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Resumé: 

Baggrund: Tiltagende brug af Patientreported Outcomes PRO i form af selvrapporteringsskemaer i 

klinisk praksis, men manglende viden om patientoplevelsen heraf. Patienter med endokardit oplever 

træthed, og med behov for italesættelse af oplevede symptomer. 

Formål: Formålet med projektet er at undersøge, hvordan patienter med endokardit oplever brug af 

selvrapporteringsskema om træthed under indlæggelse, og hvilken betydning det har på patient-

inddragelse. 

Metode: Kvalitative semistrukturerede interviews med hermeneutisk meningsfortolkning. 

Resultater: Der deltog 6 patienter projektet. Der er i analysen af interview-data identificeret 4 

temaer: Trætheden er en del af mig, At klare trætheden, Det skal hænge sammen og Overflødighed. 

Der identificeres både faktorer for patientinddragelse og for ikke-inddragelse. 

Konklusion: Patienterne oplevede at brugen af selvrapporteringsskemaet ikke kunne stå alene, men 

at samtalen om skemaet er værdifuld og får det til at hænge sammen. Hvis selvrapporteringsskema 

skal have betydning for patientinddragelse, må brugen af skemaet tilrettelægges således at faktorer 

for patientinddragelse imødekommes. 
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Abstract 

Title: Patients with infective endocarditis and their selfreport of fatigue under hospitalization – A 

method for patientparticipation? 

Background: Increasing use of patient reported outcomes (PRO) in shape of selfreporting 

symptoms in clinical practice, but lack of knowledge of the patientexperience thereof. Patients with 

endocarditis experiences fatigue and needs of articulation of this.  

Purpose: The purpose of this project is to investigate, how patients with endocarditis experience 

the use of selfreport of fatigue under hospitalization, and the significance of patientparticipation. 

Method: Qualitative semistructured interviews with a hermeneutical interpretation of meaning. 

Results: 6 patients participated in the project. The analysis of the interviews identified 4 themes: 

The fatigue is a part of me, To handle the fatigue, It must be related and Redundancy. It identified 

both items of patientparticipation and of non-participation. 

Conclusion: The patients experienced that the use of selfreport could not stand alone, but that the 

conversation about their answers are valuable and causing it to be related to their whole life. If 

selfreport shall be significance to patientparticipation, it must be organized so that items of 

patientparticipation are being met. 
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Baggrund: 

Indledning: 

Patientens rolle i sundhedsvæsenet er i dag præget af krav, ønsker og forventninger om i langt 

højere grad at medinddrages i egen pleje og behandling (Mandag Morgen 1999). 

Dette projekt omhandler et forsøg på at vurdere et muligt redskab for at skabe patientinddragelse. I 

projektet selvrapporterer patienterne deres træthed. Det undersøges, hvordan patienterne oplever at 

bruge et spørgeskema til dette formål, samt hvorvidt det skaber oplevelsen af patientinddragelse.  

Patientinddragelse: 

I debatoplægget om det 21. århundredes patientkultur karakteriseres sundhedspersonalet som 

eksperterne, der ved hvad patienterne har behov for. Der efterspørges af patienterne et krav om skift 

af dette paradigme, hvor patienterne i højere grad stiller krav om samarbejde, hvor patienterne har 

større indflydelse og deltager aktivt ud fra egne erfaringer, ønsker og behov (Mandag Morgen 

1999). Samtidig opleves medinddragelse som et komplekst begreb med mange betydninger, 

herunder også flere ord som dækker over det samme, som Jane Færch udtrykker i en artikel:  

”Der hersker enighed om, at medinddragelse af patienten i egen pleje og behandling er 

både ønskværdigt, hensigtsmæssigt og påkrævet. Men det udtrykkes med forskellig 

terminologi og tillægges forskellig betydning, som gør det vanskeligt at få greb om 

mål og midler og kompliceret at omsætte i klinisk praksis. Der foreligger på 

nuværende tidspunkt ingen fælles anvisninger for, hvordan medinddragelse udmøntes 

i klinisk praksis.” (Færch, Harder 2009).  

Efterfølgende vil ordet patientinddragelse benyttes, velvidende at flere andre ord kan beskrive 

tilsvarende eller relaterede begreber. Patientinddragelse i klinisk praksis opfattes altså kompliceret 

og med behov for midler eller redskab for at skabe rammer for dette i praksis. 

Eldh et al har undersøgt begrebet patientinddragelse i forhold til patienternes præferencer. Der 

beskrives, at patienter forstår patientinddragelse, som at personalet lytter til dem, at de kan fortælle 

om deres symptomer, og at de får forklaringer på deres symptomer. De beskriver en udbytterig 

kommunikation baseret på respekt. Patienterne fokuserer på at have viden rettere end at få 

information og på interaktionen med personalet rettere end at tage del i beslutninger (Eldh, Örebro 

universitetsbibliotek & Örebro universitet 2006). Dette er i tråd med en begrebsanalyse, som 

Sahlsten et al har undersøgt ud fra en litteraturgennemgang af begrebet patientinddragelse. De 

kommer frem til, at patientinddragelse indeholder en relation mellem sygeplejerske og patient, at 

der udveksles meningsfuld information og viden mellem patient og sygeplejerske, samt en 

anerkendelse af patienten som et individuelt menneske. Det kræver, at patienten modtager 

tilstrækkelig forståelig og meningsfuld information og viden for at føle sig sikker (Sahlsten et al. 
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2008a). Der er altså et indtryk af, at patientinddragelse indeholder, at opnå mulighed for at dele 

viden med de sundhedsprofessionelle, og at blive betragtet som et individuelt menneske med 

respekt for individuelle behov. 

Dog viser undersøgelser udført af videnscenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet (ViBIS), at 

sundhedsprofessionelle ikke opfatter patientinddragelse enslydende, og at der opleves barrierer i 

forhold til fysiske rammer, tid og viden om metoder (Jönsson, Videnscenter for Brugerinddragelse i 

Sundhedsvæsenet 2013, Freil, Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet & 

Lægeforeningen 2014). Sygeplejerskerne har altså brug for et redskab eller en metode til aktivt at 

medinddrage patienten i plejen, samt fælles anvisninger hertil.  

Patient reported outcomes: 

Patient Reported Outcomes (PRO), som kvantificerer patientperspektivet på, hvorledes deres 

sygdom og symptomer påvirker deres livssituation, menes at være en mulig metode til at få indblik 

i, hvordan patienterne oplever deres livssituation. Patient Reported Outcomes (PRO) kan defineres 

som  

”et mål baseret på oplysninger som kommer direkte fra patienten om patientens sundhedstilstand 

uden tilføjelse og fortolkning af patientens svar af en kliniker eller nogen anden” (Riiskjær et al. 

2014). 

PRO er en samlet betegnelse for både generiske og sygdomsspecifikke spørgeskemaer til 

patienterne, som vurderes at kunne anvendes på individuelt niveau som screeningsredskab eller 

selvrapportering. Det menes at kunne bruges, som en del af en patient-centreret kommunikation og 

som facilitator i kommunikationen med sundhedsprofessionelle (Greenhalgh 2014). En 

undersøgelse indenfor onkologien viser, at patienterne generelt rapporterer både sværhedsgraden og 

hyppigheden af symptomerne tidligere end klinikere, samt at patientens perspektiv er mere i 

sammenhæng med patientens hverdag, hvilket giver anbefaling til at inddrage PRO rutinemæssigt i 

klinisk praksis og ikke kun i forskning (Xiao, Polomano & Bruner 2013). Forskningen omkring 

PRO har meget været rettet mod redskabernes egenskaber eller i vurdering af effekt og 

sammenhænge af PRO-målene (Riiskjær et al. 2014). Flere undersøgelser peger på, at der mangler 

viden om, hvilken effekt PRO har på patientperspektivet, eller som facilitator i kommunikation og 

patientinddragelse (Marshall, Haywood & Fitzpatrick 2006, Greenhalgh, Long & Flynn 2005, 

Luckett, Butow & King 2009).  

På min afdeling, som har regionsfunktion for patienter med infektiøs endokardit, har vi netop valgt 

at implementere en mulig patientreported outcome (PRO), et spørgeskema The Multidimentional 
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Fatigue Inventory (MFI) til patienterne til at selvrapportere symptomet træthed, som kan bruges som 

et udgangspunkt for planlægning af plejen og et muligt redskab til imødekommelse af 

patientinddragelse omkring symptomet træthed. Spørgeskemaet MFI20 er et 20-trins instrument 

beregnet til selvrapportering. Det er designet til at måle graden af fatigue, og det indebærer 5 

dimensioner: general fatigue, fysisk fatigue, mental fatigue, reduceret motivation og reduceret angst 

(se MFI20 i bilag 1). Det er valideret og testet på flere befolkningsgrupper, og findes dermed 

generisk anvendeligt (Smets et al. 1995, Dittner, Wessely & Brown 2004). Ifølge Spertus skal PRO 

være validt, reproducerbart og følsomt over for kliniske ændringer i patientens tilstand (Spertus 

2014), hvilket MFI20 vurderes at være. 

Infektiøs Endokardit: 

Sygdommen Infektiøs endokardit (IE), som dækker over endovaskulær infektion i hjertets strukturer 

inklusiv fremmedlegemer, såsom hjerteklapproteser eller pacemakerledninger, er gået fra at være en 

næsten altid dødelig sygdom til at være en potentiel kurativ sygdom. Hospitalsmortaliteten er faldet 

til ca. 20% (Dansk Cardiologisk Selskab 2007). Dansk cardiologisk selskab vurderer, at incidencen 

i Danmark er ca. 10 pr. 100.000 pr. år, hvilket er stigende med 470 diagnosticerede tilfælde i 2005 

(Dansk Cardiologisk Selskab 2007). Det er en sygdom med alvorlige mulige komplikationer såsom 

cerebral emboli, nefropati og hjertesvigt (Le, Gill 2010), hvilket betyder, at behandlingen næsten 

altid er langvarig hospitalsindlæggelse, massiv antibiotikabehandling og eventuel 

hjerteklapoperation (Verhagen et al. 2009). 

Der er unikke karakteristika ved patientgruppen, som varierer væsentligt fra andre hjertelidelser. 

Der er variation i alder fra helt unge med medfødte fejl i hjertets klapper til de ældre, som har 

aldersbetinget hjerteklapsygdom. Prædisponerende faktorer for endokardit er hjerteklap-proteser 

eller andre devices som pacemakere, klap-sygdomme i form af stenoser og insufficiens. Derudover 

ses dårlig tandhygiejne, intravenøs stofmisbrug, samt medicinske intravenøse katetre såsom dialyse-

katetre som disponerende for endokardit (Que, Moreillon 2011, Josephson 2014, Habib et al. 2009). 

Det vil sige, patientgruppen er karakteriseret ved ofte i forvejen at have mange kontakter til 

sundhedsvæsenet, som også efter den langvarige indlæggelse ofte vil fortsætte. Samtidig er 

patientgruppen uhomogen i forhold til alder og sociale forhold. 

Sygdommen infektiøs endokardit vil ofte optræde sammen med anden co-morbiditet og er 

karakteriseret ved ofte at have langvarig og problematisk diagnosticering af endokardit, hvor 

symptomerne er nedsat appetit, febrilia og træthed gennem længere tid (Habib et al. 2009). Da disse 

symptomer ofte opleves gennem længere tid op til diagnosen og kan være for patienten kendte i 
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forhold til co-morbiditet, kan det kan for patienterne vanskeliggøre at overskue symptomerne for 

netop endokardit. 

En kvantitativ undersøgelse, som undersøgte livskvaliteten hos patienter udskrevet efter infektiøs 

endokardit, viser at patienterne oplever persisterende fysiske og kognitive symptomer. Træthed blev 

rapporteret hos 47% af patienterne, i sammenhæng hertil rapporterede 35% koncentrationsbesvær 

og 78% nedsat fysisk styrke (Verhagen et al. 2009).  

I en kvalitativ undersøgelse af endokardit-patienters oplevelser omkring sygdommen og 

indlæggelsen peger Berg et al på to væsentlige perspektiver. Det første perspektiv indeholder, at 

sygdommen og symptomerne føles uforudsigelig og uforståelig, hvilket indikerer et behov for at 

patienternes oplevede symptomer italesættes (Berg, Preisler & Pedersen 2010a). Det andet 

væsentlige perspektiv, som endokardit-patienterne i den kvalitative undersøgelse peger på, er, at 

hospitalsmiljøet har stor betydning. På grund af den langvarige indlæggelse, får patienterne en slags 

hverdag på hospitalet og dermed øget behov for inddragelse i pleje og behandling (Berg, Preisler & 

Pedersen 2010a).  

Træthed: 

Mange endokardit patienter oplever altså træthed som et persisterende symptom, hvilket hos andre 

patientgrupper som cancer og hjertesvigt har vist at have stor indflydelse på patienternes hverdag og 

evne til mestring (Falk et al. 2007, Menshadi, Bar-Tal & Barnoy 2013). Dette indikerer behovet for 

en opmærksomhed på træthed hos patienter med endokardit. 

Det viser sig dog, at sygeplejersker oplever besvær med at imødekomme og vurdere symptomet 

træthed. Et survey, som evaluerede sygeplejerskers definition og vurdering af fatigue hos cancer-

patienter, viser at selvom problemer, der er associeret med fatigue, er anerkendt, bruges der ikke 

vurderingsredskaber, og at størstedelen af sygeplejerskerne efterspørger mere undervisning for 

bedre at imødekomme dette problem i plejen af patienterne (Knowles et al. 2000).  

En dansk undersøgelse fra 2005 konkluderer, at de fleste patienter oplever forringelse af søvnen 

under indlæggelse, og at søvnen sammen med smerter er det hyppigst forekommende problem, men 

at patienterne ikke oplever, at der fra personalet handles herpå. Søvnen opleves som et 

hverdagsanliggende, som ikke synes at fungere i en hospitalskontekst (Sørensen, Aarhus 

Universitet. Afdeling for Sygeplejevidenskab 2005). På min afdeling er der udarbejdet en plejeplan 

med mulige sygepleje-interventioner til fremme af søvn og imødekommelse af træthed med 

udgangspunkt i klinisk retningslinje fra Center for kliniske retningslinjer (Fog et al. 2014). 
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Plejeplanen vil kunne hjælpe sygeplejerskerne til at intervenere i forhold til patienternes svar i 

spørgeskemaet MFI20.   

Litteratursøgning: 

For at afdække hvilken viden der i forvejen er på, hvordan endokardit-patienter oplever 

patientinddragelse, træthed og brug af spørgeskemaer, samt hvilken viden der er omkring patientens 

perspektiv på brug af spørgeskemaer i klinisk praksis, blev der foretaget en fokuseret 

litteratursøgning. Dette for at sikre at projektet kan placeres i en faglig kontekst som et gyldigt 

bidrag til vidensudvikling, og derved give den nødvendige viden til en relevant afgrænsning af 

problemstillingen og dermed udvikling af et relevant forskningsspørgsmål (Munch Kristiansen et al. 

2008). 

Søgestrategi: 

Der er søgt i databaserne Cinahl og Pubmed, Cinahl indeholder primært sygeplejefagligt litteratur, 

hvilket er relevant at søge i, da projektet undersøger et redskab til patientinddragelse mellem patient 

og sygeplejerske. Pubmed er en omfangsrig søgedatabase fra hele det medicinske og 

sundhedsfaglige felt, hvilket er relevant fordi patientreported outcomes og brug i klinisk praksis er 

anvendt bredt i det medicinske felt med mulig værdifuld viden herfra (Munch Kristiansen et al. 

2008).   

Søgeord:  

Endocarditis, fatigue, patientparticipation, patientinvolvement, patientreported outcomes, self-

reporting, patient experience og questionnaire. Kombineret med booleske søgeoperatorer AND og 

OR. Herefter kædesøgning.  

Inklusion:  

Der inkluderes engelsk- dansk-, svensk og norsksprogede artikler, samt artikler efter 2000. Dette 

vælges fordi patient reported outcomes tidligere kun blev brugt i forskning, men først de senere år 

er blevet brugt i klinisk praksis.  

Søgeresultater: 

Ved søgning af patientparticipation, patientinvolvement, patientreported outcomes, self-reporting, 

patient experience, life experience og questionnaire i kombination med endokarditis fandtes 1 

artikel, som omhandler en kvalitativ undersøgelse af patienternes oplevelse af indlæggelsen med 

endokardit. Denne inkluderes og dannede yderligere udgangspunkt for kædesøgning. Der er forsøgt 

søgning alene på endokarditis og fatigue, hvilket resulterede i 42 artikler, hvoraf alle på titel og 
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abstracts ekskluderes, da de omhandler symptomer i forhold til diagnostisering og ikke outcome.  

Der er ekskluderet artikler om endokardit omhandlende børn, hjertekirurgi og symptomer i forhold 

til diagnostisering. 

For at afdække viden om patienternes oplevelser af patientinddragelse og brug af spørgeskemaer 

blev søgningen udvidet til andre end patienter med endokardit. Ved søgning af patientparticipation, 

patientinvolvement, patient attitudes, patient experience i forskellig kombination med patient 

reported outcomes, self-reporting, clinical assessment tools og questionnaire fremkom 364 artikler 

i de to søgebaser. På titlerne blev ekskluderet artikler omhandlende patientinddragelse i primær 

sektor, psykiatri, ambulant funktion og lægefaglige perspektiver (fokus i opgaven er i forhold til 

sygeplejerskerne). Der er yderligere ekskluderet artikler om patientreported outcomes, self-

reporting og questionnaire omhandlende brug i forskning, validering af spørgeskemaer, brug i 

primær sektor, ambulant funktion og i forhold til palliation. Det resulterede i 44 artikler, hvorefter 

der på abstracts blev ekskluderet 32 artikler på grund af brug i forskning og udvikling og validering 

af PRO, klinikeres perspektiv samt implementering og barrierer for brug af PRO samt fortolkning af 

målinger i selvrapportering. Det resulterede i 12 artikler som blev gennemlæst, og yderligere 9 

artikler ekskluderes da de omhandlede fortolkning af målinger/svar i PRO, barrierer for 

patientinddragelse, og ikke var en sammenlignelig patientgruppe til endokardit. 2 af artiklerne var 

skrevet på baggrund af en doktorafhandling om patienternes perspektiv på, hvad patientinddragelse 

er, hvorfor jeg valgte at inkludere selve doktorafhandlingen. 

Se flowchart af litteratursøgningen og de ekskluderede artikler i bilag 2. 

Da der ikke fremkom artikler om brug af PRO i dansk kontekst, blev det nødvendigt at udvide 

søgningen til bibliotek.dk og google scholar, hvilket resulterede i 1 artikel om brug af PRO i klinisk 

praksis, herefter blev der kædesøgt på denne. 

Litteraturgennemgang: 

Der er udvalgt 4 artikler og 1 doktorafhandling, som kan danne argumentation for yderligere 

afgrænsning af problemstillingen, samt belyse den eksisterende viden på området. Samtidig 

benyttes disse artikler til at diskutere projektets resultater. Ved kædesøgning fandtes en rapport fra 

det danske Ambuflex, som elektronisk udvikler, implementerer og evaluerer behovsstyrede 

ambulante patientforløb med brug af PRO. Rapporten er ikke beskrevet som et forskningsprojekt, 

hvilket besværliggør en kvalitetsvurdering heraf, men da den kan være aktuel i en dansk kontekst er 

den yderligere udvalgt (Center for Telemedicin).  

Nedenfor ses en skematisk oversigt over de inkluderede artikler: 
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Figur 1: 

Forfatter, 

Land og 

årstal 

Titel Formål Design Kommentarer/ 

begrænsninger 

Susan 

Marshall, 

Kirstie 

Haywood, 

Ray 

Fitzpatrick 

UK 2005 

“Impact of 

patient-reported 

outcome measures 

on routine 

practice: a 

structured review” 

At undersøge om og 

hvordan brugen af PRO 

af 

sundhedsprofessionelle 

i praksis kan forbedre 

processer og patient-

outcomes i pleje og 

behandling. 

 

Et systematisk review med 

søgning i MEDLINE fra 1976-

2004 med søgekombinationer 

af termer relateret til 

patientreported measures og af 

termer relateret til rutine 

praksis og af termer relateret 

til patientinvolvering i 

sundhedsvæsenet. Samt 

kædesøgning. 3 reviewer til at 

gennemse inklusionen. 

38 studier er inkluderet, 34 var 

RCT-studier. 

Der er kun søgt i 

MEDLINE, og ikke 

beskrevet hvilke 

søgeord, der er brugt.  

Der er tydelige 

inklusionskriterier. De 

fleste var RCT studier. 

Populationen i de fleste 

studier var begrænset 

til psykiatriske 

patienter eller patienter 

i primær sektor. 

Joanne 

Greenhalgh, 

Andrew F 

Long, Rob 

Flynn 

UK 2004 

“The use of 

patient reported 

outcome measures 

in routine clinical 

practice: lack of 

impact or lack of 

theory?” 

 

At sætte 

spørgsmålstegn til 

hvorfor brugen af PRO 

i klinisk praksis, især 

dem som måler 

helbredsrelateret 

livskvalitet, har så lidt 

indflydelse på klinisk 

beslutningstagen. 

 

En teoretisk tilgang til 

evalueringen af feedback fra 

PRO især HRQoL målinger til 

klinikere i klinisk praksis. En 

tilføjelse af teoretisk tilgang til 

complex intervention kan give 

indsigt i, både hvordan og 

hvorvidt en intervention 

virker. Der benyttes en 3-trins 

proces af Conell og Kubisch.  

Bruger to anerkendte 

tilgange Connell og 

Kubisch og Pawson, til 

den teoretiske tilgang 

til compplex 

interventions studier. 

Der er tydeligt 

beskrevet formål og 

trin i processen, hvilket 

betyder 

gennemsigtighed i 

undersøgelsen. 

Selina Berg, 

Pernille 

Preisler, 

Birthe D. 

Pedersen  

DK 2009 

“Patients 

perspective on 

endocarditis – an 

intermezzo in 

life” 

At beskrive endokardit-

patienters oplevelser af 

hospitals-indlæggelse, 

sygdommen og deres 

helbred. 

Kvalitative semistrukturerede 

interviews med 10 patienter 

indlagt med endokardit. Data 

er analyseret ud fra Ricoeur.   

Metoden er relevant til 

formålet. Der er 

beskrevet 

gennemsigtighed i både 

dataindsamling, 

informanter og analyse 

med citat-eksempler.  

Erik Riiskjær 

et al. 

DK 2014 

”Hvordan kan 

patientrapportered

e oplysninger 

(PRO) bruges i 

klinisk praksis?” 

At beskrive 

virkningsmekanismer 

ved anvendelse af PRO 

i forhold til patient og 

organisation 

En systematisk 

litteratursøgning i pubmed, 

hvor 24 artikler om PRO og 

effekten heraf. Erfaringer 

herfra anvendes i et teoretisk 

studie med brug af fire 

teoretiske forestillinger om 

konsultationspraksis ud fra 

den institutionelle 

organisationsteori. Dette med 

særligt henblik på teoretisk at 

udlede patientens rolle i 

brugen af PRO. 

Der er kun søgt i 

pubmed og kun 

beskrevet to søgeord, 

som dog er relevante. 

Der er udført 

kædesøgning. Der er 

beskrevet 

inklusionskriterier. 

Center for 

telemedicin. 

Regionmidtjyl

land 

DK 2013 

”Ambuflex – 

behovsstyrede 

ambulante 

patientforløb med 

spørgeskemabaser

et klinisk 

selvmonitorering. 

Bilag: 

At evaluere Ambuflex 

med henblik på at 

undersøge hvordan 

brugerne anvender og 

oplever systemet. 

Semistrukturerede interviews 

med 13 epilepsi-patienter, som 

anvender Ambuflex i 

forbindelse med ambulante 

konsultationer. 

Er en rapport uden 

beskrivelse af 

undersøgelsens 

metode. En 

kvalitetsvurdering er 

derfor ikke mulig. 
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Patientperspektiv 

– interview med 

13 

epilepsipatienter.” 

Ann Catrine 

Eldh  

Sverige 2006 

”Patient 

Participation – 

what it is and 

what it is not” 

At undersøge hvad 

patientdeltagelse og 

ikke-deltagelse 

repræsenterer for 

patienterne og at belyse 

hvad det kræver for at 

patientdeltagelse 

opstår. 

 

Der bruges forskelligt design 

til de 4 formål: 

1. Narrative interviews 

med 10 patienter i en 

hjerteinsufficiens 

klinik. 

2. Observationer af 3 

patienter  med 

hjerteinsufficiens ved 

ambulant besøg i 

sygeplejeklinik og 

herefter narrative 

interviews med de 3 

patienter og 2 

sygeplejersker. 

3. Spørgeskema-

undersøgelse med 

362 patienter som 

enten havde været 

indlagt eller til 

ambulant kontrol. 

Spørgeskemaet 

indeholdt spørgsmål 

om hvad 

patientdeltagelse er 

med foreslåede 

emner, som er 

fremkommet ud fra 

design 1+2. samt 

spørgsmål angående 

situationer og forhold 

hvor 

patientdeltagelse eller 

ikke-deltagelse finder 

sted. 

Metodetriangulering 

øger styrken af 

resultaterne. Der er 

brugt samme 

interviewguide til 

patienter og 

sygeplejersker, hvilket 

ikke helt er 

gennemsigtigt i forhold 

til undersøgelsens 

formål.  

I de kvalitative 

undersøgelser er 

informanterne fra 

samme klinik både til 

interviews og 

observationer. De er 

ikke repræsentative for 

alle patienter, men 

derfor er 

spørgeskemaundersøge

lsen udført.  

Populationens størrelse 

i spørgeskema-

undersøgelsen er god 

og med bredde i 

forhold til viden om det 

at være patient. 

Ej brugt et valideret 

spørgeskema, men med 

spørgsmål udsprunget 

fra de kvalitative 

undersøgelser, hvilket 

øger validiteten af om 

spørgsmålene 

repræsenterer, det de 

skal give svar på. 

 

 

De fleste studier i det systematiske review evaluerede PRO som et screenings-redskab, og derfor 

blev der målt på, hvorvidt og om det gav øjeblikkelig information, som klinikere kunne handle på, 

samt havde effekt på patientens tilstand. Der konkluderes, at for fuldt at evaluere PRO's rolle i 

klinisk praksis skal studier fokusere på faktorer relateret til patient-kliniker relationer og patientens 

bidragelse til deres eget velbefindende (Marshall, Haywood & Fitzpatrick 2006). 

Greenhalgh et al viser, at der ofte er uoverensstemmelse mellem patienternes ønsker og klinikernes 

vilje til at diskutere HRQoL, og at klinikere i realiteten giver højere prioritet til biomedicinske 

faktorer end HRQoL-emner. De vil hellere stole på deres egen kliniske vurdering end 

standardiserede målinger. Samtidig anbefales der, at feedback fra kliniker til patient bør gives mere 

end en gang, hvis det skal kunne påvirke beslutningstagning, da forskning om beslutningstagning 
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viser at det gøres over tid og ofte diskuteres over flere besøg, og derfor bør feedback fra PRO 

afspejle dette (Greenhalgh, Long & Flynn 2005). 

Riiskjær et al viser ud fra fire konsultationsmodeller, paternalistisk model, partnerskabsmodellen, 

forbrugermodellen og autonom model, at PRO anvendes ud fra forskellige forestillinger om 

patienters og sundhedsprofessionelles roller. Der konkluderes, at det kræver eksplicit stillingtagen 

til, hvilken patientrolle man ønsker at fremme, samt hvorvidt det skal have sin styrke på 

patientniveauet eller på organisatorisk niveau. Når PRO bevæger sig væk fra en paternalistisk 

model, hvor patientrollen primært er leverandør af data, kan patientoplevelser skifte fra noget 

passivt og historisk til, at viden skabes interaktivt og real-time (Riiskjær et al. 2014). 

Berg et al peger på, at patienter med endokardit oplever uforudsigelige og uforståelige symptomer, 

som er svære at koble til sygdommen, samt at kroppen føles upålidelig og svigtende. Samtidig 

peger Berg et al på, at patienterne oplever et slags hverdagsliv på hospitalet, dog et meget skiftende 

hverdagsliv, da tilstanden opleves at kunne ændre sig hele tiden (Berg, Preisler & Pedersen 2010a).     

Patienterne i evalueringen af Ambuflex beskriver, at skemaet kunne give et mere detaljeret indblik i 

deres symptomer end en kort konsultation kunne. Derudover kunne skemaet fungere som en slags 

tjekliste, da flere patienter ellers ofte oplevede at glemme at spørge eller fortælle noget ved 

konsultationerne. Patienterne udtrykker positivitet overfor, at skemaet kan bruges i forskning og 

hjælpe andre. Når de kan genkende spørgsmålene fra tidligere konsultationer, synes de, det giver 

mening. Alle patienterne udtalte, at feedback var vigtigt, og det gav dem tillid. De fleste oplevede at 

lære noget om dem selv gennem skemaet, da de på grund af skemaet er blevet mere opmærksomme 

på bestemte ting (Center for Telemedicin ).  

Resultaterne i doktorafhandlingen om patientinddragelse ud fra patienternes ønsker viser, at 

patientinddragelse er at have viden baseret på ens egen oplevelse af krop og symptomer. Det er at få 

forståelig information i relation til egne behov, samt at patientens viden om egen krop og situation 

anerkendes af sundhedsprofessionelle. Ikke-deltagelse på den anden side er manglende viden, 

respekt og interaktion med sundhedsprofessionelle (Eldh, Örebro universitetsbibliotek & Örebro 

universitet 2006).  

Sammenfatning og afgrænsning: 

Litteratursøgningen ledte altså frem til, at der er viden om patienternes præferencer for 

patientdeltagelse, men at der ud fra litteratursøgningen ingen forskning er om patientoplevelsen af 

at bruge PRO, hverken som redskab eller som metode til en patientcentreret tilgang, samt at behovet 

for opmærksomhed om patientens rolle i brug af PRO i klinisk praksis er nødvendigt. Det 
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konkluderes at øget viden om dette, vil kunne give yderligere svar på, hvorvidt PRO i klinisk 

praksis lever op til sit mål om at være en metode til at få indblik i patienternes oplevelser af deres 

egen situation som grundlag for planlægning af pleje og behandling (Marshall et al; Greenhalgh et 

al).  

Patienterne i Ambuflex udtrykker generelt positivitet overfor brug af PRO ved langvarige 

ambulante forløb hos kronisk syge patienter, men hvorvidt der vil være den samme oplevelse af 

brug af PRO under indlæggelse og som selvrapportering af et enkelt symptom er uvist. 

De to perspektiver fra Berg et al: uforståelige symptomer og hospitalsmiljøets betydning, tyder på et 

behov for fokus på endokardit-patienternes oplevede symptomer, hvorunder især træthed opleves 

væsentligt for patienterne, samt en patientinddragende tilgang i plejen. En mulig metode hertil er, at 

patienterne selvrapporterer deres grad af træthed, som bruges som udgangspunkt for 

tilrettelæggelsen af pleje og behandling.  

Patienternes præferencer af inddragelse i pleje, jf. Eldh tyder på at muligheden for at kunne fortælle 

om sine symptomer og opnå meningsfuld viden om dem, samt en respektfuld og ligeværdig 

interaktion med personalet, er det væsentlige. Hvorvidt selv-rapportering kan være et redskab for 

sygeplejerskerne og danne udgangspunkt for patienternes præferencer, er der manglende viden om.   

Samtidig mangler der viden om, hvordan patienternes oplevelser og erfaringer med at bruge et 

spørgeskema om træthed er, deres oplevelse af træthed efter at have brugt skemaet og oplevelsen af 

inddragelse i pleje af trætheden ved hjælp af dette. 

Forskningsspørgsmål: 

Hvordan oplever patienten med infektiøs endokardit brug af selvrapporteringsskema om træthed 

under indlæggelse, og hvilken betydning har det for patientens oplevelse af inddragelse i plejen af 

træthed?  

Metode: 

I dette afsnit beskrives først den videnskabsteoretiske tradition, som projektet bygger på. Derefter 

beskrives valg af design til at belyse forskningsspørgsmålet, samt overvejelser i forbindelse med 

den praktiske udførelse af undersøgelsen. 

Videnskabsteoretisk tilgang: 

Undersøgelsen bygger på det humanvidenskabelige paradigme med en 

fænomenologisk/hermeneutisk tilgang, hvor forståelse og fortolkning af menneskets oplevelser er 
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det centrale. Ifølge Birkler ønsker fænomenologien at undersøge den oplevede livsverden, som er 

menneskets umiddelbare oplevelse af verden, det vil sige, det er ikke selve fænomenet, men 

relationen til og oplevelsen af fænomenet som er interessant. Tanken er at finde frem til det 

meningsindhold, som disse fænomener afspejler. Det er således helt afgørende, at det er patienten 

selv, der giver mening til den livsverden, som han eller hun er en del af. For at gøre dette, er det 

vigtigt at se bort fra alle forudfattede meninger og holdninger. Målet er at give en neutral 

beskrivelse af ”sagen selv” og forholde sig åben for at muliggøre en beskrivelse af fænomenet 

(Birkler 2005). Fænomenologisk tilgang kan undersøge det oplevede fænomen med at bruge et 

selvrapporteringsskema under indlæggelse, og dermed belyse den første del af 

forskningsspørgsmålet. Men for at forstå og fortolke hvilken betydning det har for patientens 

inddragelse i plejen, og belyse den anden del af forskningspørgsmålet, er en hermeneutisk 

analysetilgang relevant.  

Hermeneutikken vil forsøge at forstå og fortolke den betydning, det har for det enkelte menneske 

(Birkler 2005). Hermeneutisk tilgang til analysen af teori og empiri er betydningsfuldt, da 

problemstillingen kalder på en dybere forståelsesramme, som netop rækker ud over de umiddelbare 

fænomenologisk indsamlede patientoplevelser. Jeg anvendte en hermeneutisk tilgang inspireret af 

Gadamer i analyse og tekstfortolkning, fordi den betydning der ønskes forståelse af, nemlig 

oplevelsen af patientinddragelse, allerede indeholder mange faktorer og påvirkninger til den 

kontekst, den befinder sig i, jf. Jane Færchs citat i baggrundsafsnittet. Ifølge Gadamer begynder 

man aldrig en forståelse forudsætningsløst. Det vil sige, at have fordomme eller forforståelser er en 

del af væren. Det danner baggrund for den hermeneutiske cirkel, som betyder at fortolkning og 

læsning foregår i cirkelbevægelser, i en vekslen frem og tilbage mellem helheds- og delforståelse 

(Jørgensen 2009). Gadamer mener, at forforståelsen, ens horisont, er en del af cirklen, og derfor er 

cirklen uundgåelig. Men for Gadamer betyder det, at der skabes rum for merforståelse, og derfor er 

fordomme/forforståelser positive. Ifølge Gadamer sikres videnskabelighed, når man har en skærpet 

bevidsthed om at være fordomsfuld, man er bevidst om det sproglige filter, begrebers definition, 

som der fortolkes ud fra, altså at teksten har den mening, som man selv forbinder med den 

(Jørgensen 2009).  

Min forforståelse: 

Jeg har erfaring med patienter med endokardit gennem de sidste 6 år, og har som klinisk 

sygeplejespecialist udarbejdet diverse forløbsbeskrivelser, instrukser og plejeplaner for disse 

patienter. Jeg har klinisk erfaring med disse patienters træthed, men også en forforståelse af at den 

sygeplejefaglige opmærksomhed på trætheden er sparsom, nøjagtig som beskrevet i 
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baggrundsafsnittet. I den sygeplejefaglige dokumentation opleves søvn, hvile og træthed som 

sparsomt dokumenteret, andet end som dokumentation af at der er ført tilsyn med patienten under 

dennes søvn. Dette blev bekræftet ved en gennemgang af fire journaler for endokardit-patienter, 

som viste, at fremadrettede planer og aftaler for plejen af træthed, søvn og hvile ikke var 

eksisterende i dokumentationen. Inden projektets start er der på afsnittet udarbejdet en standard-

plejeplan og vejledning i brug af MFI20 til samtalen med patienten, da manglende viden om skema 

og interventioner ellers kunne være en barriere i patientens oplevelse af brugen af skemaet (se bilag 

3 for denne vejledning). Udarbejdelsen af disse redskaber og gennemgang af journalerne er også en 

del af min forforståelse. Ifølge Kvale og Brinkmann er det nødvendigt med et indgående kendskab 

til det udforskede genstandsfelt, således at det bliver muligt at forfølge de rette dimensioner og 

muligheder i data (Kvale, Brinkmann 2009). Dog er det ligeså nødvendigt at stille sig åben overfor 

data, således at ens forforståelse ikke er i vejen for at opnå nuanceringer og detaljerigdom i data 

(Kvale, Brinkmann 2009).  

Ifølge Dahlager og Fredslund er der metodiske principper til at udfordre forforståelsen, hvilket 

betyder at bevidstgøre egen forforståelse og sætte den på spil (Dahlager, Fredslund 2011). Gennem 

beskrivelsen af problemstillingen i baggrundsafsnittet har jeg bevidstgjort om min forforståelse af 

endokardit-patienters karakteristika, samt hvilke problemstillinger der erkendes ved brug af patient-

reported outcomes (PRO) i klinikken. Ved en systematisk litteraturgennemgang har jeg forsøgt at 

sætte denne problemstilling i spil med eksisterende viden på området. For yderligere at bevidstgøre 

og sætte begrebet patientinddragelse i spil, i analysen af data, vil jeg redegøre for hvilken 

forforståelse af dette begreb, der anvendes i analysen, som teoretisk referenceramme. En teoretisk 

referenceramme vil ifølge Dahlager og Fredslund kunne udvide ens horisont ved at stille nye 

spørgsmål til teksten (Dahlager, Fredslund 2011). 

Teoretisk referenceramme: 

Da begrebet patientinddragelse er en væsentlig del af at forstå, hvilken betydning brug af 

selvrapporteringsskema til træthed har for oplevelsen af patientdeltagelse, altså anden del af 

forskningsspørgsmålet, har jeg valgt at inddrage Ann Catrine Eldh’s doktorafhandling ”Patient 

Participation – what it is and what it is not”, som tidligere er nævnt i litteraturgennemgangen.  

Den har empirisk undersøgt, hvad patient-inddragelse og ikke-inddragelse repræsenterer for 

patienterne, og hvad det kræver for, at patientinddragelse opstår. Doktorafhandlingen er benyttet 

som teoretisk analyseramme for interview-data. 

Nedenfor præsenteres resultaterne i doktorafhandlingen beskrevet ud fra de tre benyttede metoder: 



Trine Morsing MKS masterprojekt 2015 
 

17 
 

Figur 2: 

1. Narrative interviews 

Patientinddragelse er 3 temaer: 

- At være sikker (på én selv og på sundhedsprof.) 

- Forståelse (information, ens krop, sygdommen og beh.) 

- Søge og opnå en følelse af kontrol 

Ikke-inddragelse er 4 temaer: 

- Ikke at forstå (sundhedsvæsenets struktur, andres forventninger, grunde til beh., tegn fra egen krop) 

- Ikke at være i kontrol (over sygdom, beh., tilbud som der er behov for) 

- Manglende relationer 

- Ikke at være værdifuld (respekt, at blive set som sygdom mere end som individ) 

2. Observation 

Patientinddragelse er: 

At være ansvarlig og acceptere ansvar i forhold til den individuelle situation (ligeværdig partner i relationen, 

at blive set i ens egen kontekst) 

Ikke-deltagelse er: 

At mangle en ligeværdig relation mens man kontrolleres uden information eller respekt for patienten og 

dennes situation. 

3. Spørgeskema 

Patientinddragelse er 5 temaer (foreslåede emner i spørgeskema): 

- At være sikker (personalet lytter, at kunne fortælle sine symptomer/problemer) 

- At have produktiv kommunikation baseret på respekt (opfordre til dialog, respekt, inviteres til dialog) 

- Forståelse (forklaringer på symptomer, vide havd der skal gøres for at få det godt, have viden, modtage 

information baseret på ens behov, og handle ud fra ens viden) 

- At være i kontrol (kende plan, have en regulær kontakt, at kunne lægge egne planer) 

- At udøve egenomsorg 

Patientinddragelse er 2 temaer:  

- viden (blive informeret baseret på ens egne behov, få forklaringer rettere end information, at tage 

beslutninger baseret på egen viden og behov, modtage den rette pleje og beh.) 

- Respekt (at blive set som en individuel, at blive lyttet til, når jeg er forstået og respekteret, være en del af 

planlægningen) 

Ikke-inddragelse er 3 temaer: 

- Manglende viden (ikke at vide hvad der sker, ikke at blive informeret i tide, ikke at få den rette pleje, at 

få information men ingen forklaring, information baseret på tjekliste) 

- Manglende respekt (når ens viden ikke anerkendes, når test, diagnose og beh. er vigtigere end min 

historie/symptomer, ikke at blive anset som en individuel) 

- Passivitet (ikke at handle og fortælle, er uden energi til at handle og fortælle) 

Kilde: (Eldh, Örebro universitetsbibliotek & Örebro universitet 2006) 
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Sammenfattende viser resultaterne i doktorafhandlingen, at patientinddragelse er at få information 

og viden for at kunne forstå sin krop, sygdommen og behandlingen, og at være i stand til at handle 

for én selv baseret på ens værdier og kontekst. Patientinddragelse er også at kunne dele den viden, 

man har om oplevelsen af sygdommen, symptomerne og ens situation. Patientinddragelse sker, når 

man bliver lyttet til og bliver anerkendt som et individuelt menneske. Ikke-inddragelse på den 

anden side sker, når patienten bliver set som et symptom og et problem, der skal løses (Eldh, Örebro 

universitetsbibliotek & Örebro universitet 2006). 

Design: 

Kvalitative interviews er en metode, som giver adgang til menneskers oplevelser af bestemte 

situationer eller fænomener (Brinkmann, Tanggaard 2015). For at afdække patienternes oplevelser 

med at selv-rapportere deres træthed og en vurdering af, om dette kan have betydning for 

oplevelsen af patientdeltagelse, vil et kvalitativt interview være en velegnet metode hertil. Metoden 

kan bidrage til en forståelse af patienternes oplevelser, intentioner og motiver, samt den mening og 

betydning oplevelserne har for den enkelte (Kvale, Brinkmann 2009). Dette projekts metode er 

udarbejdet ud fra Kvale og Brinkmann´s beskrivelse i bogen ”Interview: Introduktion til et 

håndværk” (Kvale, Brinkmann 2009). Ifølge Kvale og Brinkmann er den viden, der skabes ved et 

forskningsinterview en sujektiv og social erkendelsesproces, der involverer både intervieweren og 

informanten som fælles skabere af viden (Kvale, Brinkmann). Det stiller krav til intervieweren om 

at være sin forforståelsen bevidst, som jeg har beskrevet i tidligere afsnit, og i udførelsen af 

interviewet ved at forfølge patientens svar og opnå nuancer og detaljer i patientens oplevelser.  

Etiske overvejelser: 

De etiske overvejelser i dette projekt er baseret på Etiske Retningslinjer for sygeplejeforskning i 

Norden (SSN 2003). Disse overvejelser går på informeret samtykke, fortrolighed og konsekvenser 

for projektets informanter. 

Informanterne i dette projekt fik ved invitation til projektet mundtlig information om projektets 

formål og spørgeskemaets anvendelse, samt emne for interview. Samtidig hermed modtog de en 

skriftlig information (se bilag 4 for deltagerinformation). De blev både mundtligt og skriftligt 

informeret om, at interviewet ville være en lydoptagelse, som efter projektets afslutning ville blive 

slettet. De fik information om, at de var sikret anonymitet, og at alle oplysninger behandles med 

fortrolighed, idet interviewer har tavshedspligt. Informanterne er gjort opmærksomme på, at 

deltagelse i projektet er frivillig, og at de til enhver tid kan trække sig ud af undersøgelsen og vil 

således få behandling på vanlig vis, og at det ikke vil få nogen konsekvens for deres videre forløb. 
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Da der kunne gå nogle uger, fra patienten havde indvilliget i deltagelse til interviewet blev 

foretaget, vurderedes det nødvendigt mundtligt at gentage informationen på enkelte møder i 

afdelingen. På dagen for interviewet blev ovenstående igen gennemgået mundtligt med 

informanterne. 

Projektet er ikke omfattet af anmeldelsespligt til videnskabsetisk komité, da det ikke er et 

interventionsstudie (Jørgensen, Bach 2011).  

Derudover er der ikke anmeldelsespligt til datatilsynet, da det er et masterprojekt. Samtidig 

registreres ingen personfølsomme data i projektet (Datatilsynet 2015). 

Afdelingsledelsen i kardiologisk afdeling har givet tilsagn om, at projektet må gennemføres (se 

bilag 5 for afdelingsbrev). 

Informanter: 

Inklusionskriterierne var patienter indlagt med infektiøs endokardit på afdeling B71 i mere end fire 

uger. Dette for at opnå mulighed for at tilrettelægge og evaluere på sygeplejehandlinger ud fra 

patienternes selvrapportering. 

Eksklusionskriterierne var patienter, der ikke forstår eller taler dansk, og som ikke er orienteret i 

egen tid, sted og data. Derudover ekskluderedes patienter, som overvejende har været på orlov 

under deres behandling, da involvering i tilrettelæggelsen af plejen ikke vurderes at have så stor 

betydning for disse patienter.  

På grund af det forholdsvis lille antal patienter i denne population og gruppens uhomogenitet 

vurderedes det relevant, at patienterne blev inviteret til deltagelse i projektet konsekutivt (Kvale, 

Brinkmann 2009).  

Det var projektejer, som senere skulle interviewe patienterne, som tog kontakt til deltagerne. Jeg er 

klar over, at dette kan have etiske overvejelser i forhold til den frihed, som deltagerne oplever i 

forhold til deltagelse, men informationen til deltagerne om projektet ses som en væsentlig opgave, 

og det vurderedes bedst givet af projektejer. Der blev inkluderet fra februar til april 2015. To 

patienter blev fravalgt, da de henholdsvis kognitivt ikke opfyldte inklusionskriterierne og på grund 

af kritisk forværring og senere mors. Yderligere én patient udgik efter at have udfyldt 

spørgeskemaet, da han alligevel ikke havde endokardit og derfor blev udskrevet. Én patient 

fravalgte deltagelse, da han ikke ville interviewes.  
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Der deltog seks patienter, to kvinder og fire mænd, som var i alderen 46-85 år. Nedenfor ses en 

skematisk oversigt over, hvordan informanterne fordeler sig i demografiske data, såsom alder, 

civilstatus og uddannelsesniveau. 

Figur 3: 

Informanter Alder Civilstatus Uddannelsesniveau/Arbejdsforhold 

Informant 1 Kvinde 80 Enke Faglært. Pensionist  

Informant 2 Mand 69 Gift Kort videregående udd. Efterløn 

Informant 3 Mand 85 Gift Faglært. Pensionist 

Informant 4 Mand 46 Gift Mellemlang videregående udd. 

Informant 5 Kvinde 52 Fraskilt Ufaglært. Førtidspensionist 

Informant 6 Mand 69 Ugift Faglært. Pensionist  

 

En informant fravalgte at udfylde spørgeskemaet, men da jeg vurderede, at der kunne være 

væsentlige informationer om hans oplevelser heraf, blev han inkluderet til interview.  

Dataindsamling: 

Det vurderedes, at interviewet bedst blev gennemført inden udskrivelse, da patienter med 

endokardit ofte har betydende co-morbiditet og langvarig indlæggelse, som vanskeliggør 

efterforløbet af endokardit (Rasmussen et al. 2015), og dermed interview efter udskrivelse.  

Interviewet foregik derfor under indlæggelsen i et uforstyrret rum på afdelingen. I en hermeneutisk 

tilgang vil patientens forståelse og dermed interview-svar være afhængig af kontekst og den 

oplevede tid (Jørgensen 2009). Det var også af den årsag relevant, at tiden for interview ikke var 

efter patienten var hjemme i egne omgivelser og uden plejepersonale, da det er patienternes 

oplevelser af deltagelse og selvrapportering, og hvad det betyder for deres oplevelse af plejen under 

indlæggelse, som var relevant.  

Interviewene er lydoptaget, således at der er frihed til at koncentrere sig om interaktion, emne og 

dynamik under interviewet (Kvale, Brinkmann 2009). Herefter blev optagelserne transkriperet så 

direkte så muligt. Transkriptionen er foretaget af interviewer, som også analyserede data, hvilket 

anbefales da transkriptionen kan være første del af den analytiske proces. I transkriptionen har jeg 

bestræbt mig på at oversætte det talte så ordret så muligt, men stadig med meningsfuldt skriftsprog, 

hvilket ifølge Kvale og Brinkmann er relevant, når datamateriale er brugt i en meningsanalyse 

(Kvale, Brinkmann 2009). 
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Interviewguide: 

Der blev valgt et semistruktureret interview, hvor der var udarbejdet en interviewguide, men med 

åbne spørgsmål, som gav mulighed for at få indblik i informanternes oplevelser og erfaringer, der 

ikke er styret af forskerens ønske om bestemte svar, samt at strukturen af interviewet kunne ændres 

afhængigt af informantens svar (Kvale, Brinkmann 2009).  

Interviewet indledtes med en briefing, hvilket ifølge Kvale er væsentligt for at bevidstgøre 

informanterne om, at netop deres synspunkter er væsentlige (Kvale, Brinkmann 2009). Den 

semistrukturerede interviewguide er udarbejdet ud fra Kvale og Brinkmann med tre temaer, som er 

udledt ud fra forskningsspørgsmålet oplevelsen af træthed, selvrapportering og patientinddragelse. 

Temaet oplevelsen af træthed er med inspiration fra klinisk retningslinje om nonfarmakologiske 

sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring af søvnkvalitet hos voksne indlagte patienter 

(Fog et al. 2014). Temaet selvrapportering er med inspiration fra den tidligere nævnte evaluering 

fra Ambuflex om epilepsi patienters oplevelse af udfyldelse af spørgeskema inden konsultation 

(Center for Telemedicin ). Temaet Patientinddragelse er udledt ud fra Eldh’s undersøgelse og 

Sahlsten’s begrebsanalyse, hvor patientinddragelse blandt andet vurderes ud fra om, der har været 

meningsfuld vidensdeling og interaktion mellem patient og sygeplejerske (Eldh, Örebro 

universitetsbibliotek & Örebro universitet 2006, Sahlsten et al. 2008b). Guiden er opbygget med 

åbne spørgsmål og herefter specifikke spørgsmål for at indsnævre betydningen af de tre temaer. På 

den måde gives der både plads til deltagerens perspektiver, samtidig med en sikkerhed på at få 

belyst forskningsspørgsmålet (Kvale, Brinkmann 2009). De tre temaer vurderedes at kunne give 

svar på forskningsspørgsmålet, da patientens oplevelse af inddragelse i plejen bedst afdækkes 

gennem betydningen af patientens oplevelse af træthed og oplevelse af selvrapportering. Der blev 

foretaget et pilot-interview, som gjorde det klart, at det åbne startspørgsmål ikke skulle omhandle 

træthed, da det herefter var svært for patienten at italesætte/sammenligne med andre mulige 

problemstillinger, som havde præget indlæggelsen. Derfor blev interviewguiden tilrettet lidt. Jeg var 

opmærksom på at få spurgt ind til detaljer og eksemplificeringer, således at interviewdata blev i 

hverdagssprog (Kvale - kilde). Se nedenfor hvorledes forskningsspørgsmål er omsat til 

interviewspørgsmål i guiden.   

Interviewguide til Interview med endokardit-patienter om træthed og patientdeltagelse 

Introduktion: 

Interviewet vil omhandle din oplevelse af træthed, hvordan du synes, personalet har haft opmærksomhed 

på din træthed, og hvordan du oplevede at bruge det spørgeskema om træthed. 
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Jeg vil starte med at stille dig nogle spørgsmål, og det vil være rigtig fint, hvis du bare fortæller, hvad der 

falder dig ind. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Jeg er interesseret i, at høre hvad du har oplevet og 

høre dig fortælle, hvad der har haft betydning for dig.  

Jeg optager interviewet, men du vil være anonym i undersøgelsen, og efterfølgende vil optagelsen blive 

slettet. 

Forskningsspørgs
mål 

Interviewspørgsmål 

Tema: Oplevelsen 
af træthed: 
Blev trætheden 
oplevet 
anderledes end 
andre 
problemstillinger 
under 
indlæggelsen? 

Prøv at fortælle hvad, du synes har præget din indlæggelse? 
Opfølgende: Hvad oplevede du at plejepersonalet gjorde i forhold til disse 
problemstillinger?  
Kan du fortælle hvilke andre problemstillinger, der prægede din indlæggelse? 
  
Kan du fortælle mig, hvordan du har følt dig træt under din sygdom? 
 
Kan du fortælle mig noget om, hvilken betydning din træthed har haft for din 
indlæggelse? 
 
Hvad tror du sygeplejerskerne tænkte om din træthed? 
Blev trætheden håndteret anderledes end de andre problemstillinger, du har 
nævnt? 
 

Tema: 
Selvrapportering: 
Oplevelsen af at 
bruge 
spørgeskemaet 

Prøv og fortæl hvad du husker om skemaet og hvordan det blev brugt?  
 
Hvad tænkte du om spørgsmålene i skemaet? 
 
Hvad betød det for dig at bruge sådan et skema? 
 
Prøv og beskriv hvad skemaet betød for din kontakt med plejepersonalet? 
 
Hvad tænker du om at bruge sådan et skema? 
Opfølgende: Fortæl gerne hvis du har erfaringer fra tidligere med sådanne redskaber? 
Opfølgende: Hvordan vil du vurdere redskabet? Eller du har nævnt… men du har ikke 
sagt noget om skemaet, som jeg troede ville være vigtigt? 
Opfølgende: Hvordan blev skemaet anvendt? Hvad gjorde du? Hvad gjorde 
personalet? 
 

Tema: 
Patientinddragels
e: 
Oplevelsen af 
patientinddragelse 
(meningsfuld 
vidensdeling og 
interaktion med 
personalet) 

Hvordan oplevede du samtalerne med sygeplejerskerne om din træthed? 
 
Fortæl om samtalerne kom til at handle om, det du havde behov for? 
 
Prøv at fortælle om, hvad du har taget med fra samtalerne?  
Opfølgende: Kunne du bruge det?  
Opfølgende: Oplevede du at få information, som du ikke vidste, hvad du skulle bruge 
til? 
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Analysemetode: 

Analysens grundlag er projektets forskningsspørgsmål, der samtidig er projektets spørgsmål til den 

transskriberede tekst. Hvordan oplever patienten med infektiøs endokardit brug af 

selvrapporteringsskema om træthed under indlæggelse, og hvilken betydning har det for patientens 

oplevelse af inddragelse i plejen af træthed?  

I dette afsnit beskrives den metode, som anvendtes til analyse af interviewdata. Jeg har valgt at 

benytte Kvale og Brinkmann’s analysemetode med fokus på mening, fordi forskningsspørgsmålet 

lægger op til at belyse mening og betydning af patienternes oplevelser af brug af 

selvrapporteringsskemaet til træthed. Forskningsspørgsmålets første del om patienternes oplevelser 

af brug af selvrapporteringsskema krævede en åben tilgang til datamaterialet, fordi der ønskes en 

beskrivelse af patienternes umiddelbare oplevelser af trætheden og deres brug af 

selvrapporteringsskemaet, da der netop er manglende viden på dette område, jf. litteratursøgningen. 

Samtidig vil forskningsspørgsmålets anden del om oplevelsernes betydning i forhold til et begreb 

som patientinddragelse ikke kunne undersøges åbent, men netop lægge op til fortolkning med brug 

af eksisterende viden om patientinddragelse. Jeg har derfor valgt to faser i analysearbejdet, en åben 

tilgang til data og en teoretisk fortolkning af resultaterne.  

Kvale og Brinkmann mener, at der i hele analyseprocessen sker fortolkning, men der opereres med 

tre forskellige fortolkningskontekster. Selvforståelse-niveau, hvor fortolkeren i kondenseret form 

omformulerer data, sådan som forskeren har forstået dem. Kritisk commonsense-forståelsesniveau 

omfatter en bredere forståelsesramme end informantens og en kritisk tilgang til det sagte, 

overordnet tematisering befinder sig på dette niveau (Kvale, Brinkmann 2009).   Ifølge Kvale og 

Brinkmann indebærer den første fase en åben tilgang til data, at organisere interviewdata, 

præsentere kortfattet meningsindhold og den implicitte mening i det, der blev sagt. Der benyttedes 

metoden Meningskondensering, hvor der bestemmes naturlige meningsenheder i de interviewedes 

udtryk, hvorefter det omformuleredes til et tema, som dominerer den naturlige meningsenhed 

(Kvale, Brinkmann 2009). 

Det sidste niveau er Teoretisk forståelse, som er anden fase af analysen og ifølge Kvale og 

Brinkmann fortolkningen af disse temaer. Meningsfortolkning vil omfatte en bredere 

forståelsesramme end interviewpersonernes egne, og ifølge Kvale og Brinkmann vil en teoretisk 

forståelse omfatte, at der anlægges en teoretisk ramme til fortolkning af meningen med et udsagn 

(Kvale, Brinkmann 2009), og der findes perspektiver på temaerne (et forsøg på at komme dybere 

ind, den hermeneutiske cirkel). Ann Catrine Eldh’s undersøgelse af begrebet patientinddragelse 

blev brugt til at undersøge, hvorvidt patienterne har følt sig inddraget i plejen af trætheden. 
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Beskrivelsen af temaerne sættes i relation til Eldh’s faktorer, for at afdække om disse faktorer for 

patientinddragelse er til stede i patientens oplevelser. Projektet er i sin tilgang dermed deduktiv, idet 

teorien er valgt som integreret struktur for interviewguiden og afprøves som analyseparametre 

(Kvale, Brinkmann 2009).  

Resultater: 

I de følgende afsnit fremstilles de resultater, som er fremkommet i analysen af interviewmaterialet. 

Først indledes afsnittet med en præsentation af eksempler på, hvordan den beskrevne 

analysemetode er udført. Herefter følger en præsentation af resultaterne ud fra de temaer, som er 

fremkommet. 

Præsentation af analyseprocessen: 

Nedenfor ses en skematisk oversigt over, hvorledes den beskrevne analysemetode er blevet brugt 

med angivelse af det niveau, fortolkningen ifølge Kvale og Brinkmann er på.  

Det er to eksempler på analysen af interview-data: 

Figur 4: 

Naturlig enhed Naturlig 

Meningsenhed 

Niveau: 

selvforståelse 

Centralt tema 

Niveau: Kritisk 

Commonsense-

forståelse 

Antal 

kodninger 

over dette 

tema 

Eksempel:  

neej, altså jeg har jo ikke forventet at der 

skulle gøres noget for, på grund af min 

træthed. Andet end det er noget der hører 

med til, til det hele. 

 

Forventninger til 

trætheden 

 

Trætheden er en 

del af mig 

13 

Eksempel: 

Så fra at søvnen har fyldt rigtig meget så 

er det egentlig bare noget jeg har 

overgivet mig til at takle. Når kroppen 

beder om at få lov at sove så har jeg 

sådan set bare lagt mig ned og lukket 

øjnene. 

Søvnens betydning 

ændres. 

 

At klare trætheden 

- 

Forholdene ændrer 

sig 

4 

 

Præsentation af centrale temaer: 

Projektets resultater fremstilles i fire overordnede temaer, som efterfølgende vil beskrives 

indgående med brug af citater. Disse temaer giver svar på forskningsspørgsmålets første del, om 
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hvordan patienten med infektiøs endokardit oplever brug af selvrapporteringsskema om træthed 

under indlæggelse. Til sidst fremstilles den teoretiske meningsfortolkning, som skal give svar på 

forskningsspørgsmålets anden del, om hvilken betydning det har for patientens oplevelse af 

inddragelse i plejen af træthed.  

Ud fra den åbne analyse fremkom fire overordnede temaer, hvor et har enkelte undertemaer:  

1. Tema: Trætheden er en del af mig 

2. Tema: At klare trætheden 

- forholdene ændrer sig 

- at finde løsninger 

3. Tema: Det skal hænge sammen 

4. Tema: Overflødighed 

Temaerne beskrives nedenfor med citat-eksempler 

Trætheden er en del af mig 

Temaet indeholder patienternes oplevelser af, at trætheden er blevet en del af hverdagen. 

Patienterne beskriver ikke at kunne huske, hvornår trætheden startede, da den opleves at komme 

langsomt hen ad vejen. Flere patienter beskriver, at trætheden startede i hverdagen inden 

indlæggelsen, og det kan derfor være svært at beskrive, hvordan den opleves under indlæggelsen. 

Trætheden opleves som almindeligt og med en accept af trætheden. En patient beskriver, hvordan 

forventningerne til trætheden influerer på, at den accepteres og normaliseres: 

”neej, altså jeg har jo ikke forventet at der skulle gøres noget for, på grund af min 

træthed. Andet end det er noget der hører med til, til det hele”. 

Trætheden beskrives også som en kærkommen mulighed for at hvile sig, og samtidig at hvis 

trætheden ikke var til stede, ville sygdomsforløbet være sværere at håndtere. Trætheden kan netop 

være det symptom, som gør det legitimt at være syg og være indlagt.  

” Så det der med at sove, det går det altså meget godt med, det må jeg sige. Men så 

kan man jo så sige igen, hvis ikke jeg kunne sove noget af det væk, så kunne det 

måske godt blive en pine” 

Fordi trætheden for de fleste af patienterne har eksisteret længe inden indlæggelsen, så kan 

symptomet opleves svært at forstå i forhold til sygdommen og behandlingen. Det er for patienterne 

svært at skelne mellem den oplevede træthed inden indlæggelsen og trætheden under indlæggelsen, 
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hvilket kan besværliggøre at forstå symptomet, årsag og indflydelse. Trætheden er blevet en del af 

patientens forløb. En patient siger:  

”Jeg føler mig aldeles ikke veloplagt men det er der nogen der siger at det kan være 

medicinen, men jeg var jo heller ikke veloplagt inden jeg fik medicinen, det startede jo 

med træthed, jamen jeg gad ingenting”.  

At klare trætheden 

Temaet indeholder patienternes oplevelser af, hvordan trætheden håndteres. Patienterne beskriver at 

trætheden påvirkes af, hvordan forholdene omkring patienten ændres. Den er afhængig af, hvordan 

problemerne kan ændre sig under en indlæggelse, og hvorvidt patientens tilstand er omskiftelig fra 

dag til dag under en indlæggelse. Samtidig beskriver patienterne også at bruge deres erfaringer og 

finde løsninger selv eller, hvordan manglende deltagelse i at finde løsninger påvirker, hvordan de 

klarer trætheden.  

At klare trætheden – forholdene ændrer sig:    

Patienterne beskriver, at oplevelsen af træthed er afhængig af, hvordan træthedens betydning 

ændres, så fra at træthed og søvn opleves problematisk, kan det blive noget, de overgiver sig til at 

acceptere og vælger at sove, når de føler behov for det. 

”Så fra at søvnen har fyldt rigtig meget så er det egentlig bare noget jeg har overgivet 

mig til at takle. Når kroppen beder om at få lov at sove så har jeg sådan set bare lagt 

mig ned og lukket øjnene.” 

Patienterne beskriver også, at deres svar angående trætheden er afhængige af den omskiftelighed, 

der opleves under en indlæggelse. Når patientens tilstand opleves svingende, giver det også 

ændrede svar omkring trætheden. Trætheden opleves at indeholde daglige ændringer og at være 

forskellig i forhold til hvornår i patientens forløb, der spørges.  

” Så svaret er jo enormt påvirket af hvordan dagsformen er, og da dagsformen sådan et 

sted som her, er enormt omskiftelig, så kan det være svært at hænge folk op på”. 

Patienterne oplever, at de ændringer gør brugen af spørgeskemaet svært, fordi deres svar ikke giver 

det reelle billede af deres oplevelse, og det påvirker, hvordan de kan samarbejde med personalet om 

trætheden. 

”vi løb spørgsmålene igennem og kunne på nogle af spørgsmålene se at det var 

diametral modsat da hun gennemgik det med mig end da jeg havde sat krydserne. Det 

var ikke på grund af forståelsesproblemer fra min side, det var simpelthen fordi 

forholdene havde ændret sig.” 

At klare trætheden – at finde løsninger: 



Trine Morsing MKS masterprojekt 2015 
 

27 
 

At klare trætheden indeholder også for patienterne beskrivelser af selv at finde løsninger på sit 

problem, således at trætheden kan håndteres. Erfaringerne omkring søvnen bruges af patienten til en 

måde at håndtere sin træthed, og dermed bliver løsningen patientens egen: 

 ”men jeg fandt også ud af i løbet af ikke så lang tid efter, at jeg skulle skide højt og 

flot på om jeg sov en time til formiddag og en time til eftermiddag, fordi jeg skulle 

nok falde i søvn om aftenen alligevel”.  

Samtidig beskriver flere patienter også en manglende anerkendelse af deres oplevelse af trætheden 

som problematisk, hvor de ikke selv er delagtig i at finde løsninger for at klare trætheden. Der 

beskrives gerne at ville deltage i aktiviteter, såsom at sidde op og læse, men at det opleves som et 

problem at falde i søvn, når man sidder op. Sygeplejerskerne imødekommer ikke, at trætheden 

opleves problematisk for aktiviteten, hvilket gør, at patienten ikke oplever at kunne håndtere sin 

træthed. 

”så bum så hænger man med hovedet, men det har de så også sagt at det er ikke 

nogen problem i det, der har de så også sagt at hvis ikke jeg føler jeg kan sidde, så kan 

jeg jo bare gå tilbage igen jo. Men det er jo ikke ligefrem det sjoveste i verden. Det er 

ligesom derover, der kan man da sidde og kigge i et blad og følge lidt med i det, det 

kan man trods alt”.  

Det skal hænge sammen 

Temaet indeholder, hvordan patienterne beskriver, at de oplever, at den opfølgende samtale får det 

til at hænge sammen for dem. Samtidig oplever patienterne også, at tiden skal hænge sammen med 

spørgeskemaet, således at patienterne skal være klar til at svare, og at det er til den rette tid. 

Derudover beskriver patienterne, at deres svar i spørgeskemaet hænger sammen med de andre svar, 

således at de forsøger at svare ud fra en helhed.  

Patienterne fortæller, at samtalen omkring deres svar i spørgeskemaet er væsentlig, da 

spørgeskemaet ikke opleves at kunne stå alene. Patienterne beskriver, at baggrunden for svarene i 

spørgeskemaet kommer frem, og derved får patienten en mulighed for at give en helhed til sine 

svar, som ellers ikke ville komme frem. 

”jeg kunne give en bedre begrundelse, hvorfor at jeg havde svaret henne i, lad os sige 

spørgsmål 3 eller 4, eller hvor jeg nu havde sat krydset i, jamen det er sådan og sådan, 

og det synes jeg det var helt fint”.  

Samtidig opleves samtalen at kunne danne udgangspunkt for en relation til sygeplejersken, og at der 

udvises en interesse for den enkelte patient. Samtalen opleves at være værdifuld, fordi den opleves 

at være det, der kan få skemaet til at hænge sammen med den individuelle patient.  
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”jeg synes jo i det hele taget, at sådan en snak som man får, ved at gennemgå sådan et 

skema når man har sådan et forløb som mit, er vigtig i forhold til den relation som 

man får til de mennesker.” 

Nogle patienter udtrykker dog ikke at opleve, at spørgeskemaet har betydning for deres kontakt med 

sygeplejerskerne, fordi det ikke opleves muligt for sygeplejerskerne at kunne varetage en 

opfølgende samtale på svarene i spørgeskemaet. 

”Helt ærligt så tror jeg det ikke (betydning for kontakt til pers.), fordi de kan ikke gå 

sådan et skema igennem hver gang inden de skal ind og snakke med en patient”.  

Patienterne beskriver også, hvordan de prøver at få spørgeskemaet til at hænge sammen for dem. En 

del af patienternes oplevelser i forhold til brugen af skemaet er, hvordan der beskrives, at det 

opleves svært at svare på enkelte spørgsmål uden at se spørgsmålene i relation til hinanden. Det 

handler om, hvordan patienterne forsøger at besvare de enkelte spørgsmål ud fra en helhed, netop 

fordi oplevelsen af træthed opleves ud fra en helhed i sammenhæng med andre elementer i 

patientens liv. En patient siger: 

”så hopper jeg gerne over og så går jeg tilbage og tænker (…) det har lidt med det 

spørgsmål 3 at gøre, så kunne man vende tilbage (…) og så sige jamen det der 

deroppe, du ikke rigtig kunne finde ud af, det må så blive for eksempel et 6-tal”.  

Overflødighed 

Temaet indeholder, at patienterne beskriver ikke at nævne trætheden for plejepersonalet, og at en 

italesættelse af trætheden er unødvendig, fordi det kan erkendes uden ord. Derudover opleves 

relationen med sygeplejerskerne betydningsfuldt, og at have et kendskab til hinanden overflødiggør 

skema og indhold for samtalen.  

Patienterne fortæller, at trætheden ikke nævnes. Nogle oplever, at den har været svær at vedstå og 

indrømme, mens andre fortæller, at trætheden ikke nævnes, fordi det opleves unødvendigt at tale 

om trætheden, fordi den må kunne erkendes af sygeplejerskerne uden at tale om det. Trætheden er 

for patienterne så overskyggende, at det af andre må opleves ligeså tydeligt.   

”jeg tror ikke ordet træthed det har været nævnt, jeg tror næsten man har kunnet læse 

det ud af mig”.  

Patienterne fortæller også om overflødighed i forhold til deres oplevelser ved brug af 

spørgeskemaet. Flere patienter beskriver, at skemaet opleves overflødigt, da de nævner, at det 

opfattes at være for de sundhedsprofessionelles skyld. Spørgeskemaet opfattes at skulle bruges til de 

sundhedsprofessionelle i forbedring af pleje og behandling til kommende patienter, men opleves 

ikke som værdi for den enkelte. 
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”det er klart, at I kan godt have noget at bruge det til, men jeg følte ikke selv, at jeg 

kunne bruge det til noget”.  

Nogle patienter beskriver også i brugen af skemaet, at overflødigheden af skemaet opleves i ikke at 

have indsigt i, hvorledes sygeplejerskerne opfatter patientens symptom. Der beskrives at på trods af 

at have svaret på mange spørgsmål, så er der ikke delt viden mellem patient og sygeplejerske, som 

en patient udtrykker det:  

” Ja jeg har jo måttet svare på mange spørgsmål, men hvad de tænker, det ved jeg jo 

ikke”.  

Et andet element i temaet er, når patienterne fortæller, at hvor der er en relation, opleves skemaet 

overflødigt. For patienterne kan der opnås den samme viden, når patient og sygeplejerske kender 

hinanden godt. 

”det behøver man ikke et skema til, for nu har jeg da haft de samme sygeplejersker 

mange gange og så lærer man faktisk også hvordan hinanden er på en eller anden 

måde”.  

På den anden side beskriver en patient ikke at opleve spørgeskemaet som overflødigt, da det netop 

kunne bruges til at vise deres tanker og personlige holdninger til trætheden. 

” altså skemaet er blevet brugt til at finde ud af, hvad har jeg ment der, og hvad har jeg 

tænkt der”.  

Sammenfattende indeholder interviewdata beskrivelser af patienternes oplevelser over fire temaer. 

Trætheden som en del af mig, At klare trætheden, Det skal hænge sammen og Overflødighed. 

Teoretisk meningsfortolkning: 

I anden fase af analysen forsøges at besvare, hvilken betydning patienternes oplevelser har på 

patientens inddragelse i plejen af trætheden. Med en teoretisk forståelse sættes temaerne i relation 

til Ann Cathrine Eldh´s doktorafhandling om patientperspektivet på, hvad patientinddragelse er. 

Temaet Trætheden er en del af mig lægger op til, at patienterne fortsat efterspørger forståelse for sin 

krop og symptomer, fordi de beskriver uklarheder i forventninger og relation mellem trætheden og 

sygdommen. Denne forståelse for krop og symptomer er ifølge Eldh væsentlig for 

patientinddragelse, hvor afhandlingens informanter netop beskriver, at forståelse rummer at forstå 

sin egen krop, signaler og forklaringer på symptomer.  

Temaet At klare trætheden og finde løsninger indeholder, at patienterne beskriver selv at løse sine 

søvnproblemer og derved blive sin egen ekspert på løsningen af trætheden. Det kan ifølge Eldh 

betyde patientinddragelse, når der er opnået forståelse og viden om, hvad der skal gøres for at få det 

godt. Under temaet om at klare trætheden og finde løsninger, har patienterne også en oplevelse af, 
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at et problem ikke anerkendtes af sygeplejerskerne. Den manglende anerkendelse af deres problem 

vil ifølge Eldh ikke være patientinddragelse, da viden og planlægning ikke er baseret på patientens 

behov.  

I temaet Det skal hænge sammen beskriver patienterne behov for at se symptomet og de forskellige 

aspekter af trætheden i en helhed netop ved, at der er relation mellem svarerne i spørgeskemaet og 

den efterfølgende samtale. Ifølge Eldh er det patientinddragelse, når patienten bliver set i sin egen 

kontekst med respekt for dennes situation.  

Et andet tema, som fremkom, var Overflødighed, hvor patienterne beskriver ikke at nævne 

trætheden, fordi den må kunne mærkes af sygeplejerskerne. Eldh’s informanter beskriver dette som 

ikke-inddragelse, fordi patienterne ikke kan fortælle sine symptomer/problemer, hvilket det kan 

tyde på, når trætheden ikke nævnes for sygeplejerskerne. Omvendt regner patienterne med, at 

sygeplejerskerne kender dem så godt, at det intuitivt kan erkendes, hvilket for Eldh vil betyde 

inddragelse, når patienten ses som en individuel og føler sig forstået.  

Patienterne beskriver i temaet Overflødighed ikke at vide, hvad de sundhedsprofessionelle tænker, 

hvilket ifølge Eldh kan betyde ikke-inddragelse, fordi patienten ikke føler sig sikker på de 

sundhedsprofessionelle, hvor sygeplejerskernes viden og tanker forbliver ukendte for patienten. I 

samme tema beskriver patienterne også, at skemaet kan vise deres personlige holdninger, men at 

den efterfølgende samtale er afgørende for at kunne give uddybning og begrundelse for sine svar. 

Samtidig beskriver patienterne, at samtalen med sygeplejerskerne er afgørende, da de oplever en 

interesse for dem. Det kan ifølge Eldh betyde patientinddragelse, når egen viden anerkendes og 

egne behov bliver lyttet til. Patienterne fortæller i interviewene, at en relation med sygeplejerskerne 

kan betyde, at spørgeskemaet overflødiggøres, fordi den samme viden alligevel opnås. Eldhs 

faktorer tyder også på viden, forståelse og respekt opnået uden anerkendelse af individuelle behov 

og præferencer ikke er inddragelse, hvilket tyder på, at relationen er afgørende.      

Diskussion 

Dette afsnit indledes med en opsamling på projektets væsentligste resultater. Herefter indeholder 

det en diskussion af projektets resultater ud fra anden teoretisk og empirisk viden på området. Jeg 

vælger at strukturere diskussionen af resultaterne ud fra forskningsspørgsmålets to dele, 

patienternes oplevelser af brug af selvrapporteringsskema og dettes betydning for 

patientinddragelse. Derudover omfatter afsnittet en diskussion af projektets metode og den 

inddragende empiri’s velegnethed til at besvare forskningsspørgsmålet. 
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Resultaterne fra analysen af interviewdata peger på at besvarelsen af forskningsspørgsmålet om, 

hvordan patienter med endokardit oplever brug af selvrapporteringsskema om træthed under 

indlæggelse, bør tage udgangspunkt i patienternes oplevelse af træthed, da dette er betydningsfuldt 

for brugen af skemaet. Når patienterne oplever trætheden som en del af hverdagen, almindeligt og 

accepterende, har det betydning for, hvordan et selvrapporteringsskema opleves meningsfuldt. Når 

patienterne beskriver, hvordan trætheden påvirkes af ændrede dagsform og omskiftelig tilstand, og 

hvorledes trætheden løses, har det betydning for at selvrapporteringsskemaet ikke opleves at kunne 

beskrive den reelle oplevede træthed fuldt ud. Derudover oplever patienterne en vis overflødighed i 

om brug af skemaet er for deres skyld, samt betydningen af at deres svar kan beskrives som en 

helhed. Patienter med endokardit oplever, at brug af selvrapporteringsskema især bliver værdifuld i 

den opfølgende samtale, hvor skemaet opleves som at kunne skabe en relation og udvise interesse 

for patienten. Samtidig oplever patienterne, at brugen af skemaet ikke gør, at patienterne nævner 

trætheden, fordi det opleves unødvendigt, fordi den af patienten opleves så tydelig, at den må kunne 

erkendes uden at tale om det. 

Når resultaterne ses i forhold til at have betydning for patientinddragelse, kan der genfindes faktorer 

som ifølge Eldh er indeholdt i patientinddragelse, nemlig at blive set i sin egen kontekst, at egen 

viden anerkendes og at blive set som en individuel. Dog beskriver patienterne også faktorer, som 

ifølge Eldh er ikke-inddragelse, nemlig ikke at forstå krop og symptomer, ikke at fortælle om sine 

symptomer, viden og planlægning, der ikke er baseret på patientens behov samt ikke at føle sig 

sikker på de sundhedsprofessionelle.  

Diskussion i forhold til oplevelsen af brug af selvrapporteringsskema: 

Patienterne med endokardit beskriver, at skemaet først opleves meningsfuldt i den efterfølgende 

samtale, hvor der udtrykkes interesse for patienten og dennes kontekst. Patienterne oplever ikke, at 

skemaet alene kan beskrive symptomet fuldt ud, og at der er et behov for at deres svar ses i en større 

sammenhæng, end det skemaet kan udtrykke. Samtidig viste fortolkningen, at patienterne gennem 

samtalen kunne blive set som en individuel i egen kontekst og dermed have betydning for 

oplevelsen af patientinddragelse. Det er i sammenhæng med det systematiske review om, hvorledes 

brugen af PRO i praksis kan forbedre processer og patient-outcomes i pleje og behandling. Det 

viste, at så længe PRO blev brugt som screenings-redskab, der kunne give øjeblikkelig information 

som klinikere kunne handle på, så havde det ingen relation til patient-kliniker forhold (Marshall, 

Haywood & Fitzpatrick 2006). Det vil altså sige, at PRO som et selvrapporteringsskema om træthed 

ikke kan stå alene og må behandles som andet end et screeningsredskab. For det er gennem 

samtalen, at det kan påvirke patient-kliniker-forhold og dermed have betydning for patienternes 
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oplevelse af patientinddragelse. Corner et al har undersøgt, hvordan fri-tekst kommentarer til et 

spørgeskema kan komplementere feed-back fra PRO (Corner et al. 2013). Studiet viser netop 

ligesom dette projekt, at skemaet i sig selv ikke er nok, og der ofte er brug for at komplementere 

sine svar i skemaet. 

Når trætheden af patienterne opleves som en del af dem og deres liv, kan det have indflydelse på, 

hvordan patienter med endokardit oplevede at bruge et spørgeskema under indlæggelse, fordi det 

ikke blev oplevet at kunne registrere essensen af deres problem eller behov. Det kan have 

indflydelse på patienternes oplevelser af brugen af selvrapporteringsskemaet, at skemaet om træthed 

i dette projekt MFI20 omhandler ét symptom eller problemstilling, og dermed er afgrænset i forhold 

til andre af patientens problemstillinger og uden flere perspektiver af patienternes oplevede liv. Dog 

viste baggrunden for projektet netop, at især træthed blev oplevet svært at italesætte og håndtere for 

både patienter og sygeplejersker (Knowles et al. 2000, Sørensen, Aarhus Universitet. Afdeling for 

Sygeplejevidenskab 2005). Det kan samtidig anføres, at MFI20 netop er designet til at indfange 

flere dimensioner af træthed, og dermed ikke afgrænses i oplevelsen af træthed. 

Patienternes oplevelse af ikke at have forståelse for krop og symptomer og dermed betydning for 

patientinddragelse, kan eventuelt forklares i forhold til patientens evne til at anvende spørgeskemaet 

om træthed og evne til i samarbejde med sygeplejerskerne at tilrettelægge plejen ud fra deres 

oplevelse af træthed. Dette kan forklares med det nye begreb i sundhedsvæsenet, Health Literacy, 

som betegner patienters evne til at tilegne sig og anvende sundhedsrelateret information. Det 

inddeles i funktionel, kommunikativ/interagerende og kritisk health literacy, hvilket dækker over 

evnen til at læse samtykkeerklæringer, indlægssedler, talforståelse, medicineringsskemaer og basal 

viden om sundhedsvæsenets organisering, samt evnen til at anvende informationen som afgørende 

for individets evne til at tage kontrollen over egen sundhed (Madsen et al. 2009). Der kan altså være 

forskel på patienternes evne til at anvende spørgeskemaet om træthed, og det kan derfor diskuteres, 

hvorvidt selve besvarelsen af et spørgeskema og sværhedsgraden heraf har indflydelse på, hvordan 

det opleves. Patienterne i projektet fortæller, at besvarelsen af et spørgsmål ses i sammenhæng med 

de andre spørgsmål, hvilket eventuelt kan være et udtryk for en større sværhedsgrad af 

spørgsmålene trods en validering af skemaet. 

Patienterne i Ambuflex evalueringen oplevede et detaljeret indblik i deres symptomer og en læring 

om dem selv og deres symptomer i brugen af PRO. Patienterne i dette projekt beskriver ikke en 

oplevelse af læring om dem selv men netop, at erkendelsen om deres problemer med træthed ligeså 

vel kan erkendes uden skema. Dog kan man sige, at de implicit beskriver en proces i forhold til 

deres egen forståelse af symptomet, fordi de oplever den som en del af en omskiftelig hverdag. For 
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indlagte patienter med endokardit er deres symptomer her og nu og oplevelse af, at det er en del af 

dem, hvilket måske ikke i samme grad giver et behov for en tjekliste, men snarere at forstå sine 

symptomer i sammenhæng med resten af deres situation her og nu.  

Diskussion i forhold til betydning for patientinddragelse: 

Patienterne i dette projekt beskrev både faktorer, der er indeholdt i patientinddragelse og i ikke-

inddragelse ifølge Eldh. Angela Coulter har i en oversigt over udviklingsarbejder beskrevet mulige 

områder der kan påvirkes for at forbedre patientinddragelse. Dette er Health Literacy, Fælles 

beslutningstagen og PRO (Coulter 2012). Health Literacy er diskuteret ovenfor, og jeg vil komme 

nærmere ind på de to andre områder, samt andre aspekter af patientinddragelse i forhold til en 

diskussion af projektets resultater i betydning for patientinddragelse. 

Patienterne i dette projekt beskriver en omskiftelighed i oplevelsen af deres træthed, hvilket for dem 

vanskeliggør at svare på et spørgeskema om trætheden.  Ifølge Berg et al, der undersøgte 

endokardit-patienters oplevelse af indlæggelse og deres sygdom, bekræftes det netop, at patienterne 

oplever et slags hverdagsliv på hospitalet men et meget omskifteligt hverdagsliv, fordi tilstanden 

ændrer sig hele tiden (Berg, Preisler & Pedersen 2010b). Denne omskiftelighed kan have 

indflydelse på patienternes oplevelse af patientinddragelse, fordi det kan påvirke forståelsen af krop 

og symptomer.  

Patienterne i dette projekt oplever skemaet som en standardisering, der ikke optimalt kan afspejle 

deres oplevelse af symptomet træthed. Samtidig viser fortolkningen, at det at blive set i sin egen 

kontekst, og ikke kun ud fra svar i selvrapporteringsskemaet, har betydning for oplevelsen af 

patientinddragelse. Greenhalgh et al’s teoretiske gennemgang, som havde til formål at undersøge 

hvorfor brugen af PRO i klinisk praksis har så lidt indflydelse på klinisk beslutningstagen, viste at 

klinikere hellere ville stole på egen kliniske vurdering end standardiserede målinger i PRO. Det vil 

altså sige, at fordi PRO som et selvrapporteringsskema om træthed ses af både patienter og klinikere 

som standardiserede målinger, vanskeliggør det at kunne få betydning for patientinddragelse.  

Der er ikke i dette projekt undersøgt patienternes oplevelser af beslutningstagning i forhold til 

træthed, men patienterne beskriver ikke at vide, hvad personalet tænker om deres træthed, samt selv 

at løse deres problemer omkring søvnen, hvilket indikerer, at fælles beslutningstagning herom ikke 

er foregået. Det kan dog forklares ved deres oplevelser af selve symptomet træthed, nemlig at det er 

en del af dem, det normaliseres og accepteres, hvilket ikke nødvendiggør en reel 

beslutningstagning. I forhold til fælles beslutningstagen har Jacobsen et al i 2008 i et kvalitativt 

studie undersøgt, hvordan patientinddragelse i behandlingsmæssige beslutninger foregår i praksis på 
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to danske ambulatorier. I modellen fælles beslutningstagen er en af de vigtigste forudsætninger, at 

der foregår udveksling af viden og information, men i praksis sker denne udveksling som en del af 

en dialog, der inkluderer meget tolkning og afvejninger af, hvad der er passende handlinger i netop 

denne situation (Bredahl Jacobsen et al. 2008). Når patienterne med endokardit beskriver ikke at 

vide, hvad sygeplejerskerne tænker om deres træthed og dermed i forhold til patientinddragelse ikke 

at være sikker på de sundhedsprofessionelle, så har forudsætningen for fælles beslutningstagen, den 

eksplicitte dialog med udveksling af viden ikke foregået, hvilket kan have betydning for 

patienternes oplevelse af patientinddragelse også selvom, en reel beslutningstagen ikke har været 

nødvendig.   

Patienterne i dette projekt beskriver også, at betydningen af den efterfølgende samtale, hvor deres 

svar i skemaet kunne omdannes til andet end data for klinikeren, var stor. Det indikerer netop et 

behov for, at deres rolle bliver aktiv, hvis spørgeskemaet skal have indflydelse på oplevelsen af 

patientinddragelse. Riiskjær et al forsøgte via en systematisk litteratursøgning teoretisk at udlede 

patientens rolle i brugen af PRO i klinisk praksis og kom frem til, at så længe patientens rolle 

primært er leverandør af data, bliver patientens rolle fortsat passiv, og uden at viden skabes i 

interaktion mellem patient og kliniker. Det vil altså sige, at for at patienterne bliver andet end 

leverandør af data, skal selvrapporteringsskemaet bruges i sammenhæng med den efterfølgende 

samtale, hvor fortolkningen viste, at patienterne oplevede at blive set som individuel og dermed 

have betydning for oplevelsen af patientinddragelse. 

Dette projekts resultater viser netop, at patienterne beskriver samtalen og det sociale som mere 

betydningsfuldt end indholdet af samtalen. 

Mari Holen har i sin phd-afhandling, som er et etnografisk studie på to hospitalsafdelinger, set på 

hvilke rammer og betingelser patienterne møder, når de bliver indlagt, og hvordan det har betydning 

for, hvordan det er muligt at blive som patient herunder betingelser for patientinddragelse. Hun 

viser, at det at være patient på en hospitalsafdeling indebærer et løbende identitetsarbejde, hvor det 

handler om at aflæse, afkode, praktisere og indrette sig efter implicitte institutionelt fastsatte 

normer, hvor hun identificerer fire normer (Holen, Forskerskolen i Livslang Læring 2011).(Holen, 

Forskerskolen i Livslang Læring 2011) Afhandlingen viser, at det at blive til en passende patient 

overordnet handler om at få pålagt og tage ansvar som patient.  

Patienterne med endokardit beskriver at samtalen og det sociale opleves værdifuldt, hvilket kan 

sættes i relation til normen om særlighed, fordi det vægtes højere at opnå social relation til 

sygeplejerskerne for derigennem at opnå forståelighed og interesse. Normerne kan forklare, hvorfor 
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patienterne i projektet vælger selv at tage ansvar for deres træthed og anser dette for normalt og 

accepterende. At klare trætheden kan være en del af normen om selvstændighed og troværdighed. 

Ifølge Mari Holen kan disse normer om det at være patient forhindre patientinddragelse og dermed 

forklare, hvorfor patienter med endokardit oplever et spørgeskema overflødigt.  

Den teoretiske fortolkningsramme Eldh har undersøgt patientinddragelse ud fra patienternes 

synspunkt, men det er muligt, at patientinddragelse forudsætter andre faktorer. Ashworth et al har 

teoretisk undersøgt begrebet ud fra, hvad der skal til for at tale om patientinddragelse i relationen 

mellem patient og sygeplejerske. Her fremhæves, at patientinddragelse må ske på et fælles 

vidensgrundlag, også den viden som vi tager for givet. Det er altså betydningsfuldt, at der deles 

gensidige forventninger og forforståelser (Ashworth, Longmate & Morrison 1992). Patienterne i 

dette projekt anser trætheden som en del af dem, som normaliseret, accepteret og endda 

kærkommen. Som beskrevet i baggrundsafsnittet, hvor træthed og søvn opleves som 

hverdagsanliggende uden relation til hospitalskontekst. Denne oplevelse af træthed som en viden 

der tages for givet, er ikke blevet afstemt mellem parterne. Det er uvist, men kan diskuteres, 

hvorvidt det for både sygeplejersker og patienter er således at trætheden tages for givet, eller om 

den opleves accepterende af patienterne, fordi den af sygeplejerskerne accepteres og tages for givet. 

For at brugen af selvrapporteringsskema om træthed kan give betydning til patientinddragelse, bør 

der ifølge Ashworth et al fokuseres yderligere på gensidige forventninger og forforståelser af 

trætheden. 

Diskussion af projektets metode: 

Dette afsnit indeholder en diskussion af projektets metode og en vurdering af, hvilken indflydelse 

det kan have på projektets resultater. For kritisk at diskutere projektets metode, er det ifølge Kvale 

og Brinkmann relevant at se på reliabiliteten (pålideligheden) og validiteten (gyldigheden) af 

projektet.  

Reliabilitet:  

Reliabilitet indenfor kvalitative undersøgelser vedrører troværdigheden af resultaterne. Hvorvidt 

resultaterne er reproducerbare indenfor interviewmetoden, omhandler gennemsigtighed i 

rekruttering af informanter, interviewspørgsmål, transkripering af data og gennemsigtighed i 

analysen (Kvale, Brinkmann 2009).  

Rekruttering, interview, transkripering og analysemetode er grundigt beskrevet og vist med 

eksempler, hvilket øger gennemsigtigheden af undersøgelsen. Der er skematisk vist eksempler på, 

hvordan analysemetoden er brugt (se figur 4). Samtidig kan det øge gennemsigtigheden at vælge et 

velbeskrevet begreb som patientinddragelse som analyseparameter. Gennemsigtighed i 
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hermeneutiske analysetilgange handler i høj grad om at vise sin forforståelse og sætte den i spil, 

hvilket er gjort gennem en grundig litteratursøgning og valg af teori. Et andet valg af teoretisk 

forståelsesramme kunne have ændret i forforståelsen og dermed i fortolkningen af undersøgelsens 

begreber. 

Den teoretiske referencerammes velegnethed: 

Da den teoretiske referenceramme har en betydelig del i vurderingen af projektets reliabilitet, er det 

relevant at vurdere, hvorvidt dette valg af teori har vist sig velegnet til besvarelse af 

forskningsspørgsmålet, samt kritisk vurdere de resultater der er fremkommet i doktorafhandlingen. 

I forhold til dette projekts formål giver Eldh en solid teoretisk forståelse af patientinddragelse, 

hvilket kan udfolde interviewdata om brugen af spørgeskemaet og hjælpe til en besvarelse af, 

hvorvidt brugen af spørgeskemaet har betydning for patienternes oplevelse af patientinddragelse. 

Valget af Eldh som teoretisk forståelse er derfor velegnet, fordi det netop er patientperspektivet på 

patientinddragelse, som er undersøgt. I Eldh´s doktorafhandling er der benyttet både interviews, 

observation og spørgeskema til at belyse emnet, hvilket er en styrke i forhold til kompleksiteten af 

emnet at bruge metodetriangulering (Brinkmann, Tanggaard 2015). Eldh har til formål at belyse 

patienternes perspektiv på patientinddragelse, og hvad der skal til for at opnå dette, men da der 

yderligere interviewes de observerede sygeplejersker med samme interviewguide som til 

patienterne, må det diskuteres, hvorvidt disse data giver et validt svar på undersøgelsens formål. 

Samtidig er det kun sygeplejerske-patient interaktion, der observeres, hvilket giver et begrænset 

billede af patientinddragelse, netop fordi patientens interaktion med andre faggrupper, f.eks. læger 

kan give et andet billede herpå, men fordi det også i dette projekt er samtaler med sygeplejersker 

om træthed, der er interessante, har det ikke indflydelse på dette projekts metode.  

For at kunne benytte resultaterne i Eldh´s afhandling er det væsentligt at vurdere, hvorvidt hendes 

informanter er sammenlignelige med patienterne i dette projekt, da det kan have indflydelse på 

fortolkningen af data. Informanterne i Eldh’s afhandling er kroniske patienter med langvarig 

kontakt til sundhedsvæsenet og dermed erfaring med at være patient. I hendes spørgeskema-

undersøgelse er halvdelen af respondenterne dog akut indlagte patienter med blandet kontakt til 

sundhedsvæsenet. Patientgruppen i dette projekt og dermed informanterne er en uhomogen gruppe, 

varierende med hensyn til co-morbiditet og tilknytning til sundhedsvæsenet, og derfor kan 

afhandlingens informanter være dækkende herfor, således at det ikke har betydning for dette 

projekts metode. 
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Validitet: 

Validitet indenfor kvalitative undersøgelser vedrører, hvorvidt undersøgelsens resultater afspejler 

det, der gerne vil undersøges (Kvale, Brinkmann 2009). Resultaternes validitet omhandler, hvorvidt 

det er en velegnet metode til undersøgelsens formål, de rette informanter, og forsøg på at modvirke 

selektive og ensidige fortolkninger af data (Kvale, Brinkmann 2009). 

Projektets formål var at undersøge, hvordan patienter med endokardit oplevede brug af 

selvrapporteringsskema til træthed under indlæggelsen. Interviewmetoden var velegnet hertil. 

Interviewguiden blev udformet ud fra kendt viden om tre temaer. Hvorvidt de tre temaer kunne give 

svar på oplevelserne af brug af selvrapporteringsskemaet kan diskuteres. Der blev startet med et 

åbent spørgsmål om oplevelsen af træthed, som ikke direkte kan relateres til formålet om at vide 

noget om deres brug af selvrapporteringsskemaet, men da det blev vurderet, at patienternes 

opfattelser af deres træthed kunne have indflydelse på brugen af skemaet, kan det siges at være 

relevant i interviewguiden. Samtidig spørges der i interviewguiden til patienternes oplevelser af de 

samtaler de har haft med sygeplejerskerne om deres træthed, hvilket heller ikke har umiddelbar 

relevans til formålet, men da den fremsøgte litteratur på området viste, at patienternes brug af 

selvrapporteringsskemaer afhang af sundhedspersonalets brug og feedback af skemaet, vurderedes 

det alligevel som et relevant spørgsmål. At der er foretaget et pilot-interview for at kvalificere 

spørgsmålene i interviewguiden, er med til at øge validiteten af undersøgelsens resultater.  

Som det kan ses, er der en del variation i informanternes demografiske data, både i forhold til køn, 

alder, civilstatus og arbejdsforhold. Da informanterne er konsekutivt indsamlet, er dette et reelt 

billede af den uhomogenitet, der præger patientgruppen, som tidligere beskrevet i 

baggrundsafsnittet. Undersøgelsens informanter må derfor siges at være sammenlignelige med den 

patientgruppe, hvis formål det var at undersøge. 

Rekrutteringen af informanter blev foretaget af projektejer og interviewer, hvilket kan have haft 

indflydelse på patienternes samtykke til deltagelse, som tidligere beskrevet. Dog har projektejer og 

interviewer ikke ellers haft kontakt med informanterne. Det har været andre sygeplejersker, der har 

varetaget patienternes pleje samt samtalerne om spørgeskemaet og deres træthed. Rekrutteringen 

vurderes derfor ikke at have haft indflydelse på patienternes svar og dermed undersøgelsens 

resultater.  

I analysen af interview-data er der benyttet en åben tilgang. Temaet om trætheden som en del af 

mig, har ikke direkte relation til besvarelse af forskningsspørgsmålet, men fordi det alligevel bliver 

et fremtrædende meningsbærende tema, kan det være et udtryk for at den åbne tilgang lykkedes. 
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Der er gjort forsøg på at modvirke ensidige fortolkninger af interviewdata ved at diskutere temaer 

med vejleder. Det kunne yderligere have haft betydning, hvis en ekstra person havde gennemset og 

deltaget i meningskondensering og kodning af data, hvilket dog ikke var ressourcemæssigt muligt.   

Generaliserbarhed: 

Generaliserbarhed i kvalitative studier, giver ifølge Kvale og Brinkmann ikke mening at se på ud fra 

statistisk generalisering, men det er mere relevant at se på analytisk generalisering, hvilket 

indebærer en velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne fra én undersøgelse kan være 

vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation. Den er baseret på en analyse af ligheder og 

forskelle mellem de to situationer, hvilket forudsætter en høj kvalitet i righoldige og detaljerede 

beskrivelser af interviewprocessen og interviewprodukterne (Kvale, Brinkmann 2009). Der er i 

dette projekt forsøgt at øge generaliserbarheden gennem reliabiliteten og validiteten, der 

forudsætter, at projektets metode og resultater er detaljeret beskrevet. Det vil gøre det muligt for 

andre at vurdere, hvorvidt dette projekt kan generaliseres til andre lignende situationer.  

Konklusion: 

I dette afsnit konkluderes på projektets forskningsspørgsmål: Hvordan oplever patienten med 

infektiøs endokardit brug af selvrapporteringsskema om træthed under indlæggelse, og hvilken 

betydning har det for patientens oplevelse af inddragelse i plejen af træthed?  

Patienterne med endokardit oplevede brug af selvrapporteringsskemaet beskrevet i fire temaer.  

Det første tema Trætheden er en del af mig, har betydning for, hvordan et skema opleves 

meningsfuldt, fordi trætheden opleves som normal, accepteret og endda kærkommen. 

Temaet At klare trætheden beskriver, at patienterne oplever, at trætheden og dens betydning ændres 

under indlæggelsen, hvilket har betydning for oplevelsen af brug af skemaet, fordi det opleves ikke 

at kunne indfange det reelle billede af trætheden. Patienterne beskriver også i dette tema at finde 

løsninger for at klare trætheden, og de oplever et spekter af selv at finde løsninger og manglende 

anerkendelse af deres problem og delagtighed i at finde løsninger. 

I det tredje tema Det skal hænge sammen, oplever patienterne at prøve at få svarerne i skemaet til at 

hænge sammen for dem. Det er svært at se spørgsmålene enkeltvis men opleves ud fra en helhed i 

skemaet. Samtidig oplever patienterne, at den efterfølgende samtale er værdifuld, og får det til at 

hænge sammen for dem og give en helhed til sine svar, som ellers ikke ville være muligt. 
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Det sidste tema Overflødighed er patienternes oplevelser af, hvordan skemaet opleves unødvendigt 

på spektret mellem en unødvendighed i at tale om trætheden, da den kan erkendes uden ord, en 

unødvendighed i skemaet, da relationen med sygeplejersken ville give den samme viden, og en 

unødvendighed i skemaet, da det opleves primært at være for de sundhedsprofessionelle. 

Det kan altså konkluderes, at patienter med endokardit oplever brugen af selvrapporteringsskema, 

som afhængigt at oplevelsen af træthed og den relation og samtale, der opleves med sygeplejersken.  

Den betydning som disse oplevelser har for patienternes oplevelser af patientinddragelse, kan ses ud 

fra flere forhold. Det må konkluderes, at der opleves faktorer for patientinddragelse som at blive set 

i sin egen kontekst, at egen viden anerkendes, men også faktorer om ikke-inddragelse som ikke at 

fortælle om sine symptomer, viden og planlægning der ikke er baseret på patientens behov og ikke 

at forstå krop og symptomer.  

Det kan ud fra diskussionen konkluderes, at et selvrapporteringsskema om træthed ikke kan stå 

alene, hvis det skal have betydning for patientinddragelse. Den efterfølgende samtale med 

sygeplejerskerne er betydningsfuld for, at skemaet ikke kun bliver et screeningsredskab, og 

patienten reduceres til leverandør af data. Andre faktorer udover selvrapporteringsskemaet har 

indflydelse på oplevelsen af patientinddragelse, såsom forventninger og forforståelser af træthed, 

oplevelsen af at være patient, beslutningstagen omkring håndteringen af trætheden, samt 

patienternes evne til besvarelse af skemaet (Health Literacy).  

Perspektivering:  

Dette projekts resultater har betydning for klinisk praksis, da det kan give indsigt i 

endokarditpatienters oplevelse af træthed og brug af et selvrapporteringsskema, men resultaterne 

kan samtidig have implikationer til andre områder i klinisk praksis, hvor der anvendes patient-

reported outcomes. Patient-reported outcomes har de senere år vundet større indpas i 

sundhedsvæsenet, som en væsentlig faktor i behandlingstiltag, kvalitetsmonitorering og 

kvalitetsudvikling. Sygeplejen har en mulighed ved netop at bruge PRO til at udvikle 

evidensbaseret sygepleje og bedre forstå effekten af sygeplejehandlinger (Barham, Devlin 

2011).Videnscenter for brugerinddragelse (ViBIS) har igangsat et stort projekt, der skal skabe et 

solidt vidensgrundlag for, hvordan man anvender og implementerer PRO i kvalitetsudvikling i 

klinisk praksis (Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet 2015). Dette projekt om 

patienter med endokardit kan være med til at øge fokus på, at patienternes oplevelser af brug af 

PRO i klinisk praksis, bør være en nødvendig del af overvejelserne, om hvordan PRO skal 

anvendes. At PRO ikke kan stå alene og at især feedback, opfølgning og mulighed for samtale med 
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klinikere om svarene i et skema er væsentligt, hvis PRO skal være andet en screening og leverandør 

af data, og i stedet påvirke oplevelsen af patientinddragelse.  

I et sygeplejeperspektiv kan projektets resultater have relevans for sundhedsprofessionelle som 

arbejder med patienter med endokardit, da de giver indsigt i patienternes oplevelser af træthed, 

omskiftelighed i træthed og trætheden som en del af dem. Patienternes oplevelser af trætheden som 

en del af dem, at trætheden ikke nævnes, normaliseres og accepteres kan have implikationer for 

sygeplejen generelt. Det kan tyde på et behov for øget fokus på dette grundlæggende 

sygeplejeproblem. Der er et krav om, at dataindsamling om patientens sygeplejefaglige 

problemstillinger indsamles systematisk og klart, og at dette skal danne udgangspunkt for 

tilrettelæggelse af sygeplejefaglige handlinger (Sundhedsstyrelsen 2013). Projektets resultater kan 

tyde på et behov for at sætte fokus på patientens sygeplejefaglige problemstilling om søvn og hvile. 

Retrospektive auditresultater kan danne grundlag for at sammenligne, hvorvidt der med patienternes 

selvrapportering af symptomet træthed skabes øget opmærksomhed på problemet hos 

sygeplejerskerne. 

Et andet perspektiv, der kan være relevant at undersøge nærmere, er samtalens betydning for 

anvendelsen af PRO i klinisk praksis. Hvordan foregår disse opfølgende samtaler, og hvilken 

betydning har PRO i interaktionen mellem patient og sygeplejerske og kan et 

selvrapporteringsskema påvirke sygeplejerskernes opmærksomhed og italesættelse af træthed? En 

relevant metode hertil vil være et etnografisk observationsstudie af de opfølgende samtaler. 

Projektets resultater viser patienternes oplevelser af brug af PRO i klinisk praksis under en akut 

indlæggelse. Andre undersøgelser har primært brugt PRO i ambulant regi. Projektets resultater 

viser, at PRO i nuværende form opleves svært at benytte, når der opleves meget omskiftelighed. Det 

kan derfor være relevant at undersøge nærmere, hvorvidt en mere simpel skala, der giver 

patienterne mulighed for øjeblikkelig feedback, når de selvrapporterer deres symptom, kan opleves 

mere anvendelig. Her kan der eventuelt søges erfaring i forhold til NRS/VAS-smerteskala.  
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9 stk ekskluderes på artikellæsning pga. det 

omhandler fortolkning af målinger/svar i PRO, 

barrierer for patientinddragelse, ikke 

sammenlignelig patientgruppe 

 32 stk ekskluderes  på abstract-læsning pga. brug i 

forskning og udvikling og validering af PRO, 

klinikeres perspektiv samt implementering og 

barrierer for brug af PRO samt fortolkning af 

målinger i selvrapportering 

320 stk. ekskluderes på titel-læsning, det er artikler om 

patientinddragelse omhandlende primær sektor, psykiatri, ambulant 

funktion og lægefaglige perspektiver (fokus i opgaven er i forhold 

til sygeplejerskerne). Der er yderligere ekskluderet artikler om 

patientreported outcomes, self-reporting og questionnaire 

omhandlende brug i forskning, validering af spørgeskemaer, brug i 

primær sektor og ambulant funktion og i forhold til palliation. 

42 stk. ekskluderes pga. børn, 

hjertekirurgi og symptomer i 

forhold til diagnostisering. 

 

Bilag 2: 

Flowchart i forhold til litteratursøgningen: 

 

 

  

12 stk 

Endocarditis i kombination med (AND) patientparticipation, 

patientinvolvement, patientreported outcomes, self-reporting, 

patient experience, life experience OR questionnaire: 

1 stk 

 

44 stk 

364 

stk. 

Der er udvalgt ialt 4 artikler til at belyse 

den eksisterende viden på området 

Søgeord:  Endocarditis AND Fatigue 

42 stk. 

 

Patientparticipation OR patientinvolvement OR patient experience OR patient attitudes i kombination 

med (AND): 

patientreported outcomes OR self-reporting OR questionnaire OR clinical assessment tools: 

 

0 stk 
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Bilag 3: 

 

Vejledning for personalet på B71 i brug af spørgeskemaet MFI20 til endokarditpatienter: 

Spørgeskemaet er designet til at vurdere karakteren og graden af træthed. 

Træthed er et persisterende symptom hos endokarditpatienter, som influerer på andre 

sygeplejeproblemer såsom ernæring og mobilisering.  

I den første uge af indlæggelse: 

Skemaet enten udleveres til patienten, som selv kan udfylde dette, eller personalet udfylder dette 

sammen med patienten, ved at læse spørgsmålene op og lade patienten svare. Patienten må også 

gerne få hjælp af pårørende, hvis dette kan være relevant. 

Skemaet skal bruges som et udgangspunkt for samtale om trætheden, derfor vil det være godt at 

skrive patientens bemærkninger til spørgsmålet og svaret.  

Efter samtalen er det vigtigt at lægge en plan sammen med patienten, som dokumenteres i ESD. 

Brug de standardplaner, som er udarbejdet. 

Lige inden udskrivelse: 

Skemaet enten udleveres til patienten, som selv kan udfylde dette, eller personalet udfylder dette 

sammen med patienten, ved at læse spørgsmålene op og lade patienten svare. Patienten må også 

gerne få hjælp af pårørende, hvis dette kan være relevant. 

Skemaet skal bruges som et udgangspunkt for samtale om trætheden, derfor vil det være godt at 

skrive patientens bemærkninger til spørgsmålet og svaret.  

Det bemærkes for patienten, der hvor der er sket ændringer siden sidst, eller hvor der ikke opleves 

ændringer, og det berøres hvilke grunde der kan være hertil. 

Der bør ved denne samtale berøres, hvordan patienten efter udskrivelse kan håndtere og arbejde 

med trætheden, hvilket dokumenteres i ESD. 

 

Udarbejdet af klinisk sygeplejespecialist B71 Trine Morsing i samarbejde med endokarditgruppen Nov. 2014  
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Bilag 4: 

 

Kære  Projektdeltager  

Du inviteres hermed til at deltage i et projekt, som har til formål at forbedre oplevelsen af 

inddragelse i pleje og behandling for patienter indlagt med endokardit. 

Projektet består i at, du under din indlæggelse vil få udleveret et spørgeskema, hvor det ønskes at du 

besvarer spørgsmål om træthed, der kan opstå i forbindelse med din sygdom. Herefter vil du drøfte 

dine svar med en sygeplejerske og sammen finder I ud af, hvordan I kan tilrettelægge din pleje ud 

fra dine svar i spørgeskemaet. Lige inden din udskrivelse vil dette blive gentaget.  

Jeg er interesseret i at høre om, hvordan du brugte skemaet og de svar du havde på spørgsmålene i 

skemaet, samt din samtale med sygeplejersken om dette. Jeg vil derfor senere i dit forløb invitere 

dig til et interview. Interviewet vil handle om, hvordan du oplevede at benytte spørgeskemaet, og 

om du følte dig inddraget i planlægningen af plejen. Det tilstræbes at interviewet finder sted lige 

inden din udskrivelse, men ellers vil vi sammen aftale tid og sted for interviewet. Interviewet vil 

blive optaget på bånd. 

Projektet er et eksamensprojekt i forbindelse med en videreuddannelse. 

Jeg er sygeplejerske og ansat på afdeling B71. Det er vigtigt at pointere, at jeg har tavshedspligt, og 

at jeg ikke videregiver nogen oplysninger om dig, som skulle være kommet frem under interviewet 

uden din accept. Ved undersøgelsens afslutning vil båndet blive slettet, og du vil være anonym i 

undersøgelsen.  

Det er frivilligt at deltage og du vil til enhver tid kunne trække dig ud af undersøgelsen eller brugen 

af spørgeskemaet uden, at det vil få konsekvenser for din planlagte behandling. Du vil således 

modtage pleje og behandling på vanlig vis. 

Der vil ikke under interviewet være mulighed for at få sundhedsfaglige/lægefaglige råd i henhold til 

din individuelle situation, men jeg vil efter interviewet være behjælpelig med at løse eventuelle 

spørgsmål eller gener, eller eventuelt vurdere om der er behov for en yderligere ambulant 

opfølgning. 

Hvis du vælger at deltage i projektet, vil jeg senere kontakte dig med henblik på tid og sted for 

interviewet. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på telefon: 51 24 43 71 

i dagtiden. 

Jeg håber meget på din deltagelse og på forhånd tak. 

Med venlig hilsen  

    Trine Morsing, Sygeplejerske, afd. B71 
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Bilag 5: 

 


