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UNDERSØGELSENS HOVEDPOINTER 
Rapporten bygger på et kvalitativt feltstudie udført på Regionshospitalet Silkeborg (RHS) primo 2008 

med fokus på Joint-Care (JC) hoftepatienters erfaringer med JC forløbet og med at være hofteoperere-

de samt på relevant personales erfaringer med JC. Undersøgelsen blev igangsat i forbindelse med ud-

viklingen af et nyt behandlingsforløb, Døgnhofte. Gennemgang af undersøgelsens hovedpointer relate-

rer sig til JC, for nærmere omkring Døgnhofte henvises til kap. 8.  

 
 
Undersøgelsens hovedpointer:  
 
 Patient: Patienterne er særdeles tilfredse med JC. Tidspunktet for hofteoperationen tilpasses ofte 

patientens daglige liv, ligesom patienten henter ressourcer fra dagliglivet til at håndtere operati-
onsforløbet. Patientens øvrige lidelser, familie- og arbejdsforhold påvirker oplevelsen af forløbet. I 
JC er der fokus på, at patienten ikke må betragtes som syg, og denne tankegang indlejres i patien-
ter via kravet om eget tøj, personalets tøj og kravet om medansvar.  
 

 Støtteperson: Støttepersonen spiller en vigtig rolle i JC, da denne bl.a. støtter patienten i at huske, 
lytte, og tale. Støttepersonen tager også del i patientens genoptræningsforløb, og har diverse prak-
tiske opgaver. For patienten udgør støttepersonen en stor tryghed, mens støttepersonen selv ofte 
bliver tryg ved situationen under opholdet på patienthotellet. Mens støttepersonen støtter patien-
ten i langt de fleste tilfælde, er der også eksempler på det modsatte.  
 

 Gruppe: De fleste patienter og støttepersoner er positive over for gruppetanken. Patienter 
spejler sig i og kopierer de andre patienter, der gennemgår det samme, og gruppemedlem-
merne udveksler gode råd og erfaringer. Mens mange gør brug af gruppen under indlæggel-
sen er det færre, der bevarer kontakt og dermed muligheden for brug efter hjemkomsten. 
Gruppefællesskabet opstår bl.a. ved at skabe fælles historie og ved støttepersoners og perso-
nalers handlinger, men påvirkes også af de fysiske rammer og gruppens sammensætning.  
 

 Hjælpemidler: Hofteopererede finder generelt at hjælpemidlerne støtter dem i deres hverdag efter 
operationen.  
 

 Genoptræning: Patienter og støttepersoner er glade for den genoptræning, guiding og støtte fysio-
terapeuten på RHS giver dem. De hofteopererede motiveres bl.a af gruppen, støttepersoner og fy-
sioterapeut til at træne, men også ønsket om at få en flot gang og at opnå mobilitet i leddet moti-
verer. Selvtræningen i hjemmet tilpasser patienten sit dagligliv, hvor den største udfordring er at 
afstemme træningsmængden.  
 

 Sygepleje: Sygeplejerskernes opgaver er bl.a. at hjælpe patient og støtteperson i forhold til smerte-
behandling, kvalme og maveproblemer. VAS score, men i høj grad også en generel observation af 
patienten anvendes i forbindelse med smertebehandling. Sygeplejersker hjælper desuden patient 
og støtteperson i at tolke signaler, giver gode råd om fx bad, er obs. på det psykiske aspekt og gi-
ver med deres tilstedeværelse en umiddelbar tryghed.  
 

 Hjemkomst: At komme hjem foregår for de fleste lettere end forventet. I samarbejde med støtteper-
sonen finder den hofteopererede sig til rette i hjemmet. Hofteproblemet og operationen påvirker 
hele livet, og mange patienter har aktiviteter, de stræber efter at komme tilbage til eller begynde 
på. For hofteopererede, der skal tilbage i job, kan dette virke som en stressfaktor pga. usikkerhed 
om det kan lade sig gøre, og hvis jobbet ønsker den opererede hurtigt tilbage på job. Hofteoperere-
de henter viden og støtte i det sociale netværk.   
 

 Information: Patienter og støttepersoner føler sig godt informerede og har ikke behov for at søge 
ekstra information fra andre end deres sociale netværk. Både patient og støtteperson læser og evt. 
genlæser information udleveret fra RHS. For patienter og støttepersoner er det vigtigt at informati-
onen er meningsfuld, at de fx får svar på, hvorfor en handling kræves.  
 

 Teknologi: Patienter og støttepersoner anvender generelt mobiltelefon, TV, computer/internet. 
Patienter og støttepersoner er positive for tanken om at få teknologi med hjem efter en hofteopera-
tion.  
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1: INTRODUKTION  
I denne rapport præsenteres et feltstudie på Regionshospitalet Silkeborg (RHS) med fokus på Joint 

Care (JC1) hoftepatienter. Feltstudiet fokuserede på JC hoftepatienters erfaringer med JC forløbet og 

med at være hofteopererede samt på relevant personales erfaringer med JC. Undersøgelsen blev igang-

sat i forbindelse med et samarbejde mellem Centre for Pervasive Healthcare (CfPH) og RHS om udvik-

ling af teknologi til at støtte patienter i et kommende Døgnhofteforløb.  

Feltstudiet er en kvalitativ undersøgelse2. Seks patienter (samt støttepersoner) og fire fra personale-

gruppen på RHS blev interviewede, og derudover bygger undersøgelsen på ustrukturerede samtaler 

med personale, pårørende og patienter, samt deltagerobservation på RHS (jf. Bernard 1995). Rappor-

ten skal ses som en empirisk sammenfatning af patienters, pårørendes og personalers oplevelser med 

JC. Kapitlerne tager udgangspunkt i elementer i JC forløbet, hvor der i løbet af undersøgelsen er duk-

ket temaer af særlig interesse op for den videre udvikling af DH og teknologien. Afslutningsvis vil jeg 

med udgangspunkt i undersøgelsen af JC diskutere muligheder og udfordringer ved DH.  

 

1.1 Introduktion til Joint Care  

På RHS opereredes ca. 800 hoftepatienter i 2006, heraf ca. 200 som JC (RHS.dk). På landsplan opere-

res årligt ca. 8750 hoftepatienter (DHR 2007). På RHS oplever 0,7 % af patienterne behov for reopera-

tion inden for tre måneder pga. infektion, at hoften går af led eller brud (ibid.). 3,8 % af hoftepatien-

terne på RHS bliver genindlagt som følge af problemer med den opererede hofte inden for tre måneder 

(ibid.). På RHS scorer JC højere end det almindelige hofteoperationsforløb i patienttilfredshed (Cfk 

2007), og også deltagerne i feltstudiet har udtrykt stor tilfredshed med JC. 

JC kaldes også det aktive patientforløb eller det accelererede forløb, idet det fordrer patientens 

medansvar og foregår i et komprimeret tidsmæssigt forløb. ’Joint Care’ refererer til forskellige betyd-

ninger: Joint = led/samarbejde og Care = behandling/omsorg og henviser således til hoften og de ind-

byggede gruppe- og støttepersonsfunktioner. Formålet med accelererede forløb er at få antallet af ind-

læggelsesdage reduceret, hvilket giver en økonomisk besparelse og reducerer komplikationer ved en 

indlæggelse (jf. Husted et al 2005, Jakobsen et al 2000). Da RHS introducerede JC for ca. 4 år siden, 

blev behandlingsformen modtaget med lige dele skepsis og interesse af personalet, men er i dag en 

accepteret og velfungerende behandlingsform (Samtale).  

I JC er der fokus på, at patienten ikke er syg, men alene har en dysfunktion i et led, hvis ’reparati-

on’ patienten tilskrives et medansvar i. Derudover har patienten en støtteperson hos sig under indlæg-

gelsen, og begge forventes at deltage i informationsmøde og indlæggelsesmøde samt to opfølgningsmø-

der. JC-patienter er velinformerede om bl.a. forløb, eventuelle komplikationer, og genoptræning. Pati-

enten er en del af en gruppe på fem eller seks patienter, som opereres samme dag, genoptrænes sam-

men, og som kan motivere hinanden. Der er tilknyttet en fast personalegruppe til JC. Selve operatio-

nen foregår som andre hofteoperationer, mens effektiv smertebehandling, kost og intensiv genoptræ-

ning er særligt for JC. Forløbet i JC Hofte på RHS vises i skemaet nedenfor: 

 

 

                                                 
1 Efterfølgende vil JC referere til hofteoperationer. På RHS foretages bl.a. også knæoperationer som JC.  
2 Undersøgelsens metode beskrives nærmere i Appendix 1. 
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Visitation til JC foregår i ortopædkirurgisk ambulatorium til forundersøgelse.  
Patienten informeres om JC og har, hvis vurderet egnet, mulighed for at vælge JC. 

 
Fredag 2-3 uger før 

operation 

 
Fredag før operation 

 
Søndag før 
operation 

 
Mandag 

 
Tirsdag 

 
Informationsmøde: 
- møde gruppe og ko-

ordinator 
- fælles information fra 

koordinator, ergote-
rapeut, fysioterapeut 
og anæstesi-
sygeplejerske 

- individuelle samtaler 
med ergoterapeut og 
koordinator 

- se patienthotel 
- støtteperson deltager 

 
Indlæggelsesmøde: 
- møde gruppe og koor-

dinator 
- fælles information fra 

koordinator 
- møde afd. K2 og pati-

enthotel sygeplejersker  
- blodprøve o.a.  
- mulighed for at over-

natte på patienthotel 
til søndag 

- støtteperson deltager 

 
Indlæggelse på 
patienthotel 
sammen med 
støtteperson:  
- klargøring til 

operation af 
patienthotel 
sygeplejerske 

 

 
- Operation 
- Opvågning 
- Indlæggelse afd. 

K2 på 6-persons 
stue (m/k) 

- Mobilisering 
- Støtteperson bor 

på patienthotel 

 
Afd. K2: 

- i eget tøj  
- fjernelse af smer-

tepumpe 
- fys.træning i 

gruppe  
- gangtræning 

Indlæggelse på pati-
enthotel eftermiddag 
m støtteperson, hvis 
patient er klar:  
- gruppen går sam-

let over på pati-
enthotel 

 
Onsdag 

 

 
Torsdag 

 
Ca. 2 uger efter 

operation 

 
4 uger efter opera-

tion 

 
3 mdr. efter opera-

tion 
 
- Fys.træning i gruppe 

i træningssal 
- Røntgen 
- Smertebehandling og 

sårtilsyn af patient-
hotelsyge-plejerske 

 

 
- Fys.træning i gruppe i 

træningssal 
- Udskrivelsessamtale og 

udlevering af smertestil-
lende 

- Udskrivelse hvis patient 
ikke har komplikationer  

- Hjemkomst. Selvtræ-
ning i tre måneder 

 
Sårklemmer 
fjernes hos egen 
læge 

 
Opfølgningsmøde: 
- møde gruppe, ko-

ordinator og fysio-
terapeut 

- fælles information 
og erfaringsudveks-
ling 

- individuelle samta-
ler med koordina-
tor og fysioterapeut 

- støtteperson delta-
ger 

 
Opfølgningsmøde: 
- møde gruppe, koor-
dinator og fysiote-
rapeut 

- fælles information 
og erfaringsudveks-
ling 

- individuelle samta-
ler med koordinator 
og fysioterapeut 

-  støtteperson delta-
ger 

Efter udskrivelsen kan patienten kontakte koordinator ved spørgsmål 
 

1.2 Introduktion til Døgnhofte 

På RHS er et nyt koncept inden for hofteoperation under udvikling. Dette koncept benævnes indtil 

videre Døgnhofte og bygger videre på JC konceptet. Den væsentligste forskel mellem JC og DH er, at 

patienten, frem for at blive indlagt på patienthotellet dagen efter operationen, udskrives til eget hjem. 

Patienten vil få en it-baseret enhed med hjem med relevant information, og som kan facilitere kontakt 

til medpatienter og sundhedspersonale. Desuden planlægges hjemmebesøg af koordinatoren, der er 

fysioterapeut. Døgnhofte er et tilbud til patienten, dog med krav om at bo max 60 km fra RHS, ikke at 

have konkurrerende lidelser og at have en mobiltelefon. Nedenfor findes en foreløbig oversigt over DH 

forløbet: 

 

Udkast fra RHS til Døgnhofte forløb ved hofteoperationer 
 

Fredag 2-3 uger før 
operation 

 
Mandag før operation 

 
Tirsdag 

 
Onsdag 

 
Torsdag 

 
 
Informationsmøde: 
- som JC 
- introduktion til 

enhed 

 
Indlæggelsesmøde: 

- som JC 
- afklaring af træ-

ningsbehov  

 
Indlæggelse sengeafdeling: 
- operation 
- opvågning  
- mobilisering, evt. træ-

ning 
- evt. brug af enhed på 

stuen 
- Støtteperson på hospital 

men overnatter hjemme 

 
- Træning 
- Fokus på kost, 

smerter og sår 
- Udskrivelse 

(hvis patient er 
klar) 

 
1. hjemmebe-
søg af koordi-
nator 

 
Fredag 

 

 
Mandag 

 
Tirsdag 

 
Ca. 2 uger efter 

operation 

 
4 uger og 3 
mdr. efter 
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operation 
 
Konsultation via enhed 

 
Konsultation via enhed 
eller 2. hjemmebesøg 
 

 
Konsultation via enhed 
eller 2. hjemmebesøg 

 
Sårklemmer fjer-
nes af egen læge 

 
Opfølgnings-
møder 
- som JC 

Efter udskrivelse kan patienten kontakte koordinator ved spørgsmål 
 

2: PATIENTEN I JC FORLØBET 
Personer med hofteproblemer tilhører overvejende den ældre del af befolkningen. På landsplan er gen-

nemsnitsalderen for mænd ved operation 65,7 år, mens den for kvinder er 69,4 år (DHR 2007). Der er 

et mindre overtal af kvinder (58,3 %), der bliver hofteopererede (ibid.). I feltstudiet blev det hurtigt 

klart, at selvom det kun er patienten, der bliver opereret, så involverer en hofteoperation også oftest 

støttepersonen, og de to udgør i mange tilfælde et hele. Sammen fungerer de som behandlingsstyre-

gruppen (jf. Janzen 1987) i håndteringen af lidelsen. Trods dette, vil jeg gennemgå patient og støtte-

person hver for sig; først med fokus rettet mod patienten og dennes beslutninger og valg vedr. operati-

on og opfattelse af sig selv i forløbet.  

 

2.1 Beslutning om operation og deltagelse i JC 

At være JC patient er et aktivt valg. Først og fremmest beslutter patienten om og hvornår, denne øn-

sker at blive opereret, og derudover tilvælges JC, da dette behandlingsforløb ikke er standard. De in-

terviewede patienter, incl. Kurt3, var alle blevet henvist til forundersøgelse på en ortopædkirurgisk 

afdeling af egen læge. Ved forundersøgelsen indstilles patienten, hvis relevant, til operation. Kurt blev 

indstillet til operation, men beslutningen om operation var i sidste ende hans, som det gælder for alle. 

Da han i første omgang havde udskudt henvendelsen til egen læge længst mulig, påvirkede hoftepro-

blemerne hans liv i så høj grad, at han ikke var i tvivl om, at han ønskede operation. Uudholdelige 

smerter og mærkbart forringet mobilitet i hoften påvirker generelt beslutningen om henvendelse til 

egen læge og dernæst om operation, som det her fortælles af Kurt og hans støtteperson:  

 
SP: ”Det var, da I lavede ridebane, han kørte med sådan en stor dieselstamper (…) der 
sad han oppe og græd i stuen to nætter i træk, det var bare slut, nu var beslutningen ta-
get” 
Pt: ”Så sagde jeg, nu skal der gøres noget, det her det kan, altså jeg vil ikke leve sådan 
her resten af min tid” 
 

Blandt de interviewede var der flere tilfælde, hvor patienten havde tilpasset dato for operationen til sit 

daglige liv; fx. skulle en flytning overstås, det skulle helst være vinter med færre udendørsaktiviteter, 

eller det skulle indpasses med efterløn. Sundhed og sygdom og håndteringen deraf indgår som dele i 

det hele liv (jf. Ballegaard et al 2008). Hvis patienten med små justeringer kan fortsætte sit almindelige 

liv trods hofteproblemerne, dvs. problemerne kan håndteres som et sidespor i livet (jf. Alonzo 1979), 

kan operationen udskydes. At JC forløbet også involverer en støtteperson, ofte ægtefællen, giver yderli-

gere incitament til at tilpasse operationen til dagliglivet, da også støttepersonen skal have tid og over-

skud.  

 

                                                 
3 Kurt er et pseudonym, hvilket også gælder øvrige navne anvendt i rapporten. Grundet det lille antal deltagere i 
feltstudiet er nogle af deltagerne i rapporten ’sammenblandet’ for at sikre deres anonymitet.  
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2.1.1 Kriterier for deltagelse i JC  

I JC vægtes det raske menneske, og patienten opfordres til at klare flere ting selv og selv tage ansvar 

for de daglige mål (Pjece 1). De overordnede krav for deltagelse i JC er, at patienten ikke må have kon-

kurrerende lidelser, skal være villig til at komme i eget tøj dagen efter operationen, følges med fire til 

fem andre, være indstillet på at komme hurtigt hjem, indtage proteinrig kost, og have opbakning fra 

pårørende. Patienten informeres om dette i ambulatoriet. Fra personalet tilføjes det, at patient og støt-

teperson skal deltage i informationsmøde, og at patienten bør have en støtteperson (Samtale).  

Både interviews og observationer viste, at patienter, der ikke deltager i informationsmødet, patien-

ter uden støtteperson og patienter med konkurrerende lidelser i praksis accepteres som JC patienter. 

Personale gav i interviews udtryk for, at accept af patienter med konkurrerende lidelser strider imod 

JC konceptets fokus på medansvar og det raske menneske samt imod personalets behov for, at patien-

terne er ressourcestærke, for at forløbet kan fungere hensigtsmæssigt. Personalet forventer, at patien-

ten er rask og har deltaget i informationsmødet, og indfris disse forventninger ikke, kan personalet 

ikke altid følge den stramt strukturerede plan for forløbet (Samtale). I interviews med både patienter og 

personale fremstår holdningen, at man kan være for syg til at deltage i JC. En sygeplejerske fortæller, 

”En kvinde med sclerose hun var slet ikke i stand til at modtage informationer i en gruppe (…), så hun fik 

slet ikke det ud af genoptræningsforløbet, som hun skulle have haft”. Ikke at kunne følge forløbet og 

gruppen som planlagt kan af patienten opfattes som et nederlag. 

 

2.2 Patienten, den ikke-syge og personen 

Den indlagte på et sygehus omtaltes generelt som patient, og det gør sig også gældende i al materiale 

fra og i daglig tale på RHS. Samtidig arbejdes der i JC med, at patienten ikke er syg, idet problemet 

alene sidder i hoften, hvilket patient og støtteperson bl.a. oplyses om på informationsmødet før opera-

tionen (DO). Personalet på RHS har dermed fokus på den raske patient. Fokus ligger dog stadig på 

patienten og sygdommen frem for på personen bag patienten. At blive betragtet som person, kan have 

indflydelse på oplevelsen af forløbet. Ved at have fokus på personen inkluderes aspekter hos den hof-

teopererede, der ikke er relateret til hofteproblemet i medicinsk forstand, men som alligevel kan have 

indflydelse på patientens subjektive oplevelse/det medicinske resultat (jf. Meinert & Paarup 2007). 

Disse aspekter kan fx være dårlige oplevelser med sygehusvæsenet, arbejde, konkurrerende lidelser, 

og tidligere hofteerfaringer, og følgende interviewcitater vidner om, at de har indflydelse på patientens 

oplevelse:  

”Anden gang, det var jo sådan set ikke, fordi jeg synes, det skulle være en stor operation 
og sådan noget, men det var simpelthen udsigterne, jeg synes, der var for dystre, med at 
hvor godt bliver det så?” 
 
”Jamen det er det med, at man er mere sig selv, at man ikke sådan er overladt til perso-
nale, og at der altid er folk omkring en. Bare det at man kan gå ind og lukke sin dør, og 
så der er fred og ro, men det er så også, om man har brug for det, og det har jeg meget 
brug for selv - også i andre sammenhænge”  
 
”…så jeg havde egentligt den frygt, at jeg ville komme ind og få at vide nej, det var for tid-
ligt, at den ikke var slidt op (…) for det kender jeg et par eksempler på” 
 

Patientens kontekst og ’bagage’ spiller således ind på oplevelsen/udfaldet af operationsforløbet, og 

dermed også på de ressourcer patienten har til rådighed til håndtering af hofteproblemet og operatio-

nen.  

 Ideen i JC om at patienterne ikke er syge, slår igennem hos patienterne, der generelt giver udtryk 

for, at de ikke har følt sig betragtet som syge, som Thea her fortæller om: ”hvis du kigger på den pro-
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fessionelle del af det, så er man selvfølgelig blevet betragtet som patient, men jeg har ikke følt mig som 

en patient, jeg har følt mig som et menneske, altså som personen (...) jeg føler ikke, de kiggede på os, 

som om vi var syge, og det var vi jo så nok heller ikke, bare til reparation”. De interviewede patienter er 

også enige i, at det gør en forskel ikke at blive betragtet som syg. Meta siger i et interview, ”så glemmer 

man jo, så er der jo noget helt andet [end hofteoperationen at tale om]”. Thea fortæller om den prakti-

ske betydning, det har at blive betragtet som ikke-syg: ”Jeg tror i hvert fald, at det har betydning, når 

man kommer hjem, at man ved hvad man kan (...), fordi hvis du sådan ligger på en afdeling, hvor der er 

sygeplejersker altid omkring, jamen så vil du ikke udfordre dig selv på samme måde, som når du selv 

skal gå og ordne tingene. Så man ved bedre, hvad man kan, jeg tror på, man ikke er så bange for at 

komme hjem” (Interview). Som Thea nævner, så er sygeplejerskernes adfærd (i det her tilfælde det de 

ikke gør), med til at indlejre ideen om, at patienten ikke er syg, hos patienten. Dette gælder også for 

kravet om at bære eget tøj, hvilket Marie og hendes støtteperson fortæller om i et interview:  

 
            Pt: ”men det var en dejlig fornemmelse om tirsdagen allerede at få sit eget tøj på”  
          SP: ”der er I jo også individuelle mennesker, havde I nu løbet rundt i de der forskellige   
            modeller, alt efter størrelse og vægt, jamen altså så havde I været patienter, altså bare   
   det skifte, det hamskifte” 
 

Endelig medvirker også patienthotel-personalets ikke typiske sygeplejeuniform til at indlejre ideen om, 

at patienten ikke er syg.  

 

2.3 Opsamling  

At være JC patient er godt; patienterne føler sig generelt godt behandlet, og det er generelt en positiv 

oplevelse at være med i JC forløbet. Beslutningen om at blive hofteopereret tilpasses så vidt mulig 

dagliglivet, og også dagliglivet i form af tidligere erfaringer og livssituation spiller ind på oplevel-

sen/resultatet af forløbet. Patienten er nok patient, mens operationen står på, men er også forældre, 

ægtefælle, ansat. Ideen, om at patienten ikke er syg, inkorporeres i patienten bl.a. via kravet om at 

have eget tøj på og via kravet om medansvar. I praksis udgør patienten og støttepersonen behand-

lingsstyregruppen, der varetager håndteringen af lidelsen.   

  

3: STØTTEPERSONEN 
Almindeligvis opfattes patienten af sundhedsvæsenet som den primære aktør, men i JC er en anden 

vigtig aktør støttepersonen. Støttepersonen vælges af patienten og er oftest en ægtefælle, et voksent 

barn, eller en veninde/ven. Støttepersonen får udleveret en pjece fra RHS, hvor dennes opgaver er 

beskrevet: deltage i informationsmøde og indlæggelsesmøde, deltage i planlægning af udskrivelse, 

overvære tilsyn af sår og yde støtte og opmuntring (Pjece 2). Støttepersonen er således en af de res-

sourcer/kapitaler (jf. Bourdieu 1977), patienten kan anvende i håndteringen af lidelsen. På informati-

onsmødet informeres der om dette, og der lægges også vægt på praktisk hjælp, træning og overblik. 

Støttepersonen som psykisk støtte vægtes højt af personalet, der generelt mener, at dette har stor 

betydning for, hvor hurtigt patienten kommer sig (Samtale). Desuden anses støttepersonen som en 

ressource af personalet både på K2 og patienthotellet, selvom der ikke er megen tid til at bruge dem 

aktivt. 
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3.1 Støttepersonens opgaver i praksis 

3.1.1 Støttepersonen ved informations- og opfølgningsmøder 

Som JC lægger op til, fungerer støttepersonen som et ekstra sæt ører i forbindelse med informations-

mødet, men også under indlæggelsen. Jens fortæller om information og det at have en støtteperson: 

”altså det har været en fordel, fordi den, der skal opereres, er altid spændt, så man hører jo ikke så 

godt”. Flere patienter og støttepersoner har givet udtryk for, at det næsten var støttepersonen, der fik 

mest ud af informationsmødet. Ved informationsmødet får støttepersonen ofte sin første information 

om forløbet, da ikke alle er med til forundersøgelsen.  

Støttepersonen er til tider patientens talerør og hukommelse. Under et informationsmøde er det fx 

en støtteperson, der bringer patientens frygt for operationen op (DO). Ikke fordi patienten ikke selv vil 

bringe det op, men måske snarere fordi frygten fylder for meget til at huske at bringe det op. I den 

første tid efter operationen er nogle patienter konfuse og overvældede. For Kurt betød det, at han efter-

følgende ikke præcist kunne huske, hvad der var foregået, hvilket følgende interviewuddrag er udtryk 

for: 

Pt: ”men [lægen], det var først om tirsdagen, hvad tid kom han, var det, da vi var kommet 
ned på patienthotellet?”  
SP: ”ja der kom han over” 
Pt: ”ja og sådan lige og hilste på” 
SP: ”og lige skulle fortælle dig, at det der han havde lavet med det ben. Det var det, vi 
spurgte om, det ville du gerne lige høre ham om og snakke med ham”  
Pt: ”jaja, jamen jeg kan da ikke huske, om vi snakkede om det altså” 
SP: ”jo det gjorde vi” 
Pt: ”jeg ved bare, at han sagde det til mig, da jeg lå på operationsstuen og var færdig” 
SP: ”og derfor gik vi hen i informationen og spurgte, om han ikke godt på et tidspunkt ville 
komme ned, for du ville godt på et tidspunkt snakke om, hvad det var han havde lavet, 
fordi du undrede dig over…” 
Pt: ”nej men altså, jeg havde jo en snak med ham inden jo…” 
SP: ”jamen om tirsdagen gik vi hen i informationen, det gjorde jeg, fordi du ville gerne hø-
re hvordan det lige pludseligt kunne være…” 
Pt: ”det kan jeg ikke... jamen det kan godt være” 
 

Ved opfølgningsmødernes individuelle samtaler med både koordinator og fysioterapeut taler og husker 

støttepersonen også; fx fortæller støttepersonen, at patienten bøjer for meget i hoften, eller husker 

hvornår krykkerne blev lagt på hylden.   

 

3.1.2 Støttepersonen på K2 

På K2 er støttepersonens primære funktioner at skabe tryghed, være et ekstra sæt øjne/ører, hente 

drikkevarer, holde styr på patientens private ejendele, opmuntring, hjælpe i tøjet, hjælpe på toilet, 

kontakt til pårørende derhjemme og bære ejendele og hjælpemidler mellem K2 og patienthotel.  

At skabe tryghed er en af de vigtigste funktioner, da personalet tager sig af deciderede sygepleje-

opgaver. Tryghed skabes ved blot at være der, holde i hånd, eller ved at spørge til hvordan det går, 

Marie forklarer: ”Det er trygt, at man ved, at der lige er en der. Fx var det dejligt, jeg havde den her op-

kast deroppe, og jeg kunne hverken snakke med hende, men det var dejligt, at hun sad der ved siden af.    

Støttepersonen inddrages sjældent aktivt i opgaverne på K2, men nogle gange kigger de til forbin-

dingen dagen efter operationen sammen med sygeplejersken, selvom der fra personalets side sjældent 

er tid til egentlig oplæring (Samtale, DO). Desuden anser personalet fx håndtering af pludselige smer-

ter og besvimelser, som ofte chokerer støttepersonerne, som deres ansvarsområde (Interview). Støtte-

personerne er ofte til stede eftermiddag og aften på operationsdagen samt formiddag den efterfølgende 

dag, og lytter til det sygeplejerskerne siger, observerer hvad de gør, hvad patienten gør og kan, og hvad 

der sker ved de øvrige patienter på stuen. Denne viden er værdifuld for støttepersonen, der kan trække 

på den senere i forløbet. 



 10 

 

3.1.3 Støttepersonen på patienthotellet 

På patienthotellet er støttepersonens primære funktioner at skabe tryghed, opmuntre, tage kontakt til 

personale, være med til genoptræning, sparring vedr. smerte og sår, være øjne og ører, hente drikkeva-

rer, servere mad, hjælpe med påklædning, pakke, holde hånd i hanke med gøremål, evt. give blodfor-

tyndende indsprøjtninger, planlægge udskrivelse og bistå med hjælpemidler.   

Patienten er på patienthotellet afhængig af sine to krykkestokke, og støttepersonen står således for 

mange praktiske ting, som Jens’ støtteperson fortæller i et interview: ”den her gang, der tror jeg, der 

hjalp jeg ham vist kun med strømperne, hentede mad til ham og ryddede op efter ham”. Patient og støt-

teperson klarer mange ting sammen, hvilket er en del af JC, men som, ifølge nogle patienter, også 

bunder i et ønske om ikke at bebyrde personalet unødigt (Samtale).  

Tryghed betyder meget for både patient og støtteperson på patienthotellet. Støttepersonen er med 

til at skabe denne tryghed ved blot at være til stede; at kunne gribe ind hvis noget sker eller tilkalde 

personale. Flere støttepersoner fortæller, at de hjalp patienten med at komme på toilettet de første 

nætter. Kurts støtteperson fortæller i et interview, hvordan hun gik med Kurt på gangen om natten, 

fordi han ikke kunne finde ro og fortsætter: ”men i mange af situationerne er det jo bare det, at vi er 

der, hvis der skal opstå et eller andet. De første par dage dernede omkring badning, der var det sådan, 

at jeg lige var der, når han skulle op at stå, og man ikke glider på gulvet (...) sådan lidt sikkerhed (...) få 

barbergrejet stillet an, krykkerne med hen til håndvasken”. Samtidig gør tiden på patienthotellet med 

personale lige i nærheden støttepersonen klar til at få patienten med hjem. Det er i høj grad også støt-

tepersonen, der skal være klar til at komme hjem, da denne føler et ansvar for patienten (jf. Meinert & 

Paarup 2007). På patienthotellet får patienten og støttepersonen sammen afprøvet fx badsituationen et 

sted, hvor kompetent personale kan tilkaldes. Det gør både patienten og støttepersonen mere tryg ved 

at skulle håndtere disse situationer i hjemmet. Mens støttepersonen skaber tryghed for patienten, 

skaber personalet tryghed for støttepersonen, og patienthotellet kommer til at fungere som en udslus-

ning til eget hjem. Jespers støtteperson oplevede, at Jesper besvimede i restauranten på patienthotel-

let og fortæller, at hun var glad for, at en sygeplejerske træder ind ad døren i det samme. Hvad der 

efterfølgende sker, tager sygeplejersken sig af, og støttepersonen kan slippe sit ansvar.  

 

3.1.4 Støttepersonen i hjemmet  

Flere støttepersoner og patienter fremhæver, at det er godt, at støttepersonen er med i hele forløbet, så 

denne ved, hvad patienten har gennemgået og kan/må. Dette giver en større forståelse og letter hver-

dagen efter hjemkomsten. Jens’ støtteperson siger: ”Jeg får de samme informationer. Jeg var jo med til 

det hele faktisk, og jeg tror da også, at det er guld værd for begge parter, at man ligesom ikke skal have 

så ondt af ham eller også, så ved man, arhh det er da også synd, altså sådan ligesom svinge pisken på 

det rigtige tidspunkt”. Efter hjemkomsten har støttepersonen de fleste funktioner i de første dage efter 

udskrivelsen. Sammen finder den opererede og støttepersonen ud af, hvordan man kan være hofteope-

reret i eget hjem, hvordan en ny situation kan tilpasses et kendt miljø: Kan den hofteopererede sikkert 

klare trappen fra hoveddøren, hvor kan han/hun sidde, og hvor må han/hun gå rundt uden krykke-

stokke. Kurts støtteperson fortæller, ”...vi blev enige om, hvor det er, han skal passe på, og det skulle 

han lade være med, indtil jeg kom hjem (...) jeg kunne ikke lide de første par dage, jeg var afsted, hvis 

han gik i bad, når jeg ikke var hjemme, hvis han skulle falde på badeværelset, det kunne jeg simpelthen 

ikke have med at gøre”. At være hofteopereret i eget hjem er en opgave for behandlingsstyregruppen, 

dvs. et fælles projekt mellem støtteperson og patient.  
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Støttepersonen tilser sår og skifter forbinding, og nogle hjælper i de første dage med øvelserne, for 

at de udføres korrekt. Støttepersonens praktiske funktioner i hjemmet er madlavning, dække/rydde 

bord, vaske op, lave energidrik, indkøb, rengøring, ordne have og udendørsarealer, slæbe brænde og 

hjælpe med beklædning; særligt strømper og fodtøj. Støttepersonen har også en opmuntrende funkti-

on; overbeviser patienten om, at der er fremskridt, roser gangen, og snakker om genoptræning.  

Mange patienter fremhæver det positive i, at støttepersonen bor i hjemmet særligt de første dage 

efter operationen. Thea fortælle om sine oplevelser: ”Det har jo været fint, jo det har det altså, jeg har 

meget brug for, at han er der, men jeg havde egentligt ikke så meget brug for, at han skulle hjælpe mig, 

jeg kan tingene selv. Men det er jo rart at vide, at han var der, at han kunne hjælpe mig, hvis det var”. 

Som det var tilfældet for Thea, har støttepersonens tilstedeværelse i hjemmet generelt både en prak-

tisk og en tryghedsskabende dimension (jf. Johansen 2001). 

  

3.1.5 Støttepersonen i genoptræningen   

Også under genoptræningen fungerer støttepersonen som et ekstra sæt øjne og ører. I træningslokalet 

på hospitalet er støttepersonerne med, og de hører fysioterapeutens forklaringer og ser anvisninger. 

Støttepersonen hjælper desuden til ved nogle af øvelserne, fx med at holde benet. Derudover retter de 

på patienten og opmuntrer ved at rose gang eller kunnen. Deltagelsen i træning, incl. fx at svare på 

fysioterapeutens spørgsmål, er med til at få viden om genoptræning til at rodfæste sig/blive kropslig-

gjort (jf. Bourdieu 1977) i støttepersonen, så denne senere kan hjælpe i træningen. Jens’ støtteperson 

forklarer: ”ja som jeg siger, jeg kunne jo godt gå og grine lidt af ham, når han gik forkert på de stokke 

der, og der havde jeg jo så hørt, hvad [fysioterapeuten] havde sagt, hvor vi så stille og roligt kunne gå og 

træne sammen”. Støttepersonerne er med til at skabe en positiv stemning, idet de kommer med op-

muntrende bemærkninger og taler og griner indbyrdes og med patienterne. Støttepersonerne fortæller 

også fysioterapeuten, hvordan det går med træningen på patienthotellet og stiller opklarende spørgs-

mål. Det er mest under indlæggelsen og i de første dage efter hjemkomsten, at støttepersonen spiller 

en aktiv rolle i genoptræningen. Dernæst handler det mere om at gå ture sammen og spørge til, hvor-

dan det går.  

 

3.2 Når en støtteperson ikke støtter 

Selvom det at have en støtteperson anses af personalet som et krav i JC, er de også opmærksomme 

på, at det ikke altid er positivt at have en støtteperson (Interview), hvilket deltagerobservation bekræf-

tede. Om støttepersonen er en støtte afhænger af, hvem støttepersonen er, og hvordan forholdet mel-

lem denne og patienten i øvrigt er. Er støttepersonen en ægtefælle vil uskrevne regler fra ægteskabet 

(fx. du må ikke rette på mig) og skænderier følge med ind på hospitalet og træde frem under fx genop-

træningen. Samtidig kan det betyde nogle mindre positive oplevelser, hvis støttepersonen og patienten 

ikke er tætte på hinanden, da man som patient og støtteperson under indlæggelsen kommer tæt på 

hinanden, fx pga. opkast, bad, eller smerter.  

Støttepersonens væsen, rolig/nervøs/stresset, smitter af på oplevelsen og på patientens adfærd. 

Meta forklarer, ”jeg kunne måske også have tænkt mig en anden person, men altså jeg ville gerne have 

[SP] med, fordi jeg ved også, hun er meget sådan rolig”. Støttepersonens væsen kan dog også have som 

konsekvens, at patienten beskytter støttepersonen ved at holde facaden, som et personale her beretter 

om: ”…støttepersonen, det er jo manden gennem 40 år, mens han sidder i stolen ved siden af, så ligger 

hun der med pokerfjæs, og lige så snart han lige går ud, så græder hun, fordi hun er så lettet, og ’han 
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må ikke se mig græde, fordi det kan han ikke håndtere’”. Støttepersonen og patienten kan desuden 

smitte hinanden med deres nervøsitet, og det er ikke ualmindeligt, at støttepersonen er nervøs før 

operation, under indlæggelse og efter hjemkomst som følgende udsagn vidner om:  

 
”det er [støttepersonerne] som har gået grædende herned og sendt dem afsted nede i 
kælderen (…) og skulle have en knuser…” (Interview personale) 
 
”støttepersonen har godt fat i patientens bukser, da de kommer ind på stuen, og hun fører 
ham hen til stolen og siger, ’du kan i hvert fald ikke gå med over på patienthotellet’” (DO) 
 
”altså jeg synes de dage, hvor der har været [dårligt føre], der er jeg nok mere hys end 
ham selv, siger du skal søreme passe på, gå inde i gruset, for hvis du falder der uhh” (In-
terview SP) 
 

Støttepersonens almene tilstand (stress på job, egen sygdom, o.a.) spiller en rolle for, hvor god en støt-

te støttepersonen reelt er. Har en støtteperson svært ved at forstå eller huske, kan det få konsekvenser 

for patienten (fx overanstrengelse), fordi støttepersonen ikke støtter. Ligesom patienten er støtteperso-

nen en person, der har bagage med, som påvirker udfaldet af støttepersonsfunktionen. 

 

3.3 Opsamling 

Støttepersonen er en stor ressource for personale og især patienten i JC. På trods af at jeg var blevet 

fortalt om støttepersonsfunktionen og havde læst pjecer omkring den, blev jeg i feltstudiet overrasket 

over alle de ikke-udtalte opgaver, støttepersonen har. Støttepersonen spiller en vigtig rolle i at holde 

fokus og begge ben på jorden i de dage, hvor patienten er mest påvirket psykisk og fysisk af operatio-

nen. Her hjælper de til at huske, se, lytte og gøre og udgør samtidig en stor tryghed for patienten. 

Mens det er støttepersonen, der i høj grad hjælper patienten til at være tryg ved at komme hjem, er det 

patienthotellet/indlæggelsestiden, der hjælper støttepersonen til at blive tryg til at få patienten med 

hjem, bl.a. fordi nye situationer kan afprøves i trygge rammer og spørgsmål nemt besvares af persona-

let. Mens støttepersonen støtter patienten i langt de fleste tilfælde, er der også eksempler på, at en 

støtteperson ikke støtter.  

 

4: GRUPPEN 
Ideen med gruppen i JC er at give patienten mulighed for at sammenligne sig med andre, konkurrere 

mod andre, have det sjovt og opnå opmuntring og støtte, hvilket til sammen skal hjælpe patienten til 

at komme sig hurtigere. Personalet på både K2 og patienthotellet arbejder ikke aktivt med konkurren-

ceelementet, men opfordrer i stedet til støtte og fællesskab (Interview). Personalet er generelt positiv 

over for gruppe-tanken og oplever, at patienterne generelt har stor glæde af at kunne sammenligne sig 

med hinanden (ibid.). Nedenfor er der fokus på patienter og støttepersoners holdninger til gruppen.  

 

4.1 At være i samme båd; gruppens betydning og funktion 

Gruppen i JC består af både patienter og støttepersoner, og generelt udtrykte begge parter i interviews 

stor tilfredshed med at være del af en gruppe. Hvad der gør det godt, var lidt sværere at præcisere, og 

derfor har deltagerobservation spillet en væsentlig rolle i fokus på gruppen. Selvom de fleste hofteope-

rerede er positive over at have været en del af en gruppe, ser enkelte gruppen som et udtryk for et 

samlebånd, hvor alle får samme information og genoptræning uanset alder og fysisk kunnen. For nog-
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le patienter er operationen så overvældende, at de har behov for at trække sig tilbage og fordøje det 

hele og derfor ikke har overskud til gruppen. Andre bryder sig ikke om at være tæt på andre, de ikke 

kender, eller er kede af at være den, der forstyrrer de andre på K2 pga. sit opkast. Hvordan patienten 

har det med at være en del af en JC gruppe påvirkes af, hvordan patienten ellers er socialt i sit hver-

dagsliv. I det følgende vil jeg gennemgå gruppens funktion og betydning nærmere særligt med fokus på 

patienterne, selvom også støttepersoner har gavn af gruppens trøst og opmuntring samt udveksling af 

erfaringer og ideer.  

 

4.1.1 Gruppen som motivator 

Gruppen giver patienten mulighed for at kigge på andre patienter fx under genoptræningen, hvilket 

patienterne finder motiverende: ”det var også lidt sjovt at sidde og grine af de andre, når de fumlede 

lidt. Så gjorde det heller ikke noget, at man fumlede selv”, som Margit gav udtryk for. Under en træning 

i træningssalen giver Meta udtryk for, at hun ikke ønsker at prøve en øvelse med fysioterapeuten, men 

overgiver sig med et ”jeg kan jo ikke være udenfor”, da hun ser alle andre prøve. Under gangtræning på 

K2 giver patienterne hinanden ros og opmuntrende ord. Oskar er spændt på, om han kan klare det, 

når det bliver hans tur. ”Men de andre kan jo”, siger han, og ved at kigge på de andre opbygger han sin 

selvtillid.  

At kunne spejle sig i andre og kopiere har en motiverende rolle. Marie blev inspireret til at ligge på 

siden, fordi hun kunne se en anden gøre det (Interview). Ligeledes bliver det nemmere at acceptere, at 

man ikke føler sig frisk, når man kan se på de andre, at de heller ikke ser friske ud. I genoptræningen 

benytter de hofteopererede spejling og kopiering i høj grad, idet de kan se, hvordan de fx ikke skal 

bruge krykkestokkene, ”og det lærer man jo også af, at se hvordan andre gebærder sig”, forklarer Ma-

rie. Også støttepersoner kopierer hinanden, når de fx observerer, hvordan en anden håndterer en be-

stemt problematik. Muligheden for at sammenligne sig med de andre i gruppen, kan også betyde, 

at nogle patienter stiller sig uforstående overfor, hvorfor de fx har flere smerter end de andre (Inter-

view personale). Marie fortæller om en situation på K2, hvor hun ved at svare positivt på Selmas 

spørgsmål om føling i benene utilsigtet bekræfter hende i, at noget er galt, da Selma endnu ikke har 

fået følingen tilbage (Interview). 

Til de to opfølgningsmøder spiller sammenligning en stor rolle. Marie, der som set ovenfor også 

brugte gruppen aktivt under indlæggelsen, brugte opfølgningsmødet til at få smidt krykkestokkene, da 

de andre i gruppen ankom uden, ”altså jeg kom ligesom fri, jeg kom et skridt videre”. At høre om de 

andres lave smerteniveau fik også Marie til at genoverveje sin egen situation: ”jeg tænkte da, er det mig 

der, jeg mente egentligt, at min smertetærskel den er ret høj...”. Thea, der hjemme gik og følte, at hun 

var gået i stå i genoptræningen kunne pludselig se sin fremgang til et opfølgningsmøde; ”jeg kan da 

også se, da vi kommer op til det der fire ugers kontrol, jeg har mere styr på mit ben end nogen af de an-

dre har, fordi de gik med stokke og sådan noget”.  

Hvor der i JC tales om konkurrence, taler patienter og støttepersoner om sammenligning, spejling 

og kopiering, der ikke indeholder elementer af tab/vind, bedst/dårligst, som implicit ligger i ordet kon-

kurrence.  

  

4.1.2 Erfaringsudveksling og støtte i gruppen under indlæggelsen  

Under indlæggelsen støtter, opmuntrer, og yder gruppen praktisk hjælp til hinanden, ligesom de også 

deler hinandens erfaringer. Gruppen diskuterer problemer den enkelte måtte have; fx svært at få det 

opererede ben op i sengen, og kommer med løsningsforslag (DO).  
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I gruppen snakkes meget om løst og fast og på den måde går tiden, fokus flyttes, og fx operationen 

tales igennem: Line, der ved interviewet har gennemgået to hofteoperationer, siger, ”når jeg sådan 

tænker efter, så startede vi nok, når vi spiste morgenmad med at sige, hvordan vi havde det og så så-

dan, det tror jeg faktisk, det brugte vi nok meget tid på”. Det var sådan, Line fik råd omkring sin kvalme 

af en medpatient, og derom siger hun: ”det er da sådan noget, man kan få at vide, altså jeg ved da 

godt, at personalet de havde sagt det til os, men det er ikke det samme, som én der føler det på sin krop 

vel”. Mange patienter og støttepersoner fremhæver, at det gode ved at være i en gruppe er, at andre går 

igennem det samme som en selv: ”Det er nok det her med, at vi er i samme båd og kan snakke det 

samme sprog, fordi vi ved jo egentligt måske ikke helt, hvad vi skal finde på at snakke om, så snakker vi 

meget det hofte, og hvordan man har det, men så får vi også aflad” (Interview). Udvekslingen af erfaring 

og støtte får større dybde, når der i en gruppe er en patient, der tidligere er blevet opereret. Under 

indlæggelsen bliver de brugt af de andre fx vedr. smerter. Line, som selv blev beroliget af en medpati-

ent ved sin første operation, overvejede for og imod ved at dele ud af sine erfaringer: ”Jeg kunne da 

godt sidde og fortælle en helt masse om, hvor forfærdeligt, jeg synes, det var, at min hofte var gået af 

led, men hvem har brug for at høre det?”. Hun valgte i stedet at fremhæve de positive erfaringer: ”så 

sagde jeg nemlig, ’I skal ikke være bange, fordi det går altså meget lettere, end I tror’, og det sagde [Ida] 

til mig, ’hvor var det dejligt, at du sagde det’, og det er den der fornemmelse af, at det var jeg bare selv 

så glad for, at der var en der sagde” (Interview). Den kropsliggjorte viden regnes for valid viden af før-

stegangspatienterne, og de bruger vedkommende til at afkode, hvad der er normalt (jf. Midtgaard 

2004).  

I nogle af grupperne deler man også bekymringer, nervøsitet og angst: ”vi troede, vi var nogle fan-

dens karle dagen før, vi skulle opereres. Vi sad der og grinede og pjattede, men det var vi jo ikke, men så 

sagde [Jens] fra holdet, skal vi ikke bare slappe af og sige, vi har det ikke så godt i aften”. I gruppen er 

man desuden opmærksom på hinandens ve og vel, ”jo det er da synd, hvis nogle ikke har det så godt, 

og det tror jeg, det var samtlige, der havde lidt bekymring for”, og de er bekymrede for de, hvis operatio-

nen ikke gik efter planen ”vi var sgu nervøse for [Karoline] i går”.  

Der er generel enighed blandt både støttepersoner, patienter og personale om, at det har en hel-

bredende effekt at være sammen med andre: ”jeg tror, det er med til at fremme helbredelsen, at man er 

sammen, og man kan grine lidt af hinanden og halvgræde lidt sammen – det er med til at peppe en lidt 

op”. Særligt under genoptræningen er humøret højt, men også anekdoter og jokes over middagsbordet 

er med til at give humøret et løft.  

 

4.2 Fællesskab og samhørighed i gruppen; brug og følelse  

Nogle grupper fungerer som en bustur til Harzen med god kemi og stor glæde af hinanden, mens an-

dre grupper ikke har andet til fælles end hofteoperationen. Under indlæggelsen er der i de fleste grup-

per et fællesskab, hvor medlemmerne gør brug af hinanden og har en følelse af at høre sammen. Dette 

kommer bl.a. til udtryk ved, at patienter kan føle det som et nederlag ikke at kunne følge de andre 

gruppemedlemmer i forløbet, som udtrykt af Jesper: ”...men jeg var lidt skuffet der over middag, da de 

andre var oppe at gå og skulle til at af sted [over på patienthotellet], og jeg jokker ud af sengen og over-

hovedet ikke kan stå på benet”. Skuffelsen delte Jesper med sin støtteperson og resten af gruppen, og 

alle snakkede om, hvornår han kunne ’indhente’ de øvrige gruppemedlemmer. For Jesper blev gruppe-

samhørigheden meget konkret, da han pludseligt skilte sig ud fra de øvrige (Jf. Steffen og Meldgaard 

2007) , og selvom Jesper kun lod sig mærke med skuffelse, så oplever andre patienter det som et per-
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sonligt nederlag og bliver kede af det, hvilket giver gruppetilhøret en negativ betydning. Personalet 

sender i nogle tilfælde en patient fra K2 til patienthotellet med besked om ekstra bevågenhed netop for 

at undgå dette (Interview).  

Under indlæggelsen både bruges og føles/tænkes gruppen; dvs. gruppemedlemmerne sammenlig-

ner sig med hinanden (brug) og bekymrer sig om fx Jesper, der ikke kunne følge gruppen (følelse). 

Efter udskrivelsen ændres dette, så gruppen i højere grad føles/tænkes end bruges. De færreste grup-

per, jeg har haft kontakt med i feltstudiet, har bevaret kontakten efter operationen og dermed mulig-

heden for at bruge hinanden. Dette er ikke i overensstemmelse med de bagvedliggende tanker om 

gruppen, som udtrykt af personale gennem samtaler; nemlig at gruppemedlemmerne i JC har glæde 

og gavn af hinanden også efter udskrivelsen. Nogle patienter giver udtryk for, at de ikke har haft behov 

for kontakten, at de troede, de ville bruge hinanden, men bare ikke gjorde det, og andre at de ville 

ønske, at de var typen, der tog telefonen og ringede op. Thea, der ved interviewet er forholdsvis nyope-

reret, udtrykker behovet for kontakt således: ”Jeg tror da, at vi gør det, hvis vi får brug for det. Det kan 

godt være vores fællesskab ligger mere i, at vi blev opererede sammen, det er ikke sikkert, at vi har no-

get fællesskab ud over det (...) En fælles oplevelse giver nogle fælles interesser, så lang tid det står på”.  

De gruppemedlemmer, der har kontakt med hinanden efter udskrivelsen, har stor glæde af det, og 

kan bruge hinanden til fx at afkode det normale; hvad kan jeg forvente? Skal jeg være nervøs? Kurt 

gengiver i et interview en telefonsamtale efter hjemkomsten med en medpatient, som Kurt har ringet 

til, fordi han har besvær med at sidde: ”’nej, jeg sidder sgu ikke for godt’, ’men det gør jeg heller ikke 

vel’”, og fortæller om betydningen af samtalen: ”så er man blevet bekræftet, nå men sådan er det sgu 

ikke og sådan, man er ikke alene om det”. Udover dette konkrete brug, føles/tænkes gruppen også af 

Kurt, idet han går og tænker på, hvordan det nu går med de andre i gruppen, han ikke har talt med 

(Interview). De gruppemedlemmer, der ikke har kontakt med gruppen og derfor ikke bruger hinanden 

konkret, tænker/føler også ofte gruppen Samhørigheden og gruppefølelsen kan godt bestå uden kon-

takt, hvilket bl.a. er kommet til udtryk i interviews, hvor de interviewede har fortalt om og udtrykt 

bekymring for medpatienter, som de ikke har kontakt til. 

 

4.2.1 Gruppefællesskabets opståen 

Forskelligt hospitalspersonale har givet udtryk for, at gruppetilhøret opstår via informationsmødet, 

hvor gruppen, der skal opereres sammen, sidder sammen, ved indlæggelsesmødet, og ved at være 

indlagt sammen. Kun en enkelt patient fremhævede det at møde gruppen, når talen faldt på informati-

onsmødet i interviewene. Nok ser de hinanden og hilser på hinanden til informationsmødet, men ikke 

alle præsenteres med navn, og nogle deltager ikke i snakken over frokosten. Informationsmødet bety-

der dog, at gruppemedlemmerne har noget til fælles, næste gang de mødes. Sådan skaber også ind-

læggelsesmødet og selve indlæggelsen en fælles historie, som samhørigheden kan opstå ud fra. Under 

indlæggelsen går snakken lystigt ved de små fire-mands borde i patienthotellets restaurant, men alle i 

gruppen kan ikke sidde sammen, og gruppen må dele sig op. Meta brød sig ikke om at skulle vælge et 

bord at sætte sig ved frem for et andet. Hun følte, at valget blev et udtryk for et fravalg af nogle be-

stemte mennesker (Interview). De patienter og støttepersoner, der har været indlagt på RHS’ gamle 

patienthotel, fremhæver de nuværende moderne faciliteter, men beklager, at muligheden for at være 

social er blevet mindre. På det gamle ”var man ligesom tvunget til at være social”, mens det nye ”invite-

rer mere til, at man låser sig inde på værelset”, siger Jens’ støtteperson. De fysiske rammer spiller en 

rolle for fællesskabets opståen; inviterer rammerne til, at man låser sig inde, eller at man skal vælge 

bord, kræver det, at gruppen bruger ressourcer på at skabe gruppefølelsen. Det er oftest støtteperso-
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nerne, der har flest ressourcer til at etablere et fællesskab under indlæggelsen, men også personalet 

spiller med deres opfordringer om fx at drikke kaffe sammen en rolle.  

Gruppens sammensætning, der ved JC er tilfældig, kan også spille en rolle for gruppefællesskabet. 

Patienternes sociale status, alder, baggrund og køn, dvs. patienten som person, har indflydelse på, 

hvor meget ud over operationen gruppemedlemmerne føler, de har til fælles. Efter udskrivelsen, hvor 

patienten igen vender tilbage til sit eget hverdagsliv, får det at have noget til fælles ud over operationen 

større betydning, da kontakten nu skal vedligeholdes aktivt. Patienterne opfordres af JC koordinatoren 

til at udveksle kontaktinformation før udskrivelsen, men mens nogle gør det og bruger den, gør andre 

det, men bruger den ikke, og nogle tredje gør ingen af delene.  

 

4.3 Opsamling  

Generelt er både patienter og støttepersoner positive over for gruppetanken, om end nogle oplever 

gruppemedlemskabet som snærende og noget, de ikke har overskud til. At der er nogle, man er i sam-

me båd med, har stor betydning for patienterne, der bliver motiveret i fx genoptræningen, får støtte, 

når noget er svært og lærer af de andres erfaringer gennem samtale eller ved at spejle sig i de andre. 

Er en patient ikke i stand til at følge gruppen, kan det få negative konsekvenser for denne patient. 

Patienter ser ikke sig selv som i konkurrence med de andre gruppemedlemmer, men vægter støtten og 

fællesskabet, der ikke indeholder elementer af tab/vind. De patienter, der efter udskrivelsen har kon-

takt med andre fra gruppen, har stor glæde af dette til bl.a. at få afkodet det normale. Der er dog man-

ge af grupperne, der ikke holder kontakten ved lige efter hjemkomst, hvilket betyder, at der ikke er et 

konkret brug af gruppen. Gruppefølelsen består dog ofte med tanker og bekymringer om de andre. 

Gruppefællesskabet opstår bl.a. ved at skabe fælles historie via fx informationsmøde, vha. støtteper-

soners og personalers handlinger, men påvirkes også af de fysiske rammer og gruppens sammensæt-

ning.  

 

5: GENOPTRÆNING & SYGEPLEJE 
Sygepleje og genoptræning er to vigtige elementer for patienten under indlæggelsen og i mindre grad 

efter udskrivelsen. Jeg vil ikke komme ind på det lægefaglige her, da det ikke ændres nævneværdigt 

ved DH. Patienten har i forløbet kun lidt kontakt til RHS’ læger; i ambulatoriet, i forbindelse med ope-

rationen og en enkelt gang efter operationen. Trods dette, taler patienten meget om og refererer til 

lægen efter operationen og efter hjemkosten; ”Carsten sagde”, ”Søren gjorde”, osv. Årsager til dette kan 

være, at en læge særligt i de ældre generationers øjne er en autoritet. Samtidig legitimerer det at refe-

rere til lægen patientens viden og handling og øger patientens tryghedsfølelse ved indirekte at lægge 

ansvaret fra sig og over på lægens skuldre.  

 

5.1 Hjælpemidler 

Hjælpemidler aftales med ergoterapeuten på informationsmødet og afhentes på relevant hospital af 

patienten. Hjælpemidlerne skal, ifølge JC konceptet, helst være i hjemmet før indlæggelsen, så de er 

installeret og evt. afprøvet ved hjemkomst fra sygehuset. Brugen af hjælpemidler fungerer stort set 

ubeklageligt, ifølge de hofteopererede. Strømpepåtageren er det hjælpemiddel, der volder størst be-

svær, og mange anvender i stedet gribetang eller får hjælp af støttepersonen. De fleste lærer hurtigt at 
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bruge og værdsætte krykkestokkene, som Jesper giver udtryk for: ”det hjælper jo gevaldigt at have en 

stok at støtte sig til, uanset hvad jeg foretager mig, jeg kan jo gå alt og stå alt det, det skal være, hvis jeg 

har en stok at støtte mig til”. Samtidig begrænser krykkestokkene Jesper og andre patienter i at komme 

rundt ved snævre passager og i at bære ting. Krykkestokkene lægges på hylden, når den hofteoperere-

de begynder at glemme dem og/eller føler sig tryg uden. Der hersker dog usikkerhed blandt de hofte-

opererede om, hvor længe de bør anvende dem, og hvorvidt anvendelsen har indflydelse på gangen. De 

fleste anvender hjælpemidler i hjemmet som foreskrevet, mens enkelte kort efter hjemkomsten kon-

kluderer, at de ikke har behov for dem.  

 

5.2 Genoptræning  

Genoptræning anses af patienter og personale som nødvendig ved en hofteoperation, og patienterne er 

generelt indstillede på at gøre den påkrævede egenindsats. Træningen foregår efter operationen/under 

indlæggelsen og i eget hjem efter udskrivelsen. For nogle patienter begynder træningen før operatio-

nen, hvor de udfører de øvelser, der er udleveret af RHS, og andre fortsætter træning fx i et motions-

center, hvis smerter og mobilitet tillader det. Hofteopererede, der har lavet RHS øvelser før operatio-

nen, giver udtryk for, at det er rart at have lært øvelserne før operationen, og at tegninger og beskrivel-

ser af øvelserne er nemme at forstå.  

Træningen på hospitalet4 foregår som øvelser i sengen på K2 og gangtræning på gangen foruden to 

træningsgange i træningssalen med liggende, stående og gående øvelser. Stemningen til disse trænin-

ger er positiv, og som tidligere nævnt spiller både støtteperson og gruppe en rolle i genoptræningen. 

Motivationsfaktorer for at udføre øvelserne er ønsket om at opnå mobilitet, en flot gang og at blive fri 

for smerter, men indstillingen til træningen påvirkes desuden af interessen for motion før hoftepro-

blemerne; Thea, der har været vant til at dyrke motion, gør en større indsats, end Jesper, der for man-

ge år siden lagde motion på hylden (Interviews). For de patienter, hvor mobiliteten i leddet er afgørende 

for, om de kan vende tilbage til arbejdet, anses træningen som ekstra vigtig. Samtidig bliver (manglen-

de) fremskridt inkorporeret i bekymringer om, hvordan fremtiden bliver. For andre handler det om at 

kunne gå alle hullerne på golfbanen, og særligt at få en pæn gang uden at halte har stor betydning, 

som Meta udtrykker det: ”det betyder rigtigt meget, at man har en ordentlig gang, det ville du også sy-

nes, hvis du tænker over det (...) man vil jo godt have en normal tilværelse, det er jo det man gerne vil”. 

At gå pænt er første skridt på vej til det liv, man gerne vil leve.  

 

5.2.1 Fysioterapeutens rolle 

Fysioterapeutens opgaver i forbindelse med træningerne er at styre slagets gang, at introducere øvel-

serne og medvirke til at holde humøret højt. Patienterne er generelt glade for fysioterapeuterne og fø-

ler, at de ikke kunne have fået det samme ud af træningen, hvis en fysioterapeut ikke var til stede; 

”fordi hun står der jo alligevel, fysioterapeuten, og man er sådan lidt i trygge hænder kan man sige” 

(Interview). Patienterne, incl. Jesper, fremhæver fysioterapeuternes gode humør, uformelle omgangsto-

ne, og at de forklarer øvelserne; ”så har man ligesom en bedre forklaring på, hvorfor man skulle gøre 

det, og jeg tror egentligt, at det gør at folk, de gør dem bedre”. Fysioterapeuten informerer, men observe-

rer og retter også på den enkelte ved fx at sætte en hånd under benet for at mærke presset ned i ma-

drassen. Fysioterapeuten motiverer ved at komme med rosende ord, trøster når én ikke kan så meget 

som de andre og giver instrukser til støttepersonen om dennes rolle. Også ved opfølgningsmøderne 

                                                 
4 Ifølge DH koordinator er genoptræningsforløbet under revidering.  
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motiverer og retter fysioterapeuterne til, og denne bekræftigelse gør patienterne trygge, hvilket også er 

tilfældet, når fysioterapeuten svarer på, om det er normalt, at foden vender indad efter operationen.  

 

5.2.2 Selvtræning efter udskrivelsen 

I den første tid efter operationen følger patienten generelt træningsanvisningerne fra RHS. Hvor meget 

vægt, der i de efterfølgende måneder lægges på træningen, afhænger af den enkeltes motivationsfakto-

rer (fx arbejde) og af patientens oplevelse af fremgang og kunnen. Jens fortæller, at han ikke har været 

så god til at følge programmet ved sin anden operation, men at han ikke føler, det gør en forskel; ”det 

er derfor, man ikke gør mere ved det, fordi man synes, det går fint”. Andre integrerer øvelserne i hver-

dagen på gåturen eller ved køkkenbordet i stedet for at lave genoptræning på et bestemt tidspunkt. 

Jesper, som mange af de hofteopererede, har lånt en kondicykel og er glad for den motionsform. Men 

”jeg tror til gengæld ikke, at man skal overdrive træningen, jeg tror, man skal tage det stille og roligt”, 

siger Jesper, der efter de første dages cykling fik krampe og smerter i det ikke opererede ben. Det svæ-

reste ved selvtræningen er for mange at gennemskue, hvor meget der skal trænes. 

 

5.3 Sygepleje 

Nogle af de mange sygeplejeopgaver, sygeplejerskerne på afdeling K2 og patienthotellet har i forbindel-

se med JC, vil her blive gennemgået nærmere.  

Blandt K2 sygeplejerskernes opgaver er at mobilisere patienten, håndtere kvalme og opkast, sørge 

for almen velbefindende, motivere til at spise, smertebehandle incl. fjerne smertekateter, sårtilsyn og 

skift af forbinding, morgentoilette, kommunikere med patienthotel, informere, berolige og opmuntre, 

servere mad, være obs på den psykiske tilstand hos patient og støtteperson, skabe tryghed via tilste-

deværelse, og besvare telefonopkald fra udskrevne patienter (sjældent JC) (DO og samtale).  

Opgaverne for patienthotellets sygeplejersker er at gøre patienten klar til operation, informere om 

kost, sår og smerte, motivere til at spise, kontakt til støtteperson under og efter operation, håndtere 

nervøsitet, kommunikere med K2, bære patienters ejendele over på K2, opfordre til hygge og samvær, 

tilse sår, smertebehandle, gøre udskrivelsesklar, håndtere kvalme og opkast, oplære i blodfortyndende 

indsprøjtning, besvare telefonopkald fra udskrevne, måle blodtryk, yde omsorg, være obs på den psy-

kiske tilstand og håndtere komplikationer.  

 

5.3.1 Smerte og medicin 

Håndtering af smerter er en af sygeplejerskernes store opgaver. På K2 har patienten en smertepumpe 

og mulighed for at få noget ekstra smertestillende ved behov. Smertepumpen fjernes dagen efter opera-

tionen (tirsdag). Onsdag oplever flere patienter, ifølge patienter og personale, en smertenedtur; smerte-

pumpen er der ikke længere, træningen belaster, og andet smertestillende skal først køres ordentligt 

ind. Ifølge personalet kan det være svært for patienten at forstå denne pludselig smertenedtur: ”så kan 

de ikke forstå, at de onsdag, altså på andendagen, at de har det dårligere, end de havde det dagen før, 

for nu er de jo to dage længere henne, så det har de også nogle gange svært ved at acceptere, at de så 

får mere ondt”. Personalet på både K2 og patienthotellet anvender VAS score, hvor patienten skal mar-

kere sit smerteniveau på en skala. Personalet anser generelt VAS scoren som et brugbart instrument, 

selvom de oplever, den for nogle patienter er svær at anvende, fx hvis voldsomme smerter før operation 

får postoperative smerter til at blegne. Udover VAS scoren observerer/aflæser sygeplejerskerne i høj 

grad patienterne for at vurdere smerteniveauet: ”det handler meget om det der fingerspidsgefühl (…), at 
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vi har en fornemmelse for, hvordan de har det ved at se på dem og deres interaktion med deres pårøren-

de”. ”Og deres irritationstærskel hvor ligger den hen af, ja hvor bliver der vrisset, og hvornår bliver der 

ikke vrisset, ja det er helt tydeligt, om de har det godt eller skidt, og det er ikke altid, at de kan sætte 

[ord] på det” (Interview). I smertebehandlingen anvendes således erfaringer om/med patienten fra an-

dre situationer til at danne et holistisk smertebillede. Personalet aflæser også patienten i vurdering af 

dennes almene ve og vel; er de blege over næseryggen eller ikke helt friske i replikken? (Interview, DO). 

En sygeplejerske sammenfatter sygeplejeopgaven således: ”altså den der øjenkontakt og det med at 

sidde over for hinanden og lige trykke hinanden i hånden eller lige mærke, at der er en, der kan aflæse 

ens kropssprog, når det drejer sig om at være nyopereret, en som har det blik på, som ikke kun drejer sig 

om de fysiske (…) men også hvordan har man det egentligt”. 

Patienternes henvendelser til personalet handler meget om kvalme og smerte. Sygeplejersker hjæl-

per patienterne til at afgøre, hvor ondt de må have, hvad der forårsager kvalme, og hvor meget medicin 

de skal tage hvornår. Sygeplejerskerne udleverer og informerer om smertestillende ved udskrivelse. De 

fleste patienter og støttepersoner giver dog udtryk for, at de ikke ved hvilken form for smertestillende, 

de har fået med hjem, men at de har styr på, hvornår de må tage hvad. Særligt de stærkere former for 

smertestillende er patienterne generelt tøvende med at bruge (Interview). 

 

5.3.2 Tryghed og nervøsitet 

Støttepersoner og patienter giver udtryk for, at personalets tilstedeværelse har stor betydning under 

indlæggelsen på både K2 og patienthotellet, som følgende interviewcitater vidner om: 

 
”Vi har da brugt dem, når der var noget (…)og de kommer jo springende lige så snart, der 
er noget, altså det er da ikke meget, [vi har brugt dem], men det vi har haft brug for, der 
har vi da, og de er da også selv kommet ind, ’er der noget’?” 
 
”Vi havde en sygeplejerske, der gik og nussede inde ved os, inden vi skulle nattes, og der 
var noget,hun skulle hele tiden ved de seks der, men det var egentligt hyggeligt (…) det 
var bare sådan beroligende”.  

 

Personalets tilstedeværelse handler ikke kun om selve sygeplejehandlingen, men også om trygheden i 

at vide, at hjælpen er nær. En sygeplejerske oplever patienters reaktion på deres tilstedeværelse på K2 

således: ”Vi er jo også meget inde på stuen hele tiden, altså det er ikke mange 10 minutter, de er alene 

derinde med deres støttepersoner, fordi vi har nogle ærinder derinde hele tiden. Så bare det vi også er 

der, at vi er tilgængelige, mærker jeg, er behovet (...) de er helt taknemmelige for omsorgen”. Også syge-

plejerskernes deltagelse i indlæggelsesmødet oplever de som vigtigt for trygheden, som udtrykt af en 

sygeplejerske: ”…de gange, hvor jeg selv har gjort det, så oplever jeg mandag aften, ’nå det er dig’ (…), 

hvis man ligger der afklædt og nyopereret og hudløs så bare det, at der er et ansigt man kan kende, det 

er i hvert fald for mange sådan lige, det skaber sådan lige lidt umiddelbar tryghed”. For patienten og 

støttepersonen er det desuden trygt, at personalet kan svare på de spørgsmål, de ikke selv kan svare 

på, at de kan gennemskue det, de ikke selv kan, og at ansvaret ikke alene er deres.  

5.4 Opsamling  

Omkring hjælpemidler hersker der ikke den store usikkerhed blandt patienterne, men krykkestokke 

anses som mere brugbare end fx strømpepåtageren. Genoptræningen på RHS foregår med en fysiote-

rapeut, hvilket patienter og støttepersoner føler er vigtigt. De hofteopererede motiveres til træningen 

via gruppen, støttepersonerne og fysioterapeuten. Andre motivationsfaktorer er ønsket om en flot gang, 

mobilitet og at komme tilbage på arbejde. De hofteopererede fortsætter genoptræningen i hjemmet, 
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men tilpasser den deres hverdag og hjem/boområde. Det sværeste ved selvtræningen er at vurdere 

hvor meget, der skal trænes. Blandt sygeplejeopgaverne er at tage vare om smertehåndtering. Sygeple-

jerskerne anvender VAS score i dette, men i høj grad også aflæsning af patienten i forskellige situatio-

ner. Sygeplejerskerne hjælper også patient og støtteperson i at tolke/vurdere signaler og skaber en 

umiddelbar tryghed ved deres tilstedeværelse. Sygeplejerskerne støtter patient og støtteperson ved at 

tage/dele ansvaret.  

 

6: HJEMKOMST & LIVET SOM HOFTEOPERERET 
De hofteopererede sætter stor pris på at komme hjem fra hospitalet efter hofteoperationen, og samtlige 

deltagere i undersøgelsen har følt sig klar til at komme hjem på udskrivningsdagen. På informations-

mødet informeres patienterne om, at udskrivelsen udskydes, hvis ikke de er klar til at komme hjem 

torsdag; ”Der er ikke nogle, der skal hjem, før de er klar til det. Folk skal være trygge” (DO). Patienter, 

der ikke er blevet hofteopererede før, har svært ved at forestille sig, at det kan lade sig gøre at komme 

hjem torsdag og finder tryghed i, at de skal blive på hospitalet, hvis de ikke er klar. ”Altså når man 

hører, at man bliver opereret om mandagen, og torsdag over middag der er man udskrevet, så lurer man 

sgu lidt, det kan sgu vist ikke passe det der vel, men når man har prøvet det, så synes jeg egentligt, det 

var meget passende”, udtrykte Kurt under interviewet. De færreste har kropsliggjorte JC operationser-

faringer, de kan trække på til at afstemme deres forventninger (jf. habitus: Bourdieu 1977), men som 

Kurt, finder de fleste patienter det passende at skulle hjem torsdag, når de først står i situationen.  

 

6.1 At komme hjem  

I tråd med JC konceptet, ser mange patienter det som en fordel at komme tidligt hjem og er enige i, at 

patienter, der kommer hurtigere hjem, bliver hurtigere raske. Meta, ligesom de fleste andre, fandt det 

let og trygt at komme hjem, ”det har været rigtigt dejligt og nemt, det synes jeg altså, jeg har ikke haft 

nogle problemer med at komme hjem”. Meta lægger vægt på, at det at være selvhjulpen betyder meget 

for oplevelsen af at komme hjem; ”jeg kan egentligt ikke se nogen ulemper, altså ikke for mig, der kunne 

jo selvfølgelig godt være for nogen, hvis ikke man var så selvhjulpen”. Støttepersonen og den hofteope-

rerede føler sig pga. udslusningen fra patienthotellet klar til at komme hjem, og de gav udtryk for, at 

der var overraskende få ting, de ikke kunne ved hjemkomst. Alligevel krævede det en tilvænning at 

komme hjem, idet de skulle finde sig til rette på en ny måde (som hofteopereret) i et kendt miljø. Man-

ge fremhæver behovet for støttepersonens tilstedeværelse i hjemmet de første dage, og som vist i afsnit 

3.1.4 hjælper støttepersonen patienten til at mestre sin nye situation (jf. Johansen 2004). Jesper for-

klarer om at komme hjem, at ”der var bare så mange nye ting, man lige skulle finde ud af, hvad man 

kunne, og hvad man ikke kunne (…)bruge toilettet, af og i sengen”. En af udfordringerne ved at komme 

hjem er, at finde ud af, hvad man kan forvente, hvad et normalt fremskridt er.  

I de tilfælde, hvor støttepersonen bor i hjemmet og er i arbejde, bliver denne hjemme de første par 

dage eller evt. den første uge efter udskrivelsen, hvilket værdsættes af både den opererede og støtte-

personen. Hvor støttepersonen ikke bor i hjemmet, har den opererede oftest arrangeret hjælp fra na-

boer eller venner, eller har en aftale om at støttepersonen kommer dagligt i hjemmet. De første dage 

efter hjemkomsten holder de fleste sig hjemme på nær måske et par korte gåture. Langsomt bliver 

turene længere, og den hofteopererede tager fx med på indkøb eller på besøg hos familie og venner.  
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Hjemkomsten forberedes af patienten og støttepersonen allerede før indlæggelsen, og ro i hjemmet 

ved hjemkomsten værdsættes. Der hentes brænde, puttes mad i fryseren, og plejebarnet kommer i 

aflastning. Et uroligt familieliv; skilsmisse, anden sygdom, angst for arbejde, syg ægtefælle, flytning, 

psykisk sygdom, problemer med børn, osv., er for nogle hofteopererede en del af livet, og noget der skal 

håndteres uanset hofteopereret. Jesper: ”jeg har haft ondt i ryggen i mange, mange år hvordan bliver 

det så nu? Fordi nu gør det altså ikke ondt i hoften mere. Spørgsmålet er om det stadigvæk gør ondt i 

ryggen, fordi det har jeg jo aldrig kunnet skille ad”. For Jesper er det ikke så meget hoften, der bekym-

rer, det er i højere grad ryggen, for ”man bliver jo ikke ny af at få en ny hofte”. Dette kan være med til 

at flytte fokus fra fx genoptræning eller påvirke nattesøvn, nervøsitet eller oplevelsen af smerter.  

 

6.2 Tilbage til livet 

”Jeg kunne jo ikke blive ved med at leve med det her, jo det ku’ jeg godt, men det er jo ikke livskvalitet”. 

”Jeg kan ikke sådan lige suse afsted, det er nok det ik også (…) altså den her frihed, det er stort for 

mig”. ”Puha nu er det her bare lige pludselig overstået, det er jo en kæmpe lettelse, for der er jo andre 

ting i livet, man skal tage stilling til også”. ”Det er utroligt som livskvaliteten er forbedret allerede [tre 

dage efter operation]”. ”Det, der er træls, det er det, at man ikke kan gøre det, man plejer. Har vi skullet 

været nogen steder hen, nej nej det gider jeg ikke, fordi det kan jeg simpelthen ikke holde ud at gå rundt 

der”. ”Nu skulle jeg ud og leve min 3. alder, så skulle fanden da stå i lige at dø [under operationen]. 

Disse interviewcitater viser, at en hofteoperation påvirker livet, det er ikke kun hoften, der repareres, 

hele livet påvirkes af hofteproblemerne og efter en operation (jf. afsnit 2.2). Dette anerkendes ifølge 

Salmon et al (2001) ofte ikke af lægerne, der vægter ledfunktionen som kriterium for en succesfuld 

operation. At kigge på patientens livskvalitet, herunder psykisk tilstand og generel tilfredshed, efter 

operationen er sjældent lægens fokus, selvom hofteoperationen netop skal bringe patienten tilbage til 

det liv, denne ønsker at leve. I JC forsøges dette imødegået via opfølgningsmøder, hvor der bl.a. er 

fokus på, hvordan patienten klarer dagligdagen, og om han/hun er kommet i gang med det, han/hun 

gerne vil. De fleste hofteopererede gav i interviews udtryk for, at de havde en eller flere aktiviteter, de 

gerne ville tilbage til eller i gang med; fx golf, rejser, havearbejde. Jens fortæller, ”allerede 6 uger efter 

jeg kom hjem, der var jeg ude at rode med min første bil i garagen”. For Jens var det vigtigt, at han ikke 

skulle til at have et inde-liv. Ved forholdsvist kort efter operationen at prøve forskellige aktiviteter, 

reducerer Jens sin usikkerhed om fremtiden, og er samtidig et skridt nærmere på at leve det liv, han 

gerne vil leve.   

Generelt føler de hofteopererede, at deres livskvalitet er påvirket positivt efter operationen. Alene at 

have operationen overstået og ikke at have smerter, øger livskvaliteten (Interview). Generelt vægtes 

mobiliteten højt for livskvaliteten; både at have muligheden for at kunne komme rundt og selve mobili-

teten i hofteleddet, der kan gøre dagligdagsopgaver lettere. At være selvhjulpen og ikke være begrænset 

i de ting man gerne vil, er med til at højne livskvaliteten.  

 

6.2.1 Jobbet kalder  

Blandt de hoftepatienter, der er i arbejde, arbejder nogle helt op til deres hofteoperation, mens andre 

må sygemeldes eller gå på nedsat tid. Oftest påvirker hofteproblemerne dog negativt uanset arbejde, 

sygemelding eller pensionisttilværelse: ”Altså det påvirker jo det der med at have smerter altid, det siger 

jo sig selv, det er ikke sport rart, og det påvirker jo også altså, da jeg var på arbejdsmarkedet, man kan 

jo ikke bare gå og gå og gå” (Interview). Efter en hofteoperation har patienten ’træningsfri’ i tre måne-



 22 

der, dvs. er sygemeldt for at have tid og overskud til gentræningen. Generelt overholdes de tre måne-

der, og flere starter op på nedsat tid. Der er dog eksempler på hofteopererede, der føler sig presset til 

at begynde på job tidligere, hvilket medfører en både fysisk og psykisk belastning. Dette er et eksempel 

på, at en hofteoperation skal ses i sin kontekst; den hofteopereredes dagligliv. Generelt er hofteopere-

rede, der skal tilbage på arbejde, spændt på, hvordan det bliver, og de, der har været sygemeldt før 

operationen, er spændte på, om de kan komme tilbage. Meta fortæller om sine bekymringer: ”Men jeg 

er da noget spændt, det vil jeg da indrømme (…), [bevægeligheden] har meget stor betydning for mit ar-

bejde”. Meta har affundet sig med situationen – måske/måske ikke kan hun komme tilbage, men 

usikkerheden påvirker hende og oplevelsen af forløbet, og hun giver udtryk for, at det sværeste ved at 

komme hjem er frygten for fremtiden. Hjemme i vante omgivelser, har den hofteopererede tid til at 

tænke på fremtiden, og frygten/nervøsiteten kan vinde terræn.  

 

  6.3 Hofte-relevant kontakt til andre efter hjemkomst  

Ud over at have kontakt med gruppen, som ikke alle har, så ser patienten den praktiserende læge min. 

én gang efter udskrivelsen, når sårklemmerne skal fjernes. Hvis der opstår komplikationer eller 

spørgsmål henvender de fleste patienter sig til JC koordinatoren først, for så eventuelt senere at kon-

takte den praktiserende læge. Flere patienter og støttepersoner mener, at egen læge ikke har eksperti-

sen til at hjælpe dem, når det handler om hoften (Interviews, DO). De interviewede patienter, der har 

ringet til JC koordinatoren, har været tilfredse med den hjælp, de har fået. Hofteopererede gør desu-

den stor brug af folk i deres netværk i håndteringen af efterforløbet (jf. Midtgaard 2004); naboen der er 

sygeplejerske, sønnen der er læge, vennen der er tidligere hofteopereret, og naturligvis støttepersonen 

(Interview). Det er ofte i det sociale netværk, at der i første omgang søges svar på spørgsmål. 

 

6.4 Opsamling  

De fleste hofteopererede oplever, at det er lettere at komme hjem end forventet. Særligt lige efter hjem-

komsten foregår en tilvænning, hvor den hofteopererede i samarbejde med støttepersonen finder sig til 

rette i hjemmet. Hofteproblemet påvirkede hele livet før operationen, og operationen har ligeledes ind-

virkning på hele livet, herunder den generelle livskvalitet, efter operationen. De fleste hofteopererede 

har nogle mål, noget de gerne vil tilbage til eller i gang med, når hoften ikke længere begrænser dem. 

For nogle af de hofteopererede, der skal tilbage på job, kan det virke som en stressfaktor i efterforløbet. 

For nogle er det usikkerheden om, hvorvidt de kan komme tilbage, der fylder, mens andre bliver pres-

set af jobbet til at begynde før udløbet af perioden, de er sygemeldte. I håndteringen af efterforløbet 

anvender mange hofteopererede deres sociale netværk som den primære kilde til viden, men også JC 

koordinatoren og egen læge kontaktes ved spørgsmål.  

7: INFORMATION  

7.1 Information og kommunikation 

Information er en vigtig brik i JC, og JC patienter er bedre informerede end ’almindelige’ hoftepatien-

ter. Informationsmødet, en grøn mappe med forskelligt materiale, der udleveres i ambulatoriet, og de 

pjecer, der udleveres, i forløbet dækker, ifølge patienter og støttepersoner, deres behov. Ingen af de 

adspurgte patienter søgte information ved siden af den RHS udleverede, men flere opnåede første-
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håndserfaring fra tidligere opererede i deres sociale netværk. Blandt patienter og støttepersoner er en 

generel holdning, at ”man kan jo aldrig forberede sig første gang på, hvordan det er at få en ny hofte, 

det er der jo ikke nogen, der kan, før de har prøvet det” (Interview). Uanset hvor god informationen er og 

opfattes, er det derfor svært for patienterne at afstemme deres forventninger. For nogle patienter virker 

informationen ved informationsmødet overvældende og for detaljeret og fører til ubehag, men de fleste 

finder det passende og positivt at få den. 

Personale på patienthotellet er overraskede over, hvor mange spørgsmål patienterne kan have ved 

indlæggelsen trods det høje informationsniveau (Samtale). En sygeplejerske beskriver arbejdet med 

vejledning og information således: ”det man skal her, det er jo, at man skal gå ind og informere en helt 

masse og undervise. Det er jo egentligt også det, vi bruger meget af tiden på; undervise, undervise, for-

klare, informere, hvorfor og hvad er det, du skal holde øje med, hvad så hvis det ikke ser sådan ud, hvis 

det ser anderledes ud, hvad skal du så gøre”. Informationen, patienthotellets personale giver, er både 

repetition og ny. Flere patienter og støttepersoner fortæller, at det, trods en let og forståelig kommuni-

kation, kan være svært at rumme al informationen på én gang (Interview). Nogle oplever, at informati-

onen dukker op, når de står i situationen, og andre tjekker op i den grønne mappe. Den grønne mappe 

medbringes på opfordring fra RHS til alle møder og samtaler, og i hjemmet opbevares den et let tilgæn-

geligt sted. 

Det skriftlige materiale fra RHS henvender sig primært til patienten, der ofte læser det igennem 

flere gange. Kurts støtteperson fortæller om Kurts brug af materialet: ”Han har læst det mange gange 

(...) det har været et ritual i mange dage i træk inde i lænestolen, når han satte sig om aftenen”. Samme 

støtteperson fortæller også, som de fleste andre, at også hun har læst det igennem, da hun følte et 

behov for at sætte sig ind i, hvad der skulle ske. Information og viden om hvad der skal ske, hjælper 

støttepersoner og patienter til at føle sig trygge. Når patienter og støttepersoner i informationen får 

svar på, hvorfor de skal gøre noget, eller hvorfor de har det, som de har, bliver informationen og den 

påkrævede adfærd meningsfuld og accepteres dermed lettere. Mens informationen anvendes mere 

bogstaveligt af patienten og støttepersonen under indlæggelsen, tilpasses den oftere efter udskrivelsen 

til dagliglivet.  

 

7.2 Opsamling  

Patient og støtteperson føler sig tilstrækkeligt informerede og søger ikke yderligere information, på nær 

den de opnår gennem deres sociale netværk. Informationsmateriale fra RHS læses af både patient og 

støtteperson, og selvom informationen kan være svær at kapere, oplever mange, at de husker den, når 

de står i situationen, eller at de ved, hvor de kan finde den. Patienter og støttepersoner lægger vægt 

på, at de i informationen får svar på hvorfor, da det giver en bestemt handling mening.  

 

8: TANKER OM DØGNHOFTE 
I dette afsluttende kapitel er fokus på, hvad feltstudiet kan fortælle om Døgnhofte. Jeg vil tage ud-

gangspunkt i kapitlernes overordnede temaer og kommentere på eventuelle muligheder og udfordrin-

ger ved DH. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om tanker. Først vil jeg se nærmere på holdnin-

ger til teknologi, da teknologi tænkes anvendt i DH. 
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8.1 Teknologi; anvendelse og holdninger 

Et afsluttende spørgsmål i interviewene var et bredt spørgsmål om hvilken teknologi, der anvendes i 

hjemmet. TV, mobiltelefon og internet/computer var de former for teknologi, der blev nævnt, og en 

oversigt over anvendelsen ses her: 

 

 TV Mobiltelefon Internet/computer 
Pt 1 + (+) Kun til nødsituation - 
- SP + + + 
Pt 2 + + + 
- SP + + + 
Pt 3 + + + 
- SP + (+) Ønsker ikke at bruge den (-) meget lidt 
Pt 4 + + + 
- SP + + + 
Pt 5 + + + til husbehov 
- SP + + - 
Pt 6 + + (+) lidt 
- SP Ikke oplyst + Ikke oplyst 

 
Som det ses, er anvendelse af TV, mobiltelefon og internet/computer udbredt. Direkte adspurgt, hvad 

de vil sige til at få teknologi med hjem efter en hofteoperation, stiller de fleste patienter og støtteperso-

ner sig positive. De understreger dog, at det skal være simpelt og med god instruktion, fx til informati-

onsmødet. I oversigten er inkluderet støttepersoners anvendelse, da disse kan spille en rolle i anven-

delse af DH teknologien.  

Skepsis mod teknologien er større blandt personalet, selvom mere teknologi i hverdagen generelt 

ikke afskrækker (Interview). Skepsissen beror på organiseringen af hvem, der skal kommunikere via 

enheden og hvornår, om skærmbilledet/kameraet er godt nok til, at man kan vurdere patientens til-

stand sygeplejefagligt (fx kulør, mimik, høre stemmeleje), og om den, der sidder som behandler, er god 

nok til at spørge bredt i telekonsultationen, da sygeplejeerfaring viser, at patienter ikke altid umiddel-

bart fortæller om det, der egentligt trykker.  

Omvendt ser personalet også fordele i anvendelse af enheden via en skærm på væggen på sengeaf-

delingen til fælles information og oplæring. Ud fra studiet, kan der peges på sår, benet (fx hvis det 

hæver), patientens gang, og øvelser, som teknologien bl.a. skal kunne anvendes til at vise, hvorfor den 

bør være mobil. Da patienten anvender krykkestokke efter operationen, kan han/hun desuden ikke 

holde teknologien ved visning af en øvelse under en telekonsultation. Derudover er mange hoftepatien-

ter oppe i årene, og der må derfor påregnes en generel synsnedsættelse samt rysten på hænderne.  

8.2 Patienten ved Døgnhofte 

Ligesom ved JC kan det tænkes, at beslutningen om at blive opereret som DH patient afhænger af flere 

ting, og inkorporeres i patientens øvrige liv. I interviewene tilkendegav patienterne deres holdning til at 

blive opereret som DH patient, fx: 

 
”jamen det ville jeg være betænkelig ved (…) jeg ville bare være mere tryg ved at være 
deroppe (…) Nu havde jeg jo den onsdag morgen, der besvimede jeg oppe i spisestuen, så 
der var det i hvert fald betryggende at være deroppe”   
 
”[ved anden operation] der vidste jeg, hvad der skulle ske, der tror jeg godt, jeg turde, 
men jeg turde nok ikke være alene (…) men første gang ville jeg nok synes, det var vold-
somt (…) fordi den første gang der tænkte jeg da ved mig selv, ’hold da op skal man så al-
lerede hjem torsdag?’”  
 
”jeg er tilbøjelig til at sige nej (…) fordi der er nogle ting, man er utryg ved lige oven på så-
dan en operation. Jeg synes bare de der to dage, hvor man er ovre at træne, og man får 
nogle informationer, det gør altså, at man er bedre rustet til at komme hjem” 
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”[Ved tredje hofte] tror jeg godt jeg kunne [vælge DH] (…) men det kræver altså, at jeg har 
en herhjemme” 
  

Som det ses ud fra udsagnene, er patienterne ikke udelukkende afvisende over for tanken, særligt hvis 

de skulle opereres igen. Når de på egen krop har erfaret, hvad det vil sige at blive hofteopereret (jf. kap. 

6), har de mod på at lade sig DH operere. De planlagte hjemmebesøg, mener patienterne, har stor be-

tydning for, hvorvidt de ville kaste sig ud i det. De informationsmødedeltagere (dvs. ikke opererede), jeg 

luftede tanken om DH for, var mere skeptiske end de, der allerede var opererede. 

Som ovenfor nævnt, er kriterierne for deltagelse i JC i praksis blevet udvidet, men ved DH vil det 

være af større betydning, at patienten ikke har en konkurrerende sygdom. Alle interviewede fremhæver 

nødvendigheden af at have en støtteperson i hjemmet ved DH, og behovet anses generelt større end 

ved JC. Ved DH vil det være vigtigt at tage patientens dagligliv i betragtning, da patienten udskrives 

tidligt til eget hjem.  

 

8.3 Støttepersonen ved Døgnhofte 

Ved DH sover støttepersonen ikke på patienthotellet den nat, patienten er indlagt på sengeafdelingen. 

Det forventes dog, at støttepersonen er til stede i de vågne timer, men en udfordring består i at gøre 

støttepersonen tryg til at få patienten hjem uden udslusning. En sygeplejerske udtrykker bekymring 

for, om støttepersoner vil føle sig trygge til at komme hjem, hvis de fx har set patienten have det skidt 

dagen før: ”…gad vide nu, hvis de, der besvimede for os eller blev dårlige for os der, hvis deres støtte-

person sad og vidste, at i morgen skal vi hjem (…). Jeg tror godt, de kunne sidde og svede lidt over det, 

hvordan skal det gå, fordi jeg tror ikke, nej de kan ikke forestille sig, at man vitterligt kan blive god nok 

til det i løbet af 12 timer. Jeg tror godt det kan, det vil da skabe noget ængstelighed”. Jespers støtteper-

son bekræfter sygeplejerskens bekymring: ”hvis de nu fx var blevet sendt hjem dengang, de måtte 

komme ud af sengen (...), der synes jeg ikke [Jesper], han var klar til det i hvert fald (...). Jeg havde ikke 

haft det godt, fordi jeg blev så forskrækket den gang, han sank sammen, og det ville jeg havde været 

rigtigt bange for, hvis jeg havde haft ham med hjemme”. Generelt er det i højere grad støttepersonerne 

end patienterne, der udtrykker skepsis over for DH:  

 
”Det ville jeg heller ikke [være tryg ved], det ville jeg sige nej til, det ville han simpelthen 
ikke få lov at bestemme (...) det ville jeg simpelthen ikke kunne holde ud, så kan man stå 
der om natten, når de virkelig har det så forfærdeligt, og hvad gør man så, skal man have 
fat i vagtlægen, og så kan der gå 5 timer, inden de kommer”.  
 
”Jeg ville nok være den, der var mest utryg ved det, jeg ville spørge mig selv, ville jeg væ-
re i stand, hvad skal jeg sige, til at løfte den opgave, når man står, hvor man stod. Men 
altså med væsentlig større information før, så ville jeg i dag sige, at det havde jeg godt 
turdet, men altså det er så fordi, jeg ved hvad det er”                                      (Interview) 

 
At støttepersoner generelt er mere skeptiske end patienterne, kan måske bunde i, at patienten stadig 

har sin primære tryghedsskaber, dvs. støttepersonen, ved DH, mens støttepersonen mister sin (pati-

enthotellet). 

Sammenlignet med JC vil der være større behov for, at støttepersonen er med til samtlige møder, 

patienten deltager i, og muligvis at mere information rettes mod støttepersonen, selvom dette går imod 

ideen om patientens personlige integritet, som normalt findes i sundhedsvæsenet (jf. Johansen 2001). 

Støttepersoner kan desuden tænkes aktivt ind i kommunikationen mellem hjemmet og hospitalet, 

hvorved fokus på individet (patienten) suppleres med fokus på det sociale, idet patienten og støtteper-

sonen ofte i praksis ser sig som et hele i JC.  
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Desuden vil der være større brug for, at støttepersonerne oplæres i sårpleje, smertehåndtering, 

symptomer og komplikationer. Oplæringen, der ved JC mest finder sted på patienthotellet, kommer 

ved DH til at finde sted på sengeafdelingen, hvor enheden kan inddrages. I forbindelse med genoptræ-

ning kan støttepersonen prøve øvelserne sammen med patienten for på den måde at få dem kropslig-

gjort og husket bedre, hvilket kan bidrage til at klæde støttepersonen på til at håndtere den ansvarsfø-

lelse, mange JC støttepersoner har, og mange DH støttepersoner muligvis vil have i større grad. 

 Ved DH er det endnu vigtigere, at støttepersonen reelt støtter og er til stede i hjemmet, end tilfæl-

det er ved JC. Det er i høj grad støttepersonen, der kommer til at tage over for patienten i de første 

døgn efter operationen, og denne skal varetage nogle af de opgaver, sygehuspersonalet har klaret, hvis 

en støtteperson i JC viste sig ikke at støtte.  

 

8.4 Gruppen ved Døgnhofte 

Ved JC betyder det meget for patienterne, at de er i samme båd med andre, og de bruger hinanden til 

at udveksle erfaringer, blive støttet og motiveret. Støttepersoner støtter og hjælper ligeledes hinanden. 

Ved JC er der dog ingen garanti for, at gruppen fortsætter kontakten efter udskrivelsen. Da gruppefæl-

lesskabet bl.a. opstår vha. ressourcestærke støttepersoner og personalet samt ved at spendere tid og 

gøre ting sammen under indlæggelsen, ligger der en udfordring i at få gruppefølelse og brug af gruppen 

til at opstå ved DH pga. det komprimerede forløb. Samtidig har patienten og støttepersonen sandsyn-

ligvis i højere grad brug for gruppen efter udskrivelsen ved DH end ved JC. Ved DH er kendskabet til 

de øvrige gruppemedlemmer begrænset pga. den korte indlæggelsestid, hvilket for nogle kan virke som 

en barriere for at tage kontakt efter hjemkomsten. Gruppe-telekonsultationer kan evt. hjælpe til grup-

pefølelsens opståen, ligesom også støttepersoner evt. vil kunne have indbyrdes kontakt via enheden. 

 

8.5 Sygepleje & Genoptræning ved Døgnhofte 

Det genoptræningsforløb, der nu introduceres på RHS, tager så vidt oplyst udgangspunkt i den enkelte 

patients behov. Dette er særligt vigtigt ved DH, da patienten skal motivere sig selv til træning i hjem-

met og klare sig alene tidligere. Motivationen til træning opstår i JC gennem træning med og spejling i 

andre, støttepersoners opmuntring og fysioterapeutens styring af træningen. Ved DH falder disse væk 

på nær støttepersonen, og spørgsmålet, om hvordan patienten motiveres bedst mulig til selvtræning, 

opstår dermed. Koordinatorens hjemmebesøg ved DH giver nye muligheder for motivation, at afgøre 

hvor meget der skal trænes og for at tilrette øvelser og gang, hvilket kan være med til at øge patientens 

tryghedsfølelse. Patienterne i JC sætter stor pris på kontinuitet i personalegruppen, da det medvirker 

til at gøre dem trygge, og behovet for kontinuitet kan vise sig større ved DH, bl.a. fordi de trygge fysi-

ske rammer, som patienthotellet udgør, forsvinder.  

Så vidt oplyst, bliver en kontaktsygeplejerske tilknyttet DH på sengeafdelingen og muligvis senere 

via enheden. Fokus ved hjemmebesøg bliver primært træning, men sygeplejerelaterede emner optager i 

høj grad også støttepersoner og patienter de første dage efter operationen. Anvendelse af VAS score og 

aflæsning af patienten vedr. smerte, som sygeplejerskerne i JC varetager, bliver i DH primært patien-

tens og støttepersonens opgave og kan sekundært foregår via enheden og under hjemmebesøg. Dette 

stiller krav til patientens/støttepersonens forståelse og brug af særligt VAS scoren. Desuden vil patien-

tens eventuelle smertenedtur komme dagen efter hjemkomst, hvilket både støtteperson og patient har 

brug for redskaber til at håndtere. I feltstudiet pegede nogle patienter og personaler på, at nogle pati-
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enter og støttepersoner måske vil være tilbageholdende med at rette henvendelse til koordinatoren, da 

ønsket om ’ikke at ulejlige’  hersker blandt patienter og støttepersoner. Skal kontakten foregå via tele-

fon og ikke personligt som det ofte sker på patienthotellet, er det sværere for patient/støtteperson at 

vurdere, om de ulejliger. Oplæring af patient og særligt støtteperson vil være af større betydning i DH 

end JC. Det er særligt støttepersonen, der bør være i centrum i oplæringen, da han/hun er den res-

sourcestærke efter operationen. JC patienter og støttepersoner bliver klar og trygge til at komme hjem 

via tilstedeværelse af personale og ved at kunne lægge ansvaret fra sig eller i hvert fald dele det med 

andre, og en udfordring ligger derfor i at skabe denne tryghed i DH.  

 

8.6 Hjemkomsten ved Døgnhofte 

Da patienten udskrives tidligere til eget hjem ved DH end ved JC, kommer hjemmet til at spille en 

større rolle i det post-operative forløb. En nærmere afklaring af hvad og handling på det patienten 

kommer hjem til (boligforhold, andre sygdomme, familieliv, arbejde) kan betyde, at hjemkomsten kom-

mer til at forløbe mere problemfrit, end hvis hjemmet ikke tages i betragtning. Spørgsmålet om hvem 

der har ansvaret, når behandlingen flyttes til patientens hjem kan desuden tænkes at opstå og kan 

medføre utryghed og usikkerhed hos både patient og støtteperson.   

 

8.7 Information ved Døgnhofte 

De fleste patienter og støttepersoners umiddelbare reaktion på DH er, at der bestemt er behov for mere 

information, om end de sjældent kunne pege på hvilken. Flere støttepersoner giver udtryk for, at de vil 

have brug for mere konkret viden om fx komplikationer, og om hvordan de skal hjælpe, hvis patienten 

fx falder (Interview). Ved at gøre informationen i DH mere handlingsorienteret, kan patient og støtte-

person måske føle sig bedre rustet til det, der kan opstå efter hjemkomsten. Blandt personalet frem-

hæves det også, at der er behov for, at patienten og støttepersonen har en stor viden ved DH for at 

kunne handle rigtigt (Interview). I dag udfylder personalet dette ’videnshul’ og laver opfølgende aftaler 

for at sikre at informationen, der gives løbende, implementeres. En udfordring ligger således i, hvordan 

denne viden formidles og sikres implementeret.  
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APPENDIX 1: METODE 
I dette appendix præsenteres den anvendte metode i undersøgelsen, herunder bl.a. et overblik over de 

informanter, der har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen bygger på et kvalitativt, etnografisk felt-

studie, hvor kontakt til de involverede parter i JC er i højsædet. 

 

A.1. Adgang og steder 

Betty Mikkelsen, forløbskoordinator på JC, har været behjælpelig med at skabe kontakt til deltagere i 

JC forløbet og har som forløbskoordinator tilladt deltagelse i JC relaterede aktiviteter som fx. informa-

tionsmøde. Informations- og opfølgningsmøder skabte kontakt til patienter med/uden koordinatorens 

hjælp. Dagny Kloster fra patienthotellet har desuden været behjælpelig med kontakt til patienthotellets 

sygeplejersker. Tove Dalsgaard fra afd. K2 har formidlet kontakt til sygeplejersker på denne afdeling.  

 

Undersøgelsen er foregået de følgende steder:  

Regionshospitalet Silkeborg:  

• sengeafdeling K2, hvor JC patienten er indlagt det første døgn. 

• patienthotellet, hvor patienten bor med sin støtteperson efter indlæggelsen på K2. 

• træningssalen, hvor JC patienten er til genoptræning under indlæggelsen. 

• diverse opholdsrum, mødelokaler og kontorer. 

Hofteopereredes eget hjem: 

• interviewede patienter bor fra 0 til 75 km fra Silkeborg.  

 

A.2 Informanter 

Antallet af medvirkende personer i undersøgelsen, dvs. informanter, er grundet undersøgelsens 

tidsperspektiv lille. Seks patienter og fire fra personalegruppen er blevet interviewet. Deltagere i et 

informationsmøde, et fire ugers opfølgningsmøde, to tre måneders opfølgningsmøder og patienter til 

operation samt deres støttepersoner i en uge i januar indgår i undersøgelsen. Personale fra afd. K2, 

Patienthotellet, og andre involveret i JC eller DH indgår også i undersøgelsen som informanter.  

I undersøgelsen bestræbes det at repræsentere patienter i de forskellige faser i JC (indlæggelse, fi-

re ugers opfølgning, tre måneders opfølgning). Desuden er det bestræbt at få en nogenlunde ligelig 

kønsfordeling (jf. kap. 2) samt informanter der er i arbejde, og som står uden for arbejdsmarkedet. 

 

A.3 Interviews 

Interviewene i undersøgelsen er kvalitative og semistrukturerede. Interviewguides blev udarbejdet til 

personale, og til hver af de tre patientgrupper (nyligt opererede, fire ugers opfølgning, tre måneders 

opfølgning). Interviews med patienter havde som overordnede temaer hofteproblemet før/efter operati-

on, erfaringer med JC, genoptræning, støtteperson og livet som hofteopereret. Interviews med patienter 

foregik i patientens eget hjem. I fire ud af seks interviews deltog støttepersonen. Hvert patientinterview 

varede ca. 1½ time. Nedenfor en oversigt over interviewede patienter:  
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Patienter 
Karakteristika 

PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 

Køn M M K K M K 
Alder 60 år  57 år 61 år 59 år 71 år 68 år 
Antal hofte-
operationer 

H + V hofte 
som JC 

1  1  2 (reopera-
tion) som JC 

2 samme hofte, 
1 som JC 

H + V hofte 
som JC 

Placering i JC 
forløb 

3 mdr.  3 mdr.  5 uger 4 uger Fulgt fra 0 til 2 
uger  

Fulgt fra 0 til 
2 uger 

Støtteperson Ægtefælle Ægtefælle Ægtefælle Ægtefælle Ægtefælle  Voksent barn 
Beskæftigelse  Efterløn  I arbejde Efterløn  I arbejde Pensionist Pensionist 
 

Det interviewede personale omfatter to sygeplejersker fra patienthotellet, en fra afd. K2, en fysiotera-

peut/koordinator. Alle arbejder med JC og/eller DH til daglig. Interviews med personale havde som 

overordnede temaer arbejdsopgaver i forbindelse med JC, holdninger til JC og DH, og erfaringer med 

patientgruppen. Interviews med personale foregik på RHS og hvert varede ca. 1 time. 

 

A.4 Deltagerobservation 

Deltagerobservation har foregået primært på RHS og i mindre grad i patientens eget hjem. På RHS har 

deltagerobservation foregået på et informationsmøde, et indlæggelsesmøde, under indlæggelse på afd. 

K2, under indlæggelse på Patienthotel, ved genoptræning, udskrivelse, fire ugers opfølgningsmøder og 

tre måneders opfølgningsmøder. Desuden har jeg fulgt personalet på Patienthotellet og indriekte JC 

koordinatoren. Fokus for deltagerobservationen har bl.a. været personalets arbejdsopgaver, interakti-

on mellem personale og patient, patientens oplevelser, støttepersonens rolle og gruppens funktion. 

Samtidig med deltagerobservationen foregik uformelle samtaler med patienter, støttepersoner og per-

sonale, der blev nedskrevet i feltnoter.  

 

A.5 Tilladelse, Samtykke og Anonymitet 

A.5.1 Forskningstilladelse og samtykke 

Undersøgelsen følger RHS’s generelle regler for omgang med personoplysninger og tavshedspligt. Pro-

jektet er desuden anmeldt til og godkendt af Region Midtjylland/Datatilsynet. Patienter, der har delta-

get som interviewpersoner, har modtaget skriftligt og mundtlig information om projektet og underskre-

vet en samtykkeerklæring vedr. anvendelse af data.  

 

A.5.2 Anonymitet og etiske overvejelser 

Alle deltagere i undersøgelsen optræder uden navn i det færdige materiale. Grundet det lille deltager-

antal optræder informanterne ikke med kodet navn, køns- eller aldersangivelse ved interviewcitater. I 

dataindsamlingsfasen har undertegnende været opmærksom på informanternes psykiske og generelle 

sundhedstilstand og taget dette i betragtning i forhold til informantens deltagelse. Desuden har under-

tegnede understreget, at denne ikke er sundhedsuddannet.  

A.6 Analyse og validitet 

Undersøgelsen er ikke kvantitativt valid, men er foretaget efter kvalitative normer. Undersøgelsens 

omfang er lille, er ikke kvantitativ repræsentativ, men giver et kvalitativt billede af, hvordan det er at 

være JC patient og JC personale på RHS januar 2008.  

 

 


