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Dansk resume 
 
Baggrund: En struktureret litteratursøgning viser at der er mangel på viden indenfor pårørendes 

oplevelser i det palliative felt. Samtidig bliver stadigt flere patienter udskrevet fra hospice til eget 

hjem, men der mangler viden om hvilke oplevelser den pårørende har i hverdagslivet når den døen-

de ægtefælle bliver udskrevet til eget hjem. Specialets formål er derfor at søge indblik i dette.  

 

Metode: Specialet foregår i en fænomenologisk-hermeneutisk forståelsesramme, hvor der med ud-

gangspunkt i den kvalitative tilgang indsamles data via semistrukturerede interviews. Empirien ana-

lyseres gennem en Ricoeur-inspireret strukturanalyse.  

 
Fund: Der viser sig 3 temaer med dertilhørende undertemaer. 1) At være afhængig, og herunder: At 

være låst til hjemmet, At komme i anden række og Når kroppen bliver træt. 2) At indtage en ny rol-

le, og herunder: Fra ægtefælle til plejer, Når samspillet udfordres og At se sin elskede svinde ind. 3) 

At modtage hjælp, og herunder: Vigtigheden af kontinuitet, At efterlyse hjælpen og At stå alene med 

ansvaret. 

 

Konklusion: De nære pårørende har en oplevelse af at hverdagslivet i hjemmet i høj grad er præget 

af megen ansvar og tilsidesættelse af egne behov. 
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Engelsk resume 
	  
”Being discharged alive from hospice. – A Ricouer-inspired qualitative structual analysis of the 

close relatives experiences of everyday life with a cancerpatient being discharge to their own ho-

me.” 

	  
	  

Background: A structuralized literature search has shown an insufficient amount of knowledge on 

the spouse experience in palliative care. Further, an increasing number of patients are discharged 

from hospice to their own home. There is a lack of information on the spouse experience when pa-

tients are discharged from hospice to treatment in their own home, which will be explored in this 

thesis. 

 

Method: The thesis is placed in a phenomenological-hermeneutical context with a qualitative ap-

proach. Data was collected through semi-structuralized interviews. Empirical data was analyzed in 

a Ricoeur-inspired structural analysis. 

 

Findings: Three themes and related subthemes were identified. 1) To be dependent, including: To 

be bound to the home, Ones needs come second and When the body is exhausted. 2) To accept a 

new role, including: From spouse to caregiver, When the interplay is challenged and to see ones 

loved one fade away. 3) To receive help, including: The importance of continuity, To ask for help 

and To be left alone with the responsibility 

 

Conclusion: The spouse experiences a high amount of caregiver burden when partners are being 

discharged from hospice to their own home.  
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Specialets struktur 
	  

For overskueligheden skyld består specialet af fire dele nummeret I-IV. De fire dele udgør forskel-

lige faser af undersøgelsen, hvilket præsenteres i det følgende. 

 

Del I består af et indledende afsnit, hvori problemfeltet præsenteres. Efterfølgende præsenteres den 

indledende- og systematiske litteratursøgning, samt på denne baggrund en dybere præsentation af 

problemfeltet, der slutteligt leder op til en afgrænsning og efterfølgende problemformulering. 

 

DEL II præsenterer specialets metodiske overvejelser, og omhandler derfor den videnskabsteoreti-

ske forståelse og dataindsamlingsmetode. Ligeledes præsenteres analysemetode, forforståelse og 

etiske overvejelser. 

 

DEL III omhandler analysens fund og består derudover af diskussion af fund samt refleksion og 

diskussion af metode. 

 

DEL IV omfatter afslutningen på specialet, hvormed der laves en samlet konklusion. Ligeledes 

præsenteres specialets implikationer for praksis samt perspektivering.  
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Del I 
 
1.0 Indledning 
 
Flere og flere danskere lever længere som følge af forbedret diagnostik og behandling. Samtidig ses 

en stigning i antallet af patienter med kroniske sygdomme, og befolkningen lever længere med de 

sygdomme de får diagnosticeret og bliver behandlet for. Dette stiller sundhedsvæsenet overfor væ-

sentlige organisatoriske udfordringer, og stiller høje krav til kvaliteten af det arbejde der udføres.  

(Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2015, Rolighed 2011)   

                                           

Denne udvikling præger alle instanser i sundhedsvæsenet, herunder også den specialiserede pallia-

tive indsat. Samtidig oplever cancerpatienter stadigt flere gode leveår på grund af effektiv livsfor-

længende behandling, hvorfor der mærkes en stor efterspørgsel efter palliative tilbud. (Sundhedssty-

relsen 2011)                                                              

Tendensen afspejler ligeledes den måde hvorpå hospice i dag er organiseret. Søgningen til hospice 

bliver stadigt større i henhold til udviklingen, hvilket medfører et øget pres på antallet af dage en 

hospicepatient bør være indlagt. (Region Midtjylland 2015) Hvis en hospicepatient responderer så 

positivt på den palliative behandling at man vurderer at plejen kan varetages af en anden instans, 

kan patienten blive udskrevet fra hospice, hvorfor pladsen i stedet overlades til en patient med et 

kortere livsperspektiv. Dette betyder at hospice ikke nødvendigvis er et sted hvor man bliver indlagt 

helt til livets afslutning. (Linnet, Eriksen & Hansen 2015)  

Når patienten bliver udskrevet fra hospice, bliver 79% udskrevet til eget hjem, hvilket stiller store 

krav til patientens pårørende, der i forvejen befinder sig i et skrøbeligt stadie i livet, med udsigten til 

at miste deres nærmeste indenfor kort tid. (Region Midtjylland 2015) 

 

I mit virke som sygeplejerske har jeg på Hospice Djursland gentagne gange været vidende til ud-

skrivelse af patienter før døden indtræffer. Jeg har observeret, at det at udskrive patienter før døden 

på et hospice er af kompleks karakter. Nogle patienter bliver glade for, at en udskrivelse kommer på 

tale og glædes i den forbindelse over at livet varer lidt endnu. Andre er knuste bare ved tanken om 

at en udskrivelse skal finde sted, og kan ikke forlige sig med at blive udskrevet fra de trygge omgi-

velser, de har affundet sig med at dø i.  
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Men udskrivelsen omhandler ikke blot patienten. Med patienten, følger de pårørende. Patientens 

pårørende står på sidelinjen, og kan på den ene side glædes over at deres nærmeste responderer så 

positivt på den palliative indsats, der gør at de kan blive udskrevet igen. Samtidig kan det virke som 

en svær og uoverkommelig udfordring at vende tilbage til hjemmet og hverdagslivet med alt hvad 

det indebærer af praktiske gøremål, samtidig med, at man er ved at miste den man har kær. (Sund-

hedsstyrelsen 2011) 

 

Netop disse erfaringer og problematikker har vagt min interesse, hvorfor det overordnede formål 

med dette speciale er at undersøge og opnå en dybere forståelse for den pårørende, hvis nærmeste er 

blevet udskrevet fra hospice til eget hjem.  

2.0 Informationssøgning 
 

For at få en bredere forståelse for oplevelsen af at være pårørende til en patient der bliver udskrevet 

fra hospice, har jeg valgt at foretage en bred indledende informationssøgning.  

Dette har jeg valgt, da en relevant undersøgelse må bygge videre på allerede eksisterende viden, 

hvorfor det først og fremmes er væsentligt at afdække om problemfeltet i forvejen  er velbeskrevet 

og udforsket. (Buus et al. 2008)  

 

For at danne mig et overblik over den eksisterende viden og få et indblik i problemfeltet, foretog jeg 

derfor en indledende og bred fritekstsøgning i databaserne Cinahl, PubMed, SweMed, Sygeplejer-

sken, Dagens Medicin, Dansk Palliativ Database, Hospiceforum Danmark, library.au.dk, biblio-

tek.dk, sst.dk, infomedia, pavi.dk samt google. 

På dansk har jeg søgt på emneordene: hospice, udskrivelse, pårørende samt eget hjem. På engelsk 

anvendte jeg følgende søgeord: hospice, discharge, transfer, relatives samt homecare.  

Jeg valgte at afgrænse min søgning i de databaser hvor det var muligt, hvorved jeg inkluderer litte-

ratur publiceret indenfor de sidste 15 år, for derved at tilegne mig den nyeste viden. 

 

Efter den brede indledende søgning forsatte jeg med en ny og mere systematisk søgning efter inter-

national og national forskning i databaserne Cinahl, PubMed og SweMed. Her er søgt med følgende 

engelske søgeord: hospice, discharge, transfer, relatives, caregiver, spouse, palliative care, caregi-

ver burden samt homecare.  
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Disse databaser indeholder udelukkende peer-reviewed artikler og samtidig udgør PubMed op mod 

95% af den videnskabelige peer-reviewed sundhedsvidenskabelige litteratur, hvorfor den netop er 

valgt for at søge så omfangsrigt som muligt. Cinahl er suppleret i og med at den har en høj grad af 

sygeplejevidenskabelige referencer, hvorved en bred afdækning af sygeplejeforskningen sikres ved 

søgning heri. (Stoltz et al. 2007) SweMed er valgt i og med at det er en database der afdækker 

forskningslitteratur, som muligvis ikke ville fremkomme i de internationale databaser. (Stoltz et al. 

2007)                                                                                                                                                         

Jeg vælger at inkludere både kvalitative og kvantitative artikler, såfremt artiklernes omdrejnings-

punkt er i relation til problemstillingen. Ligeledes vælger jeg kun at inkludere artikler ud fra limits, 

på henholdsvis dansk, norsk, svensk og engelsk, samt artikler fra 2000-2015.  

Jeg vælger at udføre en bloksøgning, for dermed at højne overblikket, hvilket er illustreret i neden-

stående figur. (Buus et al. 2008) Et eksempel på denne søgning foretaget i Cinahl illustreres i bilag.1 

 

 

	  
 

 

 

Blokkene er struktureret ud fra relevante emneord eller fritekstord, alt afhængig af relevans. De tre 

databaser er opbygget forskelligt, hvorfor der anvendes forskellige thesaurus i alle tre databaser. 

Derfor tilpasser jeg de enkelte bloksøgninger ud fra dette. Jeg vælger at trunkere fritekstordene, for 

ikke at ende med en alt for stor mængde irrelevant litteratur, og samtidig kombinerer jeg emneorde-

ne på kryds og tværs, via de boolske operatører. Jeg anvender OR for at udvide søgningen, og kom-

binerer samtidig med AND for at afgrænse min søgning på tværs. Dette gør at genfindingsgraden er 

høj, hvilket gør min søgning mere udtømmende. (Stoltz et al. 2007, Polit, Beck 2014, Buus et al. 

2008)                                                                                                                                                       

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se	  bilag	  1	  

Caregiver	  	  
OR	  	  

Spouse	  	  
OR	  	  

Relative	  

	  	  	  	  	  	  AND	  

Hospice	  	  
OR	  	  

Discharge	  	  
OR	  	  

Transfer	  

	  	  	  	  AND	  

Homecare	  	  
OR	  	  

Palliative	  Care	  	  
OR	  	  

Caregiver	  burden	  
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3.0 Problembeskrivelse 
 
I de følgende afsnit vil jeg på baggrund af litteratursøgningen bevæge mig i retning af problemfor-

muleringen, ved at inddrage national og international forskning, samt anden litteratur der belyser 

det felt hvori formålet med dette speciale befinder sig. 

 

3.1 Hospice før og nu 
 
Allerede i middelalderen kendte man til hospice, hvor nonner og munke gav syge og svækkede mu-

lighed for at trække sig tilbage og undgå yderligere elendighed.  

Men selve begrebet hospice, blev første gang anvendt af den britiske læge og sygeplejerske Dame 

Cicely Saunders på St. Christophers Hospice i London i 1967. Saunders efterlyste et initiativ der 

målrettet skulle prioritere lindrende behandling og understøtte tanken om at tiden frem til døden 

kunne være bedre. Således blev St. Christophers Hospice oprettet. Her blev højt kvalificeret perso-

nale, der netop var i stand til at yde holistisk pleje og lindrende behandling frem til døden priorite-

ret, hvormed en institution med høj faglig standard samt systematisk vidensopbygning var blevet en 

realitet. (Hviid Jacobsen, Lund Simuyemba 2011, Dalgaard, Jacobsen 2011) 

 

Saunders gjorde ligeledes en aktiv indsats for at få World Health Organisation (WHO) til at define-

re begrebet palliation, for på den måde at skabe en fælles international ramme for den palliative 

behandling. En definition der blev en realitet i 1990, og bar præg af hospicefilosofiens grundværdi-

er, der ligger til grund for den palliative indsats, som den dag i dag, stadig anvendes. (Sundhedssty-

relsen 2011, WHO 2015)  Det er en definition der retter sig mod uhelbredeligt syge eller døende, og 

som tager udgangspunkt i det enkelte menneske. I 2002 reviderede WHO definitionen af den pallia-

tive indsats, således at der kom mere fokus på livskvalitetsbegrebet, hvilket ligeledes afspejler hos-

picefilosofiens kerneværdier, om at give døende og uhelbredeligt syge den bedst mulige livskvali-

tet, selvom de lever med visheden om, at døden er nært forestående. Samtidig omfatter definitionen 

ikke blot patienten, men i ligeså høj grad patientens pårørende og senere efterladte. (Kopp 2011, 

WHO 2015)                                                                                                                                             

 

Udviklingen af den palliative indsats som fagområde i Danmark tog fart i løbet af 1960’erne med 

afsæt i den engelske hospicefilosofi. I 1992 blev det første danske hospice etableret på Skt. Lukas 

Stiftelsen i Hellerup. Det blev etableret med et ønske om at skabe en modkultur til det daværende 
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sundhedssystem, hvilket der organisatorisk ikke var en grundlæggende interesse for at skabe i det 

eksisterende sundhedsvæsen.  (Hviid Jacobsen, Haakonsen 2008)  

I den almene befolkning blev hospice i begyndelsen betragtet i en dyster ramme som værende et 

dødshospital, men hospice skulle efterhånden vise sig at modtage en bred folkelig opbakning. (ibid) 

I dag består det specialiserede palliative niveau i Danmark, af 19 hospicer fordelt rundt om i landet, 

med i alt 254 hospicesengepladser. (Sundhedsstyrelsen 2011) Hospice er en selvejende institution 

med driftsoverenskomst med de respektive regioner og omfattes ligeledes af det frie sygehusvalg. 

Alle hospicer fungerer under sundhedsloven, og er således gratis for danske statsborgere. (ibid) 

 

3.2 At være egnet og uegnet  
 
At søge ophold på hospice, er et valg der opstår i forbindelse med erkendelsen af, at helbredende 

behandling ikke længere er en mulighed. Samtidig er patienten nået til et stadie i sygdomsforløbet 

hvor symptomerne er så overvældende og komplicerede, at familien ikke længere kan klare det i 

eget hjem, eller at døden forventes at være nært forestående. Valget om at ansøge om en hospice-

plads, er derfor også et valg der for mange betyder afsked med deres eget hjem og de omgivelser, 

der har skabt rammerne om deres liv. (Kopp 2011) 

 

I Region Midtjylland har man nedsat en række kriterier for de patienter der kan komme i betragt-

ning til en hospiceplads. Følgende kriterier skal således være opfyldt: 

 

- Forventet kort levetid. 

- Helbredende behandling skal være ophørt. 

- Komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter. 

- Behandlingsniveauet skal være afklaret, således at patienten ikke har symptomer af karakter 

der fordrer en hospitalsindlæggelse. 

- Den henviste har et ønske om at leve den sidste tid på hospice og er velinformeret om andre 

muligheder for ophold og støtte. (Region Midtjylland 2014)  

 

Det er underordnet hvilken diagnose den døende har, vægtningen ligger i stedet på de aktuelle be-

hov den døende måtte have. (Kopp 2011) Men af de patienter der bliver indlagt på de danske hospi-

cer, har cirka 93 procent en kræftdiagnose. (Region Midtjylland 2015) 
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Pladserne på hospice prioriteres og fordeles til de patienter med det aktuelt største behov for lin-

drende pleje og behandling. De nyeste tal viser at der i 2014 blev henvist 1604 patienter i Region 

Midtjylland. 821 opnår en hospiceplads, hvorfor 783 patienter, der opfylder kriterierne for at kom-

me på hospice, ikke får tildelt en plads på hospice. (Region Midtjylland 2015) 

Dette betyder at cirka halvdelen af de patienter der henvises til hospice, desværre ikke får opfyldt 

deres ønske om en indlæggelse. Ifølge Region Midt har antallet af henviste, og dermed afviste, væ-

ret stigende. (Region Midtjylland 2015)                                                                                                  

 

Oprindeligt var hospice et sted man kom for at dø, men i takt med den stigende efterspørgsel og 

presset på sengepladserne, er hospice i dag ikke nødvendigvis livets endestation.  

Grundlæggende er der to måder at blive indlagt på hospice. Man kan blive indlagt til et symptom-

lindrende ophold af 1-2 ugers varighed, hvorefter man planmæssigt udskrives igen, når der er 

kommet kontrol på den lindrende behandling. Eller man kan ønske at blive indlagt til livets afslut-

ning, hvilket er følgerne af den type indlæggelse jeg vil tage udgangspunkt i, i dette speciale. (Kopp 

2011) 

 

3.3 Når udskrivelse kommer på tale  
	  
Når en patient bliver indlagt på hospice, har de fleste hospicebrugere en indlæggelsestid på 15 dage 

eller derunder. Størsteparten af de indlagte patienter dør, mens de er på hospice. Men i de tilfælde 

hvor patienten bliver udskrevet fra hospice, sker de fleste udskrivelser til eget hjem. (Region 

Midtjylland 2015) Udskrivelsesprocenten er forskellig blandt de enkelte hospicer. En samlet opgø-

relse fra Region Midt viser at knap 20 % af patienterne på hospice, blev udskrevet igen. Af disse 20 

%, blev 79% udskrevet til eget hjem (ibid.)                                                                                            

	  
Øgningen af udskrivelser problematiseres i et New Zealandsk studie, der har fokus på hvad presset 

på hospiceindustrien har medført. Her redegøres for at det moderne hospice har bevæget sig fra at 

være en institution hvor man udelukkende blev indlagt til livets afslutning, i dag er blevet en institu-

tion der i højere grad er et særligt specialiseret sygehus. Her er lange indlæggelser til palliativ pleje 

og omsorg, erstattet af korte ophold, hvor patienterne får varetaget deres palliative problemstillin-

ger, og efterfølgende udskrives. Dette har skabt forvirring om, om det politiske pres på hospicein-
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dustrien, har medført at den palliative indsats er ved at miste sit overordnede formål, hvor det gæl-

der om at den sidste tid skal være fredfuld og præget af høj livskvalitet. (Foggo 2006) 

 

Således er der i et sundhedsvæsen, hvor fremtiden byder på højere produktivitet og flere patienter, 

endnu flere overgange mellem de forskellige instanser. Her er udfordringen i det højeffektive sy-

stem, hvor man skal navigere mellem forskellige institutioner, at bevare sammenhæng og helhed for 

patienten og dennes pårørende, hvorfor netop overgangen fra hospice til eget hjem er interessant. 

(Timm 2011)                                                                                                                                             

 

Forskning viser at det oftest er cancerpatienter der bliver udskrevet fra hospice (Kutner et al. 2004) 

Men et stort amerikansk kohortestudie har kortlagt den amerikanske hospiceindustri, og belyser 

hvorfor og hvilke patienter der bliver udskrevet fra hospice. Her tydeliggøres at udskrivelser fra 

hospice måske skal ses i sammenhæng med den måde hvorpå hospice har udviklet sig. Her redegø-

res for de patienter der bliver indlagt, som viser sig ikke længere blot at være cancerpatienter, men 

også patienter med andre livstruende, kroniske sygdomme. Disse patienter kan være svære at henvi-

se og deres terminale periode kan være meget lang og svær at kategorisere. Dermed kan de risikere 

at blive henvist for tidligt i terminalfasen, hvilket i sammenhæng med det politiske pres på hospice-

pladserne, kan medføre at patienterne bliver udskrevet før døden. (Teno et al. 2014) Denne ameri-

kanske udvikling stemmer ligeledes overens med den udvikling vi i Danmark ser på hospiceområ-

det. (Linnet, Eriksen & Hansen 2015)  

 

I forbindelse med at kræftplan III kom på Finansloven i 2011, fik Sundhedsstyrelsen til opgave at 

revidere anbefalingerne for den palliative indsats. Dels for at styrke den palliative indsats på kræft-

området, men også for at favne alle patienter med en livstruende sygdom, hvorfor også andre pati-

enter end cancerpatienter, kan blive henvist til hospice. (Sundhedsstyrelsen 2011, Sundhedsstyrel-

sen 2013)                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                 

I et britisk studie omhandlende udskrivelse fra hospice til plejehjem kom det frem at en tredjedel af 

de udskrevne patienter har negative forventninger til udskrivelsen, og ligefrem frygter at en udskri-

velse kommer på tale. I det pågældende studie skete udskrivelsen til et plejehjem, hvor bekymrin-

gerne udmøntede sig i utryghed, for om patienter og pårørende kunne få en ligeså kvalificeret palli-

ativ pleje og omsorg i primær sektor, som de havde oplevet at få på hospice. (Enes et al. 2004) 
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3.4 At være pårørende i eget hjem 
 
Som tidligere nævnt, bliver 79% af de hospicepatienter der bliver udskrevet, udskrevet til eget 

hjem. Således er det interessant at kigge nærmere på det liv der leves i hverdagslivet i hjemmet 

frem til døden. Når en hospicepatient bliver udskrevet til eget hjem, hviler der et stort ansvar hos 

den pårørende. I Danmark dør de fleste patienter på et hospital, mens flest cancerpatienter dør i eget 

hjem, hvor de op til døden bliver plejet af de pårørende og den tilknyttede primærsektor. Derfor 

spiller de pårørende en central rolle, når en patient bliver udskrevet til eget hjem. Samtidig har den 

døende ofte svære komplekse problemstillinger relateret til sygdommen, som kan være uoverskue-

lige for den pårørende at håndtere. Den døendes pårørende kan derfor have svært ved at få hverda-

gen til at hænge sammen, når den døende opholder sig i eget hjem frem til livets afslutning. (Dal-

gaard 2004, Buchwald 2004)   

 

Derudover stilles der spørgsmål til kvaliteten af den palliative pleje der ydes i hjemmet. Forskning 

viser at tilfredsheden med den pleje der udføres i primær sektor ikke lever op til patienter og pårø-

rendes forventninger. De pårørende har således en oplevelse af at stå alene med ansvaret for både 

praktiske og følelsesmæssige komplikationer relateret til den døende. 

(Buchwald 2004, Raunkiær, Holen 2012, Dalgaard 2010, Lund et al. 2014)   

 

Flere studier påpeger at det at være pårørende til en cancerpatienter er forbundet med en høj grad af 

følelsesmæssig stress, angst og depressive symptomer, og at hverdagen er præget af belastninger og 

udfordringer i plejen omkring den døende.  (Grant et al. 2013, Ando et al. 2015)   

I et svensk studie pointerer Fisker og Strandmark at tabet af en ægtefælle er den mest stressfulde 

livsbegivenhed et menneske kan opleve, og kan resultere i både fysiske og psykiske komplikationer. 

(Fisker, Strandmark 2007) Raunkiær har forsket i hverdagslivet i relation til døden, og påpeger at 

uhelbredeligt syge i eget hjem finder det særlig betydningsfuldt at være fysisk omgivet af sine nær-

meste pårørende i den sidste fase af livet. Dette drejer sig både om praktiske forhold men også den 

døendes relationelle behov. Således har den døende også en forventning om at den pårørende er til 

stede og er en aktiv del af livet frem til døden. (Raunkiær 2007)                                                         

 

Siden starten af 1990’erne har der været et øget fokus på døden i eget hjem, på baggrund af social-

politiske målsætninger om at flytte pleje- og omsorgsopgaver fra hospitalsregi til kommunalt regi. 

Som et led i denne udvikling, blev Loven om plejevederlag en realitet i 1990, for dermed at forbedre 
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de pårørendes mulighed for at drage omsorg for den døende i eget hjem. Dels ud fra et etisk argu-

ment om at døende og deres nærmeste skulle have de bedste forudsætninger for at tilbringe den 

sidste tid sammen, men ligeledes ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv om at rykke flest mulige 

patienter ud af hospitalerne. (Raunkiær, Holen 2012)  

 

Sygeplejerske og Ph.d., Karen Marie Dalgaard, har i flere år forsket i pårørendes rolle i den palliati-

ve indsats. Hun peger på at den pårørende er en overset gruppe i det danske sundhedsvæsen, i og 

med at opmærksomheden oftest rettes mod den syge, og at den pårørende dermed skubbes i bag-

grunden. (Dalgaard 2004, Dalgaard 2008) 

Ifølge læge Trine Brogaards PhD med titlen ”Home is where the heart is”, ønsker flest cancerpati-

enter at tilbringe den sidste tid op til døden, og at dø, i eget hjem. Hvis den døende har en partner 

viser der sig i højere grad et ønske om at dø i hjemmet, med partnere ved sin side. Ph.d.-projektet 

viser at sociale, familiære forhold og indsatsen fra primærsektor har afgørende betydning for, om 

den døende får indfriet sit ønske om at dø i eget hjem. Brogaard peger på at forskning i palliativ 

omsorg er uudforsket i sammenligning med andre specialer, og at der er behov for forbedringer 

indenfor den palliative indsats. Den palliative indsats omhandler i ligeså høj grad den pårørende, 

som patienten, og peger på at vi mangler viden indenfor oplevelsen af at være pårørende til en dø-

ende i eget hjem. (Brogaard 2011) 

 

I et sygeplejefagligt perspektiv er ovenstående problemfelt særlig relevant. Den største personale-

gruppe i den palliative indsats består af sygeplejersker. Derfor møder sygeplejersken både den dø-

ende og den pårørende flere gange i løbet af kontakten med den palliative indsats. Dette viser sig 

både på hospice og i sygeplejerskens virke i primær sektor. (Timm 2011) 

Samtidig er døden noget der berører os alle. Det er en uundgåelig del og livet. Men døden er nød-

vendigvis ikke noget der tales meget om, hverken i det offentlige rum, eller i private sammenhæn-

ge. Således er døden i dag noget der ofte finder sted med ønsket om at den sidste tid bliver så fred-

fyldt og værdig som muligt, hvilket derfor stiller særlige krav til sygeplejerskens virke i den sidste 

tid. Her er det netop vigtigt at sygeplejersken og de mennesker der er omkring den døende og den-

nes pårørende, både fagligt og menneskeligt er klædt på, til at sikre bedst mulig kvalitet i de pågæl-

dende rammer frem til livets afslutning. Både i forhold til omsorg, behandling og pleje. (Dalgaard, 

Jacobsen 2011) 
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Samtidig taler man om at døden i den vestlige verden i dag er blevet professionaliseret. Tidligere 

var døden noget der fandt sted i lokalsamfundet, men i dag varetager sygeplejersker og læger stør-

stedelen af de funktioner som familien i hjemmet tidligere selv tog sig af. Den øgede professionali-

sering erstatter hverken familien eller den pårørende, men skaber i stedet en forventning fra den 

pårørendes side, om at den professionelle palliative indsats har en vis kvalitet, i og med at døden i 

mange tilfælde er i hænderne på professionelle. (ibid.) 

 

I takt med denne professionalisering af døden, peger flere studier på en udtalt kritik af indsatsen 

overfor den døende i samfundet. (Raunkiær, Holen 2012) Således er ideen og tankerne om den pal-

liative indsats efterstræbelsesværdige mål for sygeplejersken, hvorfor hun er nødt til at have et ind-

gående kendskab til den palliative indsats, for derved at sikre højst mulig kvalitet for den døende og 

dennes pårørende. Det forudsætter at sygeplejersken har tilstrækkelig kendskab til de behov og per-

spektiver der præger den sidste del af livet, og ligeledes tager udgangspunkt i faglige kompetencer. 

(Dalgaard, Jacobsen 2011) 

 

Et andet vigtigt aspekt i sygeplejerskens virke i den palliative indsat, er samarbejdet med den pårø-

rende i den sidste tid. Den pårørende har oftest den største indsigt i den døendes behov, hvorfor 

sygeplejerskens samarbejde med den pårørende har stor værdi. (ibid.) 

For at sygeplejersken kan sikre de palliative kerneværdier, om værdighed og bedst mulig livskvali-

tet frem til livets afslutning, er det derfor af afgørende betydning at sygeplejersken har et indgående 

kendskab til de pårørendes erfaringer og oplevelser, således at den palliative indsats kan lykkes. 

(ibid.) 

4.0 Sammenfatning og problemafgrænsning 
 

Med udgangspunkt i baggrundsafsnittet, er det synliggjort, at et stadigt stigende antal døende bliver 

udskrevet fra hospice. Dels grundet organisatoriske forandringer og dels grundet ændringen i den 

døendes almene tilstand. Samtidig blev det tydeligt, at udskrivelser ofte forbindes med bekymring 

og utryghed, hvorfor den i forvejen sårbare døende patient stilles overfor en ny og kompleks hver-

dag, når en udskrivelse kommer på tale.  (Region Midtjylland 2015, Foggo 2006, Rydeman, Torn-

kvist 2010)  
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Baggrundsafsnittet viste, at de fleste hospiceudskrivelser sker til eget hjem, hvorfor den pårørende 

får en aktiv rolle når en udskrivelse finder sted. De døende der oftest udskrives fra hospice er can-

cerpatienter. Det er veldokumenteret at pårørende til cancerpatienter i eget hjem er udsat for megen 

stress og følelsen af at have et stort ansvar, samtidig med at de mangler kompetencer til at udøve 

den nødvendige omsorg. (Region Midtjylland 2015, Lund et al. 2014, Grant et al. 2013)  

Den døendes perspektiv på udskrivelse er tidligere belyst i forhold til udskrivelse til plejehjem, men 

den pårørendes oplevelse af at være partner til en patient der bliver udskrevet fra hospice, er endnu 

ikke belyst. (Enes et al. 2004) En sådan undersøgelse kan, udover at give et indblik i den pårørendes 

oplevelse, være med til at skabe en strategi indenfor omsorgen for den døende, der befinder sig i 

eget hjem efter en hospiceudskrivelse. Samtidig kan det bidrage til at sygeplejersken styrker sin 

grundlæggende kliniske ekspertise i relation til den palliative indsats, dels på hospice, men også i 

mødet med patienten i eget hjem.                                                     

 

Da litteraturen tyder på, at det er særlig sårbart at være nær pårørende til en cancerpatient, vælger 

jeg at tage udgangspunkt i disse.  

Med nære pårørende menes partner eller ægtefælle, som bor i eget hjem med den døende frem til 

livets afslutning. I specialet anvendes således både ægtefælle, partner og pårørende under samme 

begreb. 

5.0 Problemformulering 
 
Problemformuleringen afgrænses således til følgende: 

 

Hvordan oplever nære pårørende hverdagslivet sammen med en cancerpatient, som bliver ud-
skrevet fra hospice til eget hjem? 
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Del II 

6.0 Metode 
 
Da formålet med dette speciale tager sit afsæt i den pårørendes oplevelser, vælger jeg at tage ud-

gangspunkt i en kvalitativ tilgang, da denne tilgang netop søger at opnå en forståelse for menneske-

lige oplevelser, følelser og handlinger. (Kruuse 2007) 

I det følgende afsnit vil jeg gennemgå den valgte metode til henholdsvis indsamling og analyse af 

empiri, samt give en indføring i specialets videnskabsteoretiske position. Jeg har valgt at lade mig 

inspirere af Steiner Kvale og Svend Brinkmann (Kvale og Brinkmann) til dataindsamlingsmetoden,  

(Kvale, Brinkmann 2009)  samt lade mig inspirere af den franske filosof Paul Ricoeurs (Ricoeur) 

teori om fortolkning til analysen af min empiri. (Ricoeur 1979) 

 

6.1 Videnskabsteoretisk forståelse 
 

I og med at jeg tager udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns fænomenologiske teori om det kvalitati-

ve semistrukturerede interview, for derved at opnå en forståelse for oplevelsen af at være pårørende 

til en ægtefælle der bliver udskrevet til eget hjem, læner jeg mig op af en videnskabsteoretisk til-

gang der positionerer sig i overensstemmelse med deres bog. (Kvale, Brinkmann 2009)   

Samtidig anvender jeg Ricoeur til specialets analytiske arbejde, som kombinerer den fænomenolo-

giske forståelse med den hermeneutiske fortolkning, hvorfor jeg arbejder indenfor en ramme af den 

fænomenologisk-hermeneutiske forståelse. (Kemp 1999)  

 

Fænomenologien betyder læren om fænomenerne og lægger vægt på at beskrive begivenheder og 

handlinger sådan som de tager sig ud. I fænomenologien er livsverdenen det fundamentale i den 

menneskelige virkelighed. Det er således i livsverdenen, som er den verden vi lever i, at fænomeno-

logien søger at forstå de essenser der gør et fænomen til et fænomen. I fænomenologien sætter man 

sin forforståelse i parentes for derved at forholde sig åbent overfor de essenser ved fænomenet man 

ønsker at forstå. (Thisted 2010)  

 

Ved at jeg forholder mig fordomsfrit til de pårørendes oplevelse af at være partner til en døende der 

udskrives fra hospice til eget hjem, finder jeg i dette speciale ind til essensen af det fænomen, sam-
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tidig med at den pårørendes subjektive oplevelse respekteres. Da jeg tidligere har haft erfaring med 

netop efterladte, forsøger jeg at tøjle min forforståelse, ved at lade den pårørendes oplevelser træde 

frem efterhånden som de viser sig. Således er det fænomenerne ved disse oplevelser der er i cen-

trum. 

 

Ricoeur er ligeledes optaget af fænomenologien, men anser ikke fænomenologien som værende 

tilstrækkelig for forståelsen af den menneskelige livsverden, hvorfor han supplerer fænomenologien 

med hermeneutikken, for på den måde at bygge bro mellem fænomenologiens forståelsesramme og 

hermeneutikkens fortolkningsramme.  (Kemp 1999)  

I hermeneutikken fortolkes menneskelige udtryk eller handlinger gennem teksttolkning, for derved 

at forstå hvilken betydning sproget har for den måde hvorpå samfundet er skabt. I dette speciale får 

jeg via hermeneutikken mulighed for at få en ny forståelse for det at være pårørende til en ægtefælle 

der bliver udskrevet fra hospice til eget hjem, og giver dermed udgangspunkt for videre fortolkning 

af de pårørendes livsverden. (Thisted 2010, Kruuse 2007, Kemp 1999)  

 

Ifølge Ricoeur er talen et billede på distanceringen som er forudsættende for forståelsen, og som 

yderligere distanceres ved transskriptionen. Netop denne distancering er altafgørende for at forstå-

elsen opstår, og betragtes derfor som produktiv, i og med at den frembringer mening. Ricoeur er 

ligeledes inspireret af den hermeneutiske cirkelproces i sin teksttolkning. Hvormed forstås den vek-

selvirkning der bygger på forståelsen af de enkelte dele ud fra helheden. (Ricoeur 1979) I dette spe-

ciale giver hermeneutikken således mulighed for at skabe en vekslen mellem helheden og de enkel-

te dele, for derved at skabe et udgangspunkt for en fortolkning. Således bidrager den fænomenolo-

giske-hermeneutiske tilgang med betydning for, at jeg kan få en ny forståelse for den pårørendes 

livsverden.  

 

6.2 Dataindsamlingsmetode 

	  
Fremgangsmåden for dataindsamlingen tager sit udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns beskrivelser 

i bogen ”Interview . Introduktion til et håndværk” (Kvale, Brinkmann 2009), hvilket gennemgås i 

følgende afsnit. 
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6.2.1 Interview  
 
I og med at dette speciale tager udgangspunkt i pårørendes oplevelser, findes det relevant at anven-

de interview som metode, da der netop ved brug af denne metode, gives et indblik i den pårørendes 

livsverden, ganske basalt ved simpelthen at tale med de pårørende. Interview er en måde hvorpå 

man kan indsamle data ved at spørge til den pårørendes spontane oplevelse af, hvad de oplever når 

deres nærmeste bliver udskrevet til eget hjem. Jeg vælger at benytte mig af det semistrukturerede 

livsverdensinterview, hvilket har til formål ”..at indhente beskrivelser af den interviewedes livsver-

den med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener”. (Kvale, Brinkmann 2009 

p. 19) Det er således en professionel samtale, der bygger på hverdagslivets samtaler, og giver inter-

vieweren et unikt indblik i den pårørendes verden. Denne form er åben overfor nye og uventede 

aspekter i samtalen, og giver derfor mulighed for at forfølge de fortællinger som den pårørende selv 

finder mest betydningsfuld. (Kvale, Brinkmann 2009, Christensen, Schmidt & Dyhr 2007)  

 

6.2.2 Informanter og udvælgelse 
	  
I henhold til specialets omfang og tidsdimension, valgte jeg indledningsvist at satse på inklusion af 

tre pårørende der skulle beskrive deres oplevelser af  at være pårørende til en patient, der bliver 

udskrevet fra hospice til eget hjem. (Kvale, Brinkmann 2009)  Hermed inkluderes dansktalende 

voksne, der er pårørende til en nu afdød patient, som er blevet udskrevet fra hospice. Med udgangs-

punkt i baggrundsafsnittet kom det frem, at ægtefæller til en døende er særligt sårbare, hvorfor jeg 

netop ønsker at inkludere disse. Jeg har valgt at inkludere ægtefæller som har mistet deres partner 

indenfor det seneste år, i og med at de oplevelser der var forbundet med udskrivelsen skal være i 

frisk erindring. Samtidig skal udskrivelsen ikke være i så frisk erindring at de pårørendes ægtefælle 

endnu ikke er afgået ved døden, i og med at jeg ikke ønsker at ulejlige den pårørende og dennes 

nærmeste i så skrøbeligt et stadie af livet. Jeg har valgt at de døende til de ægtefæller der inklude-

res, er blevet udskrevet til eget hjem, da det i baggrundsafsnittet kom frem, at det netop er ved ud-

skrivelser til eget hjem at den pårørende oplever flest udfordringer. (Dalgaard 2008) 

 

Hermed ekskluderes pårørende der er ægtefælle til en døende som bliver udskrevet til henholdsvis 

plejehjem eller sygehus. Ligeledes ekskluderes pårørende hvis partner som udgangspunkt blev ind-

lagt til et symptomlindrende ophold på hospice, og hvor en kommende udskrivelse dermed var 

planlagt allerede før den døende blev indlagt.  
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Undersøgelsens informanter er udvalgt i samarbejde med kontaktsygeplejerskerne i henholdsvis Det 

Palliative Team i Aarhus samt på Hospice Djursland. Dette betyder at kontaktsygeplejerskerne har 

foretaget den første overordnede udvælgelse af informanter. Kontaktsygeplejerskerne er blevet in-

formeret om informanternes inklusions- og eksklusionskriterier, og har på denne baggrund lavet en 

indledende ekskludering. Begge konktaktsygeplejersker har modtaget skriftlig information vedrø-

rende specialeprojektet som de efterfølgende har videregivet til de mulige informanter der måtte 

have overskud samt interesse i at deltage i specialeprojektet.2 Informanterne er af kontaktsygeple-

jerskerne blevet kontaktet personligt eller telefonisk, hvorefter de har fået informationsmaterialet 

udleveret. Herefter kontaktede jeg de pårørende telefonisk, for at aftale en tid til selve interviewet. 

                 

På trods af at jeg satsede på inklusion af tre informanter, endte jeg med to informanter, idet det ikke 

var muligt at opnå kontakt til en tredje pårørende, som levede op til inklusionskriterierne. Da det 

ikke er antallet af informanter der er afgørende for kvaliteten af det der undersøges, men i højere 

grad at udvalget er adækvat i forhold til det undersøgte, vurderes inklusion af to informanter som 

værende tilstrækkeligt. (Malterud 2011) De to informanter er karakteriseret som følger.                    

                                                                                                                                                                  
 
 
Informant A: Søren Mand, 68 år, pensioneret. 

Mistede sin hustru i marts 2015 efter lang tids 
kræftsygdom. Hun havde 5 uger i eget hjem 
inden sin død. 
 

Informant B: Karen Kvinde, 69 år, pensioneret. 
Mistede sin mand efter lang tids kræftsygdom i 
december 2014. Han havde 6 uger i eget hjem 
inden sin død. 
 

 
	  

6.2.3 Interviewsituation og interviewguide  
	  
Det semistrukturerede interview er karakteriseret ved at det hverken er en åben hverdagssamtale 

eller et lukket spørgeskema, hvorfor en interviewguide er anvendelig. Interviewguiden er konstrue-

ret på baggrund af min informationssøgning, for på den måde at imødekomme de temaer der relate-

rer sig til emnefeltet i den eksisterende litteratur. (Kvale, Brinkmann 2009) Guiden agerer min ret-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  	  Se	  bilag	  2	  
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tesnor, så jeg ikke famler i blinde, og desuden sikrer den mig, at jeg kommer ind på nogle i forvejen 

fastlagde temaer som knytter sig til min problemformulering.3 Samtidig giver denne struktur mulig-

hed for at jeg kan tilbageholde eller tilføje spørgsmål, alt afhængig af hvad der er betydningsfuldt 

for den pårørende at nævne. Dette efterlader således den pårørende med en mulighed for at være 

mere styrende, og giver mig som interviewer en indsigt som jeg ikke på forhånd havde forventet.  

Interviewspørgsmålene er udarbejde med udgangspunkt i hverdagssproget, og har fokus på de ople-

velser de pårørende har været igennem da deres ægtefælle blev udskrevet fra hospice til eget hjem. 

Spørgsmålene er så vidt muligt konstrueret i åben form, for på den måde at være åben overfor at 

andre fænomener kan opstå. (Jørgensen, Christensen & Kampmann 2011)  

 

Samtidig havde jeg mulighed for at revidere interviewguiden efter første interview, i det nye og 

uventede temaer fremkom. (Kvale, Brinkmann 2009) Eksempelvis fremhævede den første infor-

mant hvordan forholdet mellem ham og hans hustru kunne blive anspændt i løbet af den daglige 

gang i hjemmet, hvorfor jeg valgte at spørge dybere ind til dette tema i det efterfølgende interview. 

I og med at patienterne beretter om fortiden i et nutidigt perspektiv, indsamles netop de data der for 

patienten huskes i erindringen, hvorfor det netop er disse data jeg anser for at være meningsbærende 

for patientens oplevelser. (Dreyer 2010)                                                                                                 

 

Selve interviewet foregik i de pårørendes eget hjem, det hjem hvor deres ægtefæller i sin tid var 

blevet udskrevet til. Den pårørendes eget hjem forekom som et naturligt valg, i og med at de pårø-

rende først og fremmest blev interviewet i vante, trygge omgivelser hvor de kunne ytre sig frit. På 

denne måde imødekommer jeg som interviewer også det uundgåelige asymmetriske forhold der til 

alle tider er indlejret i interviewundersøgelsen, hvorfor jeg ligeledes valgte at iklæde mig civilt.  

(Malterud 2011)  Samtidig anså jeg det for værende mest optimalt, at det var mig der flyttede sig for 

den pårørende, og ikke omvendt. Derudover viste det sig løbende at være en kvalitet at interviewe 

de pårørende i de rammer der netop var omdrejningspunktet for deres liv i ugerne efter udskrivel-

sen. Dette kom til syne idet informanterne af og til refererede til pågældende steder i hjemmet, og 

efterfølgende kunne vise rundt og fortælle hvor forskellige begivenheder havde udspillet sig.  

 

Selve interviewene indledte jeg med at informere om specialets formål og relevans. Herefter gjorde 

jeg det klart for informanterne at det var frivilligt at deltage og at de til hver en tid kunne trække 
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deres udsagn tilbage, eller vælge at sige stop. Samtykkeerklæringen blev herefter underskrevet4, 

diktafonen blev tændt og interviewet gik i gang.                                                                                    

Interviewene havde en længde på henholdsvis 80 og 90 minutter.  

 

6.2.4 Transskribering  
 
I og med at jeg ikke vælger at tage noter under interviewene, vælger jeg i stedet at transskribere 

interviewene umiddelbart efter gennemførelsen, for på den måde at sikre at informanternes nonver-

bale kommunikation står i frisk erindring. Ifølge Kvale og Brinkmann er transskriberingen ikke blot 

en tekstgengivelse af det man hører, men nærmere en proces i selve fortolkningen. Interviewet er 

selve samtalen mellem to mennesker, hvor transskriberingen er en måde hvorpå man transformerer 

samtalen til et skriftligt produkt. (Kvale, Brinkmann 2009) 

I mit transskriberede materiale vælger jeg at markere pauser med henholdsvis komma og punktum, 

samt flere efterfølgende punktummer ved passager hvor der er længere ophold i samtalen. Samtidig 

angiver jeg efter relevans den nonverbale kommunikation i parenteser, eksempelvis når informan-

terne peger på omgivelserne hvor specifikke episoder har udspillet sig. Jeg vælger at transskribere 

informantens ”hmm”, ””tjoo”, ”øhh” og lignende, for på den måde at tydeliggøre de passager hvor 

informanten har brug for at tænke en ekstra gang over spørgsmålet. Efter transskriberingen vælger 

jeg at gennemlytte interviewene mens jeg læser transskriptionen. På den måde sikrer jeg, at mit em-

piriske materiale fremstår så korrekt som muligt. Det transskriberede materiale har en samlet læng-

de på knap 100 sider.  

   

6.3 Analysemetode 
 
Som tidligere nævnt vælger jeg at hente inspiration i Ricoeurs teori om fortolkning til min analyse. I 

og med at Ricoeur i sit omfattende forfatterskab ikke fremstiller en systematisk gennemgang af me-

tode til praktisk udførelse, vælger jeg blot at lade mig inspirere. (Kemp 1999) Derfor henter jeg 

hjælp hos professor Anders Lindseth og professor Astrid Norberg (Lindseth og Norberg), der har 

fortolket Ricoeurs teori i en stringent og struktureret form. I det følgende vil jeg derfor præsentere 

analysens tre niveauer. (Lindseth, Norberg 2004) 
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Ricoeur beskriver den såkaldte strukturanalyse, som en analysemetode der kan anvendes på alle 

typer af tekster. (Ricoeur 1979)  I dette speciale består teksten således af det transskriberede materi-

ale på baggrund af interviewene med de pårørende.                                                                               

Ifølge Lindseth og Norberg består analysemetoden af henholdsvis den naive læsning, strukturanaly-

sen (analysen) samt en kritisk analyse og diskussion (diskussion), hvorved skal forstås, at man be-

væger sig fra overfladetolkning til en dybdetolkning. (Lindseth, Norberg 2004) 

 

Således læses det transskriberede materiale først og fremmest hver for sig. Her stiller man sig åben 

overfor teksten, for på den måde at få en forståelse af helheden. Efter den naive læsning, læses det 

transskriberede materiale igennem igen, for at opnå en dybere forståelse for hvordan den pårørende 

oplever hverdagslivet, når dennes partner bliver udskrevet fra hospice til eget hjem. Her kommer 

jeg i dybden med det teksten siger, for derved at forklare hvad der tales om. Det medvirker til en 

øget forståelse af selve empiriens betydning, hvilket ifølge Ricoeur er en nødvendighed for at be-

væge sig fra overfladefortolkning (den naive læsning) til dybdefortolkning (den kritiske fortolk-

ning).  

Sidste fase i analyseprocessen omhandler diskussionen. Her skal de fremanalyserede temaer fra 

strukturanalysen, løftes op og forklares og diskuteres med anden litteratur. Det foregår i en konstant 

vekslen mellem forklaring og forståelse, således at et større perspektiv bredes ud. (Lindseth, Nor-

berg 2004) 

Således betyder det at jeg i strukturanalysen bevæger mig mellem helheden og delene, for til sidst at 

komme frem til de betydningsenheder, der karakteriserer empirien. Jeg går dermed fra at blive klo-

gere på det der siges, til at opnå en forståelse af det der tales om. 

 

6.4 Egen forforståelse 
 
Ifølge Ricoeur er en undersøgelsesproces ikke forudsætningsløs. Forskerens personlige engagement 

er således en forudsætning for at den viden jeg tilegner mig er autentisk. At gøre sin forforståelse 

klar, er derfor en forudsætning for forståelsen af det engagement jeg anlægger for det jeg vil under-

søge. (Ricoeur 1979)   

 

I dette speciale og i min rolle som interviewer, skal min forforståelse ses i lyset af at min problem-

formulering udspringer af oplevelser fra praksis. Dette gør at jeg selv har været med til at udskrive 

patienter fra hospice til eget hjem, og samtidig har jeg kendskab til den palliative indsats overfor de 
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pårørende. På baggrund af disse erfaringer og ved at være vidende til de konsekvenser det fører med 

sig, har jeg en forforståelse om det problemfelt jeg ønsker at bevæge mig i.  

 

På baggrund af egne erfaringer fra hospice, har jeg derfor en delvist negativ oplevelse af det at ud-

skrive patienter fra hospice, i det jeg har oplevet at patienter er utrygge ved at skulle udskrives, og 

at denne utryghed først og fremmest udmunder sig i frygten for at hjælpen ikke længere er indenfor 

rækkevidde. Set fra et pårørendeperspektiv, har jeg en formodning om at den døendes holdning til 

udskrivelsen smitter af på de pårørende, således at de også føler at udskrivelen kan fremstå utryg. 

Jeg har en formodning om at de pårørende ligeledes står med et stort praktisk ansvar, i forhold til at 

koordinere plejen. Samtidig har jeg fra hospice haft et indtryk af, at de pårørende ikke har følt at de 

har haft den tilstrækkelige tid til at sørge og bruge tid på det der virkelig har værdi, når deres nær-

meste er blevet udskrevet fra hospice.                                                                                                      

Efter litteratursøgningen blev min forforståelse yderligere forstærket, idet den viste at pårørende 

generelt føler sig overset og har en stor risiko for at opleve følelsesmæssige belastninger i plejen af 

en ægtefælle i eget hjem.  

 

6.5 Etiske overvejelser 
 
I den kvalitative interviewundersøgelse, der udspiller sig i mødet mellem to mennesker, bliver vi 

som interviewere løbende stillet overfor etiske aspekter. Dette skyldes i særdeleshed involveringen 

af mennesker, hvorfor etikken er indlejret fra start til slut.  

Ifølge Datatilsynet er kandidatspecialer ikke underlagt anmeldelsespligt, såfremt behandling af per-

sonoplysninger sker med udtrykkeligt samtykke. (Datatilsynet 2015) Jævnført sundhedsloven stilles 

der krav om at den studerende har oplysningspligt overfor deltagerne, at data omgås med forsigtig-

hed, samt at mine data er anonymiseret, så de ikke kan føres tilbage til de pårørende der har valgt at 

deltage. (Sundhedsloven 2014)  

Dette sikrer jeg ved at udarbejde patientinformation samt en skriftlig erklæring til samtykke.  

Desuden informerer jeg de pårørende om at jeg respekterer tavsheden, at deres identitet bliver sløret 

og data slettet. Navnene på informanterne er derfor opdigtet. (Sygeplejeetisk Råd 2014) 

 

I og med at jeg i mit speciale interviewer efterladte pårørende, har jeg udover de lovmæssige for-

pligtelser, også etiske overvejelser om, hvad jeg udsætter de pårørende for. Derfor lagde jeg særlig 

vægt på at de pårørendes deltagelse skulle bestå af frivillighed. Det viste sig at alle adspurgte pårø-
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rende havde et ønske om at deltage og så på forskellig vis, en mulighed for at fortælle netop deres 

oplevelser videre. Samtidig var de meget opsatte på, at deres fortælling eventuelt kunne komme 

andre efterladte til gode på et senere tidspunkt. På trods af deres hjertelige interesse og villigheden 

til at fortælle, bar begge interviews præg af smerte. Jeg var derfor opmærksom på at få skabt et rum, 

hvor tavshed var tilladt, og hvormed de pårørende kunne forstå, at jeg ikke blev forlegen eller urolig 

over at de græd eller blev bevæget.                                                                                                          	    
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Del III 

7.0 Analyse 
 
I det følgende afsnit præsenteres analysens fund. I første afsnit gennemgås den naive læsning, hvor-

efter strukturanalysen vil blive præsenteret. 

 

7.1 Den naive læsning 
 
I den naive læsning læser jeg først og fremmest hver enkelt transskription igennem, for på den måde 

at se hvad fortællingerne overordnet handler om. Jeg stiller mig åben overfor teksten, for derved at 

se hvilke spontane antagelser der måtte komme frem. (Lindseth, Norberg 2004)  Nedenfor belyser 

jeg hvad der berører mig i læsningen af teksterne.  

 

I empiriren udtrykkes de oplevelser de pårørende generelt har erhvervet i forbindelse med at være 

pårørende til en ægtefælle der er blevet udskrevet til eget hjem, med særligt fokus på de oplevelser 

der udspiller sig i hverdagslivet i hjemmet. Der beskrives flere perspektiver, som de pårørende fin-

der betydningsfulde at nævne. Et essentielt tema er afhængigheden. Generelt føler begge pårørende 

at deres ægtefæller er dybt afhængige af den pårørende. Dette medfører hos begge pårørende, at de 

føler sig låst til hjemmet hvor deres ægtefælle opholder sig. Samtidig giver oplevelsen af at ægte-

fællen er dybt afhængig af den pårørende, den pårørende en følelse af at sætte sig selv i anden ræk-

ke. Dette viser sig også ved at begge pårørende føler at kroppen bliver træt.  

 

Et andet tema der viser sig ved læsning af empirien er beskrivelsen af oplevelsen af at indtage en ny 

rolle. Begge pårørende beskriver hvordan de hjælper til med den praktiske pleje, og hvor stor en del 

det fylder i hverdagen. Ligeledes hvordan de oplever at de er nødt til at sætte sig ind i sundhedsfag-

lige kompetencer, for at kunne give den pleje som de oplever at deres ægtefælle måtte have behov 

for. Samtidig beskrives hvordan samspillet mellem de to parter bliver udfordret, i og med at den 

pårørende indtager en ny rolle og hjælper til med plejeopgaver. Desuden beskrives hvorledes de 

pårørende forsøger at opretholde dagligdagen ved hjælp af dagligdagsgøremål, for på den måde at 

gøre det så rart for deres ægtefælle som muligt.                                                                                      
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Ligeledes fortæller de pårørende om oplevelsen af at modtage hjælp og oplevelsen af at mangle 

hjælp i hjemmet. Der beskrives forskellige oplevelser af i hvor høj grad hjælpen er til stede. De på-

rørende udtrykker delte meninger herom, men oplevelsen af kontinuitet af den hjælp der udføres, 

anses som værende af væsentlig betydning for kvaliteten. Begge pårørende oplever at stå med et 

stort ansvar for plejen og koordineringen af denne, hvorfor den ene pårørende betegner sig selv som 

værende tovholder i forløbet. 

 

7.2 Strukturanalyse 
 
I følgende afsnit fremstilles de temaer der er kommet frem på baggrund af den naive læsning, hvor-

for jeg i det følgende vil analysere det fortalte, for derved at søge at udlede en dybere mening. Der 

viser sig tre temaer som har betydning i forhold til at belyse ægtefællers oplevelse i hverdagslivet, 

når deres nærmeste bliver udskrevet fra hospice til eget hjem. 

 

1) Oplevelsen af at være afhængig. 

o At være låst til hjemmet. 

o At komme i anden række. 

o Når kroppen bliver træt. 

 

2) At indtage en ny rolle. 

o Fra ægtefælle til plejer. 

o Når samspillet udfordres. 

o At se sin elskede svinde ind. 

 

3) At modtage hjælp  

o Vigtigheden af kontinuitet. 

o At efterlyse hjælpen. 

o At stå alene med ansvaret. 

 

Alle tre temaer har dertilhørende undertemaer, som alle har banet vejen for analysens struktur, og 

som løbende vil blive beskrevet. Præsentationen af de udvalgte temaer repræsenterer dermed essen-

sen af betydningsenhederne, og underbygges ved hjælp af citater fra den transskriberede empiri. 
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Dermed er temaerne en udfoldelse af meningsenhederne gennem betydningsenhederne, som jeg i 

det følgende søger at opnå en troværdig og saglig fremstilling af. 

 

7.2.1 Oplevelsen af at være afhængig 

De pårørendes beskrivelse af at være pårørende til en ægtefælle der bliver udskrevet til eget hjem 

relaterer sig til oplevelsen af at ægtefællen er dybt afhængig af den pårørendes tilstedeværelse, hvil-

ket udfoldes i fortællingen om ikke at kunne bevæge sig udenfor hjemmets fire vægge:  

  
”Hun kom på de mærkeligste ting. En dag jeg kom hjem, havde hun tømt køleskabet 
og det var så sat ind i opvaskemaskinen, for det skulle da vaskes. Så leverpostejen 
kom ind i opvaskeren, så derfor kunne jeg ikke komme fra hende. Så jeg var hjemme. 
Hele tiden.” - Søren 
 
”Jeg kunne dårligt nok gå hen i Løvbjerg og hjem igen, for hvad nu hvis han skulle 
tisse mens jeg var væk. … Det vil sige, jeg skulle altid være der.” - Karen  
 

 
Oplevelsen af at være låst til hjemmet udfolder sig på forskellig vis. For begges vedkommende er 

det hovedsageligt praktiske foranstaltninger, såsom plejen omkring den døende, der er i forgrunden. 

Men for Sørens vedkommende er det også den ændrede sindstilstand hans kone befinder sig i, som 

følge af sygdommen, der resultater i at han ikke føler at han kan tage fra hende. Han frygter for 

hvad hun kan finde på. Hos Karen er de fysiske følger af sygdommen fremtrædende i beskrivelsen 

af at være afhængig, idet hendes ægtefælle har brug for konkrete praktiske handlinger, der gør at 

han er dybt afhængig af hendes hjælp.  

 

Denne afhængighed medfører at den pårørendes hverdag ændres i en sådan grad, at de ikke længere 

har tid til at opretholde et normalt hverdagsliv. Partneren har ændret sig så markant at der er behov 

for den pårørendes tilstedeværelse i døgnets 24 timer, hvilket betyder at de pårørende har måttet 

opgive egne interesser såsom sport, koncerter og andre sociale aktiviteter. Hjemmet bliver omdrej-

ningspunktet for deres hverdagsliv, hvorfor det kniber med at klare hverdagens basale gøremål, 

fordi den døende har et konstant behov for pleje. Hjemmet bliver det sted hvor alle dagligdagsakti-

viteter foregår og her deres sociale liv udspiller sig, hvorfor både Søren og Karen har en oplevelse 

af at give afkald på det der sker udenfor hjemmet. Dette skaber oplevelsen af at være isoleret i 

hjemmet. 
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”Jeg kunne jo ikke genoptage mit liv med at gå til koncerter og spil og hvad jeg ple-
jer.” - Karen 
 
”Jeg var fuldstændig låst 24 timer i døgnet. Sådan var det bare herhjemme. ... På 
hospice havde jeg cyklen med. Så kom jeg da lidt ud.” - Søren 

 
”Jeg kunne ikke gøre noget som helst for mig selv. Intet. Jeg kunne dårligt nok læse 
avis.” - Karen 
 

De pårørendes oplevelse af at være til rådighed for deres ægtefælle i døgnets 24 timer, betyder at 

deres konstante tilstedeværelse i hjemmet er afgørende, i takt med at den døende bliver mere og 

mere afhængig. For Karens vedkommende har hun et udtrykkeligt ønske om at komme lidt ud, fordi 

hun efterhånden ikke kan finde ud af hvem hun selv er. Dagligdagen kommer udelukkende til at 

handle om den døende, hvordan den døende har det og klarer sig, hvilket resulterer i, at Karen får 

en følelse af slet ikke at eksistere som individ. 

 

”Jeg ønskede bare at komme lidt ud. Det handlede bare om at huske hvem jeg var, for 
det havde jeg efterhånden glemt.” - Karen 

 

Den døendes afhængighed af den pårørende, betyder at den pårørende sætter den døende ægtefælle i 

forgrunden, og sig selv i baggrunden. Det er den døendes hensyn der kommer i første række, hvor-

for den pårørende tilsidesætter sine egne behov. 

 

”Altså jeg sov faktisk ikke ordentligt i de der halvanden måned hun var hjemme. Det 
var de der punktsovninger ikk’? – og så op. For hun stod op hele tiden, da hun kom 
hjem fra hospice. Hun sov en time, og så stod hun op, og så skulle jeg få hende i seng 
igen. Og så stod hun op igen.” - Søren 

 

Her beskriver Søren den kompleksitet der opstår når man påtager sig rollen som døgnvagt, samtidig 

med at man også har brug for det helt basale behov, at sove. Den konstante afhængighed af den 

pårørendes hjælp, viser sig således ikke blot som en belastning for den pårørendes sociale og følel-

sesmæssige velbefindende. Efterhånden som ugerne går med travlhed, bekymring og manglende 

søvn, oplever de begge at kroppen bliver træt, som følge af den døendes afhængighed og det æn-

drede hverdagsliv.  

 
”..jeg kan godt mærke nu, at min fysik, den er der tæret på. Det kan jeg godt mærke, 
det kan du tro. Jeg kan ikke tage 30 armbøjninger som jeg kunne for et halvt år siden. 
Jeg kan også mærke det når jeg har været ude og cykle. Det går altså stærkt sådan i 
min alder.” - Søren 
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”jeg tabte 10 kilo i den periode” - Karen 
 

Motiverne for at mobilisere netop den styrke der skal til for at varetage den døendes behov, er for 

Søren en hel naturlig del af det at være ægtefælle. Det er dermed den De sætter alt ind for at gøre 

det, de synes er bedst for den døende. Søren oplever at gå fra at være livsledsager i en afbalanceret 

gensidighed, til at blive en beskytter, der retter alt sin energi mod den døende. Han sætter således 

hensynet til sin kone højere end hensynet til sig selv.  

 
”Jeg synes bare det er naturligt. Det er ikke for at være smart eller for at tilfredsstille 
nogen. Heller ikke mig selv. Jeg synes bare det er helt naturligt. Jeg har slet ikke spe-
kuleret på det.” - Søren 
 

 
På trods af den øgede afhængighed og det faktum at den pårørende føler sig låst, forsøger begge 

pårørende at holde hovedet højt og gøre det så godt som muligt for den pårørende. Karen beskriver 

at ”jeg prøver at sørge for en nogenlunde hyggelig stemning” og Søren nævner at det at være låst 

til hjemmet også engang imellem er fint nok ”for så har jeg også tid til at lave leverpostej”. Det er 

begge oplevelser af at det er vigtigt for den pårørende at opretholde dagligdagen, og skabe et rum 

for den døende der ikke skal se så forandret ud.  

 

Der tegner sig således et billede af at den pårørende oplever at den døende er dybt afhængig af den 

pårørendes tilstedeværelse og hjælp. Det viser sig både i form af hjælp til plejeopgaver og andre 

praktiske gøremål. For Sørens vedkommende handler afhængigheden ligeledes om, at han ikke fø-

ler at han kan tage fra sin hustru, i og med at hans hustrus mentale tilstand er så svækket, at han er 

urolig for hvad hun kan finde på, hvis han ikke er tilstede. Denne afhængighed gør at de pårørende 

sætter sig selv i anden række, hvorfor de oplever at være låst til hjemmet, og give afkald på aktivite-

ter udenfor hjemmet. De har samtidig en oplevelse af at kroppen, i løbet af ugerne i hjemmet, be-

gynder at blive fysisk træt.   

 

7.2.2 At indtage en ny rolle 
 
Karen og Søren beskriver hvordan døden invaderer det sociale rum, i en sådan grad at relationen til 

den døende ægtefælle ændres. Sygdommens udvikling indebærer at den døende bliver tiltagne af-

hængig af den raske ægtefælle, hvorfor behovet for andet end blot kærlighed og gensidighed, bliver 
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nødvendig for den døende. Dette medfører at den pårørende i ligeså høj grad skal varetage praktiske 

og personlige plejeopgaver, som ikke før var en naturlighed.  

 

”Jeg lærte selv at betjene og fejlmaile det (ventrikelsuget) på et tidspunkt, fordi det 
kalibrerede forkert. Så jeg fik fat i en eller anden mand, og gjorde ved. Jeg vil sige 
min hverdag var travl. Meget meget meget travl.” - Karen 
 
 
”Hun havde fået en tendens til at liste op og tage alt sit tøj af, jeg gider sgu ikke have 
den ble på. Som et lille barn. Det var strengt til sidst. For så gik hun og tissede lidt 
rundt omkring.” - Søren 
 

 

De pårørende oplever hvordan flere og flere praktiske og plejerelaterede opgaver knytter sig til pa-

tienten. Det efterlader den pårørende som en trofast hjælper, der varetager omsorgsopgaver såsom 

mad, drikke og kropspleje. I og med at de pårørende hjælper med intime plejerelaterede opgaver, 

kan der opstå en distancering i relationen. Eks. skifter Karen rolle, fra at være ægtefælle til i højere 

grad at være plejer, ved at have kontrollen med ventrikelsuget. I Sørens tilfælde er hans kone så 

svækket at hun er svær for Søren at genkende hende hvormed hun infantileres, altså opfattes som et 

barn. Denne distancering er ikke nødvendigvis et bevidst foretagende, men noget der sker i situatio-

nen.  

 

Karen har en oplevelse af at stå med et meget stort ansvar for plejen af hendes ægtefælle, og ligger 

særlig vægt på at hun ikke synes hun har de tilstrækkelige kompetencer til at udføre arbejdet, så det 

er bedst muligt for hendes ægtefælle. 

 

”der var en masse nye ting jeg skulle lære herhjemme. Altså hvad gør man ved ligge-
sår, hvad øhh, hvorfor er der blod i urinen, hvad gør vi nu?” - Karen 

 
”…og jeg skulle jo hele tiden sørge for det ventrikelsug. Det red mig som en mare, det 
var jo hans livsnerve”. - Karen 
 

Begge pårørende beskriver hvordan samspillet indbyrdes imellem dem bliver udfordret i takt med 

den øgede afhængighed. De pårørende føler en altafgørende trang til at skåne den døende, hvorfor 

den pårørende forsøger at afsondre bekymringer fra den døendes liv. Samtidig forsøger den døende 

at holde fast i deltagelse og hverdagsliv, og ikke mindst i de daglige gøremål og basale aktiviteter 

som tidligere var en naturlig del af livet. Dette kan medvirke til at den døende føler at selvbestem-
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melsen bliver krænket, og medvirker til vrede. Karen beskriver en episode der var særlig bevægen-

de for hende:  

 

”Jeg havde lige vasket hans dyne fordi den er beskidt med afføring og jeg ved ikke 
hvad, og så tager jeg kaffe med ind til ham og så sætter jeg mig overfor ham og så 
spilder han hele kaffen ned i dynen, det fjols (griner). … nåååh, og jeg mister måske 
en lille smule tålmodigheden og siger at det er da træls, jeg har lige vasket den, og så 
får jeg bagefter at vide at jeg skældte ham ud i et kvarter. Og det gjorde jeg altså ikke. 
Det er sådan noget… Ting kommer ud af deres proportioner, og jeg kunne altså ikke 
tillade mig at blive sur over at han spildte kaffe udover den dyne jeg lige havde va-
sket.” - Karen 

 

Det er svært for Karen at rumme ægtefællens vrede, i det den er rettet mod hende selv. Hun føler at 

hun gør sit bedste, og derfor fremkommer vreden uretfærdig, netop fordi hun som pårørende ude-

lukkende har de bedste hensigter om at skåne, beskytte og drage omsorg for sin ægtefælle.  

 

”Jeg skulle hele tiden, uden han opdagede det, skulle jeg holde øje med at det virkede. 
Han blev møg irriteret. Selvfølgelig.” - Karen 

 
 
Vreden har således sit indtog i hverdagslivet i hjemmet, trods den pårørendes bedste intentioner. 

Det er forskelligt hvorfra vreden opstår, men dels er det på baggrund af den pårørendes handlinger, 

men det kan også ses som et billede på den døendes egen afmagt over den manglende mulighed for 

livsudfoldelse. For den pårørende kan det være svært at lægge bånd på egen vrede, hvorfor konflik-

ter kan opstå, og dårlig samvittighed komme som følge.  

 

Karen oplevede ligeledes at hendes mand havde en forventning om at hun godt kunne foretage sig 

oplevelser udenfor hjemmet, hvilket førte til uoverensstemmelser, idet Karen ikke var af samme 

opfattelse. Denne uoverensstemmelse mellem forventning og realitet, skaber en vrede hos den dø-

ende, og tegner et billede af at den døende også har et behov for at opretholde egenkontrol. Dette 

medfører en konflikt, i det den pårørende ikke føler at hun bliver mødt i forventningen. 

 

”og så skulle jeg bøvle med at han sagde at du kan sagtens tage til koncert i aften, 

men altså, det kan jeg jo ikke, sagde jeg. Og så blev han vred over at jeg ikke ville la-

de ham være alene, for det kunne han sagtens klare. Men det kunne han ikke.”  

- Karen 
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Udover at samspillet udfordres i hverdagslivet i hjemmet, påpeger de pårørende også hvordan de 

oplever at se sin samlevers forandring som følge af sygdommen, og hvordan denne forandring er 

svær at være vidende til.  

 
”Jeg tog et billede af hende en nat, hvor hun stod ude i entreen og kiggede ind i born-
holmeren, og hun stod der i to en halv time. Bare kiggede, direkte ind. Det var væm-
meligt at hun kunne stå op i så lang tid. Helt apatisk, bare og kiggede.” - Søren 
 
”Karen: ”Det var de seks hårdeste måneder i mit liv. Også fordi det er følelsesmæs-
sigt totalt udmagrende at se sin elskede mand bare svinde ind til 40 kg, eller det der er 
mindre. Og kunne mindre og mindre. Og så opleve hans utrolige viljestyrke. Han 
holdt op med at sove, han lå og læste nyheder fra hele verden hver nat. Fordi altså, 
han hang fast ved verden, simpelthen, med det yderste af neglene.” 
Interviewer: ”Hold da op, det lyder barskt?” 
Karen: ”Ja. Det er meget meget barskt at se på, og ikke kunne hjælpe rigtigt.” 
 
 

For Sørens vedkommende er hans kones ændrede sindstilstand som følge af sygdommen, med til at 

gøre at han knap nok kan genkende hende. Han er bekymret over den måde hun opfører sig, og 

nævner at ”Til sidst vidste jeg slet ikke hvem hun var”. Karen oplever sin mands enorme viljestyrke 

for til stadighed at ville være i verden og opretholde dagligdagen og håbet. For at imødekomme 

hans ønsker og utrolige viljestyrke for at holde sig selv i gang, nævner Karen at ”Jeg knoklede for 

at bevare håbet for os. Sammen. Alt andet ville være håbløst.” Her indgår hun sammen med sin 

mand i bevarelsen af håbet, for på den måde at undgå at hverdagslivet ender i håbløsheden. 

 

På baggrund af ovenstående tema tegner der sig et billede af, at den pårørende skifter roller når de-

res ægtefælle bliver udskrevet til eget hjem. Således oplever Karen og Søren at de i højere grad bli-

ver den pårørende plejer, end at være den pårørendes ægtefælle. Men denne øgede afhængighed og 

den nye rolle, medfører ofte uoverensstemmelser mellem ægtefællen og den døende. Dette viser sig 

dels på baggrund håndteringen af praktiske foranstaltninger tilknyttet sygdommen, men også uover-

ensstemmelser mellem forventninger. Samtidig oplever de pårørende at det at være vidende til den 

døendes ændrede jeg, både i fysisk og psykisk forstand, er mentalt udmagrende at være vidende til. 

For at imødekomme dette, forsøger den pårørende at møde den døende i håbet om stadig at kunne 

være i hverdagslivet trods bevidstheden om at døden er nærtforestående.  
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7.2.3 At modtage hjælp  
 
Begge pårørende modtager hjælp fra den lokale hjemmepleje efter udskrivelsen fra hospice. Både 

Karen og Søren samt deres ægtefælle er ligeledes tilknyttet det respektive palliative team. Det er 

forskelligt hvilken form og hvor ofte i løbet af de uger de er hjemme efter hospice, at de modtager 

hjælp. Karen har en oplevelse af, at hjælpen ikke er lever op til de forventninger hun havde til ple-

jen, inden de blev udskrevet til eget hjem, og er skuffet over ikke at blive mødt af et kvalificeret 

personale.  

”Det første der sker er at der kommer en sygeplejerske fra hjemmeplejen og fortæller 
at der ikke er nogen der aner hvordan det der ventrikelsug fungerer, så nu vil de godt 
lige hente det, og prøve om de kan lære det” - Karen 

 

Sygeplejerskens manglende kompetencer gør at Karen får en oplevelse af at hun står alene med 

ansvaret og ikke bliver mødt af personalet. Hun oplever at hun modtager praktiske hjælpemidler, 

men at den menneskelige tilstedeværelse er mangelfuld. 

 

”Jeg ved ikke hvad vi fik af glidelagner, dørtrin og forhøjede toiletsæder. Det fik vi 
masser af. Men øh, altså den ekspertise som sygeplejersken skulle have, den var altså 
ikke til stede”. - Karen 

 

For Karen er skuffelsen over den manglende tilstedeværelse af den fysiske hjælp stor. Men der sker 

et gennembrud idet en fysioterapeut fra det palliative team, møder hendes behov og møder hende 

med omsorg og tid. Det er således et skelsættende øjeblik i oplevelsen af at blive mødt. ”Men så 

kom X(fysioterapeuten), sikke en lettelse”. Karen beskriver hvordan fysioterapeuten bliver gennem-

gående for oplevelsen af plejen i hjemmet, og vigtigheden af, at de har en allieret, en der kommer 

fast, og en der forstår deres behov.  

Søren oplever i højere grad at blive mødt af sygeplejerskerne i hjemmet, og fortæller således om en 

episode hvor sygeplejersken møder ham i sin frustration og afmagt.  

 
”Hun stod ude i haven, og jeg kunne simpelthen ikke, og så kom jeg ud til hende med 
et tæppe, og så ringede jeg til sygeplejersken, og så kom hun med det samme og talte 
hende lidt til ro, og så fik hun en sprøjte ude i haven. Og så fortalte jeg sygeplejersken 
at hun var fra den og at hun nok havde nogle blå mærker, og hun sagde at det skulle 
jeg ikke spekulere på. Men hun havde nogle skrækkelige blå mærker, men hvad skulle 
jeg gøre.” - Søren  
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Denne episode står særlig stærkt i erindringen for Søren. Det er tydeligt at han har følt sig magtes-

løs, og værdien af at sygeplejersken i den forbindelse, befrier ham fra hans dårlige samvittighed, og 

møder ham der hvor han er, er altafgørende for Søren. Samtidig beskriver Søren værdien af at det er 

de samme sygeplejersker og hjælpere der hver dag kommer i hjemmet. Kontinuiteten er hermed 

medvirkende til at Søren kan slappe af i deres nærvær, og at han ikke har en oplevelse af, at det 

hver dag er fremmede der træder indover dørtærsklen. Samtidig giver kontinuiteten en følelse af at 

plejen i hjemmet lykkes.  

 
”det var de samme der kom. Det var rart. Vi kunne holde noget fis med dem. Det var 
fint nok. De blev næsten en del af familien. Jeg skulle lige lave om på min rutine, men 
det fungerede fint.” - Søren 
 
”Det var ikke træls for mig at de kom, det kunne ligeså godt have været nogen af (æg-
tefællens) veninder. De gik bare ind og gik også i køleskabet og jamen har du fået no-
get kaffe, og sådan”. - Søren 

 
Karen oplever ikke i ligeså høj grad at blive mødt, som Søren gør. Hun oplever et manglende med-

ansvar, og føler sig derfor isoleret med ansvaret selv. Hun oplever et system, hvor ingen ved hvem 

der har ansvaret for koordinationen og plejen af hendes døende ægtefælle, hvilket resulterer i at hun 

adskillelige gange bliver mødt af en lukket dør. 

 

”Vi har fået besked på at vi skal ringe til det palliative team. Vi må ikke gå udenom 
dem. Også smart, for så får jeg fat på en sekreter der afviser mig, for de tager ikke 
imod akutte tilfælde. Nåh. Det skal egen læge. Så ringer jeg til egen læge, han tager 
ikke telefonen. Så ringer jeg til lægevagten, det er for tidligt, jeg skal ringe til egen 
læge.”- Karen 

 

Karen søger i høj grad en allieret, som kan tage hendes parti og tage et medansvar. En instans der 

kan rekvirere ydelser, og dermed skabe sammenhæng og kvalitet for den døende. Eller som Karen 

selv siger det ”En jeg kunne ringe til”. 

 

”Vi savnede fatalt at der var en instans, helst en person, der ligesom havde prøvet at 
koordinere alle de hjælpemuligheder der trods alt er. Men altså også få dem stampet 
op af jorden, få det værksat, og finde ud af hvad der præcis er brug for,” - Karen 
 

”hans egen læge var engang på besøg, og jeg spurgte ham hvem der egentlig var tov-
holder, om det var ham? Det mente han ikke. Det var det palliative team. Ja sagde jeg 
så. Altså med deres kontortider, hvem tager så over når de lukker klokken 16. Det pal-
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liative team mente at det var egen læge. Men altså, der var jo ingen. Det var jo i prin-
cippet mig. - Karen 
 

I og med at Karen ikke bliver mødt af sundhedspersonalet, forstærkes ligeledes oplevelsen af rolle-

skiftet fra ægtefælle til plejer, i og med at den instans der skulle varetage plejeopgaverne, opleves 

som fraværende. De pårørende må betragtes som værende i besiddelse af lægmandsviden, hvilket 

simpelthen ikke er tilstrækkeligt, når ydelserne udefra svigter. Det gør at Karen selv bliver nødt til 

at være opsøgende overfor behandlings- og plejeopgaver og dermed skal hun selv agere sygeplejer-

ske.  

 

”Jeg er jo ikke uddannet på nogen måde indenfor sundhedssektoren. Jeg ved ikke en 
klap. Jeg lærer efterhånden en del. F.eks. der var en eftermiddag hvor han pludselig 
begynder at ryste helt helt forfærdeligt., og jeg kunne næsten ikke til sidst komme i 
kontakt med ham. Google, ikk? Så finder jeg på Google symptomerne, og nååårh, 
prednisoloninsufficiens. Fint ord. Jeg prøver at give ham 5 mg. Prednisolon, og det 
virker.” - Karen 

 
For Karen oplever hun at de bekymringer hun havde før udskrivelsen fra hospice, desværre bliver 

indfriet, hvorfor hun står tilbage med en oplevelse af at den rigtige hjælp hverken kom i tide eller 

ofte nok. Hun føler de professionelle har svigtet, hvilket har resulteret i at hendes personlige råde-

rum er erstattes af oplevelsen af afmagt overfor den hjælp der ikke blev opfyldt. 

 
”det var lige præcis som jeg havde forudset, at jeg stod med et meget stort ansvar. Og 
masser af følelser af utilstrækkelighed og angst og hvad har jeg gjort?” - Karen 

 
Med udgangspunkt i ovenstående, viser der sig et billede af, at de pårørendes opfattelse af den pro-

fessionelle hjælp de modtager er meget forskellig. Fælles for de to ægtefæller er dog behovet for 

kontinuitet. Med det forstås vigtigheden af at de professionelle der kommer i hjemmet, er de sam-

me. Det giver en oplevelse af at det ikke er fremmede der træder ind, og efterlader dermed den på-

rørende med oplevelsen af at blive mødt i tillid. For Karen var det afgørende for oplevelsen af at 

plejen lykkes, at de fik tildelt en tovholder. En som kunne tage et medansvar for plejen, så det ikke 

var Karen selv, der skulle agere tovholder. Denne manglende livline, gjorde at Karen havde en op-

levelse af at stå alene med ansvaret for plejen af sin ægtefælle. 
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8.0 Diskussion 
	  
Dette afsnit er sidste led i analyseprocessen, hvor analysen løftes op til en fortolkning, og hvor jeg 

vil diskutere og argumentere for de temaer der fremkom i den naive læsning og strukturanalysen. 

Ved at inddrage relevant teori samt forskningsartikler, opnår jeg en dybere forståelse for problem-

stillingen, samtidig med, at problemstillingen sættes ind i en videnskabelig kontekst.  

I strukturanalysen kom jeg frem til tre temaer, og i alt ni undertemaer. For overskuelighedens skyld, 

vælger jeg at diskutere hvert tema for sig. Undertemaerne vil løbende blive inddraget, alt efter rele-

vans. 

 

I alle tre temaer vælger jeg at inddrage sygeplejerske og Ph.d., Karen Marie Dalgaard (Dalgaard), 

som de sidste mange år har beskæftiget sig med forskning indenfor det palliative felt, og således 

også døende og pårørende i eget hjem. Desuden inddrager jeg i første tema teolog og filosof Knud 

Ejnar Løgstrups (Løgstrup) teori om afhængighed, samt sygeplejeteoretiker Kari Martinsen (Mar-

tinsen), sygeplejerske og professor Charlotte Delmar (Delmar) samt relevant forskning. 

I andet tema inddrager jeg, udover Dalgaard, sociolog Erving Goffmans fænomenologiske teori om 

roller, samt sygeplejerske Mette Raunkiærs (Raunkiær) Ph.d.-afhandling ”At være døende hjemme 

– hverdagsliv og idealer”. Ligeledes inddrages relevant forskning. 

I sidste tema inddrager jeg ligeledes Dalgaards forskning, samt læge Trine Brogaards (Brogaard) 

Ph.d.-afhandling ”Home is where the heart is” og ligeledes relevant forskning. 

	  

8.1 Oplevelsen af at være afhængig 
	  
I strukturanalysen udledes flere perspektiver på de oplevelser den nære pårørende har i hjemmet når 

partneren udskrives fra hospice. Således fremkom det i temaet Oplevelsen af at være afhængig, at 

de nære pårørende har en oplevelse af, at deres partner er dybt afhængig af den pårørendes hjælp og 

tilstedeværelse. Denne afhængighed viser sig dels i forhold til konkrete praktiske arbejdsopgaver 

der relaterer sig til sygdommen, såsom dét at hente en kolbe. Men den viser sig også som en af-

hængighed der går udover praktiske gøremål, og som i stedet er rodfæstet i bekymringer om den 

døendes sindstilstand, hvilket efterlader den pårørende med oplevelsen af, ikke at kunne tage fra 

hjemmet.  
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De pårørendes oplevelse går i tråd med Dalgaards forskning om dødens invasion i det sociale rum. 

Her beskrives hvorledes hverdagslivet og afhængigheden i det sociale rum ændres i takt med at 

livsafslutningen kommer tættere på. Dalgaard påpeger at de pårørende løbende må forholde sig til, 

og finde ud af at håndtere, de forandringer der sker i hjemmet. (Dalgaard 2004, Dalgaard 2010)  De 

pårørende havde en oplevelse af at hjemmet blev centrum for deres hverdagsliv, fordi sygdommen 

på forskellig vis, begrænsede dem i at bevæge sig udenfor hjemmets fire vægge. I sin forskning 

beskriver Dalgaard oplevelsen af at den pårørende føler ”at være på hele tiden”, med begrebet 

døgnvagt. (Dalgaard 2004, Dalgaard 2008) 

En døgnvagt er således en pårørende der er til stede og til rådighed for den døende alle døgnets 24 

timer, ligesom det er tilfældes med de pårørende. Empirien viste at de pårørende havde en oplevelse 

af at kroppen blev fysisk træt af den øgede afhængighed.  

Dalgaard problematiserer netop disse konsekvenser, når den pårørende træder ind i rollen som 

døgnvagt, i og med at det kan føre til isolation og fysisk udslidthed. (ibid.)  

Således oplevede en af informanterne på egen krop hvordan behovet for søvn ikke blev opfyldt, i og 

med at partneren havde en tendens til jævnligt at stå op i løbet af natten.  

Dalgaard problematiserer at afbrydelser af partnerens basale behov, såsom nattesøvn, ikke i læng-

den kan udsættes i takt med at døden er indenfor rækkevidde, hvorfor det er vigtigt at den pårørende 

i eget hjem ikke blot isolerer sig selv, men i stedet bliver afløst af hjælp udefra. (ibid.) Dette er dog 

problematisk i og med at flere studier påpeger at den professionelle hjælp ikke aktivt bliver tilbudt 

udefra, men at den døende og dennes pårørende således selv skal være opsøgende. (O'Connor 2009, 

Dalgaard 2001, Neergaard 2009, Brogaard et al. 2011) Denne problematik udfoldes i diskussionens 

sidste afsnit. 

 

Ifølge empirien udtrykkes afhængigheden, og dermed rollen som døgnvagt, som ”helt naturligt”. 

Dette tyder på at den øgede afhængighed er en naturlig og iboende del af det at tage vare på hinan-

den, og er dermed ikke en handlen man aktivt pålægger sig selv. Netop dette er særlig interessant, 

hvis man anskuer det fra en fænomenologisk vinkel.  

Ifølge Løgstrup er afhængigheden netop et grundlæggende træk ved vores tilværelse som menne-

ske. Samtidig er mennesket sårbart, og netop denne sårbarhed er en forudsætning for indlevelse i 

andres lidelse. (Løgstrup 2010) Således er de pårørende udleveret til deres partners varetagelse, i et 

gensidigt afhængighedsforhold.  
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Ifølge de pårørende oplevede de en appel fra den døende om at yde omsorg, både i form af fysiske 

og mentale handlinger. I en sådan appel er tilliden fundamental, for at omsorgen skal lykkes. Netop 

denne tillidsfuldhed beskriver Løgstrup som en livsytring.  

Løgstrup beskriver afhængigheden mellem mennesker som en kendsgerning, ”At menneskers liv er 

forviklet med hverandre, deraf udspringer fordringen om at tage vare på hverandre”. (Løgstrup 

2010 p. 52) Således er der i et hvert møde mennesker imellem, en fordring om at tage vare på den 

andens liv, at mødes i tillid. I tråd med empirien er afhængigheden ifølge Løgstrup ikke noget vi 

sætter ord på eller noget vi som menneske selv vælger. I empirien udtales ”Jeg har slet ikke speku-

leret på det”, hvilket bekræfter at oplevelsen af at være afhængig forekommer som en naturlig del 

af det at have den andens liv i sine hænder. Det er en kendsgerning, og noget som bare er. (Løgs-

trup 2010) Afhængigheden kan blot være en forbigående stemning som visner eller som vækkes, 

men den kan også være forfærdende meget, således at det simpelthen er op til det enkelte menne-

ske, om den andens liv kan lykkes. Således har den døende og den pårørende så at sige noget af 

hinandens liv i sin magt. (Løgstrup 2010, Martinsen 2012)  

 

Løgstrups tanker om tillid og den etiske fordring er ligeledes bearbejdet af  Martinsen. Hun uddyber 

at mennesket stilles overfor for blot to muligheder. Enten at tage vare på den anden, eller at nedbry-

de tillidsforholdet med den anden. Således kan den døendes tillid til den pårørende misbruges ved at 

den pårørende ikke tager imod den døendes udleverethed – den døendes appel om hjælp. Et sådan 

svigt giver grobund for mistillid. (Martinsen 2006) 

 

Delmar supplerer Løgstrups og Martinsens teori, og anskuer afhængigheden i et nutidigt perspektiv. 

Hun problematiserer at vi i den vestlige verden i dag stræber efter at være uafhængige, selvstændige 

og ikke mindst selvhjulpne. Dette anses som idealet. Ifølge Delmar er der som sådan ikke proble-

mer forbundet med menneskets søgen efter selvstændighed. Men hvis forvaltningen af menneskets 

selvstændighed, tager udgangspunkt i omsorgsfravær, kan dette betyde at mennesket skal være 

selvhjulpen. (Delmar 2006) Den pårørendes gensidige afhængighed af den døende, betyder således 

at den døendes appel om omsorg, skal gå udover den pårørendes trang til selvstændighed, for at den 

pårørende kan varetage omsorgen.  
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Hvad problematisk er, er at den relation der er en følge af afhængigheden, og som under naturlige 

omstændigheder er præget af gensidighed, ikke fremstår ligeværdigt i relationen mellem den døen-

de og den pårørende.  

Ifølge Martinsen er den balancerede gensidighed præget af en gensidighed hvor begge parter giver 

og tager, i form af daglig omsorg og kærlighed for hinanden. Men i og med at den døende er svæk-

ket og gennemgår både fysiske og emotionelle forandringer som følge af den fremskredne cancer-

sygdom, betyder det, at den balancerede gensidighed ikke kan opretholdes. Som følge heraf, vil den 

balancerede gensidighed forsvinde, for i stedet at blive erstattet af en generel gensidighed. (Martin-

sen 2003) Netop dette er problematisk mellem den raske pårørende og den svækkede døende, i og 

med at den pårørende ikke kan forvente at få noget til gengæld i den generelle gensidighed, og kan 

dermed føre til en oplevelse af afmagt.  

Således har de pårørende i høj grad fællestræk med den professionelle uformelle omsorgsgiver, som 

netop er karakteriseret ved at den professionelle ikke forventer at få noget til gengæld i relationen, 

andet end den blotte tilfredsstillelse. (ibid.) I hverdagslivet i hjemmet er det således de nære pårø-

rendes uformelle omsorg der er den afgørende faktor for at den døende var i stand til at klare hver-

dagen. Denne opgave medfører at det offentlige sundhedsvæsen kan levere den tilstrækkelige af-

lastning i hjemmet. Det er således væsentligt at den pårørende dels oplever at de sundhedsprofessi-

onelle er synlige i hjemmet, for at den pårørende dermed kan blive aflastet i afhængigheden. Som 

tidligere nævnt, bliver denne problematik belyst i diskussionens sidste afsnit. 

	  

8.2 At indtage en ny rolle 
 
I temaet At indtage en ny rolle, kom det frem at de nære pårørende havde en oplevelse af at relatio-

nen til deres ægtefælle ændredes i ugerne efter udskrivelse fra hospice. Dette betød af den nære 

pårørende i stedet for blot at være partner, også havde en oplevelse af at indtage en rolle som plejer. 

Denne udvikling skete i takt med at den døende på grund af sygdommen blev stadigt mere og mere 

afhængig af sin partner, hvorfor partnerens blotte tilstedeværelse ikke opleves som værende til-

strækkelig. Partneren skulle i stedet varetage opgaver som ikke tidligere var en naturlig del af hver-

dagslivet i hjemmet. 

 

Dette mønster genfindes i Dalgaards forskning. Her betegnes den nye rolle som knytter sig til pleje- 

og omsorgsopgaver som den pårørende oplever at indtage, som begrebet væbner. Den pårørende 

anses dermed som den døendes trofaste væbner, for hvem især varetagelsen af pleje- og omsorgs-
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opgaver er væsentlig. Empirien viste at Karen og Søren oplevede dels at varetage konkrete ordre fra 

den døende, såsom at hente en kolbe, men også varetagelsen af mere personlige opgaver, såsom 

intim pleje. I Dalgaards forskning problematiseres den pårørendes varetagelse af den døendes inti-

me behov, i og med at væbneren i dette tilfælde kan overskride sine egne grænser i forhold til inti-

miteten. Dette kan resultere i en følelsesmæssig distancering fra den døende som partner. (Dalgaard 

2004, Dalgaard 2008) 

Karen og Sørens oplevelse af at træde ind i en ny rolle som plejer genfindes ligeledes i anden forsk-

ning. Her påpeges hvorledes ægtefæller både besidder roller i form af at observere, at indgå i en 

rolle som den syges advokat, at assistere, at coache og ligeledes være handlekraftig i forhold til at 

sætte aktiviteter i gang. (Agard et al. 2015)  

 

Karen og Søren oplevede at rolleændringen fra partner til plejer var forbundet med en tung om-

sorgsbyrde. Men oplevelsen af at påtage sig et tungt ansvar for omsorg og pleje, kan også bevæge 

sig side om side med oplevelsen af at få tilfredsstillelse ved at handle og få praktiske foranstaltnin-

ger til at lykkes. Dog er tilfredsstillelsen betinget af faktorer såsom målet om bevarelse af den syges 

værdighed, at kunne bevare et løfte som er givet i kærlighed til sin partner og ikke mindst at omsor-

gen for partneren giver anerkendelse blandt venner og familie. Karen og Søren oplever an begræns-

ning i egen livsudfoldelse, hvorfor netop ovennævnte faktorer kan være medvirkende til at de ud-

holder belastningerne og begrænsningerne. (Fisker, Strandmark 2007)   

 

Begge informanter beskriver at de oplever at få en ny rolle i hverdagslivet med partneren.  

Goffman beskriver i sin sociologiske teori, hvordan dramaturgien kan bruges som redskab til at 

forstå hvorfor mennesket handler som det gør i sociale roller. Han beskriver i sin teori, at menne-

sket formes ud fra mødet med andre. Han anser roller for på den ene side at begrænse individet, 

men på den anden side anser han roller som værende mulighedsskabende. (Hviid Jacobsen, Kristi-

ansen & Mortensen 2002, Goffman 1974)  

Han betragter det handlingsmønster der udfolder sig under en såkaldt optræden, som værende en 

rolle. Samtidig er scenen det rum hvor menneskets fremtræden udspiller sig. Med begreber fra dra-

maturgiens verden, betragtes scenen som frontstage, mens backstage dækker over den bagvedlig-

gende scene, hvor mennesket er skjult for sit såkaldte publikum. Ifølge Goffman vil mennesket til 

hver en tid føle det nødvendigt at blive i spillet, og således spille spillet, i og med at mennesket vil 
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præsentere sig selv så gunstigt som muligt for sit publikum, ved at gøre det der forventes i rollen. 

(Goffman, Hviid Jacobsen 2014) 

 

Goffman anvender fire typer af roller, som mennesket enten tildeles eller spiller. Således er rolle-

forpligtelser den type rolle som mennesket føler sig nødsaget til at spille. Rolletilknytning er der-

imod roller som mennesket selv ønsker at spille. Den rolle man aktivt selv finder interesse i at indgå 

i, er rolleomfavnelse. Hvorimod rolledistance er den rolle som er kendetegnet ved en distance mel-

lem mennesket og den rolle, som der i omgivelserne er en forventning om at mennesket aktivt spil-

ler. (Goffman 1974, Goffman, Hviid Jacobsen 2014, Hviid Jacobsen, Kristiansen & Mortensen 

2002)  

 

Hos Karen og Søren tegner der sig et billede af at der dels er elementer fra rolleforpligtelsen, men 

også elementer fra rolledistancen i deres forandrede omsorgsrolle. Som tidligere nævnt finder beg-

ge informanter en naturlighed og selvfølgelighed ved at påtage sig den nye rolle som plejer, hvor 

netop forpligtelsen er fundamental. Samtidig har hverken Karen eller Søren bedt om rollen, hvor-

med distancen befinder sig. Dog er rolledistancen i Karen og Sørens tilfælde ikke total, i og med at 

de begge oplever at være præget og bekymret over at se den døende svinde ind.  

Både Karen og Søren prøver at tilpasse sig rollen, ved at skabe en hyggelig stemning i hverdagslivet 

i hjemmet, ved blandt andet at fokusere på at skabe hygge og lave mad. Men i og med at Karen og 

Søren involverer sig i så høj grad i partnerens liv, kan der ifølge Goffman, være risiko for det han 

kalder rolleomfavnelse, hvor mennesket oplever at blive opslugt af rollen. For den raske partner må 

det således være mest oplagt at indtage rollen som rolletilknytning, i og med at det er en rolle som 

mennesket selv vælger at indgå i. For Karen og Søren er dette muligt, i og med at de ikke oplever 

sig selv som ofre for omsorgen, men samtidig er i stand til at finde mening og ikke mindst accept og 

ligeledes opleve en naturlighed i rollen. (ibid.) 

 

Med udgangspunkt i Goffmans teori, kan Karen og Sørens oplevelser give et billede af at de er ak-

tive medspillere på scenen, de er frontstage. For Karen og Sørens vedkommende er det at være 

frontstage gennemgående,  i og med at de er døgnvagter i eget hjem. Det resulterer i at de ikke får 

mulighed for at komme backstage, og dermed lade op og opretholde deres sociale liv.  
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Netop det at være frontstage, og mangle muligheden for at komme backstage giver en forståelse for 

hvorfor Karen og Søren oplever at pleje- og omsorgsopgaverne er udmattende. Hvilket jævnført 

tema 1, ikke blot påvirker de pårørende mentalt, men ligeledes mærkes fysisk på egen krop. 

 

Empirien viste ligeledes at samspillet mellem den pårørende og den døende blev udfordret i hver-

dagslivet i hjemmet. Denne dimension afdækkes ligeledes i Raunkiærs Ph.d.-afhandling om hver-

dagslivet tæt på døden. Her belyses det at relationerne mellem pårørende og døende kan være præ-

get af ambivalens og være svær at håndtere. Empirien viste at konflikter kunne opstå på baggrund af 

praktiske dagligdagsopgaver, der på grund af sygdommen bliver udfordret. Karen beskriver således 

hvordan hun netop har vasket sengetøj, hvorefter hendes partner spilder morgenkaffen ned i dynen. 

Dette er i tråd med Raunkiærs forskning, hvor konflikterne oftest opstår på baggrund at opgaver der 

handler om ”at gøre”. (Raunkiær 2007) 

Themsen påpeger at parforhold let kommer under pres, når en partner bliver alvorligt syg. Men på 

trods af dette er det muligt, selv når døden er nært forestående, at forandre relationen og dermed nå 

til en oplevelse af at begge parter ligefrem kan blive styrket og beriget. Forklaringen på dette skal 

ifølge Themsen findes i de stærke værdier, som familiære relationer er baseret på. Ægtefæller eller 

partnere har således et værdisæt der bygger på venskab, loyalitet, troskab og tolerance overfor den 

anden. Ifølge Themsen kræver det at de professionelle støtter både partneren og den døende i om-

stillingen. (Themsen 2008) 

 

8.3 At modtage hjælp 
	  
I temaet At modtage hjælp, kom det frem at pårørende har en opfattelse af at den professionelles 

hjælp i hjemmet er meget forskellig. Karen havde en oplevelse af at hun ikke mødte den professio-

nelle hjælp i særlig høj grad, og at hjælpen ikke var tilstrækkelig til varetagelsen af hendes partners  

behov. I modsætning havde Søren en oplevelse af at blive mødt og forstået af hjemmesygeplejer-

skerne. Begge informanter pointerede vigtigheden af at den hjælp der ydes er funderet i kontinuitet, 

i den forstand at det er de samme professionelle der har sin gang i hjemmet. Karen påpeger at hun i 

høj grad manglede en tovholder, der kunne tage medansvar for plejen og omsorgen af den døende, 

så Karen ikke skulle stå alene og samtidig overskue hvilke instanser der skulle trækkes på. 
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Netop dødens invasion af hjemmet indebærer ifølge Dalgaard at de pårørende efterhånden bliver 

afhængige af professionel hjælp, og at der er brug for at den professionelle hjælp både henvender 

sig til den døende og til den pårørende. (Dalgaard 2004, Dalgaard 2010)   

Den hjælp der i Danmark stilles til rådighed når døende og deres ægtefæller opholder sig i eget 

hjem til livets afslutning, omhandler overvejende sygeplejersker fra den kommunale social- og 

sundhedssektor, samt den døendes praktiserende læge. Derudover bliver Det Palliative Team som 

består af tværfaglige professionelle tilknyttet, for at bistå de pårørende og den døende i den sidste 

tid. (Karstoft et al. 2012) Men på trods af dette net af ydelser oplever Karen at hun står alene med 

ansvaret for koordinering af plejen. 

 

Det mønster Karen oplever af at den manglende professionelle hjælp i hjemmet er fraværende, be-

lyses også i Brogaards Ph.d. ”Home is where there heart is”. Brogaard påpeger at cancerpatienter 

og deres pårørende ofte har særligt komplekse udfordringer og behov i forhold til at være i hjem-

met. (Brogaard 2011)  

Dette understøttes af andre studier, der påpeger at patienter med fremskreden cancer ofte har svære 

og komplicerede plejeopgaver forbundet med sygdommen. (Ando et al. 2015, Johnsen et al. 2009) 

Hvad interessant er, er netop Karen og Sørens forskelligartede oplevelser af den professionelle 

hjælp. Jævnført ovenstående kan det være et billede på diversiteten i den kommunale ydelse, alt 

afhængig af bopæl. (Karstoft et al. 2012) Men ifølge Dalgaards forskning sigter de professionelle 

efter at møde patienten i en balance mellem autonomi og afhængighed, således er de pårørende bå-

de er afhængige af den professionelles hjælp, samtidig med at den pårørende har et ønske om at 

opretholde sit eget råderum. Dalgaard er på baggrund af sin forskning kommet frem til at den pårø-

rende kan inddeles i fire rolletyper. Det er således henholdsvis den restriktive modtager, den glade 

modtager, den kritiske modtager og den rekvirerende modtager. (Dalgaard 2004, Dalgaard 2010, 

Dalgaard 2001)  

 

Med udgangspunkt i disse inddelinger kan Sørens oplevelser genfindes i rollen som den glade mod-

tager. Han er således en tilfreds pårørende, som har en oplevelse af at han får den hjælp han og hans 

partner har brug for. Han accepterer de vilkår og betingelser som det kommunale system i hans 

kommune udbyder. Men hvad vigtigt er, er at den glade modtager er en forudsætning for den opsø-

gende giver. (ibid.) De er således afhængige af hinanden, hvilket går i tråd med den oplevelse Søren 

havde af de sygeplejersker der kom i hjemmet. 
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Ifølge Dalgaard er det en forudsætning for den glade modtager, at giveren også i uforudsete situati-

oner er tilgængelig. (ibid.) For Sørens vedkommende viste dette sig netop ved en episode hvor hans 

hustru ikke kunne falde til ro, hvorefter han tilkalder hjælp og omgående bliver mødt af en sygeple-

jerske der forstår hans frustrationer og den afmagt der er forbundet hermed.  

Netop vigtigheden af det professionelle initiativ påpeger Dalgaard som en forudsætning for at den 

pårørende skal blive en glad modtager. På den måde oplever den pårørende at der er en instans der 

tager medansvar, hvilket medfører at den pårørende får sin sociale eksistens bekræftet, hvilket lige-

ledes af andre studier bekræftes som værende af særlig betydning for livsudførelsen. (Dalgaard 

2010) 

 

I første tema, oplevelsen af at være afhængig, kom det frem at de pårørende er låst til hjemmet i en 

sådan grad at de begrænses i aktiviteter udenfor hjemmet. I teorien om den glade modtager, er den 

opsøgende giver således af væsentlig betydning i det den professionelle muligvis er det eneste soci-

ale samvær den pårørende oplever, hvilket således stiller krav til kvaliteten af den glade giver.  

(Dalgaard 2010, Dalgaard 2004)  

I modsætning til Søren indplacerer Karen sig i højere grad indenfor en vægtning mellem det Dal-

gaard kalder den kritiske modtager og den rekvirerende modtager. Den kritiske modtager udtrykker 

åbent sin kritik af den indsats hun oplever, for dermed at ændre den ydelse den kritiske modtager er 

utilfreds med. (ibid.) Denne lighed ses ligeledes i Karens oplevelser. Her møder hun et personale 

der ikke lever tilstrækkeligt op til den faglighed hun forventer. Dette kommer helt konkret til udtryk 

da hjemmesygeplejersken ikke er i stand til at betjene et ventrikelsug, som Karen havde en forvent-

ning om at sygeplejersken kunne.  

Dalgaard uddyber den kritiske modtager med begrebet skytsengel, der er et symbol på at den pårø-

rende vil den døende det bedste. Ifølge Dalgaard ender den kritiske modtager selv med at blive den 

lydhøre giver, i og med at den professionelle bliver lydhør overfor den pårørendes opfattelse af si-

tuationen. (ibid.) Dette er i modsætning til de oplevelser Karen har, hvor hun gentagne gange ikke 

oplever at de professionelle møder hende. Derfor indplacerer hun sig i ligeså høj grad som den re-

kvirerende modtager, som er en forudsætning af den passive giver. Dette går i spænd med Karens 

oplevelser da den rekvirerende modtager selv er opsøgende og skaber kontakt til relevante ydelser, 

for på den måde at højne den professionelle indsats overfor sin partner. Det er således en kritik af de 

serviceydelser som den pårørende anser for at udgøre en strukturel betingelse for at den døende kan 
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modtage de rette ydelser. Denne kritik kan ligeledes anses som en kritik både af professionen og 

organisationen. (ibid.) 

 

Forskning viser at den palliative indsats i den kommunale sektor ofte anses som værende mangel-

fuld. (Karstoft et al. 2012) Dette er interessant i forhold til specialets problemformulering der netop 

tager udgangspunkt i de forventninger der udspiller sig hos den pårørende efter at dennes nærmeste 

er udskrevet til eget hjem. En udskrivelse fra hospice til eget hjem, er også et billede på en over-

gang fra et specialiseret palliativt niveau, til et basalt palliativt niveau. (Sundhedsstyrelsen 2011)  

Karen havde en oplevelse af at det basale palliative niveau ikke var tilstrækkeligt i forhold til det 

specialiserede niveau hun oplevede på hospice. Hvilket genfindes i adskillelige studier, hvor kvali-

teten af de palliative kommunale ydelser anslås som mangelfulde. (Ando et al. 2015, Luker et al. 

2015, Rydeman, Tornkvist 2010, Fisker, Strandmark 2007) 

 

Karen havde ligeledes en oplevelse af at manglen på en tovholder var fatal. Samtidig påpeger studi-

er at den døende og de pårørende i eget hjem i den palliative indsats er ”left in limbo”, og at der 

opstår uenighed om hvem der er tovholder når en patient bliver udskrevet til eget hjem. (Neergaard 

et al. 2008, Neergaard et al. 2010) Ifølge rapporten Den palliative indsats i den danske hjemmepleje 

er det i Danmark den døendes praktiserende læge der er tovholder for den palliative indsats. Dette 

bekræftes i andre studier. (Timm 2011, Karstoft et al. 2012) 

 

I tråd med Brogaards forskning er der i artiklen med den rammene titel ”Who is the key worker in 

palliative homecare?” sat spørgsmålstegn ved tovholderens placering. (Brogaard et al. 2011)  Her 

påpeges at der er uenighed om hvem der i bund og grund står for koordineringen af den palliative 

indsats i eget hjem. Studiet viser at både patienter, pårørende og professionelle anser sig selv som 

værende tovholder. (ibid.)  

Dette stemmer overens med Karens oplevelse af at hun selv var tovholderen i det palliative forløb i 

hjemmet. Ligeledes adspurgte hun forgæves både det palliative team og hendes partners privatprak-

tiserende læge om tovholderens placering, men ingen af disse instanser havde et svar. Karen havde i 

dagligdagen i hjemmet brug for at have en kontaktperson hun kunne ringe til, som kunne hjælpe 

med at koordinere plejen i hjemmet. Studier viser at rollen som tovholder er vigtig i forhold til at 

varetage koordinering og give den døende og den pårørende de bedste betingelser for at få mest 

muligt ud af den palliative indsats. (Dahlhaus et al. 2013, Steinhauser et al. 2000) Ifølge Brogaard 
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er klar kommunikation mellem eget hjem, den palliative indsats, hospital og egen læge afgørende 

for på den måde at sikre sig at alle parter er bevidste om tovholderens placering. (Brogaard et al. 

2011)  

 

8.4 Refleksion og diskussion af metode 
	  

I det følgende afsnit vil jeg reflektere og diskutere de metodiske styrker og svagheder der er for-

bundet med dette speciale. Kvaliteten af videnskabelige studier vurderes på hvordan den fremkom-

ne viden, er blevet til. (Jørgensen, Christensen & Kampmann 2011) Derfor vil jeg i det følgende 

tydeliggøre de overvejelser og valg jeg har haft i udarbejdelsen af dette speciale. 

 

Således startede jeg med at udføre en omfattende litteratursøgning i tre databaser, for på den måde 

at søge at afdække problemfeltet samt nå frem til specialets formål. Jeg valgte at søge i tre databa-

ser, hvorfor søgninger i andre databaser muligvis havde belyst problemfeltet fra andre vinkler. Men 

i og med at jeg løbende så en genfinding i de artikler jeg referer til, vurderes det at søgningen har 

været tilstrækkelig til at belyse problemfeltet. (Buus et al. 2008)  

 

Jeg fandt via litteratursøgningen frem til at der var et hul i problemfeltet, hvorfor dette speciale net-

op er en realitet. Dog kan det ikke udelukkes at der er i forvejen eksisterende forskning på området 

som går ud over de inkluderede artikler. Jeg har udelukkende valgt at søge på dansk, norsk, svensk 

og engelsk, samtidig med at forskning der går mere end 15 år tilbage er ekskluderet. Dette kan have 

sorteret anden relevant forskning fra. (Buus et al. 2008)  

 

Med udgangspunkt i Kvale, valgte jeg at udarbejde et kvalitativt forskningsinterview. Dette anses 

som værende en oplagt metode, i og med at jeg ønsker at opnå en forståelse for den pårørendes op-

levelse. Jeg valgte at udføre to interviews, selvom tre interviews på forhånd var planlagt ud fra spe-

cialets rammer og varighed. Dog viste den sidste informant ikke at leve op til inklusionskriterierne, 

hvorfor denne blev ekskluderet fra. Dette viser blot uforudsigeligheden i kvalitativ forskning. Flere 

informanter er ikke ensbetydende med mere kvalitet, i stedet opnås det ideelle antal informanter, 

når der ikke opnås nye perspektiver på det adspurgte. (Kvale, Brinkmann 2009) Således er det i 

højere grad kvaliteten af de to interviews, fremfor antallet, der er væsentligt.  
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Dog skal det siges, at rekrutteringen af informanter efter to måneder kun udløste to informanter, der 

passede på inklusionskriterierne, hvorfor man kan overveje om inklusionskriterierne muligvis hen-

vender sig til en lidt for smal gruppe. På den anden side er det også en styrke, at de pårørende er 

udvalgt i så snæver en ramme, da det dermed netop indfanger det hul der er i problemfeltet. 

(Brinkmann, Tanggaard 2010)  

 

Det anses som en styrke, samt en interessant vinkel, at mine informanter repræsenterer begge køn. 

Således giver de et billede af et bredere udsnit. Dog kunne en yderligere kvalitet ses i forhold til en 

informantgruppe med en højere aldersadspredelse. 

Selve kvaliteten af interviewene afhænger i høj grad af den erfaringer jeg selv kommer med. Selv-

om jeg tidligere har erfaring med udførelsen af interviews, er jeg langt fra en erfaren interviewer. 

Det har i sandhed givet mig en forståelse for, hvorfor interviewet i høj grad anses som et håndværk, 

og hvorfor man er nødt til at arbejde reflekteret og velovervejet i forbindelse med interviews. Jeg 

havde en oplevelse af at jo mere jeg øvede mig, jo mere afslappet var jeg under interviewene. (Kva-

le, Brinkmann 2009, Jørgensen, Christensen & Kampmann 2011)  

 

For at imødekomme disse udfordringer øvede og indarbejdede jeg interviewet adskillelige gange 

inden. Det betød at jeg ikke var låst til interviewguiden, hvormed samtalen kunne udfolde sig, uden 

at jeg var nødt til at kigge ned i guiden. Samtidig erfarede jeg, at jeg løbende i interviewet fik en 

relation til de pårørende, som gjorde at der blev skabt et rum, hvor den pårørende frit kunne ytre sig. 

Dette ses som en væsentlig styrke, i og med at interviewet var af særlig følsom karakter. Jeg fik 

således skabt et rum i tillid som den pårørende kunne ytre sig i.  

Jeg var løbende bevidst om den forforståelse jeg har sat i spil. Forforståelsen gjorde at der indimel-

lem var temaer som jeg i særlig grad kunne identificere mig med. Dette forsøgte jeg at være mig 

bevidst, ved at følge op på de pårørendes udsagn, og ikke ”yde modstand” mod det der var betyd-

ningsfuldt for de pårørende. (Jørgensen, Christensen & Kampmann 2011)                                               

 

Under udførelsen af interviewet med Søren, fik jeg en oplevelse af at hans omtale af de sygeplejer-

sker der kom i hjemmet, var meget positiv. Jeg fik et indtryk af, at Søren opfattede mig som disse 

sygeplejersker, hvorfor en klandren af deres kvalitet, ville være en klandren af mit virke som syge-

plejerske. Denne iagttagelse har muligvis farvet fundende. Ifølge Kvale og Brinkmann eksisterer 

den ideelle informant ikke. I stedet er en god informant en person som levende kan fortælle lange 
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beretninger. (Kvale, Brinkmann 2009) Dermed anses begge pårørende som to stærke informanter, i 

og med at de begge havde noget på hjerte af både sorg, glæde og frustrationer at fortælle om. Dette 

afspejler også interviewenes længe, der hver især varede knap halvanden time. Der er ikke søgt at 

opnå en validering af interviewene, ved at sende interviewene tilbage til informanterne, hvilke ses 

som en svaghed. Men grundet tidsperspektiv og specialets omfang, anses det ikke som en mulighed. 

(Brinkmann, Tanggaard 2010)  

 

Til at opnå en forståelse for patientens livsverden, anses det som en styrke at en Ricoeur-inspireret 

tilgang er valgt. (Lindseth, Norberg 2004) Jeg vælger at bruge adskillelige citater, for derved at gøre 

selve analysen transparent, og skabe en loyal og nær fremstilling af empirien. Jeg vælger ligeledes 

at kategorisere empirien i temaer med dertilhørende undertemaer, for på den måde at sigte efter at 

gøre empirien læsevenlig og overskuelig. (Brinkmann, Tanggaard 2010) 

 

Således har jeg søgt at opnå en troværdig og pålidelig fremstilling af mine overvejelser i dette spe-

ciale, samt løbende søgt at begrunde og overveje mine valg, for derved at sigte mod at opnå høj 

kvalitet gennem hele processen.  

Del IV 

9.0 Konklusion 
 

Med henblik på at få en forståelse af den nære pårørendes oplevelser i hverdagslivet med en can-

cerpatient, efter udskrivelse fra hospice, er det lykkes at besvare specialets problemformulering, ud 

fra en stringent udarbejdelse. Problemformuleringen lød således:  

 

Hvordan oplever nære pårørende hverdagslivet sammen med en cancerpatient, som bliver udskre-

vet fra hospice til eget hjem? 

 

Via en dataindsamling med semistrukturerede interviews af to ægtefæller, efterfuldt af en struktur-

analyse og en diskussion inspireret af Ricoeur, er jeg kommet frem til tre temaer, med hver tre un-

dertemaer. På denne baggrund, er det hermed muligt at nå frem til en konklusion. 
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De nære pårørende hvis nærmeste bliver udskrevet til eget hjem efter et hospiceophold, har en op-

levelse af at den døende er dybt afhængig af den pårørendes mentale og fysiske tilstedeværelse. 

Dette viser sig både i forhold til praktiske omsorgs- og plejeopgaver, men også som en afhængighed 

der udspiller sig ved at den døendes tilstand svækkes i en sådan grad, at den nære pårørende ikke 

føler af det er en mulighed at tage fra den døende. Afhængigheden viser sig som en oplevelse af at 

være døgnvagt for den døende. Det medvirker at den pårørende føler sig låst i afhængigheden og 

låst til hjemmet, i en sådan grad at den pårørendes eget liv kommer i anden række. At være i af-

hængigheden viste sig for de pårørende som en naturlig selvfølge, da afhængigheden er et grund-

læggende vilkår ved menneskelige relationer. Med afhængigheden i relationen følger også gensi-

digheden, som er værd at forholde sig til. Med baggrund i de pårørendes oplevelse af øget af-

hængighed, opstod en gensidighed præget af karaktertræk fra den uformelle omsorgsudøvende gen-

sidighed, hvorfor den pårørende ikke oplever at blive gengældt i relationen til sin partner. 

 

Det kan ligeledes konkluderes at de pårørende oplever at der sker en rolleændring i hverdagslivet i 

hjemmet med den døende. Således oplever den pårørende i høj grad at varetage omsorgs- og pleje-

opgaver i relation til den døende partner. Dette rolleskift viser sig som en oplevelse af at være den 

døendes trofaste væbner, hvilket kan resultere i en distance mellem den døende og den pårørende. 

Samtidig oplever de pårørende at det at være låst til hjemmet, og den døendes afhængighed, be-

grænser dem i deres egen livsudfoldelse udenfor hjemmets fire vægge. Således er de oplevelser den 

pårørende har i hverdagslivet i hjemmet, præget af en oplevelse af hele tiden at være på, frontstage, 

og dermed mangle rum til at være backstage, og få mulighed for at lade op, så de kan varetage rol-

len som døgnvagter. Dette medvirker ligeledes at samspillet mellem den nære pårørende og den 

døende bliver udfordret. 

 

Det kan endvidere konkluderes at der blandt pårørende er en splittet opfattelse af det, at modtage 

hjælp fra professionelle sundhedsudbydere. Således oplevede de pårørende både at være den glade 

modtager og dermed opnå tilfredsstillelse ved den hjælp der ydes. Men på den anden side at veksle 

mellem at være den kritiske- og rekvirerende modtager, der således er kritisk, men også opsøgende, 

overfor den hjælp der udbydes. Netop koordineringen af hjælp er svær at placere ansvaret på, hvor-

for vigtigheden af at den pårørende har en tovholder konkluderes, for på den måde at undgå at den 

pårørende står alene med ansvaret for den døende og koordineringen af den døendes behov. 
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Ved at kigge på tværs af fundende må det overordnet konkluderes at fundene i dette speciale læner 

sig op af en problematik omhandlende den professionelle palliative indsats. Forstået i den forstand, 

at både tema 1: Oplevelsen af at være afhængig, med undertemaerne: At være låst til hjemmet, At 

komme i anden række, samt tema 2: At indtage en ny rolle, med undertemaerne: Fra ægtefælle til 

plejer, Når samspiller udfordres samt At se sin elskede svinde ind, samt tema 3: At modtage hjælp, 

med undertemaerne: Vigtigheden af kontinuitet, At efterlyse hjælpen og At stå alene med ansvaret, 

alle er temaer der kan imødekommes, ved at den pårørende modtager en palliativ indsats i hjemmet, 

hvor der er bevidsthed om netop disse udfordringer og komplikationer. 

 

Oplevelsen af at være afhængig, at indtage en ny rolle i hjemmet og at modtage hjælp udefra er så-

ledes alle tre temaer der fører til besvarelse af problemformuleringen. Som beskrevet i baggrundsaf-

snittet er viden indenfor netop de nære pårørendes oplevelser i hverdagslivet med en cancerpatient 

efter udskrivelse fra hospice, ikke tidligere belyst. Derfor bidrager dette speciale med ny viden, og 

kan samtidig give et perspektiv på hvor og i hvilken forstand praksis bør optimeres. Ligeledes tyde-

liggøres at der er behov for forskning indenfor dette felt. 

10.0 Perspektivering og implikationer for praksis 
	  
Specialet bidrager med et indblik og en forståelse for, hvordan nære pårørende oplever hverdagen i 

eget hjem, sammen med en cancerpatient der bliver udskrevet fra hospice, og dermed hvilke forhold 

der har betydning for oplevelsen. På denne baggrund perspektiveres undersøgelsen i  forhold til 

implikationer og betydning for praksis. 

 

Sygeplejersken spiller en væsentlig rolle i den palliative indsats i Danmark. Som tidligere beskrevet 

møder patienten og den nære pårørende således sygeplejersken på mange niveauer. Dette stiller 

særlige krav til den sygeplejefaglige kvalitet der udføres. (Sundhedsstyrelsen 2011)  

Fra politisk vinkel lægges der i disse år stor vægt på at opkvalificere den palliative indsats i Dan-

mark. Således er Kræftplan III et produkt at denne indsats, der som tidligere nævnt tager udgangs-

punkt i WHO´s definition af palliation, og dermed lægger vægt på, at idealerne om at den sidste tid 

skal være værdig for både den døende og dennes pårørende. (Grothe Thomsen 2012, Sundhedssty-

relsen 2011) 
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Men på baggrund af specialets fund og anden forskning, ser det ud til at der er et gab mellem fagli-

ge og politiske idealer og den virkelighed som den pårørende oplever. Den landdækkende tværfag-

lige gruppe DMCG-pal har fokus på at højne kvaliteten i den samlede palliative indsats ved blandt 

andet at udarbejde kliniske retningslinjer samt initiativer, der kan højne udviklingen indenfor den 

palliative indsats. (Grothe Thomsen 2012) 

 

Hvis ovenstående idealer om en vellykket palliativ indsats skal blive en realitet, og gabet mellem 

virkeligheden og realiteten skal mindskes, er det således altafgørende at den forskningsbaserede 

viden der produceres, ikke blot anlægger en medicinsk vinkel, men også tager udgangspunkt i den 

døende og dennes pårørende, således at deres erfaringer og oplevelser bliver en del af en samlet og 

mere præcis indsats. Uden den døende og de pårørendes stemme, kan man frygte at gabet mellem 

realitet og virkelighed aldrig mødes, fordi der ikke gives et virkelighedsnært billede af den døende 

og de pårørendes livsvilkår og håndtering.  

Dette speciale placerer sig netop indenfor rammerne af ovenstående, og kan dermed bidrage med 

viden om den pårørendes oplevelser i relation til den palliative indsats. Ligeledes indplacerer mit 

problemfelt sig i Dansk Sygeplejeråds Forskningsudspil, hvor det blandt andet påpeges at der er et 

ønske om at forbedre indsatsen af de sundhedsfaglige ydelser og tilbud, med særligt fokus på pati-

ent og pårørende.  (Larsen, Steenberg 2011)  

På trods af at min problemformulering ikke tager udgangspunkt i en handlingsorienteret vinkel, 

mener jeg alligevel at dette speciales fund kan give et billede af, at behovet for mere forskning i 

palliativ omsorg er nødvendigt. 

 

Specialets fund og øvrig forskning peger på at der er et udtalt behov for at de forskellige instanser i 

den palliative indsats har et mere dynamisk samarbejde om ydelserne. Samtidig består den palliati-

ve indsats af tværfaglighed, hvorfor det netop bekræfter væsentligheden ved  at det ikke blot er i 

sygeplejen hvormed forskningen består. I stedet bør mere forskning finde sted i en dynamik mellem 

faggrupper, for på den måde at favne hele den tværfaglige og komplekse palliative indsats. Hermed 

sikres at den viden der fremkommer omkring de palliative problemstillinger, er funderet med ud-

gangspunkt i at understøtte en fælles målsætning og strategi, om at højne den palliative kvalitet.  

(Grothe Thomsen 2012)  
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Således skal forskningen spredes ud på hele det tværfaglige felt, for på den måde at sikre den bedst 

mulige evidensbaserede praksis. (ibid.) Et øget fokus på en sådan forskningsstrategi, vil skabe et 

bedre fokus på de problemstillinger der er knyttet til den pårørende og den døendes oplevelser i eget 

hjem, hvilket dette speciale er med til at tydeliggøre at der er behov for.  

Det er dog samtidig værd at forholde sig til hvor den palliative indsats er på vej hen. Derfor ønsker 

jeg slutteligt at lede opmærksomheden tilbage til det der var forudsætningen for at dette speciale 

blev en realitet; nemlig det faktum at døende bliver udskrevet fra hospice før døden.  

For er der behov for at revidere hospicetænkningen, således at hospice i højere grad imødekommer 

det pres der er om effektivisering? – således at de patienter der bliver udskrevet fra hospice, stadig 

kan opnå samme specialiserede palliative standarder i eget hjem, som de oplever under hospiceop-

holdet?                                                                                                                                                     

 

Mange af de pårørendes oplevelser knytter sig til den indsats der ydes i primær sektor. Men 

spørgsmålet er, om kvaliteten i primær sektor ikke lever tilstrækkeligt op til Anbefalinger om den 

palliative indsats. (Sundhedsstyrelsen 2011)   

 

Ifølge sociolog Michael Hviid Jacobsen er den palliative indsats nået et godt stykke af vejen mod 

højere kvalitet. Men der er stadig behov for markante forbedringer, hvormed uddannelse er en hjør-

nesten for at få den palliative indsats til at lykkes ude i hjemmene. Kompetence- og uddannelsestil-

tag er således vigtig for at højne den professionelle kvalitet, hvorfor det er væsentligt at den pallia-

tive indsats får en obligatorisk plads, lige fra grunduddannelse til videreuddannelse. (Dalgaard, Ja-

cobsen 2011)  

 

Som tidligere nævnt er den palliative indsats opdelt i henholdsvis en basal og en specialiseret del. 

Den basale del omhandler blandt andet den indsats som den lokale hjemmesygepleje organiserer i 

hjemmet, når en hospicepatient bliver udskrevet. Denne del har ikke palliation som hovedopgave. I 

stedet er palliation blot et led i det samlede opgavefelt. Hospice derimod er en specialiseret palliativ 

indsats. (Sundhedsstyrelsen 2011)  

 

Hvad paradoksalt er, er at størstedelen af de uhelbredeligt syge patienter der kommer i kontakt med 

det palliative felt, bliver tilknyttet det basale palliative niveau. De seneste tal anslår at blot 27,6 % 

kom i kontakt med et specialiseret palliativ niveau i 2010. (Sundhedsstyrelsen 2011) På baggrund af 
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dette, kan man jævnført litteraturen og dette speciales fund stille spørgsmål ved, om indsatsen på 

det basale palliative niveau er stærkt nok. Litteraturen viser ligeledes at der i fremtiden er brug for 

at flere og flere opholder sig i eget hjem frem til døden, på grund af det øgede pres på sygehussenge 

og hospicer. (Rolighed 2011)         

Derfor er det både menneskeligt og organisatorisk vigtigt at en stærk palliativ indsats i kommunerne 

bør prioriteres. Dels for at imødekomme den palliative indsats hovedformål; at sikre en værdig og 

fredfyldt død. Men også for at sikre at den svækkede palliative indsats på basalt niveau, ikke svigter 

i en sådan grad, at hyppige genindlæggelser fra eget hjem til sygehus bliver nødvendigt. Som det 

indledningsvis blev påpeget, er det værd at forholde sig til, at flere og flere cancerpatienter lever 

længere, fordi den palliative behandling er blevet mere effektiv. Konsekvenserne af at vi i dag er 

blevet så dygtige til at yde livsforlængende behandling, stiller derfor endnu flere og større krav til 

kompetenceniveauet blandt personalet i primær sektor.  (Sundhedsstyrelsen 2011)  
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13.0 Bilagsliste 
	  
Bilag	  1	  
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Bilag 2: 
	  
	  

Patientinformation	  
	  

	  
Kære	  ___________________________________.	  
	  
Jeg	  hedder	  Anne	  Pleth	  og	  jeg	  er	  studerende	  på	  Afdeling	  for	  Sygeplejevidenskab	  på	  Aarhus	  Univer-‐
sitet.	  Jeg	  er	  i	  gang	  med	  en	  undersøgelse	  i	  forbindelse	  med	  mit	  kandidatspeciale,	  der	  har	  til	  formål	  
at	  bidrage	  til	  at	  skabe	  ny	  viden	  om	  pårørendes	  oplevelse,	  når	  deres	  nærmeste	  udskrives	  fra	  hospi-‐
ce	  før	  døden.	  
	  
Jeg	  henvender	  mig	  netop	  til	  dig,	  da	  du	  er	  pårørende	  til	  en	  patient	  der	  er	  blevet	  udskrevet	  fra	  hos-‐
pice.	  I	  den	  forbindelse	  anmodes	  du	  om	  at	  deltage	  i	  en	  interviewundersøgelse,	  der	  vil	  indgå	  i	  mit	  
kandidatspeciale.	  Interviewet	  skal	  være	  med	  til	  at	  give	  ny	  viden,	  der	  i	  fremtiden	  kan	  komme	  syge-‐
plejen	  til	  gode	  og	  være	  med	  til	  at	  forbedre	  indsatsen	  overfor	  pårørende	  til	  patienter	  der	  udskrives	  
fra	  hospice.	  
	  
Din	  deltagelse	  i	  mit	  projekt	  indebærer	  et	  interview	  af	  max	  en	  times	  varighed	  og	  ønskes	  afholdt	  i	  
slutningen	  af	  marts,	  eller	  starten	  af	  april	  2015.	  Tid	  og	  sted	  aftales	  nærmere,	  så	  det	  passer	  dig	  
bedst	  muligt.	  Interviewet	  optages	  på	  bånd,	  som	  slettes	  efter	  brug.	  Spørgsmålene	  vil	  rette	  sig	  mod	  
dine	  personlige	  oplevelser	  og	  erfaringer	  med	  at	  være	  pårørende	  til	  en	  patient	  der	  bliver	  udskrevet	  
fra	  hospice.	  
	  
De	  indsamlede	  data	  vil	  blive	  behandlet	  fortroligt	  og	  anonymiseres	  i	  den	  endelige	  afhandling.	  	  
Det	  skal	  understreges	  at	  det	  er	  frivilligt	  at	  deltage,	  og	  at	  du	  til	  enhver	  tid	  kan	  trække	  dig	  ud	  af	  
undersøgelsen.	  Ved	  yderligere	  spørgsmål	  er	  du	  meget	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  mig	  på	  tlf.	  
30138370	  eller	  annepleth@hotmail.com	  
	  
Jeg	  medbringer	  en	  udskrift	  af	  samtykkeerklæringen	  til	  det	  aftalte	  interview.	  
	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  og	  på	  forhånd	  tak,	  
	  
Anne	  Pleth	  	  
	  
Ivar	  Huitfeldtsgade	  17,	  3.th	  
8200	  Aarhus	  N	  
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Bilag 3: 
	  
	  

Samtykkeerklæring	  
	  

	  
Deltagererklæring:	  	  
	  
Jeg	  bekræfter	  hermed,	  at	  jeg	  efter	  at	  have	  modtaget	  både	  skriftlig	  og	  mundtlig	  information,	  siger	  
ja	  til	  at	  deltage	  i	  den	  beskrevne	  undersøgelse.	  	  
	  
Jeg	  er	  informeret	  om,	  at	  det	  er	  frivilligt	  at	  deltage,	  og	  at	  jeg	  til	  enhver	  tid	  kan	  trække	  mit	  udsagn	  
og	  mit	  samtykke	  tilbage	  uden	  yderligere	  begrundelse.	  Jeg	  er	  informeret	  om,	  at	  alle	  oplysninger	  
behandles	  fortroligt.	  	  
	  
Jeg	  giver	  hermed	  samtykke	  til	  at	  deltage	  i	  projektet	  og	  har	  modtaget	  en	  kopi	  af	  dette	  samtykkeark.	  
	  
	  
	  
Deltagers	  navn:	  ________________________________________________________________	  
	  
	  
Deltagers	  underskrift:	  	  ______________________________________Dato:________________	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Projektansvarliges	  erklæring:	  
	  
Jeg	  erklærer	  hermed,	  at	  deltageren	  har	  modtaget	  mundtlig	  og	  skriftlig	  information	  om	  projektet.	  
Der	  er	  efter	  min	  overbevisning	  givet	  tilstrækkelig	  information	  til	  at	  der	  kan	  træffes	  en	  beslutning	  
om	  deltagelse.	  
	  
Projektansvarliges	  underskrift:	  _____________________________________________________	  
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Bilag 4: Interviewguide 
 
	  

1) Informanten	  bydes	  velkommen.	  	  
2) Formål	  med	  interviewet,	  båndoptageren	  og	  om	  informanten	  har	  spørgsmål	  inden	  in-‐

terviewet	  starter.	  	  
3) Samtykkeerklæring	  underskrives	  og	  der	  gives	  information	  om	  at	  deltagelsen	  er	  frivillig	  

og	  at	  informanten	  til	  hver	  en	  tid	  kan	  trække	  sig	  selv	  eller	  sit	  udsagn	  tilbage.	  
4) Interviewet	  går	  i	  gang:	  

	  
	  
	  
Tema	   Forskningsspørgsmål	   Interviewspørgsmål	  

	  
	  
	  

1)	  Generel	  info,	  at	  
åbne	  samtalen	  op.	  
	  
	  

	   Kan	  du	  fortælle	  mig	  lidt	  om	  dig	  selv?	  
-‐	  Alder,	  civilstand,	  pårørende-‐relation.	  

2)	  At	  blive	  pårø-‐
rende.	  
	  
	  
	  

Hvordan	  blev	  den	  pårørende,	  
pårørende?	  

Kan	  du	  fortælle	  mig	  lidt	  om	  det	  sygdomsforløb	  du	  og	  din	  
ægtefælle	  har	  været	  igennem?	  
Hvordan	  oplevede	  du	  sygdomsforløbet?	  
Hvornår	  blev	  han/hun	  syg?	  
Hvornår	  blev	  han/hun	  indlagt	  på	  hospice?	  
Hvor	  længe	  var	  han/hun	  indlagt?	  
Ønskede	  din	  ægtefælle	  selv	  at	  blive	  indlagt?	  
Ønskede	  du,	  at	  din	  ægtefælle	  skulle	  indlægges?	  
	  

3)	  Rollen	  som	  
pårørende	  før	  
hospice.	  
	  
	  
	  

Hvordan	  er	  dagligdagen	  som	  
pårørende	  inden	  en	  indlæg-‐
gelse	  på	  hospice?	  

Hvordan	  oplevede	  du	  det,	  at	  være	  pårørende	  inden	  din	  
ægtefælle	  kom	  på	  hospice?	  
Kan	  du	  prøve	  at	  beskrive	  hvordan	  dagligdagen	  så	  ud	  for	  
jer?	  
Hvilke	  udfordringer	  oplevede	  du	  i	  rollen	  som	  pårørende?	  

4)	  Rollen	  som	  
pårørende	  på	  
hospice.	  
	  
	  
	  

Hvordan	  oplevede	  den	  pårø-‐
rende	  det,	  da	  patienten	  blev	  
indlagt	  på	  hospice?	  

Kan	  du	  prøve	  at	  fortælle	  mig	  hvordan	  du	  oplevede	  det	  at	  
være	  pårørende,	  da	  din	  ægtefælle	  blev	  indlagt	  på	  hospice?	  
Hvordan	  var	  dagligdagen	  for	  dig,	  da	  din	  ægtefælle	  var	  på	  
hospice?	  
Hvilke	  udfordringer	  var	  der?	  –	  Hvad	  fyldte	  for	  dig?	  
Blev	  I	  ved	  indlæggelse	  informeret	  om	  at	  en	  udskrivelse	  fra	  
hospice	  kunne	  være	  en	  mulighed	  på	  længere	  sigt?	  –	  Hvor-‐
dan	  havde	  du	  det,	  med	  det?	  
	  

5)	  Når	  udskrivelse	  
kommer	  på	  tale.	  
	  
	  
	  

Hvordan	  oplever	  den	  pårø-‐
rende	  at	  udskrivelse	  bliver	  
aktuelt/italesat?	  

Kan	  du	  prøve	  at	  fortælle	  hvornår	  udskrivelsen	  fra	  hospice	  
kom	  på	  tale?	  	  
Hvordan	  blev	  I	  informeret	  om	  at	  en	  udskrivelse	  var	  nød-‐
vendig?	  
Hvordan	  reagerede	  din	  ægtefælle?	  
Hvordan	  reagerede	  du?	  –	  Hvilke	  tanker	  gjorde	  du	  dig?	  
Ønskede	  din	  ægtefælle	  at	  blive	  udskrevet?	  
Ønskede	  du,	  at	  din	  ægtefælle	  skulle	  udskrives?	  
Var	  der	  modstridende	  ønsker	  mellem	  jer?	  
Hvilke	  bekymringer	  havde	  du?	  	  
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Havde	  du	  en	  oplevelse	  af,	  at	  du	  blev	  taget	  af?	  
6)	  Selve	  udskri-‐
velsen	  fra	  hospice.	  
	  
	  
	  

Hvordan	  oplever	  den	  pårø-‐
rende	  selve	  udskrivelsen?	  

Kan	  du	  prøve	  at	  fortælle	  hvad	  der	  skete	  den	  dag	  din	  ægte-‐
fælle	  blev	  udskrevet?	  
Hvor	  blev	  din	  ægtefælle	  udskrevet	  til?	  (hjem,	  plejebolig)	  
Hvilke	  forventninger	  havde	  du	  til	  udskrivelsen?	  	  
Oplevede	  du,	  at	  udskrivelsen	  strider	  imod	  de	  værdier	  der	  er	  
på	  et	  hospice?	  	  
Oplevede	  du,	  at	  udskrivelsen	  strider	  imod	  de	  værdier	  du	  
har?	  

7)	  Rollen	  som	  
pårørende	  når	  
udskrivelsen	  har	  
fundet	  sted.	  
	  
	  
	  

Hvilken	  rolle	  indtager	  den	  
pårørende	  når	  deres	  nærme-‐
ste	  bliver	  udskrevet	  fra	  hospi-‐
ce?	  	  

Hvordan	  var	  det	  at	  komme	  hjem	  efter	  hospiceudskrivelsen?	  
–	  hvad	  fyldte	  for	  dig?	  
Kan	  du	  prøve	  at	  fortælle	  hvordan	  dagligdagen	  forløb?	  
Hvilken	  rolle	  havde	  du?	  
Hvordan	  fik	  du	  hjælp	  til	  at	  håndtere	  de	  praktiske	  foran-‐
staltninger?	  –	  Havde	  du	  en	  oplevelse	  af,	  at	  din	  nærmeste	  fik	  
tilstrækkelig	  hjælp?	  
Hvordan	  fik	  du	  hjælp	  til	  at	  håndtere	  sorgen?	  
Følte	  du,	  at	  dine	  behov	  blev	  tilgodeset?	  
Følte	  du,	  at	  du	  havde	  et	  stort	  ansvar?	  (Hvordan?)	  
Havde	  du	  en	  oplevelse	  af,	  at	  du	  havde	  tid	  og	  overskud	  til	  at	  
være	  der	  for	  din	  nærmeste?	  	  
Hvad	  fyldte	  mest	  for	  dig	  i	  den	  periode?	  	  
Havde	  du	  en	  god	  kontakt	  til	  sundhedspersonalet?	  
	  

8)	  Den	  pårøren-‐
des	  forventninger	  
og	  ønsker	  til	  frem-‐
tidig	  håndtering	  af	  
udskrivelse	  
	  
	  

Hvad	  tænker	  den	  pårørende	  
kan	  gavne	  en	  fremtidig	  ud-‐
skrivelse?	  

Hvordan	  tænker	  du	  at	  en	  udskrivelse	  kan	  foregå	  optimalt?	  
Hvilke	  mangler	  oplevede	  du?-‐	  Hvad	  skal	  vi	  tage	  ved	  lære	  
af?	  
Er	  der	  noget	  du	  kunne	  tænke	  dig	  at	  ændre	  ved	  personalets	  
håndtering	  af	  udskrivelsen?	  
Hvad	  kan	  gøres	  for	  at	  du	  som	  pårørende	  bliver	  taget	  hånd	  
om?	  
	  

9)	  Afslutning	  af	  
interview	  

	   Her	  til	  sidst,	  er	  der	  noget	  du	  kunne	  tænke	  dig	  at	  tilføje?	  
Er	  der	  noget	  du	  synes	  vi	  mangler	  at	  komme	  ind	  på?	  
Har	  du	  nogle	  spørgsmål?	  

	  
	  
	  
	  
	  
 


