1 AND #2 AND #4 691 
#13 #1 AND #2 AND #4 limits 19-64 years, published 

in the last 10 years, English, Danish, Norwegian, 
Swedish  

217 

#14 #1 AND #2 AND #5  48 
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Søgning i British Nursing Index, 08.03.2010 

Limiters: Abstract Available. 
S=SEARCH 

 
Nr. Søgeord Hits 
S1 Life Experiences+ OR Life Chance Events OR 

Qualitative Research 
5.141 

S2 SU Depression OR Affective Disorder 2.340 
S3 SU Fatigue 515 
S4 Coping 1.657 
S5 Rehabilitation OR Recovery 4.745 
S6 S1 AND S2 AND S3 AND S4 AND S5 0 
S7 S1 AND S2 AND S3 AND S4 0 
S8 S1 AND S2 AND S3 AND S5 0 
S9 S1 AND S2 AND S4 AND S5 1 
S10 S1 AND S3 AND S4 AND S5 0 
S11 S1 AND S3 AND S4 4 
S12 S1 AND S2 AND S4 6 
S13 S1 AND S2 AND S5 3 
S14 S1 AND S3 AND S5 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Søgning i SveMed+, 08.03.2010 

S=SEARCH 
 
 

Nr. Søgeord Hits 
S1 Explodesökning på Life-Chance Events 272 
S2 Explodesökning på Qualitative-Research 76 
S3 Explodesökning på Depression 830 
S4 Explodesökning på Depressive-Disorder 534 
S5 Explodesökning på Fatigue 158 
S6 Explodesökning på Mental-Fatigue 33 
S7 Explodesökning på Adaptation,-Psychological 1.130 
S8 Explodesökning på Rehabilitation 4.016 
S9 Explodesökning på Recovery-of Function 371 
S10 (S1 OR S2) AND (S3 OR S4) AND (S5 OR S6) 

AND S7 AND (S8 OR S9) 
0 

S11 (S1 OR S2) AND (S3 OR S4) AND (S5 OR S6) 
AND S7 

0 

S12 (S1 OR S2) AND (S3 OR S4) AND (S5 OR S6) 
AND (S8 OR S9) 

0 

S13 (S1 OR S2) AND (S3 OR S4) AND S7 AND (S8 
OR S9) 

0 

S14 (S1 OR S2) AND (S5 OR S6) AND S7 AND (S8 
OR S9) 

1 

S15 (S1 OR S2) AND (S5 OR S6) AND S7 1 
S16 (S1 OR S2) AND )S3 OR S4) AND S7 2 
S17 (S1 OR S2) AND (S3 OR S4) AND (S8 OR S9) 1 
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Søgning i PsycINFO, 08.03.2010 
# = SEARCH; KW = keyword 

 
Nr. Søgeord  Hits 
#1 KW life experience OR qualitative research 22.767 
#2 KW depression(emotion) OR affective disorder 144.313 
#3 KW fatigue 13.443 
#4 KW coping OR coping behaviour 49.760 
#5 KW rehabilitation OR recovery 83.422 
#6 #1 AND #2 AND #3 AND #4 AND #5 0 
#7 #1 AND #2 AND #3 AND #4 0 
#8 #1 AND #2 AND #4 AND #5 2 
#9 #1 AND #2 AND #3 AND #5 1 
#10 #1 AND #3 AND #4 AND #5 1 
#11 #1 AND #2 AND #4 60 
#12 #1 AND #2 AND #5 20 
#13 #1 AND #3 AND #5 2 
#14 #1 AND #3 AND #4 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Søgning i Scopus, 08.03.2010 

Limiters: Article OR review, published after 1999 
 

Nr. Søgeord Hits 
1 KEY quality of life OR qualitative research 104.244 
2 KEY depression OR depressive disorder 63.026 
3 KEY fatigue 66.079 
4 KEY coping behaviour OR coping 15.685 
5 KEY rehabilitation OR recovery 82.576 
6 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 10 
7 1 AND 2 AND 3 AND 4 39 
8 1 AND 2 AND 3 AND 5 4 
9 1 AND 2 AND 4 AND 5 16 
10 1 AND 3 AND 4 AND 5 7 
11 1 AND 2 AND 4 301 
12 1 AND 2 AND 4, nursing 29 
13 1 AND 2 AND 5 227 
14 1 AND 2 AND 5, nursing 10 
15 1 AND 3 AND 4 140 
16 1 AND 3 AND 4, nursing 23 
17 1 AND 3 AND 5  236 
18  1 AND 3 AND 5, nursing 17 
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Nr. Forfatter / år Land Formål Metode, deltagere, udvælgelse Fund  
 
1. 

 
Skärsäter et al, 2003 a 
 

 
Sverige 

 
Ud fra en 
salutogenesisk 
tilgang at beskrive, 
hvordan kvinder 
oplever at mestre 
depression i 
hverdagslivet med 
hjælp fra 
sundheds-
professionelle (SP) 
og eget netværk 

 
Deskriptiv fænomenologisk 
undersøgelse. Interviews med guide: 
13 kvinder 
Strategisk udvælgelse mhp. variation, 
med hensyn til alder, civilstand, 
uddannelse, bopæl, børn og antal af 
indlæggelser 
Inklusion:  
- tidligere indlagt til behandling af 

Major Depression (MD). 
Eksklusion: 
- indlagt < 48 timer 
- psykiatrisk co-morbiditet. 
 

 
Studiet identificerede fire kategorier for mestring:  
⋅ Selvhelbredelse 
⋅ Mestring 
⋅ Modtage social støtte 
⋅ Finde mening.  
Kvinderne havde behov for en kognitiv og emotionel proces mod at forstå 
hvordan de kan mestre deres liv succesfyldt for at undgå depression. Støtte 
fra familie og venner var vigtig for denne proces.  
SP kan støtte kvinden i at identificere ressourcer i det sociale netværk. 
Hvis det sociale netværk er sparsomt, kan SP midlertidigt støtte hendes 
mestringsproces.   
 

 
2. 

 
Skärsäter et al, 2003 b 
 

 
Sverige 

 
At beskrive 
hvordan mænd 
med depression 
mestrer 
hverdagslivet med 
hjælp fra SP og 
eget netværk  

 
Deskriptiv fænomenologisk 
undersøgelse. Interviews med guide. 
12 mænd; strategisk udvælgelse mhp. 
variation, med hensyn til alder, 
civilstand, uddannelse, bopæl, børn og 
antal af indlæggelser 
 
Inklusion: 
- tidligere indlagt til behandling af 

MD 
- svensktalende 
Eksklusion: 
- psykiatrisk co-morbiditet 
- indlagt < 48 timer 
 

 
Studiet identificerede fire kategorier for mestring:  
- Være ikke-bebyrdet 
- Genvinde helbred 
- Føle sig involveret 
- Finde mening.   
Hjælp fra SP gav tryghed, og kontinuerlig individuel information var 
gavnlig støtte. Mændene ønskede dog mere social støtte fra SP end de 
modtog.  
Med henblik på at genvinde sundhed fik mændene hjælp og støtte fra SP, 
men det viste sig, at fordi deres egen vej til sundhed var at generobre deres 
plads i det offentlige rum, var støtten fra venner, familie og kolleger 
vigtigst i denne sammenhæng.  

 
3. 

 
Skärsäter & Willman, 
2006 
 
  

 
Sverige 

 
At opnå en dybere 
forståelse for 
betydningen af 
begrebet 
”overgang” i 
forbindelse med 
recovery efter 
depression 

 
Sekundær analyse af 25 interviews 
gennemført i 1999 – 2000. 
Strategisk udvælgelse mhp. variation, 
med hensyn til alder, civilstand, 
uddannelse, bopæl, børn og antal af 
indlæggelser 
 
Inklusion: 
- diagn. MD vha. rating scale 
- indlagt min. 48 timer 
- bopæl i området.  
 

 
Det hjalp patienterne at: 
- tage del i formulering af mål for og strukturering af proces, der havde 

til formål at genvinde mestring af livet  
- at der var klarhed over, hvilken SP hjælp de kunne forvente  
- at få SP støtte til at sætte grænser, som udtryk for gennemslagskraft 

og selvtillid  
- at få viden om konsekvenserne af depression  
- at få SP støtte til at håndtere oplevelsen af midlertidig usikkerhed  
- kolleger og chefer støttede 
- at pårørende støttede i at undersøge, hvilke krav de kunne honorere  
- få SP støtte til at tale med pårørende om symptomer og risikofaktorer  
- at pårørende fik kendskab til muligheden for SP støtte  
- at have kontakt til ligestillede 
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Nr. Forfatter / år Land Formål Metode, deltagere, udvælgelse Fund  
 
4. 

 
Skärsäter, Baigi & 
Haglund, 2006 
 
 
 

 
Sverige 

 
At undersøge 
funktionsniveau og 
helbredsrelateret 
livskvalitet hos 
patienter med 1. 
episode depression  

 
Spørgeskema-undersøgelse m. ratingscales: 
- GAF -> generelt funktionsniveau 
- SF-36 -> spørgeskema til evaluering af 

generel helbredsstatus og livskvalitet  
 
Semistruktureret interview med spørgsmål 
relateret til 11 komponenter, fx interesser, 
roller, vaner, værdier og mål 
 
24 kvinder og 9 mænd 
 
Inklusion: 
- diagn. 1. gangs MD 
- score  >  18  MADRS ratingscale.  
-  
Eksklusion:  
- kendt somatisk lidelse eller  
- anden psykiatrisk lidelse med depressive 

symptomer fx skizofreni eller demens 
 

 
Patienter med 1. episode af MD havde svært forringet 
funktionsstatus, hvilket indikerede, at mange hverdagsaktiviteter 
blev påvirket.  
Patienterne gjorde sig store anstrengelser for at mestre krav, 
forventninger og ændrede roller.  
I recovery fasen havde patienterne behov for SP støtte til at 
involvere deres pårørende og sociale netværk, fordi MD optræder i 
en social kontekst, og patientens livsstil, venskaber og arbejde har 
betydning for behandling og sygdommens forløb. 

 
5. 

 
Badger & Nolan, 2007 

 
England 

 
At klarlægge hvad 
deltagere oplever 
som hjælpsomt 
under 
depressionen. 
At identificere 
faktorer, de 
tillægger 
betydning for 
recovery. 
At undersøge deres 
refleksioner over 
oplevelsen af 
depression 

 
Semistrukturerede interviews  
Patienter fra 4 behandlere, der repræsenterede 
forskellige demografiske profiler.  
Invitation til deltagelse i et kvantitativt studie 
blev sendt til 473 personer. 159 accepterede. 
Af disse er de første 15 fra hver behandler 
udvalgt til at deltage i dette studie. 
37 kvinder og 23 mænd mellem 24 og 68 år. 
 
Inklusion: 
Patienter, der inden for de seneste 12 mdr.: 
- havde modtaget medicinsk antidepressiv 

behandling for en ny depressiv episode   
- havde modtaget SP ydelser i primær 

sundhedstjeneste  
- ikke havde andre psykiske eller fysiske 

lidelser  
- desuden skulle deltagerne have det godt 

nok til at blive interviewet 

 
Personlige faktorer: støtte fra familie og venner var en vigtig 
faktor. Nogle deltagere ville gerne have haft kontakt til ligestillede.  
Information: at få en diagnose, generel viden om depression, at 
det er en almindelig sygdom og at man kan forvente at komme sig, 
var meget vigtigt for deltagernes recovery. På grund af dårlig 
hukommelse og koncentration, var det især vigtigt med skriftlig 
information. 
SP støtte og behandling: oplevelsen af at blive lyttet til og at have 
en fortrolig SP var vigtigt. Strategier til håndtering af angst var 
også effektiv hjælp. 
Selvvalgt behandling: 2/3 af patienterne oplevede at selvvalgt 
alternativ behandling, som supplement til den medicinske 
behandling, hjalp dem til at komme sig.  
Tid: blev oplevet som helbredende i sig selv; deltagerne refererede 
til tidslinjer i recoveryprocessen 
Læreproces: depressionen afstedkom refleksioner over livsstil og 
prioriteringer. 
 
Angiver at deltagerne ikke var repræsentative for den multietniske 
og –kulturelle sammensætning, der kendetegner den engelske 
befolkning 
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Nr. Forfatter/år Land Formål Metode, deltagere, udvælgelse Fund  
 
1. 

 
Alsén et al, 2008 

 
Sverige 

 
At undersøge 
hvad træthed 
betyder for 
patienter med 
nylig myocardie 
infarct (MI), og 
hvordan de 
mestrer 
konsekvenserne 
af træthed 

 
Dybdeinterviews foretaget 4 måneder 
efter MI. 
Analysen af data var baseret på en 
konstruktivistisk grounded theory.   
19 patienter, udvalgt fra en gruppe på i 
alt 204 patienter, der havde været 
indlagt til behandling af MI på 2 
svenske regionssygehuse. De blev 
udvalgt med henblik på en 
forskelligartet gruppe med respekt for 
alder og køn.   
 
Inklusion:  
- patienter der gennemførte og havde en 
samlet score på > 15/20 på MFI-20 
(træthedsscore) 
 
Eksklusion: patienter der: 
- var > 80 år  
- havde kommunikations-
vanskeligheder i form af demens, 
stroke eller svært ved at tale og forstå 
svensk 
- havde andre sygdomme fx cancer 
 

 
Patienterne oplevede ufattelig træthed, der var 
forskellig fra den almindelige træthed, de kendte 
til. Den var uden relation til anstrengelse, den 
forekom uventet og pludselig.  
Patienterne oplevede at træthed begrænsede deres 
aktiviteter, deres intellektuelle formåen, og de 
havde mangel på motivation. Træthed fik dem til 
at undgå sociale aktiviteter, fordi dens 
uforudsigelige natur gjorde dem utrygge.  
Patienterne oplevede sig besejret af træthed, for 
selvom de gerne ville deltage socialt, var de ude 
af stand til at mobilisere den styrke, det krævede. 
De oplevede at famle efter mestringsstrategier; 
der var stor variation i, hvad der hjalp og hvornår.  
På trods af den store variation i strategierne, blev 
trætheden ikke lindret tilfredsstillende, og den 
havde fortsat efter 4 måneder stor indflydelse på 
deres hverdagsliv. Den mest almindelig 
mestringsstrategi til at lindre træthed og 
mobilisere energi til hverdagsaktiviteter var hvile 
og søvn, men strategien var ikke altid effektiv; 
ofte blev trætheden kun lettet ganske lidt, og en 
god nats søvn genoprettede ikke energien. 
 
 

 
2. 

 
Jenkin et al, 2006 

 
Australien 

 
At undersøge 
oplevelsen af 
træthed og 
strategier til 
mestring heraf 
blandt voksne 
over 18 år, der 
lever med HIV 

 
Aktionsforskning. Data blev indsamlet 
gennem individuelle interviews, 
forskers feltnoter og fra to 
deltagergrupper. 
15 voksne, 13 mænd og to kvinder, 
mellem 33 og 62 år, der havde levet 
med HIV i mere end 1 år, og oplevede 
at træthed var et problem i deres liv. 
Deltagerne blev rekrutteret via  
- en informations pamflet 
- opslag i det lokale kommunale 
nyhedsbrev 
- annonce i en avis for homoseksuelle 
- henvisning fra SP 

 
Patienterne oplevede, at træthed ikke fortog sig på 
trods af søvn og hvile.  
Træthedens usynlighed var til stor frustration for 
dem, fordi de ’så godt ud’, selvom de ikke havde 
overskud, energi og motivation.  
De oplevede, at træthed havde sociale og 
økonomiske konsekvenser.  
Patienterne forsøgte at mestre træthed ved at tage 
kontrol over situationer og ved at forsøge sig med 
alternative og kreative strategier – en almindelig 
strategi var at beslutte sig for, hvad man ville 
’bruge sin energi på’. 
De oplevede at planlægning og en skarp 
prioritering af hvad der skulle gøres og hvad der 
kunne undlades var altafgørende.  
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3. 

 
Hägglund et al, 2008 

 
Sverige 

 
At kaste lys på 
oplevelsen af 
træthed blandt 
ældre kvinder 
med kronisk 
hjertesvigt 

 
Kvalitativ indholdsanalyse af interviews 
Deltagerne blev rekrutteret fra en 
ambulant kliniks registrering af 
patienter med kronisk hjertesvigt. 
10 ud af 19 mulige deltog. Der er 
redegjort for pt’s begrundelser for ikke 
at deltage 
10 kvinder med kronisk hjertesvigt i 
alderen 73– 89 
 
Inklusion: kvinde > 70 år, 
diagnosticeret kronisk hjertesvigt efter 
fastlagte kriterier, evne til at tale svensk 
 
Eksklusion: indlagte patienter, 
patienter der boede på plejehjem 
 

 
Kvinderne oplevede træthed som en kraft der 
omspændte hele kroppen og havde store 
konsekvenser for deres hverdagsliv. Det havde 
fortrinsvis karakter af en fysisk oplevelse.  
Kvinderne afslørede stærke intentioner om at 
finde strategier til at mestre trætheden, og ville 
bruge alle de tilbageværende færdigheder til at 
fortsætte livet på egen hånd og reducere 
afhængighed af andre så længe som muligt. 
Der var stor forskel på hvad kinderne ønskede at 
gøre og hvad de reelt havde kræfter til.  
De oplevede, at de blev tvunget til at tilpasse deres 
adfærd, fx ved at udføre aktiviteter i et 
langsommere tempo.  

 
4. 

 
Jorgensen, R., 2006 

 
USA 

 
At forstå 
patienters 
oplevelse af 
træthed i 
forbindelse med 
en kronisk 
leversygdom 

 
Fortolkende-fænomenologisk tilgang.  
Dataindsamling ved interview, hvor 
deltageren blev bedt om at beskrive sin 
oplevelse af træthed. Transskriberede 
interviews efterfølgende læst og 
bekræftet af deltageren. Forskers 
forforståelse identificeret og revurderet 
flere gange i løbet af studiet. 
Temaer udledt af teksten vurderet af 
anden forsker med henblik på 
validering af deres troværdighed.    
 
7 kvinder og 1 mand i alderen 38 – 60 
år.  
Deltagerne blev rekrutteret i forbindelse 
med ambulant kontrol af sygdommen  
 
 

 
Deltagerne oplevede træthed som overvældende, 
altomfattende og tæppelignende. Den var 
uforudsigelig og vanskelig at kontrollere.  
De oplevede at være fuldstændig uden energi og at 
de ikke havde noget at give af. Kroppen oplevedes 
tung eller fysisk svag.  Flere beskrev det som at 
være træt helt ind til knoglemarven, og det var en 
følelse, der omfattede hele kroppen. Trætheden 
føltes som en overvældende trang til bare at lægge 
sig ned i håb om lindring, selvom de vidste, at det 
sandsynligvis ikke ville ske.  
 
De oplevede fortrinsvis fysisk træthed, men i 
forbindelse med kørsel, var flere blevet ramt af 
mental træthed. 
Den mentale træthed blev omtalt i vendinger som 
’sløret hjerne’ og ’at miste en tankerække’ 
Trætheden aftog ikke ved søvn eller hvile, og den 
havde ingen relation til forudgående aktivitet, og 
deltagerne følte sig snydt for søvnens helbredende 
effekt. 
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Side 3 af 3 

 
De planlagde deres liv, så energien blev sparet til 
de vigtigste aktiviteter og så der altid var plads til 
en lur. Hvis de tog fat et par dage, måtte de betale 
for det ved at tage en ’sovedag’. Nogle af 
deltagerne stjal sig til at planlægge ’skjult 
hviletid’, som deres omgivelser ikke var vidende 
om.  
Tilbagetrækning fra glædesfyldte aktiviteter 
resulterede i en følelse af at være afskåret fra deres 
hidtidige liv.  
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     [by], den xx.xx.2010 
 
Kære potentiel interviewperson 
 
Mit navn er Dorte Mark. Jeg er sygeplejerske og ansat på psykiatrisk afdeling i [by]. 
Ved siden af mit arbejde uddanner jeg mig til master i klinisk sygepleje på Århus 
Universitet. 
 
Som led i uddannelsen skal jeg undersøge, hvordan mennesker, der har været indlagt 
til behandling af depression, oplever hverdagen den første tid efter udskrivelsen. I den 
forbindelse har jeg fået dit navn gennem læge/sygeplejerske NN. Jeg sender dig 
derfor lidt flere oplysninger om undersøgelsen. 
 
Jeg vil gerne interviewe dig i dit hjem eller et andet sted, som passer dig.  
Jeg vil spørge dig, hvordan du har oplevet at komme hjem igen efter indlæggelsen. 
Interviewet vil vare 1 times tid.  
 
Interviewet optages på bånd. Optagelsen vil kun blive anvendt af mig, og jeg sletter 
den, når jeg er færdig med undersøgelsen. Jeg har tavshedspligt om mit kendskab til 
dig. 
 
Om ca. 2 uger vil jeg ringe til dig og svare på evt. spørgsmål, du måtte have, før du 
tager stilling til, om du vil deltage. 
  
Det er frivilligt at deltage, og du kan til enhver tid trække dig uden begrundelse. 
Uanset om du siger ja eller nej til at deltage i undersøgelsen, vil det på ingen måde få 
betydning for den sygepleje og behandling du fremover vil modtage på psykiatrisk 
afdeling i [by]. 
 
Jeg håber, du har lyst til at deltage. I så fald skal jeg bede dig underskrive vedlagte 
samtykkeerklæring og returnere den til mig i den frankerede svarkuvert.  
Jeg vil så kontakte dig og aftale tid og sted for interviewet. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Dorte Mark 
Regionspsykiatrien [by] 
Adresse og tlf.nr. 
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Interview-undersøgelse af hvad mennesker, der har været indlagt til 
behandling af depression, oplever har betydning i deres hverdag den første tid 
efter udskrivelsen 
 
 
Samtykkeerklæring  
 
Ja, jeg vil gerne deltage i undersøgelsen. 
 
Jeg har modtaget både skriftlig og mundtlig information om interviewet. 
 
Deltagelsen er frivillig, og jeg kan til enhver tid trække mit tilsagn om deltagelse tilbage uden 
begrundelse. 
 
Ved min underskrift bekræfter jeg ovenstående 
 
 
 
__________________________________ 
Dato og deltagers underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som ansvarlig for interview-undersøgelsen erklærer jeg, at de oplysninger deltageren giver i 
interviewet, vil blive behandlet fortroligt. Efter brug vil jeg slette lydoptagelsen af interviewet. 
I den skriftlige rapport vil jeg ikke medtage oplysninger, der kan henføres til deltageren som 
person. Deltageren er dermed sikret anonymitet. 
 
Ved min underskrift bekræfter jeg ovenstående 
 
 
 
__________________________________ 
Dato og interviewers underskrift  
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Interviewguide  
 
Undersøgelsesspørgsmål 
(er udledt af opgavens formål) 

Interviewspørgsmål 
(Deltageren stilles de åbne spørgsmål. Spørgsmålene i kursiv kan tages i brug, hvis 
deltageren ikke forstår det åbne spørgsmål eller har svært ved at sige ret meget til 
det) 

 
Briefing: har til formål at 
definere situationen for 
deltageren 
(Kvale, Brinkmann 2009, 
side 148-149) 
 
Kort introduktion til 
projektet 
 
Præsentation af mig som 
interviewer 
 
  
 
 

 
Aller først: tak for at jeg må komme her i dit hjem og interviewe dig  
 
Jeg er sygeplejerske og arbejder på psykiatrisk afdeling i [bynavn]. 
Ved siden af mit arbejde læser jeg på Århus Universitet. Jeg er i gang 
med at lave den afsluttende opgave. Interviewet med dig skal bruges 
til opgaven. 
 
Opgavens formål er at undersøge, hvordan mennesker der har været 
indlagt til behandling af depression oplever at komme hjem og få 
hverdagen til at fungere. 
 
Jeg vil stille nogle spørgsmål til dig. Der er ingen rigtige eller forkerte 
svar. Det jeg er interesseret i, er hvad du har oplevet og hvad der har 
betydet noget for dig. 
 
Jeg optager det, vi taler om, så jeg kan skrive det ned, når jeg kommer 
hjem. Optagelsen skal kun bruges af mig, og jeg sletter den, så snart 
jeg har skrevet interviewet. 
 
Når jeg i min opgave skriver om det, vi har talt om, vil jeg sørge for at 
gøre det på en måde, så andre ikke kan genkende dig.  
 
Du kan til enhver tid sige, at du ikke ønsker at være med i mit projekt. 
 
Jeg har skrevet nogle stikord ned til mig selv, og indimellem vil jeg 
kigge på papiret. 
 
Er der noget, du vil spørge om, før vi går i gang? 
 
Jeg vil gerne lave en kort lydprøve   

 
Faktuelt om deltageren 

 
Vil du fortælle lidt om dig selv? 

Alder 
Hvem du bor sammen med 

 
 
Sygdomsperioden og 
indlæggelsen 
 

 
Vil du fortælle mig lidt om din sygdomsperiode og indlæggelsen? 
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Hvordan opleves det at være 
kommet hjem fra sygehuset? 

 
Hvordan var de første dage efter du kom hjem? 

Hvad husker du bedst? 
Hvad følte du? 
Hvad tænkte du? 
Hvad var især godt? 
Hvad var svært for dig? 
 

 
Hvordan opleves det at 
komme tilbage til hverdagen 
i hjemmet? 

 
Da de første dage var gået, hvordan var det så? 

Hvad husker du bedst? 
Hvad følte du? 
Hvad tænkte du? 
Hvad var især godt? 
Hvad var svært for dig? 
 

 
Hvad er betydningsfuldt i 
hverdagslivet? 

 
Hvordan har det været for dig at blive en del af familiens fælles 
hverdag igen? 
Har du tænkt på, om der er noget, der har betydet særlig meget for 
dig, efter du kom hjem? 
Er der noget der har været særlig vigtigt her de første uger efter du 
kom hjem? 

Hjemmet (hjemmebane) 
Nære relationer 
Perifere relationer 
Bekymringer  
Angst for tilbagefald 
At kunne klare noget bestemt 
 

 
Hvordan håndteres 
omgivelsernes krav og 
forventninger? 

 
Har du følt, at der er nogen, der forventer noget bestemt af dig, efter 
du er kommet hjem? 

Hvem forventer hvad? 
Hvordan påvirker det dig? 
 

Er der nogen, der hjælper dig i hverdagen? Hvis ja: 
Hvordan oplever du hjælpen? 
Hvad betyder det for dig? 
Hvad er godt ved hjælpen? 
Er der noget, der gør det svært at modtage hjælp? 
Er der nogen fra psykiatrien, der støtter dig? 
Hvad har du især brug for psykiatriens støtte til? 
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Til sidst, hvis deltageren ikke 
selv er kommet ind på det: 
Har træthed betydning for 
hverdagslivet? 
 

 
Har du oplevet, at træthed har haft betydning efter du er kommet 
hjem? 
(Hvis ja) Kan du fortælle noget mere om det? 

Hvad tror du, forårsager trætheden? 
Hvordan føles det at være træt? 

Fysisk? 
Mentalt? 
Følelsesmæssigt? 
Sammenhæng til øvrige kernesymptomer? 
Hvor sidder trætheden? 

Hvad betyder trætheden for dig i hverdagen? 
Relationer 
Praktiske opgaver 
Interesser  

Mærker du den i bestemte situationer? 
Er der noget du har fundet hjælpsomt? 

 
Debriefing: har til formål at 
reducere spænding og 
afværge oplevelse af tomhed 
(Kvale, Brinkmann 2009, 
side 149) 
 
 

 
Jeg har ikke flere spørgsmål; er der noget, du gerne vil sige eller 
spørge om, før vi afslutter interviewet? 
 
Hvordan oplevede du interviewet? 

Hvis deltageren fortæller noget, der er relevant for 
undersøgelsen, skal jeg huske at spørge, om han/hun vil 
tillade at jeg tager det med i opgaven 

 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. 2009, InterView. Introduktion til et håndværk, 2nd edn, Hans Reitzels 
Forlag, Copenhagen.  
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Eksempel fra interview med ’Per’ 
 
Sakset fra interviewet Analyseniveau 1: 

metaforer og 
udvalgte steder der 
gør teksten levende. 
Deltagerens egne 
ord 

Analyseniveau 1: 
indkredsning af 
essentielle temaer 
gennem udsagn fra 
det enkelte interview 

Analyseniveau 2: 
undertemaer 
sammensat gennem 
fortolkning ad 
udsagn på tværs af 
interviews 

Analyseniveau 2: 
fælles grundtema 
sammensat gennem 
fortolkning af 
undertemaernes 
udsagn på tværs af 
interviews 

 
”Det … kan man jo ikke lade være med 
at tænke på. Når det er holdt, så ved jeg 
jo, at det kan komme igen, og når det 
kommer igen,” 
 
”Det gør [samleverens navn] … Det gør 
hun. Men den her gang har jeg fået en 
advarsel og en skræk, nu skal jeg nok få 
det passet” 
 
”Men passer på ikke for lang tid. Fx at 
bestille en billet til [populær entertainer] 
som er umulig at komme ind og se, det 
passer jeg lidt på med, det er svært at se 
hvordan man har det på det tidspunkt.” 
 

 
Når det er holdt, så 
ved jeg jo, at det kan 
komme igen  
 
 
Har jeg fået en 
advarsel og en skræk 
 
 
 
Det er svært at se 
hvordan man har det 
på det tidspunkt 

 
At blive syg igen 
 
 
 
 
Angst  
 
 
 
 
Uforudsigelighed  
  

 
Angst for tilbagefald 

 
Når du kommer hjem 
er du rask 
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