
I overgangen fra indlagt patient til rekonvalescens i eget hjem -  

hvordan oplever patienterne processen?  

Introduktion 
Baggrund 
Indlæggelsestiden er på 10 år faldet fra 

14 til 2 døgn for alloplastikpatienter i 

Ortopædkirurgisk Afdeling. 

Rekonvalescens foregår derfor 

overvejende i hjemmet. Vi ønsker mere 

viden om, hvordan patienterne oplever og 

mestrer overgangen fra korttids- 

indlæggelse til at være hjemme igen som 

nyopereret og selvstændig varetage egen 

rekonvalescens. 

 

Formål 
At undersøge hvilke fænomener, der 

optager patienten efter udskrivelsen. 

Hvordan opleves denne overgang fra 

indlagt på hospital med sundheds-

personalet tæt omkring sig til at være 

nyopereret i hverdagslivets omgivelser? 

Sker der ændringer i mening og 

perspektiv for patienten, når konteksten 
skifter?   

Hvilke muligheder og barrierer for en 

succesfuld overgang kan identificeres ud 

fra patienternes oplevelser og erfaringer?  

Metode 

  

Resultater Konklusion 
Empiri 
Kvalitativ undersøgelse via 12 

semistrukturerede telefoninterview.  

 

Patienter inkluderet i dette studie er 

patienter, som efter udskrivelse har 

ringet til afdelingen for at få vejledning. 

Patienterne har enten fået foretaget 

knæ- eller hoftealloplastik og er udvalgt 

tilfældigt og løbende over en periode på 

ca. 6 måneder.  

 

Teoretisk ramme 
Da målet med studiet er at forstå, hvad 

der er på spil i en overgang, er Ibrahim 

Meleis’ Transistion Theory rammen,  

som empirien belyses ud fra. Teorien 

beskriver typer og mønstre, der 
karakteriserer overgange. 

Forandringer 
Patienterne er glade og lettede over at 

komme hjem, men oplever også en udtalt 

grad af følelsesmæssig labilitet bl.a. 

beskrevet som ”et sort hul”. Perioden er 

præget af udsving og forandringer både 

fysisk, psykisk og relationelt. Det påvirker 

forestillingen om sig selv og engagement 
i overgangen. 

  
Patienten som vigtigste aktør 
Sådan forstår patienterne sig selv. Derfor 

er træning et afgørende omdrejnings-

punkt samt det at være i god form. Der 

kan opstå frustration, skyld og skam, når 

man ikke kan påvirke sin rekonvalescens 
i den retning, man havde forestillet sig. 

 

 

 

Kontrast i ansvarsfordeling 
Hospital: Massiv hjælp og omsorg 
Hjemme: Eget ansvar 

 

Forbundet - livline til hospital 
At være forbundet er et vigtigt element i 

en sund overgang. Patienterne føler sig 

forbundet til personalet og afdelingen. De 

ringer for at få forsikring om fysiske 

problemstillinger, men heri ligger også et 

behov for bekræftelse af, at alt går den 
rigtige vej, at der er lys forude.  

Rekonvalescens 
En sund overgang kan påvirke 

rekonvalescensen. Men det kræver fokus 

på læring og mestring præ- og 

postoperativt. 

Ved at understøtte patientens bevidsthed 

om overgangen og engagement i 

processen samt formidle viden om, hvad 

der kan hæmme og fremme processen i 

denne kontekst, kan muligheden for en 

sund overgang øges. 

 

 

 

 

 

Perspektivering 
Præoperativ sygepleje: via dialog at 

forberede overgangen og styrke 

engagementet  i planlægning af 

hverdagsliv efter udskrivelsen. 

Postoperativ sygepleje: fokus på 

bevidsthed og læring. Særligt fokus på at 

håndtere en længere periode med 

smerter og andre forandringer. 

Ændre procedure for udskrivelses-

samtalen, som i større grad inddrager 

patientens hverdagslivserfaringer, viden 

og forventninger.  

”Jeg er normalt meget aktiv og når 
 man så pludselig ikke kan noget …..” 

"jo mere ihærdig, jo bedre resultat” 

Mira Jørgensen, sygeplejerske, Trine Schifter Larsen, forskningssygeplejerske cand.pæd.ant.,  
Amager og Hvidovre Hospital, Ortopædkirurgisk Afdeling 

 


