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Baggrund: Et kvantitativt studie fra 2011 havde det formål at registrere, hvor mange patienter i en 3 
måneders periode, der ringede til afsnittet for vejledning, og hvilke problemstillinger, der var aktuelle efter 
udskrivelse fra Amager og Hvidovre Hospital efter indsættelse af totalt knæ - eller hofte alloplastik. Studiet 
konkluderede at smerter, sårheling, hævelse og misfarvning er de primære kontakt- årsager, men at der 
endvidere er en stor gruppe med ”andre” ikke definerede årsager. Fra denne undersøgelse udsprang et nyt 
spørgsmål om, hvordan patienterne oplever overgangen fra korttids indlæggelse til at være hjemme igen 
som nyopereret, og selvstændig varetage egen rekonvalescens. Dette spørgsmål blev fokus for 
nærværende studie.  

Formål: Formålet er at generere viden, som kan anvendes sundhedspædagogisk når patienten skal 
forberedes på at klare sig hjemme efter operation og korttids indlæggelse. Ønsket er at inddrage patientens 
perspektiv, udforske og undersøge hvilke fænomener, der optager patienten efter udskrivelsen, for at skabe 
indsigt i patientens hverdagslivsbaserede erfaringer som ny opereret. Hvordan opleves denne overgang fra 
indlagt på hospital med sundhedspersonalet tæt omkring sig, til at være ny opereret i hverdagslivets 
omgivelser? Sker der ændringer i mening og perspektiv for patienten når konteksten skifter? Og hvilke 
muligheder og barrierer for en succesfuld overgang kan identificeres ud fra patienternes oplevelser og 
erfaringer? Ligeledes ønskes viden om, hvilken betydning den sygeplejefaglige telefoniske vejledning har for 
patientens videre forløb.  
 
Metode: Kvalitativ undersøgelse via 10 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 givet mundtligt tilsagn om et opfølgende telefoninterview. Af denne 
gruppe patienter er informanter udvalgt tilfældigt og løbende over en periode på ca. 6 måneder. Interviewet 
er foretaget med udgangspunkt i en semistruktureret interviewguide og patienterne er anonymiseret. 
Den teoretiske ramme for analysen er Ibrahim Meleis´ Transistion Theory, som beskriver typer og mønstre, 
der karakteriserer overgange. 

Konklusion og perspektivering: Den foreløbige arbejdes konklusion peger mod, at patienterne efter 
udskrivelse i den ene hånd er glade og lettede over at komme hjem, men også oplever en udtalt grad af 
følelsesmæssig labilitet beskrevet som ”et sort hul”. Det ”sorte hul” handler om pludselig at blive usikker på 
om man overhovedet opnår at blive fuldt integreret i sit hverdagsliv igen, og frustration over ikke at kunne 
påvirke sin rekonvalescens i den retning man havde forestillet sig. Patienterne ringer til afdelingen for at få 
forsikring om fysiske problemstillinger, men heri ligger også et behov for psykisk bekræftelse på, at alt går 
den rigtige vej, at der er lys forude. Endvidere viser de foreløbige resultater, at patienter finder det trygt, at 
det er sygeplejefagligt personale, der vejleder telefonisk efter udskrivelse samt at vejledningen er adækvat 
og der ikke er behov for yderligere kontakt til andre sundhedsfaglige personer efterfølgende. Det er 
vanskeligt under den korte tids indlæggelse at facilitere en fyldestgørende forberedelses-og læringsproces, 
som ruster alle patienter til succesfuldt at mestre overgangen fra indlagt på hospitalet til rekonvalescens i 
hjemmet. Men en mulig ny sygeplejefaglig intervention skal sætte fokus på pædagogisk at optimere denne 
overgang gennem ændret procedure for udskrivelsessamtalen, som i større grad inddrager patientens 
hverdagslivserfaringer, viden og forventninger. 

 


