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Resumé 

Aim: Investigate patients’ experience of the relation to fellow patients during hospitalization 

to multi-bed rooms and which significance it may have for this relation when the new hospital 

in Region Nordjylland with exclusively private rooms imposes.  

Method: A literature-study of 3 qualitative articles from respectively Denmark and Norway. 

The analysis is conducted with an hermeneutic analysis model by Dahlager and Fredslund.  

Results: Patients find significant advantages by having a fellow patient during 

hospitalization. They add importance to the patient community based on similar 

circumstances which increase coping of illness. Fellow patients satisfy social needs and ease 

loneliness. Furthermore fellow patients contribute with exchange of experience, care and 

support otherwise than healthcare providers and relatives. 

Conclusion: The nurse must take the significance of fellow patients into account, and inform 

and motivate patients to interact with each other in the common areas. 
 

Resumé 

Formål: Undersøge indlagte patienters oplevelse af relationen til medpatienter på 

flersengssstuer, og hvilken betydning det kan få for denne relation, at der på det nye sygehus 

udelukkende kommer enestuer. 

Metode: Et litteraturstudie af tre kvalitative artikler fra henholdsvis Danmark og Norge. 

Analysen er udført med Dahlager og Fredslunds analysemodel. 

Resultater: Patienter finder betydelige fordele ved at have medpatienter under indlæggelse. 

De understreger vigtigheden af patientfællesskabet, der dannes på baggrund af 

sammenlignelige situationer, hvilket fremmer sygdomshåndteringen. Medpatienter dækker 

sociale behov og lindrer ensomhed. Yderligere bidrager medpatienter med 

erfaringsudveksling, omsorg og støtte på en anden måde end sundhedspersonale og 

pårørende. 

Konklusion: Sygeplejersker må i sin sygepleje tage betydningen af medpatienter i 

betragtning og informere og motivere patienter til at interagere i fællesarealer. 
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1.0 Problembeskrivelse 
Det danske sundhedsvæsen står overfor forandringer, der fordrer, at de nuværende rammer 

ændres, hvorfor der opføres nye sygehuse i hele landet (1). På det nye sygehus i Region 

Nordjylland (NAU) indføres der udelukkende enestuer, hvilket medfører ændringer i 

sygeplejerskers fremtidige arbejdsgange og patienters indlæggelsesforløb (2). På baggrund af 

fundet empiri og vores erfaringsbaserede oplevelser har vi indtryk af, at flere patienter, der er 

indlagt på flersengsstuer har gavn af hinanden, da de blandt andet er gode til at dele erfaringer 

(3). Vi er derfor blevet inspireret til at undersøge, hvordan patienter oplever relationen til 

medpatienter, og hvordan den skabes på flersengsstuer, samt hvilken betydning dette får for 

sygeplejen til patienter. I det følgende afsnit redegøres for ovenstående problemstilling set i 

forhold til samfunds-, naturvidenskabeligt-, sygepleje- og patientperspektiv. Herefter 

afgrænses emnet med henblik på at udlede en problemformulering. 

1.1 Samfundsperspektiv  

Det danske sundhedsvæsen er under udvikling i forhold til at øge kvalitet og effektivisering 

(1). Rammerne på de nuværende sygehuse i Danmark er forældede, da de ikke længere lever 

op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger angående optimal udnyttelse af tilgængelige ressourcer 

(1). Ressourcerne udnyttes bedst ved bedre samling af specialer og funktioner på færre 

enheder for derved at opnå højere kvalitet (1). For at opretholde og udvikle kvaliteten i 

fremtiden har regeringen og regionerne valgt at investere i 16 nye sygehuse i Danmark, som 

opføres i løbet af 10-15 år (4). De nye sygehuse har blandt andet til formål at øge 

patientsikkerheden og forbedre de sammenhængende patientforløb (1). I projektet fokuserer 

vi på NAU, hvor der udelukkende indføres enestuer (2). Denne indretning adskiller sig meget 

fra den nuværende indretning på de danske sygehuse, hvor størstedelen af patientstuerne er 

flersengsstuer (5). På NAU vil der ske en omfordeling og nedskæring af sengepladser, idet der 

skal være flere ambulante behandlinger og færre indlæggelser (6). En hospitalsseng koster i 

dag gennemsnitligt 5.000 kr. pr. døgn, hvorfor det reducerede antal indlæggelser på 

sygehusene vil have en positiv indvirkning på samfundsøkonomien (7). Regionernes 

begrundelse for valg af enestuer frem for flersengsstuer er blandt andet, at enestuer er med til 

at skabe bedre rammer og forudsætninger for patienter (8). Region Nordjylland påpeger, at 

der med tiden er sket en ændring i patientrollen, hvor patienter tager større del i egen sygdom 

og har øget krav om integritet og privatliv (8). Enestuen imødekommer blandt andet disse 

krav og tager også hensyn til patientsikkerheden (8). Desuden er integritet, privatliv og 
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patientsikkerhed værdier, der vægtes højt i De Sygeplejeetiske Retningslinjer, hvormed 

sygeplejen i højere grad udføres etisk korrekt (9). 

1.2 Naturvidenskabeligt perspektiv 

Udover de etiske fordele ved enestuer er der fordele i forbindelse med søvnkvalitet. 

Søvnkvaliteten på de nuværende sygehuse med flersengsstuer er ifølge Center for Kliniske 

Retningslinjer påvirket af lyde fra medpatienter og støj fra sygeplejerskers interventioner hos 

medpatienter (10). Dette kan forårsage hyppige opvågninger og dermed forringe 

søvnkvaliteten (10). Den dårlige søvnkvalitet kan medføre nedsat restituering, forskydning i 

hormonbalancen, svækket immunforsvar og forringede kognitive funktioner (1). Det er 

uhensigtsmæssigt, da patienter grundet sygdom har et øget behov for at restituere og komme i 

bedring, før udskrivelse kan finde sted (10). Enestuen reducerer lyde og støj fra medpatienter, 

hvorved der gives bedre forudsætninger for at fremme søvnkvaliteten. På den måde øges 

patienters velbefindende, og indlæggelsestiden forkortes, hvilket reducerer udgifterne  (10). 
 

Ifølge Statens Serum Institut er der en række infektionshygiejniske fordele ved enestuer. 

Statistikker viser, at 8-10 % af indlagte patienter erhverver sig en infektion i 

sundhedssektoren (11). Med enestuer reduceres infektionsrisikoen, da der sker mindre 

krydskontaminering mellem sundhedspersonale, patient og udstyr (12). Tilmed er 

sundhedspersonalet bedre til at udføre håndhygiejne, når de veksler fra patient til patient på 

enestuer frem for flersengsstuer (12). Disse infektionshygiejniske fordele er med til at 

mindske infektioner, som reducerer indlæggelsestiden, hvilket medfører økonomiske fordele 

for samfundet og personlige fordele for patienter med hensyn til smerte og ubehag (13). 

1.3 Sygeplejeperspektiv 

Sygeplejersker finder ligeledes infektionshygiejniske fordele ved enestuer og bedre mulighed 

for at bevare patienters privatliv (14). På trods heraf ser sygeplejersker også fordele ved 

flersengsstuer. For det første finder de det fordelagtigt at kunne observere flere patienter 

samtidig, og for det andet ser det som en fordel, at patienter kan støtte hinanden og 

erfaringsudveksle (14). Denne erfaringsudveksling vægter sygeplejersker højt, idet de mener, 

at patienter herigennem kan lære af hinanden og få et andet perspektiv på egen situation (14). 

Desuden stiller formand for Novo Nordisk Fondens Udvalg for Sygeplejeforskning sig 

undrende overfor, om sygeplejersker på noget tidspunkt vil kunne forstå patienter, på samme 
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måde som medpatienter kan (15). Det tyder derfor på, at medpatienter kan bidrage med andet 

i relationen til patienter, end sygeplejersker kan, hvorfor det synes vigtigt, at sygeplejersker er 

bevidste herom (15). Sygeplejersker skal, ud over at være bevidste om hvad medpatienter kan 

bidrage med i relationen til patienter, også være bevidste om patienters behov for pårørende 

under sygdomsforløbet. En undersøgelse viser, at 93 % af danske patienter finder pårørendes 

støtte god eller virkelig god, idet denne er med til at forbedre sygdomsforløbet (16). Region 

Nordjylland mener, at enestuer skaber bedre rammer for at gøre brug af de pårørende som 

ressource, da det giver mulighed for, at pårørende kan medindlægges på stuen (16). Den 

større inddragelse af pårørende som ressource stiller øget krav til de pårørendes viden. 

Sygeplejersker bør derfor hjælpe de pårørende med at opnå den nødvendige viden, så de 

herved bliver bedre rustet til at tage del i patienters sygdomsforløb (16). Hermed bliver de 

pårørende en del af patientens team sammen med sundhedspersonalet og den fælles 

beslutningstagning, hvorved patientforløbet forbedres (16). 

1.4 Patientperspektiv 

Patienter finder fordele og ulemper ved, at der udelukkende kommer enestuer, hvilket Morten 

Freil, direktør for Danske Patienter, udtaler i citatet: “Der er ingen tvivl om at enestuer er en 

opgradering frem for det vi ser i dag. Problemet er bare at det ikke for alle patienter vil være 

en fordel at ligge alene, nogle vil have gavn af at dele stue med andre”(17). Der vil således 

være patienter, som ønsker og har gavn af medpatienter. Ligeledes viser en dansk 

undersøgelse, at en del patienter i højere grad ønsker at dele deres følelser med medpatienter 

frem for sundhedspersonalet (18). Det stemmer overens med, at patienter under indlæggelse 

kun bruger ca. 10 % af deres tid med sundhedspersonalet og ca. 90 % af tiden med 

medpatienter (19). Patienter på samme stue har således mulighed for at danne en værdifuld 

relation, hvori de tager sig af og drager omsorg for hinanden (19). Relationen beskrives af 

sygeplejeteoretiker Kari Martinsen, som noget mennesker altid indgår i med hinanden (20). I 

relationen skal begge parter udlevere en del af sig selv og sætte sig i den andens situation 

(20). Det antages derfor, at patienter udleverer en del af sig selv ved at dele følelser med 

medpatienter, samt at de på baggrund af lignende oplevelser kan sætte sig ind i hinandens 

situationer. Dermed har patienter gode forudsætninger for at danne en tæt relation med 

hinanden. 
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1.5 Problemafgrænsning 

På baggrund af ovenstående problembeskrivelse kan det udledes, at der på trods af mange 

fordele ved indførelse af enestuer, er patienter, der ikke tages hensyn til. NAU med enestuer 

ændrer kontakten mellem patienter, da den skal skabes uden for stuen. Det antages, at 

kontakten mellem patienter besværliggøres, hvilket kan få konsekvenser for 

relationsdannelsen. Som tidligere nævnt har flere patienter stor gavn af hinanden, hvorfor vi 

finder det sygeplejefagligt relevant at undersøge, hvilken betydning patienters relation til 

medpatienter har under indlæggelse. Det ønskes undersøgt med udgangspunkt i NAU, hvor 

der udelukkende indføres enestuer. Vi har valgt at fokusere på patienter uanset, hvilken 

sygdom de indlægges med i sekundærsektoren. Dette vælges for at gøre projektets fund 

anvendeligt for flest mulige. Vi har i projektet valgt at fokusere på patientperspektivet, som er 

en vigtig del af sygeplejerskens genstandsområde (21). Med dette perspektiv håber vi, at 

projektet kan skabe refleksion blandt sygeplejersker, så de kan medtænke perspektivet i 

sygeplejen og blive bedre forberedt på ændringer på den fremtidige arbejdsplads. 

1.6 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående afgrænsning udledes følgende problemformulering: 

Hvordan oplever patienter relationen til medpatienter under indlæggelse på flersengsstuer, 

og hvilken betydning kan det få for patienters relation til medpatienter, at der på det nye 

sygehus udelukkende kommer enestuer? 

2.0 Metode 

I det nedenstående beskrives og begrundes projektets metodiske overvejelser, hvor følgende 

præsenteres: Systematisk litteraturstudie, herunder de etiske overvejelser og begrundelse for 

valg af empiri, den videnskabsteoretiske position og den hermeneutiske analysemodel 

bestående af  Dahlager og Fredslunds fire trin. 

2.1 Systematisk litteraturstudie 

Inden valg af metode til generering af empiri blev der foretaget ustrukturerede 

litteratursøgninger og kædesøgninger. Dette har medvirket til en nærmere sygeplejefaglig 

afgrænsning, som bidrager med ny viden indenfor området. Desuden har den ustrukturerede 

søgning givet indblik i anvendte søgeord på området, som senere blev benyttet i den 
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strukturerede litteratursøgning. Systematisk litteraturstudie vælges, da det vurderes, at der 

findes tilstrækkelig litteratur om emnet til at kunne besvare problemformuleringen. 

2.1.1 Struktureret litteratursøgning 

I dette afsnit beskrives først den gennemgående søgestrategi og dernæst udfaldet heraf i de 

anvendte databaser: CINAHL Complete (Cinahl), PubMed og SveMed+. Der blev ikke fundet 

brugbare referencer i SveMed+, hvorfor søgningen vises i bilag 3. 
 

Til udarbejdelse af en struktureret litteratursøgning anvendes bloksøgning, som er en opdeling 

af søgningen med dertilhørende søgeord, hvormed det er muligt at udvide og indsnævre 

søgningen (22). Bloksøgningen opstilles med tre blokke, hvor hver blok har en overskrift 

relateret til problemformuleringen: Patient, Medpatient og Patientstue. I hver database tages 

der udgangspunkt i denne bloksøgning med dertilhørende søgeord, som vises i tabel 2 og 3. 

Søgeordene er først søgt som emneord i de forskellige databaser, hvorved kun de referencer 

med det tildelte emneord vises. Findes søgeordene ikke som emneord, er de søgt som 

fritekstord. På den måde indgår fritekstordene blot som en del af referencens tekst. Ved 

søgeordene, der består af to ord, laves frasesøgning, hvorved de to ord kun fås 

sammenhængende i den valgte rækkefølge i fritekstsøgningen  fx ved ordet “Fellow patient”. 

Dette gøres for at præcisere søgningen. Endvidere anvendes trunkering i fritekstsøgningerne, 

herved inddrages alle ordets bøjninger, så eventuel relevant empiri ikke fravælges. Trunkering 

bliver anvendt i Cinahl, hvorimod trunkering i PubMed ikke kan anvendes samtidig med 

frasesøgning, hvorfor der i stedet bruges den boolske operator OR til at kombinere de 

forskellige bøjninger af ordene, som vist i tabel 2. 
 

Efter søgning på alle ord i blokkene anvendes de boolske operatorer OR og AND for at 

præcisere søgningen. Søgeordene er kombineret internt i hver blok med OR, som udvider 

søgningen ved at vise de referencer, hvor mindst et af søgeordene indgår. Herefter 

kombineres søgeordene på tværs af blokkene med AND for kun at få vist de referencer, hvor 

alle de kombinerede søgeord indgår. Med den kombinerede søgning indsnævres søgningen og 

gøres mere specifik i forhold til problemformuleringen (23). For yderligere beskrivelse af 

søgestrategien henvises til dosisguiden i bilag 4. Referencerne, der fremkommer af 

søgningerne, sorteres ud fra tre trin ved læsning af henholdsvis overskrift, abstrakt og 

nærlæsning med udgangspunkt i relevans for problemformuleringen, hvilket vises i figur 1. 
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For at danne et bedre grundlag for at de  fundne referencer kan hjælpe med besvarelse af 

problemformuleringen, opstilles inklusionskriterier, hvilket uddybes i tabel 1. 
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2.1.2 Etiske overvejelser 

Projektet bygger på et litteraturstudie, hvor data indsamles gennem en struktureret 

litteratursøgning, hvor den fundne empiri bliver genstand for analysen. Med et litteraturstudie 

er der ingen umiddelbare etiske overvejelser i forbindelse med indsamling af  empiri, da det 

bygger på allerede eksisterende empiri og teori, der er indsamlet og bearbejdet (24).  Der skal 

dog ved vurdering af empiri rettes opmærksomhed på, hvilke etiske overvejelser forfatterne af 

den anvendte empiri har gjort sig, og hvorvidt denne er godkendt af etiske organisationer.	

2.1.3 PubMed  

Der er lavet en søgning i databasen PubMed, der dagligt opdateres med nye referencer. 

Databasen indeholder ca. 25 mio. referencer til empiri, hovedsageligt omhandlende 

biomedicin og sundhed herunder sygeplejevidenskab (25). Databasen vurderes relevant at 

søge i, idet problemformuleringen efterspørger sygeplejefaglige referencer. De anvendte 

emneord og søgeord samt den kombinerede søgning vises i tabel 2. Ved den kombinerede 

bloksøgning er der efter anvendelse af inklusionskriteriet fremkommet 55 referencer, som vist 

i bilag 1. Som illustreret i figur 1 er der efter sortering fremkommet én relevant artikel: A 

companionship between strangers - the hospital environment as a challenge in patient-patient 

interaction in oncology wards (18). 
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2.1.4 Cinahl 

Der er ligeledes søgt i databasen Cinahl, fordi databasen indeholder ca. 5 mio. referencer, som 

primært dækker sygepleje- og sundhedsvidenskaben (26). Da problemformuleringen tager 

udgangspunkt i patientperspektivet, som er sygeplejerskens genstandsområde, vurderes 

databasen relevant at søge empiri i. De anvendte emneord er hvis muligt markeret med 

explode, hvorved alle emneordets underkategorier inkluderes. Emneordene, frasesøgningerne 

og den kombinerede søgning vises i tabel 3. Den kombinerede søgning er efter tilføjelse af 

inklusionskriteriet endt med i alt 252 referencer, som vises i bilag 2. Sorteringen af referencer 

vises i figur 1, og er endt med fire relevante artikler, henholdsvis A companionship between 

strangers – the hospital environment as a challenge in patient–patient interaction in oncology 

wards (18), An ambiguous relationship – a qualitative meta-synthesis of hospitalized somatic 

patients’ experience of interaction with fellow patients (3), Patient–patient interaction – 
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caring and sharing (27) og Significance of fellow patients for patients with myocardial 

infarction (28). 

 

2.1.5 Fravalg af artikel 

Artiklen An ambiguous relationship – a qualitative meta-synthesis of hospitalized somatic 

patients’ experience of interaction with fellow patients fremover kaldt artikel 4 (3) findes 

umiddelbart relevant til besvarelse af problemformuleringen, men er efter kritisk læsning 

fravalgt. Artiklen adskiller sig fra de andre, da det er en metasyntese. En metasyntese er en 

fortolkning af andet empiri, som derfor bygger på fortolkninger og er påvirket af sociale, 

historiske og politiske konstruktioner, hvorfor det ikke ender med at være en ultimativ 

sandhed, der kan generaliseres (29). Vores arbejde med artiklen vil skabe en yderligere 

fortolkning, og da metasyntesen allerede er præget af fortolkninger, kan vi ende langt fra de 

oprindelige kilder. Dette findes ikke gennemsigtigt nok til at basere projektets fund på. Trods 
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dette har vi valgt at anvende artiklen i diskussionsafsnittet, da vi her ikke fortolker på 

artiklens fund. 

2.1.6  Vurdering og begrundelse for valg af empiri 

Til vurdering af artiklerne anvendes Critical Appraisal Skills Programme (CASP), som er 

udarbejdet af National Health Service i England. CASP har til formål at skabe overblik over 

styrker og svagheder i forhold til validitet, etik, stringens, overførbarhed og transparens (30). 

Vi har valgt at anvende CASP tjekliste til kvalitative studier, da de valgte artikler er 

kvalitative. Yderligere er det anbefalet af Center for Kliniske Retningslinjer at anvende 

redskabet (31). I det følgende vil de valgte artikler præsenteres. For yderligere uddybelse 

henvises til bilag 5, 6 og 7, hvor CASP af artiklerne er præsenteret. 
 

A companionship between strangers – the hospital environment as a challenge in patient–

patient interaction in oncology wards fremover artikel 1 

Artiklen er fra Danmark, udgivet i tidsskriftet Journal of Advanced Nursing i 2013 og er peer-

reviewed (18). Artiklen er kvalitativ, da undersøgelserne er sket gennem observationer af 85 

mennesker med cancer, hvoraf 10 kvinder og 10 mænd har deltaget i semi-strukturerede 

interviews. Formålet med artiklen er at identificere og diskutere hospitalsmiljøets indflydelse 

på interaktionen mellem patienter med cancer (18). Artiklen er valgt, da 

problemformuleringen lægger op til indlagte patienters subjektive oplevelse af relationen til 

medpatienter. 
 

Patient–patient interaction – caring and sharing fremover artikel 2 

Artiklen er fra Danmark, udgivet i tidsskriftet Scandinavian Journal of Caring Sciences i 

2013 og er peer-reviewed (32). Undersøgelsen består af et observationsstudie og 

semistrukturerede kvalitative interviews af seks kvindelige patienter (27). Artiklen vurderes 

relevant til besvarelse af problemformuleringen, da den har til formål at opnå en forståelse af 

indlagte patienters samspil med medpatienter på en infektionsmedicinsk afdeling på et dansk 

hospital. 
 

Significance of fellow patients for patients with myocardial infarction fremover artikel 3 

Artiklen er fra Norge, udgivet i tidsskriftet Scandinavian Journal of Caring Sciences i 2006 

(28) og er peer-reviewed (32). Artiklen er kvalitativ og undersøgelsen baseres på interviews af 

fire fokusgrupper med i alt 25 patienter med myokardieinfarkt. Formålet med undersøgelsen 
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er at præsentere både positive og negative oplevelser af at have medpatienter (28). Vi har 

valgt at anvende denne undersøgelse i vores projekt, da den beskriver medpatienters 

betydning under indlæggelse, hvilket er det aspekt problemformuleringen efterspørger. 

2.2 Videnskabsteoretisk position - hermeneutik 

Da der med problemformuleringen ønskes en forståelse af patientens subjektive oplevelse af 

relationen til medpatienter, positionerer projektet sig videnskabsteoretisk i hermeneutikken. 

Hermeneutik betyder læren om forståelse og handler om fortolkning af tekster og samtaler, 

hvor formålet er at opnå en gyldig og almen forståelse af indholdets mening (33). Til at 

beskrive hermeneutikken anvendes Jacob Birklers fortolkning af Hans-Georg Gadamers 

(Gadamer) teori, da den henvender sig til sundhedspersonalet (33). Hermeneutikken skal gøre 

os bevidste om vores ståsted, horisont og forforståelse. Hertil skal vi være åbne for at tingene 

kan forholde sig anderledes, samt at der er elementer af viden, som ikke umiddelbart ses fra 

den position, vi befinder os i. I det følgende beskrives hermeneutikkens centrale begreber: 

Forforståelse, horisont, horisontsammensmeltning og den hermeneutiske cirkel. 
 

Ifølge Gadamer forstår mennesket gennem sin forforståelse. Forforståelse er fordomme, der 

går forud for selve forståelsen. Fordomme indbefatter forventninger og på forhånd givne 

meninger, om det man står overfor i enhver given sag. For at få en ny forståelse er det 

nødvendigt at kunne sætte sin forforståelse i spil (33). Projektets problembeskrivelse er et 

udtryk for gruppemedlemmernes foreløbige forforståelse af emnet. Det er denne forforståelse, 

vi skal forsøge at sætte i spil, når vi analyserer den nye empiri. Vi skal samtidig forholde os 

åbne for, at empirien kan give andre svar end forventet. Hvis ikke vi formår at sætte vores 

forforståelse i spil, vil besvarelsen af problemformuleringen være styret af den oprindelige 

forforståelse, og hermed er det ikke sikkert, at alle aspekter af relationen mellem patient og 

medpatient vil blive belyst. Forforståelsen skaber med alle sine fordomme en samlet horisont. 

Horisonten er det synsfelt, der omfatter og omslutter det, der er synligt fra et bestemt punkt, 

hvilket er det, vi fortolker alt ud fra (33). Horisonten dannes ud fra erfaringer gennem livet, 

hvorfor det ikke er muligt at forlade sin horisont. Dog vil horisonten altid være under 

forandring, når forforståelsen sættes i spil (33). Hvert gruppemedlem besidder en individuel 

horisont, som er bestemt ud fra vedkommendes forforståelse. Den er i løbet af projektet i 

konstant forandring, da gruppens og empiriens horisonter mødes om en fælles sag, hvilket 

kaldes horisontsammensmeltning. Horisontsammensmeltning handler ikke om at blive enige 
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om sagen, men om at forstå dele af andres og empiriens horisonter uden at forlade sin egen 

horisont eller overtage andres horisonter. Dette leder videre til den hermeneutiske cirkel, som 

forklares ved, at der hele tiden sker en cirkulær forståelsesproces, hvor man kontinuerligt skal 

forstå helheden, som forstås ud fra delene og delene ud fra helheden. Denne proces kommer 

blandt andet til udtryk i analysen, hvor hvert gruppemedlem individuelt læser den valgte 

empiri igennem og finder delene, som har relevans for problemformuleringen og kategoriserer 

disse. Hvis gruppemedlemmerne ikke er enige om kategoriseringen, går man tilbage til 

helheden for at forstå delene og omvendt. 

2.3 Hermeneutisk analysemetode 

Til analyse af de valgte artikler anvendes Dahlager og Fredslunds hermeneutiske 

analysemodel, som indeholder fire trin (34). 
 

Trin 1: Helhedsindtryk 

I første trin læses artiklerne igennem enkeltvis for at danne en helhedsforståelse af hver 

artikel. Igennem læsningen er der fokus på artiklernes indhold, og ikke på hvordan artiklerne 

kan besvare problemformuleringen. Artiklerne læses individuelt af hvert gruppemedlem, 

hvorefter forståelsen af indholdet sammenholdes i gruppen. Artiklerne læses flere gange, 

indtil der er opnået en helhedsforståelse af artiklerne blandt gruppemedlemmerne. 

 

Trin 2: Meningsbærende enheder identificeres 

I andet trin arbejdes der stadig med artiklerne enkeltvis, hvor fokus er på, hvad teksten helt 

konkret siger uden at tillægge indholdet en dybere mening. Hver artikels indhold inddeles i 

meningsbærende enheder, som er relevante for problemformuleringen, dog stadig med 

åbenhed for nye og andre aspekter. Hver meningsbærende enhed tildeles en kategori, kaldet 

meningskategorisering, hvor betydningen formuleres i få præcise ord. Det gøres individuelt af 

hvert gruppemedlem, hvorefter meningskategoriseringerne sammenholdes i gruppen. I 

tilfælde af uoverensstemmelse læses de meningsbærende enheder i deres oprindelig kontekst 

på ny, indtil der er opnået enighed i gruppen. 

 

Trin 3: Operationalisering 

Efter trin 2 er der fremkommet mange kategoriseringer, som tilmed overlapper hinanden. I 

dette trin er det derfor nødvendigt at gennemgå alle kategorierne og de meningsbærende 
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enheder. Denne gang foregår det på tværs af artiklerne med fortsat fokus på relevans for 

problemformuleringen. Alle de meningsbærende enheder gennemgås og sammenlignes nøje 

med henblik på, om flere meningsbærende enheder siger noget om det samme. Hermed kan 

disse meningsbærende enheders kategorier eventuelt samles i én overkategori, inddeles i 

underkategorier, tildeles en ny kategori eller omdøbes for at finde den bedst mulige 

kategorisering. Dette er illustreret i  bilag 8. 

 

Trin 4: Rekontekstualisering og hermeneutisk fortolkning 

Kategorierne fra trin 3 kobles i dette trin sammen på ny, da der her er fokus relationen mellem 

dem. Herved kommer der overordnede mønstre, som samler flere kategorier under en 

overkategori. Fokus flyttes dermed fra delene til en ny forståelse af helheden. På denne måde 

sker der en fortolkning af artiklerne med henblik på besvarelse af problemformuleringen. Der 

anvendes teori for at flytte fundene fra det specifikke til det mere generelle. 

2.4 Beskrivelse og begrundelse for valg af teori 

Der inddrages teori i analysen med henblik på at opnå en bredere og mere generaliserbar 

forståelse af analysefundene. Teorien er ikke styrende i udarbejdelsen af 

problemformuleringen eller analysen, idet teorien først er valgt og anvendt efter analyse af 

empirien. Dermed anvendes en induktiv metode, da vi har ladet empirien og 

problemformuleringen være styrende for valget af begreber og teori (35). Følgende teorier 

anvendes i analysen og beskrives i det følgende: Richard Stanley Lazarus’ (Lazarus) teori om 

mestring samt Kari Martinsens (Martinsen) omsorgsteori. 
 

Lazarus’ teori om mestring 

Den amerikanske psykolog Lazarus har blandt andet udviklet begrebet mestring og 

dertilhørende mestringsteorier. Lazarus beskriver to slags mestringsstrategier: emotions- og 

problemfokuseret mestring (36). Med emotionsfokuseret mestring forsøger man at ændre sin 

måde, hvorpå man forholder sig til et problem, fx ved brug af forsvarsmekanismer såsom 

humor (36, 37). Dette har blandt andet til formål at styrke håb og optimisme samt lindre 

lidelse. Ved problemfokuseret mestring forsøger man at gøre noget aktivt for at ændre 

problemet, fx ved at søge hjælp eller information (36). Dette har til formål at skabe kontrol, 

forebygge, forhindre, forandre eller forbedre en problematisk situation (36). I praksis veksler 
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man mellem disse to former for mestringsstrategier, alt efter hvor man er i sin 

mestringsproces (36). 

Martinsens omsorgsteori 

Den norske sygeplejeteoretiker Martinsen, er i sin omsorgsteori inspireret af den danske 

filosof Knud Ejler Løgstrup. I projektet anvendes Martinsens teori om omsorgens tre 

dimensioner, den treleddede samtale samt teori om urørlighedszonen. Martinsen beskriver 

omsorg som et relationelt begreb, idet omsorg er baseret på gensidighed, fællesskab og 

solidaritet mellem to mennesker (20). Omsorg tager udgangspunkt i, at mennesker 

grundlæggende er afhængige af hinanden og ikke kan leve isoleret fra hinanden (20). En 

forudsætning for at kunne handle omsorgsfuldt kræver, at man har en forståelse for den 

andens situation (20). Herudover indebærer omsorg, at omsorgsudøveren ikke har en 

forventning om at få omsorgen gengældt (38). Martinsen inddeler omsorgen i tre 

dimensioner: den praktiske, relationelle og moralske. Den praktiske omsorg beskrives som 

praktiske handlinger, hvor der tages vare på og handles for og med den anden (38). Disse 

praktiske omsorgshandlinger er situationsbetingede og forbundet med daglige gøremål. Den 

relationelle omsorg tager udgangspunkt i en forståelse for den andens situation. Dette opnås 

gennem tilsvarende erfaringer og interesser, der danner grundlag for et fællesskab (38). Den 

moralske omsorg er baseret på moralsk ansvarlighed, hvor der handles for den andens bedste, 

uanset om den anden er i stand til at gengælde hjælpen, og det er ofte den stærke, der hjælper 

den svage (38). 
 

Martinsen beskriver samtalen som en treleddet relation, hvor samtalen foregår mellem to 

ligeværdige subjekter, og den sag parterne er fælles om. En forudsætning for den treleddede 

samtale er, at begge parter forholder sig til det den anden siger og engagerer sig i den fælles 

sag (20). Desuden har Martinsen udarbejdet en teori om urørlighedszonen. Alle mennesker 

har en urørlighedszone, da den er en del af menneskets integritet. Det er vigtigt at man 

respekterer og dermed ikke overtræder denne personlige grænse, da urørlighedszonen ellers 

vil krænkes. For meget respekt for den andens urørlighedszone kan dog resultere i, at man 

ikke får tilstrækkelig information og viden (20). 

3.0 Analyse 

Analysen er struktureret ud fra kategorierne, der er udledt gennem den hermeneutiske 

analysemetode. Løbende inddrages teorier for at opnå en bredere og mere generaliserbar 
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forståelse af fundene. Figur 2 illustrerer kategoriseringen af fundene samt hvilke artikler, 

kategorierne er udledt fra. 

 

3.1 Relationer på flersengsstuer 

I det følgende beskrives relationer på flersengsstuen med fokus på henholdsvis samtalen i 

fællesskabet, interaktion med medpatient og privatliv på flersengsstuer. 
 

3.1.1 Samtalen i fællesskabet 

Patienter oplever et fællesskab med medpatienter i kraft af deres sygdom, hvilket betragtes 

som en vigtig støtte under indlæggelse  (18, 27, 28). Dette understøttes af citatet: “It was a 

wonderful situation. We were sort of a team” (28, p. 407). Patienter føler sig således som en 

del af et team, idet de ikke står alene med sygdommen. Patientfællesskabet giver mulighed for 

at sparre med andre, der befinder sig i en lignende situation, hvilket medfører tryghed under 

indlæggelse samt bedre sygdomsforståelse og -håndtering (18, 27, 28). Trods patienter er 

fremmede for hinanden, opbygges der hurtigt og naturligt en relation, hvor begge parter 

snakker åbent om vigtige sygdomsrelaterede emner (18). Patienter værdsætter fællesskabet og 

samtalen med medpatienter på flersengsstuer, fordi disse fremmer patienters håb for 
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fremtiden, selvsikkerhed og velbefindende under indlæggelse (28). Det tolkes herudfra, at 

patientfællesskabet er vigtigt for patienter under indlæggelse, da der skabes rum for åbne 

samtaler med medpatienter. I samtalen mellem patienter og medpatienter tolkes det, at de 

forholder sig til og engagerer sig i deres sygdomme, som kan forstås som en fælles sag patient 

og medpatient mødes om. Dette kan sammenholdes med Martinsens teori om samtalen som 

en treleddet relation mellem to ligeværdige subjekter og en fælles sag (20). Ud fra 

ovenstående tolkes det, at patienter under indlæggelse har stor gavn af at dele stue med 

medpatienter i lignende situationer. I relationen til medpatienter skabes der mulighed for 

samtale om sygdommen, den fælles sag, samtidig med at medpatienter fremmer patienters 

sygdomsforståelse og -håndtering. 

3.1.2 Interaktion med medpatienter 

Patienter angiver interaktionen med medpatienter som værdifuld, men der er også ulemper 

ved den (18, 27, 28). Patienter udtrykker, at flersengsstuen giver gode muligheder for 

dannelse af relationer til medpatienter (18, 27, 28). Relationen til medpatienter opleves 

terapeutisk, hvilket fremgår af citatet: “It is good therapy, being able to talk that well to your 

fellow patient, that’s simply the best. I have had a perfect stay when my fellow patient was 

accommodating” (27, p. 611). Det tyder på, at patienter har stor betydning for hinandens 

indlæggelsesforløb. Medpatienter på stuen er med til at dække patienters sociale behov og 

dermed lindre følelsen af ensomhed under indlæggelse (18, 28). En patient udtaler: “They 

became close friends, and they still spoke on the phone on a weekly basis 6 months later, 

which they both benefited greatly from” (28, p. 407).  På baggrund af citatet tolkes det, at 

patienter kan bygge nære relationer med medpatienter, hvor de stadig har gavn af relationen 

efter indlæggelse. I relationen til medpatienter synes humor at være en vigtig faktor (27, 28). 

Humor opleves som opløftende, livsbekræftende og angstreducerende, da det fjerner fokus fra 

sygdommen (27). Humor giver på den måde patienter en pause fra sygdommen, og det gør 

indlæggelsen mere udholdelig (27, 28). Udover de ovenstående fordele angiver patienter også 

ulemper ved interaktionen med medpatienter på flersengsstuer (18). Interaktionen kan være 

svær at undgå og derfor være udmattende og belastende i længden (18, 27). Der er blandt 

patienter delte meninger om, hvad der findes forstyrrende og stressende på stuen, hvilket kan 

medføre uenigheder (18, 27, 28). Eksempler herpå kan være antallet af besøgende på stuen og 

støj fra fjernsyn (18, 27, 28). Yderligere angiver patienter, at det kan være overvældende og 

voldsomt at overvære dramatiske hændelser og lytte til døende medpatienter (18, 28). 
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Det udledes på baggrund af ovenstående, at der både er fordele og ulemper ved indlæggelse 

med medpatienter på flersengsstuen. Medpatienter kan påvirke miljøet på flersengsstuen i 

negativ retning, hvilket kan forringe bedring hos patienter. Modsat kan interaktionen med 

medpatienter fremme patienters velbefindende og deres håndtering af sygdomsforløbet under 

indlæggelse, blandt andet ved brug af humor. Ifølge Lazarus kan brugen af humor være et 

udtryk for anvendelse af emotionsfokuseret mestring (36). Humor gør det muligt at distancere 

sig fra sygdomsforløbet og ændre måden, man forholder sig til en situation og gør dermed 

situationen mere håndterbar (36, 37). Det tolkes, at patienter i relationen med medpatienter 

anvender humor som mestringsstrategi for bedre at kunne håndtere sygdomssituationen. 

3.1.3 Privatliv på flersengsstuer 

Nogle patienter beskriver, hvordan de på flersengsstuer oplever, at de må give afkald på 

privatlivet grundet medpatienters konstante tilstedeværelse (18, 27). Der er blandt patienter 

delte meninger om, hvorvidt det manglende privatliv opleves som problematisk eller 

uproblematisk. Patienter der oplever det manglende privatliv som uproblematisk beskriver, at 

de ikke ser nogen grund til at tilbageholde personlige informationer for medpatienter (18, 27). 

Derimod finder andre patienter det fordelagtigt, at medpatienter kan overhøre private 

samtaler, hvilket fremgår af citatet: “It doesn´t matter if others hear what I have been through 

- it might help” (27, p. 612). Det tolkes således at være en hjælp, at medpatienter kan 

overhøre private samtaler med sundhedspersonalet. Tilmed beskrives det, at medpatienter kan 

genfortælle informationer til patienter på en sådan måde, at patienter opnår en bedre forståelse 

(27). Patienter der oplever manglende privatliv som problematisk angiver, at det er svært at 

trække sig fra medpatienter, hvilket de kan have brug for grundet manglende overskud (18, 

27). Medpatienters tilstedeværelse kan derfor opleves udmattende (18, 27). Herudover føler 

nogle patienter sig tvunget til at dele informationer med medpatienter, da medpatienter let 

overhører private samtaler med sundhedspersonalet (18). Det resulterer i, at nogle patienter 

tilbageholder vigtige informationer for sundhedspersonalet ved fx stuegang, da de ikke ønsker 

at medpatienter skal inddrages i deres privatliv (18). Dette udtrykkes i citaterne: “You don’t 

always get to say all you need doing rounds because you know fellow patients are listening” 

(18, p. 399) og “I just won’t say things which I don’t want to hear from others later on” (18, 

p. 399). Det tolkes herudfra, at nogle patienter finder det svært at værne om privatlivet, da 

deres grænser ikke respekteres på flersengsstuen. Overskridelse af grænser beskriver 
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Martinsen som en manglende respekt for urørlighedszonen. Den manglende respekt, kan 

ifølge Martinsen opleves som en trussel mod privatlivet (20). Det kan derfor udledes, at 

patienter på grund af flersengsstuens åbne miljø kan føle at privatlivet udstilles, hvilket for 

nogle kan betyde, at deres urørlighedszone krænkes. 

3.2 Erfaringsudveksling 

I det følgende beskrives erfaringsudveksling med fokus på henholdsvis erfaringsbaseret 

information og viden, spejling i medpatienter og medpatienter frem for sundhedspersonale 

3.2.1 Erfaringsbaseret information og viden 

Det kan udledes fra artiklerne, at indlagte patienter på flersengsstuer udveksler informationer 

og erfaringer om selvoplevede symptomer, sygdom og behandling, hvilket forbereder dem på 

sygdomsforløbet (27, 28). Dette fremgår af citatet: “Fellow patients’ lived experience enabled 

them to prepare themselves against the illness” (27, p. 612). Medpatienters erfaring hjælper 

således patienter med at håndtere sygdommen (27). Patienters vidensdeling synes at være 

betinget af indlæggelse på flersengsstue: “On the plus side, patients in multiple-bed rooms 

built up relationships and shared knowledge” (18, p. 396). Det tolkes på baggrund af citatet 

at flersengsstuer skaber gode vilkår for relationsdannelse og erfaringsdeling. Samtidig er 

medpatienter altid tilgængelige og dermed også den tætteste kilde til viden og information 

(27, 28). Desuden bidrager medpatienter med uddybelse og forståelse af information fra 

sundhedspersonalet, hvilket er en måde, hvor de aktivt søger supplement til 

sundhedspersonalets givne information (28). Ifølge Lazarus er en af strategierne for 

problemorienteret mestring, at man aktivt søger viden og information, hvilket er med til at 

skabe kontrol over egen situation (36). Det tolkes således, at medpatienter kan give patienter 

bedre muligheder for at anvende problemorienteret mestring, da medpatienter er en kilde til 

viden og information. Viden og information fra medpatienter kan opleves både positivt og 

negativt. Det kan opleves positivt at dele og tilegne mestringsstrategier, da det findes 

beroligende og befriende for medpatienter (27). Herudover styrker vidensdelingen patienters 

bevidsthed om, hvilke krav der kan stilles til sundhedspersonalet (28). Modsat kan 

information fra medpatienters tidligere oplevelser være skræmmende (28). Det tolkes, at 

patienter i høj grad finder det nyttigt at være indlagt på flersengsstuer, hvor de har gavn af 

hinandens erfaringer, viden og information, på trods af at det også kan opleves skræmmende. 
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3.2.2 Spejling i medpatienter 

Af artiklernes fund udledes det, at patienter værdsætter interaktionen med hinanden, da det 

skaber mulighed for at holde sig ajour med indlæggelsesforløbet igennem medpatienter (27, 

28). Patienter spejler sig i medpatienter ved at sammenligne symptomer og helbredsstatus, 

uanset om de er diagnosticeret med samme sygdom (27). Spejling kan foregå på forskellig 

vis. Patienter kan spejle sig i medpatienter, der har det bedre end dem selv, hvilket kan give 

håb og optimisme for fremtiden, som kommer til udtryk i citatet: “It is easy to think that you 

will never go home, despite what the doctors say. And then when you meet someone who has 

been very ill and has gotten much better, this makes you feel more optimistic and gives you 

faith in a good result” (28, p. 408). Det tolkes herudfra, at spejling kan vende patienters 

tanker om et sygdomsforløb til noget positivt, som ellers kan opleves uoverskueligt og 

håbløst. Medpatienter kan gennem spejling opleves som et levende bevis på fremtiden, som 

opfordrer patienter til at leve livet videre (28). Modsat kan spejling også ske i medpatienter, 

der har det dårligere end en selv, hvilket på paradoksalt vis kan have en positiv effekt (28). 

Spejling i patienter der har det dårligere end en selv kan give patienter en følelse af trøst og 

styrke, idet de bliver bekræftet i, at deres tilstand er bedre end medpatientens (28). Dette 

fremgår af citatet: “Just as fellow patients could boost hope, they could also weaken it. Seeing 

fellow patients who were doing poorly could be quite discouraging, unless one was able to 

think that ‘At least I am luckier than that guy’” (28, p. 408). Udover positive aspekter ved 

spejling kommer det også til udtryk at medpatienter, der har det dårligere, kan påvirke 

patienter negativt. Spejlingen kan derved reducere følelsen af håb og skabe bekymring, da 

patienter bliver angste for at komme i samme forværrede tilstand som medpatienter (27). Ud 

fra ovenstående tolkes det at spejling kan opleves både positivt og negativt afhængig af hvem 

patienter spejler sig i og hvordan egen situation anskues. Det udledes, at patienter gennem 

spejling i medpatienter kan forberede sig på det kommende sygdomsforløb og få håb og 

motivation til at komme igennem det.  

3.2.3 Medpatienter frem for sundhedspersonale 

Fund fra artiklerne beskriver, at indlagte patienter foretrækker at opsøge viden og information 

hos medpatienter frem for sundhedspersonalet, fordi medpatienter er i lignende situationer 

(27, 28). Medpatienter har en viden og forståelse, som sundhedspersonalet ikke har, der er 

dannet på baggrund af egne sygdomsoplevelser (27). Tilegnelse af denne viden fra 

medpatienter om sygdom, livet efter indlæggelse samt samtale herom, ses som et behov hos 
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patienter og opfattes som vigtigere end viden givet fra sundhedspersonalet (27). Patienter 

oplever på baggrund heraf interaktionen med medpatienter som en bedre støtte og hjælp end 

interaktionen med sundhedspersonalet (27, 28). Det tyder på, at patienter indlagt på samme 

stue oplever at have noget unikt tilfælles, hvorfor den indbyrdes forståelse og samtale ikke 

kan opnås på samme måde med sundhedspersonalet. 

3.3 Omsorg og støtte 

I det følgende beskrives omsorg og støtte med fokus på henholdsvis omsorg for medpatienter, 

støtte til hinanden samt praktisk og støttende hjælp 

3.3.1 Omsorg for medpatienter 

Det kan udledes fra artiklerne, at patienter og medpatienter oplever omsorg som en vigtig del 

af relationen til hinanden (27). Patienter føler behov for at udøve omsorg, hvilket kommer til 

udtryk gennem opmuntring og hjælp til medpatienter (27). Omsorgen i relationen indebærer 

medfølelse for den anden, hvorigennem der opstår en bekymring for medpatienter, hvilket 

udtrykkes i citatet: “When a fellow patient had a test a patient explained: ‘You get very 

worried, when it takes so long. Yes, I was worried about where you got to yesterday” (27, p. 

611). Det udledes, at patienter bekymrer sig for hinanden. På grund af denne bekymring har 

patienter et behov for at sikre, at der bliver taget vare på medpatienter (28). Dette sker ved 

enten at tilkalde sundhedspersonale eller ved at hjælpe medpatienter på egen hånd på trods af 

egen sygdom (27, 28). Omsorgen giver derudover også patienter mulighed for at distancere 

sig fra egne følelser, fordi fokus flyttes fra egen sygdom til medpatienter (28). Omsorgen for 

medpatienter bidrager også til en bedre håndtering af egen sygdom og indlæggelse (27). Det 

tolkes, at patienter har stor gavn af hinandens omsorg under indlæggelse. Ifølge Martinsen 

udspilles omsorg i et mellemmenneskeligt forhold. Denne er knyttet til den gensidige 

afhængighed mellem mennesker og forståelse for den andens situation (20). Det tyder på, at 

patienters behov for at udøve omsorg for hinanden er et udtryk for en gensidig afhængighed, 

hvilket afspejles i bekymringen, som de har for hinanden. 

3.3.2 Støtte til hinanden 

Patienter på flersengsstuer skaber relationer, der blandt andet karakteriseres ved støtte og 

konstant tilgængelighed (18, 27). Medpatienter er vigtige i forhold til social støtte, fx ved at 

vente sammen samt støtte og hjælpe hinanden (18, 28). Ved at tilbringe tid sammen kan 
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relationen blive en del af et støttende netværk (27, 28). I det følgende citat fremgår andre 

fordele ved at være indlagt på samme stue: “It was consoling for the patients to be 

accommodated with a fellow sufferer. Patients supported and comforted each other because 

they knew what the illness might bring. They were in the same boat, so to speak” (27, p. 611). 

Det kan udledes af citatet, at det er trøstende og støttende at være indlagt med medpatienter, 

da de har en fælles forståelse for sygdommen. Sammen med trøst kan medpatienters støtte 

under indlæggelsen også bringe håb for fremtiden, da de forstår og er der for hinanden (28). 

Patienters støtte og trøst kan betragtes som en del af den omsorg, de har for hinanden. 

Martinsen beskriver den relationelle omsorg, som forudsætter tilstedeværelse og forståelse for 

den andens situation (20). Det kan tolkes, at flersengsstuen skaber mulighed for den 

relationelle omsorg, idet indlagte patienter er der for hinanden og har en fælles forståelse, da 

de befinder sig i en sammenlignelig situation. 

3.3.3 Praktisk og støttende hjælp 

Det fremkom af artiklerne, at patienter oplever støtten fra medpatienter som en hjælp til at 

håndtere sygdomsforløbet. Ligeledes hjælper patienter også hinanden på et mere praktisk 

niveau (18, 27, 18). Både den praktiske og støttende hjælp til hinanden gør, at de kan føle sig 

nyttige (18, 27). Rent praktisk hjælper patienter hinanden med daglige aktiviteter (27, 28) og 

ved at sørge for, at medpatienter får den nødvendige hjælp fra sundhedspersonalet (28). Den 

praktiske hjælp mellem patienter bidrager dog også til, at de i højere grad bliver uafhængige 

af sundhedspersonalet (27). Det tolkes, at patienter finder en balance sammen, hvor de på den 

ene side ønsker at være selvstændige og uafhængige af sundhedspersonalet. På den anden side 

er de bevidste om, at de stadig har brug for hjælpen fra dem. Martinsen beskriver den 

praktiske omsorg, hvor man tager vare på hinanden, gennem den hjælp der udøves (20). 

Patienters hjælp og støtte kan således tolkes som en måde at drage omsorg for medpatienter 

på. Samtidig føler patienter det værdifuldt både at modtage og give hjælp (27, 28). Modsat 

kan patienter også komme i en position, hvor de kan føle sig forpligtet til at hjælpe 

medpatienter, hvilket kan opleves belastende (27). Andre patienter ønsker at hjælpe, men har 

ikke kræfter til det, hvorfor det er kendetegnende, at det er de stærkere patienter, der hjælper 

de svagere medpatienter (27). Omsorgen for de svagere medpatienter kan ses i relation til 

Martinsens teori om den moralske omsorg, hvor mennesker skal behandle andre, som de selv 

ønsker at blive behandlet (38). Det tolkes således, at patienter handler moralsk ansvarligt 
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overfor medpatienter, idet de stærkere patienter drager omsorg for den svagere uden at 

forvente noget gengældt. 

4.0 Diskussion 

I dette afsnit vil analysens fund diskuteres ved at sammenholde disse med anden empiri og 

teori. Slutteligt diskuteres projektets metodiske valg. 

4.1 Diskussion af fund 

Afsnittet opdeles i de overkategorier, der fremkom af analysen. Gennemgående i 

diskussionsafsnittet anvendes artikel 4 på trods af, at den som tidligere beskrevet er fravalgt i 

analysen. Artiklen medtages, da vi ikke fortolker på dens fund men anvender den til at 

diskutere vores fund med. Derudover anvendes en undersøgelse foretaget på et sygehus i 

London omhandlende betydningen af enestuer for patienter og sundhedspersonalet (39). 

Yderligere inddrages ny teori fra følgende teoretikere: Dag Album (Album), Albert Bandura 

(Bandura) og Aaron Antonovsky (Antonovsky). 

4.1.1 Relationer på flersengsstuer 

Af analysen fremkom det ved inddragelse af Martinsens teori, at relationen mellem patienter 

dannes gennem samtale om den fælles sag, som er sygdommen. Det samme kan anskues ud 

fra Albums teoretiske perspektiv. Album er forsker ved Institut for Socialforskning og har 

udarbejdet en teori, der blandt andet belyser, at patienter hovedsageligt samtaler om 

sygdomsrelaterede emner med hinanden (40). Han beskriver, at samtalen mellem patienter er 

karakteriseret ved at være symmetrisk, idet alle parter deltager og ingen dominerer (40). Både 

Martinsens og Albums teorier understreger, at samtalen foregår i en ligeværdig relation og 

handler om noget, man har tilfælles. Martinsens teori tager udgangspunkt i relationen mellem 

to subjekter og den fælles sag, de mødes om (20), hvorimod Albums teori er mere konkret, 

idet den handler om relationen mellem patienter (40). Det kan derfor diskuteres, om Albums 

teori kan bidrage med andet end Martinsens, i forhold til relationen og samtalen mellem 

patienter. I analysen fremkom det, at patientfællesskabet opstår på baggrund af det patienterne 

har tilfælles. Det kan holdes op imod Albums teori, som beskriver, at for at være en del af et 

fællesskab, skal man være knyttet til andre i samme situation og føle, at man er en del heraf 

(40). Analysens fund har således ligheder med Albums teori, idet patientfællesskabet opstår 
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ved at føle sig knyttet til medpatienter i lignende situation. Som sygehusene er indrettet i dag, 

er der gode muligheder for at danne fællesskab med medpatienter i kraft af, at man er indlagt 

på flersengsstuer, og afdelingerne er inddelt i specialer (41). Det antages herudfra, at patienter 

på grund af sammenlignelige sygdomme lettere kan identificere sig med hinanden og opnå en 

følelse af fællesskab. På NAU vil der ikke længere være flersengsstuer (2), hvilket udelukker 

muligheden for dannelse af relationer på stuen, hvorfor disse skal dannes andetsteds. Vi 

undrer os over hvilke konskvenser dette får for fællesskabsdannelsen, da fællesskaberne i 

stedet skal dannes i åbne fællesarealer. Patienters anvendelse af fællesarealer beskrives i 

undersøgelsen fra London. Herudfra udledes det, at patienter på enestuer ikke benytter 

fællesarealerne til at interagere med hinanden, og at den manglende interaktion med 

medpatienter kan lede til en stærk følelse af isolation (39). Det må derfor formodes, at 

indføringen af enestuer på NAU kan få den konsekvens, at der ikke dannes 

patientfællesskaber i samme grad som nu, og at patienter ikke har lige muligheder for at 

benytte fællesarealerne. Yderligere viser den engelske undersøgelse, at nogle patienter ikke er 

orienteret og bevidste om fællesarealerne, og om hvorvidt de må forlade deres stuer (39). 

Således kan det formodes, at det bliver vigtigt for sygeplejersker på NAU at orientere 

patienter om muligheder for interaktion med medpatienter og opfordre patienter til at benytte 

fællesarealerne for at muliggøre dannelse af patientfællesskaber. 
 

Af både analysens fund og artikel 4 fremkom det, at interaktionen mellem patienter opleves 

værdifuld, idet den dækker patienters sociale behov og derigennem lindrer følelsen af 

ensomhed og fremmer patienters velbefindende. Det formodes derfor, at patienter på NAU i 

højere grad er i risiko for at opleve ensomhed, hvorfor det er vigtigt, at sygeplejersker er 

opmærksomme på patienters sociale behov. Det kan sygeplejersker være ved at skabe bedre 

rammer for interaktionen mellem patienter under indlæggelse. Det fremkom af analysens 

fund, at patienter på forskellige vis bruger medpatienter til at mestre situationen. Ved 

anvendelse af Lazarus’ mestringsteori fremkom det, at patienter anvender emotionsfokuseret 

mestring ved brug af humor og problemfokuseret mestring ved at søge information og viden 

hos medpatienter. Disse strategier bidrager med henholdsvis distancering fra sygdom og 

kontrol over egen situation. Det kan diskuteres, om der ved brug af anden mestringsteori, fx 

Antonovskys mestringsteori, ville fremkomme et andet udfald af fundene. Antonovsky 

beskriver, at man bliver i stand til at mestre situationer, hvis man oplever høj grad af 

sammenhæng, herunder oplevelsen af begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed (42). 

Begribelighed beskrives som graden af den oplevede kognitive forståelse af situationen (42) I 
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den forbindelse kan det tolkes, at patienter forsøger at gøre situationen mere begribelig ved at 

søge information og viden fra medpatienter. Håndterbarhed er hvorvidt man oplever, at 

personlige ressourcer og andres ressourcer er til rådighed, og om disse er tilstrækkelige i 

forhold til det situationen kræver (42). Det kan formodes, at patienter oplever medpatienter 

som en ressource. Meningsfuldhed omhandler graden af emotionel mening i situationen, og 

om den er værd at engagere sig i (42). Det kan tolkes, at medpatienter er med til at skabe 

mening og motivation for patienter og dermed øge graden af meningsfuldhed. Det formodes, 

at patienters begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed vil mindskes ved indførelsen af 

enestuer på NAU og dermed besværliggøres patienters mestring af sygdomssituationen. 

Antonovskys teori har således fokus på en større sammenhæng mellem begribelighed, 

håndterbarhed og meningsfuldhed for at kunne mestre (36). Lazarus har derimod mere fokus 

på de enkelte mestringsstrategier og hvordan disse hver især gør situationen lettere at mestre 

(36). På trods af forskellene tolkes der ud fra begge teorier, at medpatienter kan bidrage til 

patienters mestring af sygdomssituationen. 
 

Af analysen fremkom der også negative aspekter ved interaktionen. Disse sammenholdes med 

artikel 4, som begge belyser, at interaktionen med medpatienter kan opleves belastende, da 

den er svær at undgå på flersengsstuer. Yderligere påpeger artikel 4, at interaktionen kan 

opleves som en byrde og medføre dårligere sygdomshåndteringer (3). Det tyder derfor på, at 

der er andre negative aspekter ved interaktionen, som ikke fremstilles i de anvendte artikler. 

De negative aspekter ved interaktionen på flersengsstuen imødekommes ved indførelsen af 

udelukkende enestuer på NAU, da patienter har mulighed for at undgå interaktionen ved at 

opholde sig på enestuen. Et andet aspekt der belyses ved analysens fund er, at patienter ved 

stuegang overhører samtaler mellem medpatienter og sundhedspersonalet, og involveres 

derved i private detaljer om hinanden. Dette kan for nogle patienter opleves som positivt, da 

medpatienter kan hjælpe med at huske information og bidrage med en anden forståelse af det 

hørte. Der er dog en række uhensigtsmæssige aspekter herved. For det første er 

sundhedspersonalet jf. Sundhedsloven forpligtet til at overholde tavshedspligten, hvorfor de 

på flersengsstuen skal være ekstra opmærksomme på, at de ikke videregiver oplysninger om 

patienters helbred og andre fortrolige oplysninger uden patienters samtykke (43). Ud fra 

analysen fund tyder det på, at tavshedspligten ikke overholdes, og at patienter føler sig 

tvunget til at dele personlige informationer med medpatienter. Oplevelsen af at føle sig 

tvunget til at dele information med medpatienter tolkes med Martinsens teori som en 

overskridelse af egen urørlighedszone og dermed en trussel mod privatlivet. På NAU vil 
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enestuen skabe bedre rammer for, at patienters urørlighedszone respekteres, da der er mere 

privatliv og bedre forudsætninger for at overholde tavshedspligten. For det andet vurderes det 

uhensigtsmæssigt, at nogle patienter har brug for medpatienter til at huske og forstå 

informationen fra sundhedspersonalet, da der på NAU ikke vil være medpatienter på stuen, 

der kan hjælpe med dette. Det tyder på, at informationen skal tilpasses anderledes til patienter, 

eller at patienters pårørende på NAU i denne sammenhæng kan overtage medpatienters rolle. 

Sygeplejersker skal jf. De Sygeplejeetiske Retningslinjer sikre sig, at patienter modtager og 

forstår den nødvendige information, og at den tilpasses patienters ønsker, behov og 

livssituation (9). Artiklerne udleder ikke, hvad medpatienter konkret bidrager med af anden 

forståelse af informationen fra sundhedspersonalet. Det kan dog tyde på, at patienter på NAU 

vil vise et øget behov for hjælp til at forstå informationen. Sygeplejersker på NAU må derfor 

være opmærksom på dette behov. 

4.1.2 Erfaringsudveksling 

Ud fra analysen fremkom det, at patienter gør stor brug af hinandens erfaringer om 

symptomer, sygdom og behandling. Erfaringsudvekslingen med medpatienter hjælper til at 

håndtere og mestre sygdomssituationen. Artikel 4 beskriver ligeledes disse positive aspekter 

ved erfaringsudvekslingen (3). Artiklens fund stemmer samtidig overens med vores analyses 

fund af negative aspekter ved erfaringsudveksling. Her nævnes det, at nogle patienter finder 

det direkte belastende at skulle ligge på flersengsstuer med andre patienter, fordi de føler sig 

tvunget til at dele informationer med medpatienter på stuen. Artikel 4 påpeger, at 

medpatienters sygdomshistorier, information og viden kan virke skræmmende og 

nedtrykkende for patienter, på trods af at informationen er ment som hjælp (3). Det beskrives 

hertil, hvordan erfaringsudvekslingen kan være med til at ændre patienters selvsikkerhed og 

håb om forbedringer i sygdomsforløbene (3). Der er således både fordele og ulemper ved 

erfaringsudvekslingen med medpatienter. På NAU med udelukkende enestuer vil man derfor 

på den ene side imødekomme patienter, der finder det skræmmende at dele erfaringer. På den 

anden side vil man kunne fratage andre patienter en betydningsfuld erfaringsudveksling med 

medpatienter. Dette formodes at have betydning for patienter, der i deres sygdomsforløb vil 

have gavn af erfaringsudveksling. Disse patienter vil miste en vigtig del af måden at håndtere 

og mestre indlæggelses- og sygdomsforløbet. 

Udover at nogle patienter vil komme til at mangle erfaringsudvekslingen med medpatienter, 

antages det, at de ved enestuer i høj grad mister muligheden for at spejle sig i hinanden. Ud 
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fra analysens fund fremkom det, at patienter spejler sig i medpatienter for at holde sig ajour 

med eget sygdomsforløb og derigennem sammenligne symptomer og sygdomstilstande. 

Denne spejling kan give patienter håb og optimisme. I artikel 4 beskrives det ligeledes, 

hvordan patienter benytter hinanden til at spejle sig i kropslige reaktioner på sygdom (3). 

Udover de positive aspekter ved spejling fremkom det ligeledes at spejling kan reducere håb 

og skabe bekymring (3). Herudfra tolkes det at have betydning, hvem patienter spejler sig i og 

hvordan egen situation anskues, i forhold til om spejlingen opleves positiv eller negativ. Set 

fra Banduras teori om self-efficacy kan medpatienter betragtes som rollemodeller gennem 

spejling. Teorien understreger, at personer kan opfatte andre som rollemodeller, hvis de kan 

identificere sig med dem (44). Herigennem kan der skabes en øget tro på egne evner til at 

opnå kontrol over egen situation, hvis rollemodellen oplever succes (44). Ligeledes kan 

spejlingen medføre en negativ effekt, hvis rollemodellen oplever nederlag. Jo større ligheden 

formodes at være, jo mere overbevisende er rollemodellens succes og nederlag (44). Med 

NAU formodes det, at patienter kommer til at mangle medpatienter som rollemodeller. Dette 

kan reducere patienters mulighed for at øge egen self-efficacy, hvilket kan medføre, at 

sygdomsforløbet opleves mere uforudsigeligt. 

4.1.3 Omsorg og støtte 

Analysens fund viser, at det er særligt vigtigt for patienter at støtte og drage omsorg for 

hinanden. Omsorgen kommer til udtryk både praktisk og emotionelt, hvor det opleves som en 

hjælp til at håndtere sygdom og indlæggelse. Der er overensstemmelse mellem artikel 4 og 

fundene i analysen, da begge beskriver, at patienter finder det givende at modtage og drage 

omsorg for medpatienter. Det antages, at omsorgen mellem patienter formentlig vil mangle, 

når der på NAU indføres enestuer. På enestuerne vil der derimod være plads til, at pårørende 

kan overnatte, og der lægges op til, at pårørende i højere grad skal inddrages i patienters pleje- 

og behandlingsforløb (16). Pårørende vil derfor blive medtænkt som en del af teamet med 

sundhedspersonalet og patienten (16). Der vil dog være patienter, der har pårørende, som ikke 

har mulighed for og ressourcer til at være så stor en del af patientens sygdomsforløb, og 

samtidig vil der være patienter, som ingen pårørende har. Det formodes derfor, at patienter 

uden optimal støtte fra pårørende og uden tilgængelige medpatienter på stuen i højere grad 

kan opleve ensomhed og isolation på enestuen. Samtidig viser analysens fund, at medpatienter 

kan give noget, som pårørende ikke kan. Vi stiller os derfor undrende overfor, at medpatienter 

ikke betragtes som en ressource på NAU. Dertil skal det dog medtages, at få patienter omtaler 
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ulemper ved omsorg og støtte mellem patienter. Dette er i overensstemmelse med artikel 4 

(3). Vores fund og artiklen beskriver begge, at nogle patienter på baggrund af 

relationsdannelse føler et ansvar for at drage omsorg for medpatienter, hvilket kan svække 

patienters overskud. Det kommer ligeledes til udtryk, at patienter finder det svært at balancere 

mellem ansvaret for medpatienter og hensyn til egne behov. På grund af enestuer vil denne 

problematik ikke være til stede på NAU, og patienter kan således koncentrere sig om egne 

behov, idet de ikke skal koncentrere sig om medpatienter. Dette skal dog ses i lyset af, at der 

ud fra artiklerne kunne udledes langt flere fordele end ulemper ved at drage omsorg for 

medpatienter. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt enestuerne i forhold til omsorg mellem 

patienter kommer flertallet til gode. 

4.2 Metodediskussion 

I dette afsnit diskuteres følgende: Metode til litteratursøgning, anvendelse af empiri, 

analyseproces samt brug af teori. Til diskussion af disse benyttes begreberne troværdighed, 

pålidelighed og overførbarhed, som ifølge Henricson anvendes ved kvalitative design for at 

diskutere kvaliteten af projektet (45). 
 

Vores projekt er udformet som et litteraturstudie, idet vi har vurderet, at den eksisterende 

empiri inden for området har været dækkende i forhold til besvarelse af 

problemformuleringen. Vi har dog været bevidste om, at den anvendte empiri er blevet 

indsamlet og nedskrevet med et andet formål og i en anden kontekst, som påvirker 

overførbarheden til vores projekt. Den strukturerede litteratursøgning er foretaget i tre 

videnskabelige databaser, som alle indeholder sygeplejefaglige referencer. Dette har øget 

mulighederne for at finde relevant empiri og samtidig styrket projektets troværdighed. 

Herudover er vores litteratursøgning foretaget i samråd med en bibliotekar tilknyttet UCN for 

at sikre, at vores søgning har været dækkende og transparent. Der blev ikke fundet 

anvendeligt empiri i databasen SveMed+, hvilket kan indikere, at søgningen skulle være 

foretaget anderledes, fx ved anvendelse af andre søgeord, anden søgestrategi eller anden 

database. 
 

Af de fire fundne artikler fra litteratursøgningen har vi - som tidligere begrundet - fravalgt 

artikel 4 til analysen, men anvendt den i diskussionsafsnittet. Til at kvalitetsvurdere de valgte 

artikler er redskabet CASP anvendt, hvilket har sikret troværdigheden. Vurderingen via CASP 

er foregået individuelt mellem gruppens fire medlemmer, og efterfølgende er 
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anvendeligheden af artiklerne blevet diskuteret og vurderet, hvilket styrker pålideligheden. 

Herudover er de anvendte artikler peer-reviewed, hvilket øger pålideligheden af projektets 

fund yderligere. 
 

De anvendte artikler er fra henholdsvis Danmark og Norge og vurderes umiddelbart 

overførbar til vores projekt, da undersøgelserne i de anvendte artikler blandt andet foregår på 

flersengsstuer og handler om interaktionen mellem patienter, hvilket er samme kontekst og 

fokus som problemformuleringen efterspørger. Yderligere tager artiklerne udgangspunkt i 

specifikke patientgrupper, henholdsvis kræftpatienter (18), patienter med myokardieinfarkt 

(28) og infektionsmedicinske patienter (27), hvorfor det kan diskuteres, hvorvidt data fra en 

specifik patientgruppe er overførbar til patienter generelt. På trods heraf gik mange af fundene 

i artiklerne igen, og fundene synes derfor at kunne sammenlignes og anvendes til at 

generalisere patientgrupperne. Dette kan således give et mere generelt billede af indlagte 

patienters oplevelse af relationsdannelsen til medpatienter. De anvendte artiklers fund er 

samlet baseret på interview af 51 patienter og observation af 85 patienter. Det høje antal af 

informanter og forskellige patientgrupper er med til at styrke generaliseringen af 

patientgrupperne. 
 

Vores problemformulering lægger op til en forståelse af det subjektive perspektiv, hvorfor vi 

har valgt at anvende hermeneutik. Ifølge Birklers fortolkning af Gadamers hermeneutiske 

teori vil man altid i nogen grad være styret af sin forforståelse, på trods af at man forsøger at 

være den bevidst (33). Dette kan få betydning for vores åbenhed over for de anvendte artiklers 

fund og dermed vores fund. Det ses som en styrke for projektet, at vi er fire 

gruppemedlemmer med forskellige forforståelser, idet vores forforståelse hele tiden udfordres 

af hinanden. Rent praktisk har vi været kritiske og bevidste om vores forforståelse ved 

individuelt at nedskrive forforståelsen inden projektets start og løbende diskutere, hvordan 

den har udviklet sig. Det begrænser forforståelsens indflydelse og øger dermed projektets 

pålidelighed. Dahlager og Fredslunds hermeneutiske analysemodel er valgt, fordi den er 

sundhedsvidenskabelig og desuden er stringent, hvilket bidrager til, at vi i mindre grad lader 

os styre af vores forforståelse (34). Ved anvendelse af analysemodellens fire trin, har vi i 

starten arbejdet individuelt i gruppen ved at danne vores egen forståelse af både delene og 

helheden af artiklerne ved blandt andet at udlede meningsbærende enheder. Herefter har 

vi  sammenholdt indholdet og vores forståelser heraf, indtil vi til sidst opnåede en fælles 
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forståelse af delene og helheden af artiklerne. Det individuelle arbejde og efterfølgende 

sammenhold heraf styrker projektets troværdighed. 
 

Vi har valgt at anvende teorier i analysen og diskussionen til at højne analysens fund og 

generalisere disse. Herved går vi ifølge Dahlager og Fredslund fra det specifikke til det mere 

generelle (34). Den anvendte teori er på den måde med til at styrke projektets troværdighed og 

samtidig tillægge projektet et sygeplejefagligt perspektiv. Dertil er vi bevidste om, at det 

kunne have givet et andet udfald, hvis vi havde valgt at fortolke ud fra andre teoretikere. 

5.0 Konklusion 

Vi ønsker i dette afsnit at fremhæve de væsentligste fund fra analysen og diskussionen med 

henblik på at drage konklusioner på problemformuleringen: Hvordan oplever patienter 

relationen til medpatienter under indlæggelse på flersengsstuer, og hvilken betydning kan det 

få for patienters relation til medpatienter, at der på det nye sygehus udelukkende kommer 

enestuer? 

 

Ved besvarelse af ovenstående problemformulering bidrager projektet med ny viden om 

hvordan patienter oplever relationen til medpatienter, og hvordan denne kan påvirkes på 

NAU. Det kan konkluderes, at indlagte patienter på flersengsstuer oplever relationen til 

medpatienter forskelligt. Det er tilmed forskelligt, hvilke behov og ressourcer patienter har 

under indlæggelse, hvilket afspejles i projektets fund. Nogle patienter finder medpatienters 

selskab stressende og belastende, mens andre patienter oplever, at de har stor gavn af 

hinanden. Fællesskabet mellem patienter opleves for de fleste som værdifuld for 

indlæggelsesforløbet og danner rammer for samtale, som fremmer håb og selvsikkerhed. 

Interaktioner med medpatienter kan på den måde fremme patienters håndtering og mestring af 

indlæggelses- og sygdomsforløb. Ved at inkludere Lazarus’ teori kan det konkluderes, at 

patienter i kommunikationen med hinanden blandt andet anvender humor som 

forsvarsmekanisme til at mestre deres sygdomssituation. Patienter angiver omsorg og støtte i 

relationen til medpatienter som givende. Omsorg og støtte mellem patienter kan med 

anvendelse af Martinsens omsorgsteori begrundes med, at patienter har en forståelse for 

hinandens situationer og ønsker at handle for den andens bedste. Medpatienters selskab og 

omsorg kan lindre følelsen af ensomhed under indlæggelse, som giver mulighed for at 

distancere sig fra egen sygdom, hvorved indlæggelsesforløbet bliver mere udholdeligt. 



Side 30 af 35 
	 	

Yderligere angiver patienter, at medpatienter kan bidrage med noget, som hverken 

sundhedspersonale eller pårørende kan. Patienter kan bidrage med erfaringsudveksling, idet 

de har sygdommen tilfælles. Ligeledes kan det konkluderes ud fra anvendelse af Banduras 

teori om self-efficacy, at patienter og medpatienter kan fungere som rollemodeller for 

hinanden, som sammen med erfaringsudveksling kan bidrage til en bedre sygdomshåndtering. 
 

NAU med udelukkende enestuer tilgodeser patienters behov for privatliv, idet de har 

mulighed for at trække sig fra medpatienter. Samtidig har sygeplejersker bedre rammer for at 

overholde tavshedspligten. Det kan dog konkluderes, at patienter ikke får de samme 

muligheder for at danne relationer til medpatienter, som flersengsstuen på nuværende 

tidspunkt skaber gode rammer for. For at patienter på NAU kan opbygge en tæt relation til 

medpatienter, kræver det således, at patienter er mere opsøgende og benytter fællesarealerne. 

I den forbindelse får sygeplejersker en anderledes opgave i at orientere om fællesarealer og 

opfordre til interaktion mellem patienter og eventuelt tilbyde aktiviteter på afdelingen, der 

fremmer interaktion med medpatienter. 

6.0 Perspektivering 

Dette afsnit indeholder vores bud på, hvordan projektets fund kan overføres til 

sygeplejepraksis på sengeafdelinger. Med projektet har vi fundet ud af, at medpatienter på 

flersengsstuer har stor betydning for patienters indlæggelsesforløb. Dette fordrer en øget 

opmærksomhed fra sygeplejersker, med henblik på hvilken betydning denne ændring får for 

patienter, og hvordan det imødekommes. I det følgende perspektiveres der til sygeplejerskens 

virksomhedsområde (21). 
 

Vi finder det vigtigt, at sygeplejersker på NAU med udelukkende enestuer medtænker 

projektets fund i forhold til udførelse af sygepleje til indlagte patienter. Fundene viser, at 

medpatienter kan bidrage med noget, som sundhedspersonalet og pårørende ikke kan, hvorfor 

det er vigtigt, at sygeplejersker er bevidste herom. For at imødekomme patienters indbyrdes 

relationsdannelse, kan sygeplejersker blandt andet motivere patienter til at benytte 

fællesarealerne. På enestuer er der større risiko for, at indlagte patienter oplever isolation 

under indlæggelsesforløbet, hvilket sygeplejersker skal medtænke i sin sygepleje. På NAU er 

det derfor vigtigt, at sygeplejersker i udførelsen af sygepleje har fokus på at skabe muligheder 

for relationsdannelse mellem patienter. 
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Sygeplejersker kan i deres selvledelse koordinere deres sygepleje, så der tages hensyn til 

eventuelle sociale mangler, der kan forekomme for patienter på enestuer. Eksempler på dette 

kunne være at tilbyde alle patienter en generel vejledning og information sammen med 

medpatienter. Dette skal dog ikke erstatte den individuelle vejledning og information, men 

være et supplement hertil. Patienter skal således have mulighed for at drøfte informationer og 

udveksle erfaringer med medpatienter.	 Yderligere kan vores fund medtænkes i ledelse på 

afdelingsniveau. Ledelsen har mulighed for at opstille rammer for hele afdelingen, hvorved 

patienters anvendelse af fællesarealer kan fremmes, fx i forbindelse med spisning eller andre 

aktiviteter. Herved kan ledelsen også bidrage til at fremme relationsdannelse mellem 

patienter. 
 

På NAU er de pårørende medtænkt som en større ressource, hvorfor sygeplejersker i højere 

grad må medtænke dem i sin formidling. Pårørende kan eventuelt overtage opgaven fra 

medpatienter i forbindelse med at huske informationen fra sygeplejersker. Det skal dog 

påpeges, at de fleste pårørende ikke kan bidrage med erfaringsudveksling, som medpatienter 

kan. I forsøg på at imødekomme erfaringsudvekslingen, kan sygeplejersker anvende konkrete 

og praksisnære eksempler på patientforløb. 
 

Det er en politisk og faglig beslutning at opføre NAU med udelukkende enestuer for at sikre 

en højere kvalitet i det danske sundhedsvæsen. Som nævnt i problembeskrivelsen opstår den 

høje kvalitet ved, at tavshedspligten overholdes, infektionsrisikoen mindskes og 

patientsikkerheden øges. På baggrund af projektets fund synes patientperspektivet i forhold til 

medpatienters betydning ikke medtænkt i kvalitetsudviklingen af sundhedsvæsenet. Med 

projektet ønsker vi derfor at sætte fokus på dette. Da der er begrænset forskning, der 

beskriver, hvordan patienter på enestuer oplever relationsdannelse til medpatienter, vil det 

fordre, at sygeplejersker ved indførelse af NAU er omstillingsparate og klar til at udvikle 

sygeplejen, så den tilpasses de nye rammer. Det vil være nødvendigt med undersøgelser og 

forskning på området således, at der kan skabes bedre rammer for, at sygeplejen 

imødekommer patienters behov for medpatienter. Forslag hertil kunne være at undersøge, 

hvorledes sygeplejersker inddrager medpatienter i deres sygepleje, hvorvidt patienter udnytter 

fællesarealerne til at interagere med medpatienter, hvilken rolle sygeplejersker har i dette eller 

hvad medpatienter konkret bidrager med til anden forståelse af informationen fra 

sundhedspersonalet. 
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Vi ønsker, at projektet kan være medvirkende til at give sygeplejersker en bedre forståelse af 

indlagte patienters oplevelse af medpatienters betydning og at de medtænker denne viden i 

sygeplejen, så de kan agere som facilitatorer for patientfællesskabet. 
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Bilag 3: Litteratursøgning i SveMed+ 

SveMed+ er blevet valgt, da det er en gratis svensk bibliografisk database, der indeholder 

referencer fra ca. 100 forskellige skandinaviske tidsskrifter inden for det medicinske område 

(46). Referencerne strækker sig fra år 1977 og frem til i dag, og er enten skrevet på dansk, 

norsk, svensk eller engelsk (46). Databasens artikler er indekseret med termer på enten svensk 

eller engelsk, hvorfor der skal søges på et af disse sprog (46). Der er foretaget 

litteratursøgning i databasen ud fra de viste søgeord i tabellen nedenfor. Nogle søgeord 

fandtes ikke som frasesøgning, hvorfor disse er udelukket fra søgningen. Alle søgeordene 

søges automatisk med trunkering, hvorved man får alle ordets bøjninger. Søgning gav i alt tre 

referencer, som vises i nedenstående billede, hvoraf ingen vurderes brugbare efter sortering. 

Der er efterfølgende søgt på alle søgeord som frasesøgning i fritekst for at få en bredere 

søgning, og udforske om der fandtes andre relevante referencer. Denne søgning gav i alt 13 

referencer, hvor der ligeledes ikke fandtes brugbare referencer efter sortering, som vises i 

figur 1. 

Tabel  

Patient Medpatient Enestue/ flersengsstue 

Hospitalization [MeSH] 
Inpatient [MeSH] 
Patient [MeSH] 

“Fellow patient” 
Interpersonal relations [MeSH] 

Patients rooms [MeSH] 
“Single room” 
“Shared room” 
Bed occupancy [MeSH] 

Tabeltekst: Emneord er markeret ved anvendelse af [MeSH] og frasesøgning markeres ved “”. 
 
Søgehistorik 
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Bilag 4: Dosis-guide 

 
DOkumenteret Systematisk InformationsSøgning 

 
Titel: Medpatienten på det nye sygehus – The fellow patient at the new hospital 
 
Problemstilling:   
Hvordan oplever patienter relationen til medpatienter under indlæggelse på flersengsstuer, og 
hvilken betydning kan det få for patienters relation til medpatienter, at der på det nye sygehus 
udelukkende kommer enestuer? 
 
Stikord på dansk: Stikord på engelsk: 

Inpatient, Patient, Hospitalized, Fellow 
patient, Interpersonal relation, Patient room, 
Occupancy room, Bed occupancy, Room 
preference, Bed preference, Patient 
accomodation, Single room, Shared room, 
Multiple room.  

 
Database eller 
informationskilde 

Begrundelse for valg af database eller informationskilde Dato / 
periode 
for 
søgning 

PubMed 
 
 

PubMed indeholder 25 millioner referencer til primært 
artikler. Artiklerne er alle peer-reviewed og omhandler 
hovedsageligt biomedicin og sundhed, herunder 
sygeplejevidenskab.  
Databasen er valgt da problemformuleringen efterspørger 
sygeplejefaglige referencer. 

28. 
Oktober 
2016 

CINAHL 
Complete 
 

CINAHL Complete indeholder knap 5 millioner referencer. 
Databasen er valgt da den primært indeholder sygepleje- og 
sundhedsvidenskabelige referencer.  
Den er således en relevant database at søge litteratur i, da 
problemformuleringen tager udgangspunkt i sygeplejerskens 
genstandsområde. 

31. 
Oktober 
2016 

SweMed+ 
 

SweMed+ er en gratis svensk bibliografisk database, der 
indeholder referencer fra ca. 100 forskellige skandinaviske 
tidsskrifter inden for det medicinske område.  
Databsen er valgt for at supplere søgningen i PubMed og 
CINAHL Complete. 

28. 
Oktober 
2016  
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 Tema 1 – overskrift:  
Patient 

Tema 2 – overskrift: 
Medpatient 

Tema 3 – overskrift: 
Patientstue 

Database 1 – 
navn: 
PubMed 

Kontrollerede 
emneord: 
Patients [MeSH] 
Inpatients [MeSH] 
Hospitalization 
[MeSH] 
 
 
 

Kontrollerede 
emneord: 
Interpersonal relations 
[MeSH] 
 
Fritekst:  
”Fellow patient” OR 
”Fellow patients” 
 
 

Kontrollerede 
emneord: 
Patients’ rooms 
[MeSH]  
Bed occupancy 
[MeSH] 
 
Fritekst:  
”Occupancy rooms” 
”Room preference” 
”Single room” OR 
”Single rooms” 
”Shared room” OR 
”Shared rooms” 
”Multiple rooms” 
”Patients 
accommodation” 

Database 2 – 
navn: 
CINAHL 
Complete 

Kontrollerede 
emneord: 
Patients+ (MH) 
Inpatients (MH) 
 
Fritekst:  
”Hospitalize*” (TX) 
 
 

Kontrollerede 
emneord: 
Interpersonal relations 
+ (MH) 
 
Fritekst:  
”Fellow patient*” 
(TX) 
 
 
 

Kontrollerede 
emneord: 
Patients’ rooms+ (MH) 
 
Fritekst:  
”Occupancy room*” 
(TX) 
”Bed occupancy*” 
(TX) 
”Room preference*” 
(TX) 
”Bed preference*” 
(TX) 
”Patient* 
accommodation*” 
 (TX) 
”Single room*” (TX)  
”Shared room*” (TX)  
”Multiple room*” (TX) 
 

Database 3 – 
navn: 
SweMed+ 

Kontrollerede 
emneord: 
Patients [MeSH] 
Inpatients [MeSH] 
Hospitalization 
[MeSH] 
 
 
 

Kontrollerede 
emneord: 
Interpersonal relations 
[MeSH] 
 
Fritekst:  
”Fellow patient” 
 
 

Kontrollerede 
emneord: 
Patient rooms [MeSH] 
Bed occupancy 
[MeSH] 
 
Fritekst:  
”Single room” 
”Shared room” 
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Sprog  
 

Database 1 – navn: 
PubMed 

Engelsk 

Database 2 – navn: 
CINAHL Complete 

Engelsk 

Database 3 – navn: 
SweMed+ 

Engelsk, dansk, 
norsk og svensk 

 
Søgeresultat Tema 1 – 

overskrift: 
Patient 

Tema 2 – 
overskrift: 
Medpatient 

Tema 3 – 
overskrift: 
Patientstue 

Database 1 – 
navn: 
PubMed 

231.518 284.132 5.015 

Database 2 – 
navn: 
CINAHL 
Complete 

245.052 204.325 7.772 

Database 3 – 
navn: 
SweMed+ 

25.527 7.372 113 

 

Søgeresultat Fx. Tema 1 
AND Tema 2 
AND Tema 3  
 

Database 1 – 
navn: 
PubMed 

66 

Database 2 – 
navn: 
CINAHL 
Complete 

257 

Database 3 – 
navn: 
SweMed 

13 
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Bilag 5: CASP ”A compaisonship between strangers - the hospital enviroment as a challenge 
in patient-patient interacation in oncology”	

Kritisk læsning af kvalitative studier 
Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 

Making sense of evidence 
© Public Health Resource Unit 2002 

http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm 
 

 
Overvej følgende spørgsmål: 

 
• Er undersøgelsen valid? 
• Hvad siger resultaterne? 
• Kan resultaterne overføres til din egen praksis? 
 

Til vurdering heraf kan nedenstående spørgsmål være retningsanvisende. 
De første 2 spørgsmål er overordnede. Hvis svaret til begge er ja, gå videre. 

Hvis nej, er der ingen grund til at fortsætte. 
 
 
Forfatter: Lene Søndergaard Larsen (MScN RN, PhD. Studerende, Center 
for sygeplejeforskning i Viborg), Birte Hedegaard Larsen (MScN, PhD. 
Center for sygeplejeforskning i Viborg) og Regner Birkelund (MScN, PhD. 
Lektor ved Århus universitet i sygeplejevidenskab) 
 
Titel: A compaisonship between strangers - the hospital enviroment as a 
challenge in patient-patient interacation in oncology 
Tidsskrift: Journal of Advanced Nursing i 2013 

Nøgleord: 
 

Overordnede spørgsmål 
 

1) Har studiet en klar fremstilling af sit formål? 
• Fremgår det hvad der er målet med undersøgelsen? 

(s. 396, spalte 2, l. 40-44.) Formålet med undersøgelsen var at 
undersøge vigtigheden af patient-patient interaktionen under 
indlæggelse hos patienter med cancer.  
 

• Fremgår det hvorfor undersøgelsen er vigtig og relevant? 
(s. 396, 2 spalte, l. 35-39) Det er den fordi der er en utilstrækkelig 
viden om relationen mellem hospitalsmiljøet og interaktionen 
mellem hospitalsindlagte patienter med cancer.  
 

 
2) Er det velvalgt at undersøge problemstillingen med en kvalitativ 
metode? 

• tilstræber studiet at fortolke eller belyse handlinger og subjektive 
oplevelser hos de personer, der indgår? 
Ja det gør de ved at vælge en kvalitativ undersøgelse, hvor der 
bliver foretaget semi-struktureret interviews og observationer for at 

 
 
 
Ja  X  Nej  Ved ikke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja X Nej  Ved ikke  
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få patientperspektivet. Det kommer også til udtryk med citater i 
resultatafsnittet.  
 

 
Detaljerede spørgsmål (hvis svaret til de overordnede 

spørgsmål er ja) 
 
3) Er studiedesignet hensigtsmæssig i forhold til formålet med studiet? 

• har forfatteren begrundet valg af studiedesign? 
(s. 397, 1 spalte, l. 10-13) Studiedesignet består af  observation og 
semistrukturerede interview, som er valgt for at beskrive patientens 
oplevelse med medpatienter på hospitalet, med fænomenet 
interaktion som fokuspunkt.  
Metoden passer til formålet om at  udforske vigtigheden af patient-
patient interaktionen.  

 
 

4) Er udvælgelsesstrategien hensigtsmæssig i forhold til formålet med 
studiet? 
Overvej: 

• Har forfatteren beskrevet, hvordan studiepersonerne blev udvalgt? 
(s. 397, sp. 1, l. 18-20) Potentielle deltager til undersøgelsen blev 
valgt ud af den ledende sygeplejerske og blev givet muligheden for 
at acceptere eller undlade at deltage.  
 

• Har forfatteren forklaret, hvorfor de blev udvalgt i forhold til den 
type viden, studiet skal afdække? 
(S. 397, spalte 1. 18-85) Dansktalende patienter indlagt med cancer, 
minimumsalder 18 år. 26 patienter er udvalgt til interviews. Der 
deltog 10 mænd og 10 kvinder i interviewene. 3 patienter var 
sengeliggende.    
 

• Er der nogen diskussion af rekrutteringsforhold (fx hvorfor nogle 
valgte ikke at deltage)? 
(S. 397, spalte 1. 18-85) 6 af de 26 udvalgte patienter havde 
manglende energi eller personlige grunde til ikke at deltage 
De har også forholdt sig til eksklusion af demente og psykisk syge 
grundet etiske årsager. 

 
5) Blev data indsamlet, så de omhandlede forskningsfeltet? 

• Er rammerne for dataindsamlingen begrundet? 
Rammerne er beskrevet, men ikke begrundet. (S. 397. 1 spalte, 
l.42)  To afdelinger på to hospitaler i Danmark. Den ene på et stort 
hospital, det andet på et mindre hospital.  
(S. 397, 2 spalte, 1.18-19) Observationerne finder sted i patientrum, 
korridor og spise arealer.  

 
• Er det klart, hvordan data blev indsamlet (fx fokusgruppe, 

semistruktureret interview)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ja X Nej _ Ved ikke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja X Nej _ Ved ikke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja X Nej _ Ved ikke  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 9 af 22 
	 	

Gennem semistrukturerede interviews og observationer 
  
 

• Har forfatteren begrundet den valgte metode? 
(s. 397, 1 spalte, l. 10-13) Studiedesignet består af  observation og 
semistrukturerede interview, som er valgt for at beskrive patientens 
oplevelse med medpatienter på hospitalet, med fænomenet 
interaktion som fokuspunkt.  
Metoden passer til formålet om at  udforske vigtigheden af patient-
patient interaktionen.  
 

• Har forfatteren tydeliggjort metoden (er det beskrevet, hvordan 
interviews blev udført? Var der en interviewguide)? 
(s. 398, sp. 1, l. 9) Interviewene blev brugt til at uddybe 
patienternes oplevelser med medpatienter. Der blev stillet 
deskriptive spørgsmål som ”Colud you please describe how you 
experience being hospitalized with a fellow patient?”. både åbne og 
detaljerede spørgsmål blev anvendt til at sikre den rigtige 
fortolkning af udtalelserne.  
 

• Blev metoderne ændret i løbet af studiet? Har forfatteren forklaret 
hvordan og hvorfor? 
Nej. 
 

• Er datatype tydelig (fx båndoptager, video, noter)? 
Notater blev skrevet ned under observationerne og refleksion (s. 
398, 1 spalte l. 1-3.)  
Interviewene er filmet og transskriberet indenfor 24 timer (s. 398, 1 
spalte. l.16-17.) 

 
• Har forfatteren diskuteret mætning af data? 

Nej 
 
6) Er forholdet mellem forfatter/forsker og deltager overvejet? 

• Har forfatteren undersøgt sin egen rolle, potentielle bias og 
indflydelse under: 

o Formulering af spørgsmål? Nej 
o Ved dataindsamlingen, rekrutteringen og valg af sted? 

(S. 397. 1 spalte, l.42)  To afdelinger på to hospitaler i Danmark. 
Den ene på et stort hospital, det andet på et mindre hospital.  
(S. 397, 2 spalte, 1.18-19) Observationerne finder sted i patientrum, 
korridor og spise arealer.  

• Står det klart hvordan forfatteren forholdt sig til begivenheder i 
forløbet og om man overvejede ændringers eventuelle indflydelse 
på studiedesignet? 
 

7) Er etiske spørgsmål blevet overvejet? 
• Er der detaljer om hvordan studiet blev forklaret til 

studiepersonerne, så det kan vurderes om etiske standarder er 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja _ Nej X Ved ikke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja X Nej _ Ved ikke  
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overholdt? 
Nej 

• har forfatteren diskuteret spørgsmål, der udsprang af studiet (fx 
informeret samtykke og hvordan man håndterer den effekt studiet 
kan have på studiepersonerne under og efter studiet)? 
(s. 398, sp. 1, l. 23-26) Alle patienterne blev informeret om 
projektet på posters og blev givet mundlig information. Der blev 
indsamlet skriftlig samtykke fra patienterne der deltog i 
interviewene.  

• er der søgt om godkendelse af den etiske komité? 
Der er etiske overvejelser (s. 398, 1 spalte, l. 19-26) Etisk 
videnskabelig komite og dansk ministerie for sundhed er 
informeret.   
 

 
8) Er dataanalysen tilstrækkelig stringent? 
Overvej: 

• Er der en dybdegående beskrivelse af analyseprocessen? 
Ja 

• Bruges der tematisk analyse? Står det da klart, hvordan temaerne 
blev udledt af data? 
(s. 398, sp. 1, l. 28) Der bruges en tematisk analysestrategi.  
Der er anvendt tre stadier til tematisk analyse. Det er deskription, 
klassifikation og lave sammenhæng heraf.  

• Beskriver forfatteren, hvordan de præsenterede data blev valgt ud 
fra den oprindelige mængde for at demonstrere analyseprocessen? 
(s. 398, sp. 2, l. 13-16 ) En konstant bevægelsen mellem fragmenter 
og den originale tekst blev foretaget for at sikre sammenhængen 
mellem patienters oplevelser.  

• Er der præsenteret nok data til at underbygge resultatet? 
• I hvilken udstrækning tages modstridende data i betragtning? 
• Undersøger forfatteren kritisk sin egen rolle, potentielle bias og 

indflydelse under analyse og udvælgelse af data til præsentation? 
 
9) Er der en klar fremstilling af resultatet? 

• Fremgår det tydeligt, hvad resultaterne er? 
Ja, resultatafsnittet er delt op i temaer. 

• Er der tilstrækkelig diskussion af evidensen for og imod forfatterens 
argumenter? 
Ja, der er inddraget nyt litteratur, for og imod resultaterne fra denne 
artikel.  

• Har forfatteren diskuteret troværdigheden af resultaterne (fx 
triangulering, validering af respondenter, mere end én analytiker)? 
Triangulering er betegnelsen for at sammenligne to eller flere 
forskellige undersøgelser af det samme fænomen.  
(s. 398, sp. 2, l. 7-13) Triangulering blev anvendt ved at vælge to 
forskellige hospitalsomgivelser med forskellig størrelser og 
arkitektur og ved at inkludere både mænd og kvinder i 
undersøgelsen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja X Nej _ Ved ikke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja X Nej _ Ved ikke  
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I analysen blev der trianguleret ved at inkludere 3 forfattere, med 
det formål at tjekke forskellige opfattelser, blinde vinkler og 
inddrage flere forskellige teoretiske perspektiver til at forstå og 
fortolke data.  

• Er resultaterne diskuteret i forhold til de oprindelige spørgsmål? 
Der var ingen oprindelig spørgsmål. 

 
10) Hvor værdifuld er studiet? 

• Diskuterer forfatteren hvad studiet bidrager med i forhold til 
eksisterende viden? 
Ja, der er opstillet en figur der beskriver dette på s. 402.  

• Sættes resultaterne i forhold til gældende praksis og politik eller i 
forhold til relevant litteratur? 
Relevant litteratur: (s. 401, sp. 2, l. 17-19) der står her beskrevet at 
de ikke har fundet andre studier som har undersøgt indlagte 
patienter med cancer og deres behov for at have et tilflugtssted.  
Gældende praksis: (s. 401, sp. 1, l. 18-21) resultaterne holdes op 
imod at praksis er ved at forandre sig idet der er ved at blive bygget 
nye hospitaler som har et betydelig forhøjet antal af enestuer. 
Politisk: (s. 401, sp. 1, l. 28) Fra et sundhedsperspektiv er enestuer 
afgørende for at minimere infektion og fremme trivsel og sundhed 
– hvor det sættes op imod undersøgelsens resultat, som siger at der 
er mange patienter som foretrækker selskabet af medpatienter på 
flersengsstuer. 

• Identificerer forfatteren nye områder hvor forskning er nødvendig? 
(s. 401, sp. 2, l. 45) Beskriver at der i undersøgelser er fundet 3 
kategorier af anerkendelse mellem patienter, som betragtes som ny 
viden og kræver derfor mere forskning, da det måske har 
indflydelse for både patienter og praksis. 

• Har forfatteren diskuteret, om og hvordan resultaterne kan 
overføres til andre populationer eller overvejet om resultaterne kan 
bruges på anden måde? 
Bliver beskrevet i boksen på s. 402 under ”Implications for practice 
and/or policy” 

 

 
 
 
 
 
Ja X Nej _ Ved ikke  
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Bilag 6: CASP ”Patient – Patient interaction – caring and sharing” 
 

Kritisk læsning af kvalitative studier 
Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 

Making sense of evidence 
© Public Health Resource Unit 2002 

http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm 
 

 
Overvej følgende spørgsmål: 

• Er undersøgelsen valid? 
• Hvad siger resultaterne? 
• Kan resultaterne overføres til din egen praksis? 
 

Til vurdering heraf kan nedenstående spørgsmål være retningsanvisende. 
De første 2 spørgsmål er overordnede. Hvis svaret til begge er ja, gå videre. 

Hvis nej, er der ingen grund til at fortsætte. 
 
Forfatter: Regner Birkelund (MScN, PhD, Dr. Phil og lektor ved Århus 
universitet, sygeplejevidenskab 
) og Lene Søndergaard Larsen (registreret sygeplejerske, MScN og PhD 
studerende ved Center for sygeplejeforskning i Viborg) 
 
Titel: Patient – Patient interaction – caring and sharing 
Tidsskrift: 

Nøgleord: 
 

Overordnede spørgsmål 
1) Har studiet en klar fremstilling af sit formål? 

• Fremgår det hvad der er målet med undersøgelsen? 
Ja. Formålet er at danne en forståelse af betydningen af indlagte 
patienters interpersonelle interaaktion med medpatienter på en 
infektionsmedicinsk afdeling på et dansk sygehus (s. 609, 1. spalte, 
l. 47-50) 

• Fremgår det hvorfor undersøgelsen er vigtig og relevant? 
Ja, få studier har undersøgt indlagte patienters interpersonelle 
interaktion fra patientens perspektiv. Andre fund tyder på at 
patienter sætter stor pris på interaktion med medpatienter fordi det 
giver dem en chance til at holde sig ajour med udviklingen gennem 
deres medpatienter(Spg. 2. Se s. 608, 2. spalte, l. 17-23) 

 
2) Er det velvalgt at undersøge problemstillingen med en 
kvalitativ metode? 

• Tilstræber studiet at fortolke eller belyse handlinger og subjektive 
oplevelser hos de personer, der indgår? 
Ja, observation er en relevant og vigtig metode at opnå indsigt i 
patienters interaktion under indlæggelse. Interview er en god 
kombination hertil, for at få uddybet observeret data. (s. 612, 2. 
spalte, l. 26-32) 

Detaljerede spørgsmål (hvis svaret til de overordnede 

 
 
 
Ja X Nej _ Ved ikke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja X Nej _ Ved ikke 
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spørgsmål er ja) 
3) Er studiedesignet hensigtsmæssig i forhold til formålet med 
studiet? 

• Har forfatteren begrundet valg af studiedesign? 
Ja, nogenlunde. Der er begrundet i metodediskussionen (se s. 612, 
2. spalte, l. 26-32) 

 
4) Er udvælgelsesstrategien hensigtsmæssig i forhold til formålet 
med studiet? Overvej: 

• Har forfatteren beskrevet, hvordan studiepersonerne blev udvalgt? 
Indlagte patienter på medicinsk afdeling på dansk hospital var 
inviteret til at deltage. Inklusionskriterier var alle over 18, både 
mænd og kvinder, som kan snakke dansk. Ekskluderede patienter 
med demens, omfattende mental sygdom eller hvis de var for syge 
på grund af sygdommen. (S. 609, 2. spalte, l. 3-19) 

• Har forfatteren forklaret, hvorfor de blev udvalgt i forhold til den 
type viden, studiet skal afdække? 
Fremgår kun af problemformulering. Der er hverken argumenteret 
for inklusions- eller eksklusionskriterier.  

• Er der nogen diskussion af rekrutteringsforhold (fx hvorfor nogle 
valgte ikke at deltage)? 
Nej, der er blot nævnt at mændene ikke ville deltage, der er ingen 
begrundelse herfor.  

5) Blev data indsamlet, så de omhandlede forskningsfeltet? 
• Er rammerne for dataindsamlingen begrundet? 

Der beskrives rammerne for observationen, som finder sted på 
patienters stuer, korridoren, køkkenet, opholdsstuen og 
rygeområdet. Observation og interview blev lavet 2 dage om ugen i 
6 uger, i et tidsperspektiv fra kl. 7 til 22. (S. 610, 1. spalte, l. 4-9) 

• Er det klart, hvordan data blev indsamlet (fx fokusgruppe, 
semistruktureret interview)? 
Ja, der er lavet observationsstudie samt semistruktureret interview. 
(s. 608, abstract, 1. spalte, l. 6-7) 

• Har forfatteren begrundet den valgte metode? 
Ja, nogenlunde. Der er begrundet i metodediskussionen: 
observationsstudie er valgt, idet det er en relevant og vigtig metode 
for at opnå indsigt i patienters interaktion under indlæggelse. 
Interview er valgt, da det er en god kombination hertil, for at få 
uddybet observeret data (se s. 612, 2. spalte, l. 26-32) 

• Har forfatteren tydeliggjort metoden (er det beskrevet, hvordan 
interviews blev udført? Var der en interviewguide)? 
Ja. Observationsstudie er beskrevet fra s. 609, 2. spalte, l. 20. 
Interview er beskrevet fra s. 610, 1. spalte, l. 10. 

• Blev metoderne ændret i løbet af studiet? Har forfatteren forklaret 
hvordan og hvorfor? 
De blev ikke ændret. 

• Er datatype tydelig (fx båndoptager, video, noter)? 
Ja, de blev optaget. Der står ikke om det er via båndoptager eller 
video (s. 610, 1. spalte, l. 24) 

 
 
  
 
 
Ja _ Nej _ Ved ikke  
 
 
 
 
 
Ja _ Nej _ Ved ikke 
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• Har forfatteren diskuteret mætning af data? 
Nej 

6) Er forholdet mellem forfatter/forsker og deltager overvejet? 
• Har forfatteren undersøgt sin egen rolle, potentielle bias og 

indflydelse under: 
o formulering af spørgsmål? 

Forfatter fungerer som samtalepartner, for at forebygge 
forudfattede forståelser af patientens svar, samt for at undgå 
at manipulere mod specifikke svar (s. 610, 1. spalte, l. 15-
17) 

o ved dataindsamlingen, rekrutteringen og valg af sted? 
Dette er ikke undersøgt. 

• Står det klart hvordan forfatteren forholdt sig til begivenheder i 
forløbet og om man overvejede ændringers eventuelle indflydelse 
på studiedesignet? 
Nej, men patienter har mulighed for at uddybe observationer i 
interview (s. 610, 1. spalte l. 18-22) 

7) Er etiske spørgsmål blevet overvejet? 
• Er der detaljer om hvordan studiet blev forklaret til 

studiepersonerne, så det kan vurderes om etiske standarder er 
overholdt? 
Der er skrevet at studiet blev forklaret, men ikke hvordan (s. 610, 2. 
spalte, l. 22-23) 

• Har forfatteren diskuteret spørgsmål, der udsprang af studiet (fx 
informeret samtykke og hvordan man håndterer den effekt studiet 
kan have på studiepersonerne under og efter studiet)? 
Der er givet informeret samtykke, se s. 610, 2. spalte l. 28-29. Der 
er ikke beskrevet hvordan man håndterer den effekt studiet kan 
have på studiepersonerne. 

• Er der søgt om godkendelse af den etiske komité? 
Projektet er godkendt af Datatilsynet og Videnskabsetisk komité. 
Alle patienter er anonyme i observationer, felt noter og i interviews, 
hvor de hverken er nævnt ved navn, diagnose eller afdeling.  

8) Er dataanalysen tilstrækkelig stringent? Overvej: 
• Er der en dybdegående beskrivelse af analyseprocessen? 

Ja, det er der, se s. 610, 1. spalte, afsnit om ”data analysis”.  
• Bruges der tematisk analyse? Står det da klart, hvordan temaerne 

blev udledt af data? 
Data er kodet, fortolket og analyseret ifølge Kvales tre niveauer af 
analyse. Det er uddybet meget (s. 610, 1. spalte, afsnit om ”data 
analysis”) 
 

• Beskriver forfatteren, hvordan de præsenterede data blev valgt ud 
fra den oprindelige mængde for at demonstrere analyseprocessen? 
Første niveau tildeles en mening ud fra patientens udtalelser. Ved 
næste niveau var data fortolket via en bredere forståelsesramme end 
patientens egen. Ved tredje niveau inkluderes relevante teoretiske 
perspektiver. 

• Undersøger forfatteren kritisk sin egen rolle, potentielle bias og 
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indflydelse under analyse og udvælgelse af data til præsentation? 
Nej 

9) Er der en klar fremstilling af resultatet? 
• Fremgår det tydeligt, hvad resultaterne er? 

Ja. Det er delt op i kategorier, som uddybes.  
• Er der tilstrækkelig diskussion af evidensen for og imod forfatterens 

argumenter? 
Der er diskussion for og med forfatterens argumenter (fx s. 613, 1. 
spalte, l. 7-9, og l. 25-27. 
Der er ikke diskussion imod forfatterens argumenter. 

• Har forfatteren diskuteret troværdigheden af resultaterne (fx 
triangulering, validering af respondenter, mere end én analytiker)? 
Der anvendes metodetriangulering ved interview og observation. 
Kildetriangulering - flere interviewpersoner, og 
observationspersoner. Teoritriangulering fordi de anvender 
Martinsen og Orem i analysen/diskussionen. 

10) Hvor værdifuld er studiet? 
• Diskuterer forfatteren hvad studiet bidrager med i forhold til 

eksisterende viden?  
Studiet bekræfter at undersøgelse af problemstillingen er vigtig. 
Indtil nu har indlagte patienters interaktion ikke været anerkendt 
som et specifikt fokusområde der har behov for opmærksomhed i 
sygepleje i Danmark (s. 614, 1. spalte, l. 12-14). De sætter 
spørgsmålstegn ved om sundhedsprofessionelle imødekommer 
patienternes behov tilstrækkeligt? (s- 614, 1. spalte, l. 34- 2. spalte, 
l. 3) 

• Sættes resultaterne i forhold til gældende praksis og politik eller i 
forhold til relevant litteratur? 
Ja, der er afsnit om implementering for praksis, som starter på side 
613, 2. spalte. Her lægges om til opmærksomhed på dette område 
blandt sygeplejersker og på sygeplejeuddannelsen. 

• Identificerer forfatteren nye områder hvor forskning er nødvendig? 
Ja, blandt andet skal der undersøges fra mandlige patienters 
perspektiv (s. 612, 2. spalte, l. 40-43) 

• Har forfatteren diskuteret, om og hvordan resultaterne kan 
overføres til andre populationer eller overvejet om resultaterne kan 
bruges på anden måde? 
Ja, studiet kan ikke bruges som et komplet kvalitativt billede, men 
som et billede af kvalitative tilkendegivelser. Studiet skal altså ses 
som et bidrag til andre lignende studier, der undersøger 
betydningen af patienters interpersonelle interaktioner. (s. 612, 2. 
spalte. 33-40) 
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Bilag 7: CASP - ”Significance of fellow patients for patients with myocardial infarction” 
 

Kritisk læsning af kvalitative studier 
Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 

Making sense of evidence 
© Public Health Resource Unit 2002 

http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm 
 

 
Overvej følgende spørgsmål: 

 
• Er undersøgelsen valid? 
• Hvad siger resultaterne? 
• Kan resultaterne overføres til din egen praksis? 
 

Til vurdering heraf kan nedenstående spørgsmål være retningsanvisende. 
De første 2 spørgsmål er overordnede. Hvis svaret til begge er ja, gå videre. 

Hvis nej, er der ingen grund til at fortsætte. 
 
 
Forfatter: Astrid Steen Isaksen (RN, PhD. Studerende) og Eva Gjengedal 
(RN, PhD og lektor ved Bergens universitet). 
Titel: Significance of fellow patients for patients with myocardial 
infarction 
Tidsskrift: Scandinavian Journal of Caring Sciences i 2006 

Nøgleord: 
 

Overordnede spørgsmål 
 

1) Har studiet en klar fremstilling af sit formål? 
• Fremgår det hvad der er målet med undersøgelsen? 

( S. 404, 1 spalte, l. 15-19) Formålet med undersøgelsen er at få 
viden om den uformelle kontakt mellem MI patienter samt 
undersøge betydningen af medpatienter.  
 

• Fremgår det hvorfor undersøgelsen er vigtig og relevant? 
( S. 404, 1 spalte, l. 15) Det er relevant at undersøge for at få en 
mere systematisk viden.   

 
2) Er det velvalgt at undersøge problemstillingen med en kvalitativ 
metode? 

• Tilstræber studiet at fortolke eller belyse handlinger og subjektive 
oplevelser hos de personer, der indgår? 
Ja, det gør de ved at vælge en kvalitativ undersøgelse, hvor der er 
lavet fokusgruppe interview for at få patientperspektivet. Dette 
kommer samtidig til udtryk i resultatafsnittet hvor der er anvendt 
citater fra fokusgruppe interviewene.  

 
Detaljerede spørgsmål (hvis svaret til de overordnede 

 
 
 
Ja  X  Nej  Ved ikke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja X Nej  Ved ikke  
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spørgsmål er ja) 
 
3) Er studiedesignet hensigtsmæssig i forhold til formålet med studiet? 

• Har forfatteren begrundet valg af studiedesign? 
(S. 404, 1 spalte, l. 22- 24). Det er kvalitativ og deskriptiv design.  
Ved hjælp af fokusgruppe interviews er man kommet frem til en 
forståelse af patienternes oplevelse, set fra et patientperspektiv. 
Fokusgrupper er valgt for at få indsigt i de erfaringer og tanker 
patienterne har om et emne, med fokus på at der er en fælles 
interesse for det af gruppemedlemmerne. Metoden anses for 
passende i samfundsvidenskab og har også været flittigt brugt i 
sygeplejeforskning.  
 

4) Er udvælgelsesstrategien hensigtsmæssig i forhold til formålet med 
studiet? 
Overvej: 

• Har forfatteren beskrevet, hvordan studiepersonerne blev udvalgt? 
(S. 404, 1 spalte, l. 32) De kardiologiske afdelinger på to store 
hospitaler blev kontaktet. Alle patienterne i dette studie har en 
kardiel sygdom / diagnose. 78 af patienterne har været indlagt med 
MI for ca. 6 måneder tilbage eller et helt år, før studiet startede blev 
inviteret til at være deltage. 10 af deltagerne takkede ja og to 
fokusgrupper blev etableret. Da dette ikke var data mætning nok, 
blev ydereligere 3 fokusgrupper inddraget fra forskellige 
øvelsesgrupper organiseret af patientorganisationen. Fra i alt 70 
personer, blev 15 inddraget i undersøgelsen. Disse deltagere havde 
alle været indlagt med MI inden for de sidste 5 år.  

 
• Har forfatteren forklaret, hvorfor de blev udvalgt i forhold til den 

type viden, studiet skal afdække? 
(S. 404, 1 spalte, l. 32) Patienter med kardiologiske sygdomme blev 
udvalgt til at deltage. Der er udvalgt patienter, da man ønsker at få 
patientperspektivet belyst (S. 404, 1 spalte, l. 24-26).  

 
• Er der nogen diskussion af rekrutteringsforhold (fx hvorfor nogle 

valgte ikke at deltage)? 
Der er ikke beskrevet hvorfor patienterne ikke ønskede at deltage i 
undersøgelsen.  

 
5) Blev data indsamlet, så de omhandlede forskningsfeltet? 

• Er rammerne for dataindsamlingen begrundet? 
(S. 404, 2 spalte, l. 20). Fokusgruppe interviewene blev afholdt 
udenfor hospitalet.  Men rammerne er ikke begrundet af forfatteren. 
 

• Er det klart, hvordan data blev indsamlet (fx fokusgruppe, 
semistruktureret interview)? 
Data blev indsamlet gennem fokusgruppe interview.  
 

• Har forfatteren begrundet den valgte metode? 

 
 
 
Ja X  Nej  Ved ikke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja X  Nej  Ved ikke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja X   Nej  Ved ikke  
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(S. 404, 1 spalte, l. 20) Der er valgt fokusgruppe interview, blev 
valgt for at få en forståelse for patientens samfund, set fra 
patientperspektivet. Fokusgruppe interview er samtidig valgt for at 
få indsigt i de erfaringer og tanker deltagerne har med fokus på et 
emne der har fælles interesse for gruppemedlemmerne.  
 

• Har forfatteren tydeliggjort metoden (er det beskrevet, hvordan 
interviews blev udført? Var der en interviewguide)? 
(Nederst s. 404-405) Fokusgrupperne blev afholdt udenfor 
hospitalet. Hver gruppe interview varede 2-2,5 time. Generel 
information blev givet om brugen af kontrolapparater og om 
ordstyrendes rolle. Gruppediskussionerne var åbne og koncentrerer 
sig om deltagernes erfaringer med medpatienter. I starten fik 
deltagerne et par minutter til at fortælle om deres sygdom, og et 
ekstra minut til at huske en situation, hvor en medpatient havde haft 
betydning for dem, både positive og negative. Samtalen fortsatte 
neutralt, hvor deltaerne stillede opfølgende spørgsmål til de andres 
oplevelser.  

 
• Blev metoderne ændret i løbet af studiet? Har forfatteren forklaret 

hvordan og hvorfor? 
Nej. 
 

• Er datatype tydelig (fx båndoptager, video, noter)? 
(s. 405, 1 spalte, l. 7-12). Alle samtaler blev optaget og 
transskriberet. Optagelser og notater er også inkluderet i materialet.  

 
• Har forfatteren diskuteret mætning af data? 

Mætningen af data er ikke som sådan diskuteret, men der er blevet 
taget stilling til at 10 deltager ud af 78 adspurgte ikke var nok 
datamætning til analysen, derfor blev ydereligere 70 spurgt, hvor af 
15 valgte at deltage. Så i alt 25 deltager i undersøgelsen.  
 

 
6) Er forholdet mellem forfatter/forsker og deltager overvejet? 

• Har forfatteren undersøgt sin egen rolle, potentielle bias og 
indflydelse under: 

o Formulering af spørgsmål? (S. 405, 1 spalte, l. 24) Forfatteren har 
ingen relation mellem deltagerne og forfatterne udover den relation 
der er skabt under undersøgelsen.  

o Ved dataindsamlingen, rekrutteringen og valg af sted? Der er valgt 
et sted udenfor hospitalet til at lave fokusgruppe interviewene (s. 
404, 2 spalte, l. 20).  

• Står det klart hvordan forfatteren forholdt sig til begivenheder i 
forløbet og om man overvejede ændringers eventuelle indflydelse 
på studiedesignet? Nej  
 

7) Er etiske spørgsmål blevet overvejet? 
• Er der detaljer om hvordan studiet blev forklaret til 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja  Nej X Ved ikke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja X  Nej  Ved ikke  
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studiepersonerne, så det kan vurderes om etiske standarder er 
overholdt? 
(S. 404, 2 spalte, l. 5) Alle deltagerne fik et personligt 
telefonopkald inden det efterfølgende arrangement med 
fokusgruppe interview, om hvad der skal foregå.   
(S. 405, 1 spalte, l. 15-20) Deltagerne blev informeret om 
forskernes tavshedspligt og deltagerne blev bedt om ikke at 
videregive oplysninger til andre. Deltagerne fik samtidige skriftlige 
informationer, om at de var frie til at trække sig ud af 
undersøgelsen på hvert et tidspunkt.  
 

• Har forfatteren diskuteret spørgsmål, der udsprang af studiet (fx 
informeret samtykke og hvordan man håndterer den effekt studiet 
kan have på studiepersonerne under og efter studiet)? 
Nej. Det er ikke diskuteret.  
 

• Er der søgt om godkendelse af den etiske komité? 
(S. 405, 1 spalte, l. 13-15) Undersøgelsen blev godkendt af det 
regionale udvalg for medicinsk forskning etik og er rapporteret til 
den norske databeskyttelse register.  

 
8) Er dataanalysen tilstrækkelig stringent?   
Overvej: 

• Er der en dybdegående beskrivelse af analyseprocessen? 
Ja 

 
• Bruges der tematisk analyse? Står det da klart, hvordan temaerne 

blev udledt af data? 
(s. 405, sp. 2, l.  2-18) I	dataanalysen	bliver	beskrevet	at	de	er	
inspireret	af	Knodel	analysemetode.	Der	gøres	brug	af	åben	
kodning	samtidig	er	der	lavet	en	figur	over	analyseprocessen	
(figur	1).		Hver	forsker	har	kodet	med	åben	kodning	fra	
transskriptionen.	De	koder	der	ikker	afvigede	betydeligt	
mellem	de	to	forskere	blev	sammenlignet.	En	samlet	liste	
baseret	på	alle	5	gruppeinterviews	blev	konstrueret.	Slutteligt	
blev	der	i	alt	registreret	46	koder	associeret	til	medpatienter.	
Herefter	blev	lignende	koder	samlet	sammen	og	der	blev	
dannet	hoved-	og	underkategorier.	Fx	larm	fra	besøgende	og	
snorke	fra	medpatienter	blev	samlet	til	”noise	and	
inconvenience,	hvorudfra	der	blev	lavet	en	hovedkategori	
”community	disturbances”	
 

• Beskriver forfatteren, hvordan de præsenterede data blev valgt ud 
fra den oprindelige mængde for at demonstrere analyseprocessen? 
Det står ikke direkte beskrevet hvad de vælger data ud efter, men at 
alle koderne relaterer til medpatienter (s. 405, sp. 2, l. 11) 
 

• Er der præsenteret nok data til at underbygge resultatet? 
(s. 404, sp. 1, l. 38-42) Dette kommer til udtryk i metodeafsnittet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja X  Nej  Ved ikke  
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hvor de beskrivet procedurer, hvor de har startet ud med at finde 
informanter som har været ramt af MI inden for 6 mdr. Men pga. af 
at datamætningen ville være for lille, valgte de også at tage 
mennesker med som har været ramt af MI inden for de sidste 5 år. 
 

• I hvilken udstrækning tages modstridende data i betragtning? 
Dette bliver der ikke taget stilling til. 
 

• Undersøger forfatteren kritisk sin egen rolle, potentielle bias og 
indflydelse under analyse og udvælgelse af data til præsentation? 
Nej 

 
9) Er der en klar fremstilling af resultatet?  

• Fremgår det tydeligt, hvad resultaterne er? 
S. 406. Fundene er delt op i over og underskrifter, og der er citater 
der underbygger resultaterne.  
 
 

• Er der tilstrækkelig diskussion af evidensen for og imod forfatterens 
argumenter? 
Diskussionsafsnittet er næsten udelukkende kun diskussion af 
reasultaterne og bliver ikke sammenlignet med andre fund eller nyt 
empiri. Der er medtaget én teoretiker ved navn Orford’s beskrivelse 
af hovedfuktionen af social støtte.  
 

• Har forfatteren diskuteret troværdigheden af resultaterne (fx 
triangulering, validering af respondenter, mere end én analytiker)? 
Der er ikke diskuteret troværdighed i forhold til resultaterne, men 
der er dog to forskere til hver især at analysere data 
 

• Er resultaterne diskuteret i forhold til de oprindelige spørgsmål? 
Der var ikke noget spørgsmål. 

 
10) Hvor værdifuld er studiet? 

• Diskuterer forfatteren hvad studiet bidrager med i forhold til 
eksisterende viden? 
(s. 410, sp. 1, l. 43-46) Ikke direkte men de beskriver i 
konklusionen, hvad man på baggrund af deres undersøgelse skal 
være opmærksom på, bl.a. skal sygeplejersker og andet 
sundhedspersonale skabe et miljø som fremmer sundhed og hvor 
patienterne selv tager kontrol.  

 
• Sættes resultaterne i forhold til gældende praksis og politik eller i 

forhold til relevant litteratur? 
Relevant litteratur: (s. 409, sp. 2, l. 5-15) Der er beskrevet ud fra 
resultatafsnitte at medpatienter synes at være levende bevis på at 
fremme/opmuntre MI patienter til at komme videre med deres liv. 
Til det inddrager de andet relevant litteratur, som siger at det at 
have kendskab til andre som har det værre end en selv , synes at få 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja X   Nej  Ved ikke  
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patienter til at føle at de har det bedre – den modsatte strategi 
kaldes ’downward comparison’ og synes at reducere negativ humør 
og øge positiv humør. 
Resultaterne er ikke sat i forhold til hverken politik eller gældende 
praksis. 

 
• Identificerer forfatteren nye områder hvor forskning er nødvendig? 

(s. 410, sp. 1, l. 40-43) Ja det kommer til udtryk lidt utydeligt. Men 
der står beskrevet at en øget forståelse af kompleksiteten af 
sundhedsadfærd af patienter kan bidrage til en omfattende strategi 
for at forbedre patienternes helbred.  
 

• Har forfatteren diskuteret, om og hvordan resultaterne kan 
overføres til andre populationer eller overvejet om resultaterne kan 
bruges på anden måde? 
Nej 
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Bilag 8: Meningskategorisering 
Operationalisering af de meningsbærende enheder, hvor de, der siger noget om det samme, 
samles under én kategori. Yderligere vises også kategorierne.  
 
 

 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
	


